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Editörün Notu
Bu kitapta yer alan bölümler sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini içermektedir.
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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Bu eseri Prof. Dr. Kemal H. Karpat’ın Aziz hatırasına ithaf ediyorum...
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EDİTÖRDEN
12. yüzyılda yaşadığı bilinen Nizâmî Gencevî’nin doğum tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Kendi eserlerinde yer alan bilgilere göre ve son
araştırmalara göre doğum tarihinin 1141-1142 yıllarında olduğu tahmin
edilmektedir. UNESCO 1141 yılını esas alarak, doğumunun 850. yılını
“Nizâmî Yılı” ilan etmiştir. Doğum yeri olarak bazı kaynaklarda Tefreş
ve Kum belirtilmektedir. Bunun yanında babasının Gence’ye yerleştiği
ve Nizâmî’nin burada doğduğu genel kabul edilen bilgidir. Eserinde yer
alan bilgiye göre babasının adı Yusuf’tur. Bazı kaynaklarda Fars şairi
olarak yer alsa da Azerbaycan kaynaklarında Türk asıllı olduğu yer alır.
Bir kısım araştırmacılar Kıpçak, bir kısım araştırmacılar ise Oğuz
boyuna mensup olduğunu savunur. Kıpçak olan Afak adlı eşinden 1174
yılında oğlu Muhammed dünyaya gelmiştir.
Nizâmî’nin anne ve babasını çok genç yaşta kaybettiği dayısının
destekleriyle iyi bir eğitim aldığı bilinmektedir. Edebiyat, coğrafya,
felsefe, astronomi, matematik ve tıp alanlarında çok iyi eğitim almış,
musiki ve edebiyatla yakından ilgilenmiştir. Farsça, Arapça, Süryânice,
Pehlevice, Ermenice, İbrânîce ve Gürcüce dillerini öğrenen Nizâmî,
eserlerini daha çok Farsça yazmıştır ve Fars edebiyatından “hamse”
türünün kurucusudur. Dindar bir kişiliğe sahip olan Nîzâmî, Bâtınîliğe
karşı çıkmış, İslam Peygamberi ve dört halife üzerine övgü dolu şiirler
yazmıştır. Bunun yanında Antik Çağ Yunan ilim ve felsefesine
tamamen hakim olduğu görülmektedir.
Mütevazi bir yaşamı tercih eden Nizâmî hükümdarlara yazdığı
şiirlerden elde ettiği parayla geçinmiştir. İldenizli hükümdarı Cananşah
Pehlevan ve Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Tuğrul Bey şiirlerinde
övgüyle bahsettiği hükümdarlardandır. Penc Genc adıyla da bilinen
Hamse adlı eseri günümüze kadar ulaşabilen tek eseridir. Bu eserin
tamamlanmasının yaklaşık otuz beş-kırk yıl sürdüğü tahmin
edilmektedir. Fars edebiyatında türünün en parlak örneklerinden olan
Hamse bu alanda eser veren şairlere ilham kaynağı olmuş ve örnek
teşkil etmiştir. Eserin çeşitli kütüphanelerde nüshası mevcuttur.
Hindistan, İran ve Avrupa da çevirileri yapılarak, yayımlanmıştır. Bazı
kaynaklarda yirmi bin beyitlik bir divanı olduğu geçer, fakat bu eser
günümüze ulaşmamıştır.
Nizâmî’nin ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber eserlerinde
yer alan tarihlerden çıkarımlara göre 1201-1214 yıllarında öldüğü
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tahmin edilmektedir. Nizâmî Gencevî için eski Gence şehrinde
Azerbaycan mimarisine özel bir anıt mezar yaptırılmıştır. Bakü, Roma
ve St. Petesburg’da heykelleri bulunmaktadır. Millî Azerbaycan
Edebiyatı Müzesi ve Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Edebiyat
Enstitüsü Nîzamî Gencevî adını taşımaktadır. Azerbaycan Devlet
Başkanı İlham Aliyev tarafından 2021 yılı “Nizâmî Gencevî Yılı” ilan
edilmiştir. Oxford Üniversitesi’nde Nizamî Gencevî Merkezi başarıyla
faaliyetlerine devam etmektedir.
Nîzâmî Gencevî dünya edebiyatının tanınmış temsilcisi, güçlü
edebiyatı ve zengin söz sanatıyla insanlığı ahlaki olgunluğa çağıran,
insanlığa evrensel manevi değerler aşılayan, sanat ve düşünce tarihinde
yeni sayfalar açmış nadir şahsiyetlerdendir. Nizâmî Gencevî Anısına
Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-XIII başlıklı bu kitapta, emek
katkı ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer akademisyenlerimize,
yazarlarımıza, 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
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BÖLÜM 1
BİR ENDERZNÂME ÖRNEĞİ OLARAK NİZÂMÎ
GENCEVÎ’NİN İSKENDERNÂME’Sİ
Arş. Gör. Dr. Funda TÜRKBEN AYDIN*
*Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü,
e-mail: fundaturkben@artuklu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-6488-9548
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GİRİŞ
Enderz kelimesinin, Pehlevîce handarz yahut eski Farsça bir kelime
olan ham-darza köklerinden türetildiği bilinmektedir. Enderz kelimesi,
günümüz Farsçasında da kullanılmaktadır ve pend, nasîhat ve vasiyyet
kavramlarıyla da eş anlamlıdır. Pehlevîce’de “âdet, töre, kural, kanun,
buyruk” gibi karşılıkları olan “âyin” kelimesiyle de anlam benzerlikleri
bulunduğuna dair görüşler vardır. Pehlevîce’de enderz, devlet işlerinde,
sosyal hayatta ve toplumun dinî yaşantısında insanları doğru yola sevk
etmek maksadıyla kaleme alınan, öğüt ve nasihatler içeren edebî bir tür
için kullanılmaktaydı.1 Enderzler, dönemin önde gelen din adamlarının
takipçilerine, hükümdar ve vezirler gibi ülkenin ileri gelen büyüklerinin
çocuklarına, ulemanın talebelerine hitap eden ve duruma göre çeşitli
tavsiyeler içeren metinlerdir. Hatta kimi zaman babalar çocuklarına
öğüt vermek için enderzler kaleme almışlardır. Muhataplarına bir takım
ahlâkî davranışlar kazandırabilmek ve onları gayriahlâkî davranışlardan
uzak tutmak maksadıyla ortaya konulan bu öğüt metinleri, saray
mensuplarından halkın çeşitli tabakalarına, toplumun hemen her
kesiminden insana hitap edebilen bir yapıdadır.2
Enderznâme olarak nitelendirilen metinler, genellikle aralarında sağlam
bir ilişki olmayan, birbirinin devamı olma niteliği taşımayan hikmetli



Bu çalışma, 17-18 Haziran 2021 tarihinde Erzurum’da düzenlenen Uluslararası
Nizami-yi Gencevi Sempozyumu’nda özet olarak sunulan bildirinin genişletilmiş
halidir.
1
Musa Balcı, Taşa Kazınmış Sözler İslam Öncesi Fars Öğüt Edebiyatı, Büyüyen Ay,
İstanbul 2016, 105.
2
Nimet Yıldırım, İran Edebiyatı (Başlangıçtan İslamiyete Kadar), Pinhan Yay.,
İstanbul 2012, 414.

12 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

sözlerden oluşur. Bu hikmetli sözler, anlatım tarzı ve üslûbu itibariyle
hikâye özelliği taşımamakla birlikte, zaman zaman söylenen sözler,
tarihî ve efsanevî şahsiyetlerle ilişkilendirilir.3 Sade ve akıcı bir dille
kaleme alınmış olan bu metinler, şifahi kültür kategorisinde
değerlendirilirler ve nesilden nesle aktarılırken birtakım değişikliklere
uğrarlar. Özetle Enderznâme, pendnâme ya da nasihatnâme türü eserler;
dini, ahlâki, hikemi, toplumsal ve kültürel mevzularda kaleme alınan
eserlerdir diyebiliriz. Bu tür eserler, bir yanıyla da “ ”ادبیات تعلیمیyani
didaktik edebiyat terminolojisinin de bir parçası olarak düşünülebilir.4
Diğer bir taraftan Enderznâme ve Pendnâme türü eserler, şah ve emir
gibi ülkenin ileri gelen büyükleri ve dini liderlerinin bir takım yanlış ve
ahlâk dışı davranışları karşısında uyarıları kapsayan eserlerdir.5
Fars edebiyatında özellikle Sâsâniler döneminde kaleme alınan
Enderznâmeler
bilinmektedir.

Arap
İslam

edebiyatında
öncesi

Nasîhatü’l-mülûk

döneme

ait

kaleme

adıyla
alınan

Enderznâmeler’in neredeyse hepsi Sâsâniler döneminde yazılmıştır. Bu
dönemde Enderznâme yazmak edebî bir tür haline gelmiştir. Bu
edebiyat türünün İslâmî edebiyata büyük etkisi olmuştur. Bazı edebiyat
araştırmacıları İslam öncesi döneme ait kırka yakın Pendnâme adını
taşıyan eser olduğunu fakat bu eserlerin yalnızca on beş kadar Pehlevîce
Pendnâme’nin günümüze ulaştığını ifade etmektedir. Az sayıda eser

Huseyn Berzger, “Enderznâme”, Dânişnâme-yi Edeb-i Fârsî, I, Tahran 1378 hş.,
163.
4
Melîhe Mehdevî, “Pendnâme”, Dâiretü’l Maârif-i Bozorg-i İslâmî, Tahran 1383 hş.,
Cilt 13, 728.
5
Ahmed Bin Muhammed İbn Miskeveyh, Câvidan-ı Hired, (trc. Takıyyüddin
Muhammed Şüsterî), Tahran 1355 hş., 32.
3
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günümüze ulaşmış olsa da bu edebiyat türünün İslam sonrası kaleme
alınan edebî metinlere büyük etkisi olmuştur. Edep, ahlâk, nasihat türü
eserler arasında gösterilen Siyasetnâme, Kabusnâme gibi yapıtlar,
İran’ın bu eski Enderz tarzının devamı niteliğindedir.6 Günümüze
ulaşan bu az sayıda eser, Arapça ve Farsça çeviriler yoluyla olmuştur.
Örneğin Sâsâni devletinin kurucu hükümdarı Erdeşîr-i Bâbekân’ın
(226-241) Ahd-i Erdeşîr (Vesiyyetnâme-yi Erdeşîr) adlı eseri, aynı
dönemde yaşamış Mecûsî rahiplerinin başı olan Tansar-ı Behrâm-ı
Hûrzâd’ın Nâme-yi Tansar’ı, Sanskritçe aslından Pehlevîce’ye çevrilen
ve İbn Mukaffa’nın da bu Pehlevîce çeviriden Arapçaya kazandırdığı
Kelîle ve Dimne bu tür eserler arasında sayılabilir.
İslam sonrası dönemde kaleme alınan eserlerde Sâsânî hükümdarlarının
tahta çıkarken veya ölüme yakınken zikrettikleri rivayet edilen öğüt
içeren birtakım sözler, çoğunlukla

enderz, pend ve vasiyet şeklinde

aktarılmıştır.7
Arap edebiyatında, Âdâbu’l-mulûk, Nasîhatü’l-mülûk (Siyâsetnâme)
tarzında eserler kaleme alan yazarların neredeyse hepsi, İslâmî dönemin
başlangıcında

itibaren

Ederznâmeler’den

önceki

dönemlerde

faydalanmışlardır.

Buna

yazılmış
örnek

olan
olarak

gösterilebilecek en önemli eser, İbn Miskeveyh’in Câvîdân-i
Hired/Âdâbu’l-Arab ve’l-Furs/el-Hikmetu’l-Hâlide’sidir. İran, Rum,
Hint, Grek ve Arap bilgelerinin öğütlerinden seçkilerle oluşturulmuş

Hellmut Ritter, Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi (çev. Mehmet Kanar), Ayrıntı
Yay., İstanbul 2011, 130-131.
7
Huseyn Berzger, 164; Muhammed Muhammedî, Ferheng-i Îrânî Pîş Ez İslâm,
Tahran 1374 hş., 265.
6
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olan bu eserin geniş bir bölümünde Pehlevîce Enderznâmelerin
aktarıldığı görülmektedir. Seâlibî’nin Gurer-i Ehbâr-i Mulûki’l-Furs ve
Siyeruhum’unda ve Câhız’a nisbet edilse de Muhammed b. Hâris
Teğlebî’ye ait olması muhtemel et-Tâc fî ahlâki’l-mulûk isimli eserde
de Pehlevîcede ele alınmış olan enderz konularının büyük kısmının
Arapçaya taşındığı görülebilir.8
Pehlevîce kaleme alınan ve günümüze ulaşan eserlerin dikkate değer
bir kısmını inanç ve ahlâka dair öğütler, darbımesel içeren hikmetli
sözler oluşturmaktadır. Enderznâmeler’in aslına ve kaynağına ilişkin
kesin bir görüş ortaya konulamamakla birlikte, bazı araştırmacılar
metinlerin bir kısmının Avesta kaynaklı olduğunu, bazıları da
metinlerin Avesta metinlerine yazım tarzı açısından benzer olduklarını
ileri sürmektedirler.9 Geç Sâsâni dönemi ve İslamiyet’in ilk yıllarında
enderz/pendnamek adıyla kaleme alınan ve derlenen bu tür
Enderznâmeler, ilmî bilgelik adıyla da anabileceğimiz ahlâkî temele
oturtularak yazılmış eserlerdir. Enderznâmeler’in çoğu krallara,
emirlere ve bazıları Zerdüşt rahip ve inananlara atfedilir.10 Özellikle
Sâsâniler döneminde kaleme alınan bu eserler; gelenek, görenek, sanat
ve çeşitli meslek gruplarıyla ilgili bilgiler vermesinin yanı sıra dönemin
sosyal yaşantısıyla ilgili, siyasi yapılanmaya ilişkin, dinî ve ahlâkî bir
takım konulara yer vermesi bakımından genellikle Âyinnâmeg ya da
Kitâb-i Kavânîn-i Âdâb isimleriyle bilinmektedir. İslamiyet’in

Balcı, 107.
Yıldırım, İran Edebiyatı (Başlangıçtan İslamiyete Kadar), 415.
10
Muhammed Mu’in, “Enderz ya Hikmet-i İlmî Der Edebiyyât-i Pehlevî”, Peyâm-i
Nov, Sayı 12, 1325 hş., 57.
8
9
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kabulüyle birlikte Enderznâme türü bu eserler, Arapçaya çevrilerek
eğitim

materyali

olarak

kullanılmıştır.11

Enderz-i

Âzerbâd,

Enderzbaht-i Aferin, Enderz-i Bozorgmihr/Pend-i Bozorgmihr, Enderzi Dânâ-yi Be Mezdiyesnân ve Enderz-i Pîşînîyân en bilinen Pehlevice
Enderznâmeler arasında sayılabilir.12 Pehlevice kaleme alınan
Enderznâmeler’in çoğunda kısa ve akıcı cümleler kullanılmış,
benzetme ve alegorilerle metinler zenginleştirilmiştir.13
Müslüman toplumlarda devlet yapısının gelişmesi ve devlete ait
kurumların oluşması neticesinde hikmet, ahlâk, terbiye, tehzîb-i nefs
(nefsin arındırılması) gibi kavramlar, kaleme alınan eserlerde aşamalı
bir şekilde müstakil birer konu haline gelmiştir. Bu gelişimin
neticesinde İslâm sonrasında kaleme alınan eserlerde Enûşîrvân,
Bozorgmihr, Hûşeng, Behmen ve Âzerbâd gibi İran’ın ünlü tarihi
şahsiyetlerinin öğüt ve nasihatleri, onların dilinden aktarılmaya devam
etmiştir. Hatta kimilerine göre Enûşîrvân, Hz. Ali’den sonra sözleri en
çok rivayet edilen şahsiyetlerden biridir.14
İran kaynaklı olan öğüt ve nasihat içerikli bu tür eserler, zaman içinde
İslâm

kültürünün

rengini

ve

üslubunu

kazanmış,

geliştirilip

zenginleştirilmiştir. İranlıların Sâsâniler döneminde ahlâki ve öğüt
içerikli eserlere olan ilgisi İslamiyet’in kabulüyle Müslüman yazarların

Nimet Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynak Bilim, Fenomen Yay., 2012 Erzurum,
501.
12
Muhammed Muhammedî, Edeb ve Ahlâk Der İrân Pîş Ez İslâm, Tahran 1352 hş.,
19-20.
13
Ahmed-i Tefezzulî, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân Pîş Ez İslâm, (tsh. Jâle Amuzgâr),
Tahran 1376 hş., 199.
14
Huseyn Berzger, 165-166.
11
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eserlerinde de etkisini göstermeye devam etmiştir.15

Bu dönem

yazarları erderzname, nasihat, vasiyet, etik ve görgü kuralları gibi
başlıklar taşıyan arapça ve farsça pek çok kitap kaleme almışlardır.16 5.
yüzyılın başlarında İran’ın İslam öncesi kültürünün hala canlı olduğu
dönemlerde Pehlevice aslından tercüme edilen Endez metinleri olduğu
gibi tercüme edilmemiş metinlerin de varlığından bahsedilmektedir. Bu
tür edebî metinler için pendnâme, enderznâme, nasihatnâme,
vasiyetnâme, vesâyâ, mevâiz ve hikem gibi isimler verilmiştir.17 İranlı
yazarlar, şiir ve nesir türü içinde diğer dünya edebiyatlarıyla
kıyaslandığında kendisine geniş bir yer bulan bu tür için genellikle
pend, enderz, vasiyet, vesâyet, mevize, nasihat, hikmet ve tahkîk gibi
kelimeler kullanmışlardır. İslâm sonrası Fars edebiyatında ise
kaynaklarda ilk Fars şairleri olarak anılan Hanzala-i Badgîsî (ö.
220/835) ve Ebu Suleyk-i Gurgânî (ö. 231/845) enderz geleneğinin
öncüleri olmuş ve bu gelenek sonraki süreçte kesintiye uğramadan
onların selefleri tarafından devam ettirilmiştir. Rûdekî’nin (ö. 329/940)
ahlâk ve siyaset gibi önemli konuları içeren Kelîle ve Dimne’yi
Farsçaya manzum olarak çevirmesi de bu yolda atılan en önemli
adımlardan

biridir.18

Taberistan

hükümdarı

Şirvan’ın

oğlu

Merzübân’ın mensur hikâye ve masallara yer verdiği ahlâk ve öğüt
içerikli Merzübânnâme (10. yy.) isimli eseri, Keykâvus’un (ö.
475/1082) devletin başına geçtiğinde nasıl davranması gerektiği

Muhammedî, Edeb ve Ahlâk Der İrân Pîş Ez İslâm, 16-17.
Ahmed Bin Muhammed İbn Miskeveyh, Câvidan-ı Hired, (trc. Takıyyüddin
Muhammed Şüsterî), Tahran 1355 hş., 1.
17
Balcı, 108.
18
Zebîhullâh-ı Safâ, “Enderz”, İrân Nâme, 1368 hş., S. 27, 383.
15
16
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konusunda oğluna bilgi vermek maksadıyla kaleme aldığı Kabûsnâme,
bu tür içinde değerlendirilebilecek önemli eserler arasındadır.19
İran’da İslam öncesi var olan ahlâkî gelenek devam ettirilerek dini
değerlerin de etkisiyle yeni ahlâk öğretileri oluşmaya başlamıştır.
Örneğin 9. yy.’ın ünlü şairlerinden Rudekî’nin (ö. 941) şiirlerinde öğüt
içerikli dizeler görülür. Yine benzer şekilde Firdevsî’nin (ö. 1020-25)
Şahnâme adlı eserinde öğüt ve ahlâk konulu bölümlere sıklıkla
rastlanır. Ve bu bölümlere bakıldığında kaynağını İslam öncesi İran
kültür ve geleneklerinden aldığı görülür. Firdevsî’den sonra Esedî-yi
Tusî’nin (ö. 1064) Gerşâsbnâme’si içerdiği öğüt ve ahlâkî tavsiyelerle
bu türün örnekleri arasındadır.20 12. yy’ın ilk yarısında Senaî-yi
Gaznevî (ö. 1062) ahlâk ve tasavvuf konuları işlemesiyle Fars şiir
tarzında yeni bir akım başlatmış ve kendisinden sonraki şairlere etki
etmiştir. İran’da İslami dönem fars şairlerinin eserlerine bakıldığında
öğüt ve vaaz kullanımından sıklıkla yararlandıklarını görürüz.
Feriduddîn-i Attâr (ö. 1221), Mevlana (ö. 1273), Sa‘dî Şîrâzî (ö.1292),
Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 1325), Hacû-yi Kirmanî (ö. 1352), Câmî
(ö.1492), Sâib-i Tebrîzî (ö. 1676) gibi şairler bu isimlere örnek olarak
gösterilebilir.21
İslami dönemde mutasavvıf şairlerin eserlerine bakıldığında ahlâkî
öğütler içeren enderznâmeler barındırdıklarını görürüz. Örneğin
Hucviri’nin Keşfü’l Mahcup, Esrâr-ı tevhîd adlı eserleri, Câmî’nin
Nefeḥâtü’l-üns eseri gibi. Öğüt ve vaaz içerikli bu tür eserlerin özünde
Rıza Kurtuluş, “Keykâvus b. İskender”, DİA, Cilt 25, Ankara 2002, 357.
Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynak Bilim, 502.
21
İbn Miskeveyh, 34; Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynak Bilim, 50219
20
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ruhun arınması, inancın güçlenmesi, kendine ve başkalarına saygı
duyma, başkalarına hizmet ve cömertlik bulunmaktadır.22
Pehlevice kaleme alınan Enderznâmaler’in sonraki dönemlerde Arapça
ve Farsça kaleme alınan edebiyat ve ahlâk kitapları üzerinde önemli
etkisi olmuştur. Ancak onlardan çok azı günümüze ulaşmış ve
çoğunlukla

İslamiyet’in

kabulüyle

birlikte

tercüme

yoluyla

aktarılmıştır. Örneğin ahlâk, edep ve görgü kuralları konusunda
yazılmış olan Nâme-yi Hûşeng adlı eser, Pehlevice’den Arapçaya
çevrilen eserler arasında yer alır. Bu eser, Hasan b. Sehl tarafından
Câvîdân-i Hıred adıyla tercüme edilmiştir. Kuşaktan kuşağa aktarılan
değişimlerle ilmî ve edebî bir tür olarak kabul edilen pend ve enderz
olarak da isimlendirilen Enderznâme türünün ahlâkî bir tarafı da vardır
ve

bu

açıdan

bakıldığında

ahlâk

felsefesinin

içinde

de

değerlendirilebilir.23
Enderznâmeleri didaktik, ahlâkî, irfani ve dini olmak üzere birkaç alt
gruba ayırtmak mümkündür. Örneğin Hâce Nasirüddin-i Tusî’nin
Ahlâk-ı Nâsırî ya da er-Risâletü’n-Nasîriyye eserleri; Hâce Abdullah
Ensarî el-Herevî’nin Menâzilü’s-sâʾirîn eseri; İmam Gazali’nin
Nasihatü’l Mülük ve Kimyâ-yı Saʿâdet eserleri bu alt gruplara örnek
olarak gösterilebilir.24 Bu eserler dışında yoğun bir dinî bağlamda ele
alınan, genellikle devlet işleri ve hükümdarlığa ilişkin temel ilke ve
düşüncelere

yer

verilen

Nizamül’l

Mülk’ün

Seyrü’l

Mansur Berzger, “Enderzname”, Ferhengname-yi Edebî, Tahran 1376 hş., 168.
Ahmed-i Tefezzulî, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân Pîş Ez İslâm, (tsh. Jâle Amuzgâr),
Tahran 1376 hş., 180-181.
24
Mansur Berzger, “Enderzname”, Ferhengname-yi Edebî, Tahran 1376 hş., 168.
22
23
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Mülük/Siyasetnâme adlı eseri de yine bu kategoride değerlendirilebilir.
Benzer şekilde destan tarzında kaleme alınmış olan Kelile Dimne ve
Sindbâdnâme ve Feyz-i Kâşânî’nin ahlâk kitabı el-Mehaccetü’l-beyzâʾ
gibi eserler Enderznâmelere örnek olarak gösterilebilir.25 Ebu
Muhammed Bediʻ Belhî’nin Pendnâme-yi Enûşîrevân eseri gibi
manzum ve Saʻdi Şîrâzî’nin Nasîhatü’l Mülûk gibi nazma geçirilmiş
Enderznâme örneklerini de saymak mümkün.26 Bunlara ek olarak bazı
Enderznâme türü eserler, hiciv ve mizah barındıracak şekilde kaleme
alınmıştır. Ubeyd-i Zakani’nin Ahlâku’l-eşrâf adlı eseri buna örnek
olarak gösterilebilir. Benzer şekilde Seyf-i Fergânî, Hâcû-yi Kirmânî,
Evhedî Merağayî gibi divan şairleri de örnek olarak gösterilebilir.27
Hakîm Cemâlüddîn Ebû Muhammed İlyâs b. Yûsuf b. Zekî b. Müeyyed
adıyla bilinen Nizâmî Gencevî’nin künyesi kaynaklarda28 Ebû
Muhammed;

lakabı,

Nizâmeddin;

mahlası

Nizâmî

olarak

zikredilmektedir.29 Doğum ve ölüm tarihleri ihtilaflı olan şairin, 535540 (1135-1145) yılları arasında Büyük Selçukluların hâkim olduğu
dönemde, Gence’de dünyaya gelmiş olduğu ve yaklaşık 597-611
(1201-1214) yılları arasında aynı yerde vefat ettiği düşünülmektedir.

Muhammed Şirvânî, “Pendnâme-Enderznâmehâ”, Mecmue-yi Sohenrânîhâ-yi
Dovvomîn Kongre-yi Tahkîkât-i İrânî, Meşhed 1352 hş., 555.
26
Melîhe Mehdevî, “Pendnâme”, Dâiretü’l Maârif-i Bozorg-i İslâmî, Tahran 1383
hş., Cilt 13, 729.
27
Şirvânî, 561.
28
Emin Ahmed-i Râzi, Tezkire-i Heft İklim, II (nşr. Cevad Fazıl), (2. Baskı), Tahran
1389 hş., 1075; Zebihullah Safâ, Târîh-i Edebiyyât der Îrân, II, İntişârât-ı Firdovs,
Tahran 1388 hş., 800; Nazir Akalın, Nizâmî-yi Gencevî’nin Hayatı, Edebi Kişiliği,
Eserleri ve Leyli u Mecnun Mesnevisinin Tahkiye Unsurları Açısından Tahlili
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜ., SBE., Erzurum 1994, 16.
29
Berât Zencânî, Şerefnâme-yi Nizâmî-yi Gencevî (1. Baskı), Tahran 1380 hş., 19.
25
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Nizâmî, Fars, Türk, Arap ve neredeyse bütün dünya edebiyatına etki
etmiş büyük şairlerden biridir. Mahzenü’l-esrâr, Hüsrev u Şîrîn, Leylâ
vü Mecnûn, Heft Peyker ve İskendernâme’den (Şerefnâme ve İkbalnâme)
oluşan Hamse’si ile edebiyat sahasında yeni bir tür ortaya koymuştur.
Edebiyat, felsefe, astronomi, geometri gibi pek çok ilim dalındaki
yetkinliğini şairane bir üslupla kalemine yansıtan söz dünyasının güneşi
Nizâmî Gencevî, şiiri öyle yüksek bir mevkie taşımıştır ki ondan
sonraki şairler onun yolundan gitmeyi, onunla benzer tarzda eserler
kaleme almayı tercih etmişlerdir. Nizâmî İskender’in hayatını ve
zaferlerini edebi bir üslupla anlattığı İskendernâme’nin ilk kısmını
oluşturan Şerefnâme’de asıl hikâyeye başlamadan önce konu başlığının
ardından iki beyitlik Sakinâme ile giriş yaptıktan sonra peşi sıra Enderz
başlığı altında bölümlere yer vermiştir. Bu bölümlerde şair, okuyucuyu
anlatacağı hikâyeye hazırlama amacı güderek bir takım hikmetli sözler
söylemeyi ve ahlâkî öğütler vermeyi tercih etmiştir. Eserdeki 34
hikâyenin başında en az 4 beyit, en fazla 35 beyitten oluşan, Enderz
bölümleri

yer

almaktadır.

Bu

bölümde

yaklaşık

495

beyit

bulunmaktadır. Nizâmî’nin Enderz başlığı altında ele aldığı kavramlara
baktığımız zaman, hususiyetle üzerinde durduğu pek çok değerin
aslında erdemli, ahlâklı, ideal bir insanda olması gereken vasıflar
olduğunu görüyoruz. Değindiği bu kavramlar ahlâk felsefesinin de
temel kavramları içinde değerlendirilir. Enderz başlığı altında ele alınan
mevzular gözden geçirildiğinde Nizâmî’nin toplumun hangi tabakasına
mensup olursa olsun ahlâkî değerlere bağlı, bilgili, gayretli, dürüst,
çalışkan (ideal) bir insanda bulunması gereken özellikleri ifade ettiğini
görürüz. Eserde yer verilen bu bölümlerde Nizâmî özetle gençliğin
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kıymetini bilmek, cehaletle ömrü geçirmemek, ilim, sanat ve meslek
öğrenmek, bilge kimselerin öğütlerine kulak vermek, devlet
büyüklerine karşı saygılı olmak, anne-babaya karşı saygı göstermek,
hayatın geçiciliğini akıldan çıkarmamak, kadere razı gelmek,
başkalarının üzüntü ve kederlerini paylaşmak, dost edinmek, gıybetten
kaçınmak, söyleyecek sözün yoksa konuşmamak gibi mevzular
üzerinde durur. Bu genel toplum ahlâkına ilişkin ifadelerin yanı sıra
Nizâmî’nin şiirinde İslam düşünürlerinin ahlâk konusunda ortaya
koydukları bazı kavramlara ilişkin öğütlere de rastlamak mümkündür.
Şairin bu öğütleri rasgele yazmadığı, bir amaca hizmet ettiği
söylenebilir.
İslâm filozoflarının ahlâkla ilgili görüşleri, genellikle “felsefî ahlâk”
başlığı altında ele alınıp incelenmektedir. Eski Yunan filozoflarının
ahlâkî terimlerle ilgili yapmış oldukları tarif ve tasnifleri benimseyen
İslâm filozofları, İslâm ahlâkını Kur’an ve Sünnet’e dayandırarak
sistemli bir biçimde açıklamaya çalışmışlardır.30 İslam ahlâk
felsefesinin ilk temsilcisi Müslüman ilk filozof olarak kabul edilen
Kindî (ö. 866)’den itibaren Ebû Bekir er-Râzî ( 865-925), Fârâbi (872950), İbn Miskeveyh (940-1030), İbn Sina (980-1037), İmam Gazzali
(1058-1111) gibi pek çok İslam filozofu antik felsefe geleneğinde bahsi
geçen Platon’un erdem tasnifine bağlı kalarak hikmet, şecaat, iffet,
adaletten oluşan dört temel erdemi islam ahlâk felsefesi içinde
benimsemişler ve bunların alt başlıklarına ilişkin muhtelif görüşler ileri
sürmüşlerdir. Örneğin Kindî’nin erdem anlayışı hikmet, iffet, şecaat ve

30

Mehmet S. Aydın “Ahlâk”, DİA, Cilt 2, İstanbul 1989, 10.
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adalettir. Kindî’ye göre adalet diğer üç faziletin bir arada bulunmasıyla
ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde İbn Sina’ya göre de Aristo
geleneğini benimsemiş diğer ahlâk filozoflarında olduğu gibi iffet,
hikmet ve şecaat’in elde edilmesiyle adalet ortaya çıkmaktadır.
1. Ahlâk Felsefesinin Temel Kavramları
1.1. Hikmet
Müslüman filozofların pek çoğuna göre hikmet, İslam ahlâkında dört
ana erdemden biridir. Bu erdemler; hikmet, cesaret, iffet ve adalettir.31
En kapsayıcı tanımıyla hikmet faydalı olan her bilgiye, doğru olan her
davranışa verilmiş genel bir kelimedir. Dinde manevi bilgiyi, felsefede
sistemli, tutarlı, akla ve mantığa dayalı bilgiyi bünyesinde taşıyan bir
kavramdır. Özetle ilim ve deneyimle edinilen eksiksiz doğru bilgiyi
ifade eder.32 İslam düşünce tarihine bakıldığında felsefe ve hikmet
kelimeleri, ekseriyetle aynı anlamda kullanılmıştır fakat hikmetin daha
çok tercih edildiği söylenebilir. Hikmet ideal güzelliklere ulaşmak için
ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, erdem ve fazileti arama çabasıdır. 33 Bu
çabayı mümkün kılan ise akıldır. Kindî, aklı “varlığın hakikatini
kavrayan basit cevher” olarak tanımlamaktadır.34 İnsanın doğruyu
yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırması için ihtiyaç duyduğu
temel güç olan akıl, ahlâkî değerleri belirlemek için gerekli olan başlıca

Cafer Sadık Yaran, İslam Ahlak Felsefesine Giriş, Dem Yayınları, İstanbul 2018,
37.
32
İlhan Kutluer, “Hikmet”, DİA, Cilt 17, İstanbul 1998, 503-511, 508.
33
Yalçın Çetin, “Kur’an’da ve Felsefede Hikmet Kavramı”, ANTAKIYAT Journal of
Social and Theological Studies, 3(1), 2020, 1-23, 14
34
Enver UYSAL,”Kindî ve Fârâbî’de Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlâkî İçeriği” ,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2004) 141-156, 143
31
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unsurdur.35 Dolayısıyla akıl, bir insanın ahlâklı olması için gerekli olan
ön koşuldur. Çünkü insanın bir eylemde bulunması için önce bilmesi,
bilmek için ise akletmesi icap eder. Orta Farsçada “handarz”, güncel
Farsçada “enderz” şeklinde kullanılan hikmet kavramına nasihat ve
ta’lim manaları verilmiştir. Ayrıca Farsçada hikmet, akıl anlamındaki
“hired” olarak da kullanılır. Nizâmî, son eseri olan İskendernâme’nin
ikinci bölümüne hikmet ve akıl anlamlarını da ihtiva eden Hirednâme
(İkbalnâme) adını vermiş ve eserine aklı öven şu beyitlerle başlamıştır:

ز ناااخ ااااا ااااااازد ناا ا االاایااا

ا ااا گاای ا اای دد ااا ااا

36ااااااز

اااااخ ااا د باادااو بااداا د ناا از

ماا نااا ددیاا دا هاادز

اا د ا

Aklın olduğu yerde cevher vardır; Allah’ın adıyla onu (kendisine) kilit
yapar.
Allah, akıllı kimseye övgüde bulunan; akılsız kimselere ise çare
olandır.
Şair, daima aklı över, bütün canlılardan üstün olan insanın aklı ile
hareket etmesi gerektiğini, aklın gücüyle yol almasının gerekliliğini
vurgular. Nizâmî’ye göre akıl, iyi ve kötüyü ayırt etmenin yegâne yolu
olduğu için ahlâkın ve iyiliğin de temelinde yer alır. Bu sebeple makul
olmayan şey ahlâkî veya iyi olarak nitelendirilemez.

اایاااز ااااا ا ااماات باااد ا اااااا

اا ددایااا دا اا بای از داد ا اااااا

Süleyman Hayri Bolay, “Akıl”, DİA, Cilt 2, İstanbul 1989, 238-242, 238.
Vahîd Destgîrdî, İkbalnâme-yi Nizâmî-yi Gencevî (1. Baskı), İntişârât-i Râh-i
Câvidân, Tahran 1390 hş. 11.
35
36
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باان نید اان دانااا ا ددیااا نی ااااا

ااایا نی ااا

خ نااابد د ااااا

باا اااا

اان م اااااا انخ

با ت دلن ا

ااای

ا د نیان م ااااا ان بااااا

باان از دا ااااااکااا ااا د اا زناای

هاا دد اا خ نااابااداا دا دخ زناای

اان گاا د ز د اازاااناای زاد اا د

ااااای ااااناان باااد ا د

ز گا د زنااا با نایااادخ اا
از ب د ا د اااا د ا د ب ت ا
دداکی باا از ا نااکت اااز ب
37باز

د

ری

من تت بااا انتنا

ددا اات دز

تا نایای اد نااای باااد گا د ز د
ه دد ااا باان اااا دااا انخ ا و بااا
باان دااامااانای اا او تااا د ز دا
اااااا ا دد گاااز

یلاان ز ب

ه

Akıllının iyiliği onun adaletindendir; Allah’ın güveni onun güven
sağladığı ortamdır.
Böyle bir mülkte mutlu olmayan kimse, akıllılar tarafından akıllı
olarak görülmez.
Akıl iyi bir komşudur, kötü olan ise akılsızlarla komşu olandır.
Akılsızların sokağında gezmen, aklı küçümsemenden daha iyidir.
Bu köyde köylülükten azat olan, evini âbâd eder.
Sen de eğer kendi yükünü omuzundan atarsan, bunları iyi anlayıp
onlardan şikâyet etmezsin.
Vahîd Destgîrdî, Şerefnâme-yi Nizâmî-yi Gencevî (1. Baskı), İntişârât-i Râh-i
Câvidân, Tahran 1390 hş. 89.
37
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Deniz gibi yalnız kendine dayan (kendi sermayeni kullan), kendi
varlığını kendi menfaatine kullan.
Ölüm günü kendine misafir ol da, kendini yapraklarıyla süsleyen ağaç
gibi olasın.
İpek böceği başka yaprakları yerse eğer, bütün vücudu parmak olup
boğazından geri getirir.
Şair benzer şekilde aklın ve bilgeliğin önemine, bilgeliğin hazine
değerinde olduğuna ilişkin şu beyitleri söyler:

اای اات رااا بااا اا داا ااادا تااااای

اااد گااای

38باااامیااا

ااااای ااا ا با دد بالایااا

اان دد اااد بااا ب د

هاان نایاتا داکااابای اااا ا
ز بااا ا

Bilge olmak ne değerli bir şeydir, umarım dünya bu servetten boş
kalmaz.
Dünya işlerinde akıllı davranan kişi, bu dünyadan alnı ak çıkar.
İslam ahlâk felsefesinde mutluluk meselesi önemli bir yer tutar ve iyilik
kavramı

ile

ilişkilendirilerek

ele

alınır.

İnsanın

nefsinin

yetkinleştirmesindeki maksat, onun mutlu olmasıdır. İnsanın kemâle
ererek mutluluğa erişmesinin temel şartı bilgi ve hikmettir; fakat bu,
erdemli davranışlar olmaksızın tek başına teorik akılla veya bilgiyle
ulaşılabilecek bir yetkinlik değildir. Bu yüzden ahlâken arınmak ve
erdem sahibi olmak, nefsin kendi yetkinliğine ulaşması ve mutluluğu

38

Destgîrdî, 85.
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bulması için zorunlu şartlardır.39 İyiliğin olmadığı yerde mutluluğa yer
olmadığını şair, şu beyitle anlatır:

ها اا بای د د ای با د اا دای

40

جااا اناااای بااا د اااا باااای دداااای

İnsanın asıl gençliği iyi olmasıdır; iyilik gittiyse mutluluk nerde
bulunur ki!
Nizâmî, mutluluk meselesini sadece Enderz bölümlerinde değil eserinin
birçok yerinde ele alır. Mutlu olmak ona göre adeta insanın bir
sorumluluğudur. Enderz bölümünde de şair, anın önemini, geçmiş ve
gelecek kaygısıyla bugünün ziyan edilmemesi gerektiğini söyler ve
dünyada geçirilen günlerin boşa harcanmaması gerektiğine ilişkin
öğütler verir.

باااو نناااا ا ی د

ن د زخ بن

بان باااااا جااا دنچ ب د هان اااا د

دزاناا ا ت اااا اخ

نان ی با م

جااااا ما نایا زد باان بااااااادخ گا اخ

نن از با بیااد دحی

جاا از ی بااااادخ د د باااای اااا

نااای ااا

از ا ات هاااز بای بات با د ا دااا
ز باااااادخ نااادز بان باااااادخ د ی
بان بااااادخ ان ادناااای ب اا اا ب اا

اااادا

دد ا ت جااخ اااادکی نتی

د باان بااااااادخ نااایا
ا دا نایااادااا ااا ااا

دای بااااااادخ
ها دخ د اا

Murat Demirkol, “İslam Ahlâk Felsefesinde Erdem Kavramı”, International
Journal of Science Culture and Sport, July 2014, Special Issue 1, 266-283, sayfa 272.
40
Destgîrdî, 24.
39
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41

ها ا دا د ااااااا اااد ا دا ایایا

هایااا باان اان ادناااااای تامااابااااااا ایایا

Dünyanın derdine katlanmak ne fayda? Çünkü günler çalışmakla
artmaz.
Dünya gam çekmeye değmez, mutlu ol, çünkü bu saray kederle var
olmamış.
Dünya neşe ve mutluluk peşindedir; zulüm ve mihnet çekmek için
değil.
Bu zahmetli yerde zahmet çekmeyelim; bu dipsiz kuyudan yükümüzü
çıkaralım.
Mutluluk şarabını ver, mutlu olalım; mutlulukla içelim, başkalarına
da verelim.
Dün geçti, yarın da gelmemiş daha; bu geceyi bari mutlulukla geçir.
Bu gece öyle keyifle ömür süreriz ki; yarının işini yarın düşünürüz.
42

ی

د کاان یچ اااا ا

اان یاااز

دد ا ت دخ ان دادخ بان باااااادخ ب اااای

Her şeyden vazgeç, bu anı mutlulukla geçir; çünkü gelecek ile geçmiş
hiçtir hiç.
Mutluluk sadece bireylerin değil, toplumun da ulaşmak istediği bir
gayedir. Yaratılışı itibariyle sosyal bir varlık olan insan hayatta kendine
yetemediği için başkalarına muhtaçtır. Dolayısıyla her birey, yetkinliğe
ve mutluluğa tam anlamıyla erişebilmek için önce topluma, sonra da
41
42

Destgîrdî, 263.
Destgîrdî, 107.
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insanlarla iyi ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyar. Bu bir zorunluluk olduğu
için akıl sahibi bir insanın tek başına erdemli, yetkin ve mutlu olacağını
zannetmesi tutarlı olamaz. Nizâmî de insanın ancak insan ile var
olacağını, halk ile iç içe olmak gerektiğini ifade eder.
دداای

43

اااا ا

اان بااا دداای ا ا گ ا

دا ا ددااای

بااان دا ا دخ دد دااایااای اگا ا

Eğer halktansan halk ile iç içe ol; çünkü insan insanla var olur.
1.2. Şecaat
Sözlükte “cesaret, yiğitlik, kahramanlık” gibi anlamlara gelen şecaat,
ahlâk literatüründe öfke duygusunun akla itaat ederek kazandığı itidalli
hal için kullanılan bir kavramdır.44 Cesurca davranışlarda bulunurken
öfke gücünün daima aklın kontrolünde dengede tutulması, bir başka
deyişle daima orta halde bulunulması olarak ifade edilebilir. Daima
dengede olmak ve orta hal vurgusu İslam ahlâk felsefesinde önemsenen
bir durumdur.45
Nizâmî’ye göre kişi kendi gücünün sınırlarını bilmeli ve kendisini
daima dengede tutmayı başarmalıdır. Öyle ki kişinin hasmını alt etmek
için yeterli gücü olsa dahi barış ile çözülmesi mümkün olan bir durum
karşısında düşmanlık etmemesi gerekir. Çünkü ona göre dostluk
kurmak, düşmanlık etmekten çok daha kolay ve zahmetsizdir.

Destgîrdî, 24.
Mustafa Çağrıcı, “Şecaat”, DİA, Cilt 38, İstanbul 2010, 402-403.
45
Fatma Baynal; Yıldırım Taşci, Emine. “Cesaret Erdemi Bağlamında İslam Ahlak
Felsefesi ile Psikoloji Arasında Mukayeseli Bir Değerlendirme”, KSÜ İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Haziran 2020, Cilt 35, 137-175, 144.
43
44
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تا ا از خ اا ا اااو

46

ناااتاااااااااد ز

دااتاات تااتاایاان با ز د باااز خ اا ااو

Her zaman kendi kolunun gücünü yokla; terazi gözünü kendinle
birlikte sakla.
بان اااادکی هان باا اا ت اباااایاا اااایا
تاااخ

47

داد

هاان بااا ااا اااا خ جیاا

ااااااانی ااا باان هیاا

باان

گا ه

داا ادخ اان دد گاااااالاا گاا دد تااماااخ

Cevher eline kolay geçerse, taşı zahmetle yontsan ne çıkar.
Mademki barış ile tamamlanır dilek; daha savaş için at sürmeye ne
gerek var?
Gücü olsa bile insanın zulümden uzak durması gerekir. Bir kimsenin
güçsüz bir insana karşı uyguladığı orantısız güç ve zorbalık bir gün
mutlaka karşılığını bulur.
تایا

بااا ها

تا ا نایای اا ن اااااا

ا گاای دااماایا
زاد دااا د

48

ااااایا ا

دااماایا ا

زاد ااااباااا ااا

ااا

باای دد ا
دااتاایاا
ددد

ا
اا

دااتااو تاای ا ب ا ا ا
اا ااا د نااداا ا اای اا

اای ااماان دا

اا زاد باااااا

Sebepsiz yere birinin kanını dökmekten uzak dur; senin de kanlıdır
çarkınla hançer.
Ne güzel söylemiş erenler; değmez değmeyene ziyan bir el.

Destgîrdî, 90.
Destgîrdî, 210.
48
Destgîrdî, 141.
46
47
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Bütün keder ve sıkıntılar azalsın; az eziyet eden az eziyet çeker.
1.3. İffet
İslam filozofları tarafından kabul görmüş olan dört temel erdemden bir
diğeri olan iffet, insanın bedenî hazlara, dünyevî isteklere gereğinden
fazla düşkünlüğünü ele alan ahlâkî bir terimdir.49 İffet, her türlü isteğin,
şehvanî arzuların pençesindeki insanın cehalete sürüklenmesine ve bu
yüzden ortaya çıkabilecek yanlış eylemlere karşı bir sabır ve gayret
halidir. Musibetlere karşı gösterilen sabır da bir nevi iffet olarak
düşünülebilir. Bazı alimler iffete dair çeşitli tasnifler yapmışlardır:
Hayâ, ahlâklı olma, barışık olma, arzuları dizginleme, kötülüğe
sabretme, nimetlere şükretme, vakar, kullukta samimiyet, hür olma,
cömert olma gibi.50 İffet erdemi insan nefsinin şehevî yanının itidal
düzeyinde tutulmasını ve insanın daima aklın kontrolünde hareket
etmesini telkin eder. Nizâmî, “Bu eserin diğer eserlerden üstünlüğü”
başlığında, kendi nefsine öğütlerde bulunur ve birkaç beyitle şöyle der:
بان جااخ بیدگاا نناااااا اا نناااا ااا ا
د نا ا ا ا
ااااکاانداد

با ا

بااان ااااد بااایدگاااا

گااا ننااااتایای تایناااااان

ااماان گاا ااکااب ااا ااو دا باااد اا د

دال تااا باایدگاای ناایااادخ باان د اااا ا
بااا ااا دد ا اات د اااااک ا
اااایااا اای ب ااااکاان داد
اااادات اااد ا د

ا

باایدگاایاا

اااادت تااا نل
اااایاااز ا

نالا

Mustafa Çağrıcı, “İffet”, DİA, Cilt 21, İstanbul 2000, 506-507.
Müfit Selim Saruhan, İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, Ankara Ünv.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (İslam Felsefesi), Doktora Tezi,
2000, 142.
49
50
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اان جی د اااز دا دو ند ا ااا باان بااا
گاا ااکاات ازز گاا دد باالاایااا
د ن ااباااااا گاااا ا
گا اکاان دا ااا ا ااکات
ا دد

51

اای

اااادت اا ز
باان از گا اکات

ب رصااا انخ ا ا

ت اگ

باان باای د اااز نااکاا ا نااماا د ه ا ا
ااااادات گا اکات ناتاان با د ااا ا ددایااا
ها دد اا دد گا ایاااز نااا ااا جا ا
د اات دا باان د ااااااماااد باا د اااکاات
هاان دایگا ا اخ نااانایا بااااایاااز دا د

Ey gönül, büyüklüğü elde etmedikçe, büyüklerin yerinde oturman
yakışmaz.
Bu dünyada büyüklüğe erişmek istersen, büyüklerle oturup
kalkmalısın.
Sana bir şey sorulmadıkça konuşma, sus; eğer inciyi kırmak
istemiyorsan keseri yavaş vur (kimseyi dilinle incitme).
Ağzını sıkı tut, sormadıkça söyleme, keseri yavaş vur ki inciyi
kırmayasın.
Sorulmadan konuşan kimse, sözlerinin hepsini rüzgâra savurmuş olur.
Gözü görmeyene ışık gösteremezsin; çünkü gönül, gözün gördüğü
bahçeyi ister.
Söz söylemek o zaman fayda sağlar ki o sözlerden ses yükselsin.
Sözüne iyi cevap almadıkça, değerli sözleri harap etme.

51

Destgîrdî, 26.
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Ağzını çiviyle kapatmak, boş yere konuşmaktan daha iyidir
(konuşmaktan daha iyidir susmak).
Ne söyleyeyim sana ey sağır insan! Senin kulağın uyumak ve yiyip
içmek derdinde.
Konuşma isteği şehevî bir arzu olarak görülmüş ve buna karşı koymak
için ciddi bir çaba gösterilmiştir. Bu yüzden insan kendi nefsini tatmin
için konuşmamalıdır. Konuşmak ancak söylenenler değerliyse ve
muhatabı tarafından anlaşılacaksa karşılık bulur. Konuşmaktan çok
dinlemek, sorulmadıkça ve söyleyecek sözün yoksa söze başlamamak
gerekir. Bu da yine bir denge halidir. Söylenenleri ölçüp tartmak,
başkasının kalbini kıracak sözlerden kaçınmak gerekir. Şair, eserlerinde
sıklıkla az konuşmayı ve konuşmaktan çok dinlemeyi telkin eden
öğütlerde bulunur. Örneğin:
ان باازاد ص گااااو ن ااباااااا ب اااای

اااااای

ااایاااا اااادخ اد داا د اااادخ باا د

اااااااادخ با ا د

بااان انااااازز دادد تااان باااادگااای

جاااااا داایگاارادد باان اا بااااادا ادگاای

نن گاا ا ی ن اااادکی دد دد بن صاو

ناان باار اای اان آاا ااا باا دد ز داااو

ییخ ا اااا
52

52

ه دد بنااااتیی ااانان

دا ن اابااااا ز اا

Destgîrdî, 47.

ت دا اااا د

ااا بااااااا د زگاااادا ااان دادد
بااان رااااد ب ااااااایاااا

اماان ااااداکای از ب ااااکاتای الزد اااااا
هاایااا زخ اایا ز اااااکاات ااااااا اایااا
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Ne mutlu o kimsenin haline ki hırs pazarına sahip değildir.
İhtiyacı olduğu kadarına sahiptir; eğer bir iş yaparsa yaptığı iş de
değerli olur.
Dünyayı mutlulukla geçiriyordur; atının yularını de yeterince
bırakıyordur.
Ne öyle bir bahşişte bulunur ki sonrasında fırtınalar kopsun;
Ne de öyle cimridir ki kıymetini çıkaramasın.
Bütün zorluklar zorluktan kaynaklanır; kapıyı kırarsan eğer ev odunla
dolar.
Öyle yaşa ki tüm hayatın boyunca kendine fayda bir başkasına zarar
vermiş olmasın.
Nizâmî, nefsin arzularına karşı itidalli olma çağrısını sürekli yeniler.
Çünkü ona göre hırs, insana zarar veren bir duygudur. Dolayısıyla insan
hayatta elde ettikleriyle yetinmeyi bilmeli, ölçülü olmayı ve ölçülü
davranmayı elden bırakmamalıdır. Ancak bu sayede kişi başkalarına
zarar vermekten kendisini alıkoyabilir.
1.4. Adalet
İslam ahlâk felsefesinde bahsi geçen üç erdemin (hikmet, iffet, şecaat)
elde edilmesiyle kazanılabilecek bir diğer ahlâki erdem adalettir.
Adalet, akıl kuvvesi ile şehvet ve öfkenin kontrol altına alınması,
terbiye edilmesi şeklinde ifade edilebilir. Fakat adâlet erdemi, yalnızca
akıl kuvvesi oluşan bir erdem değildir. Hikmet, iffet ve cesaret
erdemleri bir kişide mevcut ise o kişide adalet erdemi tecelli eder. Bu
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üç erdemin insanda ortaya çıkması adâletin tezahürüdür. Bu yönüyle
adâlet, erdemlerin erdemi şeklinde ifade edilir. İnsanları daima doğru
davranış ve fiillere yönelten her hallerinde adil kılan bir erdemdir.
Amelî akıldan doğan bir erdem olduğu da söylenebilir. Kindî’ye göre
adâlet her türlü davranış ve düşünüşte kendiliğinden ortaya çıkan
sezgisel ve doğal bir güdü gibi işlev görür. Ahlâkî düzeyde adâlet, bir
bilgi sahibi olma seviyesini ve ölçüsünü ifade eder. Eksiklik ve
aşırılıktan kaçınan, vicdanın sesini dinleyen, ifrat ve tefrite düşmeden
mutedil bir çizgi takip edebilmektir.53 Bu anlamda mutedil olmaya
çağıran bütün ifadeler ve önceki örneklerin tamamı aslında adaletin
kapsamında değerlendirilebilir.
Nizâmî’nin öğütlerinde en çok üzerinde durduğu mesele itidalli olmak,
orta yolu bulmak, hakkaniyetli olmaktır. Bu ise hayatın her safhasında
bütün erdemlerde geçerlidir. Şaire göre dünyaya bağlanmak zulüm,
dünya ile ahiret arasında bir denge kurmak ise adalettir. Nizâmî,
zulümden kurtulmayı, adaletli olmayı, dünyanın gelip geçiciliğinin
farkına varmak ve ona göre yaşamak olarak açıklamıştır. Dolayısıyla
Kârûn gibi mal biriktirmek ya da Şeddâd gibi altından saraylarda
yaşamak zulüm, sahip olduklarını dengeli bir biçimde harcamak ise
adalettir.
اان بای داد ناکا ا ز بایااااد د اااا ا
م و داز

اااان ااااا

د

اان

باایااا تااا ز باایااااد بااااا اایا د اااا ا
داااز

ااااااو

هاان بیااا دو دد جاااا

Saruhan, “Erdemlerin Erdemi: Adâlet”, Adam Akademi, Cilt 5/1, 2015: 1-12, Sayfa
7-10.
53

NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII | 35

ااااکااا باان اااااام ب د
نتان بان دد اا باااا د

باان ج باان
باااا د اااایا

اخ اا او از تا ات اااا با د
اان اان اان دایااا باااا د

جااااا
ه بااادا

ددخ با ا ددخ هااایاااا باااا اااا نااااااااد

بایااا تااا اا د ا ناچاان داد ا باااااااد

اماان گایاچ نااااا ددز دا اا ددز گایا

نااایاتای باان دااا با گاارد ا دز گایا

ننا ا ا ا

باان د ااااا

ا ا ان اخ دد اای بیت ه

هااان داااا بااان جااای داا د نااااداا اد
54

اان دااانااا از ر اااخ ت ز دد ااااا

گیچ ااا دد راااد

زد اات بااااااااد باااد
اااا ا

از

زا اناااااا

دد ات بااا دناتایات ددااکای نا

Gel, zulümden elimizi çekelim; çünkü adalet olmadan zulümden
kurtulamayız.
Nasıl dünyaya yıllarca gönül bağlarız; hem şeytan sofrasıdır, hem
devlerin yolu.
Dünya senden borcunu sürekli geri alır; damla olarak gönderir, testi
olarak geri alır, şarap gönderir, kadeh alır.
Yağmur gibi tek tek gelir sonra sele dönüşür ve denize akar.
Gel, sahip olduğunu mutlu mesut ye; dirhemi dirhem üstüne koymak
neden?
Bize göz dikmiş bir timsah, yenmemiş bütün hazineyi yer.

54

Destgîrdî, 80.
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Kârûn’un eline geçirdiği hazine, bak nasıl sonunda toprak içine çekti!
Âd kavminden Şeddâd’ın altından yaptırdığı sarayında, muratsız
ölmekten başka ne kaldı?
Bu rengârenk bahçede oduncunun arkasında ayakta bir ağaç bile
kalmadı.
Adaletin tecelli ettiği bir başka unsur olarak İslam ahlâk felsefesinde ve
tasavvufta temel bir düalite olan havf ve recâ kavramları düşünülebilir.
Korku ve ümit anlamına gelen bu düalite, Nizâmî’nin şiirinde de
karşımıza çıkar. Allah’ın merhameti de gazabı da vardır. Kişi, daima
O’ndan gelecek bütün güzelliklerden ümitli olmalı, karamsarlığa
düşmemeli, bir yandan da gazabından korkarak yaşantısını buna göre
düzenlemelidir.
بی

ن بااااکاان ب اااای ص و از ادیااا

دد ت ماااد بی م د دییو ن اااااااا

ا س ز ا ااا ز ااااایا
صا ااااا دا باااایاااااا

اااااکااادز با ا
دبایا خ اان

بااااو نناااااا اا ی د

ان د زخ بان

بان باااااا جااا دنچ ب د هان اااا د

دزانااا ا ت اااا اخ

ناان ی با م

جااااا ما نایا زد باان بااااااادخ گا اخ

نان از با بیاااد دحیا

جااا از ی بااااادخ د د باااای اااا

ناااای اااا
55

از ا ات هاااز بای بات با د ا دااا

ااااد ا

دد ا ت جاااخ اااادکی نتی

Yıldızlar, parlak tel tabletlere ümit ve korkudan çok söz yazmış.
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Destgîrdî, 263.
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O harfleri tanıyan kâtip; bu sonsuz boşlukta menzil tutmaz.
Dünyanın derdine katlanmak ne fayda? Çünkü günler çalışmakla
artmaz.
Dünya gam çekmeye değmez, mutlu ol, çünkü bu saray kederle var
olmamış.
Dünya neşe ve mutluluk peşindedir; zulüm ve mihnet çekmek için
değil.
Bu zahmetli yerde zahmet çekmeyelim; bu dilsiz kuyudan yükümüzü
çıkaralım.
Nizâmî’nin öğütleri çoğunlukla umutlu olmaya ve daima olumlu
düşünmeye yöneliktir. O, insanın hiçbir zorluk karşısında umutsuzluğa
kapılmaması gerektiğini, Allah’a mutlak bir tevekkülle bağlanmanın
insanı mutluluğa ulaştıracağını telkin eder. Çünkü zorlukla birlikte
kolaylık vardır. Dolayısıyla insan aldığı her nefeste umut beslemelidir
diyerek “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin” mealindeki ayete
(Zümer: 53) de atıfta bulunur.
ااماان د ا د دا ناایااتاای ااا باان اااد

با ا د د زخ از بااااداااااد

باان ناایااتاای اایااا اااد ااا

باان ااا باای ناااااا د اااا ا باایاایاااد ااا

ز د اا

اا

ها ا

باان نایاان اااکا خ اااو اااکا زنااا

اااا از ا خ نایاان اااکا خ با زنااا

ااااالاایااا

اای ابا

باان ایاتاااخ ااااداکای دناااا ناااادایااا

اان ب ااااایاااد تالادای با د اااا ددایااا

دد هااادز ااااااازخ باان اا د دد دا ایااا

ااااایاان بااادد
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ااان ا اااید اا ا د ادااایاااا ادخ د اااا
56

دد ایایاان اکا بایات د خ اا او

بااان ااای ادااایاااا اااادخ د اااا

نا ا ا ا

گ ا ز دد داایااا د ب ا اب ا خ ا ا ااو

Eğer seherden itibaren rızk mübarek olursa; insana rüzgârla birlikte
iyilikler akın eder.
Her şey uğurlu olarak kurulur; ikbali uğurlu olduğu için de aklından
hep iyi şeyler geçer.
Yolu uğur sokağına düşer; uğur üzerine sürekli uğurlu fallar açar.
Zorluk zamanlarında ümitsiz olma; çünkü kara bulut ak su (yağmur)
yağdırır.
Çare kapısını kendi yüzüne kapatma; çünkü çok acılar vardır ki
faydalıdır.
O nefes güzeldir ki bizi umutla beslesin; çünkü Allah’ın kendisi bize
umutsuz olmayın diyor.
Kaşının ortasındaki düğümü kaldır (kaşlarını çatma); zafer aynasında
gör kendi yüzünü.
SONUÇ
Yaşadığı dönemde edebiyata katmış olduğu yeniliklerle kendisinden
sonra başlı başına bir ekol yaratmış olan Nizâmî Gencevî, Penc-Genc
(Beş Hazine) adıyla da bilinen Hamse’yi oluşturan mesnevilerin ilki
Mahzenü’l-esrâr ile başladığı ahlâkî nasihatler verme, didaktik temsili

56

Destgîrdî, 79.
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hikâyeler

anlatarak

öğüt

verme

geleneğini

Hamse’nin

diğer

mesnevilerinde de devam ettirmiştir. Olgunluk eseri olarak tabir ettiği
son eseri İskendernâme’de şair, adeta kafasında idealize ettiği ideal
insan ve toplum algısını yaratmaya çalışır. Eserde geçen hikâyelerin
başına yerleştirdiği enderz bölümleriyle şair, bir taraftan okuyucuyu
hikâyeye hazırlamış bir yandan da bir takım öğütler vermiştir. Enderz
bölümünde geçen hikâyelere bakıldığında rahatlıkla söylenebilir ki
Nizâmî, ahlâk felsefesinin de temel kavramlarından sayılabilecek
hikmet, akıl, saadet, şecaat, iffet, adalet gibi faziletlerle ilgili yol
gösterici nasihatlerde bulunmaktadır. Enderz başlığı altında işlenen
konulara bakıldığında Nizâmî’nin toplumun hangi tabakasına mensup
olursa olsun (ideal) bir insanda bulunması gereken özellikleri ifade
ettiğini görürüz. Dolayısıyla denilebilir ki daha çok âşıkane tarzda
şiirler yazmasıyla ün kazanmış bir şair olmasına rağmen Nizâmî, Fars
edebiyatında kökleri çok eskilere dayanan öğüt edebiyatı geleneğinden
sıklıkla yararlanmıştır. Şairin İskendernâme’de yer verdiği enderz
bölümlerini

ahlâk

felsefesinin

temel

kavramları

çerçevesinde

yorumlamak, onun dünya görüşünü anlamak açısından önem
taşımaktadır.
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GİRİŞ
Heretik bir Hristiyan mezhebi olarak kabul edilen Bogomilizm, Bulgar
Çarı Peter (927-969) zamanında Bulgaristan da ortaya çıkmıştır. X. ve
XI. yüzyılda özellikle Bulgaristan ve Bosna-Hersek

olmak üzere

Balkanlar’da yayılma alanı bulan mezhebin ortaya çıkışını hazırlayan
koşullar hakkında bilgi sahibi olabilmek için Bulgaristan’ın o çağdaki
durumu hakkında bir takım bilgiler vermemiz gerekmektedir. Papaz
Bogomil’in fikrini yaymaya başladığı dönemde Bulgaristan ‘da dini,
siyasi, sosyo-kültürel, iktisadi açıdan oldukça karmaşık bir durum
hakimdi.57 Zira Bulgaristan, bu dönemde doğudan ve kuzeyden gelen
kavimlerin beraberinde getirdikleri dinlerin ve değişik heretik
akımların kesiştiği bir bölge olmuştur. Bulgaristan’a gelen bu din ve
akımlar buradan Balkanlar başta olmak üzere birçok bölgeye yayılma
imkanı bulmuştur. Bulgaristan’ın bu dönemdeki uygun ortamı hem var
olan heretik akımların yayılması hem de yeni akımların ortaya çıkması
için bir fırsat olmuştur. Hatta Bulgaristan’ın sahip olduğu bu
koşullardan faydalanan Yahudiler, Müslümanlar, Pavlosçular Bulgar
halkı arasında kendilerine taraftar toplamak amacıyla dokrinlerini
yaymaya çalışmışlardır. Öte yandan Hristiyanlık Bizans’ında tesiriyle
Malamir Han (831-836) döneminde Bulgar halkı arasında yayılmaya
başlamış ve bu yayılma Persiyan Han (836-852) döneminde de devam

İsmajil Hodziç, Bogomilizm ve Bosna- Hersek Bogomilleri, Ondokuzmayıs
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2007, s. 20.
57
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etmiştir. Boris Han’ın (859-890) Hıristiyanlığı kabul etmesiyle resmi
din haline gelmiştir. 58
Hristiyanlığın, Bulgaristan’ da resmi din olmasıyla halk açısından iki
teolojik problem ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin ilki, putperest
Bulgar halkının somut bir Tanrı anlayışından, soyut bir Tanrı anlayışına
geçmesinin zorluğu. İkincisi ise teslis doktrinin Hristiyan teologlar
tarafından farklı biçimlerde yorumlanması veya karşı çıkılması
nedeniyle üzerinde ittifak edilebilir bir hususun mevcut olmamasıdır.
İşte bu sebepler Bulgar halkının eski putperest inançlarını tamamen
terk etmelerini engellemiştir. Böyle bir durum Bulgar halkının eski
inançlarına sarılmasını ve yeni bir inanç tesis etmelerini sağlamıştır.
Yeni dinin yarattığı teolojik kargaşalara sonu bir türlü gelmeyen
savaşlar ve bu savaşların yarattığı yoksulluk ve sürekli göç eklenince
Bulgar halkı içinden çıkılmaz bir bunalıma sürüklenmiştir. Ayrıca
yaşanan kuraklık sonucu oluşan kıtlık ve ekonomik çöküş
Bogomilizmin ortaya çıkmasına ve yayılmasına katkı da bulunmuştur.
Bogomilizm ’in Ortaya Çıkışı
Bogomilizm Hareketi I. Bulgar Devleti’nin sonunun yaklaşmakta
olduğu Çar Peter (927-969) döneminde ortaya çıkmıştır.

Devlet

çökmekteydi ve bu durum toprağa bağlı olan köylülerin durumunu daha
çok kötüleştirmişti. Giderek durumu kötüleşen köylüler yönetime karşı
bir tepki oluşturmuş ve bu tepki bir din adamı olan Papaz Bogomil

Nazif Kuyucuklu, “ Bulgaristan”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. IV, TDV Yay.,
İstanbul 1992, s. 391-396
58
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liderliğinde yeni bir harekete yol açmıştır. 59 Aslında Papaz Bogomil
930’lu yıllara doğru dua etme, günah çıkarma, kendini aşağılama ve
yoksulluğu övme gibi konularda vaazlar vererek inancını tebliğ etmeye
başlamıştır. Bulgaristan’daki mevcut olan ekonomik ve dini buhran ise
halk arasında bu hareketin yayılmasına olanak sağlamıştır. Daha sonra
Bogomilizm olarak adlandırılan bu hareket çok hızlı bir şekilde
Bulgaristan dışına yayılma imkanı bulmuştur. Kaynaklarda aktarılan
bilgilere göre Çar Peter bu hareket karşısında İstanbul Patriği
Teophylact’a

iki

mektup

göndererek

bu

heretik

hareketten

kurtulabilmek için tavsiyelerini ve yardımlarını talep etmiştir. Öte
yandan Bogomiller bu dönemde birçok zulme maruz kalmışlardır.60
Bogomilizm mezhebinin kurucusu bir Ortodoks papaz ve keşiş olan
Bogomil’dir. Papaz Bogomil’in hayatı ile ilgili bilgilerimiz oldukça
sınırlıdır. Hatta tarihi gerçekliği dahi birçok yazar tarafından kuşku ile
karşılanmıştır. Ayrıca Papaz Bogomil hakkındaki bilgilere de
çoğunlukla kendisine düşman olan kişiler sayesinde haberdar
olmaktayız. Bogomilizm adının mezhebin kurucusundan geldiği ifade
edilmektedir. Lakin ismin gerçekte mezhebin kurucusundan mı yoksa
kendilerini Tanrı’nın sevdiği ya da Tanrı’yı seven olarak ifade eden
mensuplarının kendilerini bu şekilde tanımlamasıyla mı ortaya çıktığı
da bu mezheple ilgili netlik kazanamayan mevzulardandır.61

Mithat Aydın, “Tuna Bulgarları Tarihine Genel Bir Bakış (681- 1018)”,Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.I, S. XI,2002, s. 123.
60
Hodziç, a.g.t, s. 20.
61
Halim Işık, “ Hristiyan Düalist- Gnostik Bir Tarikat Olarak Bogomilizm ve Avrupa
Heretik Toplumlarına Etkileri”, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C.VI, S.I, 2017,
s.120.
59
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Bogomil, Hıristiyanlığın ilk dönem heretik akımlarının senteziyle ve
Gnostik akımlardan etkilenerek inancını oluşturmuştur. Bu sentez
içerisinde düalist bir anlayışa sahip olan Pavlosçuluk , Messalianizm,
Maniheizm, Morcion’a ait düşünceler ihtiva etmekteydi. Ancak bu
doktrinlerin Bogomilizm üzerindeki etkileri ne yazık ki net bir şekilde
ortaya konulamamıştır. Çünkü Bogomilizm ile diğer düalist hareketler
arasında belirgin farklılıklar mevcuttur. Ancak kabul gören nokta
Bogomilizm özel şartlar altında ortaya çıkan özgün ve bağımsız bir
inanç sistemi olmasıdır.62
Bizans tarihçisi Ostrogorsky’e göre bu sapık dini düşünceler buhran ve
kıtlık devrelerinde etrafa kol gezmekteydi. Zira onların aslında çok
derin bir karamsarlığa dayanan yalnızca bir belirli düzeni değil bütün
fani dünyayı olduğu gibi reddeden görüşleri, böyle zamanlarda daha
kuvvetle

beslenebilmekte

ve

protesto

özellikleri

kandırıcı

görünmektedir.63
Bogomilizm ’in Bulgaristan Dışına Yayılması
Bogomilizm

’in

Bulgaristan

dışına

yayılması

iki

dönemde

gerçekleşmiştir. Birinci dönem Bulgar Devleti zamanıyken ikinci
dönem ise Bizans hakimiyeti dönemidir. Bulgaristan’da Bizans
hakimiyetinin tesis edilmesi hareketin Bizans başkentinde ve diğer
bölgelerde taraftar bulmasını sağlamıştır.64 Elbette ki Bogomilizmin
diğer bölgelere yayılması ve buradaki etkisi oldukça önemli bir konuyu
Hodziç, a.g.t, s.26.
Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan) TTK, Ankara 2015,
s. 251.
64
Hodziç, a.g.t, s. 28.
62
63
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teşkil etmektedir. Lakin Bogomilizmin bu bölgelerdeki faaliyetleri
uzun bir çalışma konusu olacak mahiyettedir. Bu çalışmada bu kadar
ayrıntılı bilgi vermek maalesef mümkün değildir. Çalışmamızın
kapsamından dolayı bu konuda kısa ve net bilgiler vermek
durumundayız.65
Bogomilizm Bulgaristan’da ortaya çıktığında ilk olarak burada taraftar
toplamaya çalışmış fakat bölgesel bir hareket olarak kalmamak için de
diğer bölgelere yayılmaya çaba göstermiştir. Fransa’nın Toulouse ve
Lombardy eyaletlerinin bu dönemde düalistlerin kalesi konumunda
olduğu söylenmektedir. Kaynaklar, düalistlerin XI. Asrın başlarında
Marne şehrini geçerek 1012’ de Mainz’a 1018’ de Aquitani’ye, 1025’
te Arras’a 1028 Monferte’ye, 1143’te Köln’e , 1144 Liege’ye, 1147’ de
Dadagne’ ye ve 1162’ de ise İngiltere’ ye geçtiklerini aktarmaktadır.
Böylece Bogomilizm , Garneme’ den Adriyatik Denizine, Arna’dan
Rhein’e kadar geniş bir alana yayılmıştı. Tarihi kaynaklara göre
Bogomilizm Batı Avrupa’ya X. asrın sonunda veya XI. asrın başında
ulaşmıştır.66 Bundan da anlaşıldığı üzere Bogomilizm Batı Avrupa’ya
Papaz Bogomil in öğrencileri zamanında ulaşmıştır.
Ortaya çıkışından sonra kısa sürede İstanbul, Yunanistan, İtalya,
Fransa, Rusya, Sırbistan ve Bosna’ da yayılan Bogomilizm Bulgaristan
dışında ilk olarak yayıldığı yer İstanbul’dur. Kaynaklarda geçen
ifadelere göre XI. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul da Bogomillere
rastlanmaktadır.

Nitekim

1111

yılında

kurulan

Engizisyon

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kadir Albayrak, Bogomilizm ve Bosna Kilisesi,
Baki Kitabevi, Adana 2004.
66
Hodziç, a.g.t, s. 29.
65
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Mahkemesinde Vasiliye adlı bir şahıs 40 yıl İstanbul da Bogomillerin
liderliğini yaptığını ve bundan öncede 15 yıl liderlik yaptığını ifade
etmiştir. Bu bilgiler ışığında 1050’li yıllarda İstanbul’da Bogomil
varlığının mevcut olduğunu görmekteyiz.67
Dönemin ana kaynağı Anna Komnena’da bu konu hakkında önemli
bilgiler bulunmaktadır. Anna Komnena’nın nefret dolu söylemiyle
‘’şeytan köklerini derinlere salmış, en büyük ailelere kadar girmiş ve
muazzam sayıda insan bu korkunç inançtan etkilenmiştir. ‘’Anna
Komnena’nın da kaydettiği bilgilerden de anlaşılacağı üzere İstanbul’
da çok sayıda Bogomil mezhebi mensubu bulunmakta ve çoğu mensup
üst düzey aile üyesidir. Anna’nın ifade ettiğine göre Bogomiller uzun
siyah pelerinleri içinde ve burunlarını kadar yüzlerini kapatan
kukuleteleri altında simsiyah bir kılıkta rahatlıkla başkent sokaklarında
dolaşarak sözde kendilerine gizlemekteydiler.68
I.Aexsios (1081-1181) döneminde kiliseyi tanımayan yeni bir düşman
grup olarak sapkınlar bulutu olağanüstü boyutlarda yükseldi şeklinde
söylemlerde bulunan Anna Komnena’nın

söylediği şu sözler,

Bogomilizm inancının Maniheizm ve Messalianizm öğretilerinden
etkilendiğini ortaya koymaktadır; “zira eskiden beri her biri daha çok
şeytanın ve en değersiz şeylerin temsilcisi olarak bilinen iki öğreti
birleşmiş. Manici dinsizliğiyle Messelia öğretisinin iğrenç karakteri bir
araya gelmiş bulunuyordu. Yani Bogomil doğması Mani ve Messelia
inançlarının bir karışımıydı. Açıkçası babamın saltanat döneminde

67
68

Hodziç, a.g.t, s. 30.
Anna Komnena, Alexiad,( Çev. Bilge Umar), İnkılap Kitabevi, İstanbul 2021, s.507.
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öncede bunlar vardı ancak böyle göze batacak kadar yaygın değildi.
Çünkü Bogomilizm hastalık derecesinde erdemli olmayı öngörüyor ve
savunuyordu. “69
Anna Komnena’nın aktardığı bu bilgiler İstanbul’daki Bogomilizm
varlığını 1081 yılından önceki tarihlere dayandığını
koymaktadır. İmparator I. Aleksios Komnenos

ortaya

Bogomilizmin

Konstantinopolis’te hızlı bir biçimde yayıldığına dair haberler
almaktaydı. Ama bir süre bu konuya müdahil olmayarak onları serbest
bırakmış ve bu kişileri yakalamak yerine takip etmeleri hususunda
askerlerini görevlendirmiştir. Zira imparator bunlara kimin liderlik
ettiğini bulmak arzusundaydı. Nihayet edinilen bilgiler sayesinde
liderlerinin Basilius adında bir kişi olduğunu öğrendiler. Basilius’ un
12 havarisi vardı. Basilius yanında Anna’ nın kötü karakterli ve fena
işler yapan diye nitelendirdiği kadın müritleri bulunmaktaydı.70
Bogomillerin erdemli oldukları itirafında bulunan Anna Komnena
Bogomil inancına mensup bazı kişilerin tutuklanarak saraya
getirildiklerini ve işkence edilerek sorgulandıklarını ancak hiçbirinin
liderlerinin Basilius olduğunu söylemediğini aktarır. Yine Anna’nın
aktardığına göre sadece içlerinden Diblatius adındaki birisi yapılan
işkencelere dayanamayarak Basilius’ un adını vermiştir.71

69

Komnena, a.g.e, s. 506.
Kaygusuz, İsmail, “ Anadolu’dan Batı Avrupa’ya Aykırı İnanç ve Düşünce
Geleneği”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S. CXXVIII, Arkeoloji Sanat Yay., İstanbul
2008, s.129.
71
Komnena, a.g.e, s. 507.
70
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Anna Komnena’ nın anlattıklarına göre İmparator bir komplo tertip
ederek Bogomillerin lideri Basilius’u saraya davet etmiş ve sanki bu
şahsa mürit olmak istermiş gibi bir tavır takınmıştı. Bu davette Basilius
Bogomilizm esaslarını anlatmıştır. Anna, İmparatorun bu sayede
Basilius ’un bir sapkın olduğunu gösterdiğini ifade eder. Nihayetinde
ateşte yakılmasına karar verilen Basilius hapsedilmiştir. Öte yandan
Basilius saraya yakın bir yerde tek başına gözaltına alındığı hücrede
ibadet etmekte iken bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem sırasında
Basilius’ un hücresine taşlar yağdığı dedikodusu yayılmıştı başkent
sokaklarında.72
Başkentte Bogomil avı başladığı sırada imparator keşiş Eutymos
Zygobonos’a bütün heretik mezheplerin bir listesini çıkartarak kitap
haline getirilmesi emrini vermiştir.73 İmparator bu konu ile ilgili bir
konsil toplamıştır. Bu konsolide Bogomiller iki kez sorgudan
geçirilmiştir. Ayrıca tutukluların bazıları Bogomilizm’e şiddetle karşı
çıkarak inançlı Hristiyan olduklarını söylemişler ve imparator bunun
üzerine eğer gerçek inanmışlar iseler bunu kanıtlamalarını istemiştir.
Bunun üzerine İmparator onlara Haçın altında sıraya girerek ateşe
girmelerini ve şehitlik mertebesine erişmeleri şansını verdiğini
söylemiştir. Ancak bu büyük bir protestoya sebep oldu ve imparator
haçın dibinde sıraya giren gerçek Hristiyanları affetti. Basilius ve
Bogomiller ise tekrar hapse konuldu. Basilius kısa bir süre sonra ateşe

72
73

Komnena, a.g.e, s 508.
Komnena, a.g.e, s. 510.
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atılarak yakıldı. İmparator geri kalan Bogomilleri ise kızgın halk
kitlelerinden koruyarak hapsetti.74
Karadağ 917 yılında Bizans egemenliği altına girmiş ve bu durum tam
19 yıl sürmüştür. Bu husus Bogomilizm ’in Bulgaristan dışına
yayılmasına

katkı

sağlayan

unsurlardan

birini

teşkil

eder.

Bulgaristan’ın Bizans hakimiyetinden çıkması Karadağ ve Bulgaristan
ilişkilerini olumlu etkileyeceği düşünülmüştür. Ancak bu beklenildiği
gibi olmamış ve Bulgar Çarı Samuil(997-1014)

Karadağ’ı işgal

etmiştir. Bulgar Kralı Samuil’in (997-1014) Karadağ’ı işgalinden ötürü
bozulan ilişkileri onarmak adına kızını Karadağ Prensi Vladimir’e
vermiştir. Bu gelişme Bogomilizm’e Karadağ kapılarını açmıştır.
Vladimir’in Bogomil inancına karşı mücadele ettiği anlatılır. Bu
nedenle de öldürüldüğü söylenmektedir. Ancak burada önemli olan
Karadağ’ın coğrafi konumunun Bogomilizmin yayılmasına sağladığı
katkıdır. Zira Karadağ’ın Tuna nehri vadisi ve Adriyatik denizi arasında
yer alması coğrafi açıdan Bogomilizmin

yayılmasına olanak

sağlamıştır. Öte yandan Bogomilizm ’in Karadağ’da yayılması
kurucusu zamanında değilse de onun öğrencileri zamanında yayıldığı
kaynaklardan anlaşılmaktadır.75
Bizans kaynaklarında Bogomilizmin tüm ülkede yayıldığı yazmaktadır.
Bu dönemde Sırbistan Bizans hakimiyetinde olduğundan ötürü
Bogomilizm in burada da yayılmış olması muhtemeldir. Bogomilizm in
Sırbistan’da yayılması XII. asrın ikinci yarısından sonra yoğun olarak

74
75

Komnena, a.g.e, s. 511 vd.
Hodziç, a.g.t, s.32.
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gerçekleşmiştir. 1168-1196 yıllarında Sırp tahtında oturan Stefan
Nemaya( 1168-1196), Bogomilizmin ülkesinde yayılmakta olduğu
haberini almış ve kilise ileri gelenlerini toplayarak bir Konsil tertip
etmiştir. Konsolide Bogomil liderlerinin dillerinin kesilmesi, önde
gelen Bogomillerin kitapları ile yakılması ve mensuplarının sürgün
edilmesi kararı alınmıştır. Bu karardan sonra Bogomiller kendilerine
en yakın bölgelerden olan Bosna, Hersek ve Dalmaçya` ya
kaçmışlardır. Bogomilizm bu sert yaptırımlara rağmen yayılmaya
devam etmiş ve bunun neticesinde 1221’ de yeni bir konsil toplanmıştır.
Bu konsil de başpiskopos Sava, heretikleri aforoz edip çok sert ve
acımasız bir inanç metni ortaya koymuştur. Ayrıca bu dönemde
Ortodoks kilisesi, Bogomilizm’i de kapsayan kilise karşıtlarını hedef
alan bir bildiri yayınladı. Tüm bunlara rağmen Bogomilizm XIII. ve
XIV. asırlarda Sırbistan da yayılmaya devam etmiştir. Ancak Çar
Duşan, Bogomillere karşı yaptırımlar içeren bir kanun çıkartmıştır. Bu
kanuna göre Bogomil ismini dahi telafuz eden kişi cezalandırılacaktır.
Bogomil inancına sahip biri yakalandığı taktirde yüzü yakılarak
ülkeden kovulacaktı. Bu ağır yaptırımlar karşısında Bogomiller önceki
dönemlerde olduğu gibi Bosna’ya kaçmışlardır.76
Bogomilizm’e Sırbistan’dan sonra Bosna’da karşılaşmaktayız. Lakin,
Bosna’daki Bogomiller diğer ülkelerdekilerin aksine Bogomil olarak
değil de, “Babun”, “Kuduger”, “Kathar” ve ”Pateran” adlarıyla
zikredilmişlerdir. Öte yandan Bogomilizm ve Bosna Kilisesi gerek

Lütfi El- Miveş, “Bogomiller, Hristiyanlar ve Bosna, (Çev. Kadir Albayrak),
Tezkire Düşünce, Siyaset ve Sosyal Bilim Dergisi, S. XXXIV, 2004, s. 184.
76
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Ortodoks kilisesi gerekse Katolik kilisesi tarafından sapkın olarak
görülmüşlerdir. Stefan Nemaya ve Çar Duşan döneminde değişik
cezalara çarptırılan Bogomiller Bosna’ya sığınmışlardır. Stefan
Nemanya döneminde Sırbistan’da Bogomil mensuplarının en ağır
biçimde cezalandırılmaları hayatta kalan Bogomillerin en yakın ve en
güvenli yer olan Bosna’ya kaçmalarına neden olmuştur.77 Bosna’da bu
devirde Ban Kulin hüküm sürmekteydi. Bogomilizm bu dönemde
Bosna’nın resmi dini haline gelmiştir. Bosna’daki Bogomil hareketi
diğer ülkelerden farklı bir gelişim göstermişti. Çünkü Bogomilizm
yerel derebeylerin koruması altında Bosna’da bağımsız bir kilise
teşekkül etmeyi başarmıştır. Bu kilise, Bosna aristokrasisinin merkezi
otoriteden kurulma mücadelesinden daha ziyade bağımsızlık kazanma
düşüncesi ve ülkeyi dış düşmanlardan koruma vazifesi görmüştür.78
Bogomilizm tüm baskılara rağmen Bosna’da yayılmış ve zirve
noktasına ulaşarak Osmanlı Devleti’nin bölgeye gelişine kadar varlığını
sürdürmüştür. Osmanlılar bölgeye gelince Bogomiller İslam’la
tanışmış ve kalabalık gruplar halinde İslamiyet’e geçiş yapmışlardır.79

77

Albayrak, Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, s.125.
Nedad Avdiç, Bosna-Hersek’in İnanç Coğrafyası, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2010, s.13.
79
Altan Çetin, Galip Çağ, “Bosna’nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin
Etkisi”, The History School, S. IX, 2011, s. 19-35.
78
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Bogomilizmin İnanç Esaslar
Bogomilizm, Hristiyanlıktaki tesis inancını yani Baba, Oğul ve Kutsal
Ruh üçlemesini kabul etmeyen düalist80, asketik81 ve mistik bir dini
akımdır.82 Bogomiller, Yeni Ahit’in sadece bazı kısımlarını alegorik
yorumlarla kabul etmektedirler ve en önemli kısımda onlara göre
Yuanna İncili’ dir. Eski Ahit’in ise özellikle Hz. Musa’ya gönderilen
kısımları şeytandan olduğu gerekçesiyle reddetmişler ve Musa’yı da
şeytanın hizmetçisi olarak addetmişlerdir. Ayrıca Bogomillere göre
sinod ve konsillerde alınan kararlar geçersiz ve kilise sınıfı da
değersizdir . Öte yandan kilise tarafından ilan edilen kutsal gün ve
zamanlara karşı çıkmışlar ve bayram ve oruç günlerine de itibar
etmemişlerdir.83
Yahudi karşıtı bir görüşe sahip olan Bogomillerin öğretileri ile kilise
öğretileri arasında belirgin farklar mevcuttur. Bu farkların en önemlisi
insanın özü ile ilgilidir. Bu konuda Kitab-ı Mukaddes beden ve ruhun
Tanrı tarafından yaratıldığını bildirirken Bogomiller bedenin şeytan
tarafından ruhun ise Tanrı tarafından yaratıldığına inanmaktadırlar. 84
Ayrıca Bogomillere göre Isa Tanrı benzeri bir insan değil , Tanrının

Alemi birbirine zıt iki kadim aslın yarattığına inanan din veya mezheplere verilen
genel isim ayrıntılı bilgi için bkz.; Mustafa Sinanoğlu,” Seneviyye”, TDV İslam
Ansiklopedisi, C. XXXVI, TDV Yay., İstanbul 2009, s. 521-522.
81
Çilecilik , dünyevi zahitlik ayrıntılı bilgi için; Gülen Çetin, “ Sosyal Bir Olgu Olarak
Hristiyanlık ve Hinduizm’de Asketizm”, Mecmua,S. X, 2020, s.369-394.
82
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı,
Türk Yurdu, S.CCXLVII, 2008, s. 43.
83
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 44.
84
Albayrak, “İznik Konsili Öncesi Ve Sonrasında Heretik Hristiyan Akımları”,
Uluslararası İznik Sempozyumu, İznik 2005, s.128.
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insan bedenine bürünmüş hali ancak gerçekte Tanrı kelamı yani ruhi bir
öze sahip varlıktır Bu nedenle Hristiyanların İsa’yı Allah’ın oğlu olarak
ilan etmelerine ve onu Allah ile aynı seviyeye çıkarmalarına karşı
çıkarak İsa’nın Allah’ın bir kulu ve elçisi olduğuna iman etmişlerdir.85
Öte yandan Bogomiller haçı reddetmişler zira haçı bir ahşap parçası
olarak görmüşlerdir. Bunun sebebi Tanrı’nın oğlunun üzerinde gerildiği
bir alete tapınmanın mantık dışı olduğunu düşünmeleridir. Onlar haçı
Tanrı düşmanı ilan etmişler ve mensuplarına da ondan nefret edilmesi
gerektiğini

öğretmişlerdir.

Haçı

şeytanın

sembolü

olarak

görmüşlerdir.86 Bu nedenle Bogomiller haç yerine kendi inanç
simgeleri olarak ay ve yıldızı kullanmışlar ve mezar taşlarına da ay ve
yıldız çizmişlerdir. Bogomillerin inançlarına göre cennet ehli olanların
ruhları vücutlarından ayrılınca cennete gitmeden önce bir müddet ay ve
yıldızlarda kalmaktaydı. Bu nedenle Bogomiller, ruhların bu geçici
vatanını sembol olarak kullanmışlardır. Aslında bu ay ve yıldız inancı
mezheple ilgili tartışma yaratan bir konudur. Zira Bogomilizm ’deki ay
yıldız inancının Türklerdeki ay ve yıldız ile ilişkili olup olmadığı
tartışmaları vardır.87
Bogomiller, çocuk yaştakilerin vaftiz edilmesine karşı çıkmışlar ve
suyla vaftiz olmayı reddetmişlerdir. Önceden vaftiz olan bir Ortodoks,
Bogomil mezhebine geçmek istediği zaman onu vaftizin kötülüğünden
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 44.
86
Tayyip Okiç, “ Balkanlarda Bogomilizm Hareketi ve Bunun Bir Araştırıcısı:
Alexandra Vasilijevic-Solovjev”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. V, 1973, s.
209.
87
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 45.
85
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kurtarmak için özel bir arınma töreni düzenlemişlerdir.88 Öte yandan
Bogomilizm ’de Osmanlı Devletindeki Ahi teşkilatlanmasına benzer
bir yapılanma bulunmakta ve bu yapılanmada hiyerarşi şeçkinler,
inananlar ve dinleyiciler olarak üçlü bir basamaktan oluşmaktadır
Ayrıca Bogomilizmde ruhban sınıfı bulunmaz. Dini önderlik konumuna
saygınlıkları, bilgileri ve inançlarıyla her Bogomil gelebilirdi.
Bogomiller, Katolik kilisesini ise put saymakta ve havarilerin gerçek
varisinin kendileri olduğunu iddia etmekteydiler.89
Bu inancın en ilginç noktası dinsel kardeşlikte kadınların erkeklerle eşit
olmasıdır. Zira Hristiyanlık dini kadının varlığını erkeğin varlığına
bağlarken

Bogomiller

kadını

birinci

sınıf

vatandaş

olarak

görmektedirler. Hatta diğer Hristiyan mezheplerinin aksine Bogomil
mensubu kadınlar dua veya ibadetlere katılabilmekte dinleyicilerden
inananlara oradan mükemmellere kısacası seçkinlere kadar yükselme
imkanına sahiptirler. Ayrıca kadınlar vaaz, organizasyonlarına ve
öğretilerine taraftar toplamak gibi faaliyetlerde aktif görevde
bulunabilmekteydiler.90
Bogomilizm ’de ahiret inancı bulunmamaktadır. Zira onlar tüm ruhların
kurtuluşuna inanmaktaydılar ve bu nedenle herhangi bir son gün
inancına gerek yoktu.91 Özel mülkiyeti, lüks yaşamı, evliliği, hayvani
gıdaları yemeyi ve içki içmeyi kabul etmeyen Bogomiller, Hz

Hodziç, a.g.t, s. 87.
Hodziç, a.g.t, s. 85.
90
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 43.
91
Albayrak, “İznik Konsili Öncesi Ve Sonrasında Heretik Hristiyan Akımları”, s. 128.
88
89
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Meryem’in kutsallığını reddetmişler ve kilise ayinlerini de protesto
etmişlerdir.92
Bogomiller içkiye karşı tamamen olumsuz bir tavır takınmaktadırlar.
Zira onlar şarabın insana zarar vermek amacıyla şeytan tarafından
cennette kullanıldığına inanmaktaydılar. Ayrıca Bogomillere göre,
Adem cennette yasak meyveyi yediği için değil şarap içtiği için günah
işlemiştir.93
Bazı araştırmacılar Bogomil inancı ile İslam dini arasında birçok
benzerliğin bulunduğunu vurgularlar. Mesela Bogomiller de Tanrı ile
insan arasında herhangi bir aracıyı reddederler. İbadet etmek için
herhangi bir özel yerleri yok olmakla birlikte açık yerlerde ya da
evlerinde ikon ve resim bulundurmadan ibadet etmişlerdir. Öte yandan
kutsal dini günleri arasında Cuma günüde yer almaktadır. Ayrıca
Bektaşilerin müritlerini 3 kategoride sınıflamaları gibi Bosna Kilisesi
de muhtesiplerini 3 sınıfa ayırmakta ve Şiilerde on iki imamın önemli
olması gibi Bogomiller’ de 12 havariyi önemli sayıyorlardı. Diğer
Hristiyan

kiliselerinde

din

adamı

olmadan

kendi

başına

kurtulamayacağı inancı varken Bogomilizm’ de bu durum tam tersidir
ve bir Hristiyan hiçbir aracı olmaksızın Tanrı ile irtibat kurabileceği
inancı mevcuttur. Bogomiller ruhban sınıfının

zorunluluğunu

reddederek her insanın bizzat Yeni Ahit’e yoğunlaşarak inancın temel
kurallarını derinden anlayabileceğini öğretmişlerdir. Bu görüşleri

Saliha Esen, Domoniken Tarikatının Katolik Kilisesindeki Yeri, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2015, s.58.
93
Hodziç, a.g.t, s. 90.
92
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sayesinde Ortaçağ Bulgar toplumunda okur yazar sınıfın artması,
eğitim ve edebiyatın gelişmesi yönünde etkili olmuşlardır.94
Bogomil ahlak ilkelerinde, manevi şeyler ön plana çıkarılıp maddi
şeylerin arka plana atılarak önem verilmemesi önemli bir prensiptir.
Ayrıca Bogomiller evlenmez evli olanlar boşanır, mal mülk sahibi
olmazlar, eğlenceden ve lüksten uzak dururlardı. Bogomiller sadece
seçkin olmayanların evlenmelerine izin vermişlerdir. Ayrıca Bogomil
mensupları hayvansal ürünler tüketmeyerek bitkisel gıdalarla yeme
ihtiyacını karşılamaktaydılar. Yeme içmede aşırıya kaçmazlardı. Diğer
münzevi

keşişlerin

aksine

Bogomiller

kendilerini

toplumdan

soyutlamamışlar ve kendilerini gizlemeyerek muhalifleri ile her türlü
tartışmaya girmekten de çekinmemişlerdir.95
Bogomilizm ’in Hristiyanlık Tarihi Üzerine Etkileri
Bogomilizm aykırı bir inançtır. VIII. ve IX. asırda Anadolu’ da, XI.
asırdan sonra Balkanlarda , XIII. Ve XIV. asırlarda ise Fransa’da etkili
olmuştur. Öte yandan gerek Bizans İmparatorluğu gerekse papalığın
Bogomillere karşı haçlı seferleri düzenledikleri ve bu seferlerde 3
milyon Bogomil’in

hunharca katledildiği aktarılır.96 Tüm heretik

akımların temel noktası kilise ve ayinlerin yardımı ile kurtuluşa
ulaşmayı reddetmeleri olarak açıklanır. İster Batı’da olsun ister

Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 44.
95
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 44.
96
Halim Işık, “ Katharlar: Balkan Kökenli, Avrupa Ortaçağında Katoliklerce
Yakılarak Öldürülen Heretik Hristiyan Dini Hareket Üzerine Bir İnceleme”, Mevzu
Sosyal Bilimler Dergisi, S. II, 2019, s. 279-321
94
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Doğu’da olsun tarihin her çağında genel yapıya, kilise kurumuna,
geleneksel dogmalara

ve kurulu düzene gösterilen tepkiler diğer

Hristiyanlar tarafından bir Protestanlık hareketi olarak görülmüştür.
Bazı araştırmacılar Protestanlık hareketinin

öncüleri olarak

Pavlosçuluk. Bogomillik gibi dini hareketlerin Protestan doktrinleriyle
olan benzerliğini tartışırlar. Lakin bunların tamamen birbirinin aynısı
olduğu iddiasında bulunamayız. Öte yandan aralarındaki benzerliklerin
farklılıklardan daha çok oluşu bir etkileşimin söz konusu olduğunu
göstermektedir.97
Bogomiller

ruhbanlığı

ve

sakramentleri

reddetmekle

beraber

günahlarını birbirlerine itiraf etmişlerdir. İşte bu durumun laik din
adamlığı anlayışına zemin hazırladığı ifade edilir. Ayrıca Bogomillerin
İncil’i bireysel ve akli olarak yorumlamaları daha sonra gelen
Protestanlara ışık olmuştur. 98
Bogomilizm ’in odak noktası Tanrı sevgisi ve Tanrı korkusu değil
insandır. İnsanı merkeze almaları nedeniyle insana olan sevgi ve
saygıyı daha önemli görmüşlerdir. Bir başkasını sevme eylemi,
Bogomil vaizlerin dinleyicilere itinayla uymalarını emrettikleri bir
davranıştır. Diğer kilise doktrinlerinin başat faktörü olan insan ve Tanrı
arasındaki ilişkiler Bogomiller tarafından ikinci plana atılarak, ikili
insan ilişkilerini ön planda tutmaları açık bir hümanizm örneği olarak

Hodziç, a.g.t, s. 92.
Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 46.
97
98
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kabul görür. Öte yandan bu hümanist anlayış Aydınlanma döneminin
de en belirgin özelliğini oluşturmuştur.99
Sonuç
Bogomilizm Ortaçağ boyunca etkili olan Doğu’ da ve Batı’ da birçok
taraftarı olan dini bir harekettir. Bulgar Çarı Peter zamanında
Bulgaristan’da ortaya çıkan Bogomilizm X. ve XI. asırlarda özellikle
Bulgaristan ve Bosna olmak üzere Balkanlarda yayılmış ayrıca Fransa,
İtalya ve Batı Avrupa’da etkili olan bir Ortaçağ heretik akımıdır.
Bogomilizm

Hristiyanların

kendilerine

karşı

Haçlı

seferleri

düzenledikleri bir mezheptir. Bu seferler sırasında binlerce Bogomil
hunharca katledilmiştir. Hareket hem Ortodoks hem de Katolik kilisesi
tarafından heretik olarak görülmüştür.
Bogomilizm ’in Bulgaristan’da ortaya çıkmasını sağlayan önemli
koşullar mevcuttur. Papaz Bogomil’in fikrini yaymaya başladığı
dönemde Bulgaristan ‘da dini, siyasi, sosyo-kültürel, iktisadi açıdan
oldukça karmaşık bir durumdaydı. Çünkü Bulgaristan, bu dönemde
doğudan ve kuzeyden gelen kavimlerin beraberinde getirdikleri dinlerin
ve değişik heretik akımların kesiştiği bir bölge olmuştur. Bulgaristan’a
gelen bu din ve akımlar buradan Balkanlar başta olmak üzere birçok
bölgeye yayılma imkanı bulmuştur. Bulgaristan’ın bu dönemdeki
uygun ortamı hem var olan heretik akımların yayılması hem de yeni
akımların ortaya çıkması için bir fırsat olmuştur.

Albayrak, “ Aydınlanmanın ve Reform’ un Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”,
s. 46.
99
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Bogomilizm ilk dönem Hristiyanlık ruhuna dönülmesi gerekliliğini
savunan bir dinsel harekettir. Yapılan araştırmalarda Bogomillerin en
çok eleştirel, akılcı ve hümanist yönleri ön plana çıkartılmıştır. Kilise
ve din adamlarına güvensizlik duyması, kilise ayinlerini ve
sakramentlerini reddetmesi, ne olursa olsun insan öldürmeye karşı
olması ve kadını birinci sınıf vatandaş olarak görmesi dolayısıyla
Bogomilizm o çağ için oldukça radikal bir anlayış ihtiva etmektedir.
Bogomiller mütevazı yaşamlarıyla ön plana çıkmışlardır. Bazı
araştırmacılar

Bogomilleri

Ortaçağın

Protestanları

olarak

adlandırmışlardır. Bogomillerin düşünceleri, insanların yönetime ve
Hristiyanlıkla ilgili dini ve felsefi anlayışa eleştirel bakmalarını
sağlamıştır. Netice itibariyle bu hareket ortaçağ Avrupa’sında felsefi
dini ve toplumsal açıdan önemli etkiler yaratmıştır.
Balkanlarda, İtalya ve Fransa gibi yerlerde yayılma imkanı bulan
heretik bir mezhep olarak adlandırılan Bogomilizmin inanç esasları pek
çok noktada İslam’la örtüşürken içinden çıktığı Hristiyanlıkla çoğu
noktada farklılık göstermektedir. Örneğin Şiilerde bulunan 12 imama
duyulan bağlılık gibi Bogomilllerde de 12 havariye duyulan bir bağlılık
bulunmaktadır. Yine Bektaşilerin mensuplarını üç sınıfa ayırdıkları gibi
Bogomillerde muhtesiplerini üç sınıfa ayırmıştır. Bu benzerliklerle
ilgili bir çok örnek sıralamak mümkündür.
Ortaçağ boyunca etkili olan Bogomilizm inancı mensupları bir çok
zülme maruz kalmıştır. Liderleri kitapları ile birlikte yakılmış veya
hapsedilmiş. Birçok mensubu ise sürgün edilmiştir. Ayrıca Bogomilizm
Bulgaristan’da

ortaya

çıkmışsa

da

Bosna’da

gelişmiş

ve
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kurumsallaşmıştır. Öte yandan Bogomiller Osmanlı Devleti’nin
bölgeye gelişine kadar varlıklarını

sürdürmüşlerdir. Osmanlılar

bölgeye gelince Bogomiller İslam’la tanışmış ve kalabalık gruplar
halinde İslamiyet’e geçiş yapmışlardır.
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GİRİŞ
Yönetim,

işi

yapmak

ve

işi

çekip

çevirmek

anlamlarında

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yönetim işi yapan ve işin yerine
getirildiği makam anlamlarına da gelmektedir (TDK, 2021).
Devletlerin geliştirdiği yönetim ve devlet yönetimi çerçevesinde
oluşturulan yönetim şekilleri toplumun belli bir düzen içinde olmasına
yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda devletler toplumsal düzenin
sağlanmasında belli başlı araçların ve kurumların gelişmesini
sağlamıştır. Gelişen kurum ve araçlar da kendilerinin benimsenip,
güncellenmesiyle toplum içinde geçerliliğini korumaktadır. Devletlerin
varlığı ve devamlılığı kurumların gücüyle doğru orantılıdır.
Türkler geçmişten günümüze pek çok devlet kurmuş ve devlet
yönetimlerinin oldukça köklü bir sisteme sahip olmuştur. Türk
devletleri kuruldukları andan itibaren içerisinde barındırdıkları hoşgörü
anlayışı nedeniyle devletlerin uzun süre varlıklarını sürdürmelerine
yardımcı olmuştur. Türkler kurdukları devletlerdeki yönetim anlayışını
ve geleneklerini kurgularken hukuktan yararlanmışlar ve pek çok Türk
devleti bu bağlamda kurallar geliştirmiş, toplum yapısını buna göre
şekillendirmiştir.
Osmanlı Devleti 13.yüzyılda kurulmuş, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
üç kıtada hüküm sürmüş ve birçok Türk devleti gibi yönetim anlayışı
içerisinde hoşgörü, adalet çerçevesinde geliştirmiştir. Osmanlı
Devleti’nin uzun yıllar varlığını devam ettirmesinde tımar sistemi ve
kapıkulu sisteminin etkisi oldukça büyüktür (Ergenç, 1999: 32).
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Osmanlı Devleti’ni yönetimsel açıdan ele alındığında pek çok kurum
karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı Devleti kuruluşu itibariyle oluşturduğu kurumlar ile yüzyıllar
boyunca güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Osmanlı
Devleti’nin varlığını uzun yıllar devam ettirmesinde kurumların ve
askeri gücünün etkisi oldukça fazladır (Beriş, 2015: 344). Devletin çok
kültürlü, çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahip olması adalet
anlayışında sapmalar olmasını etkilememiştir.
Çalışmada eski Türk devletlerinde devlet yönetimi ve yönetimsel
gelenekler, Osmanlı Devleti’nde devlet yönetimi ve yönetimsel
geleneği konularına değinilip, devletin temel organlarında meydana
gelen değişimlerin irdelenerek devletin içinde yaşanan bozulmaların
temellerinin değerlendirilmeye çalışılmıştır.
İslamiyet Öncesi Devlet Yönetimi ve Yönetimsel Gelenekler
Türkler tarih sahnesine ilk çıktıkları dönemde konargöçer yaşam süren
medeniyetler kurmuşlar ve hayatlarını uzun süre göçebe şekilde devam
ettirmişlerdir. Özellikle Manihaizm dinini benimsemeleri yerleşik
hayata geçmelerinde etkili olmuştur. Süreç içinde kurulan Büyük Hun,
Birinci Göktürk, İkinci Göktürk, Uygur, Avrupa Hun, Selçuklu ve
Osmanlı

Devletlerinin

tamamı

Türk

kökenli

olarak

kurulan

devletlerdendir. Türk devletleri zamanla yerleşik hayata geçmişler ve
devletlerin

yönetim

yapıları

birbirine

benzemektedir.

Türk

devletlerinde devlet, yönetici olan hükümdar ailesinin ortak malı olarak
görülmekte

“doğu-batı”

şeklinde

hükümdar

ailesi

tarafından

yönetilmekte, merkezi idare ise tamamen hükümdarın kontrolündedir.
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Eski Türk devletlerinde devlet yönetimi konusunda belli başlı sıkıntılar
söz konusudur. Bu sıkıntıların en önemlisi devletin oğullar arasında
paylaşılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan taht kavgaları
olmuştur. Bunun neticesinde kurulan pek çok Türk devletinin kısa
ömürlü olduğu görülmektedir.
Türk

devletleri

İslamiyet

öncesinde

töre

kanunlara

göre

yönetilmekteydi. Töre, toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve
yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin ortaklaşa
alışkanlıkların

tutulan

yolların

bütünü

(TDK,

2021)

olarak

nitelendirilmektedir. Kısaca töre toplum içinde uyulması gereken
hukuk kuralları olarak belirtilmektedir. Eski Türk devletlerinin
toplumsal yapısı töreye dayanmaktadır. Töreyi kullanan yöneticiler
halka eziyet etmeden hakkaniyetli bir şekilde devlet yönetimini yerine
getirmişledir (Kaşıkçı, 2002: 891-892). Töre kuralları bir tür anayasa
işlevi görmektedir. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce toplumsal
yaşamlarında ve devlet yönetiminde sözlü de olsa hukuk kurallarına
bağlı bir yönetim anlayışı benimsemiştir (Ergin, 2016: 4).
Eski Türk devletleri geleneklerinde “Kut” anlayışı ön plana
çıkmaktadır. Kut; uğur, baht ve tahlil anlamında da kullanılmaktadır.
Kut anlayışında, devlet egemenliğinin hükümdarlara Tanrı tarafından
verildiği görüşü kabul edilmekte ve tahta geçen kişinin soylu bir kandan
geldiği inancı hakimdir. Ülke hanedanın ortak malı olarak
görülmektedir (Özcan, 1999: 113; Yetişgin ve Özdamar, 2016: 169).
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İslamiyetle Birlikte Devlet Yönetimi ve Yönetimsel Gelenekler
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri yönetim kültürlerinin İslamiyet ve
yerleşik yaşama geçmeden önceki dönemlerden getirdikleri kültürlerin
sentezlenmesi ile yeni bir sürece girilmiştir. İslamiyet öncesi Türk
toplumlarında hükümdarın bilge olması ve güçlü bir komutan olması
beklenilmekteydi. Hükümdarların bu iki özelliği taşıması oldukça önem
kazanmaktaydı. Orhun Abidelerinde yer alan bilgiler çerçevesinde
bakıldığında kut anlayışının ve adaletin önemi oldukça belirgin olarak
belirtilmiş eğer yönetici adaletten ve töreden şaşarsa toplumun da onun
yükümlülüklerine

uyma

zorunluluğunun

ortadan

kalkacağı

vurgulanmıştır (Beriş, 2015: 345). Bu bağlamda eski Türk devletlerinde
devlet yönetim geleneklerinin çok büyük önem taşıdığı ve bunun bütün
Türk devletlerinde devam ettiği görülmektedir.
Türk devletlerinin İslamiyet’i kabul etmesinden sonraki süreçte devlet
yönetim anlayışında din-töre ve İslam’ın kaynaştığı bir sürece geçiş söz
konusudur.

Zamanla

İslamiyet

Türk

devlet

geleneğinin

biçimlenmesinde ve Türk toplumunun siyasal, ekonomik, hukuku ve
toplumsal yapıda değişimleri de beraberinde getirmiştir. Türk toplum
yapısında
Manihaizm,

İslamiyet’in

kabul

Budizm

ve

edilmesinden
Hristiyanlık

önce
gibi

Gök-Tanrı,
dinler

kabul edilmiş ve bu dinlerin biçimlendirdiği sosyal hayatın yanı sıra,
devlet yönetimi ve geleneklerine de bu dinlerin belirlediği kurallar
çerçevesinde bir yaşam tarzı oluşturulmuştur (Coşkun, 2016: 126-127).
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri Türk Yönetim Tarihi anlayışında
hâkim olan adalet anlayışının daha da perçinlenmesine katkı
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sağlamıştır. Adalet anlayışından uzaklaşan yöneticilerin emirlerine
uyulmayacağı İslamiyet’te net bir şekilde belirtilmektedir. Bu durum
devletlerin kalıcılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır.
Yönetimde adaletin ve iyiliğin önemini Gazali, Farabi gibi pek çok
düşünür de ön plana çıkarmakta ve devlet yöneticileri adaletli
yönetimler sergilenmesinin halkın yönetime bağlılığı konusunda çok
gerekli olduğuna değinmişlerdir (Beriş, 2015: 348-349).
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle beraber göçebe hayat tarzının
yerine yerleşik bir hayat almıştır. Yeni hayat tarzını ilk olarak
Karahanlılar Devleti kabul etmiştir. İslamiyet’in kabul edilmesiyle
devletler kendilerine has bir sistematiği olan siyaset ve yönetim
anlayışlarını benimsemişlerdir. Bu çerçevede patrimonyal ve daha
merkezi bir devlet anlayışının ön plana çıktığı görülmektedir (Coşkun,
2016: 129). Hükümdarların tahta geçiş esaslarından biri olan kan
yoluyla yönetme hakkı ve belli bir soya verilen yönetme hakkı
inanışları devam etmiştir. Devlete ait olan tüm işler divan olarak
nitelendirilen meclislerde ele alınmaktadır. Türk toplumlarında
meclisler genel anlamda danışma niteliğinde işlev görmekte, mecliste
devletin mali işleri, resmi yazışmaları, askeri ve idari işleri de
görüşülmekteydi (Coşkun, 2016: 130). Türk devletlerinde var olan
halkın korunması anlayışı İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra devlet
politikası halini almış ve sosyal devlet anlayışının daha da güçlenmesini
sağlamıştır. İkta sistemi ve tımar sistemi gibi uygulamalarla askeri
yapılanmanın belli bir düzen ve devlet bütçesine yük olmadan
sistemleştirilmiştir. Uygulanan ikta ve tımar uygulamaları yalnızca
askeri yapılanma değil aynı zamanda çiftçiliğin devamlılığının
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sağlanması, yerleşik hayata geçilmesi ve toprak sisteminin belirli bir
düzen içinde olmasıyla da bağlantılı bir durumdur. İkta ve tımar
sisteminin gelişmesine İslamiyet’te hâkim olan gazza ve cihat anlayışı
da etkili olmuştur (Coşkun, 2016: 132).
Türk devletleri genel olarak asimile etme ve sömürgeleştirme
politikaları izlememişler ve devletler genel olarak geniş sınırlara
ulaşmıştır. Yönetim sistemi içinde hoşgörü politikası izlenmiş ve
kişilerin farklı din mensubu olmaları göz ardı edilmemiş, din özgürlüğü
gibi birçok konuda halk özgür bırakılmıştır. Halkın dinsel anlamda
özgür bırakılmaları da azınlıklar üzerinde belli başlı vergi politikalarını
izlenmesinin yolunu açmıştır. Azınlık gruplar yerlerinden edilmeden
din ve mezheplerini koruyarak yüzlerce yıl farklı Türk devletlerinin
koruması altında varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Büyük Selçuklu Devleti’nde Devlet Yönetimi ve Yönetim Geleneği
Büyük Selçuklu Devleti, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra
kurulmuş olan ilk Türk devletidir. Devlet doğu ve batı şeklinde ikili
teşkilat olarak bölünmüştür. Diğer Türk devletlerinde olduğu gibi
Selçuklularda da kut anlayışı söz konusudur. Devlet yöneticileri kut
anlayışının bir sonucu olarak yönetime gelmekteydiler. Buna göre
hükümdar adaletli olduğu sürece halk üzerindeki gücü bakidir.
Hükümdar kut anlayışı çerçevesinde adil, hakkaniyetli olmalıdır.
Hükümdarın adil olması anlayışı İslamiyet’le de yakından ilişkilidir.
İslamiyet’e

de

hükümdarların

adil

olması

gerekliliğini

vurgulanmaktadır ve adalet devlet yönetiminin özünü oluşturmaktadır
(Yaman vd, 2018: 159; Aytürk, 2019: 16).
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Selçukluların devlet yönetiminde hem İslamiyet’in hem de Oğuz
geleneklerinin etkisi söz konusudur (Yazıcı, Dursunoğlu, 2019: 97).
Selçuklu Devleti’nde yönetim kültürünün gelişmesinde Nizalmülk’ün
kurmuş olduğu Nizamiye Medreselerinin yeri oldukça geniştir.
Medreselerde yetişen kişiler zamanla devlete yönetiminde görev
almışlardır.
Selçuklu Devleti’nde yönetim babadan oğula ya da kardeşe
geçmekteydi. Ülke hanedanın ortak malı sayılmakta ve hanedan üyesi
her erkeğin yönetimde söz sahibi olma hakkı vardı. Devlet, hanedanın
ortak malı görüldüğünden ve yönetimde kimin sultan olacağı tam
olarak belirli olmadığından hanedan üyesi herkes yönetimde hak iddia
edebiliyordu. Bu durumda ilerleyen dönemlerde kardeşler arasında taht
kavgalarının ortaya çıkmasına ve çıkan anlaşmazlıkların devletin
zamanla zayıflamasına neden olmuştur (Bayındır, 201 :34). Yönetimin
tek başlı olması devlet ile ilgili
Selçuklularda yönetim yapısını; sultan, vezir, büyük divan, ordu, adalet,
ahilik teşkilatı gibi kurumlar oluşturmaktadır.
Sultan; yönetimde yegâne söz sahibi olan kişidir. Sultan, töre ve
kanunlara karşı gelmediği sürece yönetimde etkinliği devam
etmektedir. Sultanlık kut yoluyla geçmekte, Sultanlar, kurultayda
alınan karar sonucunda göreve gelmekteydi (Yazıcı, Dursunoğlu, 2019:
98). Sultanlar yabgu, emir, melik gibi unvanları da kullanmışlardır.
Sultanın adil
taşımaktadır.

olması

yönetimde

devamlılığı

açısından

önem
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Vezir; yönetimde hükümdardan sonra gelen en yetkili kişi, hükümdarın
mutlak vekilidir. Vezir, hükümdarın pek çok işini yerine getiren ve
birçok yetkiye sahip olan kişidir. Vezirlerin yazılı emirleri, misal olarak
adlandırılmaktadır. Vezir büyük divana

başkanlık etmektedir.

Vezirlere maaş olarak ikta verilmekteydi (Bardakçı, 2018: 301). Büyük
Selçuklu Devleti’nde vezirler hükümdarın vekili olarak yasama,
yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulunduran, devletin bütün iş ve
işlemlerini yerine getiren, hükümdara karşı sorumluluğu bulunan
kişidir. Vezir savaş ve seyahatlerde hükümdarın yanında yer almaktadır
(Bardakçı, 2018: 310).
Büyük divan; devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Büyük divan,
“Divan-ı Ala” veya “Divan-ı Vezaret” olarak da adlandırılmaktaydı.
Başkanı vezirdir. En temel görevi; berat ve resmi emirlerin
oluşturulması ile mali işlerin karara bağlanmasıdır (Ekiz, 2010: 10).
Büyük divanın vezir, müstevfi, tuğracı, müşrif ve arizü’l ceyş
üyeleridir. Üyelerin hepsinin sorumlu oldukları küçük divanlar da
bulunmaktadır. Bu divanlarda tavsiye amaçlı kararlar almaktadır.
Bunlar; devletin savunma görevlerinin yerine getirilmesini Divan-ı
Arizü’l Ceyş, devletin gelir ve giderlerinin tutulmasını, Divan-ı İstifa,
devletin mali ve idari işlerinin yerine getirilmesini Divan-ı İşraf,
devletin iç ve dış yazışmalarının yürütülmesini Divan-ı Tuğra ve İnşa
sağlamaktaydı. Büyük divan Divan-ı Tuğra ve İnşa, Divan-ı İşraf,
Divan-ı İstifa ve Divan-ı Arizü’l Ceyş dört divandan meydana gelen bir
kurumdu (Aytürk, 2019: 14).
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Selçuklu ordusu; gulam (hassa) askerleri, tımarlı sipahiler ve yardımcı
kuvvetlerden meydana gelmekteydi. Hassa ordusu ve tımarlı sipahiler
ordunun büyük bir kesimini oluşturmaktaydı. Gulam ordusu; saraya
alınan ve küçük yaşta askerlik eğitimi alan kişilerden oluşmaktaydı.
Tımarlı sipahiler ikta sahibi olan kişilerin emri altına bulunan
askerlerden oluşmaktaydı. Yardımcı kuvvetler ise ücret ve pay
karşılığında Selçuklu ordusu içinde yer alan kesimdi (Alptekin,
1990:117).
Selçuklu Devleti’nde adalet şeri ve örfi hukuk kurallarıyla
sağlanmaktaydı. Evlenme, miras, boşanma ve alacaklıların davaları ile
cami ve vakıfların yönetilmesi gibi konular şeri hukuk kapsamında
kadılar tarafından yerine getirilmekteydi. Şeri hukukla ilgili tüm
davlarda kadılar görevliydi. Örfi hukukta; devlete, kanunlara ve
emirlere

karşı

gelen

kişilerin

davaları

mahkemelerde

çözümlenmekteydi. En yüksek mahkeme davalarına “Emir-i Dad”,
taşradaki davalara “Emir- i Dad” (adliye başkanı) a bağlı naiplar ve
inzibat memurlar bakmaktaydı. Askeri konularda oluşan anlaşmazlıklar
Kadıy-ı Leşkerin yönettiği askeri mahkemeler tarafından karara
bağlanmaktaydı (Ekiz, 2010: 12; Aytürk, 2019: 15).
Ahilik teşkilatı; Anadolu’da bulunan esnaf birliklerine verilen isimdir.
Ahilik kurumu ile Selçuklularda, bir ürünün fiyatında fahiş fiyat
artışlarının ve halkın bozuk mallarla kandırılmasının önüne geçilmiştir.
Halkın sağlıklı, kaliteli, sağlam ve güvenilir mal- eşya alımının ve
bunların kontrolü sağlanmıştır. Teşkilat içinde usta çırak ilişkisi söz
konusuydu. Meslekteki yükselmeler belirli sınavlar sonucunda adaletli
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olarak gerçekleşmekteydi. Sınavlar sonucunda Selçuklu Devletine
önemli nitelikli eleman yetiştirilmesi sağlanmıştır. Teşkilat süreç içinde
iyi ve dürüst esnafın yetiştirilmesine, toplumun kültürel, ekonomik ve
sosyal anlayışının geliştirilmesine, işinde bilgili ve dürüst meslek
erbabı kişilerin yetişmesine katkı sağlamıştır. Toplumun ekonomik
hayatını düzenlemiştir (Özdemir, Taysü, 2018: 780; Keleş, 2017: 153154)
Osmanlı Devleti’nde Devlet Yönetimi ve Yönetim Geleneği
Osmanlı Devleti kendinden önceki Türk devletlerin yönetim
geleneklerini sürdürmüş; siyasi, askeri, idari ve sosyal miraslarını
devlet geleneği anlayışıyla geliştirmiştir. Özellikle Anadolu Selçuklu
devletinin yıkılmasından sonra, devlet yönetimi konusunda dönemin
bilgili alimlerinin Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısının kuruluşunda
etkisi oldukça fazladır (Armağan, 2011: 3).
Osmanlı yönetiminin en önemli felsefelerinden biri yönetimin ehli olan
kişilere verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim sistemindeki
bozulmaların en büyük nedeni yüksek makamlara hak etmeyen ve
konunun ehli olmayan kişilerin getirilmesi olarak görülmektedir (Öz,
1999: 9). Genel anlamda liyakatin ön plana çıkarıldığı yönetim sistemi
söz konusu olmuştur.
Osmanlı Devleti de kendinden önceki Türk devletleri gibi kut
anlayışının sürdürüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda devleti yönetme
yetkisi Tanrı tarafından kutsal kana sahip hanedan üyeleri arasından biri
tarafından yerine getirilmektedir.
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Osmanlı Devleti, İslam hukuku çerçevesinde sunduğu güçlü hukuk
sistemi ile adaleti sağlamış ve kadıların kararlarına güvenilen adaletli
bir biçimde yargı sistemini kurgulanmaya çalışmıştır. Devletin adalet
sistemi suçluların cezalandırılması noktasında caydırıcı nitelikte
cezalar vermiş ve böylece toplumun adil, güvenli şekilde yaşamasına
imkân sağlamıştır. Toplum içinde yer alan azınlıkların da hakları aynı
şekilde güvence altına alınmıştır (Alkan, 2018: 13). Hukuk sistemi
içinde yargılama ise ilmiye sınıfı tarafından yerine getirilmiştir
(Yetişgin ve Özdamar, 2016:178).
Osmanlı Devleti kanunları şeri ve örfi olarak iki temele dayanmıştır.
Örfi hukuk; İslam hukukunun devlet yöneticilerine tanımış olduğu
geniş takdir ve düzenleme yetkisi olarak nitelendirilmektedir (Koşum,
2004: 146). İslam hukukunun belirlediği kurallarıyla şeri hukuk, İslam
hukuku dışında kalan ve İslam hukukunun düzenlemediği alanlar örfi
hukuk kurallarıyla düzenlenmektedir. Örfi hukuk kuralları şeriatın
yetersiz kaldığı alanlarda etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nde şeri ve
örfi hukuk aynı mahkemelerde ve bütünlük içerinde uzun yıllar
yürütülmüştür ve birbirini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olmuştur
(Ergin ve Koray, 2016: 7). Osmanlı hukuk sistemi adalet, eşitlik,
insancıllık ve hoşgörüye bağlı olarak sürdürülmüştür. Hukuk sistemi
içinde dini cemaatlere ait hukuk kuralları da uygulanmıştır. Osmanlı
Devleti’nde dini ve kültürel ihtiyaçlara uygun bir hukuk sistemi söz
konusudur (Yetişgin ve Özdamar, 2016: 189-190).
Şeri ve örfi hukuk padişah otoritesinde olup yasama, yürütme ve yargı
erkleri de padişahın elinde toplanmıştır. Bu bağlamda güçlü bir merkezi
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otorite söz konusudur. Devletin oluşturduğu bu otorite, devletin uzun
ömürlü olmasını sağlamak ve kardeşler arasında meydana gelebilecek
taht kavgalarının önüne geçmek istemesinden kaynaklanmaktadır.
Çünkü merkezi otoritenin tek bir kişide toplanmaması kardeşler
arasında sorunların oluşmasına ve devletin daha kısa ömürlü olmasına
neden olabilmektedir.
Osmanlı Devleti yönetim anlayışını İslamiyet anlayışına dayalı olarak
adalet ve kamu yararı çerçevesinde yerine getirmeye çalışmıştır
(Demir, 2016: 1). Adalet, Osmanlı Devleti’nin yönetim felsefesini
oluşturmaktadır. Adaletin dünyayı kurtardığı düşüncesi ve adaletin
halkı padişaha bağlı olarak riayet etmesindeki en büyük etmen olduğu
vurgulanmaktadır (Öz, 1999: 5). Adalet Osmanlı Devleti’nin yönetim
anlayışının temelini oluşturmakta, reaya Allah’ın padişaha emaneti
olarak belirtilmektedir ve bu çerçevede reaya yönetici tarafından
korunması gereken zümre olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı
Devleti’nde gayrimüslim ve Müslüman ayrımı yapılmadan vergi
ödeyen tüm halk reaya olarak kabul edilmiştir (Armağan, 2011: 4).
Osmanlı Devleti’nde yönetiminde temel yapısını tımar sistemi, kul
sistemi, Padişah, veziri azam, divan-ı hümayun, lonca teşkilatı ve
yeniçeri ocağı gibi kurumlar oluşturmaktadır. Oluşturan kurumlar
devlet otoritesinin güçlenmesine ve mutlak merkezi otoritenin
padişahlık makamında güç bulmasına katkı sağlamıştır.
Tımar sistemi devletin hem askeri ihtiyaçlarını karşılamakta hem de
toprak sisteminin bir parçası olarak toprağın işlenmesi ve üretimin
devamlılığını sağlamaktadır. Kısaca tımar sistemi devletin ekonomik,
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askeri ve yönetim yapısının belirlenmesinde etkili olmuştur. Tımar
sistemi, Osmanlı hizmetlerinin güvenliğini ve toprak denetiminin
sağlandığı bir sistemdir. Sistem; toprağın işlenip verimli olarak
kullanılmasını ve ayrıca topraktan elde edilen üretim fazlasından
devletin ihtiyaçlarını karşılamak da amaçlamıştır. Toprağa bakım
yapmayanlar, cezalandırılarak sistem dışı bırakılmıştır (Alkan, 2018:
16; Dumrul ve Dumrul 2014: 160). Tımar sistemi, devlet vergilerinin
merkezi hazineye aktarılması yerine kaynağında belli başlı hizmetlerin
sağlanmasında kullanılmıştır (Ergenç, 1999: 32). Genel olarak tımar
sistemi toprak, ekonomi ve askeri bir sistem olarak birçok boyutuyla
Osmanlı Devleti’nin geniş sınırlarına ulaşmasını sağlayan önemli bir
yapı olarak değerlendirilmektedir.
Kul Sistemi; Osmanlı Devleti’ni hem askeri hem de idari olarak
etkilemiştir. Kul sistemi örfi hukuk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sistem, Gayrimüslim çocuk ve gençlerin devşirilmesi (Devşirme
gayrimüslim halkın Müslümanlaştırılarak işe alınması süreci olarak
tanımlanabilir.) ile eğitilmesi sürecini kapsayan, istihdam edildikleri
işlerde elde ettikleri hak ve yükümlülüklerin hepsi kul sistemi
bağlamındaki ilke ve düzenlemeleri içermektedir (Karataş, 2020: 156).
Kul sistemi Ankara Savaşı sonrasında ordunun temel ihtiyacı olan
askerlerin yeterli sayıda olmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır
(Karataş, 2020: 159). Sistem; Hristiyan çocukların küçük yaşlardan
itibaren belli zaman diliminde ihtiyaç dahilinde Müslümanlaştırılarak
yetki ve yeteneklerine göre ordu ya da yönetim kadrolarında kul
vasfıyla kalemiye, seyfiye ve sarayda görevlendirilmeleri sürecini
içermektedir. Sistem içine dahil olan çocuklar askeri ve sivil
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bürokrasinin temelini oluşturmaktadır. Kul sistemi içinde en başarılı
olanları Enderunda, Enderuna kabul göremeyenler ise askeri görevlerde
yer almaktaydı. Yönetim kadrolarında yer alan görevlilerin herhangi bir
akrabalık bağı olmadığı için merkezi sistem daha da güçlenmiştir ve
yönetime bağlı hale gelmiştir (Pustu, 2007 :199). Kul sisteminin
oluşturulmasıyla beraber güçlü Türk ailelerinin tek başına yönetim
kadrolarına hâkim olmasının da önüne geçilmiştir.
Padişah, imparator anlamına gelmekte ve devlet yöneticisi olarak görev
yapmaktadır. Padişah, yönetimin babadan oğula geçtiği mutlak monarşi
sitemiyle devleti yönetmektedir (Alkan, 2018: 17). Fatih Sultan
Mehmet döneminde padişahın otoritesinin ve iktidarının arttığı döneme
girilmiştir. Devlet yönetiminde idari, askeri, mali ve hukuki anlamda
bütün güç padişahta toplanmıştı (Armağan, 2011: 9). Yavuz Sultan
Selim’in Mısır’ı fethetmesinden sonra padişahlık unvanının yanına
halifelik unvanı da eklenmiştir. Padişahlar veraset usulüne bağlı olarak
yönetime gelmekteydiler. Veraset usulü ile yönetim babadan oğula
geçerek devamlılık sağlanmaktaydı. Bu çerçevede şehzadelerden
veliaht olarak belirlenen kişi başkent olan İstanbul’a yakın bir bölgede
sancak beyi olarak görev yapmaktaydı. Devlet, hanedanın ortak malı
olarak görüldüğünden dolayı tüm şehzadeler padişah olma hakkını
arayabilmekteydi. Bu durum ilerleyen zamanlara taht kavgalarına ve
devlet bütünlüğünün bozulmasına yol açabileceğinden dolayı Fatih
Sultan Mehmet döneminde yayınladığı Teşkilat Kanunnamesi ile
kardeş katlini serbest bırakmış ve taht kavgalarının önüne geçmeye
çalışmıştır (Demir, 2016: 1-4). I. Ahmet döneminde ekberiyet ve
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erşediyet sistemine göre hanedanın en yaşlı erkeğinin padişah olması
karar bağlanmıştır (Armağan, 2011: 10; Ay, 2002: 133).
Veziriazam, padişahın vekildir. Padişah adına her türlü işlemi
yapabilmektedir. Veziriazam padişah fermanı ile göreve gelmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra veziriazamlar sadrazam
ismi ile bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra
sadrazamlar, padişahın yerine divan-ı hümayuna başkalık etmeye
başlamışlardır (Demir, 2016: 6). Veziriazamlık makamı padişahtan
sonra gelen en yüksek organ, en güçlü kişi, padişahın mührünü taşıyan
ve padişahın yegâne vekilidir (Mumcu, 1986: 22). II. Mahmut
döneminde veziriazamın statüsü değiştirilmiş ve başvekil olarak
görevine devam etmişlerdir. Bu durum padişahın gücünü ve otoritesi
arttırmak

ve

devletin

merkeziyetçi

yapısını

korumak

için

gerçekleştirilmiştir (Ay, 2002: 140).
Divan-ı hümayun; yüksek yönetim örgütü ve yüksek mahkeme olarak
görev yapmaktaydı. Divan-ı hümayun, Padişah’ın yasama, yürütme ve
yargı gibi görevlerini yerine getirdiği, devletin önemli siyasi, idari,
askeri, şeri işlerinin görüşülüp karara bağlandığı ve devlet gelirlerini
kullanabilmek için oluşturulmuş en önemli kurumlardan birisidir
(Armağan, 2011: 7; Çetin, 1995: 271; Günay, 2013: 25). Şeri
mahkemelerde

kadıların aldıkları kararın yeterli

görülmemesi

durumunda reayanın bir üst mahkeme olarak divan-ı hümayuna başvuru
hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda divan-ı hümayun Yargıtay gibi
görev üstlenerek, temyiz görevini de yerini getirmekteydi (Yılmaz,
2017:

536).

Padişahın

divan-ı

hümayun

denetleme

yetkisi
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bulunmaktadır. Divanda alınan kararlar kesinlik göstermekteydi ve
kişilerin bu kararlara uyması zorunluydu (Yılmaz, 2017: 548). Divan-ı
hümayun yerel mahkemelerin çözüm bulamadığı durumlarda davalara
müdahil olup sürecin çözümlenmesine yardımcı olmaktaydı (Alanoğlu,
2020: 8). Padişah, veziri azam, vezirler, kazasker, defterdar, nişancı,
Rumeli beylerbeyi, kaptan-ı derya, yeniçeri ağası Divan-ı Hümayun ’un
üyeleridir ve divan toplantılarına katılım sağlamaktadırlar (Kömür,
2010: 8).
Lonca teşkilatı, aynı bölgede birden fazla dükkân ile bir araya gelen
meslek erbabının oluşturduğu “meslek gruplarını” belirtmektedir.
Teşkilat yapısı içinde kendi kuralları ve hiyerarşik bir yapısı söz
konusudur (Öten, 2020: 33). Teşkilat, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve
yükselme dönemlerinde önemli etkiye sahip olmuştur. Özellikle
piyasanın denetlenmesi ve ekonomik alanda meslek içi örgütlerin
işleyişi açısından lonca teşkilatı önemli bir denetim mekanizması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Lonca teşkilatı, ahilik teşkilatının devamı
niteliğindedir (Akbaş vd, 2018: 165). Loncalar genel olarak esnaf
olarak da nitelendirilmektedir. Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kurulması
ve gelişmesinde etkin bir gücü söz konusudur. Lonca teşkilatı Osmanlı
Devleti’nde pek çok kamu faaliyetinin yerine getirilmesinde önemli bir
işlevi olan bir kurumdu (Yılmaz, Mecek, 2019: 774).
Yeniçeri ocağı, Osmanlı Devleti’nin askeri temelini oluşturmaktadır.
Osmanlı ordusu cihat ederek yapmış olduğu savaşlarda adaletli
davranmış

ve

fethedilen

yerlerde

halkın

malının,

mülkünün

yağmalanmadığı, hakkaniyetin sağlandığı bir düzen sağlanmıştır
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(Alkan,

2018:

13).

Yeniçeri

Ocağı,

I.

Murat

döneminde

oluşturulmuştur. Yeniçeri Ocağına asker alımı devşirme usulü ile
gerçekleştirilmektedir. Askerler üç ayda bir defa ulufe adı verilen maaş
almaktadır (Şenyurt, 2017: 158). Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Devleti’nin
kuruluş ve yükselme dönemlerinin en önemli kurumlarından biri olarak
değerlendirilmektedir. Kurum devletin büyüyüp gelişmesine katkı
sağlayacak askeri gücün yetişmesini sağlamış, ancak duraklama ve
çöküş dönemlerinde ocak içinde yaşanan usulsüz işe alımlar, askeri
personel sayısının arttırılması ve ehli olamayan kişilerin yönetimde
olmasından kaynaklı olarak, ocakta bozulmalar meydana gelmiştir.
1826 yılında ocağın kaldırılıp yeni bir askeri sistemin kurulmasına
karar verilmiştir (Şenyurt, 2017: 169).
Osmanlı Devleti’nde halk yönetici sınıf ve reaya olarak ikiye
ayrılmaktadır. İlmiye grubu yöneticilerin yetiştirilmesinde etkilidir.
Yöneticiler; seyfiye, ilmiye, kalemiye ve saray görevlilerinden
oluşturmaktadır. Seyfiye sınıfını ordu mensuplarını oluşturmaktadır.
İlmiye sınıfının ve ulemanın başını şeyhülislamdır. İlmiye grubunun içi
ulemalardan oluşturmaktadır. Şeyhülislamın yargı yetkisi olmadığı için
yargılama konusunda kazaskerler görevlendirilmiştir. Anadolu ve
Rumeli’de iki kazasker yargılama hususunda görev yapmaktadır.
İlmiye sınıfında görev alacaklar medreselerde müderris veya kadı
olarak yetiştirilmiş ve yetiştirilenler yargı ve eğitim konularında
oldukça etkili olmuşlardır. Kalemiye grubu katiplerin yetiştirilmesini
sağlamaktadır. Saray görevlilerinin çalıştığı alanlar; Birun, Enderun ve
Harem olarak üç kısma ayrılmakta ve saray çalışanları bu üç kısımda
görev almaktadırlar (Akyılmaz, 2004: ,3-4). Yönetici sınıfı dışında
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kalan tüm halk reaya olarak adlandırılmaktadır. Reayanın görevi ona
verilen toprağı işlemektir. Reayanın toprağını işlememesi durumunda
çift bozan adı verilen bir vergiye tabi tutulmaktadır (Akyılmaz, 2004:
11). Reayaya ceza verilmesi ve ölüm cezası alması hallerinde hâkim
kararı ile padişah fermanı olmadan bu durum yerine getirilemezdi
(Akyılmaz, 2004: 17).
Osmanlı

Devleti,

zamanının

en

ileri

görüşlü

ülkesi

olarak

nitelendirilebilir. Çünkü üç tek tanrılı din olan Müslümanlık,
Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin mensupları devlet sınırları
içerisinde hoşgörüyle birlikte tutan, etnik grupların birbiriyle hoşgörü
içinde uyumlu olarak yaşamasına olanak sağlayan bir yönetim
anlayışını benimsemiş ve ümmet anlayışı içinde güvenli, istikrarlı, adil
olarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Fetih politikalarında
birçok devletin uyguladığı asimilasyon ve kölelik gibi politikaları
uygulamak yerine bölge halkının inançlarına saygılı ve adalete dayalı
bir yol izlemişlerdir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin teokratik ve
monarşik bir yönetim sistemi ile İslam devleti olmasından
kaynaklandığı iddia aedilmektedir (Kurtaran, 2011: 58; Alkan, 2018:
17; Armağan, 2011: 5).
Osmanlı Devleti’nin idari yapılanmasına bakıldığında; taşra teşkilatını,
eyaletler, sancaklar ve kazalardan oluştuğu görülmektedir. Eyalet
yöneticisi beylerbeyi, sancak yöneticisi sancakbeyi ve kaza yöneticisi
olarak kadılar görev almaktaydı. Yöneticilerin hepsi doğrudan
merkezde görev yapan kazaskerlere bağlı durumdaydılar (Ekinci, 2020:
21). Beylerbeyliği görevi merkez tarafından verilmektedir. 16.yy
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öncesinde görev süreleri uzunken, 16.yy son çeyreğinde görev süreleri
bir yıla kadar düşürülmüştür (Ay, 2002: 141). Beylerbeyi mülki ve
askeri

yetkileri

de

söz

konusudur.

Sancakbeyleri

doğrudan

beylerbeyine bağlıdır.
Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti’nden miras aldığı, yönetim sistemini
Nizamülmük gibi dönemin önemli düşünürlerinin tavsiye eserleriyle de
bu geleneği sürdürmüştür. Devlet işlerini inceleyen yorumlayan ve
yöneticilere danışmalık yapan İbrahim Müteferrika, Defterdar Sarı
Mehmet Paşa ve Koçi Bey gibi kişilerden yöneticilerin tavsiye aldığı
görülmektedir. Yazılan eserler, padişahlara adaletli olunması hakkında
öğütler vermenin yanında devletin gidişatı ve Anadolu’da meydana
gelen belli başlı sıkıntılar, devlet yönetimi konusunda öğüt ve bilgiler
içeren, devlet yönetimi konusunda yöneticilere daha iyi ve adaletli bir
yönetimin nasıl sağlanacağı konusunda bilgileri içeren eserlerdir
(Altay, 2011: 1795; Eryılmaz, 2013: 2). Koçi Bey de dönemin
sorunlarına ışık tutmak amacıyla yazmış olduğu önemli risaleleri ile
sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
Koçi Bey Risalesi
Koçi Bey, 17. yüzyılda yaşamış olup, yaşadığı dönem Osmanlı Devleti
geniş sınırlara sahip olduğu toprak kayıplarının yaşanmadığı bir
periyottur. Dönem belli aralıklarla Anadolu’da Celali isyanlarının
yaşandığı bir süreci de kapsamaktadır. Koçi Bey, I. Sultan Ahmet
döneminden IV. Murat dönemine kadar Enderun da görev almıştır. Tam
ismi Göreceli Koçi Mustafa Bey’dir. 1631 tarihinde IV. Murat’a yirmi
iki bölümden ve 1640 tarihinde Sultan İbrahim’e hazırladığı iki

88 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

bölümden oluşan iki risalesinde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu
sıkıntılı durumu ve yönetimdeki bozulmaları sebepleriyle birlikte
sunmuştur. Risale iki bölüm olarak değerlendirilmekte ve ilk bölüm
devletin içinde bulunduğu yönetimsel bozukları ve sebeplerine
irdelerken, ikinci bölümde bozuklukların giderilmesi için gerekli
önlemler çerçevesinde incelenmiştir. Koçi Bey’in yazmış olduğu
risaleler rapor niteliğindedir (Eryılmaz, 2013: 68; Beriş, 2015 :352;
Gökçe, 2014: 67). Koçi Bey eserini adalet temelinde ele almış ve
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumun değerlendirmesini
adalet çerçevesinde değerlendirmiştir (Ceyhan, 2020: 4).
Koçi Bey Risalesi, yönetimin en iyi şekilde vazifelerini yerine
getirebilmesi için asker, hazine, halk ve adalet kavramlarını ön plana
çıkarmaktadır (Eryılmaz, 2013: 68).
Koçi Bey devleti adalet çerçevesinde ele almaktadır. Bu bağlamda
devlet; ahlak, hukuk ve din ile birbirine bağımlıdır. Adaleti sağlayan
kişinin Padişah olduğunu vurgulamaktadır. Padişah adaleti hukuk
kuralları ve erdemli davranışları ile sağlamaktadır. Eğer devlet,
yönetimde adaletten sapılırsa o zaman devletin yıkılmaya mahkûm
olduğunu belirtir. Padişahların genel anlamda toplum merkezli hareket
etmesi gerekliliğine değinmektedir (Bal, 2008 :97-99). Risale, dönemin
yönetim

sorunlarını

geçmiş dönemlerin parlak yönetimleriyle

karşılaştırarak sorunlara çözüm yolları aramaktadır (Odabaşı, 2013:
233).
Koçi Bey Risalelerinin içeriğine bakıldığında; Osmanlı Devleti’nin
toprak sistemi, tımar sistemi, yeniçeri ocağının içindeki bulunduğu
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durumun değerlendirmesini yaparak devlet içindeki yozlaşmaların
önüne geçebilmek için belli başlı önerilerde bulunmuştur. Bu bağlamda
risalesi incelediğinde yolsuzlukların, rüşvet, zulüm, tımar sisteminde
meydana gelen bozulmalar, adalet, medrese eğitiminde meydana gelen
bozukluklar, ilmiye sınıfına ehliyetsiz kişilerin getirilerek bozulması,
yeniçeri ocağına işinde uzman olmayan askerlerin alınması ve
askerlerin ticaret işiyle de uğraşmaları, tımarların usulüne aykırı
verilmesi ve sonucunda askeri ve ekonomik yapının bozulması gibi
konuları ayrıntılı olarak ele almıştır. Genel anlamda bozulmaların
Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemi olan Sultan Süleyman
döneminde yaşandığına dikkat çekmiştir. Bu bağlamda 1503 yılında
yeniçeri

ocağına

usulsüz

asker

alımının

devlet

yönetiminde

bozulmalara neden olan ilk durum olduğuna değinmiştir (Danışman,
1972: 41-42). Yeniçeri ocağının bozulmasının yanı sıra tımar
sisteminde meydana gelen bozukluklar ilerleyen dönemlerde köyden
kentlere göçün artmasına ve özellikle İstanbul’da nüfusun ve şehrin
sorunlarının artmasına neden olmuştur (Belli, Aydın, 2016: 1698).
Askeri yapıda meydana gelen bozulmalar devleti ekonomik, askeri,
siyasi, toplumsal ve kentsel anlamda etkilemiştir.
Koçi Bey’in hazırlamış olduğu risaleler Osmanlı Devleti’nin idari
yapısı ve idari yapının işleyişinden kaynaklanan sorunların neler
olduğunun açık bir biçimde değerlendirmeye çalışmıştır (Pehlivan,
2018: 1179). Bu bağlamda sorunları kökten çözümler üretmeye
çalışmıştır. Tımarların ve zeametlerin hakkı olan kişilere dağıtılması
gerektiğini, adam kayırma ve rüşvetin önüne geçilmesi gerektiğini
devlet teşkilatına liyakata dayalı personel alınması gerektiğini
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belirtmektedir (Armağan, 2016: 97). Özellikle Koçi Bey Osmanlı
devlet yönetimin bozulması konusunda askeri teşkilatı konusu üzerinde
detaylı olarak durmuştur. Paralı askerlerin devlete bağımlılığının
olmayacağının ve yabancı kökenli olan kişilerin ordu teşkilatında
bulunmalarının ordu disiplinini bozacağına değinmiştir (Kuray,
1988:1657).
sağlayabilmesi

Padişahların ve devletin yönetimde devamlılığını
için

halkın

sevgisinin

kazanmasıyla

adaletin

beraberliğinde olacağını bildirmektedir (Kuray, 1988: 1660).
Sonuç olarak; Koçi Bey Risalesi; Osmanlı Devleti’nde meydana gelen
ahlaki, dini, iktisadi ve siyasal bozulmaların nedenlerini, sonuçlarını ve
çözümlerini ele alınmaktadır (Odabaşı, 2013: 244). Koçi Bey yaşadığı
dönemde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu tahlil edip
çözüm önerileri sunarak devletin yönetim yapısını ve işleyişinde
meydana gelen bozulmaları örneklerle dönemin padişahlarına
sunmuştur. Sunmuş olduğu eser kendinden sonra gelen pek çok alime
de örnek oluşturmaktadır.
SONUÇ
Osmanlının devlet anlayışı örfi ve şerri hukukun esaslarına uygun
olarak adaletle yönetilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Osmanlı
Devleti’nde adaletin sağlanması noktasında sistemin başında padişah
bulunmakta ve adaletin halkın yarınına sağlanabilmesi için süreci
dikkatli ve denetimli biçimde yürütmesi oldukça önem taşımaktadır.
Kişilerin yaşadıkları mağduriyetleri bildirme konusunda divan-ı
hümayuna başvuru yapabilmeleri imkânı söz konusudur ve bu sayede
adaletin başı olan padişahın kadıların doğru karar almaması durumunda
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sürece müdahil olması söz konusuydu. Bu çerçevede uzun yıllar kadılar
adil kararlar alma yoluna gitmiş ve divana çok fazla başvuru
yapılmamıştır. Divana şikayetler özellikle 1600’lü yılların sonlarına
yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde tımar sisteminde yaşanan
sorunlar, askeri başarısızlıklar, savaşların kaybedilmesi, toprak
kayıplarının yaşanması, Osmanlı Devleti’nin dünya üzerinde yaşanan
sosyal ve siyasal dönüşümlerin gerisinde kalınması adalet sisteminin de
eski dönemlere nazaran adalet anlayışında sapmalara yol açmıştır. Bu
bağlamda Koçi Bey’de ele aldığı Risalesinde devletin içinde bulunduğu
durumu gözler önüne sermeye çalışmıştır.
Koçi Bey gibi pek kişi de sürecin içindeki çelişkileri ve çözüm
önerilerini dönemlerinde yaşayan padişahlara sunmuşlardır. Bunların
yanı sıra özellikle devletin duraklama ve dağılma dönemlerinde
devletin içinde bulunduğu durumla doğru orantılı olarak şikâyet
defterlerinin de ön plan çıktığı görülmektedir. Bu defterler daha çok
kişisel problemlere ve kadıların çözüm bulamadığı ya da yanlış çözüm
ürettiği düşünülen konular üzerinde oluşturulmuşlardır. Şikâyet
defterlerinde yazılı olan şikayetlerin çözümü öncelikle yerelde
aranmaktaydı, şikâyete çözüm sağlanamadığı durumda şikâyet divan-ı
hümayunda çözümlenmektedir. Süreç içinde şikayetlerin ve şikâyet
defterlerinin arttığı görülmektedir. Şikayetlerin artmasının en büyük
nedeni devlet içinde meydana gelen bozulmalardan kaynaklanmaktadır.
Devlet içindeki sorunlar, tımar sisteminin, yeniçeri ocağının gibi temel
kurumlarda meydana gelen bozulmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede merkezde meydana gelen düzensizliğin taşra birimlerine de
yansıdığı ve sürecin “celali isyanları” olarak halkı tedirgin edecek
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boyutlara ulaştığı görülmektedir. Koçi Bey’in de Risalelerinde
değindiği sorunların birçoğu çözümlenememiş ve süreç içinde yeni
bürokratların padişahlara belli başlı eserler sunarak var olan sorunları
tekrar gündeme getirdikleri görülmektedir.
Osmanlı Devleti içinde yaşanılan sorunlara dağılma dönemine kadar
kesin bir çözüm bulunmamıştır. Bu durum yapılan sorunlara getirilen
çözüm önerilerinin geçici olmasından ve yönetimde kalan yöneticilerle
sınırlı kalmalarından ve bürokratların sorunlarla ilgili hazırlamış
oldukları

raporların

sadece

danışma

niteliğinde

kalmasından

kaynaklanmaktadır. Günümüzde de Osmanlı Devleti’nden miras kalan
Koçi Bey gibi önemli kişilerin eserleri incelenerek Türk Kamu
Yönetimindeki değişim ve dönüşüm süreciyle bunu toplumsal ve
ekonomik örgütler üzerindeki yansımaları değerlendirilmektedir (Ağır
ve Sezik, 2016: 238)
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Giriş
Coğrafi konumu itibariyle iç deniz olma özelliği gösteren Akdeniz,
bağlantılı olduğu ülkeler ile birlikte düşünüldüğünde konum olarak
stratejik bölgelerin kesişme noktasında yer almaktadır. Kuzeyde
Avrupa, güneyde Afrika ve doğuda Asya ile çevrili olan Akdeniz
şüphesiz bu coğrafi konumun ehemmiyeti üzere tarihsel arka planda
mücadele alanında farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Ticaretle
iç içe olmuş uygarlıklar sürekli olarak Akdeniz sahillerinde hâkimiyet
sağlamaya çalışmıştır100. Akdeniz çalışmalarıyla bölge tarihine
bambaşka bir bakış açısı kazandıran Fernand Braudel’e göre, “ Bir
dünya haritası üzerinden bakıldığında Akdeniz, yerkabuğunun basit bir
parçasıdır. Cebelitarık’tan Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’e doğru uzanan
iki ucu dar, ortası geniş bir denizdir.”101.
Anadolu coğrafyasının güneyinde bulunan Akdeniz’in stratejik
konumu bölgeyi zaman içerisinde bir ticaret ağı haline getirmiştir. Uzak
doğuda bulunan Hindistan ve Çin’in yanı sıra Afrika bölgesinden
Avrupa’ya sevk edilen ürünler Akdeniz üzerinden götürülmüştür.
Avrupa’dan ve Anadolu’dan Uzak doğuya götürülmek istenen ürünler
yine bu güzergâhtan sevk edilmiştir. Tarihin her döneminde ticaret
yollarının vazgeçilmez rotası olan Akdeniz sürekli hâkimiyet
mücadelesinin merkezinde yer almıştır. Fenikelilerin deniz ulaşım
araçlarını kullanmaları Akdeniz sahillerini ticari anlamda vazgeçilmez
Metin Tuncel, (1989), “Akdeniz”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1989
s.229-230.
100

F. Braudel, Akdeniz Mekan ve Tarih, (Çev. N. Erkurt), Metis Yayınları, İstanbul,
1977, s
101
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hale getirmiştir. Fenikelilerle başlayan süreç Roma İmparatorluğu ile
devam etmiştir102.
Roma İmparatorluğunun Akdeniz hâkimiyeti esnasındaki ticari
faaliyetleri aynı zamanda eyaletler arası iletişimin sağlanmasına etkili
olmuş, 7. Yüzyılla birlikte Roma İmparatorluğunun zayıflama evresi
Müslümanların Akdeniz de hâkimiyet mücadelesine girişmesinin
başlangıcı olmuştur. İslam ordularının 8. Yüzyılda İspanya, 9. Yüzyılda
Sicilya ve Malta adalarına egemen olmaları Akdeniz de yeni aktörün
Müslümanlar olmasını sağlamıştır103.
11. Yüzyıla gelindiğinde Haçlı Seferleri neticesinde Avrupalı devletler
Suriye ve Akdeniz bölgesinde de kontluklar oluşturmuştur. Oluşturulan
kontluklar sayesinde Avrupalı devletlerin ticari faaliyetleri artmıştır.
Müslümanların fütuhat çizgisinden kayması ve Akdeniz’de bozguna
uğrayarak geri çekilmeleri neticesinde Endülüs, Sicilya, Girit gibi
medeniyette ileri İslam ülkelerinin Haçlılarca istilasının önüne
geçilememiştir104.
11. Yüzyılda Anadolu’yu yurt tutan Türkler güvenliğin kıyı kesimlerin
emniyetinin sağlanması ile olacağının farkına varmışlar ve bu bağlamda
bir Türk beyi olan Çaka, kırk gemilik bir filo oluşturmaya başlamıştır.
Oluşturulan filo ile amaçlanan, hem bölgede etkin güç haline gelmek

E. Ünal, Haçlı “Seferleri Döneminde Doğu Akdeniz Şehirleri (1096-1131)”, T.C
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, 2020,
s.1
103
B. Darkot, Akdeniz, MEB İslam Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul, 1993 s.234-235
104
O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları,
İstanbul, 1993,s.429
102
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hem de Bizans’ın ticari faaliyetlerinin önüne geçmek olmuştur. Çok
zaman geçmeden tersane sayısı ve filoda bulunan gemi sayısı ikiye
çıkarılmıştır105.
16. ve 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Denizlerde Faaliyetleri
Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında özellikle beylikten teşkilatlı bir
devlet olmasına kadar ki süreçte denizcilik ve donanma anlamında
ilerleme kat edecek bir yapıda değildi. Denizcilik faaliyetleri Orhan
Bey dönemiyle birlikte Gemlik, Karamürsel ve Zeytin Bağı tersaneleri
ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Denizcilik faaliyetlerine geçilmesi ile
Rumeli fetihleri hızlanmaya başlamıştır. Yaşanan süreç içerisinde
donanmanın

oluşturulmaya

başlamasıyla

Osmanlı

Devleti’nin

hakimiyet alanın sahil kesimlere doğru genişlediği görülmektedir.
Orhan Bey’in ilk dönemlerinde denizlerde göze çarpan büyük fetihlere
rastlanmamıştır. Karesi Beyliğinin Osmanlıya ilhakı ile denizcilik
faaliyetlerinde ki gelişmeler bir ivme kazanmıştır. Rumeli fetihlerinin
hız kazanması da artan bu ivmeyle doğrudan ilintilidir106.
Osmanlı Devleti’nin Rumeli fetihlerine hız vermesiyle donanmanın ne
derece önemli olduğu ve Rumeli’de fethedilen bölgelerin elde
tutulabilmesi için hızlı asker sevkiyatının gerektiği anlaşılmıştır. Bu
nedenle Gelibolu’da bir tersane inşa edilmiştir. 14. yüzyılda inşa edilen
Anadolu Selçuklu devleti bölge de hakim güç olan Bizans İmparatorluğuna karşı
gücünü artırmak istemiştir. Bu nedenle Bizans İmparatorluğunun güçlü olduğu deniz
hakimiyetini kısıtlamak için filosunu güçlendirmiştir. Denizlerde Bizans’ın etkin olan
ticari faaliyetleri engellenerek ekonomik olarak zayıflatılması hedeflenmiştir. M. Gül
ve M. Balcıoğlu, “Anadolu Selçuklularında Denizcilik Faaliyetleri”, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Samsun, 2014, s.58-59
106
M. İlgürel, Osmanlı Denizciliğinin ilk Devirleri, Belleten Dergisi, Cilt 65, Sayı
243, Ankara, 2001, s.644
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tersanenin amacı denizlerde güçlü bir devlet olan Venedik’in boğazlar
ve Marmara’da ilerlemesini engellemek olmuştur. 14. Yüzyılın
sonlarına

doğru

donanmanın

ehemmiyetinin

anlaşılmasında

Osmanlı’nın Marmara, Rumeli ve Gelibolu fetihlerinin katkısı büyük
olmuştur. Donanmanın güçlenmesi Marmara ve Ege adalarını
hakimiyeti altında tutan Bizans’ı tedbir almaya zorlamıştır107.
Gelibolu’da tersane inşa edilmesi bölgenin Osmanlı Devleti’nin
donanmasının merkezi haline gelmesine vesile olmuştur. Gemilerde
çalıştırılmak üzere yeni bir sınıf meydana getirilmiştir. Oluşturulan bu
birlik bekarlardan oluştuğu için “Azep sınıfı” adıyla anılmıştır. Osmanlı
devletinin geniş coğrafyalara yayılıp denizlerde hakim güç olamaması
Avrupalı devletlerden geri kalmasına neden olmuştur108.
15. Yüzyıl itibariyle Osmanlı Devleti’nin İtalya’nın kıyı şehri olan
Otranto’yu Kemal Paşa vasıtasıyla fethetmesi denizlerde fetih
faaliyetlerinin başlamasına neden olmuştur. Otranto’nun fethinin
akabinde 15. Yüzyılın sonlarında Endülüs’te Hristiyanların hem
Müslümanlara hem de Yahudilere baskısı Osmanlı Devleti’nin
Endülüs’e

yönelmesine

neden olmuştur.

Denizlerin

öneminin

anlaşılmasıyla Osmanlı Devleti deniz gücüne farklı bir boyut katarak
donanmanın güçlenmesi için deniz korsanlığı yapan Hızır ve Oruç

Osmanlı devleti üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu coğrafyasında hakimiyetini
perçinlemek için deniz gücünü göz ardı etmemiştir. Yaşanan süreç içerisinde denizden
gelecek yardımların daha geniş coğrafyalara Osmanlı hakimiyetinin yayılmasının
kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve
Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3. Baskı, Ankara, 1988, s.390.
108
A. Özcan, Osmanlı Askeri Teşkilatı, Türkler ve Askerlik, İstanbul Yayınları 26,
2009, s.300
107
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reisleri bünyesine katmıştır. Tüm bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin
denizlerdeki hakimiyeti ele geçirmesine olanak tanımıştır. Özellikle
deniz yoluyla ticari faaliyetlerin artması Osmanlı Devleti’nin Batı
Akdeniz’deki

gelişmelere

kayıtsız

kalmamasını

sağlamıştır.

Donanmasına takviye yapan Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere karşı
üstünlük sağlamaya çalışmıştır109.
16. yüzyılda Osmanlı denizcilik faaliyetlerinin artması, Osmanlı
devletinin Akdeniz hakimiyetini daha da güçlendirmiştir. Yaşanan bu
süreç Osmanlı Devleti’nin denizlerde Avrupalı devletlere karşı
üstünlük sağlamasına imkan tanımıştır. Tüm bu gelişmelere ve Osmanlı
devletinin deniz hakimiyeti sultanların yeni unvanla anılmalarını
beraberinde getirmiştir. Özellikle 16. Yüzyıldan itibaren Osmanlı
Sultanlarına “Sultanü’l-berreyn ve hakanü’l Bahreyn” gibi unvanların
verilmesi deniz hâkimiyetinde Osmanlı’nın kuşkusuz üstün olduğunu
göstermiştir. Osmanlı devletinin tüm bu süreçte donanmanın
kuvvetlenmesini sağlanmak için korsanlık faaliyetinde bulunan kişileri
donanmaya entegre etmesi deniz gücünün artmasının önünü açmıştır110.
Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle Osmanlı donaması altın çağını
yaşamıştır. Akdeniz için stratejik öneme sahip Rodos’un ele geçirilmesi
Osmanlı donanmasının Akdeniz’de hakim güç haline gelmesini
sağlamıştır.

Hemen

akabinde

Akdeniz

hakimiyeti

haricinde

Kızıldeniz’in Osmanlı tahakkümüne geçmesiyle her iki bölge de Türk

T. M. Kalkan, “Akdeniz de Osmanlı-İspanya Mücadelesi (1516-1571)”, Akademik
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 111, Aralık 2020 s.242.
110
E. Hamilton Currey, (Çev. Keren Özdural), Akdeniz’in Büyük Korsanları, İstiklal
Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul, 2007 s.10.
109

104 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

suları haline gelmiştir. Bu başarıların sağlanmasında daha önce
Akdeniz de korsanlık faaliyetlerinde bulunan “Barbaros Hayreddin
Paşa, Turgut Reis ve Kılıç Ali Paşa” gibi denizcilerin payı büyüktür.
Bu başarılarından dolayı Osmanlı padişahlarınca desteklenen deniz
paşaları 16. Yüzyılın ortalarından itibaren devlet ricalinde üst
kademelerde yer bulmuş ve beylerbeylik gibi makamlara getirilmiştir.
Bu da dönem şartlarında Osmanlı yönetiminin denizcilik ve donanmaya
verdiği önemin anlaşılması açısından dikkate şayandır111.
Osmanlı Devleti’nde Kanuni Sultan Süleyman ile kullanılmaya
başlanan iki denizin hakanı unvanı devletin prestijinin arttığının
göstergesidir. Özellikle Karadeniz haricinde Akdeniz’de faaliyetlerin
ön plana çıkması Osmanlı Devleti’nin daha geniş coğrafyalara
hakimiyetini

pekiştirmiştir.

Geniş

coğrafyalara

ulaşılmasında

Akdeniz’de korsanlık yapan sonrasında ise Osmanlı Devleti’ne tabi
olan korsanların rolü hiç kuşkusuz göz ardı edilemez. Denizlerde
yaşanan mücadele de Osmanlı Devleti kendi menfaatine olan
ensturmanları kullanmayı ihmal etmemiştir112.
16. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren denizlerde hakim güç olma
çabası içerisine girişmiştir. Akdeniz ticaretinin sorunsuz devam etmesi
Osmanlı Devleti’nin çıkarları ile örtüşmekteydi. Akdeniz de ticari
faaliyetlere karşı deniz korsanları tehlike arz etmeye başlamıştır. Bu
nedenle Osmanlı Devleti Akdeniz’de korsanlara karşı bir takım

F. Ayın ve E. Göksu, Osmanlı Bahriyesinin Tarihsel Gelişimi ve Bahriye Teşkilatı,
Askeri Tarih Bülteni, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı
Yayınları, Sayı 52, Ankara, 2002, s.68-69
112
E.Hamilton Currey, a.g.e., s.10
111
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tedbirler almıştır. Akdeniz korsanları özellikle bölge de hakim
devletlerin mücadelelerinden faydalanıp ticari gemilere saldırmıştır.
Osmanlı Devleti kadar Akdeniz’de hakim güç olan Venedik, kendi
himayesinde barındırdığı korsanların faaliyetlerini engellemiştir.
Korsanların yağma ve çapulcu faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti
farklı yollara başvurarak denizlerde ticari güzergâhların güvenliğini
sağlamıştır. Kıyı kesimlerde bulunan ticari güzergâhlara ayrı
ehemmiyet vererek oluşacak zararın önüne geçmeye çalışmıştır113.
16. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı denizciliğinin yetkinliği
sınırları aşmış ve gerek donanma gerekse elde edilen başarılar ile bu
yetkinlik kabul görmüştür. Bu anlamda mevcut otoriteyi muhafaza
edebilmek adına denizlerde Osmanlı karşısında etkin güç olan Venedik
ile sulh yapılmıştır. Osmanlı Devleti kendisine karşı potansiyel tehlike
olan Şarlken’i bertaraf etmek için Fransa ile ittifaka girişmiştir.
Özellikle denizlerde üstünlük sağlamak isteyen Osmanlı Devleti yanına
aldığı Fransa donanması ile gücünü perçinlemiştir. Fransa ise Osmanlı
donanmasından faydalanarak Alman imparatoru Şarlken’in baskısını
bertaraf etmek istemiştir. Osmanlı donanmasının kumandası Barbaros
Hayreddin paşanın komutasındaydı. Fransa Barbaros Hayrettin Paşanın
donanma idaresindeki yönetiminin Alman donanması komutanı

Osmanlı devleti özellikle Akdeniz hakimiyeti konusunda Venedik devleti ile
yıllarca süren mücadeleye girişmiştir. Yaşanan süreçte Venedikli korsanlar buldukları
her fırsatta Osmanlı devletinin elinde bulunan Akdeniz ticaretine sekte vurmaya
çalışmıştır. Osmanlı devletinin sefer de bulunduğu dönemler Venedikli korsanlarca
değerlendirilmiştir. Y.A. Aydın, “18. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Ege (Adalar)
Denizi ve Akdeniz’ yönelik Güvenlik Parametreleri”, Osmanlı Araştırmaları / The
Journal of Ottoman Studies, XLV (2015), s.161-162
113
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Doriaya karşı üstün geleceğini düşünmüştür. İttifakın temel amacı
Alman donanmasının iki ülke üzerinde baskısını bertaraf etmektir114.
Doğu Akdeniz Özelinde Osmanlı Devletin Denizcilik Faaliyetleri
Osmanlı Devleti coğrafyasında bulunan denizlerde hakimiyetini
sağladıktan sonra ticaret ağının denetimi ele almıştır. 14. Yüzyıldan
itibaren coğrafyasında bulunan güzergâhlar Avrupalı devletlerin de
kullandığı rota olmuştur. Osmanlı Devletinde önce Anadolu’da deniz
ticaretini elinde bulunduran Bizans, ticari gemilere izin vermiş ve
tüccarların bu rotayı kullanmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti
Anadolu coğrafyasında bulunan denizlerde hakimiyet sağladıktan sonra
ticaretin devam edebilmesi için birçok Avrupalı devlete ticaret izni
vermiştir115.
Osmanlı devleti 16. Yüzyıl itibariyle Doğu Akdeniz hakimiyeti için en
başarılı kaptan-ı deryalarını görevlendirmiştir. Dönemin başarılı
kaptan-ı deryalarından Turgut Paşa hatırı sayılır sayıda gemi ve asker
ile Doğu Akdeniz seferine çıkmış ve bölgenin hakimiyeti için
çabalamıştır. Akdeniz’in kilidi sayılan Malta Adası’nın fethi için gayret
sarf etmiştir. Malta’dan önce başka bölgelerin fethine yönlenen ordu
komutanlarının tavrını eleştirmiş ve önceliğin Akdeniz’e açılan kapı
olan Malta’nın fethi olduğunu bildirmiştir. Tüm bu atılan adımlar

H.İnalcık, Seçme Eserleri-2, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine
Araştırmaları, Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişme,
İş Bankası Kültür Yayınları, 33. Baskı, İstanbul, 2009, s.158
115
M.S. Türkhan, Doğu “Akdeniz de İngiliz Ticareti: İskenderun Londra Hattında
İngiliz Ticaret Filosu (1704-1706)”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), IV/1
(2015), s.28.
114
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Akdeniz ticaretinde Osmanlı Devleti’nin elinin güçlenmesine imkan
vermiştir116.
Osmanlı Devleti kendi karasularında ticaret yapmak isteyen tüccarlara
yazılı izin vermiştir. Ticaret yapmak isteyen tüccarlar beratlarını
aldıktan sonra ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Osmanlı arşiv
belgelerinde konuyla ilgili kayıtlara rastlamaktayız. İzmir üzerinden
Akdeniz’e ürünlerini sevk edecek olan Rus tüccar İvan Mikailov
Osmanlı karasuları olan doğu Akdeniz’de 1783 (H 06.11.1197) yılında
ticari faaliyet bulunma için izin istemiştir. Belgeden de anlaşılacağı
üzere tüccarlar ticari faaliyette bulunmazdan önce Osmanlı devletinden
yazılı izin almıştır117.
Yine belgelere bakıldığında Fransalı tüccar olan Kavin, Osmanlı
Devleti sınırları içerisinde deniz ticareti için izin talep edilmiştir. İzin
talebinde bulunan tüccara verilecek iznin boğazların ve hisarların
naiplerine atfen yazılması talep edilmektedir. Fransalı Tüccar Kavin ‘in
üç kıta gemi ile ticari mallarını Osmanlı kara sularından yine Osmanlı
karasuları olan Akdeniz’e doğru seyrüsefer izninin verilmesi
istenmektedir. Konuya olan yaklaşımımıza örnek teşkil etmesi
açısından eklenen belgelerin transkriptinden de anlaşılacağı üzere
Osmanlı devleti Akdeniz de hâkim güç olarak karşımıza çıkmaktadır118.

İ.H. Danişmend, İzahlı Osmanlı Kronolojisi, Cilt 2, Türkiye Yayınevi İstanbul,
1971, s.332.
117
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BOA) Cevdet Tasnifi, Hariciye, Belge No 582869 (Ekim 1783).
118
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BOA) Cevdet Tasnifi, Hariciye, Belge No 783885 (Haziran 1734).
116
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Doğu Akdeniz’de devam eden ticaret için en riskli durum korsanların
saldırılarıydı. Tüccarlar mallarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için
ticari güzergâhta bulunan devletlerden güvence talep etmiştir.
Denizlerde tehlike Doğu Akdeniz kıyılarınca uzanan Cezayir, Tunus,
Libyalı korsanlar olmuştur. Avrupalı tüccarlar Akdenizli korsanlardan
çekindiği için ticari rotalarda başlarına gelecek yağma olaylarının
engellenmesini istemiştir. Osmanlı Devleti deniz sularında meydana
gelecek yağma olaylarını engellemek için bölge de bulunan korsanlara
ticari gemilere saldırmamaları için emirler göndermiştir. Özellikle
Berberi kökenli korsanların karıştığı yağma olayları Avrupalı
tüccarların korkulu rüyası olmuştur119.
16. Yüzyılda Doğu Akdeniz ticari güzergâhı Avrupalı devletlerin
hâkimiyet mücadelesine dönüşmüştür. Bu bağlamda Fransa Osmanlı
karasuları olan doğu Akdeniz’de hâkimiyet için elinden geleni
yapmıştır. Osmanlı Devleti ile anlaşma yoluna giden Fransa ticari
imtiyazlar alarak Doğu Akdeniz sahil şehirlerini ticari üs haline
getirmiştir. Akdeniz’den alınan ürünlerin Avrupa’ya sevki Fransız
tüccarların eliyle olmuştur. Venedik’in Osmanlı Devleti ile savaşa
girmesini fırsat bilen Fransa Akdeniz’de ticari faaliyetlerini artırmak
için Venedik’ten oluşan boşluğu doldurmayı başarmıştır. Fransa Doğu

R. Mantran, XVII. “Yüzyılın İkinci Yarısında Doğu Akdeniz'de Ticaret, Deniz
Korsanlığı ve Gemiler Kafileleri”, Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, Cilt 52, Sayı
203, Ankara, 1988, s.688-689.
119
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Akdeniz’de ticari faaliyetlerini kurdurduğu kumpanyalar eliyle
yapmıştır120.
Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz hâkimiyetine
sekte vurmak için sürekli bir mücadele içerisine girmiştir. Osmanlı
Devleti’nin ticari güzergâhlar da hâkim konumda olması Avrupalı
devletlerin vergi ödemesinin önünü açmıştır. Bu anlamda İspanya,
Osmanlı Devleti’nin kazanımlarını elinden almak istemiştir. Özellikle
Trablusgarp’ın Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi İspanya’yı rahatsız
etmiştir. Doğu Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetine giren Trablusgarp’ı
almak isteyen İspanya 1560 Cerbe Savaşı’yla mağlup olmuştur.
Mağlubiyeti kabullenemeyen İspanya bu savaştan on üç yıl sonra 1573
yılında Tunus’un bir bölümünü ele geçirerek kendine bağlı yönetim
ihdas etmek istemiştir. İspanya’nın bu girişime Osmanlı Devleti
karşılık

vererek

İspanya’nın

Akdeniz’de

yayılmasının

önüne

geçmiştir121.
Osmanlı Devleti Asya ve Avrupa ticaretini elinde tutabilmek için
denizlerde hakim güç olma yoluna gitmiştir. Bu nedenle Arap
coğrafyasının hâkimiyetini eline alarak ticari yolların hâkimiyetinde tek
güç olmak istemiştir. Özellikle deniz ticaretini kontrol altına almak
istemesinin nedeni karayolu ile yapılan ticaretin denetiminde söz sahibi

A. Necmettin, “Avrupa Emperyalizminin Aşamaları: Osmanlı Akdeniz’inde
Avrupa Ticareti (1700-1830)”, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi (ASED) Yıl:2017 Cilt:1 Sayı:2 s.8
121
H. S. Tabakoğlu, Akdeniz’ de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat,
Deniz Gücü ve Savaş, (Yayınlanmış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, 2016, s.206
120
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olmasıdır. Farklı coğrafyalardan deniz yolu ile getirilen ürünlerin sevki
sürekli deniz yolu ile olmamıştır. Denizle bağlantısı olmayan bölgelere
ürün sevki karayolu üzerinden olmuştur. Karayolu üzerindeki söz
sahipliğini pekiştirmek isteyen Osmanlı Devleti denizlerde hakimiyet
konusunda mücadelelerde bulunmuştur122.
Osmanlı Devleti denizlerde sadece ticari faaliyetler için hakimiyet
kurma çabasında bulunmamıştır. Osmanlı Devleti dönemi içerisinde
geniş coğrafyalara yayılabilmek ve ele geçirdiği coğrafyaların
güvenliğini sağlamak için deniz yollarına önem vermiştir. Deniz
hakimiyeti sadece ticari faaliyetlerin artması için değil aynı zamanda
genişleme politikasını devam ettirebilmek için önemli olmuştur. Ele
geçirilen toprakların elde tutulabilmesi ve ticari faaliyetlerin devam
edebilmesi için güvenliğin hem karadan hem denizden takviye edilmesi
gereken bölgeler olmuştur. Takviyeye muhtaç bölgelerin olması deniz
gücünün önemini ortaya çıkarmıştır123.
Osmanlı Devleti hakim olduğu ve deniz ticaretini etkin kullanıldığı
bölgelerde

tüccarlardan

(H.08.11.1187)

1174

ürünleri

tarihli

nispetinde

belgede

Fransız

vergi

almıştır.

tüccarın

İzmir

gümrüğünden Selanik gümrüğüne göndereceği ürünlerine İzmir
gümrüğünde vergisini ödediği belirtilmiştir. Tüccardan tekrar Akdeniz
ve Selanik gümrüklerinden vergi alınmaması hususunda Fransız seferi
emr-i şerif talep etmiştir. Bu talebe istinaden Osmanlı Devleti söz

A. Pul, “Yavuz Sultan Selim’in Güney Siyasetinin Doğu Akdeniz Ticaretine Etkisi
Hakkında Bazı Düşünceler”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 35, 2014, s.283
123
M. Acıpınar, “Osmanlı Kronikleri Işığında Kaptan-ı Derya Halil Paşa’nın Akdeniz
Seferleri (1609-1623)”, Tarih İnceleme Dergisi, Sayı 28, 2013, s.7.
122
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konusu tüccarı faaliyetlerinden dolayı iki defa gümrük vergisi
alınmaması hususunda emir beyan etmiştir. Belgeden de anlaşılacağı
üzere Osmanlı Devleti gümrük vergisini sadece bir gümrükten talep
etmiş ve ikinci defa gümrük vergisi talep etmemiştir. Söz konusu belge
Osmanlı

gümrüklerinde

vergilendirme

hususunu

izah

etmesi

bakımından örnek teşkil edebilir124.
Sonuç
Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü dönem boyunca yayılmacı politika
izlemiştir. Yaşanan süreç içerisinde sadece karalarda değil, denizlerde
de büyük başarılara imza atan bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı’nın
ilk aşamada sahil kesimlerdeki beylikleri tahakkümü altına alması ve
denizcilik faaliyetleri kapsamında tersaneler inşa etmesi geniş
coğrafyalara yayılacağının göstergesi olmuştur. Karalarda fethedilen
bölgelerin güvenliği için donanmaya ayrı önem verilmiştir. Kuruluş
yıllarında donanma ve teçhizat bakımından denizlerde yeterli hıza
ulaşılamasa da Fatih döneminde özellikle de İstanbul’un fethi
aşamasında donanma ıslahı başlamıştır. Asıl gücüne 2. Bayezid
döneminde ulaşan Osmanlı donanması yine bu dönemde Akdeniz
sularında otorite sağlanmasıyla amacına ulaşmıştır. 16. Yüzyılda
Kanuni Sultan Süleyman’la birlikte deniz gücü perçinlenen Osmanlı
Devleti’nde Sultanların “Sultanü’l-berreyn ve hakanü’l Bahreyn” gibi
unvanları kullanmaları devletin deniz hakimiyetinde ne derece
ilerlediğini göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin denizlerde etkin güç
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BOA)Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı,
707-105, (Ocak 1774)
124
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olması yalnızca fetihlerin daha geniş coğrafyalara yayılması için değil,
aynı zaman da devletin deniz ticaretinden pay almasını da
hedeflemiştir. Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de genişlemesi ticari
olarak Akdeniz rotasını kullanan devletlerin Osmanlı’ya karşı ittifaklar
kurmalarına neden olmuştur. Batılı devletler Osmanlı Devleti’nin
Akdeniz hakimiyetine sekte vurmak, kendi ticari faaliyetlerini devam
ettirebilmek adına bir takım önlemler alsa da Osmanlı Devleti’nin
izlemiş olduğu Akdeniz politikası bu anlamdaki çabaları boşa
çıkarmıştır. Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz’i iyi tanıyan ve bu bölge de
aktif olan korsanları kendi bünyesine alarak Akdeniz’de hakim güç
haline gelmiştir. Doğu Akdeniz ticaretinin aktif olması Osmanlı
devletinin bölge üzerinde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bölge
üzerinden ticaret yapmak isteyen tüccarlar Osmanlı Devleti’nden izin
alma yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti ticaret yapmak isteyen batılı
tüccarlara ticaret izni vererek karşılığında belirli miktar da vergi
almıştır. Akdeniz ticaretinin doğu bölgelerde daha etkin olması batılı
devletlerin Afrika’ya yönelmesine neden olmuştur. Batılı devletler
ticari faaliyetlerini daha da artırabilmek adına devlet eliyle farklı isimler
adı altında şirketler kurmuş ticari faaliyetlerini devam ettirmiştir. Batılı
devletlerin ticari güzergah olarak kara yollarından ziyade denizleri
tercih etmesinin sebebi, daha uzak coğrafyalara daha fazla ürün
sevkiyatının nispeten daha kolay olmasından kaynaklanmıştır.
Denizlerde ticaret yapıp Osmanlı devletine vergi veren tüccarlar bu
anlamda güvence talep etmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti Doğu
Akdeniz sularında korsanlık yapanların etkisini düşürmek adına
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korsanlara

emirler

göndererek

uğratılmamasını istemiştir.

ticari

faaliyetlerin

sekteye
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Giriş
Mycobacterium tuberculosis basilinin neden olduğu1 verem hastalığı,
nevi beşeri vasi mikyasta tahribetmek suretiyle ırk-ı beşere musallat
olan sârî, kesbî, kabl-i telkih bir hastalık2olarak tanımlanmış olup,
pandemik nitelikte bir hastalıktır. Ayrıca verem, vücudu kemiren ve
bidayeten çocuklukta alınan bulaşıcı ve ictimaî bir hastalık 3olması
hasebiyle çok erken bir dönemde insana bulaşabilen, hem beşeri hem
de toplumsal yapıyı olumsuz etkilemeye devam eden bir hastalık
olmuştur. Verem hastalığı, insanları eriterek öldürdüğü için “Tüketim
hastalığı” anlamındaki “Consumption”, hastaları soldurarak yok ettiği
için “Beyaz Ölüm” (whitedeath), beyaz veba (whiteplague) ve pekçok
insanın yaşamını sonlandırdığı için de “Ölümün Kaptanı (Captain of
theDeath) diye anılmıştır. Romalılar ise bu hastalığı, hırıltılı nefes alıp
verme ve öksürükle balgam atma anlamındaki “Phytisis” terimiyle
tanımlamıştır.4
Milattan önce 3000 yılında Nil nehri kenarındaki “Dar Abu-El Naga”
isimli kasabada yaşamış olan ve kanlı balgam çıkararak ölen genç bir
kızın ölümüyle ortaya çıkan bu hastalık, Robert Koch’un tüberküloz

Sevgi Çağaltay Kayaoğlu, M. Nihal Esin, “Tüberküloz Hastalarında Düzenli İlaç
Kullanma İle İlgili Engeller”,Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, C.1,
S. 1, 2018, s.2,
2
Server Kamil, Hıfzıssıhhat Sâri Hastalıklara Karşı Korunma Tedâbiri, C.1, Mahmut
bey Matbaası, İstanbul 1341, s.313.
3
Server Kamil, Verem Hakkındaki Öğütlerim, Vilayet Matbaası, İstanbul 1928, s.3.
4
Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı, İletişim Yayınları, İstanbul 200,
s.165-187.
1
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basilini bulmasıyla5 birlikte bulaşıcı, korunabilir ve iyileştirilebilir bir
hastalık olarak değerlendirilmiştir.6
Osmanlı Devleti’nde ise veremle mücadele; devletin, Tanzimat
süreciyle başlattığı reformlar bağlamında yeni sağlık sistemlerinin
yapılandırılması, halk sağlığı sorunları ve salgınlara yönelik
çalışmaların yapılmaya başlandığı7 döneme paralel bir şekilde
gelişmiştir. Nitekim ilgili yıllarda II.Mahmut ve Abdülmecit’in verem
nedeniyle ölmesi ve sarayda da verem hastalığına sık bir şekilde
rastlanılması,8 devletin verem hastalığına bakışındaki ciddiyetini
arttırdığı söylenebilir. Bu bağlamda ilk adım, II.Mahmut tarafından
maslakta prevantoryum olarak kullanılacak olan özel bir hastanenin
açılışı olmuştur.9 1890 yılında da Koch’un tüberkilin tedavisini
Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Güneş Nobel
Yayınları, Bursa 1996, s.242.
6
Thomas Dormandy, A History of Tuberculosis: The White Death, HambledonPress,
London 1999, s.3-12.
7
Erdem Aydın, “Tanzimat ve Osmanlı Sağlık Hizmetleri”, IV. Türk Tıp Tarihi
Kongresi, TTK, Ankara 2003, s.445-455./ Elif Ziyanak- Zeynel Özlü, “Osmanlı
Döneminde Verem Hastalığı ve Veremle Mücadele Yöntemleri”, Abay Kunanbayev
Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları, Edit. Yunus Emre Tansü, İksad,
Gaziantep 2020, s.541-581./Zeynel Özlü-Kerim Tiryaki, “20.Yüzyıl Başlarında
Osmanlı Devleti’nde Sağlık Güvenliği Alanında Bir Uygulama:Kolera
Talimatnamesi(1908)”,Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kolera, Edit.Fevzi ÇakmakŞükran Köse-Ahmet Çağrı Büke-Eren Akçiçek,Gece Kitaplığı, Ankara 2020, s.3549./Nuri Yavuz-Abdullah Kara, “19.Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devletinde Çiçek
Hastalığı ve Tedavi Yöntemlerine Dair Öneriler(Doktor Besim Ömer’e Göre)”, Tarih
Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Özçelik’e Armağan, Edit. Burak Kocaoğlu,
Berikan Yayınevi, Ankara 2019, s.601-610./Zeynel Özlü- İsmail Hakkı ÜzümHüseyin Aslan, “20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklardan
Vebaya Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Karantina Kurularını Önemi”, Küresel
Salgın ve Güvenlik: Tarihsel Süreç, Edit. Yunus Emre Tansü, İksad, Gaziantep 2020,
s.50-74.
8
Y. İzzettin Barış, “Osmanlıda Tüberküloz”, Toraks Dergisi, S.3(3), 2002, s.335-337.
9
Y. İzzettin Barış, “Çağlar Boyu Tüberküloz”, 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu,
Der. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 2003, s.1-7.
5
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yakından takip etmek amacıyla, II. Abdülhamit, Dr. Horasancı, Dr.
Feyzullah, Dr. Nayim ve Dr. Von Düring’den oluşan bir heyeti
Almanya’ya göndermiştir.10 Fakat Koch’un ilk tedavi denemesi
başarısız olmuş ve Almanya’dan dönen bu heyet, olaya dair bir raporu
II. Abdülhamit’e sunmuştur.11 Yine aynı dönemde bu heyetin dışında
bireysel olarak Dr. Hüseyin Hulki Bey de Koch’un çalışmalarını
öğrenmesi amacıyla Almanya’ya gönderilmiştir.12
Koch’un verem basilini tanıtımıyla birlikte, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane
bünyesinde vereme karşı mücadelede, hastalığın bulaşıcılığı, korunma
yolları, hijyen, sanatoryum ve veremle mücadele derneği kurma gibi
konular hakkında 1898’de II. Abdülhamit’e bir rapor sunulmuştur.
Bunun üzerine hapishane ve nezarethanelerde veremlilerin tecrit
edilmesi, okul ve kışlalarda yere tükürmenin yasaklanması gibi
tedbirler hayata geçirilmiştir.13 Vereme karşı halk sağlığını koruma
noktasında yukarıda sayılan tedbirlere ilaveten resmi kurumların
yayınları

vasıtasıyla

da

halkın

bilinçlendirilmeye

çalışıldığı

anlaşılmaktadır. Nitekim Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’nin yayın
organı olan Sıhhiye Mecmuasının14 bir sayısında verem mikroplarının

Murat Aksu, Tıp Tarihi Açısından Türkiye’de Verem Savaşı, Gazi Üniversitesi
Basımevi, Ankara 2007, s.42.
11
Nuran Yıldırım, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları”,
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.5, İletişim Yayınları, İstanbul
1985, s.1331.
12
E. Kadri Unat, “Osmanlı İmparatorluğunun Son 40 yılında Türkiye’nin Tüberküloz
Tarihçesi Üzerine”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, S.10, 1979, s.273-284.
13
BOA,Y.PRK.ASK.,19/92,12 M 1316/2 Haziran 1898.
14
Sıhhiye Mecmualarının halk sağlık alanındaki faaliyetler bağlamında önemi
hakkında bkz. Zeynel Özlü-Kerim Tiryaki, “Osmanlıdan Cumhuriyet’e Tarih
Araştırmalarında Sıhhiye Mecmualarının Önemi”, Tarih Yazımı Üzerine-II
10
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özellikleri, yayılma şekilleri ve veremin belirtileri gibi konulara yer
verilmiştir.15
Verem ile mücadelede kurumsal faaliyetlerin yanı sıra ilgili dönemde
uzman hekimlerin de kaleme aldıkları eserler ile bu konuda önemli bir
mesai harcadıkları anlaşılmaktadır. Mesela, Besim Ömer’in Verem
Tehlikesi-Veremle Mücadele, Mehmet Şevki’nin Vereme Karşı Terbiye
ve Tedrisat, Reşat Rıza’nın Veremi Herkes Bilmelidir adlı eserleri
bunlardan bazılarıdır. Adı zikredilen bu uzmanlar içerisinde balkan
göçmeni doktorların da yer aldığı bilinmektedir.16 Bunlardan biri olan
İstanbul Himaye-i Etfâl Cemiyeti Tabibi Üsküp doğumlu İsmail Kenan,
Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan tıp alanındaki hizmetler
içerisinde yer alan dikkate değer uzmanlardan birisi olarak yerini
almıştır.17 İsmail Kenan’ın, İctimaî Hastalıklardan Tahaffuz ve Vikaye
Çareleri adlı eserinde hem hastalığın toplumsal yapıya etkisine hem de

(Araştırma-İlke, Yaklaşım ve Yöntemleri),Edit. İsmail Özçelik, Berikan Yayınevi,
Ankara 2018, s.399-425.
15
Sıhhiye Mecmuası, “Vereme (ince Hastalığa) Karşı”, Sıhhiye Müdüriyeti
Umumiyesi, S.2, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet 1329, s.137-141.
16
Bu dönem 93 harbi ve Kırım Savaşı sonrası yoğun göç dalgalarının yaşandığı bir
dönem olup, devletin muhacir çocuklarının mesleki anlamda gelişmelerini sağlamak
için bunların eğitimlerine yoğun bir çaba harcadığı bir süreçtir. Kerim Tiryaki-Zeynel
Özlü, “Osmanlı Devleti’nde Muhacir Çocuklarının Sosyal Hayata Entegrasyonunda
Eğitim Meselesi”, Tarih ve Günce Dergisi, S.7, 2020, s.323-358.
17
İsmail Kenan’a ait 54637 numaralı bibliyografik bir fiş. Atatürk Kitaplığı, Arşivde
yer alan 54637 numaralı fişte İsmail Kenan’ın, 1895’te Üsküp’te doğduğu,
memleketinde ve Selanik’te orta tahsilini tamamladığı, İstanbul’da Mekteb-i
Tıbbiye’den mezun olup Etfal, Fransız ve Gülhane Hastanelerinde çalıştığı ve Paris
ve Berlin hastanelerinde ihtisas yaptığı ve memlekete döndükten sonra tıp fakültesine
fizyoloji müdürü olduğu dile getirilmiştir.
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hastalığın

bulaşma,

yayılma

gibi

niteliklerine

değindiği

anlaşılmaktadır.18
Son dönem Osmanlı toplumsal hayatında ortaya çıkan bulaşıcı ve diğer
hastalıklar ve muhtelif sağlık konuları hakkında uzman doktorların
yukarıdaki çalışmalarının yanında, dönemin muharrirlerinin de sağlık
alanındaki

konulara

kafa

yorduğu bilinmektedir.

Mesela

bu

muharrirlerden birisi olan Avanzâde Mehmet Süleyman’ın tarihçi,
edebiyat tarihçisi, müellif, mütercim, kimyager ve gazeteci kimliğiyle
çok yönlü bir kişilik olup, kadın, sosyal meseleler ve muhtelif
hastalıklar hakkında eserler kaleme aldığı bilinmektedir.19 Bu minvalde
ilgili dönemde bir başka muharrir de Hüseyin KâmîDehrî’dir.
Kendisinin ilgili dönemde toplumsal ve siyasal alandaki sorunlara
eğildiği bilinirken,20 Hüseyin KâmîDehrî (nam-ı diğer Kaşif Dehrî21),
verem hastalığı hakkında kaleme aldığı Emrâz-ı Müzmine-i Sâriye’den
Verem: İbtidası-Edvârı-Suret-i Tevakki veTedavisi adlı eserin de içinde
yaşadığı toplumun aydınlatılması çabasını ortaya koyduğu gibi verem
hastalığının, sadece hekimlerin kafa yorduğu bir hastalık olmadığını

İsmail Kenan, İctimaî Hastalıklardan Tahaffuz ve Vikaye Çareleri, Şirket-i
Mürettebiye Matbaası, İstanbul 1924, s.12-37.
19
Eshabil Bozkurt, “Meşrutiyet Döneminde Çok Kimlikli Bir Mütercim: Avanzâde
Mehmed Süleyman”, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.32, S.2, 2013, s.49-63.
20
Dehrî bu eserinde hiciv şiirleriyle dönemini eleştiren bir tutum sergilemiştir.
Eserinin önsözünde yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir. Hüseyin Kâmi Dehrî,
Divânçe-i Dehrî, Cağaloğlunda Matbaa-i Amedi,1330, s.3 vd.
21
Kâmî’nin namı olan Kaşif tabiri ve Dehrî’nin eserlerindeki “k.d” rumuzundan dolayı
Kâmî’nin erkek mi? Kadın mı? Olduğuna dair tartışmalar için bkz. İlyas Kayaokay,
“Türk Masal Araştırmacılığında Yüz Yıllık Bir Muamma: Bir “Hanım” Olduğu
Sanılan “K.D.” Müstear Adı Kime Aittir”, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi,
S.10,2019,s.304-317.
18
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göstermiştir. Hüseyin Kâmî’nin eserinde yer alan verem hastalığına
dair tespitlere geçmeden önce biyografisi üzerinde durulacaktır.
Hüseyin KâmîDehrî
Hacı Abbas Kerim Efendi’nin oğlu olan Hüseyin Kâmî, H.1290/M.
1873-74 yılında Dersaadet’te doğmuştur. Medrese-i edebiyede tahsil
görüp, diploma almıştır. Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca ve Urdu
lisanlarına hakimdir. 7 CA 1311/16 Kasım 1893 tarihinde 21 yaşında
iken mülazemetle/stajyer olarak Dahiliye Nezareti Matbûat Kalemi’ne
dahil olup 21 M 1313/14 Temmuz 1895 yılında yine mülazemetle
Hariciye Nezareti Umûr-u Şehbenderî Kalemi’nde memuriyette
bulunmuştur.22
Matbaa-i sahâfiye sahibi Rusya tebaasından Kafkasyalı Hüseyin Kâmi
Kerimoğlunun ilan-ı meşrutiyetten sonra Osmanlı erbâb-ı tahrir ve
siyasi arasına geçip tiyatrolarda konferans vermekte ve muhalif
vaziyet takınarak daima icraât ve muamelât-ı hükümeti tenkit etmekte
olduğu, Divançe-i Dehrî adlı risalesinde hükümeti eleştirmesi
nedeniyle divan-ı harb-i örfi kararıyla sınır dışı edilmesi yönünde
muameleye tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.23

Bu eserden dolayı

suçlanan Kâmî, Kürdizâde Ahmed Ramiz Efendi’nin bu eserin kendine
ait olduğunu söylemesi üzerine yargılanmaktan kurtulmuştur. Ancak
yine de Kastamonu’ya nefyedilmiştir. Hüseyin Kâmî, ittihatçılara
muhalefet

etmesi

nedeniyle

Karaman’a

gönderilmiştir.

BOA, DH.SAİDd,78/3,17 C 1315/13 Kasım 1897.
BOA, DH.SYS,55/1.96/1. 15 Şubat 1327/29 Şubat 1912. / BOA,DH.SYS, 551/96/2. 15 şubat 1327/29 Şubat 1912./ BOA, DH. SYS,55-1/96/3, 20 Şubat 1327/4
Mart 1912./ BOA, DH. SYS, 55-1/96/4,5 mart 1328/18 Mart 1912.
22
23
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H.1331/M.1912’de vefat etmiştir.24Kâmî’nin siyasi alandaki bu
kimliğine nazaran sanatsal kimliğini yansıtan II.Ramses ve Sabah-ı
Hürriyet adı verilen piyesler yazdığı ve Divançe-i Dehrî adındaki
eserinde de hiciv ve tehzil tarzında şiirler yazdığı ve “Dehrî” tabirini de
mahlası olarak kullandığı bilinmektedir.25
Hüseyin Kâmî, Emrâz-ı Müzmine-i Sâriye’den

Verem: İbtidası-

Edvârı-Suret-i Tevakki ve Tedavisi adlı eserinde verem hastalığını da
siyasi alandaki bu muhalif kimliği çerçevesinde hastalığın toplum
üzerindeki etkisini şu şekilde dile getirmiştir;
Bu gün fennin terakki ve tealisi nispetinde heyet-i ictimaiye-i
beşeriyenin bu maraz-ı müzmin ve mühlike(öldürücü) karşı kurbanları
tekessür ediyor. Her sâl-ı güzeşte(geçen yıl) bu maraz hesabına
binlerce gençleri defter-i ademe irâdkayd ederken yine bu kitleiictimaîyede derin bir tesamüh-u(ihmal) umk(derin) bir lakayd-ı
hükümferma(hüküm süren) oluyor. Etıbbâ-i hazıra veremin sâri ve
kabil-i tahaffuz(korunulabilir) ve hatta şafi(iyileşebilir) olduğuna dair
cildlerce kitablar te’lif ettikçe ebnâ-i cinsine(aynı cinsten olanlar) alâkadr-il-imkan(imkan nisbetinde) vesâyâ-yı sıhhiyede(sağlık işlerinde
çaba) bulundukça maraz bütün şiddetiyle akur(yaralayan) dişleriyle
zavallı beşeriyete saldırmaktan yine hâlî kalmıyor.

İbnül Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, C.II, MEB Basımevi,
İstanbul 1969, s.785-786.
25
Türk
Edebiyatı
İsimler
Sözlüğü,
“Hüseyin
KamiDehri”,
http://teis.yesevi.edu.tr ,(Erişim Tarihi:25.03.2020)
24
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Veba ve kolera gibi emrâz-ı müstevliyenin aksam-ı hevl-nâk(korkunç)
için gösterilen ve tatbikine bilhassa ihtimam edilen tedâbir-i
tahaffuziye(korunma tedbirleri), mea-t-teessüf verem için feda ediliyor
veya ihmal olunuyor. Fi’l-hakika mütehassisîn-i tıbbın şuarası
birincisini(akûr ise de nâzilîdir) ikincisi de emrâzın en nâzilî ise de
zehri devamlıdır suretiyle tarif ve tasvir etmekte ve bi’n-netice daha
vahim

göstermektedir.

Etibbâ-yı

muhterememiz

bu

marazın

edvarı(devir) ve esbab-ı tahaffuzziyesi için Avrupalılar derecesinde
risaleler

neşrine

himmet

ettiklerinden

bu

marazın

pençe-i

akûrunda(köpek pençesi) her gün bir çok gençlerimiz zar u zebûn(zayıf
ve güçsüz bir şekilde) inlemektedir. Marazın devre-i ûlâsındaki lakaydı
ve esbab-ı tahaffuziye için gösterilen tesamüh yalnız hastanın adedini
teksir etmekle kalmayıp adeta bütün cemiyet-i beşeriyeyi tehdid ediyor.
Verem dediğimiz

afet-i maraziyenin veba ve kolera gibi emrâz-ı

müstevliye ile bir ikinci farkı daha vardır ki işte bu cidden câlib-i
dikkattir(dikkati çeken). Verem sirayeti

nisbetinde ırsitakib eder.

Müteverrim(veremli) bir babanın mahsul-u fevhedi (çocuk) de aynı
marazın kurban-ı nâ-tuvânıdır (çaresiz).Müteverrim

bir validenin

nevzâd-ı şefiki (yeni doğan çocuk) de bu afetin esir-i pençe-i akurudur.
Maksad-ı çakeri(bendenizin maksadı) öteden beri maraz-ı beynelmilel
şeklini elan ve umumi kongrelerle tevhid-i mesai edilerek tedâbir-i
tahaffuziye ve şafiyesi hakkında bezl-i himmet(bol bol yardım) ve
mukadderat olunan bu müzmin hastalığın esbab-ı tedafiiyesine tevessül
için muktezi(gerekli olan) vesâyâ-yı sıhhiye(sıhhî çalışmalar) ve bu
hastalığın ibtidar(başlama) ve sirayet veraset ve suret-i istidâdını
(yayılma şekli) açık bir lisanla aile sahiplerine anlatmaktır. En son

NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII | 127

istatistikler tedkik edilecek olursa Fransa yıllık 160 ila 170 bin,
Avusturya 180 ila 190 bin raddesinde(ölçeğinde) müteverrimin vefat
kaydını gösteriyor ve şu halde hesab, takribi olmak üzere yalnız
Avrupa bir buçuk milyona karib(yakın) nüfusunu zayi eyliyor.
Avrupa’da bu kadar aile tesamüh ve lakaydılarına kurbanen garîk-i
ye’s ü hirman olurlarsa acaba bizim gibi sıhhat ve hayatlarına kıymet
izafe etmeyen

kitle ne halde bulunur. Binaenaleyh maksaddaki

ulviyetin hasb-el-beşeriyye (insanlık hali olarak) vukua tabii bulunan
hatâyâyı (hatalar) bağışlatacağına ümit var olarak Fransızca âsârdan
telhîsen (özet olarak) toplayabildiğim işbu vesâyâ-yı sıhhiyeyi nazar-ı
kârine (okuyucunun nazarına) takdim ediyorum. 26
Kâmî

eserinde

verem

hastalığının toplumsal

alandaki

etkisi

hususundaki mülahazasından sonra veremle ilgili tespitlerini şu şekilde
ortaya koymuştur:
Verem Nedir?
Verem, toplumsal hayatın(heyet-i ictimaiye-i beşeriyenin) umumi bir
hastalığıdır. Dünya üzerinde veremli hasta sayısı pek mühim bir sayıda
olduğu gibi bu hastalıktan ölenlerin sayısı da yıllık ölçekte dünya
nüfusunun 1/6’sını oluşturmaktadır. Bu müzmin hastalık; kadim bir
hastalık olup, öteden beri bütün hekimleri, tıp tarihi içerisinde meşgul
etmiştir. Fennin ilerlemesi nispetinde yarattığı tahribat da o oranda
genişlemiş ve bu hususta vaki olan pek çok mesaiye karşı adeta
çekişme alanı haline gelmiştir.
Hüseyin KâmîDehrî, Emrâz-ı Müzmine Sâriye’den Verem: İbtidası- Edvârı-Suret-i
Tevakki ve Tedavisi, Sancakcıyan Matbaası,1331, s.3-5.
26
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Verem, daima hasta veya zayıf vücutlarda Koh (Koch) basili denilen
bir mikrobun çoğalması sonucunda medyana gelir. İnsan vücudunda
bulunan mikroplar ikiye ayrılır: Bunlardan bir kısmı insan hayatı için
faydalı iken diğer kısmı da zararlıdır. Zararlı olan bu mikropların
tamamını göz ile görebilmek mümkün olmadığından, mutlaka kuvvetli
mikroskoplara ihtiyaç vardır. Verem basili de mikroskop ile
görülebilen, gayet ufak gayr-ı muntazam bir çomak şeklindedir. Bu
mikrobun en mühim özelliği; senelerce şiddetle gelişen ve saflığını
muhafaza ederek, bütün uğraşılara rağmen kendini kolay bir şekilde
tahrip ettirmemesidir. Bunun içindir ki bu hastalığa yakalananlar uzun
bir tıbbî mücadeleye ihtiyaç duymaktadır. Bu mikroplar, insan
vücudunda yaşayarak kendilerine mahsus zehirler ifraz ederler ki bu
zehir, hem bulunduğu yeri

zehirler hem de dokular oluşturur ve

bulunduğu organı tahrip eder. Bu mikrop, her vasıta ile vücuda
girebilir. Dolayısıyla bir defa vücuda girince hemen zehir ifrazatına
başlar. Bununla birlikte vücut, bunların zehirlerinin tesirini hafifletmek
ve azaltmak için savunmaya geçer. Mesela, hücreler bölünerek çoğalır
ve damarlar genişler. Kandaki akyuvarlar damarlar vasıtasıyla basilin
zehirlediği mahallin etrafında birikerek, orayı çevreleyen bir mıntıka
teşkil eder. Çevrelediği bu mıntıkada bir darı taneciği gibi şekil alır ki
bu doku tıbbi olarak “ceyb-i derni/verem çıbanı kesesi/yarığı” olarak
tanımlanırken, halk dilinde ise buna “verem habbeciği” veya “tüberkül”
denir. Bunun üzerine vücuttaki mikroplarla bir mücadele başlar. Eğer
basilin zehri çok etkili ise etrafını kuşatan çeperi yumuşatır ve orası
çıbanlaşır. Daha sonra zehir aradan

çıkarak, etrafa dağılır. Basil

tahribat ve zehir oranına göre ateş meydana getirir. Bu durum, ancak
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dayanıklı ve güçlü olan hücrelerin direncinin az olması durumunda vaki
olabilir. Eğer verem mikropları gayr-ı müessir ve daha doğrusu
hastalık daha başlangıç aşamasında ise

bu dayanıklı ve dirençli

mikroplar; basilin etrafında yayılarak, basilin bir daha o mahalden
çıkamamasını sağlarlar. Bu halde vücuttaki kuvva-yı mukaveme-i
tabiye(bağışıklık sistemi) ne derece faal, kuvve-i hayatiyeye (vücud
direncine) ne kadar malik ve kendi saldırılarını önlemeye/itlafa ve
tahribat gücünü sınırlandırmaya ne kadar muktedir ise o nispette hayatı beşer bu hastalığın doğuracağı tehlikelerden kendini kurtarır.27
Veremin Yayılma Nedenleri
Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Bundan dolayı insan, ya sirayet yoluyla
ya da irsi olarak vereme yakalanır. Hastalığın meydana gelmesinde
ifrat-ı mesai(aşırı yorgunluk), ziyasızlık (güneş ışınlarına muhatap
olmama) ve rutubet gibi faktörler en önemli amillerdir. Basil, farklı
şekillerde vücuda dahil olabilir. Gışâ-yı muhatilerde (etrafı zarla
çevrilmiş) ve ehemmiyet gösterilmeyen bir yara, bu mikrobun vücuda
dahil olmasını sağlayabilir ve bir defa da dahil oldu mu artık sürekli
bedendeki faydalı mikroplara karşı mücadele eder ve insanın en ufak
rahatsızlığından istifade etmeye çalışır. Bu mikroplar, sokak, araba ve
şimendifer gibi bütün araç ve mahallerde mevcut olabilir ve vereme
yakalanan şahısların ikametgahlarında ve elbiselerinde çok miktarda
bulunur. Hatta hastaneler bile bu mikroplardan kurtulamaz.

27

Dehrî, a.g.e, s.6-8.
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Akciğer vereminin çoğunlukla sirayet ederek bulaştığı, hekimler
tarafından her zaman dile getirilir. Hayvanlardan ve yiyeceklerden
sirayet pek azdır. Çünkü mikrobun bağırsaktan başlaması gerekir ki bu
çok zor bir durumdur. Balgamını yutan bir hastanın bile bağırsak
veremine maruz kalması çok enderdir. Bu hastalığın yayılma sebebi
genellikle balgamdır. Herkes her tarafa tükürmektedir ve bu durum
doğuda doğal bir davranış olarak görülmektedir( ahval-i tabiyedendir).
Sokaklarda kuruyan bu balgamlar toz olarak teneffüs edilir. Bu zehirli
mikrop, bu şekilde vücuda girer. Hava borusu ile akciğerlere ulaşır ve
orada birikmeye başlar. Hastalık tedricen yayılır. Avrupa’nın bazı
şehirlerinde tükürmek katiyen yasak olup, buna meyledenler hakkında
muhtelif cezalar verilir. Hatta para cezası da uygulanmaktadır.
Sokaklara asılan levhalar bu yasakları ilan içindir. Sirayetin olduğu
malum olunca irsiyetin kabulü de tabidir. Bazı hekimler, irsiyetin
bulaşmada etkili olduğunu kabul etmişlerse de bazıları da bu bulaşma
şeklinden şüphe etmiştir. Ancak bu hastalığa yakalanan ebeveynden
doğan çocuğun da bu hastalığa yakalandığı gözlenmiştir. Bu hususta
icra edilen tecrübeler ile basillerin hem ana rahminde hem de ceninde
bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Ebeveyn, her müzmin hastalığı evladı
üzerinde doğrudan doğruya değilse bile vereme karşı bir istidadı
meydana getirebilmektedir. Özellikle alkolizm, frengi, kanser yahut
sinir hastası olan ebeveynin çocukları da daima verem istidadını haiz
bulunur ve irsi olarak istidadı olma durumu daha fazladır. Veremli bir
anneden doğan çocuğun göbeğinden alınan kan bir hayvana şırınga
edilecek ve daha sonra hayvan öldürülecek olursa, muhtelif hücrelerde
verem habbeciklerine rastlanılır. Ebeveynin çocuk üzerindeki tesiri
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mutlaktır. Bu husustaki tecrübeler daima bunu ispat ede gelmiştir. Bu
bağlamda tecrübeler göstermiştir ki tavuk

yumurtaları, yılan

zehirleriyle zehirlenecek olursa bunlardan çıkan piliçlerin dış
organlarından birinin noksan olduğu görülür. Bu halde mikroptan
zehirlenmiş olan bir babanın zehri, evladına da intikal eder. İnsanlar iki
suretle zehirlenir: Biri ilaç halinde vücuda zerk edilmesi(arsenik gibi),
diğeri de ağız yoluyla alınması (ispirto/alkol gibi) şeklindedir. Bunların
vücutta hasıl ettiği zehrin ve zehirli maddelerin çoğalması vücudun
direncini(mukavemetini) azaltır. Bu zararlı ve zehirli maddeler vücudu
tahrip eder. Telef olmuş bu basiller yaşayan tohumlar/hücreler gibi
hastalık meydana getirebilecek türdendirler. Ancak büyüyemez ve
üreyemezler. Fakat birçok defa vücutta payidar kalan bulaşeler/dokular
zehirli olup veremi ortaya çıkarabilir. Bu nedenle düzenli bir hayat
yaşama konusunda itina gösterilmelidir(intizâm-ı hayatiyeyeitinakâr).28
Veremin Başlangıcı ve Bazı Hastalıklarla İlişkisi
Veremin başlangıcını zayıf vücutlarda aramalıdır. Kabul edilen bir
gerçektirki (hakâyık-imüsebbibe) bu basiller insan vücudunda vereme
dair belirtiler göstermeksizin de bulunabilir. Bunlar nefes borusuna ve
hatta daha içlere kadar sokulur ve bunu kuşatan zarın üzerinde birikirler
ve hatta ufak bir nezle ile bu zar zedelenince mikroplar bundan istifade
ederek lenfa vasıtasıyla lenf düğümlerine kadar nüfuz eder ve o bölgede
sürekli olarak (istirahatnişin) bulunurlar. Ancak bu sükunet istidadı
engelleyemez. Ufak bir arıza tesiriyle vücudun zayıf kaldığı zamanda
birdenbire faaliyete başlar. Veremin başlangıcı ve hızlanması bu
28

Dehrî, a.g.e, s.9-12.
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şekildedir. Vücutta hasıl olan yaralar daima verem basillerine merkez
olur ve kanın dolaşımına mani

olan bu yaralarda barınan zararlı

mikroplar ilk fırsatta içeri dahil olarak hastalığı yayarlar.29
Verem ve Alkolizm (Dâü’l-Küûl)
Alkolizm ile verem arasındaki münasebet çok yakındır. Hekimlerin
derin tetkikleri doğrultusunda alkolün vücuttaki tahribatının vereme
yakalanmayı kolaylaştırdığı ortaya konmuştur. Koh basilleri, vücudun
her türlü zafiyetinden istifade ettiğinden dolayı alkolün bıraktığı tesir
de bu istifadeye zemin hazırlar. Alkol bütün sindirim organlarını
kavurur, yakar. Alkolizmin hasıl ettiği veremin başlangıcında bolca
tükürülür. Akciğerlerin ve damarların vazifelerinde bozukluklar artar
ve verem habbecikleri karaciğeri kaplar. Esasen bütün zehirli ve zararlı
mikroplara süzgeç hizmetini gören bu uzvun tahribi vücudu yavaş
yavaş kötü bir duruma sürükler.30
Verem ve Şeker Hastalığı
Şeker hasalığı da veremi meydana getirebilir. Bunda da karaciğerin
vazifesinde meydana gelen bozukluk sebep olur. Zararlı mikropların
kana geçmesini engelleyen, kanın tasfiye işlemini güzel bir şekilde
yerine getiremeyen bu uzvun olumsuz bir şekilde etkilenmesi verem
basillerinin gelişimine hizmet eder ve sonuç olarak hastalık yayılmaya
başlar.31

Dehrî, a.g.e, s.13-15.
Dehrî, a.g.e, s.13-15.
31
Dehrî, a.g.e, s.13-15.
29
30
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Verem ve Frengi
Frenginin veremle münasebeti katidir. Frengi, insanı zayıf düşürüp
vücudun mukavemetini azaltır. Frengiye yakalananlar, vereme duçar
olursa hastalık beklenmedik bir şekilde seyrederek, insanı esir eder.
Bunun için frengili hastalar, vereme karşı son derece dikkatli olmalıdır.
Frengi; dilde, bademciklerde, nefes borusunda, gırtlakta ve ciğerlerde
yaralar meydana getirecek olursa bunlar verem habbeciklerine kapı
açar. İltihab-ı kasabât (bronşların iltihaplanması), kızamık, nezle ve
boğmaca öksürüğü gibi hastalıklar verem habbeciklerinin istidadını
arttırır. Bütün bu hastalıkların tesiri daima akciğerlere musallat olur.
Buradaki zarın hafif bir surette zedelenmesi koh basilinin vücut
içerisine girmesini sağlar. Zât-ülcenb/akciğer zarı iltihabı/Akciğer
veremi eskimesi “mutka” veremi ortaya çıkarır.32
Veremin Belirtileri
Fizyolojik Belirtiler
Verem, sessiz sedasız bir şekilde insan hayatını kemiren bir hastalık
olup veremin ilk belirtileri şunlardır; vücut ısısının artması, ziya-ı
hararet

bedeniyeyi

(vücut

ısısının

azalması)

ve

boşaltımda

zayıflama(vazife-i efrağdaki adem-i kifaye ve noksaniyi) görülür. İrin
ve balgamı azalan vücut bittabi birçok zehirli maddeleri atamadığından
zehirler vücutta

kalır ve bu halde bütün iç organların

vazifesi

bozulmaya başlar. Vücuttaki ateş, koltuk altında 36,8 ve ağızda 37,4
derece olup 37,8 den fazlası hastalık durumuna delalettir. Ateş

32

Dehrî, a.g.e, s.13-15.
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esnasında nabzın vurması da fazlalaşır. Bu durumda kalp atışı dakikada
64 ile 68 arasında olması gerekirken, 80 ve hatta yüze kadar çıkar.
Veremli hastada ateş daimdir ve çoğunlukla akşam üzerleri ve gece
yemeklerden sonra ateş kendini gösterir. Susuzluk, halsizlik baş
ağırlığı, vücut ısısının değişimi ve artışı veremin belirtilerindendir.
Beslenmeye Dair Belirtiler
Verem, hazımsızlıkla başlar. Hatta bazı uzman hekimler; “çoğunlukla
veremli olma durumu hazımsızlıkla başlar ve bununla nihayet bulur”
bile demiştir. Bundan dolayı hazımsızlık meselesi, hastalık açısından
önemli bir konudur ve beslenme de sıhhi tedbirlere tabidir ve hatta ruhi
bir durumdur. Sağlıklı beslenme, çocuğun anne rahminden düşmesi
anında başlamalı ve bütün hayatı boyunca tabi olduğu en mühim bir
konu olmalıdır. Çocukların beslenmesine ehemmiyet vermeyen
valideler, yavrularını her türlü hastalığa kendi elleriyle, kendi
dikkatsizlikleriyle daha çocuklukta sevk etmiş sayılırlar. Kötü
beslenme

dolayısıyla

çocukluk zamanında ishaller ve bayılmalar

görülür. Sıskalıklara mukavemet etmiş olan çocuklar ileride sıraca,
“lenfaviyelk” ve verem gibi ciddi hastalıklara eğilimlidirler. Vakitsiz
beslenme, şiddetli heyecanlar tabii hazımsızlıklar doğurur ve
hazımsızlık kansızlığa, kansızlık da zafiyete sebep olur. Bu zafiyet ve
halsizlik üzerine irsi eğilimlere veemrâz-ı sâriyeden birçoklarına vücut
mukavemet edemeyerek, zehirli mikroplar en mühim organlar üzerinde
vahim etkilere neden olur. Gençlerin

akıl ve baliğ oldukları

zamanlardaki kansızlıkları hazım ve aybaşı bozuklukları
şayandır. Bu rahatsızlıklar tedavi edilmelidir.

dikkate
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Genç Kızlardaki Belirtiler
Vereme yakalanmış olan ve buluğ yaşına gelmiş genç kızlar, bu
dönemlerinde birkaç sene soluk benizli ve kansız olurlar, hatta içlerinde
yanakları kıpkırmızı olanları da bulunsa bile kansızlık olanlar daha
fazladır. Eğer dermansızlık görünürse dikkat edilmelidir. Kızlardaki
çarpıntı, nefes tıkanmaları mühimdir. Veremin başlangıcında adet/regl
dönemi tedricen değişir. Başlangıçta adetin rengi değişip beyaz bir hale
dönüşür ve nihayet tam olarak kesilir. Bu kesintilerin solunum organı
ve kan üzerinde etkisi çoktur. Adetin kesilmesi hastanın marazını teşhis
eder. Bu veremin belirtisidir. Diğer hastalıklar korkunç bile olsa adetin
intizamını ihlal etmez. Veremli iken adetin kesilmesi hastalığı
gösterdiği gibi bunun intizamlı olması da ancak hastalığın sona
ermesine bağlıdır. Veremlilerde seyelân-ı ebyâz(beyaz akıntı) da çok
görülür. Bunlar hep hastalık belirtileridir. Yorgunluk, bir işte fazla
çalışma, ziyasızlık ve hava değişikliği hep vücudun beslenmesini
sarsar. Belirli rahatsızlıkların haricinde vücudun güç kazanmasını
engeller ve vücudun faaliyetini olumsuz etkiler. İştahsızlığı, sinir
zayıflığını doğurmakla birlikte, sindirim organlarının faaliyetini bozar.
Hazımsızlık meydana gelir. Dolayısıyla bu halin devamı bütün vücudu
en müzmin hastalıkların ortaya çıkabileceği duruma getirir. Ağızda
lezzet kalmaz. Baygınlıklar ve öksürükler başlar. Öksürüğü müteakip
bayılmalar veremin başlıca alametlerindendir. Makatta çıkan çıbanlar
ve nasırlar bazı hekimlerce veremli hastada sabit alametlerden olduğu
gibi zaten akciğer veremi ile makat nasırı arasındaki münasebet bütün
doktorlarca bilinmektedir. Veremli hastada zayıflama gayet ağır olup
muntazaman fazlalaşır. Başlangıçta yüz ve göğüsten başlar. Şakaklarda,
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gözlerin etrafında ve yanaklarda çukurlar oluşur. Bu zafiyet bütün
vücudun mikroplarla ağır ağır zehirlenmesinden doğar ki bu durum,
bilahare hazmın yavaşlamasına sebep olur. Solunum zorluğu, nabzın
bozukluğu, akciğerin solunum yapmasının aksamaya başladığını
gösterir. Lenfa bezlerinin şişmeleri de hastalığın ortaya çıkşına delalet
eder ki koltuk altında ve kasıklarda hasıl olan şişkinlikleri de nazar-ı
dikkate almak gerekir. Bazen soğuk almaktan dolayı bel ağrısı his
edilir. Bu ağrı ile birlikte bedenin dış organlarında kırmızı düğme gibi
çıbanlar çıkarak ve her çıbanın yan tarafında sıvı dolu bir kabarcık
meydana gelerek, öksürük başlar. Solunum organı için soğuk algınlığı
hastalığa sebeptir. Bununla birlikte soğuk hava, akciğerler için zararlı
değildir. Fakat cildin üzerine rastgelen sinirleri kamçılayarak damarları
bozar ve vücudun içindeki damarlar genişler ve kan o bölgelere yayılır.
Kanın dahile akmasındaki tehlike oldukça ehemmiyetlidir. Çoğunlukla
bu durum kış günleri el üstlerinde gözle görünür. Soğuk havaya maruz
kalan ilk yüzey başlangıçta büzüşür. Rengini kayıp eder. Fakat bu
soğuk rüzgar devam ettikçe bilahare evvelki renksizlik yerine bir
kırmızılık gelir. El üzerindeki damarlar şişer. Bundan dolayı damarları
şişiren kan soğur. Daha sonra akarak

damarlara yayılır. Bunun

neticesinde sinirlere güç verir ve tehlikede bundan meydana gelir.
Soğuk, ellerimizin üzerinde çatlaklar meydana getirdiği gibi beden
dahilindeki iç derilerimize de tesir ederek göğüs nezleleri gibi
hastalıklar ortaya çıkarır ve bedendeki zararlı mikropların bundan
istifadesini kolaylaştırır. Sesin değişimi de hastalığın başladığına
delalettir ve ara sıra ses kısıklığı, sesin perdelenmesi, boğuklaşması
meydana gelebilir ve birkaç gün ses bu halde devam eder ve daha sonra
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sesin normal haline dönmesi gırtlağa kadar uzanan sinirlerin iltihabına
alamet olup endişeye yol açar. Veremin malum olan en mühim illeti
öksürüktür. Hatta hekimler bile hastasında başlangıçta bunu arar.
Veremlilerde öksürük kuru ve kesiktir. Kan tükürme

de veremin

belirtisi olmakla beraber (öksürük) kadr-ı teammüm (umumileşme)
etmiştir. Bununla birlikte hastanın tükürüğünde kan bulunması verem
belirtilerinden olmakla beraber, gırtlak nezlesi, damar hastalığı,
hamilelik, böbrek ve kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklardan da
meydana gelebilme ihtimali olabilir. Daha garibi ise hastalığın
başlangıcında görülen bu kan damlası, bazen hastaya zarardan ziyade
fayda sağlar. Şöyle ki balgamda kan

bulunan hastalıkların

kan

tükürmeyenlerden ziyade hastalığa mukavemet ettikleri ve daha ziyade
iyileştikleri öteden beri sabit olmuş ve hekimlerce kabul edilmiştir.
Ciğerler bu suretle kandaki zararlı maddelerin büyük bir kısmını dışarı
atarak normal faaliyetlerine başlarlar. Bunlar, hep kandaki faydalı
maddelerin zararlı mikroplarla savaştığını gösterir.33
Vereme İstidadı Olanların Özellikleri
Öncelikle şunu belirtmek gerekiri ki verem ile vereme istidad arasında
çok fark vardır. Verem için iyileşebilir bir hastalık olarak
tanımlanırken, vereme istidad durumu için de verem kesinlikle olmaz
denilebilir. Ancak bu istidadı vaktiyle anlayıp sıhhî tedbirler alınması
şartıyla bu istidadın önüne geçilebilir. Bunun için bu istidadı doğuran
rahatsızlığın alametlerini bilmek gerekir. Verem istidadı çoğunlukla
zayıf ve narin vücutlardadır. Bunların cildi zayıf, biraz etli ve fakat
33

Dehrî, a.g.e, s.16-21.
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cılızdır. Ayrıca bünye doğuştan çelimsiz ve mukavemetsiz göğüs
uzunca ve dardır. Vücudu ön tarafa meyilli, cebhe-i fırlak(kırık bir
yüz), kulaklar kaba ve kabarcıkçadır. Ellerinin gerek altındaki gerekse
üzerindeki damarlar ince ve mavimsi olup gözle fark edilmesi
mümkündür. Saçlar ipek gibi ince olup sert ve yatıktır. Gözler; iri,
muntazam, süzük, parlak ve azıcık derindir. Göz bebeğinin büyüklüğü
nispetinde akı da mavimtıraktır. Göz bebekleri halet-i kuvanın(güç
hissinin) en hadd(keskin) bir barometresi olduğundan derin bir zafiyet,
kansızlık, bütün sinirlerdeki hareketsizlik bunları daimi bir surette
genişletir. Bakışlar tatlıdır. Eski zamanlarda bile veremin belirtileri
arasında insice-i vechiyenin (yüzün görüntüsünün sarılığı) ile göz
aklarındaki ince kan damarlarının ve elmacıkların kırmızılığı
bulunmaktadır. Bu belirtiler kadınlarda daha ziyade görünmektedir. Bu
belirtiler çocuklarda enderdir. Bu kırmızılık yalnız bir yanakta ise
rahatsızlık o tarafın ciğerinde aranmalıdır. Bu alamet hekimlerim
başvurduğu göğüs

dinlemek veya vurmak gibi uygulamalar ile

meydana çıkarılır. Bu haller hastalıktan üç dört ay önce belirmeye
başlar. Yanaklar çukur, üçgen şeklinde tatlı ve hazin bir tebessüm
alışkanlığı ile enzara(bakışlara) doğru tatlı bir meyl ile kalkıktır.
Dişler beyaz mavimsi olup düzgün ve muntazamdır. Bir çok veremlinin
diş etleri, kırmızı bir kenarla çevrili olup dişleri tamamıyla takip eder.
Gençlerde bu belirtiler hastalığın başlangıcında hasıl olur. Bu belirtiler
bazı uzman hekimlerin tetkikatına nazaran diğer rahatsızlıklardan iki
üç sene evvel kendini gösterir. Hastalık atlatıldığında bu koyuca
renkte olan kenar, solgun bir hale gelir. Aksi halde bu kırmızılık
fazlalaşır. Koyu bir renge dönüşür. Bazı hamile kadınlarda bu tarzda diş
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kenarı hasıl olursa da pek de ciddiye alınmamalıdır. Veremlilerin
tırnakları da değişmeye meyillidir. Tırnaklar eğri ve parmak uçları
şişkindir. Kötü beslenme, zafiyet vereme istidad meydana getirir.
Özellikle boy, endam ile vücut ağırlığı arasında sabit bir oran olmalıdır.
Kuvvetli bir bünye ve sağlıklı olan bir insan vücudunun ağırlığı, boydan
azami yedi veya sekiz kilo kadar noksan olabilir. Mesela 1.50 metre
uzunluğunda olan bir adamın ağırlığı da 50 kilo olmalı yada hiç
olmazsa 42 ve 43 kilogram olmalıdır. Vücut ağırlığının noksanlığı ve
bu eksikliğin süratle artışı hastalığın vahametini ispata kafidir.
Ebeveynden fazla uzun olan gençler vereme meyilli olabilir. Çocuğu
kontrol altında bulundurmalıdır. Verem olanların

göğsü de başka

şekilde olup arkaya basıkçadır. Göğsün hastalığın teşhisinde büyük
ehemmiyeti vardır. Ciğerlerin hakkıyla açılıp kabarmamasından ileri
gelir ki bunun sağlıklı bir hayat üzerinde büyük tesiri vardır. 34
Veremin Tedavi Şekilleri
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki veremin oluşması yalnız
akciğerlerde

sınırlı

kalmayıp,

bünyeye

ve

tabiiyete

göre

değişebilmektedir. Bundan dolayı tedavi şekli de daima başkadır. Bunu
ancak bir tabip tayin eder. Toplumun adeta hamisi olan doktorlar
hastalığı teşhis eder etmez tedavi şeklini hastaya etrafıyla anlatır.
Ancak tedaviye tamamıyla riayet etmek gerekir. Çünkü verem sadece
reçete ile tedavi edilemeyip, bir çok sıhhi uygulamalara da ihtiyaç hasıl
olur. Evvela doktora tamamıyla itimat şarttır.

34

Dehrî, a.g.e, s.22-25.
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Bulaşıcı hastalıklardan bilinen bel soğukluğu ve frenginin tedavi şekli
hakkında Mehmet Sedat Bey’in tavsiyeleri şu şekildedir:
Üçüncü derece verem ile hasta olan bir adamın bevt(düşkünlük) denilen
illete müptela olmasından dolayı sırtında cerrahi yöntem uygulanan ve
bununla da yetinilmeyerek ciğerlerden eser kalmamış olan hastaya
operatörler tarafından korse giydirilmiş ve bu korse de hastanın yoksul
olan ailesine 20 liraya satılmıştır. Hastanın halinin fenalaşması üzerine
uzman doktor olan Feyyaz Paşa tarafından bu 20 liralık kıymetindeki
korse hastadan çıkartılmıştır ve paşa kendine mahsus bir tavır ile ölüme
mahkum üçüncü derecede veremli bir hastaya korse

giydirmek

cinayettir. Zavallıyı rahat bırakın da üç günlük ömrünü tamamlasın
demiştir.
Yukarıdaki bahisten hareketle hastanın tedavisinin şekli

tabibin

seçimindeki isabetle son derece de ilgilidir. Daha sonra bu doktorun
tavsiyelerine hakkıyla riayet etmek gerekir. Avrupa’nın her tarafında
veremlilere mahsus hastaneler tesis edilmiştir. Tedavi edilen birçok
veremlinin iyileştiği vakalar yaşanmıştır. Bunun

için kalabalık

yerlerden sakınmalı ve kaçmalıdır. Hatta bunun için tedavi şiddetli ve
iyileşebilir olmak üzere iki kısma ayrılır ki sakınmanın tedavi
üzerindeki tesiri burada ortaya çıkar. Şehirlerden kaçmalı milyonlarca
zararlı mikropların kaynağı olan bu kalabalıktan uzaklaşarak kırlardaki
temiz havayı solumalı ve güneş ışınlarından faydalanmalıdır. Şehrin
kalabalığı dimağa olumsuz tesir ettiği gibi kötü havadan

vücut

müteessir olur. Hava bir veremli için hayattır. Kalabalık mahallerdeki
hava zehirlidir. Buralarda hastanın en ziyade muhtaç olduğu oksijen
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azdır. Bundan dolayıdır ki solunumu daralmış olan veremliler, oksijene
son derecede muhtaçtır. Zaten teneffüs edilen havada % 21 oksijen
mevcuttur. Hastalığa karşı direnç için buna % 20 miktarında daha ilave
edilmelidir ki solunumun güçlenmesi için bu şarttır. Kalabalık
yerlerdeki hava temiz olmadığından oksijen
teneffüs edilir ki

yerine karbondioksit

bu da hayat için zararlıdır. Cereyanlı havadan

sakınmalı, tozlu yerlerden kaçınmalıdır. İzdivac/evlilik konusunda da
sakınma hususu önemlidir.
Dehrî’nin eserinde alıntı yaptığı Mehmet Tahir Bey’in

Vesâya-

yıİzdivac adlı eserinden bu konuya dair olan malumata göre; evlilikte
en mühim mesele, zevce olacak kız ile zevc olacak delikanlının
hastalığa yakalanmış olup olmadığıdır. Evliliğin başlangıcında icra
edilen tahkikat sırasında bu hususun ihmal edilmesi bazı evliliklerde
eşlerin her ikisi ya da eşlerden birisi hastalığa yakalanma olasılığının
yüksek olmaktadır. Bazen bu hastalık, eşlerden birinde irsen mevcut
olur ise evlilik hem onun ölmesine yol açar hem de hayatta kalan eşini
perişan eder. Böyle bir evlilik, taraflar için zararlıdır. Almanya’da
evlilik öncesinde eşlerin bir diğeri hakkında icra edilen tahkikatın en
önemli aşamasını muayene-i tabiye teşkil etmektedir. Bundan dolayı bu
hususta itina gösterilmelidir. Veremin iyileşebilir duruma gelmesi için
yapılacak olan tedavi, ancak hastalığın başlangıcında yapılırsa mümkün
olabilmektedir. Bu da birkaç türlü olup, mutlaka bir doktora ihtiyaç
vardır. Böyle bir doktorun nezareti altında edilen tedavi çoğunlukla
muvaffakiyetle son bulur. Eğer hastalık ilerlemişse ilaç da gerekir.
Yemeği müteakip hastanın istirahat etmesi zorunludur. Aşırı yorgunluk
kesinlikle zararlıdır. Bir saat çalışılırsa bir saat de gezmeli zihni

142 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

müsterih bırakmalıdır. Gezmek bir saatten fazla devam etmemelidir.
Cereyanlı havadan sakınmalı boğaz ve boyun güzelce muhafaza
edilmelidir. Vücut terlerse hemen çamaşır değiştirmelidir. Araba ile
gezilecek olursa yatmalı ve arkada mutlaka bir yere dayanmalıdır.
Araba ile gezmek mutlaka doktorun tavsiyesine göre yapılmalıdır.
Yaya olarak gezmek için terlememeye, üşütmemeye son derece gayret
etmelidir. Uzun gezintilerden sarfınazar edip daima düz tesviye edilmiş
ağaçlık ve güneşli mahallerde dolaşılmalıdır. Yemeği müteakip en
azından bir saat kadar istirahat etmek gerekir. Fakat bu istirahat
oturmakla değil yatmak şeklinde olmalıdır. Bu hastalığın tedavisinde
psikoloji çok önemlidir. Çünkü kederlenme kadar sinirleri tahrip ve
sindirim organlarının vazifesini

bozan bir etken yoktur. İstirahat

etmekteki amaç psikolojiyi düzeltmektir. Esasen verem, vücudu
kemirici bir hastalıktır. Bununla mücadele etmek için giderleri
azaltmak, varidatı çoğaltmak şarttır. Bunun için ziya-ı kuvvetten iktisat
etmelidir. Vücudu ihata eden cildin bir vazifesi de ciğerler gibi teneffüs
etmesidir. Cildin gözeneklerinden de oksijen girer ve bundan başka
insan hayatına yararlı olan ısıyı da bütün bedene eşit olarak dağıtır.
Cildin diğer vazifesi de vardır ki bu da bedende birikmiş zararlı
maddeleri ter vasıtasıyla dışarıya atmaktır. Veremlilerin fazla miktarda
oksijene ihtiyacı açıktır ve vücuttaki zehirli mikropları dışarı atmak
ihtiyacı elzem olduğundan derinin vazifesini iyi bir şekilde ifa etmesi
sağlıklı bir hayat için pek mühim bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı
veremlilerin banyo etmeleri lazımdır. Fakat bunun sıcak veya soğuk su
ile yapılması hususu mutlaka doktorun tavsiyesine göre olmalıdır.
Hastalara suyun faydasına şüphe yoktur.Ancak bunun kullanılmasında
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tedbirli olunması gerekir. Zira ufak bir ihtiyatsızlık ani bir tepki
doğurur. Soğuk su atalette kalmış olan bünyeyi ve sinirleri tahrik eder
ve bunların faaliyeti vücutta olumlu bir tesir uyandırır. Elektriğin
vücuda faydası olduğu kabul edilebilir bir şey değildir. Özellikle
elektrikle veremin tedavisindeki başarıyı Avrupa’daki senatoryumlar
daima elde etmektedir. Fakat bunu idare edecek eller dimağlar mahir ve
sahib-i vukûf olmalıdır. Elektrik öncelikle hastalığın acısını hafifletme
ve teskin etmekte önemlidir. Buna ilaveten vücudun beslenmesini
temin eder ve bir organda kan toplanmasını engeller. Esasen anadan
doğma dirençsizlik için bile elektrik tavsiye edilmektedir. Çünkü
veremlilerin kuvvete ihtiyacı diğer hastalıklara oranla daha elzemdir.
Öksürük meselesi veremlilerin en fazla zorluk çektikleri bir arazdır.
Öksürüğün boğaz ve akciğerlerde birikmiş olan yabancı ve zararlı
maddeleri dışarı atmak için gereklidir ki bunların vücutta kalması
hastanın solunum zorluğu yaşamasına yol açar. Ancak balgam
getirmeyen öksürüklerde hasta, mümkün mertebe kendini tutmaya
çalışmalıdır.(İmsak)çalışılmalıdır. Tahammül etmelidir. Hasta ancak
bu suretle kan tükürmelerin bir dereceye kadar önü alınabilir. Her ne
kadar başlangıçta bu kuru öksürüklere tahammül güç olsa da sabır ve
mukavemet gösterilmelidir. Balgam geldiği vakit bunu itina ile yapıp,
balgamı tükürük hokkasına veya mendile atmalıdır. Mendili daha sonra
gayet sıcak su ile kaynatmaksızın katiyen kullanılmamalıdır. Çünkü
dışarı atınla zararlı mikroplar mendilde kuruyan balgamlardan tekrar
sirayet imkanını bulabilir. Balgam tükürdükten sonra ağzı temiz bir su
ile yıkayıp çalkalamak faydalıdır.
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Veremliler de göğüs genişliği yeterli olmadığından bunu vücut
eksersizi ve elektrikle izaleye çalışmalıdır. Vücudu yormaksızın göğsü
genişletmeye çalışarak ciğerleri bol hava ile doldurmak faydalı olduğu
gibi hastalığın iyileşmesine dahi tesiri vardır. Eğer akciğer
hücrelerinden bazıları her ne sebeple olursa olsun hareketten mahrum
kalırsa oradaki koch basillerinin çoğalması kolaylaşır. Nefes eksersizi
ise bu zararlı mikropların orada dağılmasına mani olur veya
kuvvetlenmesini ve çoğalmasını az ve çok tehir ve tavik eder. Nefes
eksersizlerinin farklı şekilleri vardır. Bununla birlikte ciğerin bütün
bölümlerinin hava ile dolmasını sağlayan her eksersiz vücudu
yormamak şartıyla faydalıdır. Burunda, boğazda birçok habbecikler
vardır

ki

bunlar

verem

mikroplarını

muhafazaya

müsaittir.

Bademciklerde tehlike altındadır. Buraya da basiller yerleşebilir.
Bunlar hep teneffüsle alakadar olduğu için temizliğine ve izalelerine
lüzum kesindir. İklim seçimi meselesi gerek hastaları

gerek bazı

hekimleri düşündürmektedir. Halbuki iklimin hastalık üzerindeki tesiri
hurafe kabilindendir. Saf hava nerede ise hasta da oradan istifade eder.
Ne sıcak verem hasıl eder ve ne de soğuk vereme mani olur. Halbuki
soğuğun, sıcağa nispeten ağırlığı vardır. Ancak soğuktan korunma
şartıyla hastalar için

iklimin bir kıymeti olmayıp

tavsiyesine ihtiyaç vardır.

doktorların

Tıbba bağlı kalınması hastalığın

iyileştirilmesi için kaçınılmazdır. Bundan dolayı sabit bir

ısı ve

değişmeyecek şekilde olan bir rutubet veremlilerin tedavisi için
aranılacak bir faktördür. Verem hastalığının etkisini hafifletmek için en
etkili çare hava tedavisidir. Temiz saf kır havası teneffüsünün
kansızlığa, sinir hastalığına ve kan bozukluğuna karşı olan faydası
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muhakkaktır. Bu temiz havayı teneffüs yalnız gündüzlere mahsus ve
münhasır kalmayıp, gecelere de teşmil edilmelidir. Soğuk ve saf hava
zararlı maddelerin oksijen vasıtasıyla hızlı bir şekilde dışarı atar. Siniri
kuvvetlendirir. Ciğerlerin hava ile

dolması zararlı mikropların

barınmasını zorlaştırır. Bundan dolayı verem belirtilerini gösteren bir
hasta alelacele şehirden uzaklaştırılmalı saf hava teneffüsüne itina
göstermelidir. Mesken seçimi de meselesi de veremliler için önemlidir.
Bu babda en iyi mesken binanın şimal-şarkiden cenub-garbiye yönleri
tercih edilmelidir. Bu suretle hava ve güneş bina dahiline lüzumu
miktarda girebilir. ve hastanın en ziyade muhtaç olduğu teneffüs
kolaylaşır. Odalar ne kadar geniş havadar pencereler ne kadar büyük
ve hava değişimine ve akımına ne kadar müsait ise o nispette faydalıdır.
Hastanın

bulunduğu

odalar

daima

havalandırılmalı

ve

güneşlendirilmelidir. Pencerelerde perdeler gayet ince olmalıdır ki
güneşin odaya girmesine mani olmamalıdır. Zira güneş hastanın
vücudundaki tufilat-ı sagireye (küçük parazitler) karşı en etkili bir
zehirdir. Üst üste giyilen elbise bedeni soğuktan koruyacak ve vücut
ısısını arttıracak şekilde olmamalıdır. Kadınlar için korse kullanımı
zararlı olduğundan hastalık esnasında bundan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Bu halde veremli için en etkili tedavi; güneş, istirahat, banyo ve
hastalığa mahsus ilaç içmektir. Buna ilaveten yorgunluk ise iyileşmeyi
zorlaştırır.35

35

Dehrî, a.g.e, s.26-36.
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Veremli Hastaların Beslenme Şekilleri
Hastalığın birinci devresindeki tedavi şekli, ikinci devresinde tedaviye
nispetle gayet kolay olup verilen tavsiyelere göre hareket edenlerin
tamamı hayatlarını kurtarmıştır. Böyle bir sonuca ulaşmak hastaların
kendi ellerindedir. İkinci devrede bulunan hastalara gelince bunların da
% 25’i senatoryumlarda iyileşirler. Ancak bu kurtuluş tabiplerin
fedakarlığıyla beraber hastaya birinci devredeki kadar ucuza mal
olmaz. Bu iki devre arasındaki zaman iyi bir şekilde değerlendirilirse
ve tedaviye ihtimam ve ehemmiyet gösterilirse mutlaka iyileşir.
Bundan dolayı bir veremlinin beslenme meselesi bu hususta
ehemmiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Hazmı zor olan
yiyecekler hem hastanın sindirim organlarındaki

bozukluğu

şiddetlendirir hem de hastanın son ümidi olan tedavisinde de makus
neticeler doğar. Gıda, insan hayatı için önemlidir. Özellikle hastalık
esnasında bunun en iyi şekilde temin etmek ihtiyacı artar. Hekimlerin
nasihatleri ve veremlilerin iyileşebilmesi için sık sık dile getirdikleri
ihtarlar hep beslenmeye dairdir. Bir hasta yiyeceğini güzel seçmelidir.
Sindirim olarak da kolay hissederse mutlaka iyileşir. İnsan vücudu
madeni unsurlar ve organlar olmak üzere ikiye kısımdan oluşup, bunlar
da manganez, hadid (demir), klor, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor,
hidrojen, oksijen, karbon ve kükürtten ibarettir. Bunlar farklı farklı bir
şekilde bulunmayıp karışık bir halde cisimler meydana getirirler. Bu
terkip, vücuda hep beslenme yoluyla dahil olur. Bu halde veremin
vücutta meydana getirdiği zararı telafi edecek gıdaları teker teker
zikretmek tedavinin amacı için gereklidir. Bununla birlikte yalnız
beslenmedeki isabet istenilen şekilde başarılı bir sonuç veremeyebilir.
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Bu gıdaların sindirimi de düşünülmelidir. Sindirimin kolay olması
tedavi için beslenme kadar ehemmiyetlidir. Ancak sindirim gıda ve
hangi şeylerin beslenmeye elverişli olduğuna mükemmel bir ölçüdür.
Mesela ekmek gayet nefis bir gıdadır. Ancak bunun güzel pişirilmiş
olması gerekir. Renk olarak ne pek esmer ve ne de gayet beyaz
bulunması fayda vermez Bunun ortasını bulmak gerekir. Çünkü beyaz
ekmek yalnız nişastadan ibarettir. Hububattan buğday, pirinç, ve mısır
gayet faydalı bir gıdadır. Memleketimizde pirinç gayet bol üretilir.
Esasen hacmine göre en fazla faydalı gıdayı içeren pirincin % 77’si
nişasta % 0.9’u

yağ, %7’si de zülaliyattır (saf sus). Pirinçte karbon

diğer gıdalara oranla daha çoktur. Ancak pirinç gayet nefis pilav
suretiyle tercihedilen bir yemektir. Et her ne kadar veremliler için en
mükemmel bir gıda ise de günümüzde bunun bütün hastalıklar için
sirayet vasıtası olduğu fikri ağı basmaktadır. Ancak mükemmel bir
surette pişirildikten sonra bu şüphede bertaraf olur. Halk arasında her
sabah bir parça çiğ et yeme tavsiyesi alışılmış bir şey ise de bu gibi
amiyane tavsiyelere kulak asılmamalıdır. Hayvanların hastalıklardan
uzak kalması mümkün olamadığından zararlı mikropların bu suretle
sirayeti de doğaldır. Ette azot maddesinin bol miktarda bulunması
gıdanın kuvvetini çoğaltır. Sindirimi de kolaydır. İç yağı ve nişastalı
maddeler vücutta hararet husule getirir. Vücuda bunları gereken ölçüde
almazsa cilt altında

bulunan yağlara ihtiyaç hasıl olur ve vücut

direncini devam ettirebilir. Bu yağlar vücut ısısının muhafazasını
sağlarlar. Veremlilerde ise bu yağlar zafiyetleri hasebiyle azalmış
bulunduğundan doktorların nişastalı maddeleri ve yağ tavsiyeleri
doğru ve isabetlidir. Yumurta gıdaların en mükemmelidir. Bunda
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azottan başka vücuda en faydalı ve fosforlu bir maddede mevcuttur.
Çiğ yumurtanın vücuda faydası

rafadan yumurta kadar değildir.

Bununla birlikte önce çiğ yumurta tavsiye edilmekte idi ise de daha
sonra Avrupa hekimlerince bundaki gıda kuvvetinin çiğ halinde iken
istenilen derecede olmadığı tecrübe ile sabit olmuştur. Bundan dolayı
yumurta rafadan olarak yenilmelidir. Süt de sindirimi kolay bir gıda
ise de et ve yumurtaya oranla daha az besleyicidir. Çünkü azotun
miktarı diğerlerine nazaran azdır. Sütün içilmesi hakkındaki tavsiyeler
hastanın durumuna göre değişir. Bazılarını ishal yapar. Bundan dolayı
bazı hekimlerce yoğurt ve su da tercih edilmektedir. Bu mesele henüz
kesin bir surette sabit olmadığından her tabip kendi tecrübesine göre
usul takip etmektedir. Bununla birlikte bütün bu gıdaların kötü
kullanımı sindirimi bozar. Sindirim ise gündelik hayattaki memnuniyet
üzerinde en mühim rolü üstlenmiştir. İnsan günde 20 bin defa nefes
alarak ciğerlerine takriben 10 bin litre kadar hava alır. Ancak bu
havanın saflığı, alınan gıdanın vücuda faydalı olmasına ve sindirim
organının düzenli bir şekilde hareket etmesine fayda sağlar. Sebzeler
taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılır. Taze sebzeler o kadar
besleyici olmayıp, mideyi fazlaca doldurmak ve bağırsağı boşuna
çalıştırmaktadır. Bunun için veremlilere taze sebze tavsiyesinde örnek
olmalıdır.
Kuru sebzeye gelince nohut, mercimek ve fasulye gibi azotu çok
olanlar tavsiye edilecek en önemli sebzelerdir ve bunların gıda değeri
diğerlerine

oranla çok fazladır. Veremliler için

alkollü içecek

kullanımı hekimlerce bazı şartlar dahilinde kabul ve tavsiye edilmekte
ise de meşrubat arasında iyi ve saf olmak şartıyla sudan başkasına izin
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verilmemelidir. Alkolü gayet az olarak almakla birlikte, yemeklerde
yarım bardak kadar kırmızı şarap içmek zarar vermez. Yoksa muayyen
zamanlarda alkollü içecekler veremliler için bilhassa tavsiye edilmez.
Bira alkolü az olduğundan içilmesi sindirim için faydalıdır. Bununla
birlikte meşrubat meselesi hekimin rey ve tecrübesine göre değişir.36
Sonuç
Robert Koch’un, verem hastalığı basilini bularak hastalığın nedenini
ortaya çıkarmasıyla birlikte, ilkçağdan itibaren insan hayatını olumsuz
bir şekilde etkileyen bu hastalık hakkında Osmanlı Devleti’nde de
önemli çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde yapılan
bu çalışmalar içerisinde hastane ve senatoryum vb. kurumsal yapıların
tesisinin yanında uzman hekimlerin yayımladığı eserler ve sıhhi
kurumların mecmuaları vasıtasıyla toplum bu hastalığa karşı
mücadelede

hem

bilgilendirilmiş

hem

de

bilinçlendirilmeye

çalışılmıştır. Bu bağlamda yine dönemin muharrirlerinin de içinde
yaşadığı toplumu bu hastalık noktasında bilinçlendirmeye çalışıldığı,
çalışmada esas alınan Hüseyin Kami Dehrî’nin eserinden anlaşılmıştır.
Dehrî, bu eserinde veremin nasıl bir hastalık olduğunu açıklamakla
başlamış, daha sonra verem hastalığının belirtileri üzerinde durmuştur.
Eserdeki diğer bölümlerde ise hastalığın tedavi şekilleri, diğer
hastalıklarla nasıl bir bağlantısı olduğu ortaya koyulurken, veremli
hastaların beslenme şeklerinin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuş
ve hekim nezaretinde yapılması gereken beslenme tarzının hastaların

36

Dehrî, a.g.e, s.37-42.
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iyileştirilmesi noktasında ne kadar önemli olduğuna dair tespitlere
ulaşılmıştır.
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Güvenliği Alanında Bir Uygulama: Kolera Talimatnamesi(1908)”,Tarihsel
Süreçte Anadolu’da Kolera, Edit. Fevzi Çakmak-Şükran Köse-Ahmet Çağrı
Büke-Eren Akçiçek, Gece Kitaplığı, Ankara 2020, s.35-49.
Zeynel Özlü, İsmail Hakkı Üzüm, Hüseyin Aslan, “20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı
Devleti’nde Salgın Hastalıklardan Vebaya Karşı Alınan Güvenlik Tedbirleri
ve Karantina Kurularını Önemi”, Küresel Salgın veGüvenlik: Tarihsel Süreç,
Edit. Yunus Emre Tansü, İksad, Gaziantep 2020, s.50-74.
E.KadriUnat, “Osmanlı İmparatorluğunun Son 40 yılında Türkiye’nin Tüberküloz
Tarihçesi Üzerine”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 10, 1979, s.273-284.
Kerim Tiryaki, Zeynel Özlü, “Osmanlı Devleti’nde Muhacir Çocuklarının Sosyal
Hayata Entegrasyonunda Eğitim Meselesi”,Tarih ve Günce Dergisi, S.7, 2020,
s.323-358.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, “Hüseyin Kami Dehri”, http://teis.yesevi.
edu.tr ,(Erişim Tarihi:25.03.2020).
Nuri Yavuz, Abdullah Kara, “19.Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devletinde Çiçek
Hastalığı ve Tedavi Yöntemlerine Dair Öneriler(Doktor Besim Ömer’e
Göre)”, Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Özçelik’e Armağan, Edit.
Burak Kocaoğlu, Berikan Yayınevi, Ankara 2019, s.601-610.
Nuran Yıldırım, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları”,
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.5, İletişim Yayınları,
İstanbul 1985, s.1320-1338.
Elif Ziyanak, Zeynel Özlü, “Osmanlı Döneminde Verem Hastalığı ve Veremle
Mücadele Yöntemleri”, Abay Kunanbayev Anısına Türkiye ve Türk Dünyası
Araştırmaları, Edit. Yunus Emre Tansü, İksad, Gaziantep 2020, s.541-581.
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BÖLÜM 6
SARAY-I HUMÂYÛN DİŞ TABİBİ ŞAHABEDDİN HASİB’E
GÖRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (1919)
Dr. Kerim TİRYAKİ*
*Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı,
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Giriş
Ağız ve diş bakımı ile ilgili tedavi yöntemlerinin temeli İlk Çağa
dayanmaktadır. Mezopotamya’da tıp bağlamında diş tedavisinin inanç
dâhilinde büyü ve sihir yöntemlerinin etkisiyle geliştiği bilinmektedir.
Diş çürümesini kurt yeniği olarak algılayıp, çürüyen dişi çekmişlerdir 37.
Diş bakımıyla ilgili ilginç bir bulgu da Ur ( MÖ. 3500) şehrinde yapılan
kazılarda tuvalet malzemeleri arasında yer alan ve diş temizliğinde
kullanılan kürdandır38. Buna ilaveten Hammurabi kanunları da
Mezopotamya tıbbı ve dişçiliği hakkında günümüze önemli bilgiler
sunmuştur39. Mısır’da ise tıbbi yöntemlerle birlikte dişçiliğin ve diş
tedavisinin daha çok geliştiği, dönemin koşulları dâhilinde apse, diş
protezi vb. diş ve ağız bakımı yöntemleri uyguladıkları kazılar sonucu
elde edilen papirüs, mezarlardan çıkan mumya ve insan fosillerden

Sihir formülünün yer aldığı tablette “diş çürüğüne neden olan kurdun tanrı samas
ile ea’nın huzuruna çıkarak ağladığı ve rızkının ne olduğunu sorduğunda kendisine
incir ve narın rızık olarak verildiği söylenince kurdun “diş ve diş eti arasında
yaşayayım ve bunların dibini kemirerek kan içeyim diye yalvardığına dair bir teolojik
hikaye bulunmaktadır. Altay Gündüz, Mezopotamya ve Eski Mısır, Büke Yayınları,
İstanbul 2002, s. 303. /Aydın Sayılı,Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik,
Astronomi ve Tıp, TTK Yayınları, Ankara 1991, s.436.
38
İlter Uzel, “ Osmanlı-Türk Diş Hekimliği”, Osmanlı,C.8, Ankara 1999,s. 580.
39
Yasa 200’ e göre “ eğer biri bir akranının dişini kırarsa, kendi dişi kırılır” ifadesi
yer almaktadır. Mebrure Tosun- Kadriye Yalvaç, Sümer, Babil, Assur Kanunları ve
Amni- Şaduga Fermanı, TTK Yayınları, Ankara 2002, s.206./Tür Diş Hekimleri
Birliği,
“Diş
Hekimliği
Tarihçesi”
,http://www.tdb.org.tr/sag_menu_
goster.php?Id=22, s.1, (erişim tarihi ; 9/7/2018).
37
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öğrenilmiştir40. Roma uygarlığında kadınların beyaz dişlere sahip
olmak için şap, tuz ve idrar karışımını kullandıkları bilinmektedir 41.
İslam tıp tarihinde er-Râzî, “Kitâb’üt-Tecârib” adlı esrinde diş
hastalıkları ve ağrıları hakkında önemli bilgiler sunmuş ve bu alanda
önemli çalışmalar yapmıştır42. Yine bu alanda çalışma yaptığı bilinen
ez-Zahravi’nin, “et-tasrif” adlı eserinde ağız cerrahisi ve diş tedavisi
gibi alanlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir43.
Anadolu Selçuklu ile başlayıp Osmanlı dönemine sirayet eden süreçten
19. Yüzyıla kadar diş sağlığı ile ilgili çalışmalar alaylı tabir edilen
kendi kendine yada babadan oğula geçecek şekilde yetişmiş kişiler
tarafından yapılmıştır. Diş çekme, bazı tozlarla diş çürüğünü ve apseyi
iyileştirme, hacamat ve sülükle diş ağrılarına son verme gibi tedavi
şekilleri alaylı dişçiler tarafından yapılmıştır44. Bu bağlamda diş
tedavisi ve küçük çaplı cerrahi işlemlerle genelde berber ve ebelerin
uğraştığı bilinmektedir45. Fatih döneminde cerrahlık ve hekimlik

İlter Uzel,“Antik Mısır Uygarlığında Diş Hekimliği”,Diş Hekimliği Dergisi, C.4,
Sayı;105, s.36-39./Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz
Uygarlıkları, Dost Kitabevi, Ankara 1996, s.62-63.
41
Ö. Öncel, “ Yüzyıllara Göre Diş Hekimliği Reçete Örnekleri”, I. Uluslar arası Türkİslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi 14-18 Eylül 1981,Bildiriler , C.2, s.162.
42
Ahmet Acıduman- Birgül Şems, “Râzi’den Diş Hastalıkları Üzerine Vaka
Öyküleri”, Lokman Hekim Dergisi, September-December 2012, S.3, s.29-30.
43
Hüseyin Gazi Topdemir- Yavuz Unat, Bilim Tarihi, Pegem Akademi, İstanbul
2012, s.136./Şahin Aksoy, Tıp Tarihi Ders Notları, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Şanlıurfa 2010, s.51./ İsmâil Râci Fârûkî,Luis Lamia Fârûkî, İslam Kültür Atlası, (
çev: Mustafa Okan Kibaroğlu- Zerrin Kibaroğlu), İnkılap yayınları, İstanbul 1999,
s.357.
44
Nuri Muğan, “ Diş hekimliği”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.3, Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul 1994, s.62.
45
Ayşegül Demirhan, Kısa Tıp Tarihi, Bursa Üniversitesi Basımevi, Bursa 1982,
s.154.
40
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vasfına sahip olan Şerafeddin Sabuncuoğlu’nun, Zehrâvî’den çevirdiği
Kitâb-ı Cerrâhiyetül- Hâniyeadlı eserde; diş eti, diş ağrısı ve apseleri
tedavi edecek dağlama teknikleri, anlatılmıştır. 16. Yüzyılda yaşamış
olan Hekim Nidai ağız kokusu, diş ağrısı, diş eti nezlesi, diş temizliği,
diş kurdunu dökme ve diş çekimi gibi konularda, Kanuni döneminde
saray hekimi olan Musa b. Hâmûn diş hekimliği hakkında bir kitap
yazarak dişlerin sallanması ve çekimi ve yine 16. Yüzyılın önemli
hekimlerinden olan ve Osmanlı padişahlarının ( II. Bayezid, Kanuni,
II.Selim) hekimliği

görevinde

de

bulunmuş olan Hekimbaşı

Kaysûnizâde, hazırladığı Risale’sinde diş ağrısı tedavisi gibi konularda
bilgiler sunmuştur46.
Sabuncuoğlu’nun Akrabadin adlı tercümesinde diş rahatsızlığı olanlara
bez parçası, ban otu tohumu, şarap, tiryak, afyon, sirke ve hardal’dan
oluşan bir karışımdan geçici dolgular önerilmiş, diş kurtlarını dökmek
için tütsü formülü verilmiştir. Diş etinin iyileştirilmesi için Hint tuzu,
sater, şap, zeravandinin katranla dövülüp, karıştırılıp yakılması,
zencefil, zubdel bahar ve şekerin dövülerek yanmış haplara
karıştırılması ve dişlere tatbik edilmesi tavsiye edilmiştir. Hekim
Bereket çocuklarda diş sürme güçlüğüne karşı arpa tanesi ile diş yeri
dediği alveol kretine masaj yapılmasını önermiştir. Cerrah Mesud’un
Hulasa isimli eserinde diş eti kanaması için sülük tedavisi tavsiye
edilmiştir. Şirvanlı Mahmut ise Kemaliye adlı eserinde diş eti
kanamaları tedavisi için parmak masajı, ılık su gargarası veya şap ve

Ahmet Efeoğlu, Diş Hekimliği Tarihi, Alemdar Ofset Yayınları, İstanbul 1992, s.
40,53,54.
46
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tuzdan yapılmış bir pomadı diş etlerine sürerek tedavi etmeyi
önermiştir47. Bunlara ilaveten Eşref b. Muhammed’in

Hazâinü’s-

Sa’adât, Hacı Paşa’nın Müntehâb-ı Şifâ, Cerrah İbrahim’in Alâim-i
Cerrâhîn, Hayreddin’in Hulâsâ adlı eserlerinde diş hekimliği ve diş
tedavileri ile ilgili bilgiler yer almıştır48.
19. yüzyıldan itibaren49 önceki geleneksel dişçilik anlayışı ve buna
bağlı olarak da tedavi yöntemleri belli bir disiplin içinde yapılmaya
başlanmıştır50. Disipline etme çalışmalarında Osmanlı’nın her alanda
modernleşmesinin etkisi olduğu gibi Batı’da, mikroorganizmaların
keşfinden sonra mikropların vücuda giriş kapısı olması ve özellikle
Kolera, Dizanteri, Difteri51 ve Tüberküloz gibi hastalıkların ağız
İlter Uzel, “ Osmanlı- Türk Diş Hekimliği”, Yeni Türkiye, C.3, S.33, Ankara 2000,
s.770-774.
48
İlter Uzel, “ 13-18. Yüzyıllar Arasında Anadolu’da Ağız ve Diş Hastalıkları
Tedavisi”, G.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi,C.1, S.1-2, s.178-190 vd./ İlter Uzel, “
Osmanlı- Türk Diş Hekimliği”, XIII. Türk Tarih Kongresi, TTK, Ankara 2001, s.634.
49
Mesela 1 Ramazan 1284 (27 Aralık 1867) tarihinden itibaren 16’şar sayfalık
fasiküller halinde yayınlanan Tuhfetü’l- Tıb adlı eserin kadın hastalıklarıyla ilgili
yedinci bahsinde baş ve diş ağrılarından bahsedilmiştir. Hamile kadınların hamilelik
aylarında baş ve diş ağrılarıyla karşılaştıkları belirtilerek bunların nedenleri tıbbi
olarak anlatılmakta ve tedavi yöntemleri verilmektedir. Ayten Altıntaş, Gülten Dinç
ve İbrahim Başağaoğlu, “ Basılı Tıp Yayınları Alanının Öncülerinden Biri- Tuhfetü’lTıb”, Editörler, Hüsrev hatemi Aykut Kazancıgil, Tıp Tarihi Araştırmaları History of
MedicineStudies, S.10, Yüce Yayım, İstanbul 2001, s.23,27./ Türkiye’de diş
tababetinin batılılaşmasında ülekmizde 17 yıl kalan hekim Alfred Kantorowitcz’in
büyük etkisi olmuştur. Metin Gürlük, “ Alfred Kantorowitcz ve Onun Türkiye’de Diş
Tababetinin Batılılaşmasındaki Rolü”, Türk Tıbbının Batılılaşması Gülhane’nin 90.
Kuruluş Yıl Dönümü Anısına 11-15 Mart 1988’de Ankara ve İstanbul’da yapılan
Sempozyuma Sunulan Bildiriler, Yayınlayanlar Arslan Terzioğlu- Erwin Lucius,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1993, s.164-168./ Zeynel Özlü, “ Halk
Hekimliğinden Diş Hekimliğine 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Diş Hekimliği
Erbabı Esnan”, Belleten, TTK, C. LXXVII, S.43, s.671-711.
50
Demirhan, a.g.e., s.154.
51
Zeynel Özlü, “ Osmanlı Devleti’nde Difteri Hastalığı ve Koruyucu Sağlık
Hizmetlerine Dair Bulgular (19.yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında), TTK,
Belleten, C. LXXXI, S. 291, s.419-486.
47
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yoluyla bulaşmasının ağız ve diş tedavisine verilen önemin artmasına 52
yol açtığı ve

bu gelişmelerin sağlık alanında Osmanlı’nın

modernleşmesini zorunlu kıldığı muhtemeldir. Modernleşmenin sosyal
yönüne bakıldığında 19. yüzyılda Avrupa’dan modern ağız ve diş
bakım ürünleri ithal edilmeye başlanmıştır. Bunlara “Müstehzarât-ı
Tıbbıye-i Ecnebiye/Yabancı Tıbbi Ürünler” adı verilmiştir53. Bunun
yanı sıra gerek yabancı dişçilerin54 İstanbul’a gelerek diş bakım
ürünlerini tanıtması gerekse yerli eczacıların 55 yaptıkları ürünleri halka
tanıtmaya başlamaları ağız ve diş sağlığı konusunda insanların bu
konuyu ciddiye almalarını sağlamıştır.
Diş sağlığı alanının hekimlikle birlikte kurumsal yapısındaki
modernleşme ise, 1835’te II.Mahmut’un Avusturya’dan Hoffman adlı
bir eczacıyı İstanbul’a getirterek, sarayda Saray Eczacılığı kurumunu
oluşturmasıyla başlamıştır56. Topkapı Sarayı’nda bugünün eczanesi
düzeyinde ilk eczane de 1870 yıllarında Abdulaziz döneminde
kurulmuş olup, Mâbeyn-i Hümâyûn Eczahânesi veya Hümâyûn

G. Sandalcı -Sandalcı M., Belgelerle Türk Eczacılığı IV 1840-1948 Müstahzar
Kutuları ve Şişeleri,Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s.113-126.
53
Turhan Baytop, LabarotuardanFabrika’ya, Türkiye’de İlaç Sanayi (1933-1954),
Bayer Türk Yayınları, İstanbul 1997, s.16./ Turhan Baytop, “Türk İlaç Sanayinin
Başlangıcı”, Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2000, s. 214-219./ ./ Nuran
Yıldırım, “Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Ağız ve Diş Bakım
Ürünleri”, Lokman Hekim Dergisi, September-December 2012, s.35-50.
54
Mesela Diş Tabibi Louis Phelis,kendi ürettiği diş tozu ve diş suları gibi bakım
ürünlerini dönemin gazeteleri vasıtasıyla tanıtmaya çalışmıştır. N. Sarı, “ Birinci Türk
Diş Hekimliği Tarihi ve Etiği Kongresi ve Bir Diş Hekiminin İlanı”, Yeni Tıp Tarihi
Araştırmaları, 9. Ed: N. Sarı, İstanbul 2003, s. 489-494.
55
Eczacı Süleyman Ferit Bey tarafından üretilen, diş macunu, diş tozu ve diş suyu
bütün şehirlere satılmaya başlanmıştır. Sandalcı, a.g.e, s. 113-126.
56
Eriş Asil-Gülbin Özçelikay, “ Osmanlı İmparatorluğunda Eczacılık”, Osmanlı, C.8,
Yeni Türkiye Yayını, İstanbul 2000, s.597.
52
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Eczahânesi olarak adlandırılmıştır57. Saray eczane-yi Hümâyûnu,
Mâbeyn-i Hümâyûn dâhilindedir. 1907 yılında Mâbeyn-i Hümâyûnda
sağlık

hizmetinden

sorumlu

olarak

üç

tabip

ve

üç

dişçi

görevlendirilmiştir. Dişçilerden birinin Dişçi başılık makamına
getirildiği bilinmektedir58. Osmanlının kurumsallığının diş sağlığına
yansıması olarak Saray Dişçi başısı Sami Günzberg’in ağız ve diş
sağlığının korunması konusundaki önerileri59 dikkati çekerken, bu
bağlamda çalışmamıza kaynaklık eden Topkapı Saray-ı Hümâyûnu Diş
tabibi Şehabeddin Hasib’in kaleme aldığı “Diş Hıfzıssıhhası” adlı
eserde ilgili dönemde Devlet’in Ağız ve Diş sağlığı konusunu ciddiye
aldığının diğer bir kanıtını oluşturmaktadır.
Şahabeddin Hasib’in, “Diş Hıfzıssıhhası” adlı eserinin daha önce
analizi yapılmamış olup, eserin analiz çalışması ile Osmanlının son
dönemlerinde ağız ve diş sağlığı alanında yapılmış olan diş bakımı
yöntemleri, tedavi şekilleri, diş eti rahatsızlıklarına karşı uygulanan
kimyevi karışımlar ve tartar oluşumlarını engelleme çalışmaları
hakkında günümüze ışık tutmak ve diş sağlığı ve bakımı hakkında
yapılan çalışmalara tarihsel bir katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Turhan Baytop, “ Osmanlı Döneminde Eczacılık ve Eczacılar”, Osmanlı, C.8,
İstanbul 2000, s. 591.
58
Zeynel Özlü, “ Saray-ı Hümâyûn Dişçileri ile ilgili Bazı Notlar”, Erdem Atatürk
Kültür Merkezi Dergisi, S.60, 2011,s. 192.
59
Rıfat N. Bali, Sami Günzberg: Sarayın ve Cumhuriyetin Dişçibaşısı, Kitabevi
Yayını, İstanbul 2007, s.330-331.
57
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Diş Tabibi Şehabeddin Hasib’in Diş Bakımı ve Tedavisi
Konusundaki Bulguları
İnsan Hayatında Dişlerin Yeri ve Önemi
Canlıların doğasında hiçbir şeyin lüzumsuz bir şekilde yer işgal
etmediği bilinmekle beraber dişlerinde hayvanların ve özellikle de
insanların vücudunda mühim roller üstlendiği dile getirilmektedir.
Dişlerin ağızda yer kaplamanın dışında, konuşma eyleminin meydana
gelmesinde, ağız boşluğundaki tükürük salgılarının dışarı çıkmasını
engellemede ve yanakların düzgün bir şekilde kalmasında büyük
tesirleri vardır. Bunun içindir ki dişin büyümesinden sonra

dişlerin

zamanla çekilmesi durumunda yanakların içeri doğru çöktüğü görünür.
Dolayısıyla dişlerin insanlarda yüzün zarafetini sağlamakta bile faydası
olduğu anlaşılmaktadır. Bebek rahimde iken dişlerin kökleri oluşmaya
başlayarak, alt ve üst çene üzerinde yer edinmektedir. Diş kökleri daha
sonra gelişime ve değişime devam ederek, başlangıçta süt dişleri ve
sonrada

hakiki dişler ortaya çıkmaktadır. Henüzdiş köklerinin

oluştuğu devrede bebeğin sıhhatinin iyi olması ve iyi şartlar içerisinde
büyütülmesi için besinlerle takviye edilmesi gerekmektedir. Gelecekte
meydana gelecek her bir dişin ilk oluşumunda kuvvetli temeller üzerine
dayanması icap etmektedir. Çoğu zaman dikkat edilecek olursa

bir

kişide mesela altı yaş veyahut on iki yaş dişlerinin hepsinin birden
çürüdüğü görülmektedir. Bu durum bahsedilen dişlerin köklerinin
oluşumu zamanında bebeğin bir hastalığa maruz kalmasından ve iyi
takviye edilmemesinden ileri gelmektedir.
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Çocuklarda dişlerin oluşmaya başladığı zamanlarda kimi zaman genel
kimi zaman da lokal olarak doğal olmayan belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Bu durum doğrudan doğruya dişin çıkmasıyla ilgili değildir. Bu
devrede vücut yalnız dişin meydana gelmesiyle meşgul olduğundan
diğer organa pek ihtimam gösterememektedir ve bir dişin çıkması
muhtelif gelişme belirtilerinden birini oluşturmaktadır. Süt dişlerinde
bu belirti doğal değildir. Çocuk küçük olduğundan dolayı dayanıklılığı
azdır. Bunun için rahatsızlık durumu genel, biraz karmaşık ve acı
vericidir. Kusma, ishal, larenjit vb. rahatsızlıklar ortaya çıkar. Hastalık
hali lokal ise ehemmiyetsiz bir iltihap örtüsü, diş etlerinin iltihabı ile
birlikte bir enflamasyonla60 sınırlı kalır. Sabit dişlerin çıkması,
zamanında meydana çıkma durumunda

süt dişlerinin çıktığı

dönemdeki olaylara benzememektedir. Burada çocuk büyük ve kuvvetli
olduğundan genel olaylara nadir rastlanırsa da lokal hadiseler biraz
ehemmiyetli geçmektedir. Bu devrede diş eti malum ve diş çıkarken
sert bir tabakaya rastladığında lokal enflamasyonlar daha şiddetli hale
gelerek sonunda yirmi yaş dişinde olduğu gibi bir “trismus”61 çenenin

İnflamasyon (enflamasyon),yangı ve itihaplanma, canlı dokunun her türlü etkene
veya içsel ve dışsal doku hasarına verdiği hücresel, sıvısal, vasküler bir seri yaşamsal
yanıttır. Yangı normalde patolojik bir durum olmasına karşın yaıngısal reaksiyon
fiziksel olarak vücudun gösterdiği tepkidir. Yangı terimi halk arasında
kullanılmaktadır. Yangı tipleri kızarıklık, ısı artışı, şişkinlik, ağrı ve işlev
bozukluğudur. Vitamin Rehberi Sağlıklı Yaşam Platformu, “İnflamasyon Nedir,
İnflamasyona Hangi Gıdalar Neden Olur”,http://vitaminrehberi.org/blog/119,( erişim
tarihi;7/7/2018),s.1./
Altan
Şahin,
“Diş
ve
Ağız
Ağrısı”,
https://www.draltansahin.org/d---ve-a-iz-a-rilari, (erişim tarihi; 7/7/ 2018).
61
Çiğneme kaslarının uzun süreli ve sert kasılması sonucunda ağzın kilitlenmesidir.
Tetanos, menenjit, sara, bulaşıcı ensefalit, kuduz ve sirengomiyeli hastalıklarında
ortaya çıkmaktadır. Merkezi sinir sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkar. Tıp
Sözlüğü,http://www.doktortv.com/tip-sozlugu/T/trismus-(cene-kilitlenmesi), (erişim
tarihi;
7/7/
2018)./
Onur
Öztürk,
“Çene
Eklemi
60
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kilitlenmesine kadar ilerlemektedir. Hasta bu dönemdepek muzdarip
olur, çenesini katiyen açamaz ve yemek yiyemez.Ancak en arka diş ile
çene kemiği arasından tüp ve tazyik ile süt verilmelidir.
Dişlerin oluşma ve çıkma devreleri arasındaki zamanda çocukları iyi
sağlık şartları içerisinde bulundurmak gerekmektedir. Vücut, yeni bir
uzvun oluşumunun tamamlanması için çok fazla fosfor içerikli
maddelere ihtiyaç duymaktadır. Çocuklara verilecek sütün gayet saf ve
temiz olması gerekmektedir. Ayrıcafosfatinve zayıf bir ışık ta tavsiye
edilmektedir. Aynı zamanda bebeğin genel durumu aile hekimi
tarafından en az 15-20 günde bir tetkik edilmelidir. Hamilelik
döneminde annelerin genel sağlık durumlarına dikkat edilmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Kadınların hamilelik döneminde vücutlarında
tuz, fosfor vb. maddelerin bir çoğunu kaybetmesi ve sindirilmeyen gıda
maddelerinin ekşimesi sonucunda tükürük salgılarının oluşması dişleri
önemli ölçüde etkileyerek, dişleri çürümesine yol açmaktadırlar.
Dolayısıyla dişlerinin çürümesi en fazla hamilelik dönemindedir.
Bu rahatsızlığı önlemek adına hemen her gün ağzı karbonat ile gargara
ederek temizlemek, aile hekimine giderek dahiliye tedavisi olmak ve
beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Sağlıklı ve iyi şartlarda
beslenen çocukların dişleri doğal olarak vaktinde çıktığı gibi vaktinden
önce de çıkabilmektedir. Hatta on dördüncü zayıf dişleriyle beraber
doğmuşlardır. Kötü sağlık şartları içerisindeki

çocuklarda dişin

çıkması çok yavaş olmaktadır. Hatta 60 -90 yaşında meydana çıkan

Rahatsızlığı”,https://www.onurozturk.com/cene-eklemi-rahatsizligi/,(erişim
7/7/ 2018), s.1.

tarihi;
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dişlerde vardır ki buna halk arasında peynir dişi denilmektedir. Bu
durum dişin yavaş çıkışının bir sonucu olarak görülmektedir. Dişin
vaktinden önce ve sonra ki çıkışı doğal olmayan bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla çocuklarda bu olayın istenen bir
durum olmadığı dile getirilmiştir.

Vaktinden önce çıkan dişler

tamamıyla kireçleşemeyeceği gibi şekil olarak ta eğri büğrü olur ve
dayanıksız olmaktadırlar. Bu da çabuk çürümelerine neden olmaktadır.
Dişlerin Çürüme Sebepleri
Şimdiye kadar yapılan tetkiklerde henüz dişleri çürütecek sebebin
hususiyetinin tam olarak ortaya çıkarılamadığı belirtilmiştir. Ancak bir
çok sebep mevcut olmakla beraber

bunların çürüğe, çürüğün

oluşumuna neden olabileceği ifade edilmiştir. Genelde çürüğün dıştan
içe doğru oluştuğu görülmüştür.
Zikredilen sebepler arasında en önemlileri soy geçmişi ( veraseten ve
ırken) hamilelik, kötü beslenme (fena teğaddi), özensiz temizlik, daimi
surette şeker ve ekşi kullanımı olduğu belirtilmiştir. Yemekten sonra
dişler arasında biriken yemek parçalarının çürüyüp, kokuşmasıyla
meydana gelen gazlar, bölgede faaliyete geçen mikroplar dişlerin en üst
tabakasındaki mine üzerine tesir ederek orayı aşındırırlar ve çürüğün
oluşmasına

sebep olmaktadırlar.

Temizlikte dikkatsizlik dişin

çürümesine yardım ettiği gibi aksine bu hususta fazla temizliğin ve
bilhassa aşırı derecede fırça kullanımının da zararı bulunmaktadır. Bu
durumda dişin boyun çevresindeki etlere ve dişin en hafif
noktalarındaki mineyi tahrip ederek çürüğe yol açmaktadırlar. Onun
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için sadece günde bir defa fırça kullanılmalı, fırça da ne sert ve ne de
pek yumuşak olmamak üzere küçük boyda olmalıdır.
Fırçanın bir diş tozuna batırılarak kullanılması gerektiği ifade
edilmiştir. Kullanılan diş tozunun uygun olması gerektiği belirtilmiştir.
Bunun

için sırf rengine kokusuna bakarak tuvalet mahallinde

hazırlanan diş tuzlarına adlanılmaması gerektiği dile getirilmiştir.
Rengi siyah, etkisi kesin ve fenni olan bir diş tozunun, iyileştirici
olmayan rengi pembe ve kokusu hoş bir diş tozundan daha doğal olduğu
belirtilmiştir. Güzel bir diş tozu karışımına sahip olmak için bir diş
hekiminin reçetesine bakmak gerekmektedir. Herkesin ağzında oluşan
lekeler, tartarların karışımının bir olmadığı ve onların tedavisi içinde
kullanılacak ilaçların başka olması nedeniyle bunların farklılıklarının
ve tedavisinin ancak diş hekimlerine ait bir teknik mesele olduğu ifade
edilmiştir. Bununla birlikte iyi dövülmüş, iyi elenmiş bir kömür tozu
bir miktar karbonat ile karıştırılmak şartıyla kullanılabilmektedir.
Diş suları da kullanılabilmektedir. Fakat zikredilen su dişlerdeki
tartarlara etkili olmayıp, sadece ağzın pis kokusunun temizlenmesini
temin etmektedir. Bu sular içinde

“bodo” 62ismiyle bilinen ve her

eczanede hazırlanabilen kırmızı renkte ilaç bulunmaktadır.
Tartarların Oluşması
Ağız boşluğu içerisinde ki kimyevi değişimlerden meydana gelmiş taşa
benzer maddelere tartar denilmektedir. Tartarlar (kefki)bazen iç tarafta

Osmanlı son döneminde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneden mezun eczacı Bodo Aslanın
ürettiği diş bakım ürünleri arasında kendi adıyla anılan diş bakım ürünleridir. M. Daim
-N.Talip, Türk Tıbbi Müstahzaratı, Evkaf Matbaası, stanbul 1929, s. 50-51.
62
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sert ve siyah renktedirler bazen de sarı renge bürünmüşlerdir. Diş
etlerine yakın yerlerde oluştuklarından dolayı

fazla miktarda

biriktikleri takdirde etlerin aşağı doğru çekilmelerine

neden

olmaktadırlar ve bir müddet sonra dişin alt kısmından çürümesini
hızlandırmaktadırlar.
Tartarlar, temiz ve güzel dişleri kötü ve doğal olmayan bir renge
büründürerek, bir takım mikropların yerleşmesine neden olmaktadırlar.
Dolayısıyla ağzın kokuşmasına ve ufak bir sebeple iltihabın meydana
gelmesine yol açmaktadırlar. Bu durumun oluşmaması için tartarların
yok edilmesi gerekmektedir. Diş tozları ve sularıyla yok etmek
mümkün olmadığından ancak ayarlanabilir bir alet ve edevatla
“küretaj”

kazma

işlemiyle

bir

diş

hekimi

tarafından

temizlenebilmektedir. Bundan sonra kullanılacak diş tozu ise ağızda
tartarların oluşmasına engel olabilecektir. Tartarlar temizlendikten
sonra ağız gayet temiz ve dişler gayet hoş bir renkte ortaya çıkar ve
bütün hastalıkların sebebi olan ağız boşluğu temizlendikten sonra ağız
boşluğuna

da

mikropların

yerleşmesi

ve

yaşaması

mümkün

olamayacağı ifade edilmiştir. Dişler de doğal halini alabilmektedir.
Teknik ve sağlık yönünden başarılı olan tıbbi yönteme müracaat edilip
devam edilmesi herkesin medeni görevi olarak ifade edilmiştir.
Kişilerin de henüz küçük iken alıştırılması ve çocuklar içinde mecburi
bir görev gibi düşünülmesinin önemi dile getirilmiştir. Bu tür
yöntemlerin ilgili dönemde resmi ve büyük mekteplerde programlara
dahi dahil edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.
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Dişlerin Durumu
Dişler

bazen

yaratılıştan

hatalı

olarak

eğri

büğrü

şekilde

çıkmaktadırlar. Eğer bu gibi haller ön dişlerde meydana gelirse ön
tarafın bozuk ve çirkin bir görüntüye sahip olacağı ifade edilmiştir. Alt
çenedeki ön dişlerde ise alt çenenin dışarı doğru fazla ilerlemesi
çenenin alta doğru uzaması şeklinde bir duruma yol açmaktadır.
Bahsedilen durum çok genç yaşta iken meydana gelirse bu rahatsızlık
ancak 10 yaşından sonra 12-16 yaşına kadar özel cihazlarla kolay bir
şekilde doğal haline geri döndürülebilmektedir.
Dişlerin Beyazlatılması
Dişler doğal halinde çoğunlukla beyaz bir renkte bulunurlar. Fakat bu
beyazlığın uzun müddet devam edemediği belirtilmiştir. Bazen doğal
olarak donuk ve kirli renkte dişlere de rastlanmaktadır. Beslenme
esnasında meydana gelen salgılar dişlere özel renk verirken, bunlar
arasında bizzat üreyen pek çok türde basiller mikroplar

dahi

bulunmaktadır. Bunlar dişi sarıya ve hafif siyaha dönüştürmektedirler.
Tütün kullananlarda dahi tütünün etkili maddesi olan nikotinin dişler
üzerine tam bir etki ederek, dişin rengini değiştirebilmektedir. Bu tür
sarı lekelerin çıkarılması bazen pek güç olmaktadır. Lekelerin yok
edilmesinde asitlerin de kullanıldığı dile getirilmiştir. Lekelerin yok
edilmesinde her ne kadar asitler başarılı gibi görünse de dişin şeklinin
bozulmasına, dişin ileride tahrip olmasına yol açabileceğinden çok
Zaralı olduğu dile getirilmiştir. Asitleri duruma vakıf olmayanların ve
dişçilikle

uğraşanların

da

çoğunlukla

kullandığı

belirtilmiştir.

Uygulanan yöntemde bir pamuğun tuz ruhu içerisine batırılarak dişlere
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sürüldüğü dile getirilmiştir. Hekimlikte, söz konusu lekelerin yok
edilmesi

için kullanılan yöntemin bilimsel

ve güzel olduğu

belirtilmiştir. Hareketli bir “tör”63 ucuna iliştirilen temiz küçük bir
fırçaya asit ve karbonat,“piyer pünez” ile yapılmış bir pat’dan
sürülmektedir. Daha sonra tör hareket ettirilip, dişler üzerine
gezdirilerek lekeler çıkartılabilmektedir.
Dişlerin Tedavisi ve Korunması
Dişlerin çürümüş kısımlarının kaybının telafisi için doldurulmasının ve
tedaviye cevap vermeyen dişlerin ise çıkarılmasının tıbbi açıdan gerekli
olduğu belirtilmiştir. Diş çıkartmak , dişle ilgili en ufak bir tıbbi bir
işlem için bile olsa senelerden beri tahsil ile uzmanlaşarak bir hekim
unvanını kazanmış bilim erbabına müracaat edilmesi gerektiği dile
getirilmiştir.

Diş hekimlerinin çıkaracağı bir dişin şeklini ve

durumunun inceledikten sonra kerpeteni alarak, çekme işlemini yerine
getirdiği ifade edilmiştir. Aynı zamanda bütün hijyenik temizliğe
dikkat ederek, bir hastanın ağzına koyduğu bir alet ve edevatı diğerine
temizlemeksizin kullanmadığı belirtilmiştir. Diş hekimlerinin bu
hususta bir çok mahzurun ortaya çıktığını bildikleri dile getirilmiştir.
Araçların hijyen durumuna dikkat edilmediği takdirde bir frengili
şahıstan diğer sağlıklı ve masum bir şahsa hastalığın geçmesi pek kolay
olduğu belirtilmiştir.

Diş tedavisi sırasında kullanılan teknik araç gereçler içerisinde yer almaktadır.
Güven Külekçi, “Diş Hekimliğinde Ne Tip Otoklav Alınmalı ve Nasıl Kullanılmalı”,
5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2007, s. 617-625.
63
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Bazen bir ağız iltihabının diş etlerinin ya bölgesel yada genel olarak
çekilmesine neden olduğu zamanda dişlerin boyun bölgesinin açılarak
en hassas kısımlarının dışarı çıkmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu
durumda dişlerin genelinde bir ağrı meydana gelmektedir. Başlangıçta
hafif ve sonraları ise ağrının fazlalaştığı dönemde dişlerin sallanmaya
başladığı görülmüştür. Böyle bir durumda dişlerin tedavisine ihtimam
gösterilmediği takdirde tümünün birer birer döküleceği ifade edilmiştir.
Bazen bu durumun dâhili bir hastalık neticesinde de meydana
gelebileceği belirtilmiştir. Bir aylık tedavi sürecinde diş etlerine
tentürdiyot ile gliserin ve birazda tentür dakoni sürülmektedir veya
hekim termokoter ile bölgeyi koter etmektedir.
Diş Çürüklerinin Dereceleri
Başlangıçta çürük gayet hafif bir siyah leke tarzında oluşmaktadır.
Fakat daha sonra gittikçe derinleşerek, yayılmaktadır. İkinci, üçüncü
ve dördüncü dereceye kadar ilerlemektedir. Ancak birinci ve ikinci
derecede çürük bulunan bir dişin hayati bir tedavi sayesinde pek çabuk
kurtulduğu görülmüştür. Organlar içerisinde tek bir

dişinönemli

derecelerde vazife yerine getirdiği, sindirim ve hayat üzerine ne kadar
etkili ise bir diş kaybetmenin de o kadar büyük bir zayiat olduğu
belirtilmiştir.
Çoğunlukla ihmal yüzünden ağız içerisinde çürük olduğu halde tedavi
edilmeksizin kendi haline terk edilen bir dişin karışık belirtileri giderek
fena bir durum ortaya çıkarmaktadır ki büyük bir iltihap (çene
kemiklerinin iltihabı), kemik kangreni (teher) vesaire gibi öldürücü
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hastalıklara kadar ilerleyebilmektedir. Böylece Apseler, flegmonlar64,
fistüller oluşabilmektedir.
Tıptakison ilerlemeler sayesinde bu gibi dişler hangi derecede olursa
olsun tedavi edilerek, ağızda zararsız bir hale getirirken, canlıya lazım
bir hale de dönüştürmektedir. Dişin eti doldurur ve çalıştırır. Fakat
tedavisi olamayacak derecede hastalık meydana getirmiş dişler ise acı
ile çekilmektedir. Çekilen dişlerin yerine aynı fizyolojik eylemleri
yerine getirecek suni dişler imal olunmaktadır.
Diş Sağlığı İçin Alınacak Tedbirler
1- Dişler salgıdan etkilendiği için her zaman yemekten sonra
mutlaka ağzın karbonat ile gargara edilmesi
2- Yemekten sonra dişlerin arasında kalacak yemek artıklarını dışarı
çıkarmak ve bunun için her defasında kullandıktan sonra atmak
şartıyla temiz hazırlanmış tahta kalemlerden (kürdanlardan)
kullanmak zorunludur.
3- Mümkün olduğu kadar şekerli cisimleri ağızda çok tutmamak
gerekmektedir.( mesela çocukların şekeri emerek yedikleri gibi)
4- Yemeklerden sonra günde iki defa sabunlu sularla güzelce ağzı
yıkamak gerekmektedir. Fakat sabunun fazla kireçli olmamasına
dikkat edilmelidir. Bunun için gliserin sabunları kullanılmalıdır.

Deri altındaki veya organlar arasındaki katılgan dokunun iltihaplanmasıdır.
Kelimeler
net,
“Flegmon”,https://kelimeler.net/Flegmon-kelimesinin-anlaminedir(erişim tarihi: 12/07/2018)
64
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5- Aynı zamanda ağzı hoş kokulu bir madde ile de yıkamak gerekir.
Bunun için gerek tıbbi diş tuzları ve diş suları gayet iyi sonuçlar
vermektedir.
6- Ağız içerisinde sağlam dişlerin doğal hislerine mani olacak ve pis
koku meydan getirecek derecede çürümüş dişlerin çıkarılması
veya tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem ağız ve diş
sağlığı için önemlidir.
7- Suni olarak hazırlanmış geçme dişler, takma elastik takımların
her gün alkol ve sıcak sabunlu sularla yıkanması ve ondan sonra
kullanılması şarttır.
8- Pek soğuk ve pek sıcak cismin yenmesinde zarı kuşatan kabuğun
tahriş olması ihtimali düşünülerek dikkatli olunması gerekir.
Dişlerin temizliği için en sağlıklı ve fenni sıvı su botudur.
gram
Anason

80

Karanfil

20

Tarçın (döğülmüş)

20

Nane yağı

10 (damla)

İspirto

2240

Bu toplam karışım içerisinde 7-8 gün bırakılır. Sonra süzülerek sıvı
botu elde edilir. Bahsedilen sıvıdan bir kahve kaşığı bir fincan su
içerisine konarak ağzın yıkanması gerekmektedir.
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En sağlıklı bir diş tozu
Sani karbonit sodyum
Tıbbi sabun
Hazırlanmış tebeşir
Şarbon balluk
Uçucu nane yağı
Günde iki defa dişler küçük bir fırça ile kullanılır.
Dişlere tatbik edilen koron kapaklardaki fenni amacı; iltihap meydana
gelmiş bir dişi yapılan tıbbi tedavi sonucunda kurtarmak, dişin
gelecekte tekrar çürümesini önlemek ve hariçten etkisi olabilecek her
türlü kimyevi ve mekanik maddelerden dişi muhafaza ile örtünmüş
olarak korumaktır. Bu vazifeyi gören madeni muhafazalara “koron” adı
verilmektedir. Muhafaza yapımında kullanılan madenin miktarı,
niteliği ve dayanıklılık derecesi önemlidir. Mesela gümüş bu vazifeyi
göremez. Ağızda

salgılara ve dışarıdaki kimyevi maddelere karşı

dayanıklı değildir, siyahlaşır ve delinir. Doğada en dayanıklı kimyevi
bir cisim varsa o da altındır. Altın ne ağızdaki işlemlerden ve ne de
hariçteki muamelelerden kesinlikle etkilenmemektedir. Dayanıklılığı
da diğer madenlere oranla fazladır. Rengi itibarıyla her ne kadar ağzın
doğal rengine uymazsa da bu kusur diğer özelliklerinin yanında önemli
görülmez. Bundan dolayı altından yapılan koronlar bu gün bir fantezi
halini almıştır. Ancak koronların bu gün dişlerin gerçek bir koruması
olduğu, edinilen tecrübeler sonucunda anlaşılmıştır. Koron uygulanmış
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bir dişin 15 sene sonra koronu çıkarılsa henüz yeni çıkmış bir diş
halinde görünmektedir.
Dişlerin Sallanma Nedenleri
Dişler bazen darbe veya düşme sonucu meydana gelen bir olaydan
sallanırsa da bundan başka bazı hastalıklar da aynı etkiyi
yapmaktadırlar. İhtiyarlarda diş tellerinin gittikçe aşağıya doğru
çekilmelerinden dişin büyük bir kısmı dışta kalır ve harici bağlardan
mahrum kalan o diş sallanmaya başlamaktadır. Açıkta kalan kısmı
hassaslaşmaya başladığı için

dış etkilerden çabuk bir şekilde

etkilenmektedir. Kısa bir sürede boyun bölgesinden diş çürümeye
başlar ve bunun tedavisi ise o dönemde güçleşir. Bazen bu sallanma
durumu dişlerin genelinde beliren etkili bir rahatsızlık halini
almaktadır. Şeker hastalığına yakalanmış kişiler de böyledir.
Tartardandoğan bir diş eti iltihabı sonucunda dahi diş etleri aşağı doğru
çekilir. Bilahare aynı tesiri yaparsa da bu rahatsızlık tedavi edilebilir.
Fakat şeker hastalığından doğan rahatsızlığın tedavisi pek uzundur ve
tedavinin hemen olması imkânsızdır. Tedavisi için henüz münferit
sallanmaya başlayan bir diş, hekim tarafından pek güzel tedavi edilerek,
normal haline döndürüleceği gibi genel bir şekil alan rahatsızlık dahi
sınırlandırılabilmektedir.
İklimlerin Dişler Üzerine Etkileri
İstatistiklere göre daima rutubet olan bölgelerde çürümeye daha fazla
rastlanmaktadır. Kuru olan bölgelerde ise dişler daha dayanıklı ve
dişlerde çürüğe az rastlanmıştır. Elde edilen neticeye göre rutubet,
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dişlerin çürümeleri için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Sıcak ve kuru
bölge ahalisinin yani zenci ve Arapların çoğunlukla dişlerinin daha
sağlam ve dayanıklı olduğu görülmüştür. Bunlarda ön dişlerde ileriye
doğru eğilim yani (temayül-ü kudami) adlı doğal olmayan bir şekil
oluştuğu görülmektedir.
Ilıman iklimlerde yaşayan insanlarda çeşitli derecede çürümeye
rastlanmaktadır. Çoğunlukla alt dişler az ve üst dişler çok çürür. Bunun
nedeni ise alt dişler daima bezlerden çıkan salgıları düzenlemekle
görevli bir halde bulunduğundan çürümeğe az meyillidir.
İklimlerin dişler üzerine olan etkileri içerisinde soğuk ve sıcağın etkileri
yer almamaktadır. Soğuk ve sıcak ancak çürük dişlerin ağrısını bazen
şiddetlendirir ve hissiyatını arttırmaktadır. Yoksa münferiden sıcak ve
soğuğun dişlerin çürümesi üzerine hiçbir tesiri yoktur.
İlaçların ve Hastalıkların Dişler Üzerindeki Etkileri
Perhizle ilgili hastalıkların henüz dişler kök halindeyken onlara pek
kötü etkisi vardır. Bu etki bahsedilen rahatsızlığın ortaya çıkmasından
8-10 sene sonra görünür. Frengi vb. öldürücü hastalıklar meydana
geldiği dönemde de dişlerin geneli bozulur. Çünkü bu devrede
kullanılan ilaçların “civadan oluşmuş” etkisinden dişler tahrip olur ve
renkleri siyahlaşır. Onun için tedavi eden hekim muayene esnasında en
fazla dişlere dikkat etmektedir. Bu hastalık ilerlerse dişlerin genelinin
birden dökülmesi meydana gelebilir.
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Bundan başka daimi kullanılan pek şekerli maddeler, çikolatalar,
kimyevi maddelerde dişin minesini kimyevi muamele neticesiyle tahrip
ederek, dişin çürümesine yol açmaktadır. Sürekli içilen limon, limonata
ve çoğunlukla meyvelerde çürümeye yol açabilmektedir.
Diş Çıkarılmadan Önce Yapılacak Tedavi
Diş çıkarılması gerçekten pek mühim bir meseledir. Dişin çıkması
sırasındaki

muayenede bazen garip olaylar meydana getirebilir.

Hastanın şikayet ettiği ve ağrısına tahammül eylediğini söyleyerek
gösterdiği bir dişte hekim hiçbir çürük yer ve rahatsızlık
göremeyebilmektedir. Dişi hakiki bir tıbbi muayeneden geçirdikten
sonra hastaya söz konusu dişin ağrımadığını ağrıyan dişin bir diğeri
olduğunu söyler. O diş bazen pek uzakta olabileceği gibi şikayet olunan
diş üstte iken hakikaten ağrıyan dişin altta olduğu görülmüştür. bundan
dolayı gösterilen dişin hemen çıkarılmaması ve muayene edilmesi
muhakkak şarttır. Bu durum fenni bir teşhistir ve ancak uzmanlaşmış
kişiler tarafından anlaşılabilmektedir.
Bazen ise şikayet olunan bir dişte hiç belirti görülemezken sırf bir nezle
sonucu lokal bir

iltihap oluştuğu ve bunun da tedavi geçtiği

bilinmektedir. Hekimlikte diş ancak tedavisi mümkün olamadığı
takdirde çıkarılır ve çıkarılmadan evvel riayet edilmesi gereken bir
takım şartlar bulunmaktadır.
1- Evvela hastanın nemofilik olup olmadığı iyice tetkik olunur. Bu
gibi şahıslarda zayıf bir kanama bazen haftalarca devam ederek,
öldürücü bir devreye dönüşmektedir.
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2- Hasta, kadın ise hamile olup olmadığı sorulması gerekmektedir.
3- Hastanın kalbi ve nabzı tetkik olunarak kalp rahatsızlığının olup
olmadığı belirlenmelidir.
4- Hasta noraşinin ise onu tatmin edecek tarzda tedavi edilmelidir.
5- Noraşinin rahatsızlığı bulunan şahıslarda hissi yok eden ilaçlara
karşı dayanıklılık az olduğundan ilaçlar tatbik edilmemesi
gerekmektedir. Bu gibilerde “klorür detil” kullanılmalıdır.
6- Hastanın

noraşinik

olduğundan

şüphe

edilirse

bayılma

rahatsızlığı olup olmadığı tetkik edilmesi gerekmektedir.
Bahsedilen bu hususlar dikkate alınarak bir diş çıkarmak için bir
berbere mi yoksa bir diş hekimine mi müracaat etmek gerektiğini
uzman görüşleri karar vermelidir. Çoğu zaman bir diş çıkarıldıktan
sonra gerek kerpetenin gerekse alet edevatın hijyenik olmaması
nedeniyle iltihap meydana gelerek, vahim sonuçlara yol açtığı
görülmüştür.
Istıraba tahammül edilemeyecek derecede ağrılı olan bir diş artık
çıkarılmaya karar verilerek dişçiye gittikten sonra pek çok kez fotaya
oturulduğu zaman birden bire hiçbir şey yokmuş gibi ağrısının sona
erdiği görülmüştür. Bundaki sebep ise dişin damarının ağrı esnasında
kan basıncına maruz kalması ve müracaat esnasında ise zikredilen kan
basıncının kısa bir sürede yok olmasından ileri gelmektedir. Diş
çıkarıldıktan sonra ağzı hafif iyi kokan maddelerle yıkamak
gerekmektedir. Hiçbir şey bulunmadığı takdirde iyi kaynamış ve
soğutulmuş bir su ile yemeklerden sonra gargara yapılmalıdır. Bazen
ihmal yüzünden henüz yara halinde bulunan dış bölgede, öncelikle

NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII | 179

lokal ve sonra da genel bir iltihap oluşmaktadır. Kanama devam ettiği
takdirde emmemek şartıyla temiz bir pamukla tampon etmek gerekir.
Daha fazla devam ederse tedavi eden hekime müracaatla durdurulması
için tedavi edilmelidir.
Diş Çürüklerinin Ortaya Çıkaracağı Zararlar
Çürük ve ağız içerisinde zarara yol açan ve tedaviye cevap vermeyecek
bir diş her zaman için bir mikrop yuvası haline gelmiştir. Bunun için
çürümeye müptela olmuş bölge bir çok hastalığa, irine, pis kokulara ve
mikroplara sığınılacak yer oluşturmaktadır. Hatta yapılan bakteriyoloji
tetkikleri neticesinde çürüğün içerisinde verem mikrobuna dahi
rastlanmıştır. Bilhassa yenilen yemeklerden sonra bu gibi dişlerde
yemek artıkları dişin içinde kaldığı için dışarı atılması mümkün
olamadığından kısa bir sürede pis koku ve irin oluşarak, iğrenç bir koku
meydana gelmektedir. Bu koku bazen çok rahatsız edici olup hastanın
kendisi dahi bundan şikayet etmektedir. Aynı zamanda zikredilen koku
ağızdaki sıhhi olan tabi halin aksine durum oluşturduğundan yemeğin
lezzetinin alınamaması ve hatta mide sindirimine kadar zararlı etkilere
yol açabilmektedir.
Bu gibi şahısların hastalıklı halinden yalnız kendisi değil etrafındakiler
dahi

şikayetçi

olabilmektedir.

Çoğunlukla

böyle

bir

durum

kuvvetlendirme eksikliği ve ihmal yüzünden bakılamamış, tedavi
edilmemiş ve dördüncü dereceye kadar ilerlemiş bir dişte görülmüştür.
Bu dişler çekilmeli veya tedavi olmalıdır. Saklandığı takdirde
bahsedilen dişin içerisindeki zararlı mikrop ve amiller diğer dişlerin
fizyolojik durumlarına tesir edebilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre
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ağzın ve dişlerin sağlığına riayet etmenin gerek sindirim gerek hayat
için ne dereceye kadar gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan
dolayı bir insanın medeniyet derecesi dişlerine ve ağzının temizliğine
gösterdiği dikkat ve ihtimamdan anlaşılır. Buna örnek olarak
Amerikalılar gösterebilinir. Amerika’da amele olanlarda bile bir tek
çürük dişe rastlanmadığı görülmüştür.
Müslümanlıkta ise her şeyden evvel yüzün ve ağzın temizliği, dişlerin
misvak ile günde beş defa yıkanmaya mecbur edilmesi gibi
uygulamalar İslam medeniyetinin çok önceden ve önemli derecede
araştırıcı bir tarzda konuya eğildiğini göstermiştir.
Ağızdaki Kötü Kokular
Bu durum bir çeşit kötü kokuya yol açan mikropların faaliyetleri
sonucunda meydana gelmişse de bunun temeli sindirim sisteminin
başlangıcı olan ağızda ortaya çıkmaktadır.
Ağız kokusunun tedavisi, sırf hekimliğe ait bir iş olduğu gibi ağzı bahsi
geçen mikroplardan arındırmak üzere tıbbi tedavinin uygulanması
gerekmektedir. Ağızda meydana gelen pis kokuya karşı kokulu şeyler
kullanmak gereksizdir. Fakat eğri olan bir dişin ve sırf ağza münhasır
olan kokuların tedavisi kolay olmaktadır. Bu gibilerde dişi tedavi
ettirmek, pis kokunun kaynağı olan dişi temizlemek ve imal etmek
gerekmektedir. Tedavi mümkün olamadığı zaman ise dişin çekilmesi
gerekmektedir. Bunun içinde kötü kokulara sebep olan diş tedavi
edilmeksizin yalnız ağızda kötü kokunun izolesine çalışmak sorunu
çözmemektedir. Kötü kokuyu önlemek için önerilen bir karışımla;
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Kekik ruhu

5 damla

Su

300 gram

Veyahut sıvıyutu 40 gram
Su

300 gram

Ağız zaman zaman gargara edilmelidir.
Önce “sin sin” adı verilen ufak ufak granüller kullanılmaktadır. Bu
karışımda biraz esans ve birazda safkarin gibi şeker içeren bir madde
bulunmaktadır.
Diş Etlerindeki İltihap
Diş etleri, dördüncü dereceye ilerlemiş bir dişin yapısında apse olarak
lokal bir başlangıç halinde iltihaplandığı gibi hariçten bir tesir altında
bazen de genel bir halde iltihaplanmaktadır. Böyle zamanlarda bütün
dişlerde bir ağrı oluşmaktadır. Hasta yemek yiyememektedir. Apsenin
rengi

kırmızı

olup,

üzerine

dokunulduğu

zaman

ağrısı

görülmemektedir. Soğuktan ve sıcaktan çabuk etkilenmektedir.
Bahsedilen bu rahatsızlık 3 veya 8 gün kadar devam etmektedir. Bu
dönemde pis kokulara karşı gargaralar yapılıp, melinat verilmektedir.
Bu durum sonucunda “kaylkisyon” dahi olmaktadır. Doğal diş ise
çekilmektedir. Başka bir sebepten ortaya çıkmış ise onun “ihsası”
dövünülmektedir. Tedavi edilmesi zaruri olan bu gibi hastalıkların
ihmal edilmemesi gerekmektedir. Devam ettiği takdirde kangrene kadar
ilerlemesi tıbbi bir ihtimal dahilinde görülmektedir.
Frengiye müptela olan şahısların diş etlerinde tedavi döneminde organa
enjekte edilen cıva tuzlarının tesiriyle bir çeşit iltihap oluştuğu
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gözlemlenmiştir. Bu devredeki iltihap hem bulaşıcı hem de uzun süre
devam etmektedir. Ağız boşluğu içerisinde iğrenç bir koku
oluşmaktadır. İzole durumu hastalığın ortaya çıkması ve tedavi eden
hekimin dikkat ve ihtimamı ile mümkün olmaktadır. Frengi illetinin
korkutan tesirleri yalnız diş etlerine münhasır kalmadığı gibi cıva
tuzları dişin doğrudan doğruya dayanıksız olan tabi unsurlarına kadar
ilerleyerek

dişlerin

asli

renklerini

siyah

çirkin

bir

şekle

dönüştürmektedir. Bu dönemde mümkün mertebe bahsedilen tahribatı
engellemek için hastayı tedavi eden hekimin hastalık ortaya çıktığında
tetkik yaparak sebeplerini araştırması gerekmektedir. Bu siyah lekeler
adi tartarlar gibi geçici bir halde değildir. Sabit bir şekilde yayılarak ön,
üst ve alt dişlerde oluşmaktadırlar. Dişlerinde böyle siyah lekeler
görünen şahısların çoğunlukla bir frengi hastalığı geçirmiş oldukları
ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiştir.
Diş Ağrılarında Kullanılan İlaçların Tesirleri
Hekimlerin kullandığı tıbbi maddelerden başka halkın bütün ağrıları
teskin etmek için kullandıkları herkesçe bilinen “kreozot” katran ruhu
ve ona benzer ilaçların gelecek için büyük bir zararlı etkileri olduğu
ifade edilmiştir. Kreozotun hiçbir zaman tek başına kullanılmaması
gerekmektedir. Dişe tatbik edildiğinde bir süre ağrıyı azalttığı
görülmüşse de etkisi pek zayıftır. ağrılar bakımından birinci derecede
bir diş ikinciye, ikinci derecede bir diş üçüncü dereceye çıkarak, daha
şiddetli ağrılar meydana gelmektedir. Olay esnasında tıbbi yöntem iyi
uygulanamazsa diş etlerini, dudakları tahammül edilemeyecek
derecede tahriş ederek bir takım iltihaplara neden olabilmektedir. Bu
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rahatsızlığın çocuklarda meydana gelmesi durumunda çocukların
birkaç gün güçlükle yemek yediği görülmüştür. Bilhassa çocuklarda
kullanılacak bütün ilaçların eş değer

ve gayet hafif olması

gerekmektedir.
Ağrıları teskin etmede gayet iyi olan karışım;
Kreozot65

2 gram

Jirofil esansı

2 gram

Kanel esansı

1 gram

Klor ve kokain

0.30 santigram

Bu karışım ile önce dişin içerisinde bulunan maddeler temizlenip,
karışım çürüğe uygulanmaktadır. Çocuklarda çok az kullanılmaktadır.
Diş Ağrılarının Nedenleri
Dişler kökleri, damarlar ve sinirler vasıtasıyla hayata tutunduklarından
dişlere tesir eden en ufak bir darbenin verdiği ızdırap ve ağrı ta damağa
kadar ulaşmaktadır. Bunu sağlayanda sinirlerdir. O halde dişteki yalnız
bir darbenin değil bir çürüğün yarattığı ızdırab ve ağrının şiddeti de
aynen ta damağa kadar ulaşmaktadır. Onun için bir diş ağrısı, yarım baş
ağrısı veyahut altçenede ise bütün çenenin kulağa kadar ağrıması hep
bilinen sebeplerin etkisiyle meydana gelmektedir. Sinire bağlı olanlarda
daha fazla devam etmektedir. Hatta diş çekildikten sonra bazı sinirsel
ağrılar birkaç gün devam etmektedir. Bu ağrıların çekilme işleminden
Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ olarak tanomlanmaktadır. Tıp
terimleri Sözlüğü, “kreozot”, http://www.tipterimlerisozlugu.com/creosote.html,
(12/07/2018).
65
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ziyade sinirsel ağrılar olduğu bilinmektedir. Bu gibi zamanlarda ağrıyı
ve acıyı kesen ilaçlar verilerek, acının etkisi azaltılmaktadır. Hastaya
hiçbir zaman kendi kendine ilaç namına bir şey almaması tavsiye
edilmektedir. Çoğunlukla kadınların adet kanamalarının düzensizliği
halinde sinirsel ve hastalıkla ilgili olarak sebepsiz bir şekilde çene ve
dişlerde bir acı meydana gelerek, adet dönemince devam ettiği
görülmektedir. Bahsedilen rahatsızlığın ise doğrudan doğruya kadın
hastalıkları uzmanına ait bir mesele olduğu ve bu hususta tıbbi bir sebep
göstermenin yanlış olduğu belirtilmiştir. Fakat yine vücudun
zafiyetinden doğan bir durum olduğu belirtilmektedir. Bunun
tedavisinin de kadın hastalıkları uzmanlarına bırakılması gerekliliği
dile getirilmiştir.
Dişlerde Aşınma
Dişler aşınma özelliği bazı şahıslarda pek ilerlemiş bir halde devam
ederek dişlerin genelinde görülmektedir. Çoğunlukla ön dişlerde
görünmektedir. Tabi ve kötü bir şekilde meydana gelmektedir.
Aşınma dıştan içe doğru etki ettiği gibi içerden de ona karşı koymak
için bir direnç oluşmaktadır. İşte onun içindir ki aşınan bölgede adeta
bir mukavemet meydana gelerek o bölgede bir başkalaşma ve renginde
bir değişiklik meydana gelmektedir. Buna teknik bir terim olarak
“ikinci bir diş tabakası” kullanılmaktadır.
İhtiyarlarda daha fazla meydana gelen bu durumda dişler gittikçe kısalır
ve aynı zamanda dişin damarlarının ve sinirlerinin kuşatılması
durumunda dişler çekilmektedir. Aşınma süt dişlerinde meydana gelirse
dişlerin düşmesini hızlandırmaktadır.
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Aşınma, süreç içerisinde dişlerin bir diğerini sıkıştırması, darp
edilmeleri, geceleri dişlerin gıcırdatılmasından oluşabilmektedir.
Dişleri aşınan şahısların dişleri kesilmiş gibi görünmektedir.
Aşınma döneminde dişlerin güzel bir fizyolojik eylem yapamadıkları
görülmüştür. Onun için bu dişlere uygulanacak tedbirler arasında fazla
aşınmış dişlere birer koron geçirerek, aşınmanın daha fazla ilerlemesini
önlemek ve dışarıdan gelebilecek etkilere karşı korunmasını sağlamak
gibi uygulamalar bulunmaktadır.
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin 19.Yüzyıl itibarıyla siyasi, sosyal, kültürel vb.
alanlarda modernleşme çabası içerisinde yer alması hem kurumsal
düzeyde hem toplumsal anlamda büyük bir değişimi beraberinde
getirmiştir. Bu çerçevede sosyal alanda gelişmişliğin en önemli
göstergesi olan insanlara sunulan sağlık hizmetlerinin ve insan
sağlığının en koşullar altında yürütülmesi faaliyetleri de modernleşme
düşüncesinin en önemli tarafını oluşturuştur. Dolayısıyla bu bilinçle
hareket eden devlet adamları halk sağlığı alanının bir kısmını oluşturan
ağız ve diş sağlığı konusunda ciddi adımlar atmışlardır. Öncelikli olarak
hijyen ve teknik yönden dönemin koşullarına uymayan geleneksel
“alaylı” tabir edilen dişçilik anlayışı yerine daha disipline olacak
şekilde Diş Hekimliğini organize etmiştir. Kurumsal organizasyonun
yanı sıra sosyal alanda da toplumun ağız ve diş bakımı konusunda
bilinçlenmesini sağlayıcı faalyetlerde bulunarak, halkın modern ağız ve
diş bakımı ürünleriyle tanışmasını sağlayarak, bu ürünleri topluma
yayılması için çaba sarf etmiştir.
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Modernleşmenin halkı en iyi şekilde topluma yansımasını sağlamak
için üstten alta doğru her alanda buna sağlık da dâhil olmak şartıyla halk
uzman kişiler tarafından bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiştir. Bu
bağlamda Saray Hümâyûn tabipliği yapmış olan Şahabeddin Hasib
Bey’de bir çok hastalığa neden olabilen diş rahatsızlıkları, bakımı ve
tedavisi

konularında halkı bilinçlendirme çabasını güderek

ilgili

dönemde diş sağlığı alanında halkı bilgilendirmek istemiştir. Dönemin
önemli bir kurumu olan Saray-ı Hümâyun diş tabipliği sıfatıyla kaleme
aldığı “Diş Sağlığı” adlı eserinde insan hayatında önemli bir yer işgal
eden dişin, beslenmeden başlayarak yüz güzelliğine kadar insanın
önemli bir parçası olduğunu vurgulamış, çocukluktan itibaren ağız ve
diş bakımına ailelerin önem vermesi gerektiğini belirtmiştir.
Diş ve diş etiyle ilgili ortaya çıkan rahatsızlıkların belirtileri ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgiler sunmuştur. Hatta dişte meydan gelen tartar
karşı kullanılabilecek kimyevi karışımların tariflerini bile vermiştir.
Buna ilaveten dişin insanın görünümü ilgilendiren kısmı olan doğal
beyaz renginin korunmasının çarelerini de teknik yöntemleri
bakımından anlatmıştır. Dolayısıyla insan hayatı bakımından ciddi bir
konu olan ve olmaya devam eden ağız ve diş sağlığının önemini
kavrama açısından bu konuya önem veren bütün insanlara yol gösterici
olacaktır
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Giriş
Azərbaycan coğrafi baxımdan kiçik olsa da bəşər tarixinətöhfələri
böyük olmuşdur. Bu nümunələr daha çox onun Türk-İslam mədəniyyəti
baxımından zənginliyini təşkil edir. Bu zənginlik içərisində bölgənin
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə tanınan dini və mədəni dəyərlər az
deyil. Təsəvvüf düşüncəsində formalaşan bu nümunələr həm də
Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir. Təsəvvüf həyatı
ölkədə bəzi yeniliklər gətirsə də, həm Qafqaz, həm də müsəlman
coğrafiyasının əksəriyyəti üçün tarixi dəyərlər təqdim etetmişdir. XIX
əsrdə Azərbaycanda Nəqşibəndilik məhz bu mənbələrdən biridir. Bölgə
üçün ictimai əhəmiyyətə malik dəyərlər yaradan bu irfan məktəbi,
coğrafiyanın sərhədlərini aşaraq Qafqaz üçün də əhəmiyyət kəsb edən
bir faktora çevrildi. Bir tərəfdən bu təriqət bölgədə şiə sünni konfliktini
aradan qalıran dəyərlər meydana gətirərək təkcə müsəlmanlar arasında
yox həm də qeyri-müsəlmanlar arasında ictimai birlik təsis edə bildi.
Həmçinin irfan hərəkatı Dağıstan bölgəsinə yayılaraq bu bölgənin də
maariflənməsinə1və həmçinin Şeyx Şamilin müridizm hərəkatının
dinamizminin formalaşmasına səbəb oldu. Bunun nəticəsində bölgədə
iyirmi beş ildən çox müddət ərzində Çarlıq Rusiyasına qarşı azadlıq
mübarizəsi apardı.

1

Ali Kayayev, Təracimi-Uləmayi-Dağıstan, (Tərcümə Həsən Orazayem/Tuba Işınsu
Durmuş) Ankara 2012, s 136. “Голода был главным очагом распространения
ислама, арабской письменности и мусульманской культуры не только в
Алазанской долине. В целом связь дагестанских ученых с джаробелоканскими существовала не только в XVII-XIX вв., но и до первой
четверти XX в.” ( Халаев Захид Алиевич, Этнополитическая и культурнорелигиозная история дагестаноязычных народов Алазанской долины в xvıxvııı вв., Махачкала 2012, s 86; Həmçinin bax: www.maarulal.ru (15XII-2013.))
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Digər bir məqam odur ki, mədrəsə zəminində yayılmış Nəqşibəndilik
bölgədə maarifçilik fəaliyyəti aparırdılar. Bağdadiliyin mücəddidilik
qolunu davam etdirən bu irfan hərəkatı islahatçılıq hərəkatına çevrildi
və mədrəsə fəaliyyəti ilə bölgədə elmin yayılmasına da öncülük etdi.
Qərb şərqşünaslarının da diqqətini çəkən bu irfan hərəkatı2 bölgə
ictimaiyyətinin bir sıra problemlərinə o cümlədən fərqli konfessiyaların
və (müsəlmanlar arasındakı) fərqli məzhəblərin birgə yaşama arzularını
həyata keçirə bildi. Burada Nəqşibəndilik qollarından ən böyüyü CarBalaken qoludur.3Qanıx (Alazan)/Həftəran vadisinə yayılan bu sufi
məktəbi, Mahmudiyye müceddidiyye qoludur. Bu qol dini mədəni
mühiti daha da inkişaf etdirən və yüz ildən çox məzhəb həyatının ən
parlaq dövrünü təşkil edən bir məktəb halına gəldi. Böyük təsəvvüf
alimi Kutbuz-Zaman Almalılı Mahmud Əfəndi əl-Mücəddid (18091876) bu qolun başlanğıcını təşkil edən müctəddid şeyxlərdəndir.
Mədrəsələr zəminində genişlənən Mahmud Əfəndinin Nəqşibəndilik
hərəkatı bölgənin elmi irsinin ən zəngin dövrününmeydana gəlməsinə
nail oldu. Bu dövrdə yetişən ulamanın ən önəmli xüsusiyyəti ictimai
həyatın hər cəhətdən formalaşmasını təmin etmələridir. Bölgə
alimlərinin

fəaliyyətlərinin

bir

əxlaq

hərəkətinə

çevrilməsi

təqdirəlayiqdir.

Azərbaycanın şimal-qərb (Qanıq-Həftəran vadisi boyu) bölgələrində fəaliyyət
göstərən nəqşibənd hərəkatı və onun bölgəyə qazandırdıqları dəyərlər haqqında baxın:
Габуниа, Генерал Услар и Кавказские языки, с. 24, Эхо Кавказа, No 1. 1992.
Dönemin eğitim düzeyi hakkında yrıca Bkz: В. Бартолд, Дагестан, Сочинения, с.
417-418, t. 3. M. 1963; И. Ю. Крачковский, Сочинения, с. 571-616, t. 6, M. Л.
1960; Həmçinin bax: Əhmət Niyazov, XIX əsr Azərbaycanın Şimal Qərbində (Qanıx
–Həftəran Vadisi) dini həyat, elm və mədrəsələr, Bakı 2019, s 153-203.
3
Bax: Şəkil 1
2
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I. XIX əsr Qafqazda Nəqşibəndilik
Nəqşbəndilik məktəbi Azərbaycan tarixində XV və XIX əsrlər olaraq
iki dövrü əhatə edir. Xalidi Bağdadinin təriqət prinsiplərinin İsmayıl
Siracəddin Şirvani Kürdəmiri (v.1848) vasitəsilə Qafqazda yayıldığı
dövr XIX əsrdir. Bu sufi hərəkatının bölgədəki təsir dairəsi səbəbbilə
Qafqazda nəqşibəndilik deyəndə məhz bu dövr irfan məktəbi yada
düşür. İsmayıl Siracəddin Şirvani Kürdəmiri məşhur sufi Şeyx Xalid
Bağdadidən (ö.1827) icazət alaraq Kürdəmirə gəlmiş və Şirvanda ilk
nəqşbəndiyyə məktəbini quraraq öz təlimlərinə başlamışdır. Bir ideya
cərəyanı kimi bu sufi düşüncə öz həyat tərzi və əxlaq prinsipləri ilə
yayıldığı hər yerdə bütün təbəqələrə dərin təsir göstərdi. İstər fərqli
məzhəblərə

mənsub müsəlmanlar arasında, istərsə də

qeyri-

müsəlmanlarla müsəlmanlar arasında birlik missiyası həyata keçirməyi
başara bildi.4TəriqətQafqazda bir əsrə yaxın ictimai təsir qüvvəsinə
malik prinsiplər həyata keçirə bildi. Necə ki Nəqşibəndilik tarixindən
məlumdur ki, bu təriqətin sahib olduğu prinsiplər İslamın ümumbəşəri
dəyərlərinə əsasalanır.5
1817-ci ildən etibarən Şirvanda genişləməyə başlayan təriqət Qafqazda
üç qola ayrıldı: 1) Dağıstan qolu Xas Məhəmməd Şirvani, Molla
Məhəmməd Yəraği cə Cəmalədedin Qaziqumuqi ilə; 2) Qarabağ qolu;
Həmzə Nigari ilə; 3) Car-Balakən qolu isə Hacı Yəhya bəy Qutqaşınlı,
Yunus Əfəndi Lələli, Almalılı Mahmud Əfəndi, Talalı Əhməd Əfəndi
və Şueyb Əfəndi ilə davam etmişdir. Bunlar arasında Car-Balakən qolu

4
5

Niyazov, Azərbaycanın XIX əsr Şimal-Qərbində Dini həyat, s 249-254.
Alqar Həmid, Nəqşibəndilik, Diyanət İslam Ensiklopediyası, İstanbul 2006, 32/355.
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təriqətin ən böyük və ən nüfuzlu qoluna çevrildi. Bu qolun ictimai
təsirləri ilə bağlı Vəli Xuluflu (ö.1938) belə yazırdı: “Caru-Talada
İslam dini çox nəhəng rol oynayır və burada İslam məişətin,
əxlaqın, adət-ənənənin bütün sahələrinə nüfuz etmişdir. İslam
Caru-Talada əhalini səfərbər edən əsas amildir”.6
Şirvani düşüncə sisteminin ən əsas təsiri dövrün mədəni maarişçilik
sahəsində oldu. Mədrəsələr zəminində genişlənən bu ənənə tədris
fəaliyyətini ərəb dili əsas olmaqla fars və türk dillərində
qurmuşdur. Özünəməxsus marifçilik prinsipləri olan ənənənin
ictimai təsirləri qərb mütəfəkkirlərinin də diqqətini cəlb edəcək
qədər dərin idi. Bu güclü təlim yolu üçün, məşhur qafqazşünas, dilçi
alim Pyotr Karloviç Uslar o dövr üçün belə yazırdı: “Əgər xalqın
savadlılıq dərəcəsi dini məktəb nisbətində götürülərsə, onda Qafqazın
bu hissəsi Avropanın maariflənmiş xalqlarını çoxdan arxada qoymuş
olar”.7
II.Mahmudiyyə Nəqşi təsəvvüf qolu
Bir çox sufi məktəbi var ki, daha çox sonradan meydana gələn bir
qolunun adı ilə hallanır və həmin qolun şeyxi ilə məşhurlaşır. XIX əsrin
başlanğıcında Şirvandan Qafqaza yayılan Nəqşinbəndilik bu əsrin
ortalarından etibarən daha çox Mahmudiyyə qolu ilə məşhurlaşdı.
Qanıx (Alazan)/Həftəran vadisi boyu yayılmış Mahmudiyyə təsəvvüf
hərəkatı, hərçənd ki, Şirvandan doğan ənənə ilə başlasa da, bölgədə

Xuluflu Vəli,Car döyüşləri salnaməsi, (Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu
nəşri) Bakı 1934, s 3.
7
Габуниа, с. 24.
6
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yayılaraq geniş vüsət alması, mədəni mühit kimi inkişafı və dirçəlişi
böyük sufi alim Qütbüz-zaman Almalılı Mahmud Əfəndi (1809-1876)
ilə olmuşdur.8 Mahmud Əfəndinin Çarlıq Rusiyası tərəfindən Kazana
sürgün edilməsindən sonra da bu bölgədə insanlar mənəvi bir lider kimi
hələ də ona tabe olurdular. Almalılı Mahmud Əfəndi Kazana sürgün
ediləndən sonra Caru-Talada Almalılı Əhməd Əfəndi adlı biri təriqət
işlərinə başçılıq etdi. Ancaq Mahmud Əfəndi vətənə qayıtdıqdan sonra
Əhməd Əfəndi 300 müridi ilə birgə yenə Mahmud Əfəndiyə intisab
etmişdirlər.9Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, qonşu (indiki Dağıstan)
bölgələrindən Cara gələn öz şeyxlərdən dərs (vird) almış bəzi müridlər
də burada təkrar Mahmud Əfəndiyə intisab edirdilər.10Ləkitli Hacı
Cəbrayıl Əfəndinin (ö.1307/1890) onlar arasında yaşca ən kiçikləri
olduğu qeyd edilir.11 Onların Mahmud Əfəndinin şagirdliyini qəbul
etmələri Almalılı Mahmud Əfəndinin dövrün Qütbü olduğu inancının
burada yayğın olması və eyni zamanda bölgədə artıq Mahmudi
Mücəddidi qolun artıq inkişaf edərək müəyyən səviyyəyə gəlmiş olması
idi.
Xüsusilə qeyd edək ki, Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində həyatın hər
sahəsində təsiri olan Nəqşibəndi irfan yolunun Mahmudiyyə qolu kimi
adlandırılması bölgə alimlərinin səyi ilə olmuşdur. Mahmud Əfəndinin

Osman Əfəndi Saxurî, Tuhfətu-l Ahbabi-l Xalîdiyyə, Timurxanşura 1914, s 191.
Şuayb ibn İdris əl-Baqini, ət-Tabaqatul-Xacəqan ən-Nəqşibəndiyyə və SadatulMəşayixil-Xalidiyyəl-Mahmudiyyə, Dəməşq 1996, s 539.
10
Dağıstanda Şeyx Cəmaləddin Qazıqumuqinin müridi olan İsmail Əfəndi Suvagilli
və Gasey Əfəndi Gözbaraxi (ö. 1897) kimi şeyxlər Car vilayətinə gəldikdən sonra
burada Almalılı Mahmud Əfəndiyə intisab etdilər. (Hasan Hilmi Dağıstani, SiracusSadat fi siyəris-sadat, Darur-risala 2011, s 166.)
11
Baqini, e.a.ə, s 539.
8
9
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təriqət əhli arasındakı mənəvi mövqeyi səbəbilə müridləri ona bu
təriqətin piri-sanisi kimi baxırdı. Bu baxımdan Mahmudiyyə
qavramının təşəkkülü və yayılması Mahmud Əfəndinin müridləri
tərəfindən söylənməsi səbəbiylədir. Həmin dövrün yetirmələrindən
olan Qandaxlı alim Şueyb Əfəndi bu sufi təriqətlə bağlı özünün ən
böyük əsərində yuxarıda sadalanan mədəni həyatın memarı kimi məhz
Mahmud Əfəndi faktoruna işarə edərək əsərinə də onunla bağlı bir ad
vermişdir. Alimin həcmcə ən böyük əsəri belə adlanır; “TabaqatulXacəqan

ən-Nəqşibəndiyyə

və

Sadatil-Məşayixil-Xalidiyyə

əl-

Mahmudiyyə”
Qeyd edək ki, Mahmudiyyə Mücəddidiyyə qolun burada qurduqları
mədrəsələr hər biri bir elm mərkəzi kimi fəaliyyət göstərərək
ictimaiyyətin mədəni mühitinin əsası sayılan ziyalı insan təbəqəsi
yetişdirən qurumlara çevrilmişdi.12Məhz bu səbəblədir ki, dövrün
maarifçilik ənənəsi ən məşhur tədqiqatçıların belə diqqətini cəlb
etmişdir.13Bu mənəvi irs ictimaiyyətdə, o qədər dərin köklərə sahib
olmuşdur ki, indi də bölgənin milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını təşkil
edir.
Xacəqan Mahmudiyyə qolun Qafqaz nəqşibəndilik silsiləsində
(silsileyi-zəhəbiyyədə) yerini almış şeyxi Almalılı Mahmud Əfəndi
Bahauddin Nəqşibənddən (q.s) sonra on səkkizinci şeyxdir. Hər şeydən
əvvəl qeyd edək ki, Mahmud Əfəndi silsilənin mənəviyyat böyükləri
O dövrün mədrəsələri və mədrəsə sistemi üçün bax: Əhməd Niyazov, “XIX Asır
Kafkasya Medreselerine Genel Bir Bakış -Car-Balaken Örneği” Karadeniz Teknik
Üniversiutesi İlahiyyat Fakultesi Dergisi, Sayı 2 (2), Trabzon 2015, 157-177.
13
Bax: В. Бартолд, Дагестан, Сочинения, с. 417-418, t. 3. M. 1963; И. Ю.
Крачковский, Сочинения,с. 571-616, t. 6, M. Л. 1960.
12
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arasında Xalidi Bağdadidən sonra ən böyük mənəvi məqama sahibdir
və o kəramətləri olan bir övliya kimi qeyd edilir. Üləma və sallehlər onu
vəsf

edərkən

“Sahibu

velayetis-suğra”14,

“Qavsuz-zaman”,

“Zulcənaheyn” kimi ən böyük sufi böyüklərinə verilən, bu ənənədə
övliyaullahın mənəvi dərəcəsini bildirən adlarla onu vəsfetmişdirlər.
Çünkü o, sahib olduğu mənəvi hal və fəziləti baxımından bir irfan
cövhəri idi.
İki qanaq sahibi mənasına gələn “zulcənaheyn”15adı ilə Mahmud
Əfəndinin vəsf edilməsi əsas etibariylə “iki yolun sahibi” mənasında
xalidilik və geylanilik nəzərdə tutulmuşdur. Çünkü sufi ənənəsinə xas
xüsusiyyətdir ki, mürşid-i kamil müəyyən bir təriqət qolunun davamçısı
olmaqla yanaşı, başqa bir təriqət prinsiplərindən də feyz və mənəvi
baxımdan istifadə etmişdir. Necə ki, Xalid Şah Bağdadi əsas etibarilə
Nəqşibənd yoluna bağlı olduğu halda Qadiri dərgahından da icazət
alaraq Geylanilik yoluna da bağlı olmuşdur. 16 Mahmud Əfəndi də,
həmçinin Yunus Əfəndi Lələli ilə yanaşı Haşim Əfəndi Yemişhanidən
də icazət almış17, iki mürşidin mənəvi tərbiyəsində yetişmiş və

Bakini, Tabaqat, s 500-526.Mahmud Əfəndinin qəbir daşında yazılan ifadələr
arasında də həmçinin bu mövzuya rast gəlmək olar. Həmin yazıda deyilir: “Mələklər
sinəsini yarıb qəlbini yuyub hazır edən, Qütbü-l Ğavs...”. (Bax: Şəkil 3). Türbə
Həştərxanda olsa da, kitabə avar ləhçəsi ilə yazılmışdır. Əfsuslar olsun ki, Talada
inkişaf etmiş xəttatlıq sənətindən məhrum və çox primitiv tərtib edilmiş kitabə
başdaşından ayrı vəziyyətdə və əlavə kimi qəbrə yerləşdirilmişdir.
15
Hərçənd, “zülcənaheyn” sözünün termin olaraq bir çox mənası var. Məsələn, iki
tərəfli, cüt qanadlı, həm dünya, həm axirətə aid, zahir və batin bilgisi geniş elm sahibi,
iki mənəvi yolun müdavimi kimi mənalarda işlənir.
16
Həmid Alqar, “Xalid əl-Bağdadi”, Diyanət İslam Ensiklopediyası, İstanbul,
XV/281-282.
17
Bax: Baqini, e.a.ə., s 528.
14
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Nəqşibənd yolu ilə yanaşı Geylanilikdə qütb olmuşdur.18Bu səbəblə iki
mənəvi yolun mürşidi kimi tanınmışdır. Digər bir xüsusiyyət Almamlılı
Mahmud Əfəndinin özünü həm də Geylanilikdə fəziləttə üstün biri kimi
təqdim etməsidir. Belə ki Cəmaləddin Qumuqi həzrətləri Suvagilli
İsmayıl Əfəndiyə:
- Axır zamana kimi məndən sonra qütb olmayacaq. Əgər Qütbu`ləqtab məqamına çatan biri rastına çıxsa ona intisab et və ondan istifadə
et! Cəmaləddin Əfəndinin bu öyüd-nəsihətindən sonra Mahmud Əfəndi
ilə qarşılaşan Suvagilli İsmayıl Əfəndiyə Almalılı Mahmud Əfəndi belə
demişdir:
-Ey oğul, İsmayıl Əfəndi! Şeyxin Cəmaləddin Qumuği Əfəndinin
təlqini haqdır və bizə görə də doğrudur. Lakin qütb məqamında biz daha
öndəyik, Geylanilikdə isə daha fəzilətdəyik.19
Onun qütb məqamında bir övliya olduğu xalq arasında da məşhur idi.
Aşıqlar və şairlərin dilində onun bu halı şeir dilində tərənnüm edilir,
misralara işlənirdi. Məsələn aşıq Abdulkərim Varxiyani “Şeyxi
Mahmud” şeirində bu haqda deyirdi:
Nucəbanın20 əfzəlidir,
Nuqəbanın21 ə`malidir,
Budalanun22 əbhəridir23,
Həmçinn bax: Eyni əsər, s 543.
Baqini, Tabaqat, s 543.
20
Qırxlar
21
Üçyüzlər
22
Qihramanlar
23
Parıldayan, inci
18
19
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Cahan Qütbü Şeyxi-Mahmud.24
Mahmudiyyə qolunun bölgənin ictimai-sosial həyatında təsir dairəsi
dərin və geniş idi. Mahmud Əfəndi və onun xəlifələrinin/müridlərinin
irşad fəaliyyətinin təzahürlərinə elmi sahədə olduğu kimi xalqın şifahi
ədəbiyyatında xüsusilə də qəsidə, şeir və ya şeyxlərin şəninə söylənmiş
mədhiyyələrdə də rastlamaq mümkündür. “القصيدة المحمود ّية/əlQəsidətu-l Mahmudiyyə”, “Aman Ya Mahmud Əfəndi”, “Şeyxi
Mahmud”,

“Ya

Sultan

Övliya

Mahmud!”“Mübarək

Şeyx

Əfəndi!”25 və sair kimi şeir və qəsidələr buna misaldır. Ancaq onun
adına yazılmış şeirlər arasında biri var ki, naməlum müəllif onu bir irfan
cövhəri və ictimai xadim kimi əks etdirmiş, adına da mövzumuzun
möhtəvası baxımından da əhəmiyyət kəsb edən “Ya Sultan övliya
Mahmud!”26 demişdir.
III. Almalılı Mahmud Əfəndinin həyatı
Hacı Məhəmməd oğlu Mahmud Əfəndi (Şəkil 4.)Qax rayonunun
Almalı kəndində 1809-cu ildə anadan olmuşdur. Gənc yaşlarında aldığı
təhsilinə görə Qafqazın son Sultanı, Şeyx Şamilin İlisu naibi Danyal
Sultanın və Hacı Ağa bəyin kargüzarlıq işlərini görmüşdür. Mahmud
Əfəndi qabiliyyətli biri olduğu üçün istedadı ilə hər işin öhdəsindən
peşəkarlıqla gələ bilirdi. Gözəl nitq sahibi və yazı qabiliyyətilə Sultanın
diqqətini cəlb etmişdi. Əqli və dərin zəkasına hamı təəccüb edirdi.
Mahmud Əfəndi zahir elmlər arasında daha çox kimyanı bilməklə
Şeirlər üçün bax: Əhməd Niyazov, Azərbaycanın şimal-qərbində XIX əsr dini həyat
elm və mədrəsələr, Bakı 2016, s 288-295..
25
Bax:Eyni əsər eyni yer.
26
Şeirin tamamı üçün bax:
24
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məşhur biri idi. Övliyalar tarixini təfərrüatı ilə qələmə alan o dövrün
müəllifi Şeyx Şueyb Əfəndinin məlumatına görə, rus çinovnikləri bu
səbəblə onu Kazana sürgün etmişdirlər.27
Bir neçə il Kazanda qaldıqdan sonra ilahi iradənin təcəllisi ilə 1862-ci
ildə vətənə qayıtdı. Batini elmləri əxz etmək və mənəvi tərbiyyənin
sirrlərinə agah olmaq üçün dövrün övliyalarından Yunus Əfəndiyə (q.s)
intisab etdi. Bir müddət onun xidmətində oldu, hal əhlinin “fəna fillah
və bəqa billah”28 mərtəbəsinə nail oldu. Şeyxindən icazət alararaq
“vəlayət-i suğra”ya çatdı. Bu məqam, seyr-i süluk ilə əldə edilən
övliyalıq məqamıdır.29Lakin onun elmi-əzəlidə yazılmış mənəvi
rütbəsinə vüslət etməsi üçün hicrət etmək və daha uca məqamlara sahib
övliyaullaha qovuşması lazım idi. Bu səbəblə Mahmud Əfəndi 1864-cü
ildə Həştərxana, Kazan vilayətinə köçdü. Bu mənəvi yolçuluq haqqında
Güllüklü Hacı Şərif Əfəndi üzbəüz söhbətində onun özündən
dinlədiklərini rəvayət edərək deyir ki, Mahmud Əfəndi belə dedi:
-Kazan vilayətinə çatanda Şeyx Haşim Əfəndi Yemişhani kəramət
göstərərək öz təlimi üçün məni altı mərhələ30 məsafədən çağırdı. Oraya

Bax: Baqini, e.a.ə., s 543.Ancaq müasir bəzi tədqiqatçılar bunun əksini iddia edir
və onun Yunus Əfəndidən icazət aldıqdan sonra irşad fəaliyyətləri, təriqəti yayma və
müridlər yetişdirmə səbəbilə çar hökuməti tərəfindən Sibirə göndərildiyi qeyd edilir.
(Bax: Rıhtım-Xəlilli, e.a.ə, s 124-125.)
28
Müridin maddi olan, eyni zamanda Allahdan başqa bütün hallardan uzaqlaşaraq
həyatın hər anı yalnız Allaha pənah aparmasıdır. Bu təlimdə əvvəlcə bütün həzz və
arzulardan uzaqlaşma mərhələsi fəna, sonra isə haqqa aid olan şeylərə qovuşaraq Haq
ilə tənhalığı bəqa adlanır. (Bax: Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Tasavvufun ana
ilkeleri, (trc. Süleyman Ateş), Ankara 1981, s 33.)
29
İmam Rabbaniyə görə vəlayət məqamı üç qisimdir: Vəlayət-i suğra, vəlayət-i vusta
və vəlayət-i Kübra. (İmam Rabbani, Məktubat, I/316-317.)
30
Klassik məsafə vahidi olaraq bir mərhələ təxmini hesabla 43 km məsafəyə
bərabərdir. Buna görə 6 mərhələ də təqribən 249 km-dir.
27
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çatanda isə öz evində məni qonaq etdi. Yoldan gəldiyim üçün nə
lazımdırsa tədarük etdi. Şeyx həzrətləri tənha bir yerə gətirərək əli ilə
qırx xurma verdi belə dedi: “Bu otağın arxasında qal. Hər gün sübh
tezdən Həzrət Rəsulallah əleyhissalama yüz dəfə salavat oxuduqdan
sonra bir xurmanı yeyərsən. Qırx gün tamam olduqdan sonra inşallah
sənin yanında olarıq.” Müddət tamam olduqdan sonra şeyx gəldi və
dərin təvəcöhündən sonra:
-Əgər səndə ağır bir hal və cismani yüngülləşmə (təlatüm) olarsa
qorxma! Allah Rəsulu və şeyxinlə rabitədən ayrılma!dedi.Özünün
dediyinə görə burada heç kimin inana bilməyəcəyi mənəvi hallar yaşadı
ki, gördüyü bu xariqüladə şeyləri Allahdan başqa dərk edən olmaz. Bu
mənəvi tərbiyyədən sonra Haşim Əfəndi Yemişani ona tam icazət verdi.
Ona böyük hörmət və ehtiram göstərdi və onu öz qızı ilə evləndirdi.
Müridi Məhəmməd Cistaviyə yazdığı məktublardan məlum olur ki,
onun sahib olduğu mənəvi xəzinələrin açarı Xızır əleyhissalamın ona
öyrətdiyi salavat və tövhid zikrləridir. O, bu haqda deyirdi ki;
-Allahın bir fəzilətidir ki, mən Nəbi Əleyhissalamın xüsusi tərbiyyəsi
və Xızır Əeyhissalamın vasitəsi ilə yəqini və həqiqəti tapdım. Şeyximiz
Hacı Yunus Əfəndinin vasitəsilə fənaya çatdım. Sonra İmam Rabbani
və onun oğlu Məhəmməd Məsum, sonra Qavsul-əzəm Abdulqadir
Geylani mənə dua etdilər. Sülukun əvvəlindəki tərbiyyədən sonra Xalid
Şah Süleymani, sülukun yarısındaki tərbiyyədən sonra Bəhaulhaq
Buxarinin... ki, hər biri Allahın Rəsulu əleyhissalamdan, Allah Təalanın
fəzilətindəndir. Ey Məhəmməd Zakir Əfəndi gözünü aç və oyan!
Allahın elçisi sallallahu əleyhi vəsəlləmdən qafil olma!
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Mahmud Əfəndinin adı-sanı qısa müddətdə ətrafa yayıldı. Onun zühur
edən bəzi kəramətləri və xalqa olan mənəvi xidmətləri Həştərxan
valisinin diqqətini çəkdi. Buna görə vali onun bu şəhərdə qalaraq irşad
fəaliyyətlərini davam etdirməsini xüsusilə tələb etdi. Mahmud Əfəndi
qalan ömrünü burada keçirməsinə baxmayaraq Qafqazla Volqa
arasında bir körpü idi. Bəzən özü doğma yuruduna gedir, müridlərinə
və ziyarətlərə baş çəkir qayıdır, bəzən də müridləri cəmləşib onu
ziyarətə gəlirdilər.“ القصيدة المحموديّة/ əl-Qəsidətu-l Mahmudiyyə” əsərin
müəllifi Abdullah Əfəndi yazır ki, mən Həştərxana, böyük ustadın
görüşünə gedəndə o, xəstə idi. Mənimlə görüşdü və belə dedi: “Artıq
mənim bu dünyadan köçmək vaxtım gəlib çatıb”. Mahmud Əfəndi bu
hadisədən 15 gün sonra dünyadan köçdü. Mən onun dəfnində iştirak
etdim, cənazə namazını qıla bildim, ancaq adamların çoxluğundan
cənazəni götürmək mənə nəsib olmadı. Çox adam gəlmişdi. Böyüklər
üçün faytonlar qoşulmuşdu. Şəhərdən məzarlığa bir fərsəx yol var idi31.
Mahmud Əfəndi hicri tarixlə 1294, miladi 1876-cı ildə qış vaxtı bazar
günü xəstələnmiş və həmin gün də, vəfat etmişdir. Şeyx Qütbu-l Ğavs
Mahmud Əfəndi, Həştərxanda Şeyxlər qəbristanlığında dəfn edildi.
(Şəkil 5.)
Almalılı Mahmud Əfəndi Həştərxanda hər şeydən əvvəl xalq arasında
mistik həyəcanın meydana gəlməsinə səbəb olması ilə bir ictimai xadim
kimi fəaliyyət göstərmişdi. O, xalqın mənəvi dəyərlərinin və etiqadi
əsaslarının formalaşmasında böyük rol oynamış, sufi həyat tərzinin

Məhəmməd Şabanoğlu, Talanın yastı yolu, Bakı, s. 26; Yaqub Paşa, Nurlu Simalar,
Bakı 2010, s 5.
31
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yayılmasında fədəkar və cəfakar bir mürşid-i kamil olmuşdu. Onun dini
ictimai xidməti və insanlar arasında sahib olduğu nüfuzu səbəbilə
vəfatından sonra biri Həştərxan şəhərinin ən böyük məscidi olmaqla iki
məscidə “Mahmud Əfəndi məscidi” olaraq onun adı verilmişdir. (Şəkil
6.)
Mahmud Əfəndinin icazət verdiyi səkkiz yetirməsi olmuşdur. Onun
xəlifələrinin daha çox olduğu iddiaları bir müddət mübahisəli məsələyə
çevridi. Bir çoxları ona nisbət olmağın şərəf və izzəti naminə buna cəhd
edir, öz şeyx və Əfəndilərinin Mahmud Əfəndidən məzun olduqlarını
böyük fəxrlə deyirdilər. Qarqaylı Molla Hacı Əfəndi və Abdullah
Əfəndinin ondan icazətli olduqları haqqında gəzən söz-söhbət buna
misaldır. Bu danışıqlara şahid olan Hacı Əhməd Əfəndi Talalı onların
Mahmud Əfəndinin müridi olmadığını, onun ancaq səkkiz nəfərə icazət
verdiyini və bu diyarda onlardan başqasına icazət vermədiyini
demişdir32.
Yetirmələri arasında bu irfan yolunu davam etdirən və mürid
yetişdirərək icazət verən təkcə Şeyx Əhməd Əfəndi Talalı olmuşdur.
Əslində isə Əhməd Əfəndi ilə davam edən bu müqəddəs yol, gələcəkdə
Xalidiyyə Mahmudiyyə olarak yayılan və bölgədə Şueyb Əfəndi ilə
güclü bir ənənəyə çevriləcək təsəvvüf qolu idi. Mahmud Əfəndinin
məzunlarına gəlincə onları aşağıdakı kimi sadalamaq olar:

32

Baqini, Tabaqat, s 544.
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1) Talalı Şeyx Əhməd Əfəndi (q. s.)
2) Ləkitli Hacı Cəbrail Əfəndi Saxuri (q. s.)
3) Suvagilli Hacı İsmayıl Əfəndi (q. s.)
4) Hacı Həmzət Əfəndi Saxuri (q. s.)
5) Hacı Həzrət Əfəndi Saxuri (q. s.)
6) Hacı Baba Əfəndi Qaxi (q. s.)
7) Hacı Nurullah Əfəndi Laysklı (q.s)
8) Hacı Məhəmməd Əfəndi ər-Ruçi (q. s.)
Nəticə
Məlumdur ki, Qafqazda sufi düşüncə İslamın ilk illərindən etibarən
mövcud olmuş və əsrlərlə bu coğrafiyada dinin təşəkkülü sahəsində
təsir dairəsi geniş olmuşdur. Demək olar ki, Mavaraunnəhrdə olduğu
kimi Qafqazda da bütövlükdə müsəlman xalqların həyat tərzi başda
olmaqla sosial həyatın təşəkkülündə mühüm rol oynamış ədəbiyyatdan
incəsənətə hər sahədə söz sahibi olmuşdur. İslam dininin Qafqazdakı
bu inkişaf trendi XVIII əsrin sonlarından etibarən səngiməyə
başlamışdır. Geriləmə dövrü kimi ifadə edə biləcəyimiz bu dövrlər XIX
əsrə qədər davam etmişdir. Ancaq bu dövrdən etibarən Qafqazda
Bağdadi Mücəddi qolun nümayəndəsi İsmayıl Siracəddin Şirvani ilə
yeni bir hərəkat başlamış və Qafqazda bu irfan hərəkatı üç qola
ayrılaraq bir əsr boyu mənəvi həyatın dirçəlməsi ilə birgə elmdə və
sosial həyatda böyük yeniliklərə və dini-mədəni sahədə bölgəyə xas
nümunələrə imza atmışdır.
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İstər bölgə xalqlarının fərglilikləri baxımından istər dövrün insanının
maariflənməsi baxımından Nəqşibənd Mücəddidi irfan hərəkatı ictimai
bir çox problemlərin həllində öz töhfəsini vermişdir. Bu dövrə qədər
pərakəndə

fəaliyyət

göstərən

mədrəsələr,

Mahmudiyyə

irfan

məktəbinin bölgədə yayılmasından sonra nizamlı və güclü təlim
səviyyəsinə malik tədris ocaqlarına çevrilmişdir. Bu dövrdə, tarixi
Qoloda (qədim Car) mədrəsəsinin ehtişamı bütün Car-Balakən
mədrəsələrində yenidən dirilmiş və hər tərəfdə geniş vüsət tapmış oldu.
Şirvani məktəbinin ən böyük qolu olan Car-Balakən ekolu Almalılı
Mahmud Əfəndidən sonra Mahmudiyyə qolu olaraq məşhurlaşdı.
Deyim yerində olarsa Almalılı Mahmud Əfəndi bölgədə təriqətin pirisanisi kimi çıxış etmişdir. Onun Çarlıq Rusiyası tərəfindən Qafqazdan
Həştərxana sürgün edilməsi təriqətin orada da yayılmasına səbəb
olmuşdur. Həmçinin Qafqazda Mahmud Əfəndinin yetişdirdiyi icazətli
səkkiz xəlifəsi bölgədə mədrəsə təməlində yayılan təriqət prinsiplərini
inkişaf etdirməklə bir uləma ordusu yetişdirmişdirlər. Təriqətin bu
xüsusiyyəti Mücəddidi qolun İslam dininin islahatçılıq sahəsindəki
bidətlərdən qorunma və dini ehkamın sosial həyatda Qurani-Kərim və
nəbəvi sünnəyə müvafiq rəhbər tutulması işində böyük uğurlar əldə
edilməsinin zəminini təşkil etmişdir.
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GAZİANTEP’İN KONUMU
Birçok farklı özellikleriyle öne çıkan Gaziantep, jeopolitik olarak çok önemli bir
konumdadır. Coğrafi olarak, bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat
bölümünde, diğer kısmı ise Akdeniz coğrafyasının doğu kesiminde yer alan,
güneyinde Suriye sınırı bulunan nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin altıncı şehri
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin, gelişmiş sanayisi ile en yoğun ilidir.1 Konumu
itibariyle tarihinde birçok göçlere ve saldırılara maruz kalmış ve her dönemde elde
edilmek istenen bir şehir olmuştur. Güneyden gelen uzun çöllerin bittiği noktada
bulunan, batısında Torosların uzandığı, doğusunda Fırat nehrinin sınır çizdiği Antep,
geçmişinde savaşlara, muharebelere ve saldırılara maruz kalmasından dolayı farklı
kültürlerin yoğrulduğu bir coğrafya olmuştur.2 Gaziantep ilinin jeopolitik konumunun
öneminden dolayı Osmanlı Devleti’nin son zamanların da, Amerikalı Protestan
misyonerler kolej kurmuş ve bu koleje bağlı diğer eğitim çalışmalarında
bulunmuşlardır.3 Şehrin kültür yaşamı ile birlikte birçok açıdan farklı ürünlerin
yetiştirildiği ve yetiştirilen bu ürünlerin işlenmesi için imalathanelerin bulunduğu bir
şehirdir.; Yayıncılık, Dericilik, Dokumacılık, Boyacılık, Yağcılık, Sabunculuk iş
kolları etkin bir şekilde çalışıyordu. Antep şehrinin ismiyle nam yaptığı Fıstık ağacını
ilk önce Makedonyalı Filipin oğlu İskender’in getirdiği söylenir. Jeopolitik olarak,
Akdeniz’den gelen yollar ile Suriye, Irak, Ortadoğu, Uzakdoğu gibi yolların kesiştiği
bir konumda olması dolayısıyla bu şehre bir başka önem atfetmektedir 4
Gaziantep, Romalılar devrinde yerleşim alanı olarak “Doliçhenus” dedikleri
“Doliche”dir. Burası Antep şehrinin 10 km uzağında bir köydür. Fakat başka
kaynaklarda buranın adı daha sonraları “Dülük” olarak geçmektedir.5 Orta Çağda
bugünkü yerleşim alanında Ayıntap şehri vardı. Bu şehre Araplar “Ayıntap” Latinler

Gögüş, M. Oğuz, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, (Cihan
Ofset, Gaziantep, 1997), 13.
2
Şıvgın, Hale. 19. Yüzyılda Gaziantep, (Gaye Matbaacılık, Ankara, 1997), 1.
3
Çiftçi, Abdullah Edip. İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, (Damla Matbası,
Gaziantep, 2009),
4
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 8.
5
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 17.
1
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“Hamtap”, Ermeniler “Anthaph” demişlerdir. Ayıntap’ın Delük yerine geçmesi XIV.
Asrın son yıllarına rastlamaktadır.6
Gaziantep’in birçok uluslar tarafından el değiştirmesi ile kültürel yapıların
mevcudiyetini çoğaltmıştır. Dört Halife, Emevi, Abbasi, Eyyübi, Selçuklu Roma
devletleri zamanlarında Cami, mescit, medrese, kervansaray, su yolları, kale, saray,
konak vb. birçok eser yapılmıştır. Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından yapılan
ve 36 kulesi bulunan Antep Kalesi bunlardan birisidir. Bu kale daha sonraları Memluk
sultanı Kayıtbay ve sonrada Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman tarafından
onarılmıştır. XV. Yüzyıl başlarında Antep şehri Osmanlı hâkimiyetine girmeden önce
de birçok tarihi eser mevcut idi. Yaklaşık 129 adet cami, 15 Medrese, 20 Hamam
vardır. Ayrıca Eyyubilerin ve Memluklerin yaptırdıkları saraylar, konaklar ve hanlar
mevcuttur. XVII. Yüzyıla gelindiğinde artan nüfus ile beraber cami sayısı 140
olmuştur.7 Yine önemli alışveriş merkezleri olan Kapalı çarşı, Bedestenlerde tarihin
bıraktığı miraslardır. Osmanlı dönemi ve memluk dönemine ait camiler; Ömeriye,
Mehmet Nuri Paşa, Kozanlı, Ayşebacı, Eyyupoğlu, Alaybey, Hüseyin Paşa, Hüseyin
Paşa, Ahmet Çelebi, Kılıçoğlu, İhsan Bey (Esenbek), Ağa, Şah, Bostancı, Alaüdevle
(Ali Dola), Tabakhane, İki şerifeli, Handaniye, Tahtani, Ali Nacar Camileridir.8
Osmanlı Devletinden önce Ayıntap’ta büyük Türk Tarihçi Ayni (1360-1451) XV.
Yüzyılda Şair İbn-i Bâli. XIX. Yüzyıl başlarında en büyük Türk bilginlerinden olan
Mütercim Asım Efendi, Şair Munip Efendi ve Maarif Nazırı yetişmiştir.9
GAZİANTEP’İN TARİHÇESİ
İlk olarak “Düllük” şehrinin Etilerden tarafından kurulduğunu daha sonra Asurlular
M.Ö. 717 ile 612 yılları arası buraları işgal etmiş ve ele geçirmiştir. Asurluların
buraları ele geçirmesiyle Etilerle savaşlara girmişlerdir. Savaş sonucu zayıflayan bu
iki devletin yerine bu yörelere Mittaniler hâkim olmuştur. Mittaniler M.Ö. 1600-1400
yılları arasında burada bulunmuşlardır. Mittanilerden sonra M.Ö. 612-329 yılları

Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 9.
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 8-9.
8
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 9.
9
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 8-9.
6
7
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arasında Medler hâkimiyet kurmuşlardır. Medlerden sonra M.Ö. 329-309 tarihlerinde
Büyük İskenderin hâkimiyetine geçmiştir. İskenderin hâkimiyetinden sonra M.Ö.
309-167 yılları arasında Selefkuslerin hâkimiyetine girmiştir. M.Ö. 167 M.S. 395
Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması ile Antep bölgesi Doğu Roma
İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Daha sonraları M.S. 395-639 Bizans
devletinin hâkimiyetine girmiştir. Daha sonraları merkezi Samsat olan, AdıyamanMaraş-Antep

illerinin

bulunduğu

bölgede

kurulan

Komagene

Devletinin

hâkimiyetinde kalmıştır.10
İlk olarak Hicret zamanında Bizans’la irtibat kuran İslam elçileri, daha sonra Hz.
Ömer (r.a.) döneminde bütün Suriye’yi fethederek Antep bölgesine kadar
gelmişlerdir. Suriye Cephesi komutanı Ebu Ubeyde’nin öncü birliği komutanı
Ganemoğlu İyaz 639 yılında Antep, Dülük, Merziban, Raban, Tılbaşar gibi yerleri
alarak İslam devletine bağlamıştır.11 Dört halifeden sonra Emevi idaresine geçen
Antep, Ömer bin Abdülaziz’in Malatya’yı alması ile sonuçlanan seferinden dönüşte
buraya uğramış ve Hz. Ömer (r.a.) zamanında yapılan Ömeriye Camisinin onarımını
yaptırmıştır. Emevilerin son halifesi Mervan döneminde Gaziantep kalesinin onarımı
yapılmıştır. Emevi devletinin yıkılmasıyla Antep ve yöresi Abbasilerin hâkimiyetine
geçmiştir. Abbasiler döneminde Bizanslılar bu bölgeleri tekrar ele geçirmek için
seferler düzenlemişlerdir. Harun Reşit 780 yıllarında bu yöreleri ele geçirmiştir.12
Avasım bölgeleri kurmuştur. Gaziantep’in doğusundaki Cünüt dağı da adını Harun
Reşit döneminde almıştır. Antep ve yöresi Abbasîler döneminde Handanilerin
hâkimiyetinde iken hükümdarı Seyfüddevle zamanında yapılan savaşlar neticesinde
buralar 962-963 tarihlerinde Bizanslıların eline geçmiştir.13
Avasım teşkilatlarında görev yapan Türkler, 11. Yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu
Hükümdarı Alparslan’ın komutanlarından Afşin Dülük’e kadar gelerek burasını
karargah yapmıştır. Sultan Alparslan’ın 1071 Malazgirt’te Kendisinden dört kat daha

Keleş, İbrahim. Savaşlarıyla Savunmalarıyla Gaziantep, (Emin Ofset Matbaacılık,
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büyük olan bizans ordusunu yenerek tarihin seyrini değiştirmiştir. Sultan Alparslan’ın
İslam dünyasını korumak için ve bizanslıları Türk yurtlarından çıkartmak için yaptığı
bu savaş bir dönüm noktasıdır. Bu savaştan sonra Antep Anadolu’nun giriş kapısı
görevini üstlenmiş ve Türk-İslam kültürünün merkezlerinden biri olmuştur.14 1077’de
Alparslan’nın komutanlarından Gümüştekin, 1084’de ise Süleyman Şah Antep
yöresini hâkimiyet sağlamışlardır. Antep, Selçukluların himayesinde iken 1096
tarihinde haçlı savaşları başlamıştır. Haçlı savaşları sırasında birkaç el değiştiren
antep yöresi 1098-1150 yılları arasında kurulan Edez kontluğu himayesine geçmiştir.
Daha sonra Selçuklu Sultanı Mesut ile Musul atabeylerinden Mahmut Zengi
tarafından tekrar alınmıştır.15
Bu tarihten sonra bir ara Fatımi Devletinin eline geçen bölge daha sonra haçlıların
eline geçmiştir. Haçlıların elinde bulunan bölge çok geçmeden 1187’de Tılbaşar,
Ravanda kalesi ve Antep Kalesi önünde haçlılarla Selahaddin Eyyubi’nin ordusu
arasında çok çetin savaşlar oldu. Selahaddin Eyyubi bu bölgeyi haçlılardan almıştır.
Eyyubi devleti Antep ve çevresinde hâkimiyeti sağlamıştır. 13. Yüzyıl ortalarına
doğru Antep bölgesi Memluk devletine bağlanmıştır. Memluk devleti döneminde
Antep bölgesinde pek çok imar faaliyetleri olmuştur. Cami, mescit, medrese, hamam,
han, konak gibi eserler yapmışlardır.16 Bu dönemde Antep bölgesi en parlak dönemini
yaşamıştır. Hem kültür açısından hem de sosyal açıdan refah bir dönem olmuştur.
Özellikle Sultan Melik Nasır dönemi Antep yöresi en parlak devrini yaşamıştır. Bu
dönemde tarihçi ve devlet adamı Bedrüddin Ayni, Şair ve Devlet Adamı İbni Bali,
Bilgin Şeyh Hüsamettin Dr. Muzafferettin Şeyh Zülfü, Dr. Ahmet gibi önemli
şahsiyetler bu devirde yaşamışlardır.17
Memluk devletinin hâkimiyetinde huzur ve refah içinde yaşayan Antep yöresi bazen
Moğolların bazen farklı devletlerin saldırılarına maruz kalmıştır. 1515 yılında
Dulkadiroğlularına geçen Antep şehri Mısır ile yapılan savaş sonunda bu bölgeyi ele
geçirmiştir. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Antep bölgesini almak için Besni
Keleş, Savaşlarıyla Savunmalarıyla Gaziantep, I-II.
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üzerinden gelerek kendi adıyla anılan Yavuzeli de otağını kurmuş ve Mısırın Antep
valisi Yunus Bey Kalenin anahtarını Sultana teslim etmiştir. Yavuz 1516 yılında
Antep’e şehrine girdi ve bu şehir 1818 yılına kadar Osmanlı Devlet idaresinde kalarak
büyük bir sükûnet ve huzur hâkim olmuştur.18 Bu devirde Antep bölgesi yükselme ve
gelişme çağı yaşamıştır. Şehrin genel hatları mahalleri bu dönemde belirginleşmiştir.
Cami, mescit, medrese, imaret, çeşme, han ve hamamlar yapılmış şehir bayındır hale
gelmiştir. Hem iktisadi, hem sosyal açıdan yükselme devrini yaşayan Antep şehri bu
dönemde dışarıya Halep tüccarları aracılığıyla başka memleketlere dokuma ihraç eden
bir şehir haline geldi. Sabun imalathaneleri, dokuma tezgâhları, kervansarayların
çoklu oda sistemine geçmesine neden olmuştur. Önemli ticaret yolları üzerinde
bulunması da şehri zenginleştirmiş ve kalkındırmıştır.19
Antep’in huzur ve sükûneti 17. yüzyılın başlarına sürdü. Bu yüzyılda Kilis’te çıkan
Canpolatoğlu isyanı, Antep şehrini etkilemiştir. Osmanlı ordusu isyanı bastırmak için
Antep şehrine gelmiş şehirde bu isyan dolayısıyla huzursuzluk ortamı olmuştur. Yine
de Halep şehrinde ortaya çıkan Kalenderoğlu isyanını bastırmak için gelen Osmanlı
ordusu Antep’te konaklamıştır.20
Bu isyanlarla huzuru bozulan Antep halkı, Osmanlı padişahı Genç Osman’ın
yeniçeriler tarafından öldürülmesi üzerine daha çok morali bozulmuştur. Kadının
fetvası üzerine yeniçerileri yakaladıklarını idam ettirmiştir. Maraş elinde bulunduran
Maraş Beylerbeyi Rum Mehmet ile Şam Valisi Deli Yusuf Paşa’nın kavgalarından
Antep halkıda huzursuz olmuştur. Antep kalesine sığınan Rum Mehmet Besni’li Ali
Bey tarafından yakalanarak öldürülmüştür. IV. Murat, Bağdat seferine giderken
Antep üzerinden geçerek burayı ziyaret ederek Tılbaşar’daki köprüyü yaptırtmış ve
şair Şahveli ile görüşmüştür.21
18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devletinin gerileme ve çöküş devri Antep şehri
içinde huzursuzluk ve gerileme devri olmuştur. Dışardan gelen göçlerin yol açtığı
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soygunculuk, yağma ve cinayetler halkı tedirgin ve huzursuz etmiştir. 1780 ile 1820
yılları arasında cereyan eden isyanlar, ayaklanmalar, yeniçeri kavgaları halkı
bezdirmiş ve huzursuzluk ortamı oluşmuştur.22 O dönemde olumsuzluklar ardı arkası
geliyordu. 1818’de yağmurların çok az yağması ile yaşanan büyük kuraklık,1821
yılında yaşanan şiddetli deprem ve 1826 yılında yaşanan veba salgını Antep halkını
çok sarsmıştır. Bu sıkıntılarla beraber 1831 yılında da Mısır’dan gelen İbrahim Paşa,
Osmanlı kumandanı Hafız Paşa komutasındaki orduyu yendi. Antepliler İbrahim
paşanın yolunu kesip büyük bir savaş meydana geldi ve antepliler bu savaşta
yenildiler. İbrahim paşa Antepteki onu karşılayan büyük bir ilim adamları safıyla
karşılaştı, o zamanlar antepte 120 medrese var idi. İbrahim paşa bu âlimlere hürmeten
fazla zarar vermeyeceğini söylese de antep onun istilasına uğramıştır.23 Antep halkına
Osmanlı saflarında yer aldıkları için sert tedbirler alarak büyük bir zülüm yapmıştır.24
1893 tarihinde Ermenilerin neden oldukları Balta Harbi Antep şehrini kana boyamaya
yetmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında binlerce insanı cephede şehit veren Antep
halkı, kıtlık bulaşıcı hastalık, çekirge akını istilalara uğrayarak çok zor ve sıkıntılı
günler geçirmiştir. 1918 yılında Osmanlı Devletinin imzaladığı mütareke ile savaştan
yenilgiyi kabul ederek çekilmesiyle Antep şehri ilk önce İngilizlerin daha sonrada
Fransızların fiili işgaline uğramıştır.25
İNGİLİZLERİN ANTEP’İ İŞGALİ VE ANTEP SAVUNMASININ MİLLİ VE
MANEVİ BOYUTU
Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru Almanlarla birlikte yenilen Osmanlı Devleti
savaşa devam etme etmeme arifesinde iken o sıralarda Osmanlı devletinin başında
Sultan Vahdeddin vardı. Sonunda istenilmese de mütareke imzalandı. 1918 yılında
imzalanan Mondros ateşkes antlaşmasıyla Antep şehri dışında Suriye ve çevresi İtilaf
devletlerin işgal etmesine bırakılmıştı. Bu anlaşmanın şartlarına uymayan İngilizler
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15 Ocak 1919 tarihinde Antep’i işgal ettiler.26 O sırada Antep şehrinin nüfusu 83 bin
kişiydi Bunun 35 bini Ermenilerden oluşmaktaydı. Ermeniler Ermenice bilmezlerdi
ve evlerinde Türkçe konuşur dua ve ibadetlerini türkçe yaparlardı. Antep sanatının
hepsi ermeni ustaların elindeydi anteplilere sanatı öğretmezlerdi. antep’in en güzel
yerleri ve mülkleri ermenilerindi. Ermenilere kendi dillerini ve türklere olan
düşmanlıklarını antep’te kurulan Amerikan Koleji öğretti.27 İşgalin başlamasıyla
antep şehrinde bulunan ermeni tercümanların İngilizleri kışkırtmasıyla İngilizler
Antep halkına büyük zulümler yapmaya başladılar çok geçmeden makinalı tüfeklerle
23 Ocak tarihinde Hükümet konağını bastılar.28 Devletin ileri gelenleri aydınları ve
kıdemli bazı kişileri tutuklayıp aileleri ile görüştürülmeden otomobillere bindirip önce
Halep’e oradan da Mısır’a sürgüne gönderdiler. Çeşitli işkenceler geçirdikleri bu
kişilerin çoğu hapishanede öldüler. Bu baskın sırasında İngiliz güçleri, Ermenilerin
göçü ile ilgili vesika ve evrakları da gasp ederek Mısıra götürdüler. 12 Mart’ta Şehirde
sıkıyönetim ilan ettiler. Evinde silah bulunduranlar derhal teslim etmeleri teslim
etmeyenlerin idam edileceğini ve ailesine yüklü miktarda ceza kesileceği ilanlara
yazarak duvarlara astılar.29
Bu durum Antep halkının moralini bozmuştu iyiden iyiye zulüm hakarete maruz
kalmışlardı. Bir taraftan da Ermeniler tahrikleriyle İngilizleri kışkırtıyorlardı. O
zamanki Antep şehrinde bulunan askerler terhis edilmiş olanlarda İngilizlere karşı bir
direnç sağlamaktan çekiniyordu. Köşe başlarında kurulan makinalı silahların
tehdidiyle yaklaşık ondört araba silah toplandı. Halkta boş kovan ve fişek bile
kalmamıştı. Ermenilerin kolej mektebi müdürü olan Mr. Meril İngilizleri kışkırtarak
toplanan silahların halktaki silahların sadece dörtte biri olduğunu söyledi ve ingilizleri
tekrar kışkırttı.30 Çok miktarda silahın gömülü olduğu dedikodusunu çıkarttılar. Hatta
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terbiyeli köpekleri de getirmişler koklayarak gömülü silahları bile buluyormuş
dedikodusunu da yaydılar. Silahları kimde yakalanırsa idam edileceğini ve ailesine de
para cezası verileceğini söylediler. İngilizlerde ermenilerin tahrik ve kışkırtmasına
hemen inanıyorlardı. Bu yoğun tahrikten sonra ingilizler tekrar ilanlar yayınlayarak
halkın ileri gelenlerini hapse atarak bazılarını da Halep’e sürgün ederek tekrar evleri
arayarak silah toplamaya başladılar. Milli mücadele ruhu taşıyan Antep Halkı,
silahlarını keçelere sarıp duvarların içine, bahçeye toprağın altına gömdüler. Fakat
ermenilerin desteğiyle ingilizler halk üzerinde büyük bir baskı ve terör estirmeye
başladılar.31
İngilizler, 15 Mart 1919’da sokağa çıkma yasağı getirdiler. Ermenilerin silah ve
mühimmatlarına dokunmadılar. Halkın dükkân ve işletmelerini kapattılar. Sadece
ekmek çıkaran fırınlar açık bıraktılar.32 Dükkânını açacak olanlar kurşunlanacaktı.
Gece saat onikiden sonra dışarı çıkmak yasaktı. İki kişinin bir araya gelmesi şüphe
uyandıracağından iki kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Sıkıyönetim şartlarını çok
ağırlaştırdılar tarih böyle zulüm ve haksızlık görmedi. Bu baskı ve zulüm yaklaşık
olarak onsekiz gün sürdü. Bu baskı anteplileri birbirine yaklaştırıyor dayanışma
kuvvetini artırıyordu. Vatan sevgisi ve direnme gücü kabaran Anteplilerin ileri
gelenleri ile Âlim ve Hocaları Cemiyet-i İslamiye’yi kurdular. Cemiyetin amacı halkı
her türlü düşman saldırısından korumak toplanan yardımları fakirlere ve asker
ailelerine ulaştırmaktı.33 Akabinde bu baskının yanlış olduğunu anlayan İngilizler
dükkânların ve işletmelerin açılmasına izin verdi. Antep Ermenileri sürekli İngilizleri
kışkırtarak halkı bastırmaya sindirmeye çalışıyorlardı. Ermenilerin tahrik ve ortalı
karıştırma çabalarına maalesef İngilizler destek verircesine halka görülmemiş derece
haksızlık ve zulüm ettiler. İngilizlerin gidip yerine Fransızların geleceği konuşuldu.
1919 yılında devlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla Suriye ve Adana’daki
İngiliz

komutanlıklarının

yerine

Fransız

Komutanlıklarına

devredilmesi
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kararlaştırılmıştır. 5 Kasım 1919’da İngilizler Antep’ten çıktılar ve Fransızlar Antep’e
giriş yaptılar.34
FRANSIZLARIN ANTEP’İ İŞGALİ VE ANTEP SAVUNMASININ MİLLİ VE
MANEVİ BOYUTU
Fransızların 5 Kasım 1919’da Antep’e girişiyle halk çok tedirgin olmuştu. Çünkü
İngilizlerden yeterince zulüm gören halk birini atlatamadan ikinci bir baskı ve zulüm
devri ile karşılaştı. Ermenilerle birlikte hareket eden Fransızlar adana bölgesinde
yaptıkları zulümleri ve insanlık dışı uygulamalarını bildikleri için Antep halkı çok
tedirgin olmuştu.35
Fransızlar ilk yaptıkları icraat Akyol polis karakolunda asılı olan tür bayrağını
indirtmekle işe başladılar. Olay şehirde bomba etkisi yapıyor. Cemiyet-i İslamiyye
derhal toplandı. Bunun üzerine milli ve manevi ruha sahip Antep halkı ayaklandı ve
hükümet binasına yürüdüler. Bayrağın tekrar çekilmesini istediler. Bayrak tekrar
çekildi. Ölmeden canını ortaya koymadan türk bayrağın inmesine rıza gösteren polis
derhal görevden atılıyor.36 Fransızlar bunu hazmedemeyerek hükümete bir nota
çekerek bundan sonra hiçbir resmi yerlere Türk bayrağını çekilemeyeceğini
söylediler. Bunun üzerine 23 Kasımda büyük bir miting yapıldı. Miting sırasında
Diyarbakır Onüçüncü Kolordu komutanı Cevdet Bey Fransız işgal kuvvetlerine
çektiği telgrafla bu işgali protesto etmiş ve Fransız kuvvetlerinin derhal Antep şehrini
boşaltmasını istemişti.37 aynı şekilde Antep belediye reisi de bir bildiri yayınlayarak;
İngilizlerin Antep halkının yüzde doksanını Türk ve Müslüman olduğunu bildikleri
için şehri terk ettiklerini. Antep halkının da kanunlara itaat ediyor, asayişi seviyor ve
gayri Müslimlerin hukuklarına saygılı davrandığı İngilizlerinde bunu bildikleri için
kıtalarını geri çektiklerini ifade etti. Ayrıca ihtilaf devletlerin Wilson prensiplerini
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dikkate alarak Suriye ile ilgisi olmayan şehrimizi terk etmelerini istiyoruz,38 diyerek
bu işgale karşı milli bir duruş sergilediler.
Fransızların Antep’e gelmesine ermeniler çok sevinmişlerdi. Fransızların adana
bulunduğu sırada birçok ermeni gönüllü onlara katılmış Anadolu insanına olmadık
işkenceler yapmışlardı. Ermeniler Türklerden intikam almak için her zaman fırsat
kolluyorlardı bunun için çaba sarf etmişlerdir. Fransızlara destek veren Ermenilerin
birçoğu da Bağdat ve Filistin cephelerinde silahlarıyla birlikte düşman ordusuna
katılan hainlerdi. Ermeniler, Antep şehrine yeni gelen Fransız birliklerini coşkulu bir
şekilde karşılıyorlardı Fransız birliklerin çoğunluğu ermeni gönüllülerinden
oluşuyordu. 10 Kasımda ermeni askerleri yolda yürümekte olan bir kadına saldırdılar
ve kadının ırzına geçtiler. Türk polisleri müdahale ettiler fakat polisleri tehdit ettiler.
Her ne kadar böyle iğrençlikler mutasarrıf kanalıyla bir protesto daha verildi fakat o
da öncekiler gibi bir karşılık bulmamıştı.39
30 Aralık 1919’da teşkilatlanmaya başlayan Antep halkı, işgale artık dur demek için
bir araya gelip büyük bir miting düzenlendi. Osmanlı İstiklalinin kutlanması adı
altında yapılan mitinge bütün okullar, Kadiri ve Rufai Tekkeleri ve silahlarını
saklayarak mitinge gelen milli çeteler, Heyeti Merkeziyeciler, semt reisleri ve coşkun
bir kalabalık katılmıştı.40 Mitingden sonra hep beraber yürüyüş yaptılar ellerinde
Kelime-i Tevhid yazılı bayraklarla ve halk hep bir ağızdan bağırarak “Lailahe illallah”
diyerek haykırıyorlardı ve “Fransızlar çekilip gitsin” diye bağırıyorlardı.41
Bütün bu zulüm ve haksızlara karşı Antep halkı Milli ve Manevi bir ruh ile
teşkilatlanmaya başladı. Milletvekili Ahmet Muhtar Bey, Mutasarrıf Celal bey,
Âlimler, Hocalar öncülük edip teşkilatlanmaya başladılar. Sivas’ta bulunan Mustafa
Kemal Paşa emriyle Ragıp Bey Antep’te Müdâfa-yı Hukuk Cemiyetini kurdu. Bu
cemiyetin Heyeti Merkeziyesi adında bir temsilciler meclisi vardı. Buraya üye olanlar
takma ad takarlar ve toplantıları gizlilik içinde tertipliyorlardı.42 Antep halkı
Lohanizade, Gaziantep savunması, 23.
Lohanizade, Gaziantep savunması, 25.
40
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 68.
41
Dai, Olaylarla Gaziantep Savaşı, 43-44.
42
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 64-65.
38
39
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namusunu ve memleketini korumak için katılım sağladı. Cemiyet gittikçe büyüyor ve
genişliyordu. Jandarma Yüzbaşı Esat Bey, Doktor Hamit Bey, Alay Katibi Maraşlı
Avni Bey, Eşref Efendi, Maraşlı Hoca Hamdi Efendi, Kevkebzade Abdurrezzak
Efendi, Merakzade Şerif Ağa, Körükçüzade Ahmet Efendi gibi Antep’in ileri
gelenleri Milli teşkilata öncülük ettiler.43 Bu cemiyetin Sivas’ta bulunan Heyeti
temsiliye ile sürekli irtibat olacak ve gelen talimat ve bilgileri etraf temsilciliklere
iletmek olabilecek savunma durumunda neler yapılacağını karar vermek gibi görevleri
vardı. Pazarbaşızâde Nuri Bey başkanlığında idare heyeti kuruldu. Halkın yaptığı
yardımları toplamak cepheye giden askerlerin ailelerine yardım etmek ve savunma
için gerekli olan bütün mühimmatın teminini sağlamaktır. Antep’in bütün mahallerini
yirmiyedi kısma ayırıp her birine bir isim verip temsilcilikler oluşturdular hatta
köylere kadar idare heyeti faaliyetlerine devam ediyordu. Cemiyete alınan kişiler
“dinine, vatanına, milletine canıyla malıyla hizmet edeceğini ve bilgileri dışarı
sızdırmayacağını” dair Kur’an-ı Kerim ve tabanca üzerine el basarak yemin ederek bu
cemiyete alınırdı.44
Bu cemiyet, fransızların Maraş’ta saldırılarına karşı maraş halkının silah cephane ve
mühimmat ihtiyacını da temin ediyordu. Mahallelerde kurulan bu milli teşkilat, birkaç
yakın mahalle bir araya gelerek güvenilir birini semt başkanı seçerek her semt
başkanın emrinde yüz tane silahlı adam bulunuyordu. Bu adamlar mahallerin güvenlik
ve devriye işlerini yapıyorlardı. Semt başkanları bölge başkanlarına bölge başkanları
da kumandanların emrine bağlıydılar. Halkta büyük bir sadakat ve bağlılık vardı.
Elinde olan gıda, giyim mühimmat ne varsa seve seve bu cemiyetin faaliyetlerine
veriyorlardı. Halepbâb, Birecik ve Maraş’tan çok sayıda silah ve cephane getirildi.
Teşkilatlanmaya özellikle her cemiyet ferdinin silahlı olmasına önem verirlerdi.
Köylere heyetler gönderilip köylülerin silahlanmasına önem verildi. Silahı
olmayanlar hayvanlarını satıp silah aldılar. Antep halkındaki bu hareketlenmeyi gören
Fransızlar barındıkları kolej mektebi binasının etrafını tahkim etmeye yığınak
yığmağa gıda depolamaya hayvanları için saman vb depolamaya başladılar. Bunlara
Lohanizade, Gaziantep savunması, 30.
Lohanizade, Gaziantep savunması, 31-32. ; Dai, Olaylarla Gaziantep Savaşı, 3637.
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44

224 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

bunları satan esnaf uyarıldı. Maraş savaşı bütün şiddetiyle devam ederken fransızlar
hem maraşa hem de antepe yeni askerler getirmeye başladılar.45
Fransız ve ermenilerden oluşan birlik top tüfekleriyle 12 Ocak 1920’de Arabdâr
bölgesine gelip oradaki köylüleri evlerinden çıkarıp yağmaladılar. Özellikle ermeniler
başka yerde yaptıkları taşkınlıklarını burda da yaptılar her türlü kötüğü yaptılar.
Köyden kaçan halk komşu köylere sığındılar. Haberi alan I. Cihan harbi Irak
cephesinde bulunan yirmisekiz otuz yaşlarında olan Memik Ağa ve Yamaçobalı Dede
Ağa’nın yardım ve gayretleri ile toplanan silahlı milli kuvvet sayesinde ermeniler ve
Fransızlar neye uğradığını şaşırdılar geldiklerine pişman bir şekilde yenilgiye
uğradılar bir kaçı kaçtı canlarını zor kurtardılar. Fransızların ermenilerle birlikte bu
saldırısında suçlu oldukları anlaşıldı. Memik Ağa Şahin Bey ile birlikte Kilis yolunda
düşman kuvvetlerine karşı günlerce çarpıştılar. Memik Ağa subay yardımcılığına terfi
ettirilmiştir.46
Fransızların bir kısmı 25 Ocak 1920’de maraş pazarcık ovasına girdi o sırada burada
düşmana pusu kuran Milli çete reislerinden Karayılanoğlu Molla47 arkadaşlarıyla
Fransızlara saldırdılar büyük kayıp veren Fransızlar çoğu imha edildi. Karayılanoğlu
molla maraş savaşına da katılmış ve birçok başarılı işler başarmıştır. Samsak Tepe
savaşına katılmış düşmana büyük zayiatlar vermiştir. Samsak Tepe savaşında
gösterdiği harikulede başarılarla düşman büyük zayiatlar almıştır bu savaşta
saklandığı kayanın arkasından düşmana mermi yağdırırken düşmanın attığı
yordanfil48 Karayılanın arkasına siper ettiği kayaya deyince kaya parçalandı ve
karayılan ise bu top mermisiyle parçalanan kaya parçalarıyla şehit olmuştur.49 Samsak
Tepesi onun adıyla anılıp Karayılan Tepesi olmuştur.50

Lohanizade, Gaziantep savunması,33-34.
Lohanizade, Gaziantep savunması, 34-35.
47
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 98.
48
Bkz. Yordanfil ucu sivri ve arkası kalın üç-beş kg ağırlığında top mermisidir.
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 98.
49
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 98.
50
Lohanizade, Gaziantep savunması, 36-37.
45
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Dedesi kendircilik yapan ve ailece kendir çöpü soyarak geçinen fakir bir ailenin
çocuğu olan Kamil, annesiyle birlikte dedesinin evinden gelirken annesinin sırtında
soydukları çöpler vardı. Fransızların askeri fırın olarak işlettiği fırının önünden
geçerlerken 3 fransız askerin saldırısına uğradı. Ondört yaşındaki kamil annesini
kurtarmak isterken 21 Ocak günü fransızların süngüleriyle şehit oldu. Şehit Kamil’in
katledilmesiyle halk ayaklandı silaha sarıldı.51 Namusa ve mukaddesata saldıran
düşmana nefes aldırmak hata idi. Şeyh Mustafa Efendinin gayretleri ile ve Fransız
kumandanın birkaç vaadiyle ortalık yatıştırıldı. 25 Ocak tarihinde fransızlar Maraş’ta
milli güç karşısında yenilgiye uğradılar. bu yenilgi Antep halkı tarafından sevinçle
karşılandı. Bu arada antepte bulunan fransız birlikleri taşkınlıklarını yapmaya devam
ediyorlardı. Halktan sert karşılık bulan fransızlar ne yapacaklarını şaşırmışlardı.52
Şahin Bey53, Fransız kuvvetleri engellemek için Kilis yolunda civardan topladığı yüz
kişilik gönüllü milli kuvvetle kızılburun, Kertil isimli yerlerde cephe kurarak Antep
ve Kilisteki işgal kuvvet komutanlıklarına notalar göndererek derhal boşaltılmasını
istedi. 3 Şubatta antepe gitmek için yola çıkan Fransız birliklerini geri püskürttü. Milli
kuvvetler, Fransızların kendi aralarındaki bağlantıyı sağlayan Antep-Kilis hattında
kurulu bulunan telgraf hattını tahrip ettiler.54 Antep mücahitleri halkın içindeki
teşkilatları düzenlemekle beraber Şahin Bey’e cephane ve erzak ve cephane
göndermeye çalışıyordu.55 11 Şubat 1920 tarihinde Fransız kumandanı General
Geret’e bir mektup göndererek; “Maraş savaşı kendisinin hilekârlığı neticesinde
ermenilerle türkler arasına ayrılık ve düşmanlık tohumu ektiğini, Antep-Kilis yolu ve
halk arasında asayişi korumak konusunda becerisizlik gösterdiğini, Fransızların
dışında herkes Şahin Bey’in sorumluluğunda güvenli bir şekilde seyahat
edebileceğini” belirtti.56 Antep halkıyla arası açılan ermeniler, türklerin olduğu
mahallelerden ermenilerin olduğu mahallere, Türkler de türk mahallesine evlerini
taşıdılar. Fransız birlikleri kilisten yola çıkarak antep’e saldırıya geçeceklerdi fakat
Dai, Olaylarla Gaziantep Savaşı, 46-47.
Lohanizade, Gaziantep savunması, 37.
53
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 79-81.
54
Dai, Olaylarla Gaziantep Savaşı, 53-60.
55
Çiftçi, İlk Çağdan Günümüze Gaziantep Tarihi, 61-65.
56
Lohanizade, Gaziantep savunması, 38.
51
52

226 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

yolda Şahin Bey onları geri püskürttü. Yolların emniyetsizliğinden şikayet eden
Fransız kuvvetleri, güvenliğin sağlanmasını istediler fakat onlara bu şartların yerine
getirilmesi için, “Ermeni güçlerinin şehirden çıkarılması, Fransızların mevcut idareye
itiraz etmemeli, asla takviye kuvvet getirilmemeli, Türk taburunun Antep şehrinin
asayişini sağlanması” notası verildi.57
Fransızlar saldırılarını artırarak devam ediyorlardı. Yaklaşık 8000 kişilik piyade, 200
kişilik süvari, bir top bataryası makinalı tüfekler ile Antep’e saldırmak için oylum
köyünden itibaren savaş tertibatı alarak yola çıktılar. Kızıl Burun tepelerinde Şahin
Bey onları geri püskürtmeye çalıştı. Maasere Köprüsü üzerinde on sekiz arkadaşıyla
birlikte son mermisi kalana kadar direndiler ve fransız piyade askerlerinin
süngüleriyle orada şehit oldular.58 Ahlakıyla, dürüstlüğüyle, kahramanlığıyla herkesin
sevgisini kazanmış olan Şahin Bey, “düşman bu şehre ancak benim bedenimin
üzerinden geçebilir” diyerek kanının son damlasına kadar çarpıştı ve düşman onun
bedeninin üzerinden ancak şehre girebildi. Şehit olurken ki sözü: “Allah’ım vatanı
kurtar” oldu. Naaşı önce köyüne defnedildi. Savaş bitince onun naaşını çıkarıp
karayolları müdürü tarafından elmalı köyü köprüsü yanında mezarına gömdüler ve
orayı abide yaptırdılar. Orası abide olarak bilinmektedir.59
Kuva-yı Milliye Kumandanı Kılıç Ali Bey, Maraş bölgesinden gelmiş ve 30 Mart
1920’de Antep’in Burç Bölgesinde yerel milli kuvvetlerle görüşmeler yaptı. Herkes
elinde mavzer parmakları tetikte bekliyordu. Kilisten Antepe Gelen Fransız
Kumandanı Andrea geri kilise dönmek istedi Kılıç Ali Bey kuvvetleriyle bunu
engellemeye çalıştı bu sırada top ve tüfek sesleri şehirde duyulmaya başladı ve
ermenilerde türk mahallerine ateş etmeye başladı.60 Türk gençlerde eline silah alan
cepheye koşarak savunma durumuna geçtiler. Bu savunma savaşının besmelesini
çeken kişi Körükçüzâde Ahmet Efendidir. 1 Nisan 1920’de halkın ileri gelenleri,

Lohanizade, Gaziantep savunması, 39.
Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, 80-81.; Dai, Olaylarla
Gaziantep Savaşı, 66.
59
Lohanizade, Gaziantep savunması, 40. ; Gögüş, İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli
Yönleriyle Gaziantep, 102.
60
Dai, Olaylarla Gaziantep Savaşı, 68-71.
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esnafı, mücahitleri, Müftüzâde Abduh Efendi’nin evinde toplanıldı. Müdafa-yı Hukuk
temsilcileri tarafından subaylara görevler verildi. Herkesin görev yeri belirlendi
cepheler düzenli bir kontrolden geçildi. Ermenilerde fransızlarla birlikte cephelerini
kurdular karşılaştıkları türkleri kurşunluyorlardı. Böylece Antep savaşı başlamış
oldu.61
SONUÇ
Anadolu’nun güneyinde bulunan Antep şehri Osmanlı Devleti’nin Asya’ya
Ortadoğu’ya açılan önemli şehirlerinden biridir. Jeopolitik konumu itibariyle
insanların göçebe ve yerleşik hayata geçtiği günden Osmanlı Devletine kadar pek çok
kavimlerin milletlerin geçiş noktası olması nedeniyle diğer Osmanlı şehirlerine göre
daha gelişmiş ve yeniliklerle yüzleşmiştir. Osmanlı devletin’in gelişme ve yükselme
dönemlerinden itibaren birçok Padişah’ın ve Sultan’ın uğrak ve konaklama yeri
olmuştur. Güçlü ve büyük osmanlı devletinin zayıflamasıyla merkezden uzak
milletlerin vilayetlerin osmanlı’dan yavaş yavaş ayrılması ve kopması ile güçsüz
duruma düşen osmanlı devleti 1914’te birinci Cihan Harbine katılarak daha da güçsüz
duruma düşmüştür. Bunu fırsat bilen Batılı devletler başta İngiltere, Fransa,
Yunanistan ve Ermenistan gibi devletler kendi aralarında gizlice anlaşarak osmanlı
devletinin vilayetlerini bölgelerini kendi aralarında bölüştüler. İngilizler ve Fransızlar
Antep bölgesini işgal ederek subay, asker ve sivil halkı esir alarak onları tutuklayıp
şehrin tamamına hâkim olmak istediler. Fakat Asırlardır bu coğrafyada nice badireler,
nice sıkıntılar atlatan antep halkı Sad bin Ebi Vakkas’ın imanını, Sultan Alparslan’ın
ruhunu, Ertuğrul gazinin coşkusunu, Yavuz’un cesur yüreğini, İmam Gazali’nin,
Mütercim Asım’ın ilmini kuşanmış olan işte bu antep halkı, İnancıyla, Vatanıyla,
Namusuyla, cesaretiyle tek yürek olmuş, Karayılan, Şahin Bey gibi düşmana göğsünü
siper etmiş vatan evlatları düşmana ayak bastırmamak için şehit olmuş seve seve
canlarını vermişlerdir. Bir karayılan gider binlerce karayılan yetiştirir, bir Şahin Bey
gider binlerce Şahinbey yetiştirir bu vatan. Dün olduğu gibi bugünde erkeğiyle
kadınıyla, çocuğuyla antep’i var gücüyle savunmaya her daim hazırdır.

61

Lohanizade, Gaziantep savunması, 43-44.
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GİRİŞ
Ravzatu’s-Selâtîn kendisinden önce kaleme alınarak ortaya konmuş
edebî ve tarihî kaynaklardan ikmal edilerek sentezlenmiş, hükümdar ve
devlet adamlarını içeren bir eserdir. Sadece şair hükümranları içermesi
bakımından konu ve kapsam itibariyle daha önceki tezkire
kitaplarından ayrışan bu Farsça eserde Türkçe şiir söyleyen
hükümranlar da bulunmaktadır. Bu şahsiyetler yedi bâbdan oluşan
eserin bilhassa ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Eserdeki
diziliş sırasına göre Muhammed Hân Şeybânî1, Ubeydullah Hân, Yûnus
Hân Moğol, Sultan Saîd Hân, Reşîd Hân, Halîl Sultan, Sultan İskenderi Şîrâzî, Ebû Bekir Mîrzâ, Seyyid Ahmed Mîrzâ, Sultan Ahmed Mîrzâ,
Süleyman Şâh Mîrzâ, Sultan Bedîüzzamân Mîrzâ, Şâh Garîb Mîrzâ,
Zahîrüddîn Muhammed Bâbür Şâh gibi hükümdarlar bu cümledendir.2
Dördüncü bölümde de Türkçe şiir söyleyen iki hükümdarın biyografi
ve örnek şiirleri yer almaktadır. Bunlardan biri Safevî Devleti
hükümdarlarından Şâh İsmâil, diğeri ise Osmanlı İmparatorluğu (6981340/1299-1922) hükümdarlarından Kânûnî Sultan Süleymân’dır.
Altıncı bölümde ise büyük şair Emîr Alî Şîr ve Belh Valisi Mîrim Bey
İsmin yazılışı bazı kaynaklarda Muhammed Hân Şeybânî, bazı kaynaklarda
Muhammed Hân Şîbânî bazı kaynaklarda Muhammed Hân Şibân, bazı kaynaklarda
ise Muhammed Hân Şeybân yahut Şeybek şeklinde kayıtlıdır.
2
Eserde Farsça şiirleri örnek verilmiş olmasına rağmen Türkçe şiirler söylemiş olan
isimlerin varlığından da bahsetmek mümkündür. Örneğin, Mağfûr Hâkan Sultan
Hüseyin Mîrzâ diğer bilinen adı ile Ebû Gâzî Sultan Hüseyin Mîrzâ Bahâdır Hân bu
isimlerden bir tanesi olarak gösterilebilir. Alî Şîr Nevâî Mecâlisü’n-Nefâis’te onun
şiirlerinin çoğunun Türkçe, az da olsa Farsça beyitlerinin varlığından bahsetmektedir.
Nevâî, Ebû Gâzî Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın söylediği bütün şiirlerinin güzel olduğunu
da belirtmektedir. Bkz. Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, (Çev. Hekîm Şâh
Muhammed Kâzvînî, Nşr. Ali Asgar Hikmet), Bank-i Millî-i İran, Tahran, 1323/1944,
s. 130-131.
1
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yer almaktadır. Mevzu bahis bu eserle ilgili ilk olarak yazı kaleme almış
olan Mehmed Fuad Köprülü’nün tespit edip kaydettiği gibi eserin
bilhassa ikinci bölümünde Çağatay ve Özbekler arasında şöhret
kazanan Özbek ve Moğol hükümranlarının ahvâlinden bahsedilir ki
bunlara sair tezkirelerde ancak kısmen tesadüf olunabilir. Bundan ötürü
burada zikredilen Türk şairler bizim için son derece mühimdir. Eserin
üçüncü bölümünde de Emîr Timur Küregen sülalesinden Semerkand ve
Horasan’da saltanat sürenler arasında şiire ilgisi bulunanlardan
bahsedilir ki buradaki şairler hakkındaki malumat kısmen Mecâlisü’nNefâis’ten kısmen de Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’dan alınmıştır.3 Bahse konu
olan bu bölümdeki bazı Türk şairler ile ilgili başka kaynaklarda
bulunmayan isimler mevcuttur. Diğer tezkirelerde kısmen tesadüf
olunabilecek bilgiler olması hasebiyle üçüncü bölümde adı anılan Türk
şairler de bizler için son derece önem arz etmektedir. Eser, dördüncü ve
altıncı bölümde kaydedilen isimler için de yeni bilgiler ortaya koyacak
mahiyettedir.
Ravzatu’s-Selâtîn adlı eserin iki adet basma nüshası bulunmaktadır.
Eserin ilk neşri 1345/1966 yılında İranlı edebiyatçı ve dilbilimci A.
Hayyâmpûr, diğeri ise 1388/1968 senesinde Pakistanlı araştırmacı
Hüsâmeddîn Râşidî tarafından yapılmıştır. Bu çalışma her iki eser
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Çalışmanın izleyen bölümlerinde umumiyetle hem Türk tarihi ve
edebiyatı hem de kültürü için önem arz eden, hükümranlıkları ile

Mehmed Fuad Köprülü, “Heratlı Fahrî ve Tezkiresi”, Hayat Mecmuası, C.1, Sayı
52, Millî Matbaa, İstanbul, 1927, s. 502-503.
3
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adından söz ettiren ve Türkçe şiirleri kaydedilmiş olan bu isimlerin
biyografileri ve örnek şiirleri üzerinde durulacaktır. Bununla beraber
çalışma içerisinde Farsça şiir örneklerine de yer verilmiştir. Bahse konu
isimler çalışma içerisinde bulundukları bölüme göre aşağıdaki gibidir.
RAVZATU’S-SELÂTÎN
A-Eserin İkinci Bölümünde Türkçe Şiirlerine Yer Verilen İsimler
Eserin bu bölümünde on bir Özbek ve Moğol hükümdar ve hükümdar
ailesine mensup olan kişilere yer verilmiştir. Her biri için ayrı bir başlık
açılarak genel olarak fiziksel özellikleri, kişilikleri, üstün yöneticilik
vasıfları, edebi yönleri ile ilgili bilgilere değinilmiştir. Bununla birlikte
en çok beğenilen ve en çok şöhret bulmuş beyitlerden örnekler
sunularak şairlik mizaçları ön plana çıkarılmıştır. Eserin bu bölümünde
Türkçe şiirlerine yer verilen isimler şöyledir:
1-Muhammed Hân Şeybânî
Şeybânîler Hânedanı (905-1007/1500-1599)’nın ilk hükümdarı olan
Muhammed Hân Şeybânî (905-915/1500-1510) Şâh Budâk’ın oğlu ve
Ebû’l-Hayr Hân’ın ise torunudur. Cesur, âdil, yüce tabiatlı ve alçak
gönüllü bir padişahtır. İleri görüşlü ve mizacı güzeldir. Meşhed-i
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Mukaddes’te4

Hazret-i İmâm Mûsâ Alî Rızâ adına bir kaside

söylemiştir. Bu Türkçe iki beyit o kasidedendir .5
Beyit:
Tûs u Meşhed kim dirler lutf u ihsân andadur
Ravza-i Sultân ‘Ali Şâh-ı Horâsân andadur
Beyit:
Günbedining kubbesi ‘âlemga boldı nûr-bahş
Gök irür kim pertev-i hûrşîd-i tâbân andadur
Muhammed Şeybânî Hân’a ait olan bu Farsça matla‘ da son derece
meşhurdur.6
Matla‘:
Tatlı sözlerini dile getirdiğinde sen canıma bülbülleri getirdin
855/1451 yılında dünyaya gözlerini açan Özbek Hükümdarı
Muhammed Şeybânî Hân’ın Kâlmûk prensesi olan annesinin adı Ak
İmâm Alî Rızâ’nın aniden rahatsızlanıp ölmesinin ardından Halife Me‘mûn onu
babasının Senâbâz ‘da bulunan mezarının yanına defnetmesinin ardından bütün Şiîler
için çok önemli bir ziyaretgâh haline gelmiştir. Ve zamanla mübarek mezar, mübarek
türbe, şehadet yeri olarak anılmaya başlamıştır. İlhanlılar zamanında sikkeler üzerinde
bulunan Nûkân adı ile biliniyor olmasına rağmen 730/1330’lu yıllardan itibaren
Meşhed olmuştur. Şehrin ismini Meşhed olarak zikreden ilk müellif hicri dördüncü
yüzyıl İslâm coğrafyacısı Makdîsî’dir. Burada bulunan İmâm Alî Rızâ türbesinden
mütevellid şehir daha sonraları Meşhed-i Rızâ, Meşhed-i İmâm Mûsâ Alî Rızâ,
Meşhed-i Tûs, Meşhed-i Mukaddes olarak anılmaya başlanmış. Bkz. Mustafa Öz,
“Meşhed”, İslâm Ansiklopedisi, C.29, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara,
2004, s. 363-365.
5
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, (Nşr. A. Hayyâmpûr), İntişârât-i
Mu‘essese-i Târîh ve Ferheng-i İran, Tebriz, 1345/1966, s. 21; Fahrî-i Herevî,
Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, (Nşr. Hüsâmeddîn Râşidî),
Haydarâbâd, 1388/1968, s. 23.
6
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 23;
Hayyâmpûr’un çalışmasında bu beyitin sadece ikinci mısrası mevcuttur. Bkz. Fahrî-i
Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 22.
4
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Kuzu Begüm’dür. Baba tarafından soyu Cengiz Hân’a dayanmaktadır.
Öz dili olan Türkçenin yanı sıra Farsça ve Arapçayı da çok iyi
bilmektedir. İran edebiyatına vakıf, tasavvuf nazariyelerini ve İslâmî
ilimleri bilen sanatçıları, edebiyatçıları, âlimleri himaye eden nazımda
olduğu kadar nesirde de ziyadesiyle başarılı sanatkâr ruhlu bir
hükümdardır. Şairliği hususunda Bâbür Şâh ve Timur onun fikrî ve
edebî yönünü küçümsemiştir. Ancak bu konuda M. Fuad Köprülü,
Muhammed Hân Şeybânî’nin şairliği ve Çağatay edebiyatının
tekamülünde katkısının oldukça fazla olduğu, bütün aydın sınıfı
koruyup kolladığı hatta dönemin bütün hanlarının bu doğrultuda
davrandığı şeklinde görüş ifade etmiştir. Belirtmek gerekir ki, Batı
kaynaklarında söz sahibi kişilerce de bu bakış açısı yer almaktadır.7
2-Ubeydullah Hân
Ubeydullah Hân (939-945/1533-1539), Sultan Mahmûd’un oğlu ve
Muhammed Hân Şeybânî’nin yeğenidir. Yüce yaradılışlı ve hoş tabiatlı
bir padişahtır. Horasan eyaletinin alınmasında çok zahmet çekmiştir.
Sonunda ele geçirmiş ve önemli bir güce ulaşmıştır. Ubeydullah Hân’ın
yaşamında vuku bulmuş hadiselerden en ilginç olanı zamanın eşsizi ve
dönemin benzersiz âlimi Mevlânâ Hilâlî-i Çağatâyî’yi şehadete
ulaştırmış olmasıdır8. Alî Şîr Nevâî (ö. 906/1501) ve Hüseyin
Baykara’nın himayesinde bulunmuş olan alîm ve şair Mevlânâ Hilâlî-i
Çağatâyî (ö. 936/1530)’yi onların ölümlerinin akabinde Özbekler ile

Yakup Karasoy, Mustafa Toker, Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim ŞibanîNâme, Tablet Yayınları, Konya, 2005, s. 44-61.
8
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 22; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘ Acâyib, s. 24.
7
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Safevîler arasında siyasi mücadeleye sahne olan Herat’ta çok zor günler
geçirmiştir. Mevlânâ Hilâlî-i Çağatâyî, Özbek Hükümdarı Ubeydullah
Hân tarafından yapılan seferler sonucunda Herat 936/1529 senesinde
ele geçirildikten bir müddet sonra ise Ubeydullah Hân’ın yakın
dostluğuna nail olmuştur. Ancak onun hükümdara olan yakınlığından
rahatsızlık duyan bazı kişiler Sünnî olmasına rağmen Şiî olduğu
dedikodusu çıkarmışlardır. Şiî olduğu şikayetleri üzerine Ubeydullah
Hân’ın emriyle idam edilmiştir.9 Şâh Tahmasb-ı Safevî bizzat
kendisinin kaleme aldığı tezkiresinde Ubeydullah Hân ile ilgili şunları
kaydetmektedir: Onun nazarında kâfir de Müslüman da birdir ve o, son
derece acımasız bir adamdır. Öyle ki, bir defasında bir âlimi huzurlarına
götürdüklerinde hakkında ölüm fermanı vermiştir. Hatta “Bu şahıs
seyyidlerdendir” diye şefaatçi olanlara Ubeydullah Hân, “Ben zaten
onu âlim ve seyyid olduğu için öldürüyorum” şeklinde cevap
vermiştir.10

Ancak mizacının acımasızlığına ve sertliğine rağmen

Türkçe ve Farsça şiir yazmakta oldukça iyidir. Bu Türkçe matla‘ ona
aittir.11
Matla‘:
Bir bir aytıng dostlar hâlimni dildâr allıda
Aytıb aytıb yıglangız zinhâr zinhâr allıda

H. Ahmet Sevgi, “Hilâlî-i Çağatâyî”, İslâm Ansiklopedisi, C.18, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 22.
10
Şâh Tahmasb-ı Safevî, Tezkire-i Şâh Tahmasb-ı Safevî, (Giriş ve çev. Hicabi
Kırlangıç), Anka Yayınları, İstanbul, 2001, s. 32.
11
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 22; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 24.
9
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Ona ait olan bu birkaç Farsça beyit de meşhurdur ve oldukça
mükemmeldir.12
Beyit:
O servi endamlı gül renkli kıyafetiyle bir afettir, canıma ateş düşürmüş
bu nasıl boydur?
Nazım:13
Ey güzeller siz temiz yürekli şâhsınız biz ise sizin dilenciniz, size dua
etmekten başka elimizden ne gelir?
Sizin ayağınızın toprağına yüzümü sürmektir muradım ve sizin
ayağınızın toprağından başka muradım yoktur
Bilhassa şairliği ile şöhret bulmuş döneminin en seçkin şahsiyetlerinden
biri olan Ubeydullah Han, aynı zamanda hattatlık, nakkaşlık,
musikişinaslık gibi zanaatlarda da mahirdir. Ancak Mehmed Fuad
Köprülü başta olmak üzere bazı araştırmacılar onun şairlik yönünü
zayıf bulmuştur. Buna karşın Ahmed Ateş onu hem dinî hem de ahlâkî
konularda duygularını şiire aktarmayı başarmış büyük bir şair olarak
nitelemiştir.14

Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 174; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 22;
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 24.
13
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 22-23; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 24.
14
Mualla Uydu Yücel, “Ubeydullah Han”, İslâm Ansiklopedisi, C.42, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 22-23.
12
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3-Yûnus Hân Moğol
Yûnus Hân Moğol (866-892/1462-1487), Yûnus Bûkâ Hân Moğol
(865-866/1461-1462)’un oğludur. Rivayete göre, keremden ve saltanat
işlerinden el çekerek dervişlik kisvesi içerisinde dolaşıp bir süre Rûm
(Anadolu) vilâyetlerinde ikamet etmiştir. Kalemtraşlık zanaatında usta
olması ve kaşık yaparak geçimini sağlamasından ötürü gittiği
beldelerde ona “Kaşıktraşcı Yûnus Usta” denmiştir. Bir müddet sonra
vatanı Moğolistan’a dönmüştür. Moğolistan’da Moğol padişahlarından
kimse kalmadığı için halk onu zorla han olarak seçmiştir. Bu hususta
Şeyh Nizamî Hazretleri’nin de söylediği gibi: 15
Beyit:
Nasip olan şeyden az vermezler, almazsan da zorla verirler
Bazı kaynaklara göre, Yûnus Hân Moğol, Anadolu yolculuğundan
dönüp Semerkand’a gelince merhum Sultan Ebû Sa‘îd Mîrzâ’nın
yardımıyla Moğol saltanatına hükümdar olmuştur. Yöneticilik
konusunda oldukça mahirdir. Öyle ki, tüm halk ona minnettar kalmıştır.
Moğolistan’da Algû vilâyetinde padişahlık tahtında vefat etmiştir. Şiir
söylemede son derece başarılıdır ve bu Türkçe matla‘ ona aittir. 16
Matla‘:
Munungca hüsn ü cemâling görerse târ ile gül

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 23; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 24-25
16
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 23; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 25
15
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Kilür yüzüng hevesi birle bûrsâr ile gül
Bu Türkçe matla‘ da ona aittir. Fahrî-i Herevî’ye göre, her ne kadar
Türkçe olsa da yine de şairlik hususunda sanattan yoksun değildir. 17
Matla‘:
Kaz u kımız u kuzı vü kız u kazi kirek
Çeng ü rebâb u berbut u ‘ûd âvâzı kirek
4-Sultan Saîd Hân
Olca Hân Moğol’un oğlu olan Sultan Saîd Hân, hüsnü cemalde
zamanının bulunmazı olup fazilet ve kemalde ise çağının benzersizidir.
Bütün letafetine, cesaretine ve yürekliliğine rağmen Arap diyarından
çok az kişiyle geri dönmüştür. Şiirleriyle şöhret bulmuş olan Ebû Bekir
Alef’i yenerek memleketi kendi yönetimi altına almıştır. Şiir söylemeye
büyük bir ilgisi vardır ve bu Türkçe matla‘ Sultan Saîd Hân’a aittir. 18
Matla‘:
Kaysı gülşenning yüzüng yanglıg gül-i ra‘nâsı bar
Kaysı gülning hem mining tek bülbül-i şeydâsı bar

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 24; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 25
18
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 24-25; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 26.
17
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5-Reşîd Hân
Sultan Sa’îd Hân Moğol’un oğlu olan Reşîd Hân, son derece zarif ve
hoş tabiatlı bir padişahtır. Bu Türkçe beyitler Reşîd Hân’a aittir.19
Beyit:
Yüzüngni görgeli divanedür-min
Cihânnıng ehlidin bî-gânedür-min
Beyit:
Dimen kim lâle vü gülni görüp-min
Ki devletlerga min hod yanadur-min
B-Eserin Üçüncü Bölümünde Türkçe Şiirlerine Yer Verilen İsimler
Bu bölüm eserin en geniş bölümüdür. Bu bölümde şairlikleri ile de ön
planda olan Emîr Timur Küregen sülalesinden Horasan ve Semerkand
hükümranlarından otuz altı kişi yer almaktadır. Adı anılan kişilerin
genel olarak görsel özellikleri, kişilikleri, üstün yöneticilik vasıfları,
edebî yönleri ele alınmıştır. Bu kişilerin kaleme almış oldukları en çok
rağbet gören ve ün salmış beyitlerden örneklere yer verilmiştir. Eserin
bu bölümünde Türkçe şiirlerine yer verilen isimler şöyledir:
1-Halîl Sultan
Timur’un büyük oğlu Mîrân Şâh Mîrzâ’nın oğlu olan Halîl Sultan (808812/1405-1409)

Semerkand

tahtında

bulunan

Emîr

Timur

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 25; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 27.
19
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Sâhibkırân’ın20 ölümünden sonra hükümdar olmuştur. Oldukça hoş
tabiatlı, zarif ve nükte yapan biridir. Güzel ve yetkin şiirler söylemiştir
ve bir divanı vardır. Onun meclisinde her zaman hoş tabiatlılar hazır
bulunmuştur.21 Örneğin, Hâce İsmet-i Buhârî (ö. 840/1436) onun
meclisinde bulunanlardandır. Buhara’nın mümtaz ailelerinden birine
mensup olup asıl adı İsmetullah olan Hâce İsmet, Emir Timur’un ölümü
üzerine Semerkand’da tahta geçmiş olan Halil Sultan ile yakınlık
kurmuş ve onun meclisinde bulunmuştur. Özellikle edebî bilgiler
alanında Halil Sultan’a hocalık yapmıştır.22 Öyle ki, Hâce İsmet, Halîl
Sultan’ın şiir divanını tanıtırken şöyle demiştir.23
Matla‘:
Gönül kendisinden tuz çıkarılan bir kebaptır ve Halîl’in tuzluğundan
onun üzerine tuz dökerler
Ravzatu’s-Selâtîn ‘de verilen bilgiye göre Halil Sultan, görkemli
makam ve kudretli ordusu Bağdat’ta bulunan Celâyîrliler (784Türk-İslâm devletlerinde talihi yaver, kutlu, uğurlu, bahtiyar, daima savaşlarda
galip gelen ve cihangir hükümdarlar için kullanılan bir ünvandır. Bu kelime Türkçe
sözlüklerde “güçlü, üstün, muzaffer hükümdar” şeklinde ifâde edilmektedir. Bu ünvan
yaygın olarak Büyük İskender, Cengiz Hân ve Emîr Timur için kullanılmıştır. Ancak
bilhassa Timur’a hasredilen bir sıfattır. Ayrıca edipler ve şairler tarafından yüceltmek
istedikleri her hükümdar, emir ve şair için kullanılmış ise de sâhibkırân denilince ilk
akla gelen Emîr Timur’dur. Timurlular zamanında kaleme alınmış eserlerde Timur’un
cihangirliği “Hazret-i Sâhibkırân” olarak zikredilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Hayrunnisa Alan, “Sâhibkıran”, İslâm Ansiklopedisi, C.Ek-2, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, İstanbul, 2016. s. 448-449.
21
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 125; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 29;
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 33.
22
Daha fazla bilgi için bkz. Adnan Karaismailoğlu, “Hâce İsmet-i Buhârî”, İslâm
Ansiklopedisi, C.23, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 138-139.
23
Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, 1323/1944, s. 12; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn, s. 29; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l‘Acâyib, s. 33.
20
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813/1382-1410)’in hükümdarı Ahmed Bahâdır ya da Sultan Gıyâseddin
Ahmed diye de tanınan Sultan Ahmed Celâyîr’in mahfilinde iken bu
Farsça kıt‘ayı yazmış ve Emîr Timur Sâhibkırân’a göndermiştir. 24
Kıt‘a:
Feleğin cevrine niçin boyun eğelim, kısa süreliğine geçim için niçin
minnet edelim
Denizi, dağı aşalım ve geçelim, Simurg gibi kuru ve yaşı kanadımızın
altına alalım
Ya muradımız için feleğin arzusuna ayak uyduralım, ya er gibi himmet
yoluna baş koyalım
Yine Ravzatu’s-Selâtîn’de verilen bilgiye göre bu kıt‘a Emîr Timur’a
ulaştığında onun ruh hali oldukça değişmiştir. Biraz hayret biraz da
teessüfle “Nasıl oldu da şiir yazma kabiliyetini benden saklayabildin.
Umulur ki, bunun açıklamasını bana yazasın” demiş ve ekleyerek,
“Çocuklarımızdan

kim

sorunun

cevabını

tertip

etmeye

güç

yettirebilir?” şeklinde sualde bulunmuştur. Halîl Sultan da suale
karşılık aşağıdaki Farsça kıt‘ayı yazıp göndererek mukabele etmiştir. 25
Kıt‘a:
Zamanın cevrine boyun eğ ve isyan etme, büyük iş önemsizleştirilemez

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 29-30; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 33; Takiyuddîn Evhadî-i Belyânî’nin
tezkiresinde yer verdiği bilgiye göre ise, işgal ve yağma etmek için Emîr Timur
Sâhibkrân’ın Bağdat’a yönelmesi üzerine Sultan Ahmed Celâyîr bu kıt‘ayı yazıp Emîr
Timur’a göndermiştir. Ayrıca yazar, bu kıt‘anın başka kişilere nisbet edildiğine şahit
olduğu bilgisine de yer vermektedir. Bkz. Takiyuddîn Evhadî-i Belyânî, ‘Arafâtu’lÂşıkîn ve‘Arasâtu’l-Ârifîn, (Nşr. Zebîhullâh-i Sâhibkârî – Âmine Fahr Ahmed), C.1,
Merkez-i Pijûhiş-i Mîrâs-i Mektûb, Tahran, 1389/2010, s. 439.
25
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 30; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 33-34.
24
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Simurg gibi Kaf Dağı’na erişmeyi niçin istiyorsun, kuyruksallayan26
gibi akıllı ol ve kolunu kanadını aşağı indir
Boş hayallere dalma ki kafanda yüzbinlerce arzu olmasın
Halil Sultan Türkçe şiir ile de meşgul olmuştur. Bu Türkçe matla‘ ona
aittir.27
Matla‘:
Ey Türk-i perî peykerimiz terk-i cefâ kıl
Kâm-i dilimiz la‘l-i revân-bahş devâ kıl28
2-Sultan İskender-i Şîrâzî
Sultan İskender-i Şîrâzî, Emîr Timur Sâhibkırânî’nin torunu ve
Mîrzâ Ömer Şeyh b. Sâhibkırânî’nin oğludur. Hoş tabiatlı olup
güzel Türkçe şiir söylemiştir. Şîrâz hükümranlığı yapmıştır.
Saltanatının ihtişamının o zamanın hiçbir sultanında olmadığı
rivayet edilmektedir. “Mahzen-i Esrâr” ve “Gül u Nevrûz” adlı
eserlerin sahibi Türkî-gûy diye anılan Mevlânâ Haydar-ı Türkî
Gûy29, Sultan İskender-i Şîrâzî’nin meddahcısı olup onun iltifat
Kuyruksallayan, Motacilla cinsinden küçük ötücü kuş familyasının ortak adıdır.
Serçe büyüklüğünde olan bir tür küçük kuştur. Vücudunun alt bölümü renklidir ve
birçok türleri vardır. Kuyruklarını sürekli salladıkları için bu şekilde anılırlar. Bkz.
Tahsin
Yazıcı-Dilek
Yelkenci
vd.
(Yay.
Kur.),
“Kuyruksallayan,
Kuyruksallayangiller”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik
A.Ş., İstanbul, 1986, s. 7237.
27
Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, 1323/1944, s. 125; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn, s. 30; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l‘Acâyib, s. 34.
28
Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, (Çev. A. Naci Tokmak, Hzl. Kemal
Eraslan), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2015, s. 194.
29
Hârizm Türklerinden olduğu söylenen Mevlânâ Haydar, Türkistan’ta şöhrete sahip
Çağatay şairlerindendir. Sekkâkî veya Haydar Hârizmî diye de bilinmektedir ve
Türkçe şiirler yazdığı için Türkî Gûy olarak da şöhret kazanmış bir şairdir. Bazı
kaynaklarda Mecâlisü’n-nefâi adlı eserde adı geçen Mîr Haydar Meczûb’un da bu kişi
26
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ve himayesini görmüştür. Kaleme aldığı bu iki kitabını onun
adına yazmıştır.30
Mahzen-i Esrâr’da yer alan bu Türkçe beyit Sultan İskender-i Şîrâzî’ye
aittir.31
Beyit:
Himmet ilidür yed-i beyzâ dikan
İr nefesidür dem-i ‘Îsâ dikan
Mahzen-i Esrâr’da kaydedilmiş olan nasihat içerikli bu Türkçe
beyit de ona aittir.32
Beyit:
Bend u belâ(?) … (?) ir ka tüşâr
Bend u belâ ir kişi kanı büşâr
Gül u Nevrûz’da yer alan sabır içerikli bu Türkçe beyit de
onundur.33
Beyit:
Tiler busang künkül maksudin ey gül

olduğu kaydedilmiştir. Ancak Mehmed Fuad Köprülünün kaydettiği ve ilk defa E.
Blochet’in ortaya koyduğu üzere Mevlânâ Haydar Türkî Gûy’un Mîr Haydar Meczûb
adı ile hiçbir münasebeti bulunmamaktadır. Çağatay şairlerinden olan Lürfî’den sonra
döneminin en kudretli Türk şairidir. Şüphesiz; Türkçenin, Türk dilinin önemini
benimseyen ve anlatan önemli bir şahsiyet olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bkz.
Mehmed Fuad Köprülü, “Çağatay Edebiyatı” İslâm Ansiklopedisi, C.3, Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1945, s. 290-291.
30
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 31; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 34-35.
31
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 125.
32
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 34.
33
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 35.
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Tahammül kıl tahammül kıl tahammül
Tecnîs sanatını içeren bu Türkçe şiir de ona aittir. 34
Nazım:
Tolun ayga nisbet ittim yâr demi
Ol hucâletdin kem oldı yâr dumi
Târ-ı mûyungning zekâtin min birey
Yâ Mısırni yâ Halebni yâ Rûmi
3-Ebû Bekir Mîrzâ
Ebû Bekir Mîrzâ, Emîr Timur Sâhibkırânî’nin torunu ve Sultan Ebû
Sa‘îd Mîrzâ’nın oğludur. Valideleri Bedehşân şahlarının neslindendir.
Yiğitliği ve kılıcının mütekâmilliği Çağatay mücahitleri arasında
malumdur.35 Bu Türkçe şiir Ebû Bekir Mîrzâ’ya aittir.36
Nazım:
İr kirek örtense yansa yalına
Yare yip yatsa atınıng yalına
İt ölümi birle olsun nâ-merd
İr atanıp düşmeniga yalına37
Yiğitliği ile birlikte hüsn-ü cemâlde de eşi ve benzeri yoktur. Türkçe ve
Farsça şiir yazmadaki üslubu gayet güzeldir. Bir rivayete göre kardeşi
Sultan Mahmûd Mîrzâ’dan incinip Mâverâünnehir’den Horâsân’a
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 35;
Mecâlisü’n-Nefâis’te ilk beyitin sonu  اد دیşeklinde geçmektedir. Bkz. Alî Şîr Nevâî,
1323/1944, s. 125.
35
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 124; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 31;
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 35.
36
Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, 1323/1944, s. 124
37
Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, 2015, s. 193.
34
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gelmiştir. Horasan’da bulunan merhum hükümdar Sultan Hüseyin
Mîrzâ da onu kendi çocuklarından daha üstün tutmuştur. Hatta sultan
bir kızını onun ile nişanlayarak onu damadı olarak belirlemiştir. Ancak
o bir gece icâzet almaksızın Mâverâünnehir tarafına gidip orada
babasının pek kıymetli emirlerinden biri olan Emîr Seyyid Mezîd
Argûn’u kendi talihsizliğinden dolayı katlettirmiştir. Bu hadiseden
sonra tekrar Horasan’a dönmüştür. Sultan Hüseyin Mîrzâ onun işlemiş
olduğu kabahatten ötürü kendisini cezalandırmaktan vazgeçip affetmiş
ve korumaya gözetmeye devam etmiştir. Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın
yanı sıra Melik Timur’un da ihsanına nail olmuş bir kimsedir. Kısa bir
müddet sonra aslen Türkmen olan iki fitneci emir, Semerkand’tan kaçıp
ona ilhak olmuş ve onu merhum hükümdara muhalif yapmışlardır.
Sonunda ise bu fitne nedeniyle Sultan Hüseyin Mîrzâ tarafından
öldürülmüştür.38
4-Seyyid Ahmed Mîrzâ
Seyyid Ahmed Mîrzâ, Şeyh Ömer Mîrzâ b. Emîr Tîmûr Sâhibkırânî’nin
oğludur. Yaradılıştan sağlam ve güçlü bir mizacı vardır. İyi derecede
Türkçe ve Farsça bilmektedir. Şiir söylemede de oldukça yeteneklidir.
Ahali arasında şöhrete sahip birçok beyiti vardır. Bu Türkçe matla‘
Seyyid Ahmed Mîrzâ’ya aittir.39

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 31-32; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 35-36.
39
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 37-38; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 41; Mecâlisü’n-Nefâis’te ikinci mısrada
geçen  تاداتماyerine  ریلماşeklinde kaydedilmiştir. Bkz. Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 126.
38
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Matla‘:
Sayd itti firâkıng mini murg-i seherî dik
Kıl âdemîlik taratma nihân yüzni perî dik40
Bu Farsça matla‘ da Seyyid Ahmed Mîrzâ’nındır.41
Matla‘:
Güzel yüzlü sevgilim bundan daha fazla gizlenirse bir kişi hayatta
kalacak olsa şaşırmalı
5-Sultan Ahmed Mîrzâ
Emîr

Tîmûr

Sâhibkırânî’nin

hangi

çocuğunun

oğlu

olduğu

bilinmemektedir.42 Derviş görünümlü ve son derece hoş bir mizaca
sahiptir. Baba tarafından miras olan güzel ahlâkı halk tarafından takdir
ve beğeni görmüştür. Bununla birlikte şiire alâka göstermiş ve şiirler
yazmıştır.43
Bir rivayete göre Sultan Ahmed Mîrzâ, Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın
babası hükmündedir. Öyle ki, Sultan Hüseyin’in büyük kız kardeşi
onun sarayında bulunmuştur. Herat şehir yönetimini de Mîrzâ’ya
bağışlamıştır. Ancak Sultan Hüseyin Mîrzâ esrara meyletmiştir. Sultan
Hüseyin Mîrzâ hakkında şöyle bir hadise aktarılmaktadır: “Günün ilk
saatlerinde siyaset (idam) suçu işlemiş bir kişiyi onun huzuruna

Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, 2015, s. 196.
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 38; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 41; Mecâlisü’n-Nefâis’te ikinci mısrada
geçen  یچتyerine  بیاالşeklinde kaydedilmiştir. Bkz. Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s.
126.
42
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 38; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 44.
43
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 126.
40
41
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getirmişler. Öğlen namazı vakti esrar onun beynine tesir edince, ne
günah işlemiş ki? diye sormuştur. Bu mesele padişaha iletildiğinde
padişah onu yönetimden muaf tutmuştur. Bizzat kendisi de cüzî ve küllî
önemli işlerin davacısı olmaya karar vermiştir”.44
Bu Türkçe matla‘ zaman zaman şiire meyletmiş olan Sultan Ahmed
Mîrzâ’ya aittir.45
Matla‘:
Sin kibi şûh-i sitemger dünyada peydâ kanı
Sihr bâbında közüng dik kâfir-i yagmâ kanı46
6-Süleyman Şâh Mîrzâ
Süleyman Şâh Mîrzâ, Hân Mîrzâ’nın oğludur. Sipâhîlikte çokça üne
sahiptir. Şiir hususundaki mahareti de oldukça güzeldir ve bu Türkçe
matla‘ Süleyman Şâh Mîrzâ’ya aittir.47
Matla‘:
Ger tuyunglıg(?) ka (?) müstain (?) ne aytar uşbu
Kün yâ tangladur kim fitne-i ekber aytar
7-Sultan Bedîüzzamân Mîrzâ
Sultan Bedîüzzamân Mîrzâ, merhum Hakan Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın
evlatlarının en büyüğüdür. Fizikî ve ahlâkî güzelliklerle süslüdür.

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 38; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 44.
45
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 127; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve
Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 44.
46
Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, 2015, s. 197.
47
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 45; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 48.
44
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Çevresine karşı da son derece vefalıdır. Cengâverlikte işinin ehli,
bağışta ve ihsanda methedilen eşsiz biridir. Yaradılıştan şiire uygun bir
mizacı vardır. Şiirlerinde “Bedî‘” mahlasını kullanmıştır. Oğlu
Muhammed Mûmin Mîrzâ’nın başından geçen olay üzerine söylediği
bu Farsça matla‘ onundur.48
Matla‘:
Ey Sabâ rüzgârı! Esip güpgüzel gülleri baş aşağı ettin, bir de yeni
bitmiş gül dallarımızı kırdın49
Türkçe söylenmiş olan bu üç beyit de Sultan Bedîüzzamân Mîrzâ’ya
aittir.
Beyit:50
Ey sabâ ger sor hâlım şemmeî ol serv-i nâz
İvrülüb başıga min ser-geştedin yitkür niyâz51
Beyit:52
Ey Bedî‘ hûblarga çün hakikat yokturur
Bes durur bu bî-hakîkat il bile aşk-ı mecâz

Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 127-128; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn,
s. 46-47; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 49-50;
Bu beyit Tuhfe-i Sâmî’de Bedîüzzamân Mîrzâ’nın oğlu Muhammed Mümin Mîrzâ’ya
da atfedilmiştir. Mümin Mîrzâ’nın Herat’ta bulunan ünlü İhtiyaruddîn Muhammed
kalesindeki tutsaklığının sona erdiği haberini aldığında söylediği rivayet edilmektedir.
Sâm Mîrzâ-i Safevî, Tezkire-i Tuhfe-i Sâmî, (Haz. Rukneddîn Ferruh Hümâyun),
İntişârât-i Esâtîr, Tahran, 1384/2005, s. 20. Ancak Alî Şîr Nevâî ve Hüsâmeddîn
Râşidî’ye göre, Tuhfe-i Sâmî’de ona aitmiş gibi kaydedilmiş olan bu bilgi kesinlikle
yanlıştır. Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 128; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn
ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 50.
49
Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis, (Çev. A. Naci Tokmak), Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, s. 69
50
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 127; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve
Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 49.
51
Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, 2015, s. 198.
52
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 49.
48
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Beyit:53
Sinka könglüm vefâ eyler közüng gayrı cefâ kılmas
Köz ol görmasa âhir köngülni mübtelâ kılmas
8-Şâh Garîb Mîrzâ
Şâh Garîb Mîrzâ, Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın oğludur. Şairliği ve hoş
mizacı ile alemde şöhrete sahip olup Türkçe ve Farsça güzel şiirler
söylemiştir. Divanındaki şiirleri halk arasında son derece meşhurdur.
Şâh Garîb Mîrzâ’nın bu Türkçe gazeli herkes tarafından bilinmektedir54
Gazel:
Bir karagöz bagrı taşnıng gubârı min yine
Girsa meydân içeri rahşning hâksârı min yine
Yıgladım çendanki sîlî her sârî buldu ‘ayân
Gülruhum hicrida ebr-i nevbahârı min yine
‘Âşık oldum zühd ehlidin özü dikla güngül
Min ki vav-ı heyli kem ‘aşk ser sârîmin yine
Nâl dik kad birle sin siz nâle kılmakdır işim
Nâle din bezm gamıngdın ceng ü târî min yine
Ey Garîbî aksâ bagrım kanı gözdin ne ‘aceb
Bir karagöz bagrı taşnıng gubârı min yine
Bu Türkçe matla‘ da Şâh Garîb Mîrzâ’ya aittir.55

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 49.
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 47; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 50.
55
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 128; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve
Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 50.
53
54
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Matla‘:
Kaysı bir şimşâd-kad serv-i hırâmânımca bar
Kaysı bir gül-çehre ol gülberg-i handânımca bar56
Herkes tarafından bilinen bu Farsça matla‘ beyit de ona aittir. 57
Matla‘:
Ey dostlar! Ne vakit benim mezarımın yanından geçerseniz, beni
yüceltmek yerine sevgilimin ruhuna dua ediniz
Bu Farsça beyit de onundur.58
Beyit:
O ay yüzlü sevgilinin hüznü yine canımın belası oldu, derdi yeniden
nükseden o hastaya eyvahlar olsun
9-Zahîrüddîn Muhammed Bâbür Şâh
Zahîrüddîn Muhammed Bâbür Şâh, Ömer Şeyh Mîrzâ’nın oğludur.
Emîr Timur Sâhibkırânî’nin üstün nitelikli hükümdar evlatlarındandır.
Ondan ve Sultan Hüseyin Mîrzâ’dan sonra anlayışlı, ferasetli ve kılıcı
keskin bir padişah yoktur. Küçük bir orduyla Hindistan diyarını ele
geçirmesi yaptığı işlerden sadece birisidir. Musiki ilminde benzersiz
olup Türkçe ve Farsça şiir söylemede, aruzda ve kafiyede yetkin
maharete sahiptir. Farsça akıcı ve etkili şiirler söylemişse de Türkçe
şiirler söylemeye daha düşkündür. Ahalinin elinde dolaşan bir şiir
divanı vardır. Fıkıh konulu “Mübeyyin” adlı eseri telif etmiştir. Bu

Ayrıca bkz. Alî Şîr Nevâî, 2015, s. 199.
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 48; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 51; Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 128.
58
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 128; Sâm Mîrzâ-i Safevî, a.g.e., s. 19.
56
57
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eserde kendisine ait olan şu matla‘yı şans ve uğur getirsin diye
kaydetmiştir. Şiir şöyledir.59
Matla‘:
Tekellüf her niçe sûretâa andın artuk sin
Sina (?) cân dirlar ammâ bî-tekellüf cândın artuk sin
Bu Farsça matla‘ beyit de ona aittir.60
Matla‘:
Biliyorum senin firakın beni yerle yeksan eder, yoksa bu şehirden
gitmeyi bilirdim
Ona ait olan bir başka Farsça beyit ise şöyledir. 61
Matla‘:
Şarap içenim, rindim, şaraba tapanım; âlemde bana her ne derlerse
ben oyum
C-Eserin Dördüncü Bölümünde Türkçe Şiirlerine Yer Verilen
İsimler
Eserin bu bölümünde şair hükümdar sayısı on ikidir. Kimi zaman şiire
meyletmiş Irak ve Rûm sultanları yer almaktadır. Eserin bu bölümünde
Türkçe şiirlerine yer verilen isimler şöyledir:

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 53-54; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 55.
60
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 174; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 5354; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 55.
61
Alî Şîr Nevâî, 1323/1944, s. 174.
59
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1-Şâh İsmâil
Şâh İsmâil 907-930/1521-1524 yılları arasında hüküm sürmüş Safevî
Devleti (907-1148/1501-1736)’nin ilk şahı ve kurucusudur. Farsça ve
Türkçe şiirleri vardır. Şiirlerinde “Hatâî” mahlasını kullanmıştır. Bu
mahlasını şair ve devlet adamı Alî Şîr Nevâî’nin “Nevâî” mahlasına
mütenasiben aldığı rivayet edilmektedir. Sanat değeri yüksek şiirler
söylediği için çağdaşları ve hayranları tarafından “Sahib-i Seyf u
Kelam” olarak nitelendirilmiştir.62 Fahrî-i Herevî’ye göre de Şâh
İsmâil’in azameti ve yetkinliği öylesine fazladır ki anlatmaya gerek
yoktur. Nitelikleri güneşten daha parlaktır. Hem Farsça hem Türkçe
şiirde hoş bir üslubu vardır. Şiirleri son derece meşhurdur. Bu iki
Türkçe matla‘ Şâh İsmâil’e aittir.63
Matla‘:
Ey cemâling âyeti ‘ünvân-ı dîvân-ı kadîm
Kaşlarıng tugrâsı bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Matla‘:64
Ger ming gice baş olsa ve bir yahşi kızılbaş
Hanum nigerân bâş ki ming kargaya bir taş
Şâh İsmâil, Hâce Hâfız’ın gazeline nazire yaptığı bu Farsça
muhammesi son derece şairane söylemiştir.65
Adile Yılmaz Anıl, “Şâh İsmâil- Edebiyat”, İslam Ansiklopedisi, C.38, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 256.
63
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 68; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 69.
64
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 69.
65
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 68-70; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 70.
62
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Muhammes:
Sen öyle bir gülsün ki gül çehreli güzeller sana meftundur, kemendinin
bağının esiri şehsüvarlardır
Yem ve tuzağının bağında benim gibi binlerce kişi vardır, sarhoş
nergisinin kölesi de taç sahipleridir
Senin lâl renkli şarabının meftunları bilgelerdir
Sen işve ve nazın acz ve niyazın gedasısın, ey güzellik sahibi
güzelliğinle nazlan
Sırrın mahremi sana rakip oldu bana ise göz yaşı, fitneci sana meltem
esintisi sundu bana ise göz yaşı
Yoksa âşık ve maşuk sırdaş değil mi?
Gül mevsimi geldi eğlen ve mutlu ol, değerli ömrümüz geçiyor bana
doğru yönel
Gücün yettiğince hilekâr zahidin karşısında dur, meyhaneye gel ve
çehreni erguvan rengine dönüştür
Tekkeye gitme çünkü orada günahkârlar var
Senin beninin ve hattının ordusu dini yağmalamaktadır, kaşın ve gözün
oturmuş pusuda beklemektedir
Hatâ’dan Rûm’a Çin ordusu saf tutmuş, Sâbâ rüzgârı gibi
menekşelikten geç de gör
Zülfünün cevrinden dolayı nice matemliler var
Oğlanın hoş görünen zorbalığından, kabalığından,
tutmamasından aşığın erimiş gönlü vatanından kaçmaktadır

sözünü

Bu kez Hatâ ve Hoten’den Lâr’a gidiyorum, ey hızır! Talihimin peşinde
olan bana yardım eli uzat
Ben yürüyerek gidiyorum, yol arkadaşlarım ise süvaridirler
Güneş battı batı da ay yok, baştan aşağı serkeş servi boyunu önüne
koymuş
Ey peri yüzlü! Senin yüzünün güzelliği gibisini göz görmemiş, iki tane
olan zülfünün altından bakarken tetkik et
Sağında ve solunda ne müteredditler var
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Bak da gör senin gözlerinin bebeği bir ceylan avcısı gibi beninin
yeminden ve zülfünün zincirinden tuzak kurdu
Beni ve yemi ile Hatâî öylesine pusu kurdu ki o ışıldayan zülüften
kurtuluş yok Hâfız
Oysa senin kemendine bağlı nice kurtulanlar var66
2-Kânûnî Sultan Süleymân
Kânûnî Sultan Süleymân 926-973/1520-1566 yılları arasında hüküm
sürmüş, Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağı yaşatmış hükümdarlardan
biridir. Annesi Hâfsâ Sultan’dır. Yavuz Sultan Selîm Hân’ın Trabzon
vilâyetinde sancak beyi iken 900/1494 senesinde dünyaya gözlerini
açan oğludur. Osmanlı padişahlarının ise onuncusudur. Bazı tarihçiler
Kânûnî Sultan Süleymân’ı Yıldırım Bayezid (791-805/1389-1403)’ın
oğullarından otorite boşluğundan yararlanarak bir ara Edirne’de
hükümranlığını ilan eden Süleymân Çelebî (ö. 813/1411)’yi de hesaba
katarak Süleymân adıyla tahta oturan ikinci padişah olarak
göstermektedir. Çocukluk dönemine dair fazla bilgi bulunmamaktadır.
Babasının gözetiminde Hayreddîn Efendi’den oldukça iyi bir eğitim ve
öğretim gördüğü bilinmektedir. Onun devrinde imparatorluk Asya ve
Avrupa kıtalarına yayılmıştır. Kânûnî Sultan Süleymân ele geçirilen
yerlerin hepsini ayrı ama özenle belirlediği kanunlar yürürlüğe koyarak
yönetmiştir. Haklıya hakkını teslim eden kanunları neticesinde Kânûnî
adıyla anılagelmiştir.67 Hoş mizaca sahip olup şiire dikkate şayan bir

Bu şiir Hâfız’ın yüz doksan beşinci gazeline nazire yapılmıştır. Muhammed Rızâ
Berzger Hâlikî, Şâh-i Nebât-i Hâfız, İntişârât-i Zevvâr, Tahran, 1393/2014, s. 485;
İlgili gazelin Türkçesi için bkz. Hicabi Kırlangıç, Hâfız Divanı, Kapı Yayınları,
İstanbul, 2013, s.
67
Yaşar Yücel, Muhteşem Türk Kânûnî ile 46 Yıl, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 1987, s. VI-1.
66
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ilgisi vardır. Üslubu sıradan olmayıp son derece etkileyicidir. Farsça ve
Türkçe gazelleri vardır. Şiirlerinde “Muhibbî” mahlasını kullanmış
olup divan da tertip etmiştir.68 Ayrıca zaman zaman “Muhib” ve
“Meftûnî” mahlaslarını da kullanmıştır. Kaynaklar, devrinin âlim ve
şairlerine ihtimam göstermiş olduğu ve onları himayesi altına aldığı
hususunda birleşmektedir.69 Selânîkî’nin naklettiğine göre Kânûnî
Sultan Süleymân büyük şair Bâkî (ö. 1008/1600)’yi bulup onu en
yakınları arasına almayı en mühim işlerinden biri saymıştır. 70 Bu
Farsça gazel ve matla‘ şöhret sahibi bu padişahın güzel şiirlerindendir
71

Gazel:
Senin güzel kokunun hasretinden yine perişanım, yay kaşına
bağlanmışım canım ve gönlüm kapanmış
Haberini kimden sorayım, kime sual edeyim, nasıl edeyim? daha ne
yapayım onun sokağında avare olmuşum
Ah bu gönüle ki o siyah zülfün müptelası olmuş, vah o göze ki onun yüzü
sayesinde bakmasını öğrenmiş
O yüz türlü nazla cilveleriyle gönlümün derinindedir, ben ise her tarafa
bakan bir divaneyim
Ahali der ki, Muhibbî’nin canını ve gönlünü kim silip süpürdü, yemin
ederim ki gönül çelen dudaklarının efsunlarıyla o yaptı

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 74; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 76.
69
Kânûnî Sultan Süleymân, Muhibbî Dîvânı, (Haz. Kemal Yavuz – Orhan Yavuz),
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 25-26;
Coşkun Ak, “Süleymân I: Edebî Yönü”, İslâm Ansiklopedisi, C.38, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 74-75.
70
Coşkun Ak, a.g.m., s. 74-75.
71
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 74-76; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 76-77.
68
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Matla‘:
Gönül ateşinden ötürü gözler suya gark etti beni, bu çeşmenin işi
membanın başında harap etmektir beni
Bu birkaç Türkçe gazel de herkes tarafından tanınan nam salmış
padişaha aittir.72
Gazel:
Tutuşub ‘aşk âteşine dün gice nâgâh şem‘
Çıkdı başından duhânı eyledi bir âh şem‘
Dökdi yaşlar giceler tâ subh olunca ağladı
Oldi bu derd-i derûnumdan meğer âgâh şem‘
Yandugınca âteş-i ‘aşka gügül handân olur
Nitekim kendü ziyânına güler hergâh şem‘
Yok dime inkârı ku zâhid sakın reşk yanar
Sinesini ehl-i ‘aşkın yakdı çün Allâh şem‘
Ahım ile gördüler dilde Muhibbî ateşim
Didiler olmak ‘acebdur bâdla hemrâh şem‘
Gazel:
Sâger ü mey kıymetün mest ü harâbîler bilur
Lâcerem meyhânenün kadrin şerâbîler bilür
Nice yıldur behr-i ‘aşk içere şinâverdur gügül
Sanemin ancak suda yüzen murgâbîler bilür
Meykede âdâbını sûfî ne bilsün sor bana
Hürmetin ol dergâhun ‘âlî-cenâbîler bilür
Âteş-i hicrânı münker hîkemî olsa mudde‘î

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 74-75; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 77.
72
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Dûzahın ahvâlini ancak ‘âzâbîler bilür
Döne döne yanimin bilmez nedir ahvâli ‘aşk
Ey Muhibbî hâlüni bagrı kebâbîler bilür
Gazel:73
Dirsem şarâba lâyık gencine-i nihânı
Meyhânenün olubdur her hamı husrevâni
Bir derd-i serdür ancak ‘âlemde padişâlık
Besi gussa kem gedâdur bil şâh-ı kâmrâni
Teblini çeldi mecnûn nevbet bana gülübdür
Her padişâh-ı ‘âsrın lâbüd olur zamâni
Dünyâyı iki günlük başına satun almış
Vâ‘iz riyâzet içün hengâme-i cihâni
Bu kıssa-i derûnem tâ haşr olunca yazsam
Olur Muhibbî âhir bu kıssa-i dâstâni
D-Eserin Altıncı Bölümünde Türkçe Şiirlerine Yer Verilen İsimler
Eserin bu bölümünde şair hükümran sayısı on birdir. Güzel şiir
söylemiş, sultan alametli, yüksek mertebeli emirlerin ahvâli ve örnek
şiirleri bulunmaktadır. Eserin bu bölümünde Türkçe şiirlerine yer
verilen isimler şöyledir:
1-Emîr Alî Şîr
Türk dünyasının en mühim şairlerinden ve devlet adamlarından olan
Emîr Alî Şîr 844/1441 senesinde Herat’ta dünyaya gözlerini açmıştır.
Uygur Türklerindendir. Anne ve baba tarafından soylu ve zengin bir
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn s. 75; Nâşir Hüsâmeddîn Râşidî’ye göre
bu gazel Muhibbî’nin divanında mevcut değildir. Bkz. Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 78.
73
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aileden gelmektedir. Devrinin en büyük şairidir ve Türkçe şiirlerinde
“Nevâî” mahlasını kullanmıştır. Şairliğinin yanı sıra devlet adamlığı
vasfı ile de tanınmaktadır.74 Aynı zamanda kendisinin öz dili olan
Türkçenin geleceğini düşünüp hak ettiği mertebeye eriştirmek için
ihtimam gösteren bir dilcidir. Kaleme aldığı eserleri Türk edebiyatının
gelişmesinde ve Türkçenin edebî bir dil olması yolunda büyük katkı
sağlamıştır.75
Fahrî-i Herevî’ye göre, Emîr Alî Şîr Nevâî’in ahvâlini ifade etmek
öylesine fazladır ki onu anlatmak olanaksızdır. Rahmetli Sultan
Hüseyin Mîrzâ’nın sınırsız lütfuyla devlet işlerini nihayete ulaştırmıştır.
Daha sonra Mazenderan’ın başkenti olan Esterâbâd vilâyetinin
idaresinden el çekip şiire ve sanata yönelmiştir. Saltanat işlerini terk
etmiş olmasına rağmen onun hazinesine vilâyetlerin mahsul gelirinden
her gün on beş bin dinar aktarılmaya devam etmiştir. Alî Şîr Nevâî
ihtiyacı olanlar ile ilgilenmiş ve elindeki imkanlarını muhtelif hayır
işlerinde sarf etmiştir. Yardımların yarısını aş evi, tekke, zaviye, mescit,
köprü imar işlerinde kullanmış, fakir ve fukaraya harcamıştır. Fâni
dünyadan ebedî dünyaya göçünceye dek hayır işlerinde kullanılması
için yaklaşık olarak üç yüz altmış adet yapı yaptırmıştır. Bunlardan
doksan tanesi tekkedir. Geriye kalanı diğer hayır kurumlarıdır.76 Nazım

Agâh Sırrı Levend, Alî Şîr Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, C.1, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1965, s. 29-47; V. V. Bartold, Mîr Alî Şîr ve Türkmen Halkının
Tarihi, (Çev. İlhan Arslan), Post Yayınları, İstanbul, 1920, s. 25-42.
75
F. Sema Barutçu Özönder, Muhâkemetü’l-Lügateyn İki Dilin Muhakemesi, Türk Dil
Kurumu Yayınları, Ankara, 1996, s. 1-100; Önal Kaya, “Alî Şîr Nevâî’nin Divanları”,
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C.4, Sayı 1, Ankara, 2007, s. 46-49.
76
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 88; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 91-92.
74
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ve nesir telif eserleri vardır. Beş mesneviden müteşekkil Türkçe hamse
kaleme almıştır. Dört Türkçe divanı vardır. Birinci divanının adı
Garâibü’s-Sıgar, ikinci divanının adı Nevâdirü’ş-Şebâb, üçüncü
divanının adı Bedâyi‘u’l-Vasat, dördüncü divanının adı Fevâidü’lKiber’dir. Mahbûbü’l-Kulüb, Nazmü’l-Cevâhir, Nesâimü’l-Muhabbe,
Kısse-i Şeyh Sen‘ân, Münşe‘ât-ı Türkî, Halât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr,
Halât-ı Pehlivân Muhammed Sa‘îd,

Mufredât, Mecâlisü’n-Nefâis

Kafiye ve Aruz, Tevârîh-i Pâdşâhân-i ‘Acem, Tevârîh-i Enbiyâ,
Mantıku’t-Tayr-i Türkî, Nefahâtü’l-Üns, Tercüme-i Sed Kelime-i Türkî
onun eserlerinden bazılarıdır.77 Alî Şîr Nevâî’nin Türkçe divanları
dışında Farsça kaleme aldığı şiirlerinden müteşekkil bir divanı daha
bulunmaktadır. Farsça şiir söylerken “Fânî” mahlasını kullanmıştır. Bu
divanda Hâce Hâfız başta olmak üzere bazı büyük şairlere nazireleri yer
almaktadır.78 Bu Türkçe gazel Nevâî’nin Garâibü’s-Sıgar adlı
divanında yer almaktadır.79
Gazel:
Ey safha-i ruhsârıng ezel hattıdın inşâ
Dîbâçe-i hüsnüngde ebed noktası tugrâ
Zerrât ara her zerre ki bâr zikringe zâkir
Emtâr ara her katre ki bâr hamdınga gûyâ
Meşşâta-i su‘nung durur ol kim nefes içre
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 88; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 92-93;
78
Muhammed Haydar Mîrzâ Duğlat, Târîh-i Reşîdî, (Nşr. Abbas Kulî Gaffârî), C.1,
Neşr-i Mirâs Mektûb, Tahran, 1383/2005, s. 311; Kaya, “Alî Şîr Nevâî’nin Divanları”,
s. 53.
79
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 89; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 93.
77
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Kün közgüsin ahşâm külidin kıldı mücellâ
Kün şekli yüzüng secdesidin boldı müşekkel
Tün turresi zülfüng yilidin boldı mutarrâ
Muhtâc sining dergehinge husrev ü derviş
Perverde sining ni‘metinge câhil ü dânâ
Gül yüzide bülbül sining esrârınga nâtık
Şem‘ otıda pervâne sining hüsninge şeydâ
‘Uşşâk ara yâ Rab ki Nevâyî’ga makâmı
Bir gil ki sining medhinge bolgây tili gûyâ
Bu Farsça matla‘ beyit de Emîr Alî Şîr’e aittir.80
Ateşli lal rengi ki şahların tacına süstür, boş hayal kurmak için de bir
kıvılcımdır
2-Belh Valisi Mîrim Bey
Belh vilâyetinde uzun bir müddet valilik yapmış olan Mîrim Bey son
derece mütevazi bir kimsedir. Şiirdeki üslubu güzeldir ve bu Türkçe
matla‘ Mîrim Bey’e aittir.81
Matla‘:
Yüz üzrâ her kaşıng bir bayram âyı dik mükerrem dur
Belli bu vech-din bir ay başıda bayram olur

Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 89; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 93.
81
Fahrî-i Herevî, Tezkire-i Ravzatu’s-Selâtîn, s. 92; Fahrî-i Herevî, Tezkire-i
Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-‘Acâyib, s. 96.
80
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SONUÇ
Çalışmaya konu edindiğimiz Ravzatu’s-Selâtîn mahiyet açısından Türk
tarihine, edebiyatına ve kültürüne yeni bilgiler ilave edebilecek Farsça
eserlerden biridir. Bu eser Mevlânâ Emîrî-i Horâsânî’nin oğlu Fahrî b.
Mevlânâ Sultan Muhammed Emîrî-i Herevî tarafından kaleme
alınmıştır. Sadece şair hükümdar ve devlet adamlarına konu edinen bir
eserdir. Söz konusu şahsiyetlerin yöneticilik vasıflarının yanı sıra
muhtelif zanaatlarla iştigal ettikleri ve şiir söyleme hususunda da
başarılı olduklarını zahir etmesi hasebiyle son derece kıymetlidir.
962/1554 senesinde yazımı tamamlanmış olan bu eser mukaddime ve
yedi bâbtan müteşekkildir.
Eserde şair sayısı birinci bölümde sekiz, ikinci bölümde on bir, üçüncü
bölümde otuz altı, dördüncü bölümde on iki, beşinci bölümde yedi,
altıncı bölümde on bir, yedinci bölümde bir olmak üzere toplamda
seksen altıdır. Ancak Şiirin Tanımı, Behrâm-i Gûr’un Ahvâli ve Fars
Şiirinin Başlangıcı başlıklı birinci bölümde özel bir aktarımla isimlerini
kaydettiği ve örnek beyitlerini sunduğu devrin büyük şairleri de yer
almaktadır. Ayrıca eserde bilgiler verilirken kimi zaman metin
içerisinde menkıbeler eşliğinde devrin büyük şairleri ve örnek beyitleri
zikredilmekte, kimi zaman ise sadece isimlerini andığı şairlerin adları
bulunmaktadır. İran’ın ilk büyük şairleri arasında anılan üstad Rûdekî
ve Firdevsî başta olmak üzere Sultan Mahmûd-ı Gaznevî zamanında
şöhret bulmuş şairlerden Ebû Ferec-i Secezî, Pindâr-i Râzî, Ascedî özel
olarak yer almaktadır. Bu bağlamda eserde toplam kişi sayısı en az
doksandır.
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Eserin ikinci bölümünde beş, üçüncü bölümünde dokuz, dördüncü
bölümünde iki, altıncı bölümünde iki olmak üzere hayatı hakkında bilgi
verilirken Türkçe şiirleri kaydedilmiş olan on sekiz hükümdar ve devlet
adamı tespit edilmiştir. Adı geçen isimler arasında başka kaynakta
tesadüf edilemeyecek bilgilere ve beyitlere de ulaşılmaktadır. Tespit
edilen bu şiirler dönemin ilim ve edebiyat dili Farsça olmasına rağmen
yöneticiler tarafından Türkçeye alaka gösterildiği ve onlar tarafından da
Türk dili ve kültürünün gelişimine katkı sağlandığının en açık delilidir.
Çalışmanın giriş bölümünde belirttiğimiz ve yukarıda da görüleceği
üzere bu eser bazı şahsiyetler hakkında bilgi elde edebileceğimiz eldeki
tek kaynaktır. Bununla beraber literatürde var olanlara yeni bilgiler
ilave edebilecek mahiyettedir. Örneğin Nâşir Hüsâmeddîn Râşidî’nin
saptadığı gibi, divanı elimizde mevcut olan ancak divanında
bulunmayan Kânûnî Sultan Süleymân’ın bir gazeli bulunmaktadır.
Eserde Türkçe şiir söylemiş olmalarına rağmen sadece Farsça şiirleri
sunulan kişiler de yer almaktadır. Nitekim şiirlerinin tamamına yakınını
Türkçe söylemiş Mağfûr Hâkan Sultan Hüseyin Mîrzâ’nın Farsça
şiirine misal getirilmiştir. Hem Türkçe hem de Farsça şiirlerinden örnek
beyitleri sunulmuş şahsiyetler de vardır. Çalışma içerisinde hicri
onuncu yüzyılda herkes tarafından bilindiği aktarılan hükümdar ve
devlet adamlarının Farsça şiirlerine de yer verilmiştir. Bu yolla birçok
kalem ehline hamilik yapmış ve birçok sanatın gelişimine öncülük
etmiş olan hükümdar ve devlet adamlarının yöneticilik vasıflarının yanı
sıra edebî değeri yüksek olan her iki dilde de şiir söyleyebilme
kabiliyetleri öne çıkarılmıştır.
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GİRİŞ
Eğitim olgusu tarihsel süreç içinde toplumların sosyal açıdan önemli bir
mekanizmasını ve aynı zamanda dinamik unsurlarından birini
oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitim her zaman bireylerin olduğu kadar
devletlerin ve milletlerin de en önemli temel sorunu olmuştur. Bu
durum herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçeklik olarak
önemini korumaktadır. Bu çerçevede hükümetlerin eğitim ve öğretim
politikalarındaki önceliklerin başında öğretmen yetiştirmeye yönelik
politikalar gelmektedir. Hemen her dönemde gittikçe sorun haline
dönüşen

bu

durumun

ülke

ve

toplumun

ihtiyaçlarına

göre

çözülebilmesi, aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile ilgili
olup bu konuda bir gösterge niteliğindedir. Bu nedenle öğretmenlik
mesleğinin toplumdaki değeri ve statüsü hem toplumların gelişmişlik
seviyeleri hem de hükümetlerin politikaları ile yakın ilgili olmuştur.
Bir eğitim sisteminin en önemli öğesi durumunda olan öğretmen
yetiştirmeye yönelik politikalar, her zaman çok boyutlu ve önemli bir
konu olmuştur. Çünkü iyi ve nitelikli bir eğitim ancak nitelikli
öğretmenler sayesinde yapılabilmektedir. Öğretmen adaylarının seçimi,
hizmet öncesi eğitimi, uygulama (staj) dönemi ve bu dönemdeki
izleme-değerlendirme çalışmalarından oluşan politikalar toplumsal ve
siyasal öneminden dolayı hemen her dönemde hükümetlerin eğitim
politikaları yönünden önemini ve önceliğini korumuştur. Öğretmen
adaylarının toplumsal ihtiyaçlara ve ülke gerçekliklerine göre objektif
ölçütlere dayalı seçimi, eğitimin kalitesini belirleyen ve aynı zamanda
liyakati de ön plana çıkaran en önemli etkenler durumundadır. Bu
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şekilde eğitim sisteminin temel dinamikleri içerisinde yer alan
öğretmenin ve toplumsal dinamiklere bağlı gelişmelerden etkilenen
öğretmenlik mesleğinin iktidarların siyasal tercihlerinden ve çeşitli
politik uygulamalarından doğrudan etkilendiği görülmektedir.
1848’den günümüze kadar geçen 173 yıllık zaman içerisinde, toplumun
ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, Türk Eğitim Sistemi’nin her
kademesi için öğretmen yetiştirmek her zaman hükümetlerin
gündeminde olmuştur. Bu amaçla yeni öğretmen okulları açılmış ve
farklı öğretmen yetiştirme modelleri geliştirilmiştir. Bu durum
ilköğretmen okullarından, köy enstitülerine, eğitim enstitülerinden,
eğitim fakültelerine uzanan bir süreç içerisinde köklü bir öğretmen
yetiştirme geleneğini oluşmuştur.
Bu kapsamda Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme konusunda
ciddi girişimler yapıldığı görülmektedir. Özellikle 1923-1933 yılları
arasında eğitim alanında yapılan reformlar önemli yer tutmuştur. Bu
dönemde ülke genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılan ilköğretimin
amacının çocukların milli hayata hazırlanması doğrultusunda ele alınan
önemli sorunlardan birisi de öğretmen yetiştirme meselesi olmuştur.
Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu tür uygulamaların
ortaya çıkmasında dönemin toplumsal ve ekonomik şartlarının getirdiği
zorunluluklar önemli bir etken olmuştur. 1945’te çok partili hayata
geçilmesinden sonra 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Demokrat Parti (DP)
“Yeter! Söz Milletindir” sloganı ile 1946 seçimlerine göre oy oranını
artırmış ve iktidarın sahibi olmayı başarmıştır. Bu şekilde 27 yıl
iktidarda kalan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin yerine DP’nin
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iktidara gelmesi aynı zamanda ülkede siyasal, toplumsal ve ekonomik
bakımdan önemli bir değişim ve dönüşüm sürecini de başlatmıştır. 27
Mayıs 1960 Darbesi’ne kadar 10 yıl kesintisiz iktidarda kalan DP
döneminde1 diğer konularda olduğu gibi öğretmen yetiştirme
politikalarında da önemli değişiklikler olmuştur.
Değişim ve gelişimin temel dayanağı olan eğitim, DP hükümetleri
döneminde tek parti döneminden farklı bir şekle bürünmüştür. DP
dönemini ifade eden 1950-1960 arası dönem; Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ekonomik, siyasal, dış politika vb. alanlarda olduğu gibi
eğitim ve kültürel alanlarında da derin etkilerin meydana geldiği ve bu
etkilerin daha sonraki yıllarda da devam ettiği bir dönem olmuştur.
DP dönemi öğretmen yetiştirme politikalarını ve etkilerini daha iyi
görebilmek açısından DP öncesi dönemi; Cumhuriyet öncesi ve
Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemler şeklinde değerlendirmek
gerekmektedir.2
Türkiye’de ilk kez DP üzerine yapmış olduğu çalışma ile siyasal parti monografisi
hazırlayan Cem Eroğul, DP dönemini; Yükselme Devri (1950-1954), Duraklama
Devri (1954-1957) ve Yıkılma Devri (1957-1960) şeklinde üç döneme ayırmıştır.
Bkz. Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, 4. Baskı, İmge Kitabevi,
Ankara, 2003.
2
Cumhuriyet öncesi dönem (1876-1923) ve Cumhuriyet dönemi (1923-1950)
öğretmen yetiştirme politikaları hakkında literatürde yer alan temel başvuru
kaynaklarından bazıları şunlardır: Cavit Binbaşıoğlu, Eğitim Düşüncesi Tarihi,
Binbaşıoğlu Yayınları, Ankara,1982; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem
Akademi Yayınları, Ankara, 2009; Yahya Akyüz, “Türkiye’de Öğretmen
Yetiştirmenin 160.Yılında Darülmuallîmin’in İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış”,
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
Cilt: 20, Sayı: 20, 2006; Murat Özoğlu, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin
Sorunları”, SETA Analiz, Sayı: 17, 2010; Murat Katoğlu, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde
Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat”, Yakınçağ Türkiye Tarihi 1, (haz. Sina Akşin), 4. Basım,
Milliyet Kitaplığı, İstanbul, (tarihsiz); Halit Dursunoğlu, “Cumhuriyet Döneminde
İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 160
1
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Bu çalışmada DP döneminde; eğitimin önemli bileşenlerinden ve
dinamik

unsurlarından

olan

öğretmenlik

mesleğine

yönelik

uygulamaların gelişim süreci ile eğitim sistemine ve öğretmenlik
mesleğine olan etkileri üzerinde durulmuştur.
1. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK GELİŞMELER
1.1 DP Dönemi Öğretmen Yetiştiren Kurumların Tarihsel
Gelişimi
DP iktidara geldiği zaman öğretmenlik mesleği maddi açıdan çok fazla
tercih edilen bir meslek durumunda değildi.3 1950’li yılların ortalarında
ülke genelinde 42 olan öğretmen okulu sayısı 1950’li yılların sonlarında
52’ye yükselmiştir. Bu okulların 21’i köy enstitülerinin devamı
niteliğinde olup eğitim süresi 6 yıldır. Öğretmen okulları, köy

(Güz 2003); Cihangir Doğan, “Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları ve
Sorunları”, bilig, Sayı: 35 (Güz 2005); Akın Kavcar, “Cumhuriyet Döneminde Dal
Öğretmeni Yetiştirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:
5, Sayı: 1-2, 2002; Cumhuriyetin 50. Yılında Milli Eğitimimiz, (der. Ziya Kamuk),
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973; Aydoğan Ataünal, Türkiye’de İlkokul
Öğretmeni Yetiştirme Sorunu, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1997; Caner Yüce,
Demokrat Partinin Eğitim Politikası Ve Cumhuriyet Halk Partisinin Muhalefeti,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Afyon, 2008; İlhan Tekeli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze
Eğitim Kurumlarının Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 3,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1983; Bahattin Demirtaş, “Atatürk Döneminde Eğitim
Alanında Yaşanan Gelişmeler”, Akademik Bakış, Cilt: 1, Sayı: 2, 2008; Adil Adnan
Öztürk, Türkiye’de Milli Eğitimdeki Gelişmeler (1950-1960), (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü,
İzmir, 1997; Ersoy Taşdemirci, “20. Yüzyılda Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
Sisteminde Çağdaş Pedagoji Akımları”, Erdem, Cilt: 14, Sayı: 40, ss. 269-304.
3
Ayşegül Dilek Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim
Politikalarındaki Değişmeler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2000, s. 35.
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enstitülerinin kuruluş amaçlarının da bir gereği olarak ülkeye dengeli
bir şekilde dağıtılmıştır. Bu uygulamadaki amaç, ülkenin köy
çocuklarına okumada fırsat eşitliği sağlamak, bu okullar aracılığıyla
ülkenin tüm köylerini aydınlatmaktır. DP döneminde 6 yıllık
ilköğretmen okullarının sayısında ciddi bir durgunluk yaşanırken, 3
yıllık ilköğretmen okullarının sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır.
İlköğretmen okullarında uygulanan eğitimin geleneği köy enstitüsü
ortamına çok yakın olmuştur. 1958-1959 döneminde 52 ilköğretmen
okulunda, %75’i köy çocuğu olmak üzere 19.835 öğrenci eğitimöğretim faaliyetlerinde bulunmuştur.4 DP döneminde ilköğretmen
okulları, askeri okullar gibi parasız yatılılık imkânları en geniş olan
eğitim kurumları olmuşlardır.5
Amerikan Ford Vakfı’nın desteği ile hazırlanan ve 18 Temmuz 1959’da
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na sunulduğu halde gizli tutulan ve daha
sonra 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra kurulan hükümet tarafından
yayımlanan Milli Eğitim Komisyonu Raporu bu konuda önemli bilgiler
içermektedir. Söz konusu rapor eğitim sisteminin o günkü
Metin Aydoğan’a göre DP döneminde, 1923’den sonra ilk kez okuma-yazma
oranında düşme olmuştur. 1955-1960 arasında okuma-yazma oranı %40,9’dan
%39,5’e inmiş, din okullarında öğrenci sayısı %93 artmıştır. Bkz. Metin, Aydoğan,
Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye-II, 18. Baskı, Umay Yayınları, İzmir, 2006,
s. 751. Okuryazarlığın azalmasına karşın halk eğitimi çalışmaları kapsamında alınan
ilk önlem, askerliğini yapanların okuma yazma taburlarından geçirilmesi şeklinde
olmuştur. 15 Nisan 1959’da Kara, Hava, Deniz ve Jandarma komutanlıklarına bağlı
iki ay süreli “Okuma yazma taburları” açılmıştır. Bkz. Zarife Kerimoğlu, 1946-1960
Arası Uygulanan Eğitim Politikası, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 51.
5
İsa Eşme, “Öğretmen Yetiştirmede 130 Yıllık Bir Sürecin Öyküsü: Yüksek
Öğretmen
Okulları”,
https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.ht
m (04.09.2021)
4
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problemlerini açık bir şekilde ele alması ve çözüme yönelik
tavsiyelerde bulunması nedeniyle eğitimin içinde bulunduğu olumsuz
durumu ortaya koyduğu için DP iktidarı tarafında gizli tutularak
yayımlanmamıştır.6 Milli Eğitim Komisyonu Raporu’na göre 1951
nüfus sayımı dikkate alındığında Türkiye’de bir öğretmene düşen
öğrenci sayısı 440’dır. Gelişmiş Batı ülkelerinde bu sayının 175
civarında olduğunu ifade eden Eğitim Milli Komisyonu, Türkiye’de ilk
ve ortaöğretim kurumlarında toplam 24.475 öğretmene ihtiyaç
olduğunu tespit etmiştir.7
MEB, 1951’de 16.000 yeni öğretmene ihtiyaçları olduğunu belirterek,
öğretmen yetersizliğinin çözüleceğini açıklamasına rağmen, DP iktidarı
boyunca öğretmen yetersizliği sürekli gündemde kalmış, gazete
sütunlarında “şu kadar öğretmene ihtiyaç var”, “öğretmen yetersizliği”,
“öğretmen

ihtiyacı

bir

türlü

karşılanamıyor”

şeklinde

DP

eleştirilmiştir.8 Öğretmen yetiştirmek için bazı geçici tedbirler ortaya
atılmışsa da DP iktidarları mevcut öğretmenlerle öğrenci yoğunluğunun
karşılanamayacağını görmüş, değişik tedbirlerle meseleyi çözmeye
çalışmıştır. Bu tedbirler kapsamında;
• Çoğu zaman yeni öğretmenler yetiştirecek kolejlerin açılması
gündeme gelmiş,

Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim Politikalarındaki
Değişmeler, s. 61.
7
Türkiye Eğitim Milli Komisyonu Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,
1961, s.73.
8
Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim Politikalarındaki
Değişmeler, s. 35-36.
6
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• Birbirine yakın derslerin gruplandırılarak öğrencilere verilmesi
yoluyla, mevcut öğretmenlerden daha fazla faydalanılması çözüm
önerisi olarak sunulmuştur.9
Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında genellikle dikkati çeken
uygulamalar, kısa zamanda az maliyetle çok sayıda öğretmen
yetiştirmek şeklinde olmuştur. Ücretlerin düşüklüğü ile birlikte bu
durum, DP döneminde de öğretmen yetersizliğinin önemli nedenlerden
birisi olmuştur. Bunun da etkisiyle öğretmenlerin istifa ederek daha
kazançlı işlere yönelmesi sonucu öğretmenlik maddi açıdan özendirilen
bir meslek haline getirilememiştir. İhtiyacı gidermek için özel kurslar
açarak öğretmen yetiştirmek gündeme gelmiş, ancak kısa süreli
öğretmen yetiştirme fikri eleştirilerek karşı çıkılmıştır. Bu kapsamda
İstanbul

Üniversitesi

Edebiyat

Fakültesi

mezunları

öğretmen

yetersizliğinin önüne geçilmesi için kendilerinin öğretmen olarak
atanmasını teklif etmişler, ancak bu konuda bir gelişme olmamıştır.
1950 yılında, 27.935 öğretmen ve müfettişten Mayıs ayı sonu itibariyle
4697 kişi terfi etmiş, 1977 kişi kadrosuzluk nedeniyle terfi edememiştir.
Bu problem 1953 yılında çıkarılan bir kanunla 2300 öğretmenin terfi
ettirilmesiyle

çözülebilmiştir.

Ayrıca

köy

enstitüsü

mezunu

öğretmenler ile ilkokul öğretmenleri arasındaki ücret ve terfi farklıkları
sorunu, köy enstitülerinin ilköğretmen okulları ile birleştirilmesiyle
çözülmüştür. Yine DP döneminde öğretmenlerin ücretleri sürekli

Yüce, Demokrat Partinin Eğitim Politikası ve Cumhuriyet Halk Partisinin
Muhalefeti, s. 210-211.
9
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şikâyet konusu olmaya devam etmiş, ancak bu konuda önemli bir
gelişme de olmamıştır.
DP gerek 1946-1950 dönemindeki muhalefet yıllarında, gerekse
1950’de iktidara gelince köy enstitülerini, köylü vatandaşa yüklenen
eğitim külfetine neden olduğu gerekçesiyle şiddetli bir şekilde
eleştirmiş ve köy enstitülerinin köylüyü köye kapatmaktan başka bir
şey olmadığını savunmuştur. Doğal olarak DP iktidara gelince köy
enstitülerine

karşı

eleştirilerini

yoğunlaştırmış

ve

alternatifler

geliştirilmeye başlamıştır. Bu açıdan DP’nin ilkokul öğretmeni
yetiştirme politikasında esas muhalefetini köy enstitüleri oluşturmuştur.
DP döneminde köy enstitüleri, enstitü öğretmenleri ve öğrencileri
hakkında “Bu yerler çok politikleşmiştir, Kızıl yuvasıdır, komünist ve
solcu yuvalarıdır” gibi eleştiriler getirilmek suretiyle köy enstitülerinin
kapatılmasına giden süreç Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yabancı
eğitim uzmanlarının raporlarıyla hızlanmıştır. Dolayısıyla köy
enstitülerinin kapatılma gerekçesinde temel olarak siyasi faktörler
önemli derecede etkili olmuştur.
DP döneminde, İnönü döneminin ve aynı zamanda Türk Eğitim
Tarihi’nin önemli eğitim kurumlarından olan köy enstitülerinin
ilköğretmen okullarıyla birleştirilmesi ve bu doğrultuda köylüden okul
yapma mecburiyetinin kaldırılması, İmam-Hatip okullarının sayısının
giderek artmaya başlaması ve din derslerinin müfredata dâhil edilmesi
eğitimdeki önemli gelişmeler olmuştur. Söz konusu bu gelişmelerin din
eğitimi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gündeme getirmesinden
dolayı bu durum aynı zamanda öğretmen yetiştirme politikalarını da
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etkilemiştir. Dolayısıyla eğitim alanında İmam-Hatip okullarının
sayısında yaşanan nicel artış öğretmen ihtiyacı sorununu da beraberinde
getirmiştir.
1951 yılının yazında öğretmen yetiştiren kurumlarda uzun yıllar
çalışmış bulunan deneyimli öğretmenlerden ayrı bir komisyon
oluşturulmuş ve komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda köy
enstitülerinin ilkokul öğrenimine dayanan 6 yıllık öğretmen okulları
haline getirilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanmasına 19521953 eğitim-öğretim yılında geçirilmiş ve bu eğitim-öğretim yılından
önce bitirenlere diploma verilmemesi kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda
enstitü çıkışlı öğretmenlerin askerliklerini yedek subay statüsünde
yapmaları da kararlaştırılmıştır. Bu dönemde köy enstitüleri üzerinde
yapılan diğer önemli bir düzenleme de 3803 sayılı Köy Enstitüleri
Kanunu’nun 5. maddesinin değiştirilmesi olmuştur. DP bu şekilde
eğitim

politikalarını

oluştururken

üzerinde

sıklıkla

durduğu

“öğretmenin niteliğinin yükseltilmesi” prensibini unutmamış ve köy
enstitüsü mezunlarına Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla dışarıdan lise
bitirme imkânı vermiş, böylelikle yükselmeleri için önlerini açmıştır. 10
DP döneminde milli eğitimin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması
ve eğitim-öğretimin sorunlarına çözüm yolları bulunması amacıyla
gerçekleştirilen önemli bir çalışma da geniş katılımlı Milli Eğitim
Şûralarının düzenlenmesi olmuştur. Bu amaçla 1953’te V. Milli Eğitim
Şûrası, 1957’de VI. Milli Eğitim Şûrası toplanmıştır.

Erdoğan Başar, “Demokrat Parti Dönemi Eğitim Hareketleri”, Eğitim, Sayı:1, 1992.
s. 115.
10
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V. Milli Eğitim Şurası, gündemindeki konuları görüşmek üzere 05-14
Şubat 1953 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin
başkanlığında Ankara’da toplanmıştır. Şura gündeminin temel konusu
ilköğretim oluşturmuştur. Bu nedenle V. Milli Eğitim Şurası’nın ilgili
gündem maddesi; ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen
okulları ile köy enstitüleri yeni öğretim programı ve meslekte
olgunlaşma konularının incelenmesi yönünde olmuştur. V. Milli Eğitim
Şurası’nda söz konusu temel ilköğretim sorunlarının yanında öğretmen
yetersizliği de gündeme gelmiştir. Çünkü DP döneminde okul binaları
ile ilgili sorunların yanında öğretmen yetersizliği de pek çok okulun
açılamamasına sebep olmuştur.
V. Milli Eğitim Şurası’nda eğitimin genel amaçlarının yanında;
ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi sorununun çözümüne yönelik
olarak, ilkokul öğretmenlerinin şehir öğretmen okulları ile köy
enstitüleri gibi iki ayrı kaynaktan yetiştirilmemesi gerekçesiyle köy
enstitülerinin kapatılarak öğretmen okullarına dönüştürülmesi, üzerinde
durulan önemli bir konu olmuştur. Şura’da köy enstitüsü öğrencilerinin
tarım, sanat, genel ve meslek bilgilerini tam olarak edinemediklerini ve
meslek hayatına girdiklerinde geçimlerini sağlamak için asıl vazifeleri
olan öğretmenliği gereğince yapamadıkları açıklanmıştır.11
V. Milli Eğitim Şura Komisyonu’nda ilköğretim elemanlarının
meslekte olgunlaşması için alınması gereken tedbirler kapsamında;
seminer ve toplu çalışmaların yapılması, öğretmen yetiştiren
kurumların bulundukları bölgenin birer pedagoji merkezi olduklarından
11

Kerimoğlu, 1946-1960 Arası Uygulanan Eğitim Politikası, s. 38.
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dolayı bu kurumların araştırıcı ve öğretmen adayı yetiştirmelerinin
yanında, aynı zamanda öğretmenleri meslek içinde yetiştirmeleri ve
öğretmenlerin kendi aralarında kuracakları çalışma birliklerinin
oluşturulması yönünde teklifler yapılmıştır.12 V. Milli Eğitim
Şurası’nda alınan köy enstitülerinin kaldırılması yönündeki karar DP
döneminin öğretmen yetişme politikalarında meydana gelen temel
kırılma noktası olarak oldukça etkili olmuştur.
1953 yılına kadar, iki tip ilkokul öğretmeni yetiştirme politikası
sürdürülmüştür. Daha sonra 27 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan 6234
sayılı kanunla öğretmen yetiştiren kurumlar ilköğretmen okulları adı
altında birleştirilmiş olup Şura’nın bu kararı, bakanlığın yeni bir
öğretmen yetiştirme modeli olarak uygulamaya yansımıştır.13 Söz
konusu kanunla köy enstitüleri kapatılmış ve bu enstitülerin görevleri
ilköğretmen okullarına devredilmiştir.
6234 sayılı yasanın gerekçesinde, köy ilkokullarına öğretmen
yetiştirmek maksadıyla, mevcut ilköğretmen okullarından farklı bir
görüş ve anlayışla yeni ilköğretmen okullarının açılacağı ifade
edilmiştir. Kanun gerekçesinde; köy enstitülerinin köy ilkokullarına
öğretmen ve köyün ihtiyacı olan çeşitli sanat erbabı yetiştirmek üzere
kurulup örgütlendiği, fakat bu amaçları gerçekleştiremedikleri gibi
öğretmenler arasında şehir ve köy öğretmeni şeklinde ayrılığa yol
açtıkları için bu olumsuzlukları gidermek ve öğretmenler arasında

Geniş bilgi için bkz. Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları
(1950-1960), s. 79-83.
13
L. Hilal Akgül, “Demokrat Parti Döneminde Milli Eğitim Şûraları”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 2, s. 640.
12
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yetişme ve hak birliğini sağlamak üzere bu yasanın hazırlandığı
belirtilmiştir.14 Köy ve şehir ilkokullarına bir birlerinden ayrışmış farklı
kaynaklardan öğretmen yetiştirme uygulaması bu şekilde son
bulmuştur. Böylece hem 3 yıllık, hem de 6 yıllık ilköğretmen
okullarından mezun olanların zorunlu hizmetlerini köy ilkokullarında
yerine getirme zorunluluğu gibi birkaç unsura da bakarak ilköğretmen
okullarının yapı ve programlarında bir standartlaşmaya gidilmiştir.
Daha önce lise mezunu sayılmamaları nedeniyle lise mezunu olabilmek
için lise fark derslerini vermek zorunda olan bu okulların öğrencileri,
lise mezunlarına denk bir statüye kavuşturulacak üniversitelere girme
hakkını elde etmiş olacaklardır. Bu şekilde öğretmen yetiştiren
kurumlar artık öğrencilerini lise düzeyindeki kurumlardan almaya
başlamışlardır.15
DP döneminde, köy enstitülerini kapattıktan sonra memuriyeti (asaleti)
tasdik olmayan bazı mezunların görevlerine son verilmiş, bu durum
terfi ve atamalarda sorunlar yaratmış, hatta maaşlarda indirim yapmak
gibi cezalandırıcı yöntemlere başvurulmuştur.16 DP döneminde 1953’te
köy enstitülerinin ilköğretmen okullarıyla birleştirilmesiyle öğretmen
yetiştirme sistemindeki ikililik ortadan kaldırılmış, bu tarihten itibaren
ilköğretmen okulları yine ağırlıklı olarak köy ilkokulu mezunu
öğrencileri almaya devam etmiş ve diğer 3 yıllık öğretmen okulları ile

Başar, “ Demokrat Parti Dönemi Eğitim Hareketleri”, s.115; Cumhuriyetin 50.
Yılında Milli Eğitimimiz, s.147.
15
Ali Türer, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunlar-I”, http://w3.balikesir.
edu.tr/~aturer/ogretmenyetistirme#_ftn1 (29.08.02021)
16
Mustafa Albayrak, “ D.P. Hükümetlerinin Politikaları ( 1950-1960 )”, Türkler, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara, 2000, Cilt: 16, s. 860.
14
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birlikte lise seviyesinde program bütünlüğü sağlanmıştır. Böylece köy
ve şehir ilkokullarına farklı kaynaklardan öğretmen yetiştirme
uygulamaları da sona ermiştir.17
VI. Milli Eğitim Şurası, gündemindeki konuları görüşmek üzere 18-23
Mart 1957 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı Ahmet Özel
başkanlığında Ankara’da toplanmıştır. Şura’nın gündemini mesleki ve
teknik eğitim ile halk eğitimi şeklinde iki konu oluşturmuştur. Şura’da
göze çarpan bir durum, yabancı uzman ve kurul raporlarının etkisi
olmuştur.

Şura’nın

gündemindeki

bütün

konularda

bu

etki

görülmektedir. Meslek dersi öğretmenlerinin meslekten ayrılmalarının
önlenmesine yönelik olarak dışarıda çalışmasına izin verilmesi dilek ve
temenni olarak ortaya konulmuştur. Yine orta ve lise farkı
gözetilmeksizin öğretmenlere haftada 15 saat zorunlu ders verilmesi,
böylelikle ders dağıtımı ve ücret bakımından sorunların çözüleceği dile
getirilmiştir.18
1955-1956

eğitim-öğretim

yılında

mesleki

eğitime

öğretmen

yetiştirmek amacıyla Ticaret Öğretmen Okulu açılmıştır. Daha sonra
meslek liseleri ve kız enstitülerinde açılacak sekreterlik bölümüne
öğretmen yetiştirmek amacıyla Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen
Okulu bünyesinde Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu

Dursunoğlu, “Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi
Gelişimi”,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/160/dursunoglu.htm
(05.09.2021)
18
Muzaffer Deniz, Milli Eğitim Şûralarının Tarihçesi ve Eğitim Politikalarına
Etkileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2001, s. 33-36.
17
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açılmıştır. 1950’den itibaren din derslerinin seçmeli olması ve sayıları
artmaya başlayan İmam-Hatip okullarına öğretmen yetiştirmek
amacıyla İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. DP döneminde
öğretmen yetiştirmek kadar öğretmenlerin meslek içinde değişen
şartlara göre geliştirilmesi de önemini korumuştur. Kız enstitülerine
1959’da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Meslek Dalı eklenerek mezunlarına
anaokulu öğretmeni olma hakkı verilmiştir.
1946’dan itibaren açılmaya başlanan 3 yıllık eğitim enstitülerinin sayısı
artmaya başlamış, ayrıca gerek 2 yıllık gerekse 3 yıllık eğitim
enstitülerinde öğretmenlik formasyonu programı olarak 1953’te
Amerikan

kaynaklı

geliştirilen

program

uygulanmaya

devam

edilmiştir.19 DP döneminde Balıkesir, İstanbul ve Gazi Eğitim
Enstitüsü’nde öğretmen yetişmeye yönelik eğitim veren bu okullara
1958-1959 öğretim yılında Bursa Eğitim Enstitüsü, 1959-1960 eğitim
öğretim yılında Buca Eğitim Enstitüsü eklenmiştir. Hem Gazi Eğitim
Enstitüsü hem de diğer yüksek öğretmen okullarından yetişenler nitelik
yönünden doyurucu olmakla birlikte, niceliksel bakımdan yeterli
olamamışlardır. Dolayısıyla bütün bu çabalara rağmen 1960’lı yıllara
kadar Cumhuriyet döneminde yetişen Yüksek Öğretmen Okulu mezunu
öğretmen sayısı 700’e ulaşamamıştır.20
Türkiye’de 1959 yılına kadar liselere öğretmen yetiştiren asıl kaynak
sadece İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu olmuştur. Bu okulun
öğrencileri, lise mezunları arasından üniversitenin Fen ve Edebiyat
Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul
1995, s. 342-358.
20
Katoğlu, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat”, s. 409.
19
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fakültelerine giren öğrenciler arasından sınavla seçilerek, çeşitli
dallarda lise öğretmeni olmak üzere MEB adına belli bir kontenjan
dâhilinde parasız yatılı olarak yetiştirilmişlerdir. Burada ilave bazı
pedagoji derleri verilmek suretiyle ortaöğretime başarılı öğretmenler
yetiştirmenin yanı sıra, yüksekokullara fen alanında öğretim elemanı da
yetiştirilmiştir. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrenci sayısı
bakımından çok yetersiz kalmış, 1950’den sonra yılda verdiği mezun
sayısı 7-8’e kadar düşmüş, uzunca bir dönemi kapsayan 1923-1963
yılları arasında ancak 630 mezun verebilmiştir. O dönemde “kuramsal
kalmak” şeklinde eleştirilen ve mezunlarının zorunlu hizmet
yükümlülüğü olan okulun yetersiz kalması nedeniyle 1959’da Ankara
Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır. Öğretim biçimi İstanbul Yükse
Öğretmen Okulu ile aynı olmasına rağmen okul öğrenci kaynağını
ilkokul öğretmenlerine dayandırmıştır.21
Türkiye Eğitim Milli Komisyonu, 1959’da hazırlamış olduğu raporda
öğretmen yetiştirme ve ihtiyacının karşılanması için çeşitli önerileri
bakanlığa sunmuştur. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
düzeyinde öğretmen yetiştirmeye yönelik getirilen önerilerin bazıları şu
şekildedir:22

Katoğlu, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat”, s. 426-433;
Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.387-388; Cumhuriyetin 50. Yılında Milli Eğitimimiz,
s.149.
22
1950’li yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı uzmanlar, 1957 yılında MEB’e
sundukları bir raporda, Türk Eğitim Sistemi’nin daha fazla gelişmesini sağlayacak bir
plana ihtiyaç olduğunu belirtilerek, bu konuda bir komisyon oluşturulması
önerilmiştir. Bunun sonucunda Prof. Fahir İz’in başkanlığında ve Prof. Mukbil
Gökdoğan, Dr. Samim Sinanoğlu. Hasan Acar, Ekrem Üçyiğit, Osman Ülkümen,
Suphi Arman, Ali Teoman, Nihat Saydam, Ahmet Atılgan’ın üye olarak bulunduğu,
tercüman ve sekreter olarak M. Kemal Yılmaz ve Orhan Çaph’dan oluşan bir
21
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• Personel ve tesisat yetersizliği, müfredat programlarının yeniden
düzenlenmesi,
• Eğitim enstitülerine öğretmen tayinlerinin bir heyet tarafından
sınavla yapılması, müfredat programlarının yeniden ele alınması,
eğitim enstitülerinde eğitim süresinin 3 yıla çıkarılması ve sosyal
becerileri geliştirecek ders dışı aktivitelerin düzenlenmesi,
• Mesleki ve Teknik Öğretim okullarında çalışan öğretmenlerin
tamamlayıcı kurslara tabi tutulması,
• Yüksek Öğretmen Okulları, liselerin öğretmen ihtiyacını
karşılayacak düzeyde dolmadığından, öğretmenlik mesleğinin
gelişimine katkı sağlayacak, bağımsız “Yüksek Öğretmen
Koleji”nin kurulması,
• Öğretmenlerin meslek içinde yetişmelerini sağlayacak kursların
açması,
• Öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi.
DP döneminde; 1950’de ilkokul sayısı 1251 iken 1958’de 20.775’e,
27.144 öğretmene karşılık 1958’de öğretmen sayısı 50.905’e, öğrenci

komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, önce Türkiye’deki çeşitli okullarda
incelemelerde bulunduktan sonra Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerine giderek
buralardaki eğitim örgütleri ve okullarda incelemelerde bulunmuşlar ve bir rapor
hazırlamışlardır. “Türkiye Eğitim Millî Komisyonu Raporu” adını taşıyan bu belge,
18 Temmuz 1959’da Bakanlığa sunulduğu halde, yayımı geciktirilmiş ve 1960’ta
Milli Eğitim Bakanı Prof. Fehmi Yavuz’un Önsöz’ü ile yayımlanmıştır. Bkz. Türkiye
Milli Eğitim Komisyonu Raporu, MEB Basımevi, İstanbul, 1960. Rapor hakkında
detaylı
bilgi
için
bkz.
http://oygm.meb.gov.tr/kitap/kitap/5/files/basichtml/page402.html (05.09.2021)
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sayısı 1.460.000’den 2.280.000’e çıkmıştır. Lise öğrenimi açısından
sayılara bakılacak olursa; 1950’de 59 lise, 18.257 öğrenci ve 5555
öğretmen mevcutken, 1958 yılında söz konusu rakamlar 104 lise,
188.554 öğrenci ve 7480 öğretmene ulaşmıştır.23
Eğitimdeki okul sayısı, öğrenci ve öğretmen sayılarındaki söz konusu
bu niceliksel artışa rağmen, geçen zaman içerisinde uygulamalarda
tutarlı politikalar izlenemediği ve öğretmenlik mesleğinin sistemli bir
eğitim

politikasına

dayandırılamadığı

için

niteliksel

artış

sağlanamamıştır. Bu açıdan DP döneminde genel olarak eğitimin, özel
olarak öğretmen yetiştirme sorununun çözümü nitelikten ziyade
niceliksel olmuştur.
Niceliksel gelişmeler kapsamında, nüfusa ve öğrenci sayısına bağlı
olarak artan ihtiyaç, okul ve öğretmen sayısında sağlanamamıştır. Yine
DP döneminde eğitime bütçeden ayrılan ödenek 1955’ten sonra
artmasına rağmen, 1955’ten sonra kurulan DP hükümetlerinin
programlarında eğitimin yer almaması politikaların toplumsal ve
bilimsel gerçekliklerden ziyade popülist amaçlar doğrultusunda
uygulandığını ortaya koymaktadır.24 Dolayısıyla DP döneminde ve
daha sonraki dönemlerde de normal yöntemlerle kapatılamayan
öğretmen açığının bir takım kısa süreli kurslar ile tamamlanması

Samet, Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri, İstanbul, 1972,
s. 231-232. Ayrıca yıllara göre DP dönemi okul, öğretmen ve öğrenci sayıları
hakkında geniş bilgi için bkz. Zehra Taşdöven, Demokrat Parti Dönemi Eğitim
Anlayışı (1950-1960), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, 2013, s. 56.
24
Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim Politikalarındaki
Değişmeler, s. 142
23
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uygulamaları tercih edilmiştir.25 Bu şekilde gerçek amacın dışına
çıkılması, öğretmenlik mesleğinin statüsünün ve değerinin düşmesinde
önemli derece etkili olmuştur.
Cumhuriyet devrimlerini aynı zamanda bütünsel kalkınma modeli
olarak niteleyen Sina Akşin, öğretmenlerin içinde bulunduğu olumsuz
şartların daha ziyade DP döneminden itibaren başladığını iddia etmiştir.
Akşin’e göre; 1950’den itibaren Cumhuriyet’in bütünsel kalkınma
modelinin terk edildiğini, yerine S. Arabistan’ın da uyguladığı “maddi
kalkınma modeli”nin tercih edildiğini iddia etmiştir. Akşin’e göre
mühendisçe bir yaklaşım olan bu modelde yol, fabrika, baraj vb.
yatırımlar en önemli unsurlar olup diğer unsurlar ise ikinci derecede
öneme sahiptir. Bu şekilde DP hükümetlerinin bu feci tutumu
öğretmenlerin günümüzde adeta fakir sayılabilecek bir zümre haline
gelmelerinde etkili olmuştur.26 Böylece 1950’lerden sonra DP iktidarı
ile

Cumhuriyet

dönemi

eğitiminde

ve

öğretmen

yetiştirme

politikalarında görüş ve uygulama farklılığı oluşmaya başlamıştır.

1970’li yıllarda mektupla öğretim ve 1978’li yıllarda hızlandırılmış eğitimle
öğretmen yetiştirme gibi uygulamalar bu anlayışın bir devamı olarak sürmüştür. Bu
tür politikalarla on binlerce gence çok kısa dönemlerde mektupla öğretim ve
hızlandırılmış eğitim programlarıyla öğretmenlik verilmiştir. 1974’te 46.000 öğrenci,
öğretmen yetiştiren programlara alınmış, 1978’de ise siyasi nedenlerle 45 günde bir
sınıf geçmek kaydıyla binlerce lise mezunu öğretmen olmuştur. Bkz. Osman Nuri
Demirel, Öğretmen Mesleğine Yönelen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin SosyoEkonomik, Psikolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1995, s. 103.
26
Sina Akşin, “Önsöz”, Yakınçağ Türkiye Tarihi 1, Milliyet Kitaplığı, İstanbul,
(tarihsiz), s. 17-18.
25
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1.2 DP Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinin Eğitime ve
Öğretmen Yetiştirmeye Etkisi
Soğuk Savaş’ın etkin olduğu yıllarda, Batı Bloku ülkelerinde ABD’nin
denetim ve kontrol mekanizmaları daha etkili hale gelmiştir. Bu
kapsamda ABD’ye yakın Batı Bloku ülkelerinin, ABD ile çeşitli
alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için bir takım resmi ya da gayri resmi
kurumların farklı alanlarda faaliyetleri olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Batı Bloku’na dâhil olan
Türkiye’de, özellikle 1950’den itibaren ABD ile ortaya çıkan sıcak
ilişkiler eğitim alanında Türkiye’ye yardım edilmesi şeklinde kendini
göstermiştir. DP dönemi süresince bu yabancı yardım ve destek
uygulamaları eğitimde Amerika’nın öncülüğünde devam etmiştir. 27
Amerika’daki eğitim program ve yardımlarının genişliği o kadar çeşitli
ve farklı kanallardan yürümüştür ki yöneticiler, bütün işlerin tek bir
kanaldan idaresi fikrinden yola çıkarak 1951 yılında Uluslararası
Eğitim

Enstitüsü’nü

(Institute

of

International

Education)

kurmuşlardır.28
14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen DP, eğitim sisteminin
yenileştirilmesinde Avrupa merkezli bir eğitim modeli yerine daha
ziyade Amerikan eğitim modelini öne çıkmaya başlamış ve bunun
doğal sonucu olarak yabancı uzman seçiminde tercih edilen hemen

Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim Politikalarındaki
Değişmeler, s. 55.
28
Volkan Soran, Türk Eğitim Sisteminde Amerikan Etkisi (1945-1960),
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana, 2010, s. 60.
27
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hemen tek ülke ABD olmuştur.29 Dolayısıyla Atatürk döneminde
uzmanların çoğu Avrupa’dan davet edilmişken, DP döneminde ise
ABD tercih edilmiştir.30 Bu kapsamda DP hükümetleri döneminde
ABD’nin askeri ve ekonomik yardımlarından daha çok yararlanılacağı
düşüncesiyle, aynı zamanda ABD ile kültürel, ekonomik ve askeri
nitelikli 31 tane ikili antlaşma yapılmıştır. 31 Bu açıdan DP dönemi,
eğitimde Amerikan kaynaklı yaklaşımların yaygınlaştığı bir dönem
olmuştur.
Zamanla hız kazanan ve daha da geniş alanlarda görülmeye başlayan
Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında; köy okullarının ve öğretiminin
geliştirilmesi amacıyla öğretmenler Amerika’ya özel seminerlere
gönderilmeye başlanmıştır.32 Bu amaçla köy öğretmeni ile köylerde
çalışan ilköğretim müfettişlerinden oluşan öğretmen kafilesi Florda
Üniversitesi’nde Misis Wolfrod’un seminerine katılmak üzere bir yıllık

Mustafa Şahin, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı
Uzmanların Yeri (1923-1960), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir, 1996, s.120.
30
Taşdemirci, “20. Yüzyılda Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Çağdaş
Pedagoji Akımları”, s. 298.
31
Esma Torun, Türkiye’de Kültürel Değişimler -İç ve Dış Etkenler- (1945-1960),
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya, 2006, s. 326.
Türk-Amerikan ilişkileri incelenirken üzerinde en fazla durulması gereken
konulardan birisi de ikili antlaşmalar olmuştur. Bu konuda, 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne
Kurmay Albay olarak fiilen katılan Haydar Tunçkanat (1921-2002), genel olarak
1945-1963 yılları arasında Türkiye ile ABD arasında yapılan iktisadi, tarım, kredi,
siyasi ve askeri nitelikli gizli antlaşmaların içyüzü ile ilgili olarak “Türkiye’nin,
herhangi bir ikili anlaşmanın hükümlerinden herhangi birini yerine getirmemesi
halinde Amerika’nın Türkiye’ye karşı uygulayacağı cezai tedbirler uzun uzun
sıralandığı halde, Amerika’nın anlaşma hükümlerini bozması halinde ona karşı
Türkiye’nin uygulayabileceği hiçbir tedbir bu anlaşmalarda yer almamıştır”
değerlendirmesini yapmıştır. Bkz. Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, 3.
Baskı, Ekim Yayınları, İstanbul, 1975, s. 9-10.
32
“Köy Okulları Öğretimi”, Yeni Asır, 6 Temmuz 1952.
29
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süre ile Amerika’ya gönderilmişlerdir. Bu uygulamanın amacı, MEB
tarafından köy okullarında uygulanması gereken eğitim ve öğretim
sistemi üzerinde gerekli bilgileri edinmek olmuştur. Bu durum Türkiye
tarafından, Amerika’nın diğer ülkelere göre eğitim konusunda öncelikli
olarak tercih edilen bir ülke olduğunu göstermektedir.33 İlhan Tekeli’ye
göre, Türk Milli Eğitimi’ne Amerikan eğitim sisteminin entegre
edilmeye çalışıldığı DP döneminde, bu amaçla Türkiye’den 25 eğitimci
Florida Üniversitesine, daha sonraki 15 yıl içerisinde de Türk Milli
Eğitim örgütünün yaklaşık 600 kadar yöneticisi ABD’ye inceleme
gezilerine gönderilmiştir.34
Eğitim alanında artarak devam eden Türk-Amerikan ilişkilerinin en
önemlisi Kızılçullu Köy Enstitüsü binasının boşaltılması olmuştur.
Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün NATO (North Atlantic Treaty
Organization/Kuzey

Atlantik

Antlaşması

Örgütü)

Güneydoğu

Kuvvetleri Komutanlık Karargâhı’na verilmesi kararlaştırılmıştır. 35
Türk eğitiminin geleceği açısından çok önemli bir gelişme olan bu
durum Türk basınında sadece haber olarak ele alınmış, eleştiri konusu
dahi yapılmamıştır. Bu önemli gelişme de Türk-Amerikan ilişkilerinde
gelinen noktanın boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.

“Milli Eğitim Bakanının Beyanatı”, Yeni Asır, 22 Temmuz 1952.
İlhan Tekeli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Eğitim Kurumlarının
Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, (haz. Murat Belge), İletişim
Yayınları, Cilt: 3, 1983, s. 668.
35
“Kızılçullu Enstitüsü Binası Boşaltılıyor”, Yeni Asır, 26 Ağustos 1952; “Nato G.
Doğu Karargâhı”, Yeni Asır, 30 Ağustos 1952; “Köy Enstitüsünün Nakli”, Yeni Asır,
10 Ekim 1952; “Kızılçullu Enstitüsünün Nakli Tamamlanıyor”, Yeni Asır, 16 Ekim
1952.
33
34
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DP döneminde Türkiye’ye gelen yabancı eğitim uzmanlarının
hazırladığı raporlar doğrultusunda şekillenen eğitim politikaları ve bu
raporların uygulanma aşamaları, Türkiye’nin o dönemdeki mevcut
eğitim sorunlarını, eğitime ilişkin adaptasyon ve altyapı problemlerini
daha da artıran bir sürecin başlangıcı olmuştur. Amerikan ve Batı tarzı
toplumların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan yeni düzenlemelerin,
geleneksel temellere dayalı Türk toplumu için yabancı kavramlar
olmalarından dolayı Türk Eğitim Sistemi’nin yapısına intibak
sağlaması kolay olmamıştır.
1950-1960 dönemini kapsayan DP iktidarları döneminde gelişen TürkAmerikan ilişkileri kapsamında; 25 eğitimci ölçme değerlendirme,
program geliştirme, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve öğretim
yöntemleri gibi eğitimin temel konularında yetiştirilmek üzere ABD’ye
gönderilmişlerdir. Bu yıllarda Diyarbakır, Samsun, Konya ve Eskişehir
gibi İzmir’de öğrencileri itina ile seçilen, İngilizce eğitim yapan ve ilk
yılı yoğun İngilizce eğitime ayrılan Maarif Kolejleri açılmaya
başlanmıştır.36 Bu şekilde Amerika’ya gönderilenler daha sonraki
süreçte Türk Eğitim Sistemi’ni şekillendiren ve yönlendiren kadroların
çekirdeğini oluşturmuştur.
1947’den itibaren ABD yardımları, öğrenci, öğretmen ve gençlik
teşekküllerine yönelik programların çeşitliliği konusu DP iktidarı
döneminde de benzer bir şekilde devam etmiştir. MEB, yabancı ülkeler
ve

uluslararası

kuruluşlarla

bütün

temaslarını

düzenlemek,

Kemal Gürüz, Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türk Milli Eğitim Sistemi, Türkiye
İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008, s. 50.
36
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sonuçlandırmak, yabancı ülkelerden temin edilen her türlü burs ve
değişim programlarının tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla
Kültürel Dış Münasebetler adı altında çalışan büronun Yüksek Öğretim
Genel

Müdürlüğü’ne

bağlı

Dış

Münasebetler

Müdürlüğü’ne

çevrilmesine karar vermiştir. DP’nin son yıllarına doğru ABD ile artan
ilişkilerin yoğunluğu nedeniyle 1957’de Milli Eğitim Bakanı Celal
Yardımcı valiliklere yazı göndermek suretiyle uyarıda bulunmuştur.
Söz konusu yazıda Türkiye’de faaliyet gösteren bazı gençlik
teşekküllerinin ve okulların, bakanlığın bilgisi dışında yabancı
elçiliklerle iletişime geçerek yurtdışından birtakım grupları ve
öğrencileri memlekete davet ettikleri, bu nedenle söz konusu olayların
tekrar yaşanmaması için yapılacak davetlerde mutlaka bakanlığa haber
verilerek girişime geçilmesi istenmiştir. Daha sonra Dış Münasebetler
Müdürlüğü adlı kurum 15 Mart 1960 tarihli başka bir kararla Genel
Müdürlük haline getirilmiştir.37 Bu durum Türkiye ile ABD arasında
devam eden eğitim ve kültürel nitelikli ilişkilerin yoğunluğunu ve
etkisini göstermesi bakımından önemli bir gelişme olmuştur.
1.3 Yabancı Eğitim Uzmanlarının Raporlarında Öğretmen
Yetiştirme Politikaları
Türkiye’de çok partili hayata geçilmesi, okullardaki eğitimi de
“demokratik eğitim” şeklinde etkilemiştir. Bu doğrultuda tek parti
döneminde ülkeye gelen yabancı eğitim uzmanlarının eğitim ve

37

Soran, Türk Eğitim Sisteminde Amerikan Etkisi (1945-1960), s. 60.
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öğretmen yetiştirme politikaları ile 1948 programına38 yönelik
eleştirileri yeni bir programın hazırlanmasını gündeme getirmiştir.
1923-1960 yılları arasında Türkiye’ye gelen 123 yabancı eğitim
uzmanının ülkelere ve dönemlere göre dağılımında ABD’li eğitim
uzmanı sayısı 1923-1950 arasında 7 iken 1950-1960 arasında 41
olmuştur.39 Dolayısıyla 1950-1960 döneminde Türkiye’ye gelen
yabancı eğitim uzmanları, eğitimle ilgili pek çok proje hazırlamışlar ve
uygulanmasına da katkı sağlamışlardır. Yabancı eğitim uzmanları söz
konusu bu projelerde; köy eğitimi, halk eğitimi, tarım eğitimi, İngilizce
okulu, ev idaresi, orta eğitim, mesleki ve teknik eğitim, kütüphanecilik
gibi

konuların

yanında

öğretmen

yetiştirme

konularıyla

da

ilgilenmişlerdir. ABD’li eğitim uzmanları Türkiye’de uzun süreli
kalmamışlar, bulundukları süre içinde çeşitli inceleme, araştırma,
görüşme ve anketler düzenleyerek daha somut bilgiler elde etmişler ve
çağrıldıkları bölgelerde konferanslar, söyleşiler vb. gibi etkinliklerde
bulunmuşlardır. ABD’li eğitim uzmanlarının yaptıkları çalışmalar
1948 programı öncesinde Türkiye’de ilkokullarda şehir ve köye yönelik iki tip
program bulunuyordu. Bu şekilde programların birbirinden ayrı olması, zorunlu
olan ilköğretimin “eğitim-öğretim standartları bakımından birbirine denk olmadığı”
yönünde toplumda yaygın bir düşüncenin gelişmesine neden olmuştur. 1948 ilkokul
programı 1926 ve 1936 programlarının geliştirilmiş bir şekli olup, amaçlar daha
detaylı olarak gruplandırılmıştır. Bkz. Mehmet Özkan, 1924, 1926, 1936, 1948
İlkokul Programlarına Göre Hazırlanmış Ders Kitaplarında Tarih Konuları ve
Öğretimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, s. 72-75; Mehmet Arslan, “Cumhuriyet Dönemi
İlköğretim
Programları
ve
Belli
Başlı
Özellikleri”,
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/144/arslan.htm
(02.09.2021).
39
1950-1960 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı uzman sayılarının yıllara göre
değişimi için bkz. Şahin, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında
Yabancı Uzmanların Yeri (1923-1960), s. 71-79; Soran, Türk Eğitim Sisteminde
Amerikan Etkisi (1945-1960), s. 80-82.
38
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doğrultusunda MEB’e hazırlamış oldukları raporların bir kısmı dikkate
alınmamışken, bir kısmının uygulanması ise eğitim sisteminde oldukça
etkili

olmuştur.

Ayrıca

ABD’li

eğitim

uzmanları

projeleri

doğrultusunda MEB’in merkez örgütünde çeşitli seminerler ve
konferanslar da vermişlerdir.40 Bütün bu gelişmeler DP döneminde
sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerden olduğu kadar eğitim yönünden
de ABD’nin etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
DP döneminde ABD’li eğitim uzmanları; halk eğitimi, köy okulları,
ortaöğretim ve rehberlik gibi konuların yanında öğretmen yetiştirme ile
ilgili

olarak

çeşitli

incelemelerde

bulunmuşlar

ve

raporlar

hazırlamışlardır. Bu kapsamda yabancı uzmanların hazırladıkları bazı
raporlarda öğretmen yetiştirmeye yönelik değerlendirmeleri şu
şekildedir:
ABD’li W. Dickerman, 1951’de halk eğitimi alanında yaptığı
incelemeler sonucunda hazırlamış olduğu raporda41 köy eğitimi ve köy
öğretmenleri yetiştirilmesi üzerinde önemle durmuştur. ABD’li uzman,
DP ideolojisinin aksine bir tutum takınmış köy öğretmenlerinin köy
çocuklarından yetiştirilmesini faydalı bulmuştur. Şehirde yetişmiş
öğretmenlerin köyde mutlu olmadıklarını, başarıyı yakalayamadıkları
ve mümkün olduğunca çabuk köyden ayrılmaya çalıştıklarını ve köy
öğretmenleri yetiştiren kurumlarda öğrencilerin köyde hizmete
hazırlanması

gerektiğini

belirtmiştir.

Dickerman’a

göre

köy

Gürüz, Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türk Milli Eğitim Sistemi, s. 77; Torun,
Türkiye’de Kültürel Değişimler -İç ve Dış Etkenler- (1945-1960), s. 387-389.
41
Watson Dickerman, Türkiye’de Halk Eğitimi Hakkında Rapor, Maarif Basımevi,
Ankara, 1956.
40
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öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler; öğretmenlere yönelik köylü
algılamalarındaki

yanlışlıklar,

öğretmenlerin

köy

işlerinden

anlamamaları, köylerdeki muhafazakârlık, eğitim için gerekli araç ve
taşıt eksiklikleri ve öğretmenlerin yeterli derecede destek görmemeleri
gibi nedenlerdir. Dickerman köy öğretmenleriyle ilgili tavsiyelerini de
seçme ve tayin, yetiştirme, yardım, teşvik, takip ve meslek örgütleri
açısından değerlendirmiştir.42
1948 programına yöneltilen eleştiriler sonucunda 1951-1952 EğitimÖğretim Yılı’nda, Amerikalı Profesör. Dr. Kate Wofford Türkiye’ye
davet edilmiş ve çeşitli incelemelerde bulunarak bir rapor hazırlamıştır.
Wofford raporunda programlarların daha demokratik olması için gayret
edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.43 Çalışmalarından sonra Wofford,
“Türkiye’de Köy İlkokulları Hakkında Rapor” adlı çalışmasını
hazırlamıştır.44 Köyde köy enstitüsüne alternatif olabilecek bir eğitim
sistemi bulunması yolunda çalışmalar yapan Wofford raporunda; köy
ilkokullarının yetersiz olduğundan bahsederek, bunların geliştirilmesi
için yapılması gereken en önemli işin öğretim programlarını
değiştirerek köyün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini
belirtmiştir.45 Bu şekilde ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Bloku’na

Soran, Türk Eğitim Sisteminde Amerikan Etkisi (1945-1960), s. 86-87.
Toper, Akbaba, “Cumhuriyet Döneminde Program Geliştirme Çalışmaları”,
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi54-55/akbaba.htm (05.04.2011)
44
V. Kate Wofford, Türkiye Köy İlkokulları Hakkında Rapor, Milli Eğitim
Basımevi, Ankara 1952.
45
Raporda köy okulları, bunlara öğretmen yetiştiren öğretmen okulları ve köy
enstitüleri incelendikten sonra şu önerilerde bulunmuştur: Öğretim programları
demokratik esaslara göre düzenlenmeli, öğretmenlere hazır program verilmek
yerine, öğretmenler kendi programlarını çevre ve ihtiyaçlarına göre kendileri
yapacak bir hale getirmeli ve programlar tekdüzelikten kurtulmalıdır. Öğretmen
42
43
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kaymaması için eğitim uzmanları aracılığıyla da verdiği çabaların,
Türkiye’de köy enstitülerindeki komünizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı
söylentisinin çıktığı bir döneme rastlaması tesadüf olmamıştır. Köy
enstitülerine yönelik söz konusu bu iddialar, hem ABD’yi hem de milli
ve manevi değerler çerçevesinde milli eğitimde komünizme karşı
büyük bir “mücadele” başlatan Bakan Tevfik İleri’yi ve DP iktidarını
oldukça rahatsız etmiş ve sonucunda köy enstitülerinin kapatılması
şeklinde kendini göstermiştir.46 Prof. Dr. Kate Wofford’un köy okulları
hakkında verdiği rapor köy enstitüleri ile öğretmen okullarının
birleştirilmesinde oldukça etkili olmuştur. Ayrıca öğretmen okullarının
müfredatına yönelik olarak drslerde ve içeriklerinde değişiklikler
yapılarak, Pedagoji dersi yerine eğitim psikolojisi dersi konulmuş,
pedagoji dersleri ile özel öğretim dersleri müfredattan çıkarılmıştır.
DP iktidarının ilk yıllarında Türkiye’de incelemelerde bulunan başka
bir ABD’li eğitim uzmanı da Colombia Missouri Üniversitesi’nde
görev yapan Prof. Dr. John Rufi olmuştur. Rufi, Milli Eğitim Bakanı
Tevfik İleri’nin davetlisi olarak Ekim 1951’de Türkiye’ye gelerek
Haziran 1952’ye kadar ortaöğretim kurumlarına yönelik incelemeler

yetiştiren kurumların üst sınıflarında adaylara köy sorunlarını çözümleme tekniği
ve köy okullarının çevre kaynaklardan yararlanma ve çevre ihtiyaçlarını karşılama
işinin ölçütü kazandırılmalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumlara aday kaydı için
yapılan sınavlara yerel kurumun öğretim üyeleri katılmalıdır. Bütün öğretmen
okulları ve köy enstitülerinde programlar gözden geçirilmeli, uygulama okulları
kurulmalıdır. Bkz. Zafer Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim
Politikaları (1950-1960), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2008, s. 63-64.
46
Nakkaş, Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Milli Eğitim Politikalarındaki
Değişmeler, s. 56.
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yapmış ve izlenimlerini bir rapor halinde MEB’e sunmuştur. 47 Prof. Dr.
Rufi raporunda, Türkiye’nin bir Cumhuriyet rejimiyle yönetildiğini
belirterek, ortaöğretim okullarının demokratik bir cemiyetin orta
öğrenim okulları olması gerektiğini, birçok öğretmen ve okul
müdürünün ortaöğretimde görev alabilmesi için yeterli bilgi ve
deneyiminin bulunmadığını ifade etmiştir. 48 Prof. Dr. Rufi, sadece iyi
vasıflı öğretmenlerin yetiştirilmesinin yeterli olmayacağını, eğitim
müesseselerinin bütün kadrolarıyla, müdür ve müdür yardımcısı ile
geliştirilebileceğini,

idarecilerin

özel

kurslardan

geçirilmesi

gerektiğini, eğitim kadrolarının yenilikleri takip etmesi için meslek
içinde yetiştirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.49 ABD’li eğitim
uzmanlarının çalışmaları ve hazırlamış olduğu raporlarda diğer
konuların yanında öğretmen yetişme politikalarına yönelik tespitler
genel olarak bu şekilde ortaya konulmuştur.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reşat Tardu imzasıyla Valiliklere
gönderilen 5 Haziran 1952 tarihli sözleşme ile değişen koşullar ve artan
uzman sayılarını göz önünde bulundurup tüm ülkede birlikteliği
sağlamak amacıyla yabancı uzman ve öğretmenlere uygulanacak ortak
bir sözleşme metni hazırlamıştır.50

John Rufi, Türkiye’de Ortaöğretim Müşahedeler Problemler ve Tavsiyeler, Milli
Eğitim Basımevi, Ankara, 1953.
48
Zafer Tangülü, Oğuzhan. Karadeniz ve Sinan Ateş, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim
Sistemimizde Yabancı Uzman Raporları 1924-1960 ,” Turkish Studies, Cilt: 9,
Sayı: 5, (Temmuz 2014), s. 1095.
49
Yüce, Demokrat Partinin Eğitim Politikası ve Cumhuriyet Halk Partisinin
Muhalefeti, s. 211.
50
Soran, Türk Eğitim Sisteminde Amerikan Etkisi (1945-1960), s. 83.
47
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ABD ile ikili görüşmeler kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı
eğitimcilerden bir diğeri de Roben J. Maaske olmuştur. Öğretmen
yetiştirme konusunda incelemeler yapan Maaske, 1953 yılında
Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumları yerinde
incelemiş, çeşitli şehirlere giderek öğretmen yetiştirme ve hizmet içi
eğitimler hakkında konferanslar vermiş ve bu kapsamda bir rapor
hazırlamıştır.

Çalışmalarını

“Türkiye’de

Öğretmen

Yetiştirme

Hakkında Rapor” başlığıyla sunan Maaske tarafından tavsiye edilen
prensipler ana hatlarıyla şu şekilde ifade edilmiştir:51
• Öğretmen

okullarına

öğrenci

alınırken

yalnızca

bilgiye

bakılmamalı ve bir öğretmende bulunması gereken diğer
özellikler de aranmalı,
• Öğretmenlerin seçiminde hassas olunmalı, öğretmen okullarında
yetişen öğrencilerin kütüphane olanakları arttırılmalı, kitaplıklar
geliştirilmeli,
• İlköğretmen okulları için toplantı ve spor salonu yapılmalı,
öğretmenlik mesleği özendirilmeli,
• Üniversite ve öğretmen yetiştiren kurumların birliğiyle mesleki
formasyon kursları açılmalı, mesleki teknik öğretmen okullarına
öğrenci alınırken genel bilginin yanında mesleki beceri ve
yetenekleri belirleyen testler yapılmalı,

Roben J. Maaske, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Hakkında Rapor, Maarif
Basımevi, Ankara, 1955, s. 5-27.
51
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• Öğretmen okulları programında kültür, genel ve özel meslek
derslerinin dengeli bir dağıtımı yapılmalı,
• Öğretmen

yetiştirmede

ikililiğe

son

verilmeli

ve

köy

enstitüleriyle öğretmen okulları birleştirilmeli,
• İlkokul öğretmeni yetiştirme süresi 11 yıldan 12 yıla çıkarılmalı,
• Öğretmenlerin maddi olanakları iyileştirilmeli ve öğretmenlik
mesleği topluma sevdirilmeli,
• İlkokul öğretmeni özel yetenek gerektiren beden, müzik, resim
gibi dersleri verebilecek yeterliliğe getirilmeli,
• İlkokul öğretmenlerinin mesleğe hazırlanmaları için ayrılan süre,
ortaokul öğretmenleriyle benzer şekilde eşit olmalı,
• Her iki seviye için de yetişme yıllarının sayısı ve meslekteki
kıdem süresi göz önünde tutularak maaşlarda eşitlik sağlanmalı,
• İlkokul öğretmeni yetiştirme süresi 12 yıla çıkarıldıktan sonra en
kısa zamanda bu süre 14 yıla çıkarılıp lise mezunlarına, öğretmen
okullarının son iki yılını okuyarak, ilkokul öğretmeni olmak üzere
hazırlanmalarına müsaade edilmelidir.
23 Ekim 1952 tarihinde MEB’in isteği üzerine ABD’den Ellswort
Tompkins Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de 125 gün kalan Tompkins,
Ankara, Adana, Bursa, İstanbul, Samsun, Sivas ve Konya’da orta
dereceli 97 okulda çeşitli incelemeler yapmıştır. Hazırladığı raporu
MEB’e sunan Tompkins; yaptığı incelemelerde bireysel yetenek
bakımından Türk öğretmenlerinin Amerikalı öğretmenlerden üstün
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ancak pedagojik eğitim açısından ise daha geri olduklarını ifade
etmiştir. Tompkins öğretmenlerin pedagojik olarak yetersiz olmalarını,
Türkiye’deki öğretmen yetiştiren kurumların çeşitlilik göstermesine ve
birçok üniversite mezunun öğretim yöntemlerini yeteri kadar
öğrenmeden öğretmen olarak göreve başlamalarına bağlamıştır.
Tompkins, ayrıca orta dereceli okullardaki öğretmenlerin öğrencilere
karşı sert bir tavır takındıklarını hâlbuki daha kibar ve hoşgörülü
olabileceklerini de ifade etmiştir.52
Yabancı eğitim uzmanlarının Türkiye’deki çalışmaları ile ilgili Yahya
Akyüz’ün yapmış olduğu değerlendirmesine göre;

“1957’den

günümüze kadar MEB hemen hepsi ABD’den pek çok uzman
çağırmıştır. Bunlar, rapor vermiş veya görüş bildirmiştir. Ancak,
bunlardan dikkate değer olanına rastlanmamıştır.” 53 Bu şekilde
ABD’li eğitim uzmanlarının raporlarının dikkate alınması 1957’ye
kadar olsa da 1950’den sonra Türk okullarında, Amerikan Ford Vakfı
yetkili ve uzmanlarınca oluşturulan bir eğitim sistemi dizgesi
uygulanmaya konulmuştur.54 Bu çerçevede 1954’te başlatılan
Eisenhower bursları ile Türk Hükümeti, ileride ülkede önemli görevlere
gelebileceği düşünülen iki kişiyi her yıl staj yapak amacıyla ABD’ye
göndermiştir.55 Yine DP döneminde çok sayıda öğretmen ABD’ye

Tangülü, Karadeniz ve Ateş, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Yabancı
Uzman Raporları 1924-1960 ,” s. 1095-1906.
53
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2009, s.
409.
54
Cengiz Özakıncı, İblisin Kıblesi, Otopsi Yay., 8.Baskı, İstanbul, 2008, s.186.
55
Çetin Yetkin, Karşı Devrim,6. Basım, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Yayınları, Antalya, 2007, s. 372-373; Torun, Türkiye’de Kültürel Değişimler
-iç ve dış etkenler- (1945-1960), s. 343, 385.
52
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burslu olarak ihtisas yapmaya gönderilmiş ve bunlar daha sonra
MEB’in merkez örgütünde görev almaya başlamışlardır. Bu çerçevede
ABD’de

eğitim

gören öğretmenlerin sayıları

arttıkça

eğitim

programlarının içeriği, müfredat programları ve sınav sistemleri de
değişmeye başlamıştır. 1950’li yılların sonuna gelindiğinde artık
üniversiteye giriş için Cumhuriyet döneminde getirilen ve esas kural
olan “olgunluk sınavı” ile “lise bitirme sınavı” da kaldırılmış, sınıf
geçmekle lise diploması alınması uygulamasına geçilmiştir. Bütün
bunlardan başka Edebiyat, Felsefe, Tarih gibi dersler başta olmak üzere
öğretimde sosyal bilimlerin çerçevesi daraltılmıştır.56 Bu şekilde TürkAmerikan ilişkileri kapsamında gelişen eğitim ve kültürel nitelikli
gelişmeler, gerek DP döneminde gerekse daha sonraki iktidarların
döneminde

uygulanan

öğretmen

yetiştirme

politikalarının

şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur.
1.4 Hükümet Programlarında Öğretmen Yetiştirme Politikaları
ile İlgili Değerlendirmeler:
DP, 1946 yılında yayınlanan parti programında eğitim ile ilgili olarak;
eğitim-öğretim

birliği,

eğitim-öğretim

planlaması,

ilköğretim,

ortaöğretim, mesleki-teknik öğretim ve yükseköğretim gibi konuların
yanında öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak partinin sahip olduğu
görüşleri açıklamıştır. DP’nin söz konusu görüşleri, öğretmenlerin

DP dönemindeki bu duruma benzer uygulama 1970’lerden sonra Felsefe dersi
yerine Ahlak dersi bırakılmasıyla yaşanmıştır. Bu şekilde her yıl değişen sınav
sistemi ve öğretim programları sürekli istikrarsızlık yaratmaya başlamıştır. Bkz.
Katoğlu, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat”, s. 477.
56
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meslek içerisinde ilerlemesini sağlamak ve aynı zamanda bir önceki
iktidarın politikasının karşıt tezi ve eleştirisi niteliğinde olmuştur.57
DP’nin önemli isimlerinden Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimleri
öncesinde, öğretmen yetiştirme konusunda birliğin sağlanacağını ve
eğitimin ülkenin her tarafına ulaştırılacağı vaadinde bulunmuştur.
Seçimlerin sonucunda DP’nin iktidara gelmesiyle eğitim alanında
öğretmen yetiştirme konusunun da ele alınması suretiyle eğitimöğretim alanında yeni bir dönem başlamıştır.58 DP döneminin ilk
yıllarından itibaren öğretmen yetiştirme konusuyla ilgili olarak
uzmanların, ilgili kuruluşların fikirlerine danışılmış ve anketler
düzenlenmiştir. Yurt dışından gelen eğitimcilere raporlar hazırlatılarak
onların görüşleri alınmıştır. DP, öğretmen yetiştirme ilkeleri ile ilgili
olarak parti programının 36. maddesinde, ilköğretimin maarif
sisteminin temeli olduğu ifade edilerek; bütün ilkokul öğretmenlerinin
aynı ruh ve aynı seviyede bilgiye sahip olmaları esasının göz önünde
tutulacağı belirtilmiştir. Böylece öğretmen yetiştiren kurumları tek çatı
altında toplama düşüncesi iktidarın temel politikası olmuştur. Yine parti
programının 41. maddesinde kabiliyeti ve kudreti müsait olduğu
takdirde bir ilkokul öğretmeninin öğretim derecelerini tamamlamak
koşulu ile profesörlüğe kadar yükselmesine imkânı sağlanacağı
belirtilmiş ve öğretmenlerin yükselmelerinin önü açılmıştır. Bu şekilde
DP, öğretmen yetiştirme konusunu milli eğitimin temel unsuru olarak

Şahin, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı Uzmanların
Yeri (1923-1960), s. 25.
58
Feyzullah, Ezer, “Menderes Dönemi Türkiye'nin Eğitim Politikaları (1950
1960)”, Turkish Studies, Cilt: 15, Sayı: 1 (Mart 2020), s. 137.
57
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programına yansıtmıştır.59 İlkokul öğretmenlerinin aynı kaynaktan
gelmelerine ve iyi vasıfta yetişmelerine önem verileceği belirtilen parti
programında, öğretmen yetiştirme konusundaki temel ilke “aynı ruha
sahip tek kaynaktan öğretmen yetiştirme” şeklinde ifade edilmiştir.
CHP döneminde kurulan, ancak çeşitli suçlamalara maruz kalan köy
enstitülerinin tasfiye edilerek ilköğretmen okulları ile birleştirilmesi
sonucu ilköğretmen okulları, ilkokullara öğretmen yetiştiren tek kurum
olarak DP iktidarında varlığını devam ettirmiştir. Aynı zamanda DP
dönemde ilköğretmen okullarının programında bazı değişiklikler de
yapılmıştır. Ortaöğretime öğretmen yetiştirme eğitim enstitülerinden,
yüksek öğretmen okullarından ve fakültelerin ilgili bölümlerinden
sağlanmıştır. DP iktidara gelir gelmez CHP’nin son Milli Eğitim
Bakanı olarak görev yapan Tahsin Banguoğlu tarafından kapatılan
İstanbul Muallim Mektebi, Terbiye Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen
Okulunu tekrar açmıştır.60
DP kadrolarının eğitim görüşü Başbakan Adnan Menderes’in
görüşleriyle benzerlik göstermekte olup bu durum özellikle manevi
çizgilerden ayrılmamak şeklinde olmuştur. Milli eğitim bakanlarının
üzerinde en çok durdukları eğitim sorunları ise; ilköğretim,
yükseköğretim, mesleki teknik eğitim, din eğitimi ve halk eğitimi 61 gibi
konuların yanında öğretmen yetiştirme konusu da önemli yer tutmuştur.

Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Güneş Matbaacılık TAO, Ankara, 1952, s.
55-57.
60
Taşdöven, Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960), s. 74-75.
61
Toper Akbaba, Demokrat Parti ve 27 Mayıs 1960 İhtilal Hükümetlerinin Eğitim
Görüş ve Uygulamalarının Karşılaştırılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996. s. 47.
59
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Hatta öğretmen yetiştirme bir sorun olarak varlığını daha da artırarak
devam etmiştir.
29 Mayıs 1950 tarihinde 19. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan I.
Menderes Hükümeti’nin programı, Meclis’in IX. Dönem I. Yasama
Yılı Sunuş konuşması Başbakan Adanan Menderes tarafından
yapılmıştır. Başbakan konuşmasında genel anlamda eğitim işlerinden
bahsederken, söyledikleri ileride öğretmen yetiştirmeye yönelik
politikalar hakkında da ipucu niteliğinde olmuştur. Menderes’in bu
konudaki değerlendirmesi şu şekildedir:
“(…) Hükümetimiz, parti programımızda tespit edilmiş esaslar
dairesinde, bu büyük milli davayı bir kül halinde ehemmiyetle ele almış
bulunuyor. Tamimiyle demokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerine
göre tespit edilecek geniş ve teferruatlı bir plan içinde maarif nimetini
memleketin her tarafına müsavi şartlarla yaymayı temin edecek kanun
tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yüksek tasvibinize arz
edeceğiz…”62
30 Mart 1950 tarihinde 20. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan II.
Menderes Hükümeti’nin programı Meclis’in IX. Dönem II. Yasama
Yılı Sunuş konuşmasında da Başbakan Adanan Menderes tarafından
yapılmıştır.

Başbakan

politikalarında ilköğretim

konuşmasında;

öğretmen

yetiştirme

kademesine yönelik olarak “ilkokul

öğretmenlerinin gerekli hususiyetler göz önünde bulundurulmak
şartıyla, aynı menşeden gelmelerine ve umumiyetle öğretmenlerimizin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (TBMM TD), Dönem: 9, Cilt: 1,
Olağanüstü Toplantı, Birleşim: 3 (29.5.1950), s. 25.
62
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çok iyi vasıfta yetişmelerine ehemmiyet vereceğiz” 63 değerlendirmesini
yapmıştır.
21. Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan ve 7 ay gibi kısa süreli bir
hükümet olan III. Menderes Hükümeti (17.5.1954-9.12.1955)’nde
eğitim programı açıklanırken, o güne kadar geçen süreçte genel
anlamda

eğitim

sistemindeki

değişiklikler

veya

yenilikler

değerlendirilmiştir.64 Daha sonra 21. Cumhuriyet Hükümeti olarak
kurulan IV. Menderes Hükümeti (9.12.1955-25.11.1957) ile 22.
Cumhuriyet Hükümeti olarak kurulan V. Menderes Hükümeti
(25.11.1957-27.5.1960)’nde genel anlamda eğitim ile ilgili, özel olarak
da öğretmen yetiştirme politikalarına ilişkin herhangi bir görüşe yer
verilmemiştir.65 İsmail Kaplan’a göre, özellikle I. Menderes Hükümeti
Programı, katıksız bir Soğuk Savaş zihniyetiyle yazılmıştır. Bu şekilde
DP, eğitim sisteminin muhakkak milli ve manevi değerler üzerine inşa
edileceği görüşünü savunmuştur. Yine Kaplan’a göre; DP hükümetleri,
toplumun kötü sonuçlarla karşılaşmaması için ulusun özgür ve
bağımsız yaşamasının çaresini gençliğe milli karakter ve geleneğe
uygun bir milli eğitim verilmesinde görmüştür. 66 Parti programı,
hükümet programları ve Milli Eğitim Şuralarından da anlaşıldığı gibi

TBMM TD, Dönem: 9, Cilt: 6, Birleşim: 58 (30.3.1951), s. 65.
TBMM TD, Dönem: 10, Cilt: 1, Birleşim: 4 (26.5.1954), s. 48-82.
65
Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları (1950-1960), s. 4446.
66
İsmail Kaplan, Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi, İletişim Yayınları, İstanbul,
1999, s. 218-223.
63
64
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1950’li yıllarda DP’nin uyguladığı öğretmen yetiştirme sistemi, bazı
küçük değişiklerle birlikte 1974 yılına kadar devam etmiştir.67
1.5 Milli Eğitim Bakanlarının Öğretmen Yetiştirme ile İlgili
Görüşleri
22 Mayıs 1950 tarihinden 27 Mayıs 1960 Darbesi’ne kadar devam eden
on yıllık DP iktidarları döneminde toplumu ilgilendiren birçok kurum
gibi eğitim kurumları da bu dönemdeki değişim ve gelişimden oldukça
etkilenmiştir. Bu on yıllık dönem içerisinde beş hükümet kurulmuştur.
DP’nin iktidarda olduğu 1950-1960 döneminde yedi ayrı bakan on kez
Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.
DP Dönemi Milli Eğitim Bakanları:
Adı

Başlama Tarihi

Ayrılma Tarihi

Görev Süresi

Avni Başman

22 Mayıs 1950

2 Ağustos 1950

2 ay 12 gün

Nuri Özhan (vekil)

3 Ağustos 1950

10 Ağustos 1950

8 gün

Tevfik İleri

11 Ağustos 1950

6 Nisan 1953

2 yıl 7 ay 27gün

Rıfkı Salim Burçak

8 Nisan 1953

17 Mayıs 1954

1 yıl 1 ay 8 gün

Celal Yardımcı

17 Mayıs 1954

9 Aralık 1955

1 yıl 6 ay, 9 gün

Ahmet Özel

9 Aralık 1955

13 Nisan 1957

1 yıl 6 gün

Tevfik İleri

13 Nisan 1957

25 Kasım 1957

7 ay 12 gün

Taşdemirci, “20. Yüzyılda Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Çağdaş
Pedagoji Akımları”, s. 301.
67
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Celal Yardımcı

26 Kasım 1957

22 Mayıs 1959

1 yıl 5 ay 27gün

Tevfik İleri (Vekil)

23 Mayıs 1959

8 Aralık 1959

6 ay 17 gün

Atıf Benderlioğlu

9 Aralık 1959

27 Mayıs 1960

5 ay 20 gün

Kaynak: Cumhuriyet’in 50. Yılında Rakam ve Grafiklerle Milli Eğitimimiz, Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s. LV-LVI.

DP’nin ilk hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı’na İzmir Milletvekili
Avni Başman getirilmiştir. Avni Başman’ın önemli bir özelliği o güne
kadar kurulmuş hükümetlerde mesleğin içinden yetişerek Milli Eğitim
Bakanlığı’na gelmiş olan altıncı bakan olmasıdır.68 Avni Başman’ın
eğitim görüşü pragmatizm (faydacılık) prensibine dayanmaktadır.
Onun görevden ayrılışına da bu görüşün sebep olduğu iddia edilmiştir. 69
Avni Başman 02.08.1950 tarihinde hem sağlık sorunlarını ileri sürerek
hem de “Maarif Arapsaçına dönmüştür. Islahı mümkün değildir”
diyerek Bakanlık görevinden istifa etmiştir.70
Nuri Özhan’ın bir hafta süreyle bakanlığa vekâletinden sonra DP
iktidarının üçüncü Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri olmuştur. Tevfik
İleri, DP döneminin Milli Eğitim Bakanlığını değişik sürelerde yapmak
suretiyle en uzun süre yürüten bakan olmuştur. Böylece Tevfik İleri,
22.05.1950-27.05.1960 tarihleri arasını kapsayan dönemde ikisi asil
biri yedek olmak üzere üç defa Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilmiştir. 71
Erdoğan Başar, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960), Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 434.
69
Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları (1950-1960), s. 46.
70
Akbaba, Demokrat Parti ve 27 Mayıs 1960 İhtilal Hükümetlerinin Eğitim Görüş ve
Uygulamalarının Karşılaştırılması, s. 36.
71
Başar, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960), s. 443.
68
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Tevfik İleri’ye göre, mili eğitimin en büyük problemi istikrarsızlıktır.
Maarif davasına istikrar kazandırmak ise kendilerinin en büyük
görevidir. Tevfik İleri eğitim görüşünü şekillendirirken ve düşündüğü
eğitim planını oluştururken, eğitimin değişmez öğesi olan öğretmeni
daima ön planda tutmuştur. Özellikle yayınlamış olduğu tamimlerde,
katılmış olduğu çeşitli toplantılarda öğretmenlik mesleğini son derece
güzel sözlerle övmekten geri durmamıştır.72
Tevfik İleri’nin öğretmen okulları ve öğretmenin önemi konusundaki
değerlendirmeleri, DP’nin öğretmen yetiştirme politikasını da ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda Tevfik ileri öğretmen yetiştirme konusunda
“ ... Öğretmeni yalnız bilgili bir insan diye telakki etmiyoruz.
Öğretmeni bilgi verdiği kadar Türk Çocuğuna şahsiyet verecek, bilgi
verecek insan, bir mürebbi telakki ediyoruz. Bu itibarladır ki her bilen
insanın öğretmen olacağına kani değiliz… Öğretmen okulları
hassasiyetle duruyoruz…”73 değerlendirmesini yapmıştır. Tevfik İleri,
öğretmen yetiştirmede mevcut ikili sistemin yarardan çok zarar
getirdiğini söylemiş ve öğretmenlerin tek kaynaktan yetişmeleri
gerektiğini

konuşmalarında

ifade

etmiştir.

Tevfik

İleri,

köy

enstitülerinin alternatifi olduğunu savunan görüşlerini “… Bu meyanda
Köy Enstitülerinin, ilkokula dayanan ve tahsil süresi en az altı yıla olan

Tevfik İleri, DP döneminde milli eğitimle özdeş bir kişilik olarak bilinmektedir.
Atatürk döneminde milli eğitimde Mustafa Necati Bey, İsmet İnönü döneminde Hasan
Ali Yücel eğitim sisteminde ne kadar etkili ise DP döneminde de eğitim sistemi ve
politikalarında Tevfik İleri etkili bir Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Bkz. Tangülü,
Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları (1950-1960), s.47-48.
73
Sait Dinç, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde V. Milli Eğitim Şûrası ve
Uygulamaları (5-14 Şubat 1953), http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/
sait_dinc_V._milliegitim_surasi.pdf, 2008, s. 7.
72
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ilköğretim okulları haline getirilmeleri derpiş edilmiştir…” 74 şeklinde
ifade ederek, kaldırılmasını öngörmüştür. Yine Tevfik İleri 1950
yılında yapılan İkinci Terbiye Kongresi’nde köy enstitülerini şu şekilde
eleştirmiştir:
“...Öğretmenin vazifesi yol yapmak şu veya bu vazife yapmak değildir.
Onun vazifesi istenilen bir milleti yaratmaktır... Çocuklarımıza
vereceğimiz terbiyenin milli bir terbiye olmasında hiçbir pazarlığa
niyetimiz yoktur... Bu hususta öğretmenin ayağını köstekleyecek ne
kadar engel varsa hepsini yok edeceğiz. Öğretmenin saygı gösterilmesi
lazım gelen bir insan olarak tanınmasını istiyoruz. Faziletsiz, huzursuz
ne kadar parazit varsa bunu el birliği ile temizleyeceğiz. Bunların
miktarı 300-400’ü geçmez. Bunları çok kolay temizleyeceğiz...
Öğretmen Türk çocuğuna şekil verir. Öğretmenin vazifesini ifa
(yapması) için iki vasıtası vardır. Bunlardan biri bilgi, diğeri en mühim
olan terbiyedir...”75
Tevfik İleri, DP’nin tüzük ve programlarında76 üzerinde önemle
durduğu eğitimin milli ve manevi unsurlarına oldukça önem vermiştir.
Dolayısıyla eğitimin dini boyutunun da mutlak suretle göz ardı
edilmemesi

gerektiğini

arzulamıştır.

Bu

amaç

doğrultusunda

memleketin din adamına ihtiyacı olduğunu “… Memleketin hakiki din
TBMM TD, Dönem: 9, Cilt: 11, Birleşim: 21, (24.12.1951), s. 331.
Kerimoğlu, 1946-1960 Arası Uygulanan Eğitim Politikası, s. 67.
76
DP’nin 1946 Programı’nda eğitim ve öğretimin birliğine yönelik yapılan vurgu ve
diğer konular “Milli Eğitim İşleri” başlığı altında madde: 33-41arasında ifade
edilmiştir. Bkz. Cemil Koçak, İktidar ve Demokratlar (1945-1950), Cilt: 2, İletişim
Yayınları, 2012, İstanbul, s. 51-52; DP’nin 1951’deki tüzük ve programının eğitim ile
ilgili görüşleri için bzk. Demokrat Parti Tüzük ve Programı, Güneş Matbaacılık TAO,
Ankara, 1952, s. 55-57.
74
75
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adamlarına, münevver din adamına ihtiyacı şüphesiz çoktur…” 77
şeklinde ifade etmiştir. Bu nedenle Tevfik İleri, okullara din dersinin
konulmasının, İmam-Hatip okullarının açılmasının ve Yüksek İslam
Enstitülerinin kurulmasının hep savunucusu olmuştur. Bu konudaki
görüşlerini de “… Bizim için yol, köprü, mektep yapmak nasıl sırf bu
millete hizmet için yapılan işlerse din bilgisinin Müslüman Türk
çocuklarına en müspet şekilde mekteplerimizde vermekte tamamıyla
politikadan uzak hür millet hizmetidir…”78 şeklinde ifade etmiştir.
Ayrıca Tevfik İleri din eğitimi ile ilgili olarak görüşlerini “...Şahsen
Bakanlığımızın iyi bir istikamette ileri götürmeyi hedef tuttuğu bir
mesele de din’dir. Beş sınıflı ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıfları
ile köy okullarının üçüncü sınıfında din derslerini mecbur tuttuk. Yeni
yetişecek öğretmenlerimizin bu işi öğrenerek mezun olmaları için de
öğretmen okullarına din dersi koyduk...”79 şeklinde ifade etmek
suretiyle, aynı zamanda öğretmen yetiştirmeye yönelik politikaları
hakkında da mesaj vermiş olmaktadır.
Bu şekilde Tevfik İleri tarafından eğitimin milli ve manevi unsurlarına
verilen önem ve öncelik onun bakanlık yaptığı dönemlerde öğretmen
yetiştirme politikalarında oldukça etkili olmuştur.
Tevfik İleri bakanlık görevinde bulunduğu dönemlerde öğretmenlerin
hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişimleri konularında önemli
girişimlerde

bulunmuştur.

Öğretmenlerin

sorunlarını

çözmek,

Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları (1950-1960), s. 49.
Akbaba, Demokrat Parti ve 27 Mayıs 1960 İhtilal Hükümetlerinin Eğitim Görüş ve
Uygulamalarının Karşılaştırılması, s. 40.
79
Kerimoğlu, 1946-1960 Arası Uygulanan Eğitim Politikası, s. 57.
77
78
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öğretmen adaylarını mesleğe daha iyi hazırlamak, öğretmenlerin
meslek içinde yetişmelerini sağlamak ve her derecedeki okulların
öğretmen ihtiyacını karşılamak için Öğretmen Okulları Umum
Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece öğretmenlere yönelik iş ve işlemler
tek çatı altında toplanmıştır.
Tevfik İleri’nin üzerinde önemle durduğu, belki de en önemli
konulardan birisi de “komünizm ile mücadele” olmuştur. Zaten DP de
bu konuya karşı yerine göre sert ve duyarlı bir politika izlemiştir.
Tecrübeli gazeteci ve “milli damat” Metin Toker’e göre 1950’de yeni
iktidar olan DP, CHP iktidarının mirası olarak kabul ettiği “komünizm
tehlikesi”ni dengeleme görüntüsüne girdiği takdirde irticaya karşı
hareketlerinde rahatsız edilmeyeceğini ummuştur. Metin Toker’in
değerlendirmesine göre:
“Avni Başman, Milli Eğitim Bakanlığından istifa ettiğinde oraya Tevfik
İleri’nin getirilmesi bir büyük hata oluşturdu. Tevfik İleri üniversite
öğrenciliği sırasında milliyetçi hareketlere katılmış, orada da kalmış,
ilkel bir komünist düşmanı anlayışına sahip kişilikteydi. Kültürü pek
geniş sayılmazdı, eksiğini daha ziyade ‘vatan-millet-Sakarya’
edebiyatıyla kapatmaya çalışır, fakat ‘de’, ‘da’ takılarının ayrı
yazılacağını bile bilmezdi. Avni Başman, Milli Eğitimin başından
ayrıldığında o yere geçmek için alışılmamış bir heves gösterdi.
Kabinede Ulaştırma Bakanıydı, gözü ise Milli Eğitim Bakanlığında.
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Niçin? Çünkü kendisinde bir misyon vehmediyordu: Türkiye'yi
komünizm tehlikesinden kurtarmak!”80
Bu şekilde bakanlık kadrolarında geniş değişiklikler yapacağını, bir
haftaya kadar yeni bir kadroyla işe başlanacağını bildiren Tevfik İleri,
amacının bakanlık kadrosunda tek bir komünist bırakmama ve
okullarda komünist öğretmenleri tasfiye etmek olduğunu ifade etmiştir.
Bu kapsamda Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde
“komünizm karşıtlığı” prensiplerini hemen uygulamaya başlamış,
1950’de önce valiliklere gönderdiği genelgede komünistlerle dolu
bakanlıkta, öğretmenlerin parti işleriyle uğraşmalarının yasaklanacağı,
ardından da siyasetle meşgul oldukları ihbar edilecek öğretmenler
hakkında “derhal takibat”a geçileceği bildirilmiştir.81
Tevfik İleri’nin komünizmle ilgili olarak “… Türkiye’de bugün
bilhassa hükümet olarak komünizmle mücadeleye kati suretle karar
verilmiştir. Ben de diğer arkadaşlarım gibi kendi branşım dâhilinde
komünizmle

mücadele

etmeyi

kendime

vazife

sayacağım…”82

düşüncesi; ideolojik ve siyasi nedenlerden dolayı köy enstitülerinin
kapanması gibi dönemin öğretmen yetiştirme politikalarına da etki eden
en önemli faktörlerden biri olmuştur.
Öğretmen yetiştirme sorununa mensubu olduğu partinin ideolojik ve
popülist yaklaşımları dışında kalıcı ve istikrarlı çözümler getiremeyen
Metin Toker, Demokrasimizn İsmet Paşalı Yılları 1944-1973: DP’nin Altı Yılları
1950-1954, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi, 1991, Ankara, s. 119.
81
Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944-1973: DP’nin Altı Yılları 19501954, s. 120; Nakkaş, Demokrat Parti Döneminde (1950-1960) Milli Eğitim
Politikalarındaki Değişmeler, s. 49.
82
Başar, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960), s. 447.
80
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Tevfik İleri, iyi öğretmen yetiştirme konusuna önem verdiklerini ve
konunun önemini vurgulasa da icraatları farklı olmuştur. Böylece
devlet memurlarının öğretmen yapılması yönündeki uygulamalar
öğretmenlik mesleğinin yapısının bozulmasında etkili olmuştur.83
Tevfik

İleri’nin

06.08.1953

tarihinde

Milli

Eğitim

Bakanı

Vekilliğinden istifa etmesi üzerine bu göreve 08.04.1953 tarihinde
Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Rıfkı Selim Burçak getirilmiştir. Rıfkı
Selim Burçak’ın Milli Eğitim Vekilliği görevi 02.05.1954 tarihinde
yapılan genel seçimlere kadar devam etmiştir. Görevini 1 yıl 1 ay 8 gün
sürdüren Rıfkı Selim Burçak’ın eğitim ve öğretmen yetiştirme
konusunda izlediği politikalar, kendinden önceki DP’li bakanların
politikalarından farklı olmamıştır.84 Bu nedenle Rıfkı Selim Burçak da
ilköğretimi öğretmen yetiştirmenin temel basamağı olarak görmüş ve
öğretmen eksiğinin bu alanda en büyük kayıp olduğunu düşünmüştür.
Öğretmen okullarının birleştirilerek öğrenim sürelerinin 6 yıla
çıkarılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1952-1953 yılında
öğretmen okullarının mezun verememesinden dolayı oluşan açığı
kapatmak için Rıfkı Selim Burçak, öğretmen yetiştirme kursları açarak
vekil öğretmen yetiştirilmesi uygulamasını başlatmıştır. Bu dönem
içinde öğretmen açığına çözüm bulabilmek için fakülte mezunlarına
branşlarına göre ortaöğretimde öğretmen olma hakkı da tanınmıştır.85

Yüce, Demokrat Partinin Eğitim Politikası ve Cumhuriyet Halk Partisinin
Muhalefeti, s. 211.
84
Başar, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960), s. 489-490.
85
İsmail Şahin, Demokrat Parti Hükümetleri Dönemindeki Eğitim-Kültür Politikaları
( 1950-1960 ), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Kayseri, 1998, s. 46.
83
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Görev süresi üç yıl süren II. Menderes Hükümeti döneminde köy
enstitüleri kapatılarak DP’nin tek elden öğretmen yetiştirme amacı
gerçekleşmiş, yerine eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları
açılmıştır. Yeni Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı, bakanlığın ilk,
orta ve teknik tedrisat kolundaki ana faaliyetleri hakkında bilgi verdiği
Meclis’teki konuşmasında, eğitimin esas öğesi olan öğretmenlerin
manevi ve mili değerlerle kuşanmasını “(…) Ahlak noktasından
öğretmen okullarına iyi vasıflı vatandaşların alınması hususunda
dikkatli davranıyoruz…”86 şeklinde ifade etmiştir. Bu şekilde Celal
Yardımcı, öğretmen yetiştirme ve ihtiyaçlarının temini konusunda
önceki bakan Rıfkı Selim Burçak dönemi uygulamalarının devam
edeceğinin anlaşıldığı konuşmasında bu konuda “öğretmen ihtiyacını
karşılamak için geçenlerde kabul buyurduğunuz bir kanunla köy
'enstitüleri ile öğretmen okulları tevhit edilmiştir. Bu sene öğretmen
okulları daha büyük ölçüde talebe alacaklardır, yani öğretmen
okullarının talebe miktarını artırmış olacağız. Bunlardan başka lise
mezunları için kurslar açarak onların da öğretmen olabilmeleri
imkânlarını hazırlayacağız”87 değerlendirmesinde bulunmuştur. Celal
Yardımcı bu şekilde genel eğitim anlayışının yanında öğretmen
yetiştirme politikaları konusunda DP’nin geleneksel politikalarını
devam ettirmiştir.
Celal Yardımcı’dan sonra Ahmet Özel, Milli Eğitim Bakanlığı görevine
mesleğin içinden biri olarak gelmiştir. Üstelik bakan olmadan önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM ZC), Dönem: 10, Cilt: 5,
Birleşim: 47 (23.02.1955), s. 614.
87
TBMM ZC, Dönem: 9, Cilt: 28, Birleşim: 49 (24.2.1954), s. 852-853.
86
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eğitim alanında akademik ve idari yönden önemli görevlerde
bulunmuştur. Ancak kısa süren görevinde özgün bir eğitim icraatı
gerçekleştirememiştir. Sadece yarım kalan projeler üzerine yoğunlaşan
Ahmet Özel’in eğitim düşüncesi; bireyi sosyalleşme süreci içine sokan
ve ilerde bir meslek sahibi olacak şekilde donanım sağlayan okul
anlayışıyla şekillenen pragmatist bir yaklaşım olmuştur. Bu nedenle
Ahmet Özel, bakanlığı süresince öğretmen yetiştirmeye yönelik
politikalardan ziyade mesleki ve teknik eğitime önem ve öncelik
vermiştir.88
DP döneminin son Milli Eğitim Bakanı olan Atıf Benderlioğlu,
08.12.1959 tarihinde göreve başlamış, bu görevini 27 Mayıs 1960
Darbesi’ne kadar devam ettirmiştir. Atıf Benderlioğlu da selefleri gibi
öğretmen yetiştirme sorununu eğitimin en önemli sorunlardan biri
olarak görmüş ve bu konudaki “idealist” düşüncelerini şu şekilde ifade
etmiştir:
“…biz aynı zamanda öğretmenin manevi varlığı üzerinde onun
yetişmesi

üzerinde

de

dikkat

ve

ehemmiyetle

durmak

mecburiyetindeyiz… Onun manevi evsafı, dürüstlüğü, çalışkanlığı,
bilgisi, görgüsü, hatta giyinmesi, oturması, kalkması, yemesi içmesiyle
velhasıl her türlü evsafı mümeyyizesi ile çocuklarımıza hakiki bir örnek
olması lazımdır. Onun yetişmesini, daima yetişmesini ve hayatı
boyunca iyiye doğru yükselmesini muktazi her türlü kolaylığı
göstermeye mecburuz”89

88
89

Başar, Milli Eğitim Bakanlarının Eğitim Faaliyetleri (1920-1960), s. 515.
Tangülü, Demokrat Parti Dönemi’nin İlköğretim Politikaları (1950-1960), s. 56.
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Bu şekilde Atıf Benderlioğlu’nun bakanlık dönemi de öğretmen
yetiştirme politikalarında önceki dönemlerde olduğu gibi DP’nin milli
ve manevi değerlere öncelik veren geleneksel politikaların devamı
niteliğinde olmuştur.
DP döneminde “vergisini veren halka neden okul açmayalım” anlayışı
ile okullaşma oranındaki artış beraberinde öğretmen ihtiyacı sorunu da
ortaya çıkarmıştır. İlköğretim ve ortaöğretimdeki bu niceliksel artışın
yanında, yükseköğretimde aşamasında da çok üniversiteli bir döneme
geçilmiş, bu niceliksel gelişme öğretim üyesi ve öğrenci sayısına da
yansımıştır. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarının sayısının
artırılması suretiyle çok üniversiteli bir yapının ortaya çıkması eğitimde
fırsat eşitliği yaratmasından dolayı olumlu bir gelişme olmuştur.
Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarına verilen özerkliğin
siyasetle karıştırılmaması yönündeki düşünceler 21 Temmuz 1953
tarihinde yasalaştırılmasına rağmen; CHP döneminde öğretim
üyelerinin

fikirlerinden

dolayı

yargılanması

yönündeki

bazı

uygulamalar, DP döneminde de devam etmiştir.90 Eğitim ve öğretmenin
misyonu konusunda CHP ile tezat görüşlere sahip olan DP, görüldüğü
gibi öğretmen ve öğretim üyelerine getirilen yasaklamalar konusunda
benzer bir tutum içerisinde olmuştur.

90

Kerimoğlu, 1946-1960 Arası Uygulanan Eğitim Politikası, s. 57.
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SONUÇ
Türkiye’de öğretmenin yetiştirilmesi ve istihdamı noktasında yaşanan
problemler Türk Milli Eğitim Sistemi’nin en temel sorun alanlarından
birisi olarak 19. yüzyılın sonlarından itibaren varlığını devam
ettirmektedir. Öğretmen yetiştirme konusu tarihsel süreç içerisinde
değerlendirildiğinde, bu konuda izlenen politikaların ve çözüm
yollarının büyük çoğunluğu öğretmenlerin niteliğini arttırmaya yönelik
çözümlerden ziyade, niceliksel ve çeşitli geçici (palyatif) yöntemler
şeklinde olmuştur.
Eğitim olgusunun tarihsel süreç içinde toplumların sosyal açıdan
önemli bir mekanizmasını oluşturmasından dolayı, siyasi iktidarlar
eğitimi bir sosyal politika aracı olarak görmüşlerdir. Bu açıdan DP
dönemi hükümetlerinin politikalarını değerlendirirken çeşitli iç ve dış
konjonktürün dikkate alınması, eğitim politikaları ve öğretmen
yetiştirme politikaları açısından da gereklidir.
DP’nin 1950-1960 dönemindeki kesintisiz on yıllık iktidar süreci,
halktan gelen beklentiler sonucunda eğitim politikalarını da önemli
ölçüde etkilemiştir. DP ilk iş olarak başta ilköğretim olmak üzere eğitim
kurumlarında din derslerini zorunlu hale getirmiş ve dini kurumların
sayılarını da artırmak gibi popülist bir takım politikalara önem ve
öncelik vermiştir. Bu şekilde DP dönemi eğitim anlayışında geleneksel
ve dini değerlere önem ve öncelik verilmesi öğretmen yetiştirme
politikalarında da belirleyici temel unsur olmuştur. 1946-1960
döneminde ilköğretim DP tarafından milli bir dava olarak görülmesine
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rağmen, bu dönemde öğretmen meselesi özellikle DP tarafından sürekli
sorgulanmıştır.
DP dönemi iktidarları; gerek öğretmen istihdamında, gerekse eğitimde
iyileştirme adına uyguladıkları politikalarda eğitimi ve öğretmenleri
siyasi ve ideolojik bir araç olarak kullanmaktan geri kalmamışlardır.
Ancak bütün politik söylemlere ve kaygılara rağmen DP dönemi
hükümetleri, eğitime ayrılan kaynağı artırma adına gerekli adımları da
at(a)mamıştır.
DP döneminde okullaşmada ve eğitim sisteminde “Amerikan
Modeli”nin yaygınlaşmaya başlamasıyla eğitimde hızlı bir okullaşma
başlamıştır. Bu nedenle ortaya çıkan okul ve öğrenci sayısındaki artış
nitelikten çok nicelik açısından bir artış olmuştur. “Amerikan Modeli”
olarak gündeme gelen bu model ayrıca öğretmen yetiştirme politikaları
da dâhil olmak üzere hemen hemen eğitimin her basamağında
görülmeye başlanmış, okutulacak ders müfredatlarını dahi kapsayacak
bir nitelik kazanmıştır.
DP döneminde, okul ve öğretmen politikalarına ilişkin uygulamalardaki
farklılıklar sonucu özel okul, kolej gibi kurumlar Türk Eğitim
Sistemi’ne girmiştir. Bu şekilde okul sayılarındaki büyük artışlar
mezun öğrenci yığılmalarına sebep olmuştur. Aileler de çocuklarını
devlet okullarından farklı olarak bu yeni tipte okullarda okutmak için
yoğun bir çaba içine girmiş ve bunun sonucu olarak eğitimde daha
sonraki dönemlerde sıkça görülen ve hızla artma eğiliminde olan özel
dershanelerin ve kursların önü açılmış, öğrenciler yoğun bir sınav
maratonu içine sokulmuştur.
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DP döneminde öğretmenler moral, motivasyon ve ücretler yönünden
yeteri kadar desteklen(e)memiş, alan dışı atamaların yaygınlık
kazanmasının da etkisiyle DP döneminde öğretmenlik hem maddi
açıdan hem de mesleki açıdan özendirilen bir meslek haline
getirilememiş ve bu yöndeki politikalar yeterli olamamıştır. Özellikle
DP hükümetlerinin, alan dışı öğretmen atama ve kısa süreli öğretmen
yetiştirme politikaları DP sonrası hükümetler için de örnek teşkil
etmiştir.
DP dönemi, her ne kadar eğitim alanında, tek parti rejimi sırasında
oluşturulan ve yerleştirilen milli eğitim ideolojisinin yeniden üretilmesi
ve süreklilik kazanması dönemi olarak görülse de, 1954’te çağdaş
eğitim kurumu olan köy enstitülerinin kapatılması söz konusu bu
misyona ters bir politika oluşturmuştur. Bu şekilde DP döneminde,
milli eğitimin dinamiklerinde meydana gelen en önemli radikal
değişim, dönemin en önemli öğretmen yetiştirme kaynağı olan köy
enstitülerinin iktidar tarafından kapatılması olmuştur.
Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan
olumsuz şartların ve maddi imkânsızlıkların DP döneminde görece
daha az olmasına rağmen, öğretmen yetiştirme politikaları konusunda
hükümetlerin bir takım halkçı (popülist) ve ideolojik amaçları öğretmen
yetiştirme politikalarında etkili olmuştur. DP döneminde genel anlamda
hükümetlerin öğretmen yetiştirmeye yönelik tutarlı ve kalıcı bir politika
ideolojik kaygılarla izlenememiştir. Ayrıca bu konuda evrensel ve
bilimsel nitelikli gelişmeler doğrultusunda toplumun ihtiyaçlarına
uygun yeni politikalar üretilmesi tam olarak sağlanamamış, uygulanan
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politikalarda yeterli ol(a)mamıştır. DP döneminde öğretmen yetiştirme
politikaları konusunda ortaya çıkan uygulamalar, daha sonraki
dönemlerde de devam etmek suretiyle benzer uygulama ve anlayışın
günümüze kadar devam etmesine kaynaklık etmiştir.
DP

döneminde

öğretmen

uygulamalarda tutarlı
mesleğinin

sistemli

yetiştirme

politikalarına

politikalar izlenemediği
bir

eğitim

politikasına

ve

yönelik

öğretmenlik

dayandırılamadığı

görülmüştür. DP döneminde eğitimin diğer bileşenlerinde olduğu gibi
öğretmen yetiştirme konusunda da nitelik kaygısından ziyade niceliksel
artışlar ve buna bağlı geçici (palyatif) çözümler tercih edilmiştir.
DP dönemi öğretmen yetiştirme politikaları; gelişmeye açık bir
öğretmen

yetiştirme

politikalarının

yetiştirme

programlarının

ortak

oluşturulmasını,

standartlara

öğretmen

kavuşturulmasının

gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur. Yine DP dönemi öğretmen
yetiştirme politikaları; nitelikli, liyakat sahibi öğretmen yetiştirebilmek
için hangi iktidar döneminde olursa olsun siyasi çekişmelerden,
popülist

yaklaşımlardan

uzak

durulması

gerektiği,

hükümet

programlarından ziyade kalıcı, tutarlı ve istikrarlı bir devlet
politikasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya koymuştur.
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GİRİŞ
Türkistan coğrafyasının Ruslar tarafından işgal edilmesindeki en büyük
sebep bölgedeki ticari zenginliğin ve yer altı kaynaklarının Rus çıkarları
için kullanma çabasıdır. Gerek Çarlık Rusya dönemi gerekse Sovyet
Rusya döneminde bölgenin kaynakları sömürülmüştür (Kara, 2013:
33).
İçinde bulunduğumuz çağda yerli ve ulusal ekonomi modelleri daha
değerlidir. Bu modelde ülke için gerekli olan yatırımların ülke öz
kaynakları kullanılarak yapılması önem arz etmektedir. Küresel güçler,
gerek siyasi gerekse ekonomi alanında tavırlarını açık olarak
göstermektedir ve bu ortamda bağımsız bir ülkenin yabancı yatırımlar
konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Türkistan coğrafyasında
zengin yer altı ve yer üstü kaynakları bulunmaktadır. Bu coğrafyada
sürdürülebilir kalkınma için ulusçu kalkınma modelleri üzerinde
durulması hayatidir. Son zamanlarda Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) dünya ekonomisini yönlendirme çabasındadır. Bunu fark eden
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi batı bloğu
ülkeleri de Türkistan bölgesinde etkin olmak istemektedir (Aşcı, 2018:
98).
ÇHC, 1991 yılına kadar Orta Türkistan coğrafyasıyla olan ilişkilerini
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) odaklı değerlendirmiştir.
1991 yılından sonraysa bölge ülkelerine yönelik farklı stratejiler
geliştirmiş ve etkinliğini arttırma çabası içerisine girmiştir. Çünkü
bölge ÇHC’nin ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları açısından zengindir.
Orta Doğu ve Afrika enerji kaynaklarına göre daha yakın olan bölge,
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ÇHC açısından daha ucuz ulaşım olanakları sağlamaktadır. Buna karşın
Orta Türkistan ile ÇHC’nin kontrol altında tutmak istediği Doğu
Türkistan arasındaki kültürel, etnik ve dini bağlar ÇHC’ni tedirgin
etmektedir. Doğu Türkistan, sahip olduğu enerji kaynakları açısından
ve jeopolitik konumundan dolayı ÇHC ekonomisi için önemlidir. “Bir
Kuşak Bir Yol” projesinin önemli bir yerinde bulunan Doğu Türkistan,
ÇHC için hayati noktada bulunmaktadır ve bölge kontrol altında
tutulmak istenmektedir (Abdyldaeva ve Özbay, 2019: 326).
SSCB’nin yıkılması sonrasında bağımsızlığını elde eden Türk
Cumhuriyetleri ekonomik, siyasi ve güvenlik alanında yeni çözüm
arayışları içerisine girdiler. Aynı zaman diliminde ÇHC’nin bölgede
etkinliğini arttırma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. ÇHC,
özellikle ekonomi olmak üzere bölgede siyasi ve askeri etkinliğini
arttırmaktadır (Çelik, 2021: 90).
Sovyet Rusya’nın çöküşü tarihsel ve kültürel bağa sahip olan Türk
cumhuriyetlerine fırsatlar sundu. 1990’lı yıllarda oluşturulan işbirliği
süreçlerin toplumsal yaşama indirgenememesi sonucunda aynı
coğrafyada yaşayan ve aynı köke sahip ülkeler yeterince birlik
olamadılar. Sovyetler döneminden kalma bazı sorunlar hala bölgenin
istikrarını olumsuz etkilemektedir (Özsoy, 2019: 465).
1.İPEK YOLU
ÇHC, hızlı şekilde değişen dünya gerçeklerine ayak uydurma
konusunda istekli gözükmektedir. Bu şekilde dünyada etkinlik elde
etme çabası içerisindedir. ÇHC’nin ekonomik verileri bu hipotezi
desteklemektedir. ÇHC’nin ihracatı ithalatından daha fazla artmaktadır.
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Gayri safi milli hasılası ve döviz rezervleri artıştadır. Yabancı sermaye
çekebilmektedir ve sanayisini geliştirebilmektedir. Ekonomisindeki
sanayi ve hizmet sektörü payı her geçen gün artmaktadır (Şimşek, 2006:
20).
ÇHC tarafından kurgulanan “Bir Kuşak Bir Yol” projesi, dünya çapında
kalkınma vizyonuyla paydaş ülkelere refah vaat etmektedir (Marangoz
ve Tuncer, 2020: 236).
1.1.İpek Yolu ve Türk Cumhuriyetleri
Türk cumhuriyetleri güncel durumunda öncelikli olarak Rusya
Federasyonu

(RF)

kaynaklı

etkilerle

uğraşmaktadır.

Türk

cumhuriyetlerinin jeopolitik durumlarından ve sahip oldukları yer altı
kaynaklarından dolayı Orta Türkistan bölgesiyle ilgilenen devletlerle
güç mücadelesine girmeleri olasıdır (Kara, 2006: 110).
1.2. İpek Yolu ve Enerji
“Bir Kuşak Bir Yol” projesi son zamanların en iddialı siyasal ve
ekonomik özellik taşıyan girişimlerden biridir. Girişim, altmış beş
ülkeyi ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı alanı
kapsamaktadır. Proje; kıtaları birbirine bağlayan altı adet ticari yoldan
oluşmaktadır. Bu yollardaki en büyük problem güvenlik riskinin
yüksek olduğu coğrafyalardan geçmesidir. Doğu Türkistan’ın işgal
edilmiş olması, Belucistan bölgesindeki isyan ve Rohingya çatışması
aktif güvelik sorunu alanlarına örnekler olarak verilebilir. ÇHC bu
bölgeleri kontrol altıda tutabilmek için farklı yollar denemektedir.
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Örneğin

Doğu

Türkistan’da

topluma

ciddi

düzeyde

baskı

uygulanmaktadır (Tekir, 2019: 102).
Orta Türkistan ülkelerinin SSCB sonrasındaki bağımsızlık sürecinde
bölgede enerji rekabeti artmaktadır. Bölge ülkelerinin enerji
potansiyelinin

yüksekliği

yeni

ipek

yolu

projesinin

hayata

geçirilmesinde önemli yapı taşıdır. Hindistan ve ÇHC her geçen gün
artan oranda enerji talep etmektedir. Azerbaycan, Türkmenistan ve RF
gibi ülkeler ise sahip oldukları enerji kaynaklarıyla öne çıkmaktadırlar
(Yıldıran, 2013: 133).
Bölge güncel olarak batı ülkelerinin ilgisi altındadır. Buna karşın RF
kendisi dışındaki ülkelerin bölgede etkin olmasını engelleme
çabasındadır (Bekcan, 2021: 64). Eğer Çin enerji kaynaklarını kontrol
etmede mesafe kaydederse bazı ülkeler bu durumdan olumsuz
etkilenebilir (Algül, 2020: 59). Kısacası bölgede enerjiye dayalı bir
hegemonya savaşı bulunmaktadır (Tarakçı, 2014: 169).
1.3. Şangay İşbirliği Örgütü
RF, genellikle askeri gücü, SSCB bakiyesi siyasi bağlantıları ve bilgi
birikimini kullanarak güç gösterisi yapan devlettir. Siyasetini sertlik
üzerine kurgulamaktadır. Çin ise askeri gücü geri planda tutmaktadır.
Çin, askeri güç yerine ekonomiyi ve kurumsallaşmış diplomasiyi öne
çıkararak küresel düzeyde etkili devlet olabilme amacı taşımaktadır.
Bölgesel veya küresel bağımlılıklarla etki alanları oluşturmaya
çalışmaktadır (Tüysüzoğlu, 2019: 182).
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1996 yılında bölgesel güvenlik için yola çıkan Şangay Beşlisi,
Özbekistan’ın 20021 yılında katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
adını aldı. Günümüzde askeri, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda
işbirliği geniş görüşlülüğü çizen yapı içerisindedir (Hepaktan, 2017:
406). ŞİÖ, üye sayısının az olmasına karşın dünya nüfusunun %40’ının
yaşadığı alanı kapsamaktadır (Özdaşlı, 2012: 120). ŞİÖ, her ne kadar
bölgesel güç olma söylemleri ile hayata geçirilse de uygulamada
küresel güç olma çabasındadır (Kaya, 2019: 69).
1.4. İpek Kuşak
Türk Dünyası bağlamında; batıda Balkan coğrafyası, doğuda Doğu
Türkistan ve kuzeyde Sakaeli bölgesine kadar olan coğrafya şal ile
kaplanmalıdır. Bu şal ekonomik ve siyasi şaldır ve bu şal ile “İpek
Kuşak” inşa edilmelidir (Yazgan, 2011: 50).
2. TAŞIMACILIK
Taşımacılık sosyal ve ekonomik oluşumların sürekli etkileşim halinde
olmasını sağlar (Şahan, 2017: 10). Taşımacılık, ekonomiye doğrudan
ve dolaylı olarak iki farklı şekilde etki etmektedir. Birincisi taşımacılık
sonucu alınan ücretin getirdiği faydadır. İkinci fayda grubu üyeleriyse;
ulaşım ağı gelişimi, ürünleri kullanacaklara erişimin artması, maliyet,
zamandan elde edilen fayda ve ölçek ekonomisi oluşturarak çekim gücü
olmak olarak sıralanabilir (Çancı, 2013: 208-209).
Hızlı, ekonomik ve güvenli taşımacılık uluslararası ticarette öne çıkan
unsurdur. Gelecekte lojistik firmalar müşterilerinin isteklerine cevap
verebildikleri ölçüde varlıklarını sürdürebileceklerdir (Barbanova,
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2016: 10). Taşımacılık, ürünlerin pazara en az maliyetle sunulması ve
ürünün zamanında, eksiksiz, sağlam olarak talep edene teslim
edilmesidir. Taşımacılık işletmeler açısından önem taşımasının yanı
sıra ülkeler açısında da önemlidir. Taşımacılığın önemini anlayan
ülkeler altyapı çalışmalarına hız vermektedirler (Kılcı, 2017: 83).
Taşımacılık sektörü uluslararası ticaretin en kritik bileşenlerindendir.
Modern İpek Yolu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de refahım
kaynağı olabilir. Her ne kadar refahın paylaşılacağı iddia edilse de bazı
otoriteler yeni yolun ÇHC’nin Orta Türkistan bölgesinde otoritesini
arttırmak için kullandığı bir araç olduğu görüşüne sahiptirler. Üç
kıtadaki ülkelere hızlı ve kesintisiz ulaşım hedefi taşıyan projede
Türkiye kilit ülkedir. Türkiye, tamamlanmış altyapı çalışmaları ve Asya
ile Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü konumunda olması sebebiyle
dikkate değer ülkedir (Filiz, 2020: 130).
3. ÇİN VE ORTA TÜRKİSTAN ARASINDA TİCARET
Dünya siyasetinin son yüzyılında; ikinci dünya savaşı ve 2000’li yıllar
arasında ABD’nin etkin olduğu görülmektedir. 2000’li yılların başında
Çin küresel güç olma yolunda atak yapmıştır. 2008 küresel ekonomik
krizinde ABD ve AB ülkeleri ciddi sorunların içerisine girerken, Çin’in
yükselişinin devam ettiği görülmektedir. Bu süreçte Çin, bölgesel
gücün ötesine geçip küresel güç olma çabasını arttırmaktadır (Cengiz,
2021: 254).
Orta Türkistan; başta sahip olduğu enerji kaynakları ve coğrafi konumu
sebebiyle büyük öneme sahip olmasından dolayı küresel güçlerin
rekabet arenası haline dönüşmüştür. Kara hâkimiyet teorisi Türkistan’a

NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII | 333

hâkim olan gücün dünyaya hâkim olacağını söyler. Bilhassa bölgenin
yüksek enerji potansiyeli başta RF ve ÇHC olmak üzere dış güçlerin
bölge üzerinde politika geliştirmesine sebep olmaktadır. ÇHC, RF ile
işbirliği yaparak batı kaynaklı güçlerin Türkistan bölgesinde aktif
olmalarını engelleme politikası gütmektedir. Bu amaçla; ÇHC bölgeye
yatırımlarını artırmakta ve ekonomik faaliyetlerini genişletmektedir
(Aydın, 2016: 9).
Asya kıtasının merkezi bölgelerini kapsayan Türkistan, konumu
itibariyle jeopolitik açıdan mutlaka hâkim olunması gereken alan olarak
değerlendirilmektedir. Bölge, Çin coğrafyasından Ön Asya topraklarına
bağlantıyı kuran birçok kadim güzergâha sahiptir. Ayrıca Hindistan’ı
Avrupa’ya bağlayan yollara da hâkim konumdadır. Tarih boyunca
baskın siyasi güçler Türkistan’ın sahip olduğu potansiyeli iyi analiz
ederek bölgede söz sahibi olabilmek için çalışmışlardır (Eryılmaz,
2021: 95).
3.1. Kazakistan
Kazakistan 1991 yılında özgürlüğe kavuşmuş ve bağımsız olmuştur
(Gençler ve Akbaş, 2011: 28; Hizmetli, 2011: 42). Bakır ve kurşun gibi
değerli madenlere sahip olan Kazakistan (Kaygın vd., 2019: 3382),
bağımsızlık sonrası kuzey-güney ve doğu batı hattında bilhassa enerji
kaynakları açısından terminal ülke konumundadır (Toprak, 2017: 117).
ÇHC, coğrafi konumundan dolayı Kazakistan’a ilgi göstermektedir.
Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren ÇHC iki ülke arasındaki
ticareti ve yatırımları arttırma yönünde çaba içerisindedir. ÇHC, doğal
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kaynaklarına ulaşabilmek için Kazakistan’ın altyapısını geliştirmek
istemektedir. Bunun yanı sıra siyasi ve ekonomik baskı ortamı
oluşturabilmek için ticari piyasa oluşturma çabası içerisindedir
(Yılmaz, 2020: 5292-5293).
Hazar denizi Kazakistan’ın başta enerji olmak üzere doğal kaynaklarını
değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır. Ülkenin kaynaklarını
yönetmek isteyen Rusya, ABD, ÇHC ve Avrupa Birliği (AB) gibi
ülkeler Hazar denizini büyük siyasi oyun arenasına dönüştürdüler
(Ongarova, 2018: 18).
Şekil 1 ile ÇHC ve Kazakistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
gösterilmektedir. ÇHC’nin Kazakistan’a ihracatı ithalatından fazladır
ve hem ihracat hem de ithalatında artış trendi bulunmaktadır.
ÇİN-KAZAKİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
14.000.000.000,00

12.000.000.000,00
MİKTAR

10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

4.805.07

6.378.69

8.529.55

9.258.81

9.739.38

Çin'in İhracatı 8.292.32

11.564.4

11.326.5

12.806.9

11.707.2

Çin'in İthalatı

Şekil 1. ÇHC ve Kazakistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri ($)
Kaynak: Comtrade
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3.2. Özbekistan
Özbekistan, Orta Türkistan’ın önemli ülkelerinden birisidir. Kuzeygüney

ve

doğu-batı

hattında

önemli

coğrafyaları

birbirine

bağlamaktadır. Ülke 19. yüzyıldan bu yana Rusya’nın saldırısı
altındadır. Çünkü zengin yer altı kaynakları ve konumu başta Rusya
olmak üzere birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Sahip olduğu
zenginlikler Özbekistan’ı hedef ülke konumuna getirmektedir. ÇHC,
ABD ve Rusya Özbekistan coğrafyası için kıyasıya rekabet
içerisindedirler (Budulgan, 2020: 180).
Şekil 2 ile ÇHC ve Özbekistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
gösterilmektedir. ÇHC’nin Özbekistan’a ihracatı ithalatından daha
fazladır. Son beş yılda ÇHC’nin Özbekistan’a ihracat keskin şekilde
artarken ithalatında durağanlık görülmektedir. Özbekistan’ın Covid-19
yılı olan 2020 yılında ÇHC’den ithalatında azalma olmaması dikkate
değer durumdur.
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ÇİN-ÖZBEKİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
6.000.000.000,00

MİKTAR

5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-

2016

2017
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2020

Çin'in İthalatı

1.607.05

1.471.44

2.324.39

2.180.63

1.483.12

Çin'in İhracatı

2.007.46

2.749.42

3.942.09

5.044.57

5.145.57

Şekil 2. ÇHC ve Özbekistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.3. Kırgızistan
1991 yılında bağımsız olan Kırgızistan önemli jeopolitik konuma
sahiptir (Tongut ve Yavuz, 2014: 144; Sakmurzaeva, 2019: 19). Sahip
olduğu önemli konumdan dolayı olsa gerek RF ve ÇHC bölgenin
kontrolü için rekabet halindedir (Bingöl, 2007: 16). Kırgızistan’ın
siyasi huzura kavuşması çevre ülkelere ve Doğu Türkistan’a huzurun
gelmesi açısından önem taşımaktadır (Aşcı, 2017: 41).
Kırgızistan 2013 yılında ÇHC’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesine
girmiştir. ve o günden itibaren iki ülke arasında birçok hibe/kredi
anlaşması hayata geçirilmiştir.. Kırgızistan, bağımsızlığının ilk
günlerinden itibaren ÇHC ile sınır sorunları yaşamaktadır. Kırgızistan,
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ekonomik kaygılardan ötürü ÇHC’e toprak vermeyi kabul etmiştir.
Toprak talebine karşılık bulan ÇHC, Kırgızistan’da ilk başta başarısız
sonrasında ise başarılı yatırım faaliyetleri organize etmeye başlamıştır.
Bununla da yetinmeyip ÇHC kültürünü ve dilini tanıtmak için
Kırgızistan’daki dokuz üniversite bünyesinde Konfüçyüs enstitüsü
kurmuştur. Bu kuruluşlar, çeşitli etkinliklerle Kırgız gençlerini
ÇHC’nin farklı bölgelerine götürmekteler ve maddi destek vermekteler.
Kırgızistan’daki ÇHC yatırımları askeri, ekonomik, eğitim, kalkınma
ve kültürel olmak üzere çok boyutlu şekilde dallanmakta ve
genişlemektedir. Bu sürecin sonunda ülkedeki ÇHC nüfusu artmakta ve
kamusal alanda ÇHC etkisi güçlenmektedir (Eraslan, 2021: 144-145).
ÇHC ve Kırgızistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde
ÇHC’nin ihracatının ithalatının çok üstünde olduğu görülmektedir
(Şekil 3). ÇHC’nin 2020 yılında

(Covid-19 yılı) Kırgızistan’a

ihracatında azalma olduğu görülmektedir. ÇHC ve Kırgızistan
arasındaki ticari ilişki Şekil 3 ile verilen değerler ile sürdürülebilir
gözükmemektedir.
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ÇİN-KIRGIZİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
7.000.000.000,00
6.000.000.000,00

MİKTAR
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4.000.000.000,00

3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-

2016

2017

2018
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2020

Çin'in İthalatı

71.234.9

87.055.3

54.359.4

65.960.8

34.778.8

Çin'in İhracatı

5.605.42

5.336.80

5.546.95

6.312.09

2.866.11

Şekil 3. ÇHC ve Kırgızistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.4. Türkmenistan
Dünya doğalgaz kaynaklarının %11.7’si Türkmenistan topraklarında
bulunmaktadır. Türkmenistan, 2030 yılına kadar sahip olduğu
kaynakları değerlendirerek yıllık iki yüz milyar metreküplük kapasiteye
ulaşmak istemektedir (İsmayılov vd., 2014: 46).
2000’li yıllara gelindiğinde başta ekonomi olmak üzere ÇHC ve
Türkmenistan ilişkilerinde ilerleme olduğu görülmektedir. Rusya ile
Türkmenistan arasında yaşanan 2009 krizi sonrasını ÇHC iyi
değerlendirmiştir. 2010 yılından itibaren ÇHC ile Türkmenistan
arasındaki ticarette büyük artış gözükmektedir. Ayrıca TürkmenistanÇHC doğal gaz hattı 2009 (ikinci hat 2014 yılında) yılında devreye
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alınmış ve Türkmenistan ekonomisi için Rusya dışı alternatif
oluşturmuştur. Doğalgaz Türkmenistan ekonomisinin önemli ihraç
kalemidir (Böke, 2021: 107).
ÇHC

ile

Türkmenistan

arasındaki

ithalat

ihracat

dengesi

Türkmenistan’ın lehinedir (Şekil 4). Bu durum değerlendirilirken
ÇHC’nin Türkmenistan’dan iki hat ile doğal gaz ithal ettiği
unutulmalarıdır. ÇHC’in Covid-19 etkisini tüm dünyada hissedildiği
2020 yılında Türkmenistan’dan olan ithalatının düştüğü görülmektedir.

MİKTAR

ÇİN-TÜRKMENİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
10.000.000.000,00
9.000.000.000,00
8.000.000.000,00
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6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

5.563.29

6.575.12

8.119.37

8.685.69

6.071.16

Çin'in İhracatı 338.478.

368.116.

316.778.

431.024.

444.714.

Çin'in İthalatı

Şekil 4. ÇHC ve Türkmenistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.5. Azerbaycan
Azerbaycan’ın bağımsızlık süreci çok sıkıntılı geçmiştir. Diğer
ülkelerde olduğu gibi siyasi ve ekonomik sıkıntıları yaşamanın yanı sıra
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Ermeni işgaliyle de uğraşmak zorunda kalmıştır. Resmen bağımsızlığın
elde edilmesinden sonra bile bölgedeki çıkarlarını bırakmak istemeyen
Rusya’nın oluşturduğu negatif etkiler her zaman olumsuzluk kaynağı
olarak durmaktadır (Sancak, 2019: 69). Zangezur bölgesinin işgal
problemi Sovyet Rusya döneminden kalan sıkıntılar arasında sayılabilir
(İbrahimova ve Valizada, 2018: 34).
Batı ülkeleri, Hazar havzası petrolünü Azerbaycan üzerinden batı
piyasalarıyla

buluşturtursa

bu

kaynakların

ÇHC’e

yönelmesi

engellenebilir. Aksi durumda kaynakların ÇHC piyasasına yönelmesi
kaçınılmazdır. Azerbaycan enerji kaynaklarının yönünün belirlenmesi
açısından kritik öneme sahiptir (İyikan, 2009: 265).
Şekil 5 ile ÇHC ve Azerbaycan atasındaki ticaret verileri
gösterilmektedir. Ticari faaliyetlerde son iki yılda Azerbaycan lehine
iyileşme olduğu görülmektedir.

MİKTAR

ÇİN-AZERBAYCAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
1.000.000.000,00
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Çin'in İthalatı

412.081.

577.453.

382.090.

860.156.

682.566.

Çin'in İhracatı

345.883.

386.971.

516.277.

617.034.

618.026.

Şekil 5. ÇHC ve Azerbaycan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.6. Türkiye
AB, taşımacılığı modern toplumun önemli parçası olarak görmektedir.
Alternatif güzergâhlar açarak Avrupa yük ve yolcu taşımacılığı ağını
genişletmek istemektedir. Bu amaçla; denizyolu, iç suyolu ve
demiryolu ağlarına destek vermektedir. Ayrıca Orta Türkistan
bölgesindeki enerji kaynaklarına ulaşmak istemektedir. AB, Orta
Türkistan bölgesinden enerji almak ve zenginleşen bölge ülkeleri ile
ticaret yapmak amacındadır. RF, ÇHC ve ABD de bölge üzerinde etkin
olmak istemektedir. Bu durumun sonucu olarak alternatif arayan her
ülke açısından Türkiye’nin durumu her geçen gün önem kazanmaktadır
(Üzümcü ve Akdeniz, 2014: 194-196).
Türkiye, 1949 yılında kurulan ÇHC Halk Cumhuriyetiyle 1971 yılında
resmi ilişki sürecini başlattı. ÇHC’nin 1980’li yıllarda kapitalist
dünyaya giriş yapmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerde başta ekonomi
olmak üzere artış görülmüştür. Türkiye-ÇHC ilişikleri batı ülkeleri
veya Rusya’ya alternatif arama dönemlerinde gelişmiştir ama süreklilik
arz etmemektedir. Türkiye’nin 2019 yılında “Yeniden Asya” söylemi
ile Asya’ya yöneleceğini göstermesi Türkiye- ÇHC ilişkilerinde yeni
stratejiler ortaya çıkarabilir (Akdağ, 2019: 55).
ÇHC ve Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde
ÇHC lehine büyük farkın olduğu görülmektedir (Şekil 6). Son yıllarda
ÇHC’nin Türkiye’ye ihracatı yükseliş eğiliminde olmasına karşın aynı
durum ithalatı için söz konusu değildir. Bu durum, Türkiye açısından
sürdürülebilir değildir. Türkiye ÇHC’e daha fazla ihracat yapmanın
yollarını aramalıdır.
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ÇİN-TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACAT ($)
25.000.000.000,00

MİKTAR

20.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
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2.785.41

3.783.43

3.762.71

3.501.65

3.716.23

Çin'in İhracatı 16.686.6

18.121.5

17.864.2

17.321.7

20.356.5

Çin'in İthalatı

Şekil 6. ÇHC ve Türkiye Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.7. Moğolistan
Moğolistan, kuzeyde Rusya ve güneyde ÇHC’nin genişleme stratejileri
sebebiyle ciddi sıkıntılar çekmektedir. Moğolistan, coğrafi konumunun
getirdiği kısıtlamalardan dolayı verimli dış politika stratejileri
geliştirmekte zorlanmaktadır. ÇHC, kendini Manchu İmparatorluğunun
varisi olarak görmekte ve Moğolistan ile Tibet üzerinde asimilasyon
çalışmaları yürütmektedir. Günümüzde Moğol halkının en büyük
korkusu, ÇHC’nin asimilasyon politikalarıdır. Geçmişte de bu korku
ülkenin Rusya’ya yaklaşmasındaki en büyük etken olmuştur. Rusya’nın
etkisi ile ÇHC 1946 yılında Moğolistan’ın bağımsızlığını tanımıştır.
ÇHC ve Moğolistan arasındaki 4700 km uzunluğa sahip olan sınır hattı
iki ülkeyi birbirine bağımlı kılmaktadır. Moğolistan güneydoğu Asya
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ülkeleriyle ticaretini geliştirmek istemektedir ama bunu yapabilmesi
için ÇHC kara ve hava sahasına ihtiyaç duymaktadır. İki ülke arasındaki
güç farkı Ulanbatur yönetimini kaygılandıran diğer problemdir. Bir
diğer sorunsa ÇHC’nin kontrolünde bulunan iç Moğolistan bölgesinde
yürütülen organize asimilasyon çalışmalarıdır (Paker, 2019: 163-164).
Moğolistan, günümüzde üçüncü komşuluk politikası gütmektedir.
Üçüncü komşu Rusya ve ÇHC dışındaki tek bir ülkeyi ifade
etmemektedir. Rusya ve ÇHC dışındaki tüm ülkeleri ifade etmektedir.
Bu politika çerçevesinde ABD, AB, Kanada, Japonya, Güney Kore ve
Avustralya gibi ülkelerle ilişkilerin sıcak tutulması amaçlanmaktadır
(Türk, 2013: 118-119).
Şekil 7’de ÇHC ve Moğolistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. ÇHC’nin Moğolistan’a olan ihracatından daha fazla
ithalat yaptığı görülmektedir.
ÇİN-MOĞOLİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
7.000.000.000,00

MİKTAR
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4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
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Çin'in İthalatı

3.622.60

5.167.31

6.341.57

6.266.58

5.009.48

Çin'in İhracatı

988.539.

1.235.61

1.646.74

1.830.21

1.617.15

Şekil 7. ÇHC ve Moğolistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.8. Rusya Federasyonu
RF, 1990 yılında batıyla iyi ilişki yaklaşımını benimsemiştir. Fakat
1993 yılının son dönemlerinde RF politikalarında değişim rüzgârı
esmeye başladı. O yıllarda Rusya, “yakın çevre” doktriniyle Orta
Türkistan ve çevresiyle ilgili olduğunu göstermeye başladı. Bu siyasi
yaklaşımın tamamlayıcısı ise 2003 yılında Rusya tarafından kabul
edilen askeri doktrindir. Bu yıldan itibaren Orta Türkistan bölgesindeki
zengin enerji kaynaklarının ne şekilde piyasaya ulaşacağına yönelik
bölge ülkeleriyle RF arasında mücadele bulunmaktadır (Özkan, 2010:
36).
SSCB’nin yıkılmasından bu yana ÇHC ve RF arasındaki ilişkiler
ilerlemektedir (Kazımov, 2020: 22). RF, dünyasın ikinci ekonomik
gücü haline gelen ÇHC ile ekonomik ilişkisini geliştirmek istemektedir.
2018 yılında ÇHC, RF’nun en fazla ihracat yaptığı ülkedir (Bashimov
ve Aydın, 2020: 73). ÇHC ve RF arasındaki işbirliğinin küresel ve
bölgesel çıkarların uyuşmasından dolayı derinleştiği görülmektedir. İki
ülkenin işbirliğinin temelinde ortak çıkarlar yatmaktadır. İki ülke ortak
düşmanlarına karşı işbirliği içerisindedir (Özsağlam, 2019: 85).
RF ve ÇHC liderliğinde inşa edilen ŞİÖ’nün bölgesel ve küresel güç
olma yolunda ilerlediği görülmektedir. Enerji konusunda karşılıklı
çıkarlara sahip olmaları ve ortak düşmanlarının bulunması iki ülkeyi
işbirliğine itmektedir (Ormeci ve Kısacık, 2021: 21). Ayrıca RF’nun
süper güç olmaması ve nükleer silaha sahip bölgesel güce dönüşmesi
işbirliğini daha da gerekli kılmaktadır (Tellal, 2010: 230).
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Şekil 8 ile ÇHC ve RF arasındaki ticari değerler verilmektedir.
Öncelikli olarak iki ülke arasında 30 milyar ABD Dolarını geçen ticaret
hacmi göze çarpmaktadır. ÇHC’nin RF ile olan ithalat ve ihracat
rakamlarında yükselen eğilim gözlemlenmektedir.
ÇİN-RUSYA FED. İTHALAT VE İHRACAT ($)
70.000.000.000,00
60.000.000.000,00

MİKTAR

50.000.000.000,00

40.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

32.260.1

41.390.2

58.886.5

60.257.1

57.180.5

Çin'in İhracatı 37.339.6

42.830.5

48.005.2

49.484.5

50.584.5

Çin'in İthalatı

Şekil 8. ÇHC ve Rusya Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.9. Tacikistan
Tacikistan’ın başlıca ticaret ortakları Rusya, Kazakistan, ÇHÇ ve
Türkiye’dir. İhracatında meyve, sebze, alüminyum, pamuk, hazır
deriler, metal cevherleri ve tekstil ürünleri öne çıkmaktadır. İthalatında
ilk sıralarda petrol yağları ve gazları, otomotiv, cam eşyalar, buğday,
tekstil ürünleri ve ahşap ürünleri bulunmaktadır (Tacikistan).
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Şekil 9 ile verilen ÇHC ve Tacikistan arasındaki ithalat ve ihracat
verilerine göre Tacikistan ihracatı ÇHC’den ithalatı karşılamamaktadır.
İthalat ve ihracat arasındaki makas sürdürülebilir gözükmemektedir.

MİKTAR

ÇİN-TACİKİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
2.000.000.000,00
1.800.000.000,00
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

Çin'in İthalatı

31.244.8

46.736.5

76.804.0

84.490.4

45.268.4

Çin'in İhracatı

1.725.08

1.301.37

1.425.93

1.612.37

1.017.82

Şekil 9. ÇHC ve Tacikistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.10. Afganistan
Afganistan, sahip olduğu konumundan dolayı ÇHC, Hindistan ve Fars
coğrafyasını Türkistan’a bağlamaktadır. Coğrafi konumu çok önemlidir
ve hangi küresel gücün etkisi altına girerse ona büyük avantajlar
sağlayacaktır. Bu durumdan dolayı sürekli olarak sömürgeci saldırılara
maruz kalmaktadır. Dış saldırıların çokluğu ülkenin kurumsallaşmasını
engellemektedir (Şeyhanlıoğlu, 2008: 80).
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Şekil 10’da ÇHC ve Afganistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Son üç yılda Çin’in Afganistan’dan yaptığı ithalat
artarak elli dört milyon ABD Doları seviyesine ulaşsa da, ihracatın
yaklaşık on kat seviyede olması Afganistan açısından sorun teşkil
etmektedir.

ÇİN-AFGANİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
800.000.000,00
700.000.000,00

MİKTAR

600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

4.534.101

3.427.619

24.108.67

29.287.87

54.511.84

Çin'in İhracatı 430.653.2

541.205.9

667.867.9

600.997.5

500.858.9

Çin'in İthalatı

Şekil 10. ÇHC ve Afganistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
3.11. Hindistan
Soğuk savaştan sonra ÇHC ve Hindistan ekonomik reform politikaları
gütme yoluna gitti. Gelişen ekonomik boyutları sonucu olarak dünya
genelinde etkileri artmaktadır. Gayri safi yurtiçi hasılanın satın alma
gücü bağlamında değerlendirildiğinde ÇHC ilk sırada yer almaktadır.
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Hindistan ise ABD’nin arkasında üçüncü sıradadır (Maimaitiaili, 2020:
560-561).
ÇHC ve Hindistan Bölgenin büyüyen güçleridir ve ikili arasında
rekabet bulunmaktadır. Tibet problemi, sınır problemleri ve gelişen
ÇHC-Pakistan ilişkileri iki ülke arasındaki gerginliği arttırmaktadır.
ÇHC lehine giderek artan ticaret hacmi Hindistan açısından diğer
problemi oluşturmaktadır. İki ülkede giderek artan oranda enerjiye
ihtiyaç duymaktadır ve enerji kaynakları için güney Çin denizinde
yarışmaktadırlar (Pekcan, 2016: 28).
Şekil 11’de ÇHC ve Hindistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır.

Hindistan’ın

ÇHC’ne

olan

ihracatı

ithalatını

karşılamaktan uzaktır. İki ülke arasındaki ticarette makas ÇHC lehine
açılmış gözükmektedir.

MİKTAR

ÇİN-HİNDİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
90.000.000.000,00
80.000.000.000,00
70.000.000.000,00
60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

11.764.1

16.345.3

18.850.0

17.970.0

20.857.6

Çin'in İhracatı 58.397.7

68.042.2

76.880.6

74.924.2

66.726.9

Çin'in İthalatı

Şekil 11. ÇHC ve Hindistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.12. Pakistan
Pakistan, son yıllarda tekstil ve hazır giyim piyasasındaki etkinliğini
geliştirmektedir ve başta AB olmak üzere gelişmiş piyasalara ihracatını
arttırmaktadır. 2005 yılından itibaren Pakistan’ın AB pazarındaki payı
sürekli olarak artmaktadır (Bashımov, 2014: 39).
Şekil 11’de ÇHC ve Pakistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. ÇHC’nin ihracatı son birkaç yılda azalıyor olsa da
Pakistan’dan ithalatın çok düşük seviyelerde seyretmesi ÇHC açısından
ciddi sorun gibi değerlendirilmemelidir. Pakistan, ÇHC’ne yaptığı
ihracatı arttırmak için çaba sarf etmelidir.

MİKTAR

ÇİN-PAKİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
20.000.000.000,00
18.000.000.000,00
16.000.000.000,00
14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

1.912.59

1.833.21

2.179.81

1.807.88

2.123.02

Çin'in İhracatı 17.232.6

18.250.7

16.967.1

16.183.4

15.366.7

Çin'in İthalatı

Şekil 12. ÇHC ve Pakistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.13. Ukrayna
Ukrayna’nın dış politikaları RF ile olan ilişkileri dengeli tutmak ve
ekonomik çıkarlarına göre dış politika tasarımlamak şeklinde
özetlenebilir. Ukrayna’nın ekonomik sorunları ülkenin zaafını
oluşturmaktadır. Ukrayna, Rusya’nın “yakın çevre” doktriniyle
belirlendiği ekonomik ve politik yapı içerisinde kilit role sahiptir. Aynı
zamanda soğuk savaş sonrası batı dünyasının çizdiği genişleme alanı
içerisindedir. Bu iki husus ülkeyi kritik bir noktaya getirmektedir
(Tecer, 2014: 122-123).
Şekil 13’de ÇHC ve Ukrayna arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Son yıllarda Çin’in Ukrayna’ya olan hem ithalatı hem
de ihracatı artış eğilimindedir. Çin’in Ukrayna’dan yaptığı ithalatta
2020 yılındaki yükseliş dikkat çekici bir seviyededir.

MİKTAR

ÇİN-UKRAYNA İTHALAT VE İHRACAT ($)
9.000.000.000,00
8.000.000.000,00
7.000.000.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

Çin'in İthalatı

2.490.79

2.339.64

2.635.77

4.503.82

7.790.72

Çin'in İhracatı

4.216.95

5.040.64

7.025.51

7.379.26

6.878.00

Şekil 13. ÇHC ve Ukrayna Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.14. Irak
Irak, etnik ve mezhep kaynaklı karışıklıklar yaşayan ülkedir. Irak’ta
demokrasinin inşa edilmesi biraz zaman alacakmış gibi görünmektedir
(Tahsen, 2018: 261).
Irak’ın başlıca Ticaret ortakları arasında Çin, Hindistan, Güney Kore ve
ABD bulunmaktadır. Irak’ın ihracat ürünlerinde ilk sırada petrol ve
petrol ürünleri bulunmaktadır. İthalat ürünlerinde ise gıda, ilaç ve
makine öne çıkmaktadır (Irak).
Şekil 14’de ÇHC ve Irak arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Çin’in Irak’tan ithalatı artış eğiliminedir. 2020 yılında
yaklaşık on dokuz milyar ABD doları seviyesi olan ithalatına karşın on
bir milyar ABD doları tutarında ihracatı bulunmaktadır.
ÇİN-IRAK İTHALAT VE İHRACAT ($)
25.000.000.000,00

MİKTAR

20.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

10.663.2

13.814.1

22.466.1

23.806.3

19.253.1

Çin'in İhracatı 7.547.85

8.330.41

7.917.67

9.473.78

10.923.5

Çin'in İthalatı

Şekil 14. ÇHC ve Irak Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.15. Suriye
Suriye’de savaş 2011 yılında başladı ve ülke on yıl içerisinde derin
ekonomik çıkmazın içerisinde sürüklendi. Yakıt ve elektrik gibi temel
ihraçlara ulaşmak halk için her geçen gün zorlaşmaktadır. Çocukları
beslemek bile sorun olmaktadır (Karakurt ve Arı, 2021).
Şekil 15’de ÇHC ve Suriye arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Çin’in 2020 yılında 1 milyon ABD Doları seviyesinde
olan ithalatına karşın, 833 milyon ABD doları seviyesinde ihracatı
bulunmaktadır.
ÇİN-SURİYE İTHALAT VE İHRACAT ($)
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00

MİKTAR

1.000.000.000,00

800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

Çin'in İthalatı

3.263.85

1.334.17

869.406,

1.399.25

1.331.47

Çin'in İhracatı

915.256.

1.102.81

1.275.20

1.315.79

833.604.

Şekil 15. ÇHC ve Suriye Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.16. Gürcistan
Kafkasya bölgesi 19. Yüzyılda Rusya ve İngiltere arasında “büyük
oyun” günlerini yaşadı. Bölgenin sahip olduğu önem hala devam
etmektedir ve küresel güçler Kafkasya coğrafyasında rekabet
halindedirler. ABD ve AB tarafından desteklenen doğu-batı enerji yolu
Rusya’nın çıkarları için risk oluşturmaktadır. Rusya, bu yola karşı
kuzey-güney yolunu desteklemektedir. Kendi yolunu aktif tutabilmek
için Gürcistan, Ermenistan ve İran ile projeler yürütmek istemektedir.
Rusya’nın bölgede hidroelektrik santralleri inşa etmesi, boru hatları
döşemesi ve Gürcistan’ın ana boru hattını satın alma çabası bu fikri
destekleyen niteliktedir (Bayramoğlu, 2018: 20).
Şekil 16’da ÇHC ve Gürcistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Çin’in Gürcistan’a ihracatı son beş yılda artış
eğilimindedir. Buna karşın ithalatı düşük seyretmektedir.

MİKTAR

ÇİN-GÜRCİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

Çin'in İthalatı

53.564.3

67.590.9

53.914.3

81.093.3

97.352.6

Çin'in İhracatı

745.243.

912.618.

1.102.60

1.400.27

1.275.74

Şekil 16. ÇHC ve Gürcistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.17. Ermenistan
Ermenistan ekonomisi, işgal edilen Karabağ topraklardaki bağımsızlığı
tekrar kazanma çabalarından olumsuz etkilenmektedir. Türkiye ve
Azerbaycan sınırlarının kapalı olması Ermenistan’ı RF’na bağımlı
kılmaktadır. Eğer Türkiye sınırı açık olsaydı ülke Avrupa’ya erişim
sağlayabilirdi (Özdemir, 2020). Kısacası Ermenistan’ın uyguladığı
hatalı politikalar ülkenin kan kaybetmesine sebep olmaktadır (Batmaz).
Şekil 17’de ÇHC ve Ermenistan arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Çin’in Ermenistan’dan ithalatı artış göstererek 2020
yılında 772 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Aynı yıl
ihracatıysa 222 milyon ABD Doları seviyesindedir.
ÇİN-ERMENİSTAN İTHALAT VE İHRACAT ($)
900.000.000,00
800.000.000,00

MİKTAR

700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

280.618.2

302.677.1

313.972.2

538.931.6

772.091.2

Çin'in İhracatı 111.083.0

143.851.6

213.134.2

220.340.5

222.790.4

Çin'in İthalatı

Şekil 17. ÇHC ve Ermenistan Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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3.18. Nepal
Nepal’in başlıca ticaret ortaklarını Hindistan, ABD, Çin, Türkiye ve
Almanya oluşturmaktadır. Sentetik ip, plastik ve el dokuması halı
Nepal’in başlıca ihraç ürünlerini oluşturmaktadır. Demir-çelik, taşıt,
yağ, yakıt, elektrikli ürünler ve elektronik ürünler ise ülkenin başlıca
ithalat kalemini oluşturmaktadır (Nepal).
Şekil 18’de ÇHC ve Nepal arasındaki ithalat ve ihracat verileri
bulunmaktadır. Çin’in Nepal’e ihracatı son beş yılda artan bir eğilim
izlemektedir. İthalatı ise ihracatı ile kıyaslanamayacak kadar düşüktür.
ÇİN-NEPAL İTHALAT VE İHRACAT ($)
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00

MİKTAR

1.200.000.000,00

1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
-

2016

2017

2018

2019

2020

Çin'in İthalatı

22.405.6

17.853.6

21.992.3

33.517.7

16.153.9

Çin'in İhracatı

866.127.

966.954.

1.078.40

1.483.41

1.167.43

Şekil 18. ÇHC ve Nepal Arasındaki İthalat ve İhracat Verileri
Kaynak: Comtrade
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4.SONUÇ
Son zamanda Türkistan coğrafyası üzerinde “Yeni Büyük Oyun”
stratejileri hayata geçirilmektedir. Türkistan coğrafyasında Türkiye’nin
alacağı tavır çok önemlidir. Türkiye, bu bölgede “Yeni Türk Dünyası
Siyaseti” geliştirmeli ve uygulamalıdır (Erol, 2012: 16).
ÇHC’nin bilhassa SSCB birliğini dağılması sürecinden sonra Türkistan
coğrafyası

üzerinde etkinlik kurma çabası içerisinde

olduğu

görülmektedir. Çünkü ÇHC ekonomisi başta enerji olmak üzere
bölgenin kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Türkistan, ÇHC’nin “Bir
Kuşak Bir yol” projesi için de hayati öneme sahiptir.
Çin’in Türkistan bölgesindeki ülkeler ile ticaretinde genel olarak gelir
üstünlüğü göze çarpmaktadır. Türkistan ülkelerinin bağımsızlığını
gerçek anlamda koruyabilmeleri için ihracat yeteneklerini arttırmaları
faydalarına olabilir.
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GİRİŞ
Göç ve kentleşme, Türkiye’de özellikle tarımda makinalaşmanın ivme
kazandığı 1950 yılından itibaren

ülkede en fazla etkileri olan

olgulardandır. Bu iki süreç suç olgusunu tetiklemektedir. Kırsal
alanlardan ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik nedenlerle büyük
kentlere göç eden insanlar, bu kentlerde aşırı nüfus artısına sebep
olmuş, kentler hizmet sunmakta hazırlıksız yakalanmıştır. Kentteki
kurumların

hazırlıksızlığı,

hızlı

değişime

yönelik

planların

yapılmaması veya uygulamadaki bir takım eksiklikler sağlıksız
durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hızlı kentleşme göçe
hazırlıksız yakalanan kentlerde altyapı eksikliğinin doğurduğu çarpık
kentleşmeye neden olurken, göçle gelen insanların vasıfsız işgücü
onların, sosyal, kültürel ve ekonomik birçok sorunla karşılaşmalarına
neden olmaktadır. Bu bağlamda, konut bulma sorunu, işsizlik,
dışlanma, kentin sosyal yapısı ile bütünleşememe, gelenek ve ailevi
değerlerde zayıflama, kültürel yabancılaşma, psikolojik ve ruhsal
bunalımlar gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
Özellikle yapılan iç göçler bir kentin en alt unsurundan en üst unsuruna
kadar dalgalar halinde birbirini etkilemektedir. Türkiye’de göçler II.
Dünya savaşı ile birlikte başlayan sanayileşme faaliyetleriyle
başlamıştır.

Öncelikli

olarak

Marmara

bölgesinde

başlayan

sanayileşme ile kırsal yerlerden, büyük kentlere ilk göçler bu dönemde
hareketlenmiştir.

Tarımda makineleşme iş gücüne olan ihtiyacın

azalmasına ve bunun sonucunda ise önce köylerden daha sonra ise
tarımsal üretimin ağırlıkta olduğu orta ölçekli kasaba ve ilçelerden
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kentlere göçü tetiklemiştir. İç göçlerle birlikte sanayisi görece gelişmiş
belirli kentlerde hızlı bir nüfus artışı ve altyapı sorunları
başgöstermiştir. Göçlere hazırlıksız yakalanan bu kentler, göçle gelen
nüfusa başta istihdam olmak üzere barınma, eğitim, sağlık gibi bir çok
hizmetlerin sunumunda yetersiz kalmıştır. Bunun yanı sıra göçle
gelenlerin kente uyum sağlamakta güçlük çekmeleri diğer bir deyişle
kentlileşme sürecinde yaşadıkları zorluklar bir takım sorunlara yol
açmıştır. Barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kentlerin çeperlerine
yaptıkları gecekondularla yıllarca hem sosyal hem de mekansal olarak
kentsiz kentleşmeye neden olan göçmenler köy görünümlü kentlerin
ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Diğer yandan yoksulluk, işsizlik,
yalnızlık, dışlanma gibi nedenlerle kente uyum sağlayamayan bir
gecekondu alt kültürü oluşmaya başlamıştır. 1990’lı yılların sonlarına
doğru ikinci kuşak göçmenlerle birlikte gecekondu kültürü bu
bölgelerdeki apartmanlaşma, konut sahipliği-kiracılık ilişkileri gibi
ikincil ilişkilerin etkin hale gelmesiyle birlikte bireyci, egemen kültüre
karşı protest, eşitsizliklere karşı isyankar bir varoş kültürüne
dönüşmüştür. Gerek gecekondu gerekse de varoş olarak tabir edilen bu
çöküntü

alanlarındaki

göçmen

nüfus,

kent

yoksulluğu

ve

yoksunluğunun, işsizliğin, dışlanmışlığın, eğitimsizliğin ve kentsel
hizmetlerden yeterince faydalanamamanın neden olduğu dezavantajlı
koşullardan dolayı illegaliteye kaymaya daha eğilimlidirler. Bu
olumsuzluklar beraberinde sosyal düzensizliği neden olmaktadır.
Sosyal düzensizlik ise bu bölgeleri suçlu üreten bir bataklığa
dönüştürmektedir. Dolayısıyla, kentlerin sosyal, ekonomik ve fiziksel
olarak dezavantajlı bölgeleri , uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı,
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hırsızlık ve gasp gibi değişik suçların işlenmesine zemin oluşturan ve
böylece sosyal çöküşe ivme kazandıran “sorunlu bölgeler” haline
gelmektedir .

Kent, Kentleşme, Kentlileşme ve Göç
Her bilim dalı kenti kendi disiplin alanıyla sınırlı olarak farklı yaklaşım
ve ölçütlere göre tanımlamaktadır. Bazıları demografik ölçütü esas
alırken bazılarıysa işlevsel ve ekonomik ölçütü esas alarak
tanımlamıştır. Ancak en kapsamlı kent tanımını bize bütün bu ölçütleri
içine alan toplum bilimsel ölçüt vermektedir. Buna göre kenti, sanayi,
ticaret, hizmet gibi ekonomik etkinliği olan, tarımsal ve tarımsal
olmayan her türlü ürün dağıtımının yapıldığı, sınırları belirlenmiş bir
alanda yoğunlaşmış nüfusun sosyal bakımdan tabakalaştığı, ikincil
toplumsal ilişkilerin etkin olduğu, mesleksel rollerin farklılaştığı, dikey
ve yatay hareketliliğin olduğu, çeşitli sosyal grupları barındıran ,
merkezi ve yerel yönetimi temsil eden çeşitli kurumların bulunduğu,
yerel, bölgesel ya da uluslararası ilişki ağlarına sahip heterojen bir
toplum (Bal, 2016, s.34) olarak tanımlamak mümkündür. Kentler,
sosyo- ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfus
bakımından kırsal alanlardan ayırt edilen, genellikle tarımsal olmayan
üretimin yapıldığı, daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretim
dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı, teknolojik gelişme
derecelerine göre belirli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme
düzeyine varmış, ikincil toplumsal ilişkilerin, toplumsal farklılaşma,
uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu yerleşim alanlarıdır
(Kızılçelik, S. 2000, s. 114).

370 | NİZÂMÎ GENCEVÎ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-XIII

Kentleşme ise, kent sosyolojisi literatüründe biri dar diğeri de geniş
olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda kentleşme,
kentlerin sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artışını ifade eder. Bu
demografik bir algılayıştır; odağında kentlerin nüfusunun ne ölçüde
doğumlar ile ölümler arasındaki farktan ve ne ölçüde köyler ve
kasabalardan gelen göçlerle artmakta olduğu bulunmaktadır. Kent
sosyolojisi için daha kullanışlı olan, kentleşmenin geniş anlamıyla
anlaşılmasıdır. Bu anlamıyla kentleşme yalnızca bir nüfus hareketini
değil, aynı zamanda bir toplumun ekonomik ve sosyal yapısındaki
değişmeyi ifade eder. Keleş’in aşağıdaki tanımlaması bu tür kuşatıcı bir
tanımı sağlamaktadır ve bu çalışmada benimsenen tanımdır:
“Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının
artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum
yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan,
insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklilere yol açan
bir nüfus birikimi süreci” ( Keleş, R. 2004, s.21-22).
Kentle

ilgili

diğer

bir

kavram

kentlileşmedir.

Kentlileşme,

kentleşmenin insan davranışlarının bireyde, ailede ve diğer sosyal
gruplarda gelişmesi süreçlerini anlatan bir olgudur. Bu olgu ekonomik,
sosyal, siyasal, psikolojik, inançsal ve estetik olmak üzere en az altı
boyutta gözlenebilir. Kentlileşme, kentli insana özgü davranışlar olarak
kendisini gösterir. Geçimini tarım dışı alanlarda yani sanayi veya
hizmet sektöründe karşılaması, aile kurumunu önemseyip aile içi
ilişkilerde demokratik değer ve tutumlar geliştirmesi, yurttaşlık
kimliğini benimseyerek siyasal toplumsallaşmayı önemsemesi, nesnel,
ölçülebilir başarıları amaçlayarak yüreğinden çok aklıyla karar vermesi,
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oturduğu konut ya da semtin, yaşadığı kentin çirkinliklerinden
rahatsızlık duyarak daha iyi olması için çaba harcaması, dilini özenle
kullanması, sanata ve sanatçıya saygı duyarak sanatsal etkinliklerle
ilgilenmesi kentlileşmeye özgü ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik ve
estetik davranışlardır. Şüphesiz ki bu davranışlar bireylerin kentte kalış
süresine, gördüğü öğrenim düzeyine, yaşına, mesleğine, içinde
bulunduğu bir sosyal-kültürel grup ile aidiyet duygusunun düzeyine vs.
Bağlı olarak farklılaşabilir. Burada ideal olan ifade edilmektedir. Kentli
insan, modern insan, bu davranışlar belirtilen bağımsız değişkenlere
bağlı olarak şu yada bu kadar ortaya çıkar. ( Bal, 2016, s. 128-129).
Kentleşme

sürecinde

insanların

yaşam

tarzlarında,

tavır

ve

davranışlarında değişmeler yaşanmıyorsa bu süreç kentleşme olarak
değil nüfus yoğunlaşması olarak algılanır. Sosyal değişmeler, her
ülkenin kendi sosyo-kültürel yapısına göre farklılık gösterse de, kentin
getirdiği bazı değer ve değişimler evrenseldir (Görmez’den aktaran
Şentürk, Ü. 1999, s. 17).
Kentleşme göçten bağımsız düşünülemez. Göçler göç edilen yere göre
iç göç ve dış göç olarak ikiye ayrılır. İç göçler, ülke içerisindeki
yerleşim birimleri arasında sürekli yerleşmek amacıyla yapılan yer
değiştirmelerdir. Dış göçler ise, uzun süre kalmak ve yerleşmek
amacıyla bir ülkeden diğerine yapılan nüfus hareketleridir (Özer, 2004,
s.11). Göç genel olarak, yaşanılan yerde var olan koşulların
yetersizliğinden kaynaklanır. İşsizlik, eğitim, ekonomik sorunlar,
sosyal yaşam yetersizliği, savaşlar, terör, siyasi nedenler gibi bir çok
faktör göçü tetiklemektedir. Daha iyi yaşam olanaklarına sahip
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kentlerin çekiciliği göçlere hız kazandırmaktadır. Kır yaşamındaki
toplumsal ilişkilerde katı bir gelenekçiliğin hüküm sürmesi, kırsalda
toplumsal kontrol mekanizmasının bireyin davranışları üzerindeki
etkisinin fazla olması gibi sosyal ve psikolojik faktörler bireylerin daha
fazla özgür olma isteği ile kentlere göç etmelerinin sosyo-psikolojik
nedenleri olarak sayılabilir (Kurşun, 2021, s3).
Kentleşmeyi etkileyen ve kentlileşmeyi de biçimlendiren unsurlardan
en önemlisi göç olgusudur. Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi
olarak tanımlanan, çok çeşitli, çok nedenli ve çok sonuçlu olan göç,
insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Toplumsal ve ekonomik değişim
süreçlerinin hem bir sonucu hem de bir nedeni olarak da
değerlendirebileceğimiz göç, her şeyden önce özgüllüğü olan bir
süreçtir. Tarihsel açıdan bakıldığında göçlere katılan insan sayısının en
fazla olduğu dönem, kırsal alanlardaki insanların iş imkanlarına doğru
yöneldiği Sanayi Devrimi’ne denk düştüğü için göç, temelde sanayi
toplumunun bir niteliği olarak sunulur. Gelişmiş ülkelerde 18. yüzyılın
ortalarından sanayileşme ile ortaya çıkan göç hareketleri, Türkiye’de
ise 20. yüzyılın ortalarından itibaren
toplumsal

dönüşümün

son

60

etkili olmuş ve ülkedeki

yılına

damgasını

vurmuştur

(Koyuncu’dan Akt., Kurşun, 2021, s. 28).
Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere göç özellikle sanayileşmenin
etkisiyle 1950’li yıllarda başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise küçük
kentlerden büyük kentlere de göçler gerçekleşmiştir. Bu da nüfus
dağılımında

dengesizliklere

neden

olmuştur.

Özellikle

göçler
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Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden Marmara ve Ege
bölgelerine doğru yüksek hacimle yaşanmış ve yaşanmaktadır.

Göçün ve Kentleşmenin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar
Göç, ülkelerin veya daha küçük toplulukların nüfusunun artmasını ya
da azalmasını doğrudan etkileyen bir faktör olup, nüfusun yaş ve
cinsiyet yapısında da değişmeye yol açmaktadır. Bu değişmeler göç
alan ve göç veren çevrelerde birbirine zıt bir şekilde gerçekleşir. Göçe
katılan kitlenin yaş ve cinsiyet gruplarına bağlı olarak, göç alan yerlerde
adı geçen özellikler yönünden yığışmalar, göç veren yerlerde de
azalmalar görülür. Ayrıca nüfusun niteleyici yapısında da (okuryazarlık eğitim, iş ve meslek bilgisi ile bunlara bağlı olarak kalifiye
eleman miktarında) değişmeler söz konusu olmaktadır. Meydana gelen
bu değişmeler toplumun yapısını, kültürünü, ekonomik ve politik
kurumlarını kısa zamanda ve göçün hacmiyle doğru orantılı olarak
etkilemektedir. Bu nedenle göçün, belirli bir zaman boyutu içerisinde
yerleşim yeri değişikliği olarak görülmesinden ziyade, toplum yapısını
değiştiren ve etkileyen yönünün vurgulanması gerekmektedir. Yalnız
şunu da belirtmek gerekir ki; bu hareketlilik göçün, kişileri yeni bir
toplumsal çevreye götüren, dolayısıyla yeniden uyum sağlama
sorunlarıyla karşı karşıya bırakan bir süreç olarak ele alınmasını gerekli
hale getirmektedir. Kişinin belli büyüklükteki bir yerleşme ya da emek
pazarı dışına göç ederek belli bir topluluktan ayrılması ve farklı bir
topluluk içine girmesi yeni toplumsal ilişkiler kurmasını gerektirmekte
ve bu geçiş çok sayıda uyum sorunu yaratmaktadır (Akkayan ve
Özer’den akt. Gürsoy, 2013, s. 4-19).
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Göç ve göçe dayalı kentleşme sorunları, Türkiye’de özellikle tarımda
makineleşmenin ivme kazandığı 1950 yılından itibaren ülkede en fazla
etkileri olan olgulardandır. Kırsal alanlardan ekonomik, sosyo-kültürel
ve teknolojik nedenlerle büyük kentlere göç eden insanlar, bu kentlerde
aşırı nüfus artısına sebep olmuş, kentler hizmet sunmakta hazırlıksız
yakalanmıştır. Kentteki kurumların hazırlıksızlığı, hızlı değişime
yönelik planların yapılmaması veya uygulamadaki bir takım eksiklikler
sağlıksız durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hızlı kentleşme
göçe hazırlıksız yakalanan kentlerde altyapı eksikliğinin doğurduğu
çarpık kentleşmeye neden olurken, göçle gelen insanların vasıfsız
işgücü onların, sosyal, kültürel ve ekonomik birçok sorunla
karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda, konut bulma sorunu,
işsizlik, dışlanma, kentin sosyal yapısı ile bütünleşememe, gelenek ve
ailevi değerlerde zayıflama, kültürel yabancılaşma, psikolojik ve ruhsal
bunalımlar gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Göç eden insanların bu
sorunları ile kentlerin bünyesinde taşıdığı sorunların birleşimi suç ve
suçluluk olgusunun ortaya çıkmasında önemli bir etken olmaktadır.
Gecekondu bölgelerinde yaşayanların kentin ürettiği kaynaklara
bireysel veya kolektif düzeydeki erişim haklarının kısıtlı olması ve bu
kaynakların dağıtımındaki mekansal eşitsizlikle kentsel adaletsizliğe
işaret etmektedir. Kentlerde gelir düzeyine göre orta ve üst sınıfa
mensup insanlar gelir düzeylerine göre kentin daha iyi bölgelerinde
yaşarken, alt gelir grubuna mensup yoksullar ise ekonomik
sıkıntılarından dolayı çöküntü mahallelerinde yaşamak zorunda
kalmaktadırlar. Kentlerin eşitsiz ve kutuplaşmış mekanlar üretmesini
kapitalist sermaye birikim süreçlerine bağlayan Harvey (2015, s. 58)
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“yaratıcı yıkım” olarak nitelendirdiği kentsel dönüşüm süreçlerinin
sınıfsal boyutuna dikkat çekerek, en çok zarar görenlerin kentin yoksul
ve yoksunları olduğunu, çünkü bu kesimin evlerinin yerine kurulan yeni
kentsel dünyada onlara yer verilmediğini belirtmektedir. Gecekondu
bölgelerinde yaşayanların büyük bir kısmının alt gelir grubuna mensup
olması, çoğunun yaşadığı mahallede sosyal hizmet kurumlarının
olmaması, belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları ve
mahalleleri
mağduriyetler

kentsel

dönüşüm

kapsamında

olanların

yaşadığı

adaletsiz kentleşmenin örnekleri olarak verilebilir

(Kurşun, 2021, s. 238).
Göç neticesinde, farklı gelenek ve kültürlere mensup insanların aynı
kentsel mekanı paylaşması ile birlikte, kentin kendine özgü kültürel
değer ve normları ile göçle geldikleri yerin değer ve normları arasındaki
değer sistemi farklılıkları

kültür çatışmasına neden olmaktadır.

Kentliler, göç edenlerin kente uyum sağlamakta ve kentsel
bütünleşmede zorluklar yaşadıklarını vurgulayıp onları öteki olarak
nitelendirmekte ve hatta kentin ahlaki değer sistemini bozduklarından
bahisle onları dışlamaktadırlar. Kent yaşamına özgü bireysellik, katı
rekabet anlayışı, heterojenlik, formel, geçici ve yüzeysel ilişkiler ve
toplumsal kontrol mekanizmasının zayıf olması suç işlemeyi
kolaylaştıran sosyal bir düzeni ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar
toplumun normatif yapısının temelini oluşturan örfler, adetler, inançlar
ve hukuki düzenlemeler sosyal dengeyi sağlamak ve bireyler üzerinde
bir kontrol mekanizması meydana getirmekte ise de bu mekanizmanın
yeterince etkin olmadığı durumlarda suçun işlenmesine uygun bir
zemin oluşmaktadır. Göç etkenli gerçekleşen hızlı kentleşme, kentin
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heterojen nüfus yapısı içinde bireyin ahlaki olarak gizlenmesine olanak
sağlarken aynı zamanda kırsal alandaki dayanışmanın ve sosyal
kontrolün etkisini azaltarak bireyi yalnızlığa ve suçlu davranışa
itmektedir.
Köyden kente göç şüphesiz ki Türkiye’deki kentleşme olgusunun
önemli bir unsurudur. Erder’e göre, Türkiye’de kentleşme, daha ziyade
geleneksel devlet-toplum ilişkilerinin belirleyici olduğu, merkeziyetçi
ve otoriter kurallarla işleyen bürokratik kurumlar, zayıf yerel
yönetimlerin

ve

popülist

politikalardan

beslenen

enformel

örgütlenmelerin karşılıklı etkileşiminden oluşan kaotik bir ortamda
gerçekleşmektedir (Erder’den akt. Koyuncu, 2015, s.24).
Kırdan şehre hızlı göç sonucu, modern sektörlerde istihdam
edilemeyen fakir göçmenlerin oluşturduğu yerleşim yerleri, sıklıkla
görülen bir olgudur. Geçim sıkıntısının yanında, ümitsizlik,
güvensizlik, itilmişlik, yalnızlık duygularının baskınlığı ve uyuşturucu,
fuhuş, yüksek suç oranları gibi psiko-patolojik davranış özelliklerinin
hâkim olduğu bu yerleşim yerleri, şehir kültürü içinde bir yan ya da alt
kültür meydana getirmektedir. Şehirle bütünleşememiş, hatta şehre
karşı tepki gösteren, gelecekten beklentisi olmayan bireylerin
oluşturduğu ve kuşaklar boyu devam edebilen bu alt kültür, yoksulluk
kültürü olarak adlandırılmaktadır (Kıray’dan akt. Özgen, 2010, s. 5758).
Yoğun göç süreciyle kentlerde kültürel öğelerin, ahlaki yapının,
değerler sisteminin ve kurumlar arası ilişkilerin hızlı bir sosyal
değişmeye uğraması, suçlu davranışları

arttırmaktadır. Kentsel
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mekanlarda suçluluk gerek niteliksel ve gerek niceliksel olmak üzere
farklılaşmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, nüfusun büyük bir
kısmını bünyesinde barındıran kentlerdeki suçluluğun günden güne
artmasının nedenlerini, kentleşme ve iç göçlerle ilişkilendirerek tespit
etmek önemlidir. Kent nüfusunun artışına paralel olarak artan işsizlik,
kültürel çatışma, yoksulluk gibi sorunlar suç artışına neden olarak
kentlerin güvenirliliğini azaltmakta ve günlük yaşamı riskli hale
getirmektedir.
İşlenen suçların büyük bir kısmının ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan
dezavantajlı gecekondu bölgelerinde yaşayanlar tarafından işlenmesi
manidardır. Sanayileşme ve kentleşme süreciyle birlikte mala karşı
işlenen

(hırsızlık,

gasp,

dolandırıcılık

vs.)

suçlarda

artış

gözlenmektedir. Bu suçların içinde en yaygın olanı ise hırsızlık
suçudur. Hırsızlık, genellikle ekonomik yönden yoksulluk içinde olan
ve gecekondularda yaşayan insanların daha fazla işledikleri bir suç
türüdür. Sanayileşme ve kentleşme süreciyle hızla değişen ve
karmaşıklaşan sosyal yapıda suç öğesi içeren davranışlar nitelik ve
nicelik açısından değişmiştir. Örneğin beyaz yaka

suçluları,

profesyonel suçlular, organize edilmiş suçlular oransal olarak dikkat
çekici boyutlara ulaşmıştır (İçli, T. 1992, s.10-11). Buna ilave olarak
kitle iletişim teknolojilerindeki gelişmelere pararlel olarak günümüzde
bilişim suçları da yaygınlık kazanmıştır.
Sanayileşme ve kentleşme süreciyle birlikte insanlar ikincil grup
ilişkilerinin egemen olduğu kentsel alanlarda yoğunlaşmaktadırlar.
Diğer bir deyişle kırdan kente göç, nüfus artışı kent yaşamını karmaşık
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bir hale getirmiş, içten ve yüz yüze ilişkiler büyük ölçüde
kaybolmuştur. Bu karmaşık yapı içinde sosyal kontrol mekanizması
etkisini kaybetmiştir. Aynı zamanda kentsel yaşam, insanların
yalnızlaşmasına, yabancılaşmasına, işsiz kalmasına, anomik bir durum
içine düşmesine yol açmaktadır (Özgen, 2010, s.37-38).
Meral’e

(2007)

göre

göçler, ülkedeki

nüfusun dağılımında

dengesizliklere ve yatırımlarda düzensizliğe, artan nüfustan dolayı
konut sıkıntısına ve buna paralel olarak gecekondulaşmaya ve düzensiz
kentleşmeye,

göçle

gelenlerin

kent

kültürüne

uyum

sağlayamamalarının neden olduğu kültür çatışmalarına ve düzensiz
sosyal ve fiziki çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Göç, kentlerde önemli istihdam sorunlarına yol açmakta, bununla
beraber gelir dağılımında ve kentin mekansal ve kültürel yapısında
değişime neden olmaktadır (Kaygalak, 2009, s.20). Kentlere yapılan
göçler, kent nüfusunda yoğunlaşmaya, değişik kültürde ve değişik
inanç

ve

mezhepte

insanlardan

oluşan

hetrojen

bir

nüfusu

doğurmaktadır. Bu heterojenleşme kentin yerleşik kültürel dokusunu
etkilemekte ve insanların kollektif bir değer etrafında birleşmesini
olumsuz etkilemektedir. Ülke içinde nüfus dağılım dengesizliği bir çok
sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle kamu

yatırımlarının

dengesiz şekilde dağılımına sebep olmaktadır.
Kentlere yapılan göçlerde en önemli sorunlardan biride kültürel uyum
sorunudur. Kente göç edenlerin kent kültüründen uzak olması, kent
yaşamına ayak uyduramaması çok önemli problemlere neden
olmaktadır.
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Göç edenlerin problemlerinden biri de sağlık hizmetlerinden yeterince
faydalanamamalarıdır. Kırden kente gelenler genelde vasıfsız oldukları
için düşük ücretli ve sosyal güvencesiz işlerde çalışmaktadırlar. Genel
olarak kapıcılık, işportacılık, ayakkabı boyacılığı, hamallık, inşaat
ameleliği gibi enformel iş piyasasında çalışmaktadırlar.

Büyük

çoğunluğunun sağlık sigortasından faydalanamaması ve ancak günlük
geçimlerine yeten düşük ücretli olmalarından dolayı hastanelere veya
sağlık

kuruluşlarına

gidememekte

ve

sağlık

problemleri

yaşamaktadırlar.
Eğitim seviyesindeki düşüklük, doğum kontrol yoksunluğu, ekonomik
kısıtlardan ötürü çocukların erken yaşta çalıştırılması, çocukların
eğitimini tamamlayamamasına veya eğitimden tamamen yoksun
kalmasına sebep olmaktadır. Eğitim, sağlık, kültürel etkinlik gibi
hizmetlerden yoksun kalmak göçmenlerde yaşam kalitesini azaltmakta
ve kültürel yozlaşmalara sebep olmaktadır.
Hızlı ya da aşırı kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardan biri olan
işsizlik, aynı zamanda alkolizm ve uyuşturucu madde kullanımını da
artırmaktadır. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, işsiz insanlar
tarafından umutsuzluğu ve yarınsızlığı yapay bir şekilde yenmenin bir
yolu olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra işsizliğin aile içi
huzursuzluğa da neden olduğu bilinen bir gerçektir (Kızılçelik’ten akt.
Gürsoy, M. 2013, s. 78).
Hızlı kentleşme sürecinin getirdiği toplumsal anomi, aile yapısında
gerçeklesen radikal değişimler, sosyal kontrol mekanizmalarının
zayıflaması ve hatta yok olması, eğitim sisteminde değer eğitimine
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gerekli önemin verilmemesi, medyanın tahrip edici yayınları, yine
medyanın rol model olarak sunduğu kişilerin uyuşturucu maddeyle
irtibatlı veya başka olumsuzluklarla dolu yaşantıları, gençleri güçlü
şekilde etkilemektedir (SEKAM, 2015, s. 51, 213).
Yukarıda bahsettiğimiz göç sonrası ailelerin ve toplulukların
kentlileşme anlamında yaşadığı, ekonomik, sosyal sorunlar beraberinde
getirdiği eğitim, sağlık sorunları göçle gelenlerin üstesinden
gelemeyeceği sorunlara neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara
yaşadıkları sosyal ve fiziki çevre düzensizlikleri de eklenince hayatları
kaotik bir hale gelmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye, kentleşmenin sanayileşmeden ziyade göçe dayalı ve hızlı
olduğu ülkelerden biridir. Kentsel kaynakların ve kamu hizmetlerinin
göç sonucu hızla artan kent nüfusunu karşılamakta yetersiz kalması
sağlıksız kentleşmeye yol açmaktadır. Sağlıksız ve plansız kentleşme
ise bir çok sorun alanı üretmektedir. Bu sorunların en önemlileri
düzensiz kentleşme, kent yoksulluğu ve yoksunluğudur. Bu sorunların
en görünür olduğu alanlar ise kentin daha çok çeperlerinde yer alan
çöküntü alanlarıdır. Kent kaynaklarının nüfus baskısına direnecek
zenginlikte ve güçte olmaması ve var olan kaynakların ise değişik
nedenlerle adil bir bölüşümünün gerçekleştirilememesi kentin
dezavantajlı

bölgelerinde

yaşayan

nüfusu

kentsel

yaşamdan

uzaklaştırmaktadır.
Göç edilen yerdeki şartlar ve imkanlar her ne kadar göçle gelinen yere
göre daha iyi olsada, göçmenlerin geldikleri kentin kültürüne ve sosyal
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yaşam şartlarına uyumu uzun zaman almaktadır. Büyük kentlere göçler
ilk etapta umudun başlangıcı olarak görülse de kentsel imkanların
yetersizlikleri göçmenler için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu
nedenle, sanayileşmiş kentlere göçün belirli bir plan ve

program

dahilinde olması ve göçmenlerin yaşam şartlarının kontrolünün
sağlanacağı göç politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Yoksulluğun kentlerin belirli mekanlarında yoğunlaşması mekansal
ayrımlaşmayı ve sınıfsal kutuplaşmayı da beraberinde getirmiştir. Alt
gelir gruplarının yaşadığı yoksul mahalleler ile orta ve üst gelir
gruplarının yaşadığı mahallelerin konut ve yaşam alanları arasındaki
nitelik farkı, nüfusun kentteki eşitsiz dağılımını göstermektedir. Bu
mekansal örüntüler bize adaletli kentleşmeye dair bir takım izlekler
sunmaktadır. Zira, imar planları mekansal adaletin sağlanmasında
öncelikli bir role sahiptir. Ancak Türkiye’de zaman zaman çıkarılan
imar afları mekansal adaletsizliği yeniden üretmektedir. İmar afları,
dezavantajlı konumda olanların çıkarlarını koruma noktasında geçici
bir çözüm olup, çöküntü alanlarında yaşayan insanların yaşam
kalitesine

ve

kentsel

yeniden

bölüşüme

herhangi

bir

katkı

sağlamamaktadır. Diğer taraftan kentsel genişlemeye paralel olarak bir
çoğu kent içinde kalarak arsası değer kazanan bu yoksulluk
adacıklarının yerine kentsel dönüşüm projesi kapsamında çok katlı
yapılar dikilmektedir. Belediyenin özel müteahhitlik firmalarına ihale
ettiği kentsel dönüşüm faaliyetleri, kapitalist üretim sürecinin bir
parçası olarak ürettiği eşitsizlikle sosyal ve ekonomik yönden zayıf
olanların haklarının kamu yararına ve özel şirketler çıkarına gözardı
edilmesine neden olmakta, böylece kentsel dönüşüm bir ölçüde rantsal
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dönüşüme evrilmektedir. Zira, kentsel dönüşüm projelerinin amacı
yaşanılabilir konutlar ile bu konutların bulunduğu bölgenin çevresel,
sosyal ve ekonomik koşullarını iyi yönde dönüştürmektir. Uygulamada
evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan yoksul kesimin bu
dönüşümden tam anlamıyla yararlandığı söylenemez. Çünkü, yıkılan
konutların ranta açık alanlara dönüştüğü ve büyük müteahhitlik
firmalarının bu alanlara evleri yıkılan yoksulların satın alma
imkanlarının olamayacağı daireler yaptıkları görülmektedir.
Yukarıda ifade edilen olumsuzluklar nedeniyle kentsel dönüşüm
projelerinin rant aracı olmaktan uzak ve neoliberal kapitalist sistemin
eşitsizlik üreten etkilerinden korunmuş, Anayasada belirtilen sosyal
devlet anlayışına uygun bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Diğer
yandan, kent genelinde; sağlık hizmetleri, toplumsal ve çevresel
hizmetler, boş zaman değerlendirilme olanakları ve ulaşım hizmetleri
gibi alanlarda göreli yoksulluk ve yoksunlukların her hizmet alanında
oluşturulacak uzman ekipler tarafından tespit ve ölçümü yapılarak
kaynakların bu ölçüme göre adil bir şekilde dağıtımı sağlanmalıdır.
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Giriş
İnsan sosyal bir varlık olarak toplumsal yaşamında belli başlı şeylere
ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyaçları gün geçtikçe geliştirmeye
çalışmaktadır. Bu ihtiyaçların temelinde barınma, beslenme, üreme,
korunma vb. durumlar olduğu gibi toplumsal iletişiminde ve kültürüne
has özellikleri olan normlara, adetlere, alışkanlıklara ihtiyaç
duymaktadır. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılaması, geliştirdiği
kültürel sistematiği ile toplumsal yapısını oluşturması bulunduğu
toplum için büyük önem taşımaktadır. Bireyin veya toplumun maddi ve
manevi ihtiyaçları doğrultusunda bulunduğu yere ait bir yapı
oluşturması gerekir. Kültür ise bu noktada toplumsal yapı içerisinde
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Kültür hakkında yapılan pek
çok yorumların özetinde kültürü oluşturan beş temel formdan
bahsedebiliriz. Frever için kültürün temel formları: kurumlar, araçlar
(teknik ve teknoloji), semboller (dinsel, sanatsal, felsefi vb.), toplum
formları, eğitim ve formasyondur. Bu faktörler kültürü oluşturmakta ve
toplumların kendilerine ait kültür normlarını belirlemektedir. Kültür bir
toplumu tanımladığı kadar, toplumsallığın bir unsuru olarak topluluklar
arasında bilgi ve birikimini de aktarmaktadır. Kültürün bilgi ve birikim
aktarım sürecinde toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından büyük
bir önemi taşır (Doğan, 2012, s.171).
Kültür her topluma özgü nitelik taşıyan ve değişime açık olduğu kadar
kendi içerisinde net çizgileri olan bir unsurdur. Kültür birleştirici
olduğu gibi dışlayıcı bir özellikte taşımaktadır. Bu durum toplumları
birleştiren ve iletişim kurmayı sağladığı gibi çatışmalara ve zıtlıklara da
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sebep olmaktadır. Kültürün toplumlar arasında sebep olduğu bu duruma
pek çok etken örnek verilebilir. Bu örnekler arasında en göze çarpan ve
kültürün neredeyse bütün boyutlarını görebileceğimiz göç olgusu
gelmektedir. Göç bir insan hareketliliği olduğu gibi kültürel
etkileşimleri de kapsayan bir hareketliliktir. Göçle birlikte farklı
kültürler bir araya gelmekte ve farklı kültürel birikimler karşılıklı olarak
aktarılmaktadır. Aktarım sürecinde olumlu şeyler yaşandığı gibi
kültürel çatışmalar da görülmektedir. Göçle birlikte kültürel ve sosyal
yapıların değişime uğraması farklı kültürel bileşenleri karşı karşıya
getirmektedir. Göç sürecinde veya sonrasında grupların birbirleri ile
olan etkileşimleri ve bu etkileşim sonucunda yaşanan değişimler
kültürleşme olarak ifade edilir. “Bir grubun başka bir grupla etkileşimi
sonucu meydana gelen değişim” olarak tanımlanan kültürleşme, her iki
tarafın dilinde, değerlerinde ve davranışlarında değişmeler meydana
getirir. Kültürleşme ve gruplar arası ilişkiler üzerine çalışan
araştırmacılar iki temel konuya dikkat çekmişlerdir. Bunlardan ilki
gruplar arasındaki etkileşim ve iletişim iken bir diğeri grupların
özelliklerini devam ettirmesidir. Bu süreç içerisinde kuşkusuz yaşanan
değişimler daha çok göç eden azınlığı etkilemesi kültürleşme
çalışmalarının bu azınlık üzerine odaklanması söz konusu olmuştur
(Saygın veHasta,2018, s.313).
Göç sürecinde yaşanan kültürel yaklaşımları araştıran araştırmacılar
kültürleşme sürecini ele alırken iki temel yaklaşım ön görmektedirler.
Bunlardan biri “Tek Boyutlu Kültürleşme Modeli” (Unidimensional
Model of Acculturation) diğeri ise “İki Boyutlu Kültürleşme
Modeli”dir (Bidimensional Model of Acculturation). Tek Boyutlu
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Kültürleşme modelinde kişi ya kendi kültürel yapılarına bağlı kalmakta
ya da kendi kültürel yapısından çok ana akım kültürüne ayak
uydurmaya çalışmaktadır. Bu modele göre kişinin kültürleşme
sürecinde bütün etnik özelliklerinden vazgeçmesi gerekmektedir.
Ancak böyle durum pek söz konusu olmadığından model bir nokta da
geçersiz kalmaktadır. İki Boyutlu Kültürleşme de ise durum daha
kapsamlı bir şeklide ele alınmaktadır. Azınlık veya göçmen gruplar
bulundukları toplumun kültürlerine ayak uydurdukları gibi kendi öz
kültürlerini de devam ettirmektedirler. Her iki toplumun etkileşimi
güçlü olduğunda bir kültürün diğerine dahil olma sürecinde her iki
toplum kendine has bazı özelliklerini yitirebilmektedir (Saygın ve
Hasta, 2018, s.315).
Bu kültürleşme sürecine yakın tarihte gösterilebilecek en iyi örnek 2011
yılında Suriye’de yaşanan siyasal ve toplumsal yaklaşımlar sebebiyle
gerçekleşen savaşın oluşturduğu Suriye

göçüdür. Türkiye’nin

karşılaştığı Suriye göçü sınır iller başta olmak üzere milyonlarca
sığınmacıya ev sahipliği yapmıştır. Yıllar içerisinde sayıları giderek
artan sığınmacılar toplumsal yapının pek çok unsurunda değişimlere
sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin her bölgesinde farklı sayıda sığınmacı
bulunduğundan

etki

göstermektedir.

Bu

düzeyleri
bağlamda

ve

yansımaları

Türkiye’deki

da

farklılık

Suriyelilerin

ülke

içerisindeki etki ve yansımalarına bakıldığında en çok sığınmacıya
sahip olan ve genellikle sınır illerde görülmektedir. Yaklaşık olarak
457.533 sığınmacı Gaziantep’te yerleşmiş durumdadır. Elde edilen
verilere göre Gaziantep 532.229 kişi ile İstanbul’dan sonra en çok
sığınmacıya sahip ildir. Diğer iller ise Hatay (436.795 kişi), Şanlıurfa
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(425.329 kişi), Adana (453. 014 kişi), Mersin (214.602) Gaziantep’i
takip eden en çok sığınmacıya sahip illerdir (GİGM, 2021: Sandal ve
Tıraş, 2016, s.469).
Yüzyıllardır süregelen ticari ve siyasi ilişkiler nedeniyle iki devlet
arasındaki iletişimi canlı tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki
hakimiyeti ile Cumhuriyet sonrası devam ilişkiler nedeniyle ortak bağ
değişen koşullara rağmen devam etmiştir. Gaziantep’in Suriye ile ticari
ve pazar ağının tarihsel süreçte gelişmiş olması hem şehrin kendi
dinamiği içinde ticari ağını geliştirmiş hem Suriye olan ilişkisi bu unsur
üzerine inşa edilmiştir. Savaş sonrasında Gaziantep’in en çok
sığınmacıya sahip olması kentin gelişmiş sanayi, pazar ağının geniş
olması, iş ve çalışma olanağının daha fazla olmasıdır. Bu nedenlerin
arasında en önemlisi ise Suriye ile olan tarihsel ilişkidir. İki farklı kültür
ticaret sebebiyle kültürel bir yaklaşımda bulunmuş ve sığınmacılar
kültürel yapı olarak en çok rahat edebilecekleri şehirleri tercih
etmişlerdir. Sığınmacıların daha çok sınır illerinde ikame etmeleri bu
etmenlere dayandırılmaktadır. Sınır yakınlığı olan illerde ticari ve
kültürel ilişkiler geliştiğinden sığınmacılar kendilerini sınır illerinde
daha iyi hissetmektedir (Çalışkan, 2020, s.1201).
Yıllar içerisinde kentte yoğun bir şekilde yerleşen sığınmacılar bu süreç
boyunca yeni toplumsal ağlar, yeni davranış örüntüleri, ilişki biçimleri
kurmuştur. Kültürleşme süreci içerisinde gelişen bütün bu durumlar
yerel halkla birlikte şehrin toplumsal örüntüsünde değişikliğe sebep
olmuştur. Suriyeliler bahsedilen kültürleşme modellerinin içinde en çok
“iki boyutlu kültürleşme modeli” ne daha yatkın görünmektedir.
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Çalışma da görülebileceği gibi Suriyeli sığınmacılar toplumsal uyumu
sağlamak adına yerel kültürün dinamiklerine göre şekil almış hem de
kendi kültürel dinamiklerini yaşatmayı sürdürebilmiştir. Suriyelilerin
ve yerel halkın kültürleşme süreci etkileşim, çatışma ve uyum şeklinde
bir yol izlemektedir. Bu süreçlerin gerçekleşmesi ile sığınmacılar ve
yerel halk arasındaki entegrasyon asgari düzeyde olumlu bir gelişim
seyretmiş olur. Suriyelilerin kentte geldiği son nokta uyum noktasıdır.
Çünkü göçün yaşandığı ilk yıllarda yerel halk ile yaşanan etkileşim ve
çatışma yıllar içerisinde yerini uyuma bırakmıştır. Kültürleşmenin bir
sonucu olarak ortaya çıkan uyum azınlık grupların göç edilen yerlerin
beklentilerine göre yaşamlarını yeniden düzenlemesi olarak tanımlanır.
Suriyeliler yerleşik hayata uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda
kendi kültürlerinin varlığını sürdürmeye devam etmektedirler.
Genellikle kendi aralarında sürdürmeye çalıştıkları geleneksel ve
kültürel olgular yerel halkla iletişime geçtikçe ve zaman içerisinde
kendi içerisinde de değişime uğramaktadır. Sosyal yaşama uyum
konusunda pek çok zorluk yaşayan ve değişim geçiren Suriyelilerle
birlikte yerel halkta bu zorlu süreçten etkilenmektedir. Sosyo-kültürel
uyum sürecinde giyiminde, selamlaşmalarında, yemek tercihlerinde ve
gündelik hayatın pek çok noktasında tutum ve davranışlarda değişim
yaşanmaktadır. Göç sonrasında her iki tarafın karşılıklı olarak birbirleri
ile olan etkileşimlerinden dolayı kültürleşme olarak tanımlanan bazı
değişimler ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ancak araştırmacılar göç
sürecinde kültürel uyum sağlanması gerekenlerin daha çok sığınmacılar
olduğunu dikkat çekmektedirler.
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Uyum süreçleri ele alınırken sürecin psikolojik düzeyi ve sosyokültürel uyum olarak iki taraflı ele alınmaktadır. Bireysel düzeyde ele
alınan psikolojik durum sığınmacıların toplum entegrasyon sürecinde
yaşadığı psikolojik deneyimlerdir. Travmalar, toplumdan dışlanmanın
yarattığı duygular, belirsizlikler, korkular vs. psikolojik düzeydeki
etkilerdir. Sosyo-kültürel uyum ise sığınmacıların yerel halkın
kültürünün belli özelliklerini benimseyip yeni hayatlarına uygun bir
şekilde entegre ederek yaşamlarını sürdürmeleridir. Aynı şekilde
Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for Migration,
IOM) uyum kavramını kültürel uyum bağlamında değerlendirmektedir.
IOM’a göre kültürel uyum, göç yoluyla başka topluluklarla iletişim
kurup bu toplulukların kültürel yapılarını benimsemeye başlaması,
kabullenmesi ve buna uygun davranış kalıpları geliştirmesi demektedir.
Ayrıca her iki toplumun ve kültürün bir arada yaşaması kültürlerin
asimilasyona uğramasını istemeden de olsa sebep olmaktadır. Ancak
sığınmacıların entegrasyonu asimilasyon olmadan da meydana gelmesi
mümkündür. Diğer bir ifade ile yerli halka benzerlik sağlamadan da
sosyal üyelik kazanmaları mümkün olmaktadır (Bartram ve Poros,
2017, s.40). Bu bakımdan Suriyeliler toplumda var olmaya çalışırken
kendi kültürel değerlerinden uzaklaşma ve yaşadıkları topluma göre
şekil almaktadır. Türkiye açısından ise benzer noktalar olsa bile (din
gibi) farklı bir kültürü içinde barındırmak ve sebep olacağı sorunlar
toplum için risk barındırmaktadır (IOM, 2009, s.62).
Kültürleşme süreci sonucunda sosyo-kültürel düzeyde görülen
yansımanın ilk göstergesi Suriyeli sığınmacılar ile yerel halkın
birbirleri ile uyumudur. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen
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verilere göre Gaziantep halkının ve Suriyelilerin sosyal uyumları genel
anlamda iyi görüldüğüdür. Uyumun olumlu anlamda %41 oranında
olması yerel halkın “toplumsal kabul” konusunda iyi olduğunu gösterir.
Etkileşim ve çatışma düzeyini aşıp uyum sürecinde çatışmalar yaşansa
da Gaziantep halkı uyum sürecinde büyük bir başarı sağlamıştır. Uyum
sürecindeki başarının dayanaklarına bakıldığında ise sürecin olumlu
ilerlemesinin geçmişten gelen tarihsel, toplumsal, kültürel ve ticari
ilişki bağların olmasıdır. Bu uyum kültürel ve dini inançların benzerliği,
geçmiş ticari ve siyasi ilişkilerin yarattığı yakınlık da yine uyumun iyi
ilerlemesine sebep olmuştur. Her ne kadar uyum oranları ciddi bir
düzeyde olsa bile %43 oranında net bir görüş bildirmeyenler uyum
sürecindeki olumluluğu belirsizliğe sürüklemektedir. Bu oranın olumlu
veya olumsuz yönde değişmesi sığınmacıların gelecekteki durumuna ve
halkın kendi öncelikleri nezlinde şekil almasına bağlıdır. Bir başka
ifade ile sığınmacılara karşı olan dışlama, dışarıda tutma, nefret gibi
duygular zamanla azalsa da bu durum yeniden alevlenme ihtimali
olabilir (Tunç, 2015, s.43). Diğer bir nokta ise sığınmacılar açısından
uyum sürecinde alışma durumu analiz edildiğinde sığınmacıların kalış
sürelerine ve yaş gruplarına göre değişmektedir. Elde edilen bulgular
neticesinde ikinci kuşak gençlerin kültürleşmeye ve uyuma daha
meyilli olduğu saptanmıştır. Sığınmacıların veya göçmenlerin on iki
yıldan fazla bir süre de ikame etmeleri toplumla bütünleşmeleri iki kat
daha fazla olmaktadır. Bu uyum arttıkça dil sorunları, algılanan
ayrımcılık ve önyargılar da azalmaktadır. Suriyeli sığınmacıların büyük
bir çoğunluğunun çocuk ve genç olması on yıldan fazladır ülkede
bulunmaları

uyum

süreçlerinin

iyi

bir

düzeyde

olduğunu
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kanıtlamaktadır. Suriyeli çocukların ve gençlerin yetişkinlere göre
sosyal uyumda daha başarılı oldukları saptanmıştır (Erkan,2016, s.9:
Saygın ve Hasta,2018, s.313).
Uyum sürecinin en öne çıkan sorunlardan biri olan dil farklılığı iki
kültürün birbirleriyle etkileşim kurmasına engel olmaktadır. Daha çok
sığınmacıların toplumsal hayata adaptasyon sağlamak için mücadele
ettiği göze alınırsa sığınmacıların yerel halkın dilini öğrenmesi için
devlet tarafından eğitimleri sağlanmıştır. Bu yüzden Suriyeli
sığınmacıların dil öğrenimleri sağlanmaya çalışmak için Türkçe
Öğretim Merkezleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
öncülüğünde

geliştirilen projelerle

Suriyelilere Türkçe

eğitim

verilmiştir. Çoğunluğun çocuk ve genç olduğu kayıtları tamamlanan
Suriyelilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da eğitim verilmiştir.
Böylelikle Suriyeli çocuklar ve gençler eğitim-öğretim süreçlerine
dahil edilmeye çalışılmıştır. Suriyelilerin Türkçe öğrenmesiyle birlikte
yerel halk ve Suriyeliler arasında bilgi alışverişi kolayca yapıldığından
iki taraf arasında ilişki bağı gelişmiştir. Bu ilişki ağı ticari ilişkiler
kurma, sosyal ve kültürel birikimi aktarma/paylaşma ve toplumsal
entegrasyonu kolaylaştırmıştır. Dil öğrenimlerinin yanında sığınmacı
çocukların

ve

gençlerin

kazandırılmaya çalışılmıştır.

eğitimleri

de

sağlanarak

topluma

Türkiye genelinde 2019-2020 yılları

arasında 684.728 bin kişi okullaştırılmıştır. Gaziantep’teki duruma
bakıldığında ise sığınmacıların nüfusunun genel olarak eğiti düzeyinin
aşağıda kaldığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına göre değerlenen bu
durum net bir rakam vermese de eğitim ile ilgili bilgilerin çoğunda
sığınmacıların eğitim seviyesinin alt düzeyde olduğudur. Çok az bir
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kısmının lise ve lisans üstü eğitimleri vardır (Erdoğan, 2019, s…).
Sığınmacıların dil ve eğitimlerinin sağlanması toplumsal hayata
adaptasyonunda ve toplumda edineceği fırsatların önünü açması
açısından önem arz etmektedir. Kültürleşme sürecini hızlandıran ve
kolaylaştıran bu iki etmen birbirleriyle ilişkilidir. Sığınmacıların eğitim
düzeyi arttıkça yerel halkın dilini kullanma ve yeni dil öğrenme
olasılıkları artmaktadır. Eğitim seviyesinin yükselmesi ve dil
öğreniminin yaygınlaşması bütünleşmeyi de kolaylaştırmaktadır.
İletişim sağlamanın önemli gerekçesi olan dil, iki tarafın anlaşabilmesi,
sığınmacıların kültürel değerlerin öğrenilmesi, gündelik yaşantıya
uyum sağlayabilme, iletişim ve etkileşimin kurulabilmesi için
önemlidir. (Seydi,2014, s.272).
Suriyeli nüfusuna bakıldığı zaman büyük bir kısmının çocuk ve
gençlerden oluştuğu dinamik bir nüfus yapısı vardır. Bu dinamik nüfus
yapısının şu an ve gelecekte daha fazla oluşturacağı iş rekabetine yol
açmaktadır. Suriyeli sığınmacıların büyük bir çoğunluğu özellikle
erkekler ucuz iş gücüyle çalışmaktadır. Bu durum iş hanelerinin ucuz iş
gücünün verdiği avantajlarından yararlandığı gibi ucuz iş gücüyle pek
çok kişi çalıştırdığından ortaya işsizlik sorunu çıkartmaktadır. İşsizlik
sorununun

kendi

içinde

başka

dinamikleri

olabileceği

gibi

sığınmacıların bu duruma etki ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Aktif nüfusun fazla olması eğitime ve işe ihtiyaç ciddi sayıda kişinin
olduğunu göstermektedir. Türkiye yönetimin kamu harcamalarını
arttıran bu durum ekonomiye olumsuz yansıdığı gibi toplum içerisinde
eğitimsiz ve işe ihtiyaç duyan kesimin fazla olması kültürel yapıya ve
gelecekte pek çok toplumsal yapının unsurlarına zarar verecek
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niteliktedir. Eğitimin en önemli katkısı zihinsel ve ruhsal gelişi
sağlamak olduğundan çocukların bundan geri kalmış olmaları hem
çocuklar hem de yerel halk için pek de iç açıcı değildir. Eğitimsiz
kesimin fazla olması sosyo-kültürel yaşamdaki yansımasını gelecekte
daha fazla gösterecektir. Ayrıca yeni yaşam koşullarına uyumda
zorlanma, dışlanma, psikolojik ve bedensel rahatsızlıklar, istismar gibi
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yine aynı şekilde aktif nüfus içerisinde
kadınlarında özellikle bekar kadınların sayıca fazla olması yerel halk
tarafından büyük bir kaygı yaratmaktadır. Süreç içerisinde Suriyeli
kadınlarla evlenen yerel halktan kişilerin evlenmesi çok eşliliğinin
oluşmasına, boşanma oranlarının artmasına sebep olduğundan toplum
tarafından Türk aile yapısına zarar verecek bir unsur olarak
görülmektedir. Kadınların göç sürecindeki yaşadığı zorlukların ve
travmatik durumların kadın üzerinde oluşturduğu psikolojik deneyimler
ataerkil sistem içerisindeki dezavantajlı konumlarını kendilerini daha
zorlamaktadır. Okuma-yazma oranlarının düşük olması ve çalışma
hayatında pek aktif olamadıklarından dolayı erken evlendirilmek
zorunda

kalmaktadır.

Genç

kızların

öğrenim

hayatlarını

ilerletememeleri okur-yazar oranında düşüşü devam ettirirken kültürel
yaşantılarının anlayışına göre erken evlenmektedirler. Bu erken
evliliklerden dolayı doğan çocuklar hem Türkiye’nin hem de
Gaziantep’in demografik yapısını ciddi anlamda etkileyecektir.
Sığınmacı kadınların erkeklere göre sosyal yaşama uyumları daha zorlu
geçmektedir. Erkeklerin sürekli olarak çalışması ve ev dışında daha
fazla vakit geçirmelerinden dolayı yerel halkla iletişim kurmaları
sayesinde dil öğrenimleri gelişmekte ve yerel kültürün özelliklerini
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öğrenmektedirler. Ancak kadınların toplumla iletişimde geri kalmaları
dil

öğrenimlerini

zorlaştırmakta

ve

yerel

halkın

kültürün

öğrenememektedirler. Bu yüzden de toplum tarafından dışlanma, geri
itilme, kabul görememe gibi durumlarla karşılaşmaktadırlar. Diğer
taraftan sığınmacı kadınların az bir kesiminin iş hayatında bulunmaları
daha kötü şartlarda ve düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Kadının çoğu
durumda dezavantajlı olması sığınmacı olup bir başka ülkede zorlu
yaşam koşulları sürerken kadın olmanın verdiği zorlukları hayatının her
alanında hissetmektedir (Baş,2017, s.1683-1686).
Kültürel yaşamın bir diğer değişim yaşadığı alan ise dindir. Dinin birey
yaşamındaki yansıması kendi varoluşu ve evreni anlamlandırmakken,
toplumsal yansımada toplum ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir
etken olmaktadır. Dolayısıyla dini değerler bireysel ve toplumsal
yaşamı, kültürel değişimleri belirlemede önemli bir faktördür. Kültürün
önemli belirleyici unsurlarından olan manevi unsur yani toplum inancı
hem bireysel hem toplumsal düzlemde etkili olmaktadır. Göç
sonrasında kültürleşme ve uyum sürecinin kolaylaşmasını veya
zorlaşmasını sağlayan etmenlerden biri olan din iki taraf için büyük
önem arz etmektedir. Din bu nokta da iki farklı kültürün birbirini kabul
etme veya reddetmesine sebep olabilir. Türk toplumunun ve Suriye
toplumunun ortak bir dine sahip olmaları uyum sürecini kolaylaştıran
en büyük etmenlerden biri

olmuştur. Kültürleşme

sürecinde

sığınmacılar din aracılığı ile toplumla bir bağ oluşturmakta ve yeni
yaşamına adapte olurken dini referans almaktadır. Böylelikle din
sığınmacılar yeni toplumlarında dinin bütünleştirici etkisini hayatlarına
uyarlayarak hem yerel halk ile ilişki kurmakta hem de bireysel
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hayatlarında korunaklı bir alan oluşturmaktadırlar. Dini kimliklerin
benzerliği uyum sürecinde yaşanan zorlukları bir noktada “din
kardeşliği” adı altında bertaraf edilmesine sebep olmuştur. Hatta
sığınmacıların ülkeye ilk giriş yaptıkları zaman dini değerler
düşüncesinden yola çıkılarak yardımlar yapılmış ve kabul süreçlerinde
din önemli bir etken olmuştur. Din manevi bir bütünlük sağlamış ve
sığınmacılara din bazında bir önyargı oluşmasına engel olmuştur.
Zaman içerisinde özellikle sığınmacıların dine olan daha çok dini
pratiklere bakışı değişmiştir. Çünkü herhangi bir toplum yeni bir dini
öğretiyle karşılaştığında din ile kültür arasında karşılıklı bir etkileşim
oluşmaktadır. Bu nedenle sığınmacılar Türk toplumunun dine bakışları
ve dini pratikleri ile karşılaşınca zamanla değişim yaşamışlardır
(Erkan,2016, s.6).
Göç sonrasında dinin kültürel yaşamdaki tezahürlerine bakıldığında ise
öncelikli olarak iki tarafında dini tutumların ne derece farklı olduğu
öncelikli konudur. Toplulukların kendi içinde bağdaştırıcı özelliği
bulunan ve genelde o kültürü yansıtan din her topluma özgü farklı
anlamlar oluşturmaktadır. Modern ve seküler toplumlarda akıl ve bilim
ön planda olduğundan din ikinci planda kalmaktadır. Türkiye
modernlik deneyimi yaşadığından dindeki algı ve pratikler bu
doğrultuda değişim geçirmiştir. Bütünüyle bir değişme yaşandığı
söylenemese bile din ve modernlik arasında karmaşık bir ilişkinin var
olduğu söylenebilir. Din algısı sosyo-kültürel açıdan etkileşime açık
olduğundan tutum ve davranışlarda, kültürel yaşantıda değişimle karşı
karşıyadır. Türkiye’nin ve

Suriye’nin din anlayışı

benzerlik

gösterdiğinden daha doğrusu aynı dine kültürel ve pratik anlamda
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farklılık olması pek bir sorun teşkil etmese de bazı yönlerden her iki
tarafta etkilenmiştir. Daha çok Suriyelilerin etkilendiği bu durum kendi
dini anlayışlarının Türkiye’nin kendi dini anlayışına ve pratiklerine
göre şekil alması bu değişimin göstergesidir. Olumlu ve olumsuz olarak
farklılaşan bu değişim Suriyelilerin sosyo-kültürel yaşantıda kendilerini
topluma entegre etmek için var olma çabası olarak gösterilebilir.
Suriyeli

sığınmacıların

bakıldığında

günlük

hayattaki

pratik

yansımalara

değişiklik görülmüştür. Suriyeli kadınların kendi

ülkelerindeki giyim tarzlarına bakıldığında genellikle dinsel bir
yaklaşım görülmektedir. Türkiye’ye gelmeleriyle sosyal uyum
sürecinde toplumun pratiklerine göre daha renkli ve popüler kültüre
göre şekil almıştır. Bir başka yansıma ise anket sonuçlarından elde
edilen bazı verilere göre sığınmacıların ibadetlerinin Türkiye’de daha
farklı işlendiğini en azından kendilerininki kadar dikkat edilmediğini
analiz etmişlerdir. Bu durum kişisel bir durum arz etse de toplumsal
anlayışın farklılaştığını gösterir. Suriye’nin dinsel ve muhafazakâr
alışkanlıkları sığınmacıların göçten sonra farklı bir boyuta çevirmiştir.
Sonuç olarak din ve kültür bir araya geldiğinde ve göç sebebiyle böyle
bir durumla karşı karşıya kalındığında temel değer yargıları değişmekte
ve dönüşmektedir. Din sığınmacıların yeni hayatlarına tutunabilme
çabalarında önemli bir referans kaynağıdır. Türklerin ve Suriyeli
sığınmacıların İslamiyet dinine mensup olmaları uyum sürecini
kolaylaştıran önemli bir etmen olsa da dine bakış açısının değişiklik
gösterdiği noktalar kendi içerisinde ayrışmalara sebebiyet vermektedir
(Erkan,2016, s.9).
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Uyum sürecinde yaşanan bir diğer değişimler sığınmacılarla birlikte
nüfusun artması temel ihtiyaçların karşılanmasında sorunlara sebebiyet
vermiştir. Enflasyon oranlarının, kira oranlarının artması verilerle
kanıtlanmış durumda ve bu durum günden güne insanlarda geçim
sıkıntısı

oluşturmaktadır.

Barınma

sorunu

büyük

bir

sorun

oluşturduğundan gecekondulaşma artmış, hane geçimlerini sağlamak
adına sığınmacı ailelerde pek çok kişi çalışmak zorunda olduğundan
ucuz iş gücüne maruz kalmıştır. Bu durum Türkiye genelinde işsizliğe
sebebiyet vermektedir. İşsizliğin ve geçim sıkıntısının yüksek bir
oranda

olması

çoğunluğunun

genç

nüfus

olmasından

kaynaklanmaktadır. Zincirleme halinde gerçekleşen bütün bu olaylar
şehir yaşamını giderek zorlaştırmaktadır. Bu durumundan çoğu zaman
Suriyeliler sorumlu tutulmuş ve Suriyelilere karşı bir öfke duyulmuştur.
Suriyelilerin kültürleşme süreçlerinde toplum tarafından dolaylı veya
dolaysız baskılar görmektedir. Bu baskılar sığınmacıların psikolojik ve
kültürel anlamda değişimler yaşamasına sebep olmaktadır. Yeni
yaşantıya uyum sağlamak kendi içinde zorluklar barındırırken kendi
ülkeleri içindeki durumun çözülememesi gelecekteki durumlarını da
etkilemektedir (Çetiner ve Günay,2021, s.10).
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Sonuç
Savaşın başladığı ilk yıllarda Suriye’deki iç çatışmanın biteceği ve
Suriyelilerin misafirliklerinin kısa süreceği ön görülüyordu. Ancak
zaman içerisinde olayların durulmaması ve sığınmacıların giderek
artmış olması Türkiye’nin toplumsal düzeyinde yeni bir değişim
yaşanmasına sebep olmuştur. Göçün etki ve sonuçları doğrudan
toplumsal yapılar üzerine tezahür etmiştir. Göçün toplumsal yapı
üzerindeki tezahürleri uzun süreçte gerçekleşen bir durum olduğundan
yıllar içerisinde net bir şekilde görülmüştür. Son yıllarda artan
enflasyon oranları, kiralar, işsizlik, üretim/ tüketim dengesinde oluşan
sıkıntılar sığınmacılar ekseninde değişim göstermiştir. Diğer taraftan
Sosyal yapının içerisinde yer edinemeye çalışan sığınmacılar kültürel
düzeyde değişimler yaşarken bulundukları bölgenin kültürel yapısına
da etki etmektedirler. Ancak daha çok sığınmacıların ayak uydurmak
zorunda oldukları bu durum kültürleşme sürecinde en çok onların
etkilendiği söylenebilir. Azınlık grubun çoğunluk karşısında zayıf
kalması ve asimilasyona daha açık olması bunun bir sonucudur. Yerel
halkın bu durum karşısında genelde olumlu bir tavır göstererek göç
krizinin

üstesinden

gelmeye

çalışarak

sosyal

uyum

sürecini

kolaylaştırmışlardır.
Sığınmacıların gelecekteki belirsiz durumları Türkiye’nin edindiği mali
ve kültürel yükü daha ne kadar taşıyacağı sorusu elzemdir. Bu
bakımdan toplumun sığınmacılar karşısındaki genel anlamda olumlu
tutumunun değişiklik gösterip göstermemesi de büyük bir soru
işaretidir. Bu yüzden Suriyeli sığınmacıların gelecekteki belirsiz
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durumları ve kendileri için yapılacak olan politikaların ve atılımların
sonuçlarının etkisinin sosyo-kültürel yaşamda değişimin ne düzeyde
olacağını gösterecektir (Yıldırımalp ve İyem, 2017, s.112).
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