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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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ÖN SÖZ 

Ulusal tarihin araştırılması ve öğretilmesi, Türk milli bilincinin oluşması 

bakımından büyük önem arz etmektedir. Bir ulusu, ulus yapan en önemli 

unsurlardan biri o ulusun tarihidir. Toplumda ulus bilincini oluşturmak, 

uluslararası ilişkileri ve siyaseti belirlemek, milli birlik ve beraberliği 

sağlamak açısından ulusal ve uluslararası tarih çalışmaları önem arz 

etmektedir. Tarih, bir milletin en önemli kültür hazinesi ve hafızasıdır. Her 

ulus hafızasına sahip çıkarak, bulunduğu noktadan ufka doğru açılan, yakın 

ve uzak tarihini araştırmak zorundadır. Özellikle uluslararası ilişkilerde siyasi, 

ekonomik, kültürel siyasetin belirlenmesinde tarih ayna görevi 

üstlenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi:  

“Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez” 

Osmanlı Devleti zamanında tarih çalışmaları, ağırlıklı olarak ümmetçi tarih 

anlayışı doğrultusunda hazırlanmaktaydı. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla 

birlikte Osmanlı tarihi çalışmalarına, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ulusçu 

tarih çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir. Dönemin şartları gereği 

çalışmalar yeterince bilimsel hazırlanmamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 

dil ve tarih çalışmaları ulusal hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Mustafa 

Kemal Atatürk; Türk tarihinin çok eski çağları kapsayan zengin bir geçmişi 

olduğunu, dünya medeniyetine önemli katkılarının olduğunu, Türk tarihi ile 

ilgili yanlış iddiaların ispatlanması açısından objektif ve bilimsel metod 

uygulanarak belgelere dayalı  ulusal tarih çalışmalarına ağırlık verilmesi 

gerektiğini her fırsatta belirtmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yılları, inkılapların halka benimsetilmesine ağırlık verildiği 

için tarih çalışmalarına 1928 yılı itibariyle ağırlık verilmiştir. Türk 

Ocaklarının, 6. Kurultayında “Türk Tarih Heyeti ” kurulmuştur. Atatürk’ün 

de içinde olduğu bu heyet toplamda sekiz toplantı gerçekleştirmiş, Türk 

Ocaklarının kapatılması üzerine Atatürk’ün yönergesiyle  "Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti" kurulmuştur. 1935 yılında, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adını 

"Türk Tarih Kurumu" olarak değiştirmiştir. Bu kurum üç ayda bir "Belleten " 

dergisini yayınlamaktadır. 1940’lı yıllarda Batı ve Dünya tarihi çalışmalarına 

da ağırlık verildiği görülmektedir.  

Geçmişten çıkarılan dersler, geleceğe ışık tutarak yol gösterir. Tarih ilimi 

toplumların kültür seviyelerini maddi manevi yükseltirken, toplumlarda 

manevi kültürlerine sahip çıkma sorumluluğu da oluşturur. Günümüz 

devletlerinde, toplumda vatandaşlık bilincini oluşturmak adına okullarda 

ulusal tarih derslerine yer verilmektedir. Bir milletin tarihini öğrenmesi, 

varlığını devam ettirmesi açısından zorunludur. Diğer taraftan  farklı ulusların 

tarihini okuyup, bu ulusların geçmiş diplomasilerini öğrenmek, bu ulusların 
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günümüz uluslararası politikalarını daha derinsel kavrayabilmemizi sağlar. Bu 

açıdan Dünya tarihi ile ilgili araştırmalara da geniş ölçüde yer verilmesi önem 

arz etmektedir. 

Tarih Araştırmaları -II- başlıklı kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden 

emek ve desteklerini esirgemeyen Sayın yazarlarımıza, 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 teşekkürlerimizi sunarız.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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Tarih, insanın kendisine ilişkin bilgisi için vardır. Tarih, insanın 

kendini tanımasıdır. İnsanın zaman içinde neler yaptığını, ne olduğunu 

ortaya koyar ve neler yapabileceğinin tek ipucudur… 

R.G. COLLINGWOOD 
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GİRİŞ 

Bünyesinde barındırdığı iktisadî kaynakları ve jeopolitik konumu 

hasebiyle oldukça zengin bir bölge olan ve ilk İslam fetihlerinin son 

halkasını teşkil eden Endülüs (Endelüs), refah ve bolluk ülkesi olarak 

tanımlanmaktadır. Doğu ve Batı medeniyetleri arasında önemli bir 

köprü vazifesi gören mezkûr coğrafya, 711 yılında Mûsâ b. Nusayr ve 

Târık b. Ziyâd tarafından fethedilerek İslâm toprakları içerisine dâhil 

olduktan sonra, birçok Müslüman seyyâh ve coğrafyacının uğrak yeri 

haline gelmiştir. Çalışmamızda Ortaçağ’ın çeşitli yüzyıllarında yaşamış 

olan Müslüman seyyâh ve coğrafyacıların Endülüs Yarımadası 

hakkında kaleme aldığı eserlerden faydalanmak suretiyle; bölgenin 

genel özelliklerini panoramik perspektif ile kısaca ele almaya 

çalışacağız. 

Endülüs, Müslümanlar tarafından İber Yarımadası’nı tanımlayan bir 

terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslüman İspanya anlamında 

kullanılan kavramın etimolojik kökenleri hakkında farklı görüşler 

bulunmaktadır. Endülüs ile alakalı hadisler dolayısıyla bu kavram Hz. 

Peygamber’e atfedilmiştir1. Beşinci yüzyılın başlarında yarımada 

sakinlerinden olan Vandallara ithafen Vandalucia kelimesinin türemesi 

ve zaman içerisinde fonetik değişime uğrayıp Endülüs haline geldiğiyle 

 
1 Mevzubahis hadislerde Endülüs diye bir yarımadanın varlığından ve Hz. 

Peygamber’den sonra fethedileceği ile alakalı bilgiler verilmektedir. Ayrıca Endülüs’te 

ölenlerin şehit olmasıyla ilgili farklı hadis rivayetleri de bulunmaktadır. Ancak bu 

hadislerin isnad zincirleri ve raviler arası kopukluk hasebiyle doğruluklarına şüpheyle 

bakılmaktadır. Detaylı bilgi için bkz; Eray Oral, “Hadislerde Endülüs, Endülüs’te Hadis 

-İlk İki Hicri Yüzyılda- “, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020, s. 26-33. 
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alakalı bilgiler mevcuttur2. İbnü’l-Esîr’e göre Hz. Nuh’un oğullarından 

veya bölgenin ilk sakinleri olan Endeliş veya Endelüş kavmine nazaran 

bu isim verilmiştir3. Farklı bir görüşe göre ise Endülüs teriminin 

Atlantis’ten veya şans ülkesi anlamına gelen Landahlouts kelimesinin 

telaffuzundan türediği ifade edilmektedir4. Endülüs isminin kökeni 

hakkında mezkûr görüşler içerisinde bilimsel araştırma sonuçları itibari 

ile Atlantis veya Landahlouts kelimesinin telaffuzundan türediği 

görüşleri kanaatimizce daha doğru olmalıdır. Zira Hz. Peygamber’e 

atfedilen hadislerin sahihlik derecesi ve Vandallar’ın bölgede yaklaşık 

18 yıl yaşamış olmaları, mevzubahis görüşleri tartışmaya 

götürmektedir.  

1. Endülüs Coğrafyası 

Coğrafî sınırlar bağlamında Endülüs, İspanya’nın kuzey kesiminde 

bulunan Septimania bölgesi dâhil, günümüzde Portekiz ve İspanya’nın 

yer aldığı geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Geç dönem Ortaçağ’da ise 

yarımadanın yaşadığı dahîlî ve hâricî problemler nedeniyle oldukça 

sınırlı bir bölge ifade edilmektedir. Genel olarak Endülüs’ün batı sınırı 

Atlas Okyanusu ve Cebel-i Tarık Boğazı’ndan başlayarak Lebne, Şeleb 

civarında ilerleyip Semura yakınlarında sona ermektedir. Doğu sınırı 

ise; Kastilya halkının iskân ettiği Galicia sınırından, Sarakusta, Tortuşe 

 
2 Bkz; W. Montgomery Watt ve Pierre Cachia, Endülüs Tarihi, (Çev. Cumhur Ersin 

Adıgüzel ve Qiyas Şükürov), Mayıs 2011, s. 23; Mehmet Özdemir, “Endülüs”, DİA, C. 

XI, İstanbul 1995, s. 221-221; Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları (Siyasi Tarih), 

Ankara 2016, s. 63. 
3 Ali b. Muhammed İbnü’l Esîr, El-Kâmil Fi’t-Târîh, (Çev. Yunus Apaydın ve Beşir 

Eryarsoy), Nisan 2019, c. IV, s. 230-231. 
4 Ali Dadan, “Endülüs Adının Kökeni Üzerine”, İstem Dergisi, Konya 2009, Sa. 14, s. 

374-375. 
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ve Fransa hizasında devam etmektedir. Kuzey sınırı Şentere 

bölgesinden Semura-Yuna şeklinde devam edip Galicia’ya kadar ulaşır. 

Son olarak Güney sınırı Bucâne, Belensiye, Murcia ve el-Merie 

şeklinde okyanusa kadar ulaşmaktadır5.  

Endülüs tarihini M.Ö. 11. yüzyıla kadar götürmek mümkündür. 

Nitekim bu coğrafya, Fenikeliler, Keltler gibi birçok farklı millete ev 

sahipliği yapmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde yarımada, sosyo-

ekonomik bağlamda göze çarpan parlak bir devre tanıklık etmiştir. 

İmparatorluğun zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Endülüs, 

Kavimler Göçü neticesinde birçok boyun saldırı ve hâkimiyeti altına 

alınmıştır6. Müslüman Araplar yarımadayı fethetmeden önce ise bölge 

Vizigot hâkimiyetinde idi. Vizigotlar burada güçlü bir devlet ve 

medeniyet inşa edemeyerek iç karışıklıklar, sınıfsal farklılıklar ve 

ekonomik krizlerin beraberinde getirdiği çalkantılar neticesinde 

zayıflayıp çöküş dönemine girdiler7. Kuzey Afrika fetihlerinde başarılı 

olan Emevî Devleti ise karşı kıyıda birçok zenginliğe sahip olan İber 

Yarımadası’nı fethetmek için uygun fırsatı kollamaya başlamışlardı. 

Müslümanların İspanya’yı fethetmesi için çeşitli gayeleri 

bulunmaktaydı. Öyle ki bölgenin zenginliklerini ele geçirmek, cihad 

 
5 Kasım Muhammed İbn Havkal, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, (Çev. Ramazan Şeşen), 

Eylül 2017, s. 114. 
6 S. Muhammed İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, (Çev. Yusuf Yazar), Ankara 1990, 

s. 16; Kemal Beydilli, “İspanya”, DİA, C. XXIII, İstanbul 2001, s. 170-171; Mehmet 

Özdemir, Endülüs, Haziran 2020, s. 17-18; Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları 

Siyasî Tarih, Ankara 2013, s. 37-43. 
7 Hugh Kennedy, Endülüs Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi, (Çev. 

Ayşenur Demir), Nisan 2019, s. 17-19; Abdurrahman Ali Haccî, İslamî Fetihten 

Gırnata’nın Düşüşüne Kadar Endülüs Tarihi (711-1492), (Çev. Kadir Kınar), İstanbul 

2017, s. 35-44. 
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vazifesini yerine getirmek, kara ve deniz hâkimiyetini sağlayan büyük 

bir devlet oluşturmak, İslâmiyet’i yaymak, İstanbul’un fethini 

kolaylaştırmak gibi sebepler bunların arasında sıralanabilir. Endülüs’ün 

fethi konusunda iki farklı rivâyet bulunmaktadır. Bunlardan ilki Hz. 

Osman döneminde İber Yarımadası’nın fethedilmesi olup, bir diğer 

rivâyet ise Emevîler zamanında Târık b. Ziyâd ve Mûsâ b. Nusayr 

tarafından fethedilmesidir. Hz. Osman’ın halifeliği sırasında bu fethin 

gerçekleştiği hususu doğru gözükmemektedir. Zira, Kuzey Afrika 

fetihlerinin tamamlanmaması, Kıbrıs Seferi’nin ilk deniz savaşlarından 

biri olması ve donanma konusunda yetersizlik hasebiyle bu rivâyet 

tarihî gerçekler ile uyuşmamaktadır8. Kaynaklarda yer alan bilgilere 

göre Sebte bölgesinin hâkimi olan Kont Julian, adanın içinde 

bulunduğu durumu bildiren bir mektup yazarak Müslüman Araplardan 

yardım istemiştir. Bunun üzerine Mûsâ b. Nusayr, 711 yılında Târık b. 

Ziyâd’ı görevlendirmiş ve fetih hareketleri Cebel-i Tarık ile başlayarak 

hızla tamamlanmıştır9.  

Endülüs, coğrafya itibari ile yarımada niteliğine sahip olup, tek kara 

bağlantısı Fransa vasıtasıyla Avrupa kıtasıdır. Kuzey tarafında Frank 

Devleti, Batı tarafından Atlas Okyanusu, Doğu’da Akdeniz ve 

 
8 Muhammed Hamidullah, “Endülüs’ün (İspanya) Hz. Osman’ın Halifeliği Sırasında -

Hicrî 27 Yılında- Fethi, (Çev. Selahattin Polatoğlu), Kocaeli İlahiyat Dergisi, II, 

Haziran 2018, Sa. 1, s. 57-66. 
9 Ahmed b. Yahyâ el-Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, (Çev. Mustafa Fayda), Ocak 2013, s. 

264, 567; Mesudî, Murûc Ez-Zeheb, (Çev. D. Ahsen Batur), İstanbul 2004, s. 62; İbnü’l-

Esîr, El-Kâmil, s. 235-240; İsmail Hakkı Atçeken, “Târık b. Ziyâd”, DİA, C. XXXX, 

İstanbul 2011, s. 24-25; Câsim el-Ubûdî, “Mûsâ b. Nusayr”, DİA, C. XXXI, Ankara 

2020, s. 224-225; Âdem Apak, Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi (3) İstanbul 2016, s. 180; 

André Clot, Müslüman İspanya 8-15. Yüzyıllar, (Çev. Güllü Yıldız), İstanbul 2021, s. 

18-25. 
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Güney’de ise Mağrib ile aralarında Cebel-i Tarık Boğazı 

bulunmaktadır10.  Endülüs coğrafyasının mevcut olduğu iklimle alakalı 

ise farklı bilgiler bulunmaktadır. Bazı coğrafyacılar Endülüs 

Yarımadası’nı üçüncü iklim bölgesinde kabul ederken, bazıları ise 

coğrafyayı dördüncü iklim veya beşinci iklim bölgesi olarak 

nitelendirmektedirler11.  

Akdeniz’e kıyısı olması nedeniyle Endülüs, oldukça verimli bol 

arazilere, bağ ve bahçelere sahiptir. Bununla alakalı olarak İbn Cübeyr, 

Endülüs’ün verimli arazilerinde yetişen kendine has yiyeceklerinin 

olduğu bilgisini aktarmaktadır. Ancak mezkur seyyah daha sonraki 

dönemlerde benzer yiyeceklere farklı bölgelerde rastlaması neticesinde 

bu yorumunu değiştirerek Endülüs’te yetişen meyve ve yiyeceklerin 

coğrafyası (havası, sulak olması ve verimli arazisi) nedeniyle özel 

olduğu noktasına dikkat çekmiştir12. Yarımadanın özellikle doğu 

kısmında yer alan bahçeler, nitelik ve güzellik bağlamında diğer 

bahçelere nazaran çok daha üstündür13. Bu konuda Makdisî; Endülüs’ü 

bağ ve bahçelerinin güzelliği dolayısıyla “… bağ ve bahçelerin 

diyarı…” olarak nitelendirmektedir14. Endülüs, sahip olduğu coğrafî 

avantajlarından dolayı, ziraî ve iktisadî anlamda oldukça zengin bir 

 
10 İbn Havkal, İslâm Coğrafyası, s. 72; Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekr Makdisî, 

Ahsenü’t-Takâsîm, (Çev. D. Ahsen Batur), İstanbul 2015, s. 34.  
11 Bkz; İmâdüddin İsmail B. Ali Ebu’l Fidâ, Takvimü’l-Büldan, (Çev. Ramazan Şeşen), 

Eylül 2017, s. 154; Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldûn, Mukaddime, (Hazırlayan, 

Süleyman Uludağ), Nisan 2021, s. 242-244; Mete Sağlam, “Geç Ortaçağ Seyyah ve 

Coğrafyacılarının Gözüyle Endülüs”, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik 2019, s. 23. 
12 Ebu’l- Hüseyn Muhammed B. Ahmed El-Kinanî İbn Cübeyr, İbn Cübeyr 

Seyahatnamesi, (Çev. Ramazan Şeşen), Ekim 2020, s. 85. 

13 İbn Cübeyr, a.g.e, s. 182.  
14 Makdisî, Ahsenü’t-Takâsîm, s. 53. 
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ürün yelpazesine sahiptir15. Başta zeytin arazileri olmak üzere, incir 

bahçeleri, nar, badem, armut, ceviz, üzüm gibi tarımsal ürünlerin yanı 

sıra orman ürünleri, deniz ürünleri, bol akarsuları, nehirleri, ovaları ve 

yaylaları ile Allah’ın cömertliğinin yansıdığı bölgelerden biri 

konumundadır16. Özellikle akarsu ve nehirleri; ulaşım, sulama gibi 

farklı alanlarda kullanılmaya uygun yapıdadırlar17.  

Yarımadada bulunan Sierra Dağları Endülüs’ü ikiye bölen önemli 

dağlardan biridir. Mezkûr dağın verimliliği hasebiyle otlak olarak 

kullanıldığı ve burada otlatılan hayvanların oldukça semiz oldukları 

zikredilmektedir18. Bölgenin bir diğer önemli dağı Pirene Dağları ise 

Fransa ile doğal bir sınır hüviyeti taşımaktadır19. 

Endülüs coğrafyası, çeşitli dine, ırka, dile mensup insanların bir arada 

yaşadığı kozmopolit bir yapı görünümündedir. Özellikle bölgede 

yaşayan Arapların büyük bir kısmı, Endülüs’ün fethinin ardından 

burada İslâm’ı kalıcı hâle getirmek amacıyla gelen kabilelerden 

oluşmaktaydı. Araplar dışında Berberîler de fetih hareketleri sonucunda 

yarımadaya gelip, genellikle ülkenin kuzey kesiminde iskân 

edilmişlerdi. Berberilerin kuzey taraflarında yerleştirilmelerinin sebebi, 

 
15 Ebü’l-Fidâ, Takvimü’l-Büldan, s. 155; Ebu İshak İbrahim b. Muhammed İstahrî, 

Ülkelerin Yolları Değerlendirme-Metin, (Çev. Murat Ağarı), İstanbul 2020, s. 44. 
16 Ebu Hâmîd Muhammed el-Gırnâtî, Gırnâtî Seyahatnamesi, (Hazırlayan, Fatih 

Sabuncu), İstanbul 2018, s. 97-98, 155; Makdisî, Ahsenü’t-Takâsîm, s. 237; Ahmed B. 

İshâk B. Cafer Ya’kûbî, Ülkeler Kitabı, (Çev. Murat Ağarı), İstanbul 2021, s. 174-175; 

Nâsır-ı Hüsrev, Sefernâme, (Çev. A. Naci Tokmak), İstanbul 2020, s. 76.  
17 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnâmesi, (Çev. A. 

Sait Aykut), İstanbul 2017, s. 654; Ebu Abdullah Eş-Şerif İdrîsî, Kadim Dünya 

Coğrafyası, (Çev. Ramazan Şeşen), Mayıs 2021, s. 27. 
18 El-İdrisî, a.g.e, s. 32.  
19 Ebü’l-Fidâ, Takvimü’l-Büldan, s. 156.  
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bu bölgenin Berberî yaşam tarzına uygun olması ve Franklara karşı 

cihat için kullanılmak istenmeleriydi20. Müslümanlar dışında sayıları 

fazla olmamakla beraber Frenklerin ve Slavlarında burada yaşam 

sürdükleri bilinmektedir. Özellikle Slavların, zaman içinde Arapları 

fiziksel bağlamda asimile ettiklerine dair bilgiler bulunmaktadır21.  

İbn Havkal, Endülüs halkını savaşa alışkın olmalarına rağmen süvarilik 

kurallarını bilmeyen fakat savaş taktikleri sayesinde başarı kazanan 

topluluk olarak nitelendirmektedir. Ayrıca çeşitli güzellikte atları 

bulunmasına rağmen düşme korkusundan dolayı iyi birer binici 

olamadıklarını ancak küffâra karşı birçok akın ve gaza düzenlendikleri 

bilgisini vermektedir 22. 

2. İktisadî Dinamikler 

Ekonomik kaynakları bakımından Endülüs, değerli bir yarımada 

statüsündedir23. Ticarî ürünleri, madenleri, sanat ve zanaat ürünleri ile 

birçok çeşitliliği bünyesinde bulundurmaktadır. Özellikle madenleri ve 

koku çeşitleri oldukça popüler ve güzeldir24. Ülkenin sahip olduğu 

farklı imkânlardan dolayı, az emekle büyük zenginlikler elde 

edilebilmesi mümkündür25. 

Mezkûr coğrafyada bulunan ormanlar vasıtasıyla yüksek kalitede 

kereste ve kâğıt üretimi yapılarak ticarî gelir elde edilmekteydi. Ayrıca 

 
20 Ubeydullah B. Abdullah İbn Hurdâzbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, (Çev. Murat Ağarı), 

İstanbul 2019, s. 85, 87; El-İdrisi, a.g.e, s. 31; İstahrî, a.g.e, s. 47. 
21 Bkz; Nâsır-ı Hüsrev, Sefernâme, s. 76; İstahrî, a.g.e, s. 46. 
22 İbn Havkal, a.g.e, s. 117-118.  
23 İbn Havkal, a.g.e, s. 113. 
24 El-Gırnâtî, a.g.e, s. 97-98. 
25 İbn Havkal, a.g.e, s. 113. 
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çam ağaçları ve tersaneler vasıtasıyla oldukça iyi gemiler üretilerek, 

askerî, ticarî ve ulaşım anlamındaki ihtiyaçlar giderilerek önemli 

zenginlikler elde edilmiştir. Yine bunların yanı sıra ticarî sahanın birçok 

alanında faal bir rol üstlenilerek; sebze, meyve, et, buğday, tahıl, ceviz, 

sanat ve zanaat ürünleri ihraç edilmiştir26. 

Yarımada, madenî rezervler açısından da oldukça zengin bir bölge 

niteliğindeydi. Sahip olduğu madenleri üretim ve tüketim bağlamında 

piyasaya sürerek çeşitli zenginliklere mazhar olmuştur. Endülüs’te 

bulunan madenlere örnek olarak; demir, bakır, kurşun, kireç, alçı, 

sürme taşı, gümüş, cıva verilebilir. Özellikle kireç ve alçı taşından 

üretilen süs eşyaları ile demirden üretilen savaş aletleri ticarî emtiaların 

en başında gelmekteydi27. 

Endülüs bölgesi; dokumacılık ve tekstilde de oldukça iyi bir konuma 

sahip olup bu önemini uzun yıllar korumayı başarmıştır28. Bu 

coğrafyaya özel olarak üretilen ve Endülüs Kadifesi olarak 

isimlendirilen kumaş türü, dokumacılıkta gelinen noktaya güzel bir 

örnek teşkil etmektedir. Bu kumaş, kalitesinden ötürü kıymetli 

madenlere benzetilmiştir29. Ayrıca tırazdan dokunan kumaş da oldukça 

önemli bir üründür30. Üretilen kumaşlar, yapılan elbiseler ve özel olarak 

çeşitli güzellikte yün halılar, oldukça dayanıklı ve uygun olmasından 

ötürü en çok rağbet gören ürünler arasındaydı. Bu ürünlerin teşhir edilip 

 
26 El-İdrisi, a.g.e, s. 36, 37, 42.  
27Ebü’l-Fidâ, Takvimü’l-Büldan, s. 163-164; El-Gırnâtî, a.g.e, s. 97-98; El-İdrisi, a.g.e, 

s. 28, 32, 33, 43, 44, 49, 50, 54. 
28 Makdisî, a.g.e, s. 252. 
29 İbn Cübeyr, a.g.e, s. 179. 
30 İbn Havkal, a.g.e, s. 115. 
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satıldığı çarşılar ise ticari hareketliliğin yaşandığı en önemli mekânlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca ipekten elde edilen çeşitli 

başörtüleri, dibalar, perdeler vb. ürünler ticarî hayatın en önemli ürün 

yelpazesi içerisinde yerini almışlardır31. İstahrî’nin aktardığı bilgiye 

göre en kıymetli kumaşlar, Emevî hükümdarlarına tahsis edilirdi. 

Ancak kumaşların bazen kaçak yollarla farklı ülke ve coğrafyalara 

ulaştığı da oluyordu. Kaçak yollar vasıtasıyla giden kumaşların piyasa 

değeri ise yaklaşık 1.000 dinâr civarındaydı32. 

Endülüs’ün önemli gelir kaynaklarından biri de hiç şüphesiz 

vergilerdir. Öşür, cizye, gümrük gibi çeşitli ve bol gelir kapısı olan 

vergiler, III. Abdurrahmân33(h.299-349\912-961) döneminde 

20.000.000 dinârın biraz altındadır. Mevzubahis gelirin içerisinde 

hediyeler, deniz vasıtasıyla oluşan kaynaklar, müsadere usulüyle elde 

edilen zenginlikler gibi bazı gelirler ise dâhil edilmemiştir34. İbnü’l-

Fakîh’in aktardığı bilgiler Endülüs’te haraç vergisinin çeşitli 

bölgelerden toplanarak geldiği yönündedir. Bu bağlamda Afrika’nın 

belirli kısımları ve farklı bölgelerinden de haraç toplandığı düşünülürse, 

bu vergi çeşidinin de önemli bir kaynak olduğu yönünde yorum 

yapılabilir35.  

 
31 El-İdrisi, a.g.e, s. 38, 40, 41. 
32 İstahri, a.g.e, s. 41, 42, 45. 
33 III. Abdurrahmân Endülüs Emevî Devleti’nin en parlak dönemini yaşatan ve 

Endülüs’te ilk halife olan hükümdardır. Detaylı bilgi için bkz. Hakkı Dursun Yıldız, 

“Abdurrahman III”, DİA, C. I, İstanbul, 1988, s. 152-155. 
34 İbn Havkal, a.g.e, s. 118.  
35 Hüseyin Avni Güllü, “İbnü’l-Fakîh ve Eseri “Kitabü’l-Büldân””, Yüksek Lisans Tezi, 

Van, 2007, s. 77-79. 
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Endülüs’te bulunan zengin ve verimli topraklardan elde edilen 

ürünlerin bir kısmı işlenerek bir kısmı da ham madde halinde piyasaya 

sunulmuştur. Zeytin, zeytinyağı, safran, üzüm, incir, alfa otu, balık, 

zencefil gibi mamuller buna örnek olarak verilebilir36. Bu verimliliğine 

binaen mübalağalı ifadeler kullanılarak coğrafyanın zenginliği tasvir 

edilmeye çalışılmıştır. Örneğin el- İdrîsî bununla alakalı olarak; tarlaya 

buğdayın ekilmesine müteakiben bir gün sonra hasat yapılabileceği, 

ekinlerin tek yağmurda yetiştiği ve “… bir kileye yüz misli mahsul 

alınacağı…”  bilgisini vermektedir37. 

Endülüs, Rumların sayesinde resim ve heykelcilikte de ileri bir 

seviyededir38.  Ancak mevzubahis sanat dallarının rağbet görmemesinin 

en önemli sebeplerinden biri İslâmiyet’in resim ve heykele karşı 

mesafeli duruşudur. Endülüs’ün önemli ticarî unsurlarından bir diğeride 

çanak ve çömleklerdir. Özellikle süslemelerinde altın suyu kullanılarak 

yapılan çanak ve çömlekler, birçok farklı coğrafyaya ihraç edilerek 

önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktaydı39. 

Yarımadanın gelirleri arasında köle ve cariye ticareti de önemli bir yere 

sahipti. Köle ve cariyeler genellikle Galicia ve Fransa taraflarından 

getirilen Slav kökenlilerden oluşmaktaydı. Endülüslü tüccarlar bu köle 

ve cariyeleri, Slav ülkesinin genellikle güney taraflarından esir alarak 

 
36 El-İdrisi, a.g.e, s. 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47,49, 54. 
37 El-İdrisi, a.g.e, s. 35, 39.  
38 H. A. Güllü, “İbnü’l-Fakîh”, s. 86-88 
39 İbn Battûta, a.g.e, s. 656. 
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çeşitli çarşı ve pazarlarda en önemli ticari meta unsuru olarak 

kullanmışlardır40.  

3. Şehirler ve Mekânsal Doku 

Endülüs, çok uluslu bir yapıyı barındırması nedeniyle mimarî doku 

açısından oldukça gelişme kaydetmiştir. Nitekim Endülüs Emevî 

Devleti döneminde inşa edilen saraylar, binalar ve çarşılar, mimarî 

dokunun gelişmişlik düzeyini açıkça göstermektedirler. Özellikle 

“Endülüs Mimarîsi” adı verilen kavramın oluşması, bu başarının somut 

örneği olarak karşımıza çıkmaktadır41. Bölge insanı, sahip olduğu 

zenginlikleri hem üretim hem de tüketim alanına yansıtarak özellikle 

madenlerinden çıkardığı kireç ve alçı taşlarını işlemek suretiyle mimarî 

alanda farklı bir tarz oluşturmuşlardır42. 

Şehirleri ve köyleriyle insana huzur veren bir güzellik ve ışıltıya sahip 

olan mezkûr coğrafya, içerisinde farklı niteliğe sahip birçok şehri 

barındırmaktaydı. 43  Bu şehirlerin etrafında nehirler, bahçeler, 

bostanlar ve eşsiz güzellikler mevcuttu. Bu nedenle alışverişi bol bu 

şehirlerin her biri, birçok ürünün ihraç ve ithal edildiği birer canlı ticaret 

merkezi görünümündeydiler44. Buna göre İber Yarımadası’nda kırk 

şehir bulunup, her şehir arasındaki mesafe yaklaşık bir aydı45. Örneğin 

Ceyyan adı verilen ve günümüzde Jaén46 olarak adlandırılan yerleşke 

 
40 İbn Havkal, a.g.e, s. 115. 
41 İbn Cübeyr, a.g.e, s. 245, 252-254.  
42 El-İdrisi, a.g.e, s. 33. 
43 İbn Cübeyr, a.g.e, s. 182. 
44 El-İdrisi, a.g.e, s. 27. 
45 H. A. Güllü, “İbnü’l-Fakîh”, s. 53-55. 
46 M. Özdemir, “Endülüs”, s. 211.  



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 14 

 

tarımsal açıdan oldukça verimli ve ipek açısından zengin bir yerdi47.  

Yine günümüzde Cordoba olarak adlandırılan ve Endülüs Emevî 

Devleti’nin başkenti olan Kurtuba48 en büyük, en ihtişamlı ve en çekici 

şehirdi. Çok sayıda büyük çarşı ve pazarları, camileri, han ve 

hamamları, kervansarayları vardı. Başkent olması hasebiyle diplomatik 

ve bürokratik anlamda canlı etkileşim alanları mevcuttu49. Kurtuba’nın 

büyüklüğü neredeyse Bağdat’ın belirli bir kısmına yakındı. Büyük 

meydanları, çeşitli güzellikteki mahalleleri ve taştan yapılmış suru 

mevcuttu. Halkın kaliteli kumaşlardan giyinmeleri, Kurtuba’nın 

zenginliğinin ve refah seviyesinin oldukça yüksek olduğunun en önemli 

göstergesiydi. Ayrıca Kurtuba’da ticaretin yapıldığı dükkânlar, han ve 

hamam gibi yapılar bulunmaktaydı. Kurtuba’da bulunan cami şehrin 

merkezinde bulunup oldukça geniş bir yapıya sahipti. Kurtuba’da 

bulunan surların ise yedi kapısı vardı50. Günümüzde Toledo adı verilen 

Tuleytula şehri ise dağın eteklerine kurulmuş olup binaları kurşun ile 

güçlendirilmiş malzemelerden yapılmıştı. Bu şehrin içerisinden geçen 

Düveyr ve büyüklüğü Dicle Nehri’ni andıran Tâcuh Nehri 

bulunmaktaydı51. Gırnata’nın52 (Granada) yerleşkelerinden biri olan, 

İbn Batûta’nın da bizzat ziyaret ettiği ve El-Hamra olarak adlandırılan 

bölge ise mimarî açıdan oldukça dikkat çekiciydi. Burada yer alan 

mescid adeta bir sanat eseri ve ustalık ürünü olarak nitelendirilmektedir. 

Ayrıca mezkûr bölgede bulunan kaplıca sayesinde çeşitli güzellikte 

 
47 Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 163; İbn Cübeyr, a.g.e, s. 191. 
48 Thomas B. Irving, “Kurtuba”, DİA, C. XXVI, Ankara, 2002, s. 451-453. 
49 İbn Havkal, a.g.e, s. 117; İstahri, a.g.e, s. 43, 45; Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 156-157. 
50 İbn Havkal, a.g.e, s. 117 
51 Ya’kubî, Ülkeler Kitabı, s. 177; İstahri, a.g.e, s. 45. 
52 Mehmet Özdemir, “Gırnata”, DİA, C. XIV, İstanbul, 1996, s. 51-57. 
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birçok hamam oluşturulmuştu53. Bir diğer önemli bölge olan 

Elbîra’nın/İlbîra ise rağbet gören ürünlerinden en önemlisi ipekti. 

Özellikle Altın ve gümüş madenleri genellikle Elbîra, Kurtuba ve 

Mürsiye civarında bulunmaktaydı54. İşbîliye55 olarak adlandırılan 

Sevilla’nın ise tatlı akarsuları ve bereketli toprakları mevcuttu. 

Özellikle ziraat için uygun arazi ve bahçelere sahipti56. Reyye 

bölgesinde yer alan Erceduniye ise büyük ve bayındır bir şehir 

görünümünde olup, Müslümanlar ve medenîleşmiş Frenkler’in iskân 

ettiği yerlerdendi57. El-Ceziretü’l-Hadra şehri aynı isimle anılan 

vadinin sunduğu bolluk ve bereket neticesinde hem deniz hem de kara 

mahsûllerini bir araya getiren jeopolitik bir bölgede yer almaktaydı. 

Vadinin bolluğuna ithafen burası “Bal Vadisi” olarak da 

anılmaktaydı58. Günümüzde Zaragoza olarak adlandırılan 

Sarakusta59ise Ebruh Nehri civarında kurulan ve Franklar ile doğu 

sınırını oluşturan bir şehirdi60. Sarakusta dört ırmağa sahip olan ve 

zümrütü andıran bağ ve bahçeleriyle meşhurdu61. İspanya’nın 

güneydoğusunda yer alan ve doğunun kapısı, rızkın anahtarı olarak 

nitelendirilen Almeria (el-Meriye)62 ise, berrak denizlere sahip, kaliteli 

ipek ürünleriyle adından söz ettiren müstahkem bir şehir statüsüne 

 
53 İbn Battûta, a.g.e, s. 656. 
54 İstahri, a.g.e, s. 47. 
55 Câsim el-Ubûdî, “İşbîliye”, DİA, C. XXIII, İstanbul, 2001, s. 428-429.  
56 Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 155. 
57 İbn Havkal, a.g.e, s. 115. 
58 Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 159-160.  
59 Câsim el-Ubûdî, “Sarakusta”, DİA, C. XXXVI, İstanbul, 2009, s. 113-115. 
60 Ya’kubî, a.g.e, s. 177. 
61 Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 165-166. 
62 Mehmet Özdemir, “Meriye”, DİA, C. XXIX, Ankara, 2004, s. 199-200. 
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sahipti63. Günümüzde Valencia olarak adlandırılan Belensiye64 şehri ise 

genellikle Berberîlerin yaşadığı, bağ ve bahçeler ile çevrelenmiş, 

nimetinin bolluğu hasebiyle Endülüs’ün en parlak şehri olarak 

tanımlanmaktaydı65. İbn Battûta’nın gezdiği yerlerden biri olan 

Malaka66 şehri ise denize kıyısı bulunan, çeşitli meyvelerin yetiştiği, 

toprağı verimli ve en kalabalık şehirlerden biri olarak 

vasıflandırılmaktadır67. Ayrıca İbn Battûta; Malaka’nın simgesel 

yapıtlarından biri olan camisinin, narenciye ağaçlarıyla bezenmiş 

avlusu ile eşsiz güzellikte olduğu bilgisini de vermektedir68.  

Sonuç itibari ile İspanya ve Portekiz’in önemli bir kısmını kapsayan 

Endülüs, Ortaçağ tarihi için oldukça önemli jeopolitik ve jeostratejik 

unsurlara sahipti. Mevcut avantajları en iyi şekilde kullanarak cazibe 

merkezi haline gelmeyi başaran bölge, çeşitli ilim ve bilim adamlarının 

ilgisini çekerek tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Ortaçağ 

Müslüman seyyâh ve coğrafyacıların bir kısmı bizzat Endülüs’e 

gitmemelerine rağmen, eserlerinde mezkûr coğrafya hakkında bilgi 

vermekten geri durmamışlardır. Endülüs’e giderek buranın 

zenginliklerine bizzat şahit olan seyyâh ve coğrafyacılar ise; bölgenin 

ticarî, iktisadî, mimarî ve sosyo-kültürel yapısını tafsilatlı bilgiler 

vermek suretiyle merak edenlerin ilgisine sunmuşlardır.  

 

 
63 İbn Havkal, a.g.e, s. 115; Ebü’l-Fidâ, a.g.e, s. 163-164.  
64 İbrahim Harekât, “Belensiye”, DİA, C. V, İstanbul, 1995, s. 404-405. 
65  Ya’kubî, a.g.e, s. 178.  
66 Maria Isabel Calero Secall, “Mâleka”, DİA, C. XXVII, Ankara, 2003, s. 485-486. 
67 İbn Battûta, a.g.e, s. 655. 
68 İbn Battûta, a.g.e, s. 656. 
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Ortadoğu  

Tarih boyunca stratejik önemi yüksek olan Ortadoğu, dünyanın en eski 

medeniyetlerin doğduğu, üç semavî dinin ortaya çıktığı, Asya, Avrupa ve 

Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir alanı kapsamaktadır.1 Dünya 

hakimiyetini hedefleyen hava, kara, deniz jeopolitik teorilerine bakıldığında, 

Ortadoğu nokta atışı sağlayan bir alandadır. Bölge, Afro-Avrasya’nın 

merkezini ve kesişim alanını, Avrasya kuşağının merkezini oluşturmaktadır. 

Kara Jeopolitik teorilerine göre dünyanın hakimiyeti için Avrasya’ya hâkim 

olmak gerekmektedir. Ortadoğu, deniz jeopolitiği açısından da gerekli bir üs 

konumunda olup, Avrasya içleri ve kıyı denizlerinin hakimiyeti için elde 

edilmesi gereken bir bölgedir.2  

Kavram olarak “Ortadoğu” kelimesi 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. O dönemde 

Fransızlar, Osmanlı toprakları için “ Yakın Doğu” tabirini kullanmaktaydı. 

Batılılar tarafından Çin, Hindistan, Japonya gibi Doğu Asya ülkelerinin 

bulundukları coğrafya için “Uzak Doğu” tabiri kullanılmıştır. Dönemin 

yayılmacı politika izleyen ülkesi İngiltere’nin bu coğrafyada etkin olmasıyla 

birlikte “Yakın Doğu”, “Uzak Doğu” kavramları kullanılmaya başlamıştır. 

“Ortadoğu” sözü ilk olarak Amerikalı asker ve akademisyen Alfred Thayer 

Mahan tarafından 1902 yılında “NationalReview’da yayınlanan, “The Persian 

Gulfand International Relations” adlı çalışmasıyla gündeme getirilmiştir3.  

Doğu ve Batı’nın kavşak noktasını oluşturan bölge, ticari malların yanı sıra 

din ve medeniyetlerinde transfer noktası olmuştur. Bu açıdan bölge tarihi 

derinliği, din ve kültürel oluşumları bakımından da önem arz etmektedir. 

 
1 Gökhan Çetinsaya, “Ortadoğu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, C. 33, s.403-

407,  s.403. 
2 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, İstanbul 2001, s. 323. 
3Sedat Laçiner, “Ortadoğu diye bir Yer Var mı?” Uluslararası Hukuk ve Politika, 3(10), 

2007, s.153-154. 
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Dünya üzerinde insanoğlunu etkileyen en köklü dinler Ortadoğu’da oluşmuş 

ve Dünya tarihini etkileyen tüm önemli olaylar sanayi devrimine kadar 

Ortadoğu’da gerçekleşmiştir. İslam medeniyetinin de Ortadoğu’da zuhur 

etmesi ve tüm Ortadoğu’ya hakim olması sonucu bölge, İslam dini etrafında 

bir bütünlük göstermiştir.  

Üç semavî dinin doğduğu bu kutsal topraklar, zamanla İslâm-Hristiyan 

karşılaşmasının odak noktası olmuştur. Haçlı Savaşlarıyla alevlenen bu 

çatışmalar, Osmanlı Devleti döneminde ve sonrasında da devam etmiş, dünya 

üzerinde hakimiyet kurmak isteyen büyük güçler din ve kültür bakımından  

Ortadoğu’yu etkilemek adına, misyonerlik faaliyetlerine başlamış, çeşitli 

Hristiyan cemaatleri kendi aralarında yoğun bir rekabet yaşamıştır4 

Diğer taraftan İsrailoğulları, Ortadoğunun en eski halklarındandır. Bölge de 

varlıklarının, MÖ 1750 yıllarına kutsal kitapları Tevrat’a kadar uzandığı 

bilinmektedir. Yahudiler, kendilerine “vaat edilmiş topraklar” olarak 

adlandırdıkları Filistin bölgesini kutsal saymışlardır.5 

 İsrâiloğulları Kimdir? 

Kuran’ı Kerim ve Tevrat’ta  Hz. Ya‘kūb’un (İsrâil) çocukları ve onların 

soyundan gelenler İsrâiloğulları olarak adlandırılmaktadır. Kutsal kitap 

Tevrat’ta yer alan bilgilere göre  Ya‘kūb’un oğulları Mısır’da daha sonra 

 
4 Çetinsaya, a.g.m., s.403-405 
5 Sedat Kızıloğlu,  “İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve 

Siyonizm’in Gelişimi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Cilt 2 Sayı 1, s.s.35-65, s. 36. 
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Mısır’dan göç ederek çölde ve Ken‘ân6  diyarında İsrâil ve İsrâiloğulları diye 

de adlandırılmıştır.7  

Yahudiler köken olarak bakıldığında; başta Arabistan, Suriye, Irak ve 

Afrika’nın bazı bölgeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada benzer özelliklere 

sahip diller konuşan Nabatiler, Akkadlar, Asuriler, Aramiler,  Amuriler, 

Ken’aniler, Habeşiler, Süryaniler, Babilliler, Fenikeliler ve Arapları da 

kapsayan Sami kavmine dâhildirler. Tevrat’a dayandırılan bu terim Avrupa’da 

ilk kez 1781 yılında “Semitik” şeklinde kullanılmış ve günümüz 

Yahudilerinin en eski adı İbrani olarak ifade edilmiştir.8  

Tevrat’ın yaratılış kısmına ait kitabı Genesise göre; Yahudilerin temeli 

İbranilere dayanmakta ve kurucuları Hz. İbrahim kabul edilmektedir. 

İbranilerin Hz. İbrahim’in soyundan geldiği kabul edilmekte olup, kendilerini 

Tanrı’nın “seçilmiş kavmi” olarak nitelendirmişlerdir. Buna göre, Tanrı ve 

İsrailoğulları arasında bir anlaşma yapılmış ve İsrailoğulları sadece tanrıya 

tapacak olup, Hz. İbrahim ise tanrının varlığını ve insanlığa mesajını bütün 

kavimlere yaymakla görevlendirilmiştir. 9   

 

 
6 Bu diyar Fenike olarak da bilinmektedir. İsrailoğullarına vaad edilmiş 

topraklar olduğuna inanılır. İsrailoğullarının bölgeyi MÖ 1500 yıllarında ele geçirdiği 

bilinmektedir. Kutsal kitap İncil’de yer alan bilgilere göre bölge ismini, Nuh'un torunu 

Ken’an' dan almıştır. Ken’an terimi, Tanah' (Yahudiliğin kutsal metinlerinden Eski 

Ahit) ın tamamında geçer ve Filistin olarak bilenen coğrafi bölgeye denk gelir. İncil'de 

yer alan bilgilere göre  Güney Levant bölgelerini yani Fenike, Filistiya ve İsrail 

bölgelerini kapsar (https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-162/kenan--bolgesi/; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kenan). 
7  Ömer Faruk Harman, “İsrâil (Benî Isrâil)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, 

C. 23., s.s.193-195., s.193 
8Çiğdem Ör, II. Abdülhamit Döneminde İngiliz Kamuoyunda Filistin’e Göç Meselesi 

(1876-1908),Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012, s.12. 
9Mâlike Bileydi, İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri (1948-2000), Doktora 

Tezi, İstanbul 2005, s.39. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srailo%C4%9Fullar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vadedilmi%C5%9F_Topraklar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vadedilmi%C5%9F_Topraklar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filistin_(b%C3%B6lge)
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenike
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filistin_(b%C3%B6lge)
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail_diyar%C4%B1
https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-162/kenan--bolgesi/
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İsrailoğullarının Osmanlı Devleti’ne Göçü 

Ortaçağ’da Müslüman ve Yahudi ilişkilerinde Yahudilere hoşgörü 

gösterildiği, gerek dini ibadetleri gerek diğer alanlarda kolaylık sağlandığı 

bilinmektedir. Özellikle Kuzey Afrika’da, Endülüs (İspanya) gibi bölgelerde 

Yahudilerin bilime büyük hizmetleri olmuştur. Bunlar içinde Cordoba’da 

doğmuş olan İbn Meymun, bazılarınca Spinoza felsefesinin temelini atan kişi 

olarak bilinir. Endülüs Emevi Devleti yıkılıp, Hristiyanlar İspanya’yı ele 

geçirdiği dönemlerde de Kilise’yi İbranice, Grekçe, Arapça yazılmış ve 

Aristotales gibi filozofların eserlerinden bahsederek bilgilendirmişlerdir. 

Ortaçağ Avrupa dünyasına kimya ve astroloji gibi alanlarda bilgiler vererek 

aydınlanmalarında büyük ölçüde etkili olmuşlardır.10 

Ortaçağ’ı bitirip Yakınçağ’ı başlatan İstanbul’un fethi ile Bizans Yahudileri 

(Romaniotlar) Osmanlı Devleti’ni kurtarıcı olarak görmüştür. İstanbul’un 

fethinden sonra Yahudilere her türlü hak verilmiştir. Örneğin Yahudilerin son 

Bizans Hahambaşı olan Moşe Kapsali, fetihten sonraki İstanbul’un ilk 

Hahambaşısı olmuştur.11 Ekonomik, siyasi, kültürel vb. birçok alanda gelişim 

ve yükseliş gösteren Yahudiler, devlet idaresinde de önemli görevlere 

getirilmişlerdir. İspanya’da iken yüksek görevlerde olanlar, saray bünyesine 

alınarak, devletin maliyesi ve dış işleri görevlerinde memuriyetlere 

getirilmişlerdir.12 

Osmanlı Devleti’ne 15. yüzyılın sonlarında büyük bir Yahudi göçü 

yaşanmıştır. Bunun sebebi ise Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra 

 
10 Enver Arpa, “İslam Kültürünün Etkisinde Bir Yahudi Filozof Musa b. Meymun”, 

Eskiyeni, 2 (2006), s. 114. 
11 Taner Aslan, Yahudilerin Filistin’e Göçü Üzerine Bazı Düşünceler, Erdem dergisi, 

sayı 59, 2011,s.40. 
12 Edip Öncü, “The ‘Unholy’ Alliance: Jews, Turks, and Ottomans During the 15th and 

16th Centuries”, KTÜEFAD, 1 (2021), 1-15, s. 2 
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İspanya’da Katolik bir toplum oluşturmaya çalışan Kastilya’lı İsabel ile 

Aragon’lu Ferdinand Müslüman ve Yahudilere din değiştirmeleri için baskı 

yapmış olmalarıdır. İspanya Kraliçesi İsabella, din değiştirmeyi reddeden 

Müslüman ve Yahudilere karşı 31 Mart 1492 tarihinde kilise ile yaptığı 

işbirliği ile 2 Ağustos 1492 tarihine kadar İspanya’yı terk etmeleri için ferman 

yayınlamıştır. Bu durum sayıları 300 bin civarında olan Yahudileri diğer 

Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunmalarına neden olmuştur. 

Başvurdukları bütün Avrupa ülkelerinden ret cevabı alan Yahudileri, Osmanlı 

Devleti kabul etmiş ve onları İstanbul ve Selanik’e iskân ederek geniş haklar 

tanımıştır.13 

Muhteşem Sultan Süleyman 1566 yılında öldüğünde, dünya Yahudilerinin 

çoğu Osmanlı Devleti idaresinde yaşamaktaydı. O dönemde Avrupa’da 

Yahudiler bir takım temel haklarından mahrum bırakılırken, Osmanlı 

idaresinde yaşayan Yahudilere ekonomik ve siyasal olarak geniş haklar 

tanınmıştı. Kuzeyden güneye, Macaristan'dan Yemen'e, Fas’tan İran’a, 

doğudan batıya kadar  üç kıtada özgürce yaşayabilir, seyahat edebilir ve ticaret 

yapabilmekteydiler. Osmanlı Devleti’nde yer alan Yahudi cemaatleri maddi 

ve kültürel olarak dünyanın önde gelen Yahudi merkezleri arasındaydı. Kesin 

bir rakam vermek zor olsa da 16. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nde 

yaklaşık 150.000 Yahudi yaşıyordu.14  

 
13 Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Çağ Yay. İstanbul, 

1991, s.32./ MosheSevilla Şaron, Türkiye Yahudileri, İstanbul: İletişim Yay.  İstanbul, 

1992, s.42. 
14 Avigdor Levy, “The Sephardim in the Ottoman Empire. Princeton”, Turkısh Studies 

Association Bulletin, 18: 1994, p.p. 170-173, s.170 (https://www.academia.edu/ 

24462103/),(Erişim: 12.06.20222). 
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Dünya Yahudilerin bir çoğu iki yüzyıldan fazla Osmanlı idaresinde yaşadı ve 

geldikleri andan itibaren hoşgörü politikası içinde geniş haklara sahip 

oldular.15  

İsrailoğullarının  Filistin’e Göçü ve Siyonizm 

Derin bir tarihe sahip olan Filistin, adını MÖ bu topraklarda yaşamış olan 

Filistinlilerden almıştır. İbranilerin bu yerli halk için “Palishtin” kelimesini 

kullandığı bilinmektedir. “Plashet” veya “Pleshed”, “Plishtin Ülkesi 

(Filistinlilerin Ülkesi)” anlamına gelmektedir. Yunan-Makedon 

idaresindeyken bölgenin “Palestina” olarak adlandırıldığı kaynaklarda yer 

almaktadır.16 Bölgenin zengin ve stratejik konumu, üç büyük ilahi dinin bu 

topraklarda yükselmesi, kutsal yer ve tapınakları barındırması dolayısıyla bu 

coğrafya, tarih öncesi devirlerden itibaren çeşitli kavimlerin göç ve istilasına 

maruz kalmıştır. 

 “Siyon” kelimesi ilkçağlardan bu yana Kudüs anlamına gelmektedir. 

“Siyonizm” kelime anlamı olarak; Arz-ı Mev’ud düşüncesine dayanır. Arz-ı 

Mev’ud düşüncesinin esas doğrultusu Filistin dışında yaşayan tüm Yahudileri 

kutsal topraklarda toplayarak, Süleyman Mabedi’ni Siyon Dağı üzerinde 

yeniden inşa etmektir. Babiller tarafından Babil’e sürgün edilen Yahudilerin, 

ilk kutsal tapınaklarının da Babiller tarafından MÖ 587 yılında yıkıldığı 

bilinmektedir. Bu tarihten sonra Siyon kelimesi, Yahudilerin Filistin’e dönme 

özlemi ve isteğini ifade etmiştir. Siyonizm kültürel, duygusal ve milli bir 

oluşum olmakla beraber Herzl ile birlikte bu oluşum,  devlete dayalı Siyasal 

 
15  Öncü, a.g.m., s. 2 
16 Fahri Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948- 1988), İş Bankası 

Yayınları 1994, Ankara, s.3. 
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Siyonizm’e yani Yahudilerin devlet kurma hakları için mücadelesine 

dönüşmüştür.17  

Avrupa’da yükselen Siyonizm hareketi 1897 yılında kurulmuştur.  İlk Siyonist 

kongresi İsviçre'nin Basel kentinde toplanmış, bu kongre sonrasında Siyonizm 

hareketi yükselerek güçlenmeye başlamıştır.18 Teodor Herlz önderliğinde 

toplanan Siyonist kongrede; iki bin yıl önce çıkartıldıkları topraklarda yani 

Filistin'de yurt edinme kararına varılmıştır. Fakat o dönemde Filistin Osmanlı 

hâkimiyetinde ve halkı Arap olan bir bölgeydi. Teodor Herlz’in 1901 yılında 

Sultan Abdülhamit'e Osmanlı borçlarının vadesinin uzatılmasına karşılık 

Filistin'e Yahudi göçünün açılmasını teklif etmiş, fakat red cevabı almıştır. Bu 

teklifin geri çevrilmesi Abdülhamit’in İslamcılık politikası ile bağdaşmadığı 

ve bölgedeki Araplardan gelecek tepkilerden çekinmesi önemli olmakla 

birlikte “bu toprakların kan ile alındığı ve satılmasının mümkün olmadığı 

ifade edilmiştir.19 

19. Yüzyıla gelindiğinde Yahudiler 1881-1882 yılları arasında Doğu 

Avrupa’da yükselen Anti-Semitizm hareketinden dolayı birçok baskıya maruz 

kalmışlardır. Bundan dolayı birçok Yahudi Rusya’dan gemilere binerek toplu 

bir şekilde Filistin topraklarına gitmeye başlamıştır.  

Göçe Karşı Osmanlı Devleti’nin Tutumu 

Yahudilerin yoğun bir şekilde Filistin’e göç ediyor olması Osmanlı Devleti’ni 

bu göçe engel olmayı amaçlayan bir politika belirlemeye zorlamıştır. Buna 

bağlı olarak Osmanlı Devleti, göç ile gelen Yahudileri bazı şartları yerine 

getirmeleri koşuluyla kabul edeceklerini bildirmiştir. Bu doğrultuda 

 
17 Kızıloğlu, a.g.m., s.36. 
18Mark Tessler, A History of the Arab-Israel; Conflict,Bloomington: Indiana University 

Press., 1994, s.42-52. 
19Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye  Çatı Kitapları, İstanbul, 2004, s.88. 
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Yahudiler ilk olarak tüm diğer vatandaşlık haklarından vazgeçecek ve 

Osmanlı vatandaşı olmayı kabul edecek, Filistin toprakları haricinde diğer 

Osmanlı topraklarına toplu olmamak şartıyla yerleşebileceklerdi. Buradaki 

amaç Osmanlı topraklarında o dönem birçok yerde görülen milliyetçilik 

hareketlerine bir yenisinin eklenmesine engel olmaktı.20 

Bu dönemde Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmak istenmesi, milliyetçi 

ulus isyanlarının engellenmesi ve özellikle Avrupalı devletlerin ve Rusya’nın 

Osmanlı içişlerine karışıyor olması Abdülhamid’in bu politikasında etkili 

olmuştur. İkinci Meşrutiyet öncesinde Filistin topraklarında Araplar ve 

Yahudiler arasında büyük bir anlaşmazlık veya çatışma görülmemiştir. Hatta 

verimsiz toprakların değerinin çok üstünde Yahudiler tarafından alınıyor 

olması Arapları memnun kılmıştır. Fakat bunlar içinde özellikle tüccar grup 

Yahudi rekabetinden çekindikleri için işlerinin ellerinden alınacağından 

korkmuşlardır. 1908 yılından itibaren Avrupa’da siyasi Siyonist hareketin 

güçlenmesi ile birlikte göçün artmasına paralel olarak Filistin’de güçlenen 

Yahudi gruplara karşı bir antipati oluşmaya başlamıştır.  

Osmanlı’nın bütünlüğünü koruma amacında olan İttihat ve Terakki Partisi,  

yönetimde olduğu süre içerisinde Yahudilerin Filistin’e göçüne karşı 

tutumunu değiştirmemiş, dıştan baskı görerek gelen Yahudiler Osmanlı toprak 

yapısı ve bütünlüğünü bozmayacak düşüncede oldukları sürece kabul 

edilmişlerdir. Fakat bu dönemde Yahudi yerleşimci sayısı artmaya devam 

etmiştir. Gelen Yahudiler gerek dış devletlerin desteği ve gerekse Filistin’de 

var olan sistemin zaaflarını kullanıp, rüşvet vererek göç etmişlerdir. O sırada 

yaşanan Balkan savaşları sonrasında ekonomik olarak iyice kötüleşen 

Osmanlı Devleti, Yahudilerin siyasi ve ekonomik desteğini alabilmek için 

 
20 Özlem Tür, “Türkiye ve Filistin- 1908-1948: Milliyetçilik, Ulusla Çıkar ve 

Batılılaşma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  62.1, s.226-227. 
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Siyonistlerle yakınlaşsa da bu durum  sınırlı kalmıştır. Dönemin sadrazamı 

Talat Bey, Siyonizm'e açık destek vermelerinin mümkün olmadığını, Osmanlı 

Devleti için Siyonizm'in  taraflar arası bir mücadele ve iç mesele olduğunu 

belirtmiştir.21 

Osmanlı Devleti idaresinde Yahudilerin 1880 ve 1914 yılları arasında 47 

yerleşim merkezi bulunmaktaydı.  Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman 

Filistin'de 418.000 dönüm toprağa sahiptiler. Siyonistler, İstanbul'daki tüm 

girişimlerinde projelerinin Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü tehdit eden diğer 

ulusal hareketler gibi bölücü olmadığınıOsmanlılar a inandırmak 

istemişlerdir. 22  

Kaynaklara genel olarak bakıldığında Osmanlı Devleti idaresinde olan Jön 

Türklerin Yahudi göçüne karşı çok tutarlı ve  katı bir siyaset izlemediği, 

duruma göre değişken bir siyaset izlediği görülmektedir. 

İsrail Devleti’nin Oluşum Süreci 

I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin Almanya ile beraber İngiltere 

karşısında yer alması, Filistin’in durumunu daha da bilinmezliğe 

sürüklemiştir. İngiltere, Osmanlı Devleti’nin cihat çağrısına engel olmak 

amacıyla  Filistin de dahil olmak üzere Arapların olduğu bölgelere bağımsızlık 

vaadinde bulunarak, kendi tarafına çekmeyi başarmıştır.23 

 
21Neville J. Mandel, TheArabsand Zionism Before World War I.,  Berkeley and Los 

Angeles: University of California Press. 1976, s.145. 

(https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east 

studies/article/abs/neville-j-mandel-the-arabs-and-zionism-before-world-war-i-

berkeley-los-angeles-london-university-of-california-press-1) (Erişim: 12.06.2022). 
22 Mim Kemal Öke, “Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-

1914)”, Marife, yıl. 6, Sayı. 1, Bahar 2006, s. 261 – 270, s. 262. 

(https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/827243) (Erişim:14.06.2022). 

 
23 Benny Morris, Righteous Victims; A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881- 2001, 

Vintage Books, New York, 1999, p. 69/ David Fromkin, A Peace to End All Peace, The 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east%20studies/article/abs/neville-j-mandel-the-arabs-and-zionism-before-world-war-i-berkeley-los-angeles-london-university-of-california-press-1)%20(Erişim
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east%20studies/article/abs/neville-j-mandel-the-arabs-and-zionism-before-world-war-i-berkeley-los-angeles-london-university-of-california-press-1)%20(Erişim
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east%20studies/article/abs/neville-j-mandel-the-arabs-and-zionism-before-world-war-i-berkeley-los-angeles-london-university-of-california-press-1)%20(Erişim
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/827243
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1916 yılında İngiltere başbakanı Lloyd George ve dışişleri bakanı Balfour, 

Yahudi ittifikanı bir tür garantiye almak amacıyla İngiltere'deki Yahudi 

cemaatinin lideri Walter Rothschild'den bir bildiri taslağı hazırlamasını 

istemiştir. Balfour’un Rotschild’e yazdığı mektupta İngiltere’nin Yahudilere 

verdiği destek açıkça ifade edilmiştir.24 

19 Haziran 1917'de yapılan toplantıda Rothschild’in aşağıdaki maddeleri 

içeren belgede ;  

-WZO25'nun dünyanın tek temsilcisi olarak tanınması 

-Dünya Yahudileri; Filistin'in Yahudilerin anavatanı olarak kabul edilmesi 

- İngiltere’nin, Filistin'deki Yahudi göçünü ve yerleşimini serbest bırakarak 

güvence altına alması.26  ifadeleri yer almıştır. 

Nihayetinde  “Balfour Bildirisi” yayımlanmış, bu bildiri İtalya, Fransa, 

Japonya ve ABD tarafından resmen tanınmıştır. Bu bildiriye göre İngilizler, 

Yahudi halkının Filistin toprakları üzerinde yurt edinmeleri için mücadele 

edeceklerini belirtmiştir. Bu bildiriye göre nüfusun neredeyse %90 nını 

oluşturan Arap halkı yok sayılmış, diğer taraftan Filistin’e Yahudi göçü hız 

kazanmıştır. 27 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin İngiltere’nin manda himayesine 

bırakılarak,  Ürdün ırmağının batı sınırına kadar “Yahudi Ulusal Yurdu” kabul 

 
Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, New York 

1989, p. 43 
24 Howard M. Sachar, “The Balfour Declaration”, A History of Israel: From the Rise of 

Zionism to Our Time, Toronto 2007, s.118. 

(https://archive.org/details/HistoryOfIsrael...) (Erişim: 15.06.2022) 
25 World Zionist Organization 
26  Büşra Barın, The Ottoman Polıcy Towards Jewısh Immıgratıon and Settlement ın 

Palestıne: 1882-1920 , 2014, A Thesıs Submıtted to the Graduate School of Socıal 

Scıences of Mıddle East Technıcal Unıversıty 2014, s.175. 
27 Ayhan Döner, “Tarihsel Süreç İçerisinde İsrail Devlet Modelinin Ortaya Çıkışı”, 

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/1 (1997), s.12-30, s. 18. 

https://archive.org/details/HistoryOfIsrael
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edilmiştir.  30 Haziran 1920 tarihinde  Herbert Samuel Filistin'e Yüksek 

Komiser olarak atanmıştır. San Remo konferansında alınan kararlar 

doğrultusunda, Filistin 1920 yılında resmen İngiliz mandasına girmiş ve bu 

durum 24 Temmuz 1924 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

onaylanmıştır.28 

Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi, Polonya ve Rusya savaşı sürecinde 

baskılardan kaçan yaklaşık 37.000 Yahudi Filistin’e göç etmiştir. Diğer 

taraftan Almanya’da Hitlerin Yahudi soykırımında bulunması, diğer Avrupa 

ülkelerinin Yahudilere kapılarını kapatması Filistin’e göçü daha da 

hızlandırmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin’de Yahudi nüfusu 

80.000,  1929 yılında 170.000, 1940 yılında 467.000 olmuş ve Filistin halkının 

üçte birini Yahudiler oluşturmuştur. 29 

Diğer taraftan Yahudi Arap çatışmaları, Arapların talepleri ve Siyonist 

baskılarla mücadele etmekte zorluk çeken İngiltere, Birleşmiş Milletlere 

başvurmuştur. 15 Mayıs’ta BM Filistin Özel Komitesi kurulmuş, 11 üyeli BM 

Filistin Özel Komitesi Filistin’de incelemeler yaparak, Çoğunluk ve Azınlık 

olarak adlandırılan iki tasarı hazırlamıştır. Azınlığın desteklediği taslağa göre 

başkent Kudüs olacak şekilde Arap ve Yahudi halktan oluşan federal Filistin 

Devleti’nin kurulması önerilmiştir. Çoğunluğun desteklediği tasarıya göre 

Kudüs şehri Birleşmiş Milletlerin gözetimi altına bırakılarak, bağımsız 

Yahudi ve bağımsız Arap devletinin kurulması önerilmiştir30  

Genel Kurul, Filistin Özel Komitesi Raporunu değerlendirmek üzere 

toplanmış ve kurulan komite, BM Genel Kurulu’nda 29 Kasım 1947 yılında 

 
28 Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents, 

Bedford/St. Martin‘s, Seventh Edition, 2010, p. 82 
29Ali Arslan Avrupa’dan Türkiye’ye İkinci Yahudi Göçü, Truva Yayınları, Nisan 2006, 

s. 200 
30 Kızıloğlu, a.g.m. s.57 
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yapılan oylama ile 35 onay oyu, 15 red, 8 çekimser oy ile Çoğunluk Planı 

kabul edilmiştir.31 

9 Nisan 1948 tarihinde Yahudiler,  “Deir Yasin” katliamı gerçekleştirerek, 

yaklaşık 400 köye baskın yapmış, içlerinde çocuk ve kadın olmak üzere 250 

kişi katledilmiştir. Bu katliam sonucunda yarım milyona yakın Arap Filistin’i 

terk etmiştir. 14 Mayıs 1948 tarihinde 30 yıl süren İngiliz manda yönetimi 

sona ermiştir.32 

David Ben Gurion başkanlığında 14 Mayıs 1948 tarihinde toplanan Musevi 

Ulusal Konseyi İsrail Devleti’nin bağımsızlığını ilan etmiştir. İsrail 

Devleti’nin  kuruluşu  başkan Gurion tarafından aşağıdaki cümlelerle ilan 

edilmiştir:  

" İsrail toprağı Yahudi halkının doğum yeridir. Burada onların ruhları, dinleri 

ve ulusal kimlikleri oluştu. Burada onlar bağımsızlığa ulaştı, ulusal kültürleri 

ve evrensel değerleri oluştu. Burada onlar Bible’yi (Kitab-ı Mukaddes –

Tevrat) Dünya’ya armağan etti.  İsrail Yahudi halkının doğum yeridir.. " 33 

Yahudi devletinin kurulmasında Siyonistlerin çalışmaları ve Yahudilerin 

örgütlü bir şekilde Filistin’e göç etmesi ne kadar önemli rol  taşıyorsa, 

İngiltere manda yönetimi de o kadar önemli rol oynamıştır. Siyonistler 

topluluklarını, tıpkı devlet gibi resmi bir kurum havasında örgütlemiş ve çağın 

koşullarına uyarak tarih sahnesinde rollerini başarılı bir şekilde oynamışlardır. 

Batı devletlerinin, Osmanlı azınlıklarını kullanarak koloniler tesis etmesi 

Yahudiler için büyük fırsat oluşturmuştur. Birkaç yüzyıldan beri Osmanlı 

idaresinde bulunan Filistin, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Filistin’de 

 
31 Arda Baş, “Filistin Uzlaştırma Komisyonu ve Türkiye”, Tarih Dergisi, Sayı 69, 

İstanbul 2019, s. 135-168, s.141 
32 Döner, a.g.m., s. 22. 
33 Kızıloğlu, a.g.m., s.59 
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bulunan Yahudi kolonizasyonuna kalmış ve Büyük Güçlerden Arz-ı 

Mevud'daki varlıklarının tanınmasını istemişlerdir. 34 

SONUÇ 

Dünya üzerinde insanoğlunu etkileyen en köklü dinler Ortadoğu’da oluşmuş 

ve Dünya tarihini etkileyen tüm önemli olaylar sanayi devrimine kadar 

Ortadoğu’da gerçekleşmiştir. İslam medeniyetinin de Ortadoğu’da zuhur 

etmesi ve tüm Ortadoğu’ya hakim olması sonucu bölge, İslam dini etrafında 

bir bütünlük göstermiştir. Üç semavî dinin doğduğu bu kutsal topraklar, 

zamanla İslâm-Hristiyan karşılaşmasının odak noktası olmuştur. Haçlı 

Savaşlarıyla alevlenen bu çatışmalar, Osmanlı Devleti döneminde ve 

sonrasında da devam etmiş, dünya üzerinde hakimiyet kurmak isteyen büyük 

güçler din ve kültür bakımından  Ortadoğu’yu etkilemek adına, misyonerlik 

faaliyetlerine başlamış, çeşitli Hristiyan cemaatleri kendi aralarında yoğun bir 

rekabet yaşamıştır. Diğer taraftan İsrailoğulları, Ortadoğunun en eski 

halklarındandır. Yahudiler, kendilerine “vaat edilmiş topraklar” olarak 

adlandırdıkları Filistin bölgesini kutsal saymışlardır.  

Siyonizm kültürel, duygusal ve milli bir oluşum olmakla beraber, bu oluşum 

Herzl ile birlikte Yahudilerin devlet kurma hakları için mücadelesine 

dönüşmüştür. Teodor Herlz önderliğinde 1897 yılında toplanan ilk Siyonist 

kongrede Yahudiler kendilerine ait bir yurt kurmak için iki bin yıl önce 

çıkartıldıkları toprakları yani Filistin'i hedef koymuştur. Bundan sonra örgütlü 

bir şekilde Filistin’e Yahudi göçü başlamıştır. 

Yahudilerin yoğun bir şekilde Filistin’e göç ediyor olması Osmanlı Devleti’ni 

bu göçe engel olmayı amaçlayan bir politika belirlemeye zorlamıştır. Buna 

bağlı olarak Osmanlı Devleti, göç ile gelen Yahudileri bazı şartları yerine 

 
34 Öke, a.g.m. s. 2.62 
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getirmeleri koşuluyla kabul edeceklerini bildirmiştir. Bu doğrultuda 

Yahudiler ilk olarak tüm diğer vatandaşlık haklarından vazgeçecek ve 

Osmanlı vatandaşı olmayı kabul edecek, Filistin toprakları haricinde diğer 

Osmanlı topraklarına toplu olmamak şartıyla yerleşebileceklerdi. Buradaki 

amaç Osmanlı topraklarında o dönem birçok yerde görülen milliyetçilik 

hareketlerine bir yenisinin eklenmesine engel olmaktı. 

Yahudiler gerek dış devletlerin desteği ve gerekse Filistin’de var olan sistemin 

zaaflarını kullanıp, rüşvet vererek göç etmişlerdir. O sırada yaşanan Balkan 

savaşları sırası ve sonrasında Osmanlı Devleti, Yahudilerin siyasi ve 

ekonomik desteğini alabilmek için Siyonistlere yakın durmaya çalışmış ancak 

tam işbirliği sağlanamamıştır.   

Birinci Dünya  Savaşı’nı fırsat bilen Siyonistler yoğun çalışmalarla “Balfour 

Bildirisi” ni yayımlamış, bu bildiri İtalya, Fransa, Japonya ve ABD tarafından 

resmen tanınmıştır. İngilizler, bildiriyi resmen tanıyarak, Yahudi halkına 

Filistin topraklarında yurt edinmeleri için mücadele edeceklerini belirtmiştir. 

Bu bildiriden sonra Filistin’e Yahudi göçü artmıştır. Birinci Dünya Savaşı 

sonunda Filistin, İngiltere’nin manda himayesine bırakılarak, Yahudi yurdu 

Ürdün ırmağının batısı ile sınırlanmıştır. Yahudi devletinin kurulmasında 

Siyonistlerin çalışmaları ve Filistin’e örgütlü bir şekilde göç sağlanması ne 

kadar önemli rol  taşıyorsa, İngiltere manda yönetimi de o kadar önemli rol 

oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin’de Yahudi nüfusu Filistin 

halkının üçte birini oluşturmuştur.  

Diğer taraftan Yahudi ve Arap çatışmaları, Arapların talepleri ve Siyonist 

baskılarla mücadele etmekte zorluk çeken İngiltere, Birleşmiş Milletlere 

başvurmuştur. Bundan sonra 30 yıl süren İngiliz manda yönetimi sona ermiş 

ve  14 Mayıs 1948 tarihinde Musevi Ulusal Konseyi, İsrail Devleti’nin 

bağımsızlığını ilan etmiştir. 



37 | T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  

 

 

 

KAYNAKÇA 

ARPA Enver, “İslam Kültürünün Etkisinde Bir Yahudi Filozof Musa b. 

Meymun”, Eskiyeni, 2 (2006), s. 114. 

ARMAOĞLU, Fahri, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948- 1988), 

İş Bankası Yayınları, 1994, Ankara  

ARSLAN Ali, Avrupa’dan Türkiye’ye İkinci Yahudi Göçü, Truva Yayınları, 

Nisan 2006  

ASLAN Taner, Yahudilerin Filistin’e Göçü Üzerine Bazı Düşünceler, Erdem 

dergisi, sayı 59, 2011 

BARIN Büşra, The Ottoman Polıcy Towards Jewısh Immıgratıon and 

Settlement ın Palestıne: 1882-1920 , 2014, A Thesıs Submıtted to the 

Graduate School of Socıal Scıences of Mıddle East Technıcal Unıversıty 2014 

BAŞ Arda, “Filistin Uzlaştırma Komisyonu ve Türkiye”, Tarih Dergisi, Sayı 

69, İstanbul 2019, s. 135-168 

BİLEYDİ Mâlike, İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri (1948-

2000), Doktora Tezi, İstanbul 2005, s.39. 

ÇETİNSAYA Gökhan Çetinsaya, “Ortadoğu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 

İstanbul 2007, C. 33, s.403-407,  s.403. 

DAVUTOĞLU Ahmet, Stratejik Derinlik, İstanbul 2001, s. 323. 

DÖNER Ayhan, “Tarihsel Süreç İçerisinde İsrail Devlet Modelinin Ortaya 

Çıkışı”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/1 (1997), s.12-30. 

FROMKİN David, A Peace to End All Peace, The Fall of the Ottoman Empire 

and the Creation of the Modern Middle East, New York 1989, p. 43 

 



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 38 

 

HARMAN Ömer Faruk, “İsrâil (Benî Isrâil)”, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 

2001 yılında İstanbul’da basılan 23. cildinde, 193-195 

KUTLUAY Yaşar, Siyonizm ve Türkiye  Çatı Kitapları, İstanbul, 2004, s.88. 

KIZILOĞLU Sedat, (Ocak 2012) “İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen 

Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in Gelişimi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2 

Sayı 1, s.35-65 

LAÇİNER Sedat, “Ortadoğu diye bir Yer Var mı?” Uluslararası Hukuk ve 

Politika, 3(10), 2007, s.153-154. 

LEVY Avigdor, The Sephardim in the Ottoman Empire. Princeton, Turkısh 

Studies Association Bulletin, 18: 1994, p.p. 170-173, s.170 

(https://www.academia.edu/24462103/), (Erişim: 12.06.20222). 

MANDEL Neville J., (The Arabsand Zionism Before World War I.),  Berkeley 

and Los Angeles: University of California Press. 1976, S.145. 

MORRİS Benny, Righteous Victims; A History of the Zionist-Arab Conflict, 

1881- 2001, Vintage Books, New York, 1999, p. 69 

ÖR Çiğdem, II. Abdülhamit Döneminde İngiliz Kamuoyunda Filistin’e Göç 

Meselesi (1876-1908),Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012, s.12. 

ÖKE Mim Kemal, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, Çağ Yay. 

İstanbul, 1991, s.32. 

ÖKE Mim Kemal, “Osmanlı İmparatorluğu, Siyonizm ve Filistin Sorunu 

(1880-1914)”, Marife, yıl. 6, Sayı. 1, Bahar 2006, s. 261 – 270, s. 262. 

(https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/827243) 

(Erişim:14.06.2022). 

ÖNCÜ Edip, “The ‘Unholy’ Alliance: Jews, Turks, and Ottomans During the 

15th and 16th Centuries”, KTÜEFAD, 1 (2021), 1-15 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/827243


39 | T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  

 

 

 

SACHAR Howard M., “The Balfour Declaration”, A History of Israel: From 

the Rise of Zionism to Our Time, Toronto 2007, s.118. 

(https://archive.org/details/HistoryOfIsrael...) (Erişim: 15.06.2022) 

SMİTH Charles D., Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with 

Documents, Bedford/St. Martin‘s, Seventh Edition, 2010, p. 82 

ŞARON MosheSevilla, Türkiye Yahudileri, İstanbul: İletişim Yay.  İstanbul, 

1992, s.42. 

TÜR Özlem, “Türkiye ve Filistin- 1908-1948: Milliyetçilik, Ulusla Çıkar ve 

Batılılaşma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  62.1, s.226. 

TESSLER Mark, A History of theArab-Israel; Conflict,Bloomington: Indiana 

UniversityPress.,1994, s.42-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 40 

 

EKLER 

Ek 1: Ken’an bölge haritası 

 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Kenan) 
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GİRİŞ 

Arapça’da    حرم / h-r-m kök ve türevleri geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. 

Kelimenin “bir nesnenin ilâhi buyrukla yasaklanması” anlamını taşıyan ُ-  ََحُرم 

çekiminin masdarı olan حرام / haram yasaklanan, yasak, kutsal, mübarek ve 

kutlu gibi anlamlara karşılık gelir.1 Kelimenin türevlerinde “yoksun bırakma, 

saygı gösterme, arındırma ve kural dışılık gibi manalar bulunsa da yasaklama 

ve kutsallık” anlamın merkezindedir Kutsalı ifade etmek üzere Kur’an’ın 

kullandığı diğer kavramlarla birlikte h-r-m kökünden gelen “تَْحِريم ,َحَرم ve َحَرام” 

ifadeleri de muhtelif manaların yanında "mübarek ve kutlu" anlamlarını da 

içerir. Her türlü olumsuzluğu dışarıda bırakan ve kusursuzluk anlamına gelen 

mukaddes, aynı zamanda temiz olmayı da gerekli kılar.2 Yaratıcının bir şeyi 

mukaddes kılması, onu yüceltmesi, ulûhiyyetle bağdaşmayan her şeyden 

arındırması ve uzaklaştırması demektir. Bu kavramın zıt anlamlısı “yasak 

olmayan, sıradan, alelade” anlamlarını ifade eden حالل / helâl kelimesidir. 

 
 Bu çalışma 2018 yılında yapılmış olan "Haram Ayların Kutsallığı ve Savaş Yasağı 

Hükmünün Neshi Problemi" isimli Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir. 

 
1  Ebu’l-Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî, el-Miṣbâḥu’l-münîr 

fî ġarîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfiʿî, thk. Hızır el-Cevâd (Beyrut: el-Mektebetu’l-

ʿİlmiyye, 1987), 1/131. 
2  Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr, Kitâbü’l-ʿAyn, thk. Mehdî Mahzûmî - 

İbrâhim es-Sâmerrâî (Bağdat: Dâru Mektebeti’l-Hilâl, 1980), 3/221-222; Ebû Bekr 

Muhammed b. el-Hasen İbn Düreyd, Cemheretü’l-luġa, thk. Remzî Münîr el-

Baʿlebekkî (Beyrut: Daru’l-İlm li’l-Melayin, 1987), 1/521-522; Ebû Mansûr 

Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tehẕîbu’l-luġa, thk. Muhammed ʿAvd Murʿib 

(Beyrut: Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, 2001), 5/29-33; Ebu’l-Kâsım İsmâîl b. Abbâd b. 

Sâhib b. Abbâd, el-Muḥîṭ fi’l-luġa, thk. Muhammed Hasan Âl-i Yâsîn (Beyrut: 

Alemu’l-Kütüb, 1994), 3/93-95; Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, Tâcu’l-luġa 

ve sıhâhu’l-ʿArabiyye, thk. Ahmed Abdülgafûr Attâr (Beyrut: Daru’l-İlm li’l-Melayin, 

1987), 5/1895-1897; Ebu’l-Hasen Alî b. İsmâîl İbn Sîde, el-Muḥkem ve’l-muḥîṭü’l-

aʿẓam, thk. Abdulhamid el-Hindâvî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000), 3/326-

330; Ebuʿl-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî İbn Manzûr, Lisânü’l-

ʿArab (Beyrut: Dâru Sader, 1993), 12/119-130; Ebu’ṭ-Ṭâhir Mecdüddîn Muhammed el-

Fîrûzâbâdî, el-Ḳâmûsu’l-muḥîṭ, thk. Komisyon (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 2005), 

1091-1092. 
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İnsan tabiatı, temiz, bozulmamış ve kusursuz kutsala kayıtsız kalamaz. Ona 

karşı saygı duyma, kutsiyetini itiraf etme ve ona yönelme eğilimi gösterir. Bu 

anlamda “kutsal” sadece dinî alanla sınırlı değildir. Tabiatı ve ondaki her türlü 

varlıkları, gelenekleri, gizemi, tarihî mitleri ve fikirleri vb. kapsar. Haram 

ayların dışında kutsallığı İlâhi vahiy tarafından belirlenen zamanlar ve kutsal 

mekânlar ile kaynağını derin tecrübelerin, çeşitli mitlerin, örf ve adetlerin 

oluşturduğu din dışı kutsal anlayışlar bu çalışmanın kapsamı dışındadır.  

Kaynağı ile güçlü bağı sebebiyle ifade ettiği anlamın çok ötesinde bir değer 

kazanan ve sembol haline gelen kutsalın ne olduğunun bilinmesi ve 

unsurlarının tartışılması “haram aylar” kavramının daha iyi anlaşılmasına ve 

çerçevesinin netleştirilmesine yardımcı olacaktır. Kutsal Arapça’da 

“mukaddes”,3 “mübarek”,4  “kutsî”5 ve “haram” gibi kelimelerle ifade edilir. 

Türkçe’de6 ise bereket, talih, mutluluk ve saadet gibi temel anlam alanına 

sahip “kut” kökünden türeyen kutsal; kuvvetli bir dinî saygı uyandıran, 

bozulmaması gereken, yaratanla ilgili olan, türlü çirkinliklerden uzak 

tutulması gereken, mukaddes anlamını ifade eden bir kavram olarak 

tanımlanabilir.7  

Şinasi Gündüz, kutsalın kutsal olmayanla karşılaştırıldığında daha anlaşılır 

hale geleceğine dikkat çeker ve kutsal olmayanı “sıradan, alelâde, herhangi 

bir olağanüstülüğe sahip olmayan, öz itibariyle bu evrenin içerisinde yer alan 

ve aşkın bir değer taşımayan soyut ve somut varlıklar” olarak tanımlar.8 Bu 

 
3  Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-ʿAyn, 5/73. 
4  Ahmed Muhtâr Ömer, Muʿcemu’l-luġati’l-Arabiyye el-muâṣara (Beyrut: Alemu’l-

Kütüb, 2008), 1/194. 
5  Ahmed Muhtâr Ömer, Muʿcemu’l-luġati’l-Arabiyye el-muâṣara, 3/1783. 
6  İsmail Parlatır, Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998), 2/1422. 
7  Ahmet Güç, “Kur’an’da Kutsallık Anlayışı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları 9/9 (2000), 245. 
8  Şinasi Gündüz, “Kutsal Hakkında Konuşmak: Dinsel Söylemde Mitos”, Milel ve 

Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 6/1 (2009), 10. 
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tanıma göre kutsal, olağan dışı, saygıda kusur edilmemesi gereken nesneler 

olarak ifade edilebilir. Kutsalın din kavramıyla -ikisinin birbirinin ayrılmaz 

parçası olması yönüyle- sıkı bir irtibatı vardır. Öyle ki, bu kavram olmadan 

dinin tanımını yapmak neredeyse mümkün olamamaktadır. 

Kutsallık ile yasak ve temizlik arasından sebep sonuç ilişkisi vardır. Bir şeyin 

mukaddes olması o kutsalın, kirli ve çirkin kabul edilen her unsurdan 

arındırılmasını gerekli kılar. Söz konusu arınma faaliyeti kutsalı, uluhiyetle 

bağdaşmayan her türlü tutuma karşı korunaklı bir alan haline getirir. “Haram”, 

“harem” ve “mahrem” gibi kelimeler bütün ilke ve öznelliğiyle sahibinin özel 

ve dokunulmaz alanına işaret eden kavramlardır. 

Haram aylar ifadesinin ikinci ögesi, “açık olmak, işin açığa çıkması, açıklığa 

kavuşma, bilinir olmak, teşhir etmek, yaymak ve ortaya çıkarmak” gibi 

anlamlara sahip olan “شهر / ş-h-r” kelimesidir. Araplar, başı ve sonu insanlar 

tarafından bilinen belli sayıdaki günler için “ ُالشَّْهر / ay” ifadesini kullanmıştır. 

Çoğul kipi “الشُُّهور” veya “األْشُهر” şeklindedir.9 “Şehr” hilâlin hareketi, 

görünmesi ve kaybolmasıyla bilinen zaman dilimi veya güneşin bir noktadan 

başlayarak aynı noktaya dönünceye kadar geçen sürenin on ikide birini anlatan 

kavramdır. 

Bu iki kelimenin -tekil kalıpta / haram ay veya çoğul olarak / haram aylar- 

şeklinde oluşturduğu tamlama, kavramı kutsalla ilişkili hale getirmektedir. Bu 

haliyle “haram aylar” kavramı din dışı/non-religious zamanı anlam alanının 

dışında bırakan, kutsalın kaynağı ile bağlantılı, saygı gösterilmesi gereken, 

kutsal olmayanın kesin çizgilerle ayrıldığı bir zaman kesitine denk düşen bir 

kavramdır. Kavram, Câhiliye dönemi Arapları tarafından kutsal kabul edilen, 

 
9  Halîl b. Ahmed, Kitâbü’l-ʿAyn, 3/400; Ezherî, Tehẕîbu’l-luġa, 6/51; Sâhib b. Abbâd, 

el-Muḥîṭ fi’l-luġa, 1/287; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 4/431-433; Ahmed Muhtâr 

Ömer, Muʿcemu’l-luġati’l-Arabiyye el-muâṣara, 2/1242. 
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yasaklarına titizlikle uyulması gereken dört mübarek ayı anlatan bir terimdir. 

Bu aylar رجب / Receb, ذو القعدة / Zilkâde, ذو الحجة / Zilhicce ve  محرم / Muharrem 

aylarıdır.  

“Haram aylar” kavramının anlam yelpazesinin tarihsel serüveninin takibi 

noktasında kritik eşiği, bu ifadenin kavramlaşma sürecinde kutsallık niteliğini 

edindiği kaynağın tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu terimin bir zaman 

kesitinin kutsallığının göstergesi olarak kullanılmasının menşei, temeli vahye 

dayanan ilâhi bir belirleme midir? Yoksa kökeni çeşitli milletlerin 

tecrübelerine, çeşitli mitlere, örf ve adetlere yaslanan din din dışı/non-

religious olgular mıdır? Bu kaynağın tespit edilmesi kavramın zamana bağlı 

olarak anlam alanındaki değişimi takip etmeyi mümkün kılacak önemli bir 

faktördür. Bunun için hem dinî hem de din dışı alanda Arap dilinin gelişme ve 

kavramlamşa aşamalarını oluşturan İslâm öncesi dönem, İslâmî dönem ve 

sonrasında “haram aylar” kavramının izlerini takip etmek gerekmektedir. 

Sabri Saruhan “Haram Ayların Fıkhî Okunuşu” isimli çalışmasında haram 

ayları İslâm Hukuku çerçevesinde incelemiştir. Veli Kayhan, “Son Zaman 

Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar” ve “Son Zaman Ayarı-II: Nesî Ya Da 

Haram Aylara Müahale” isimli çalışmalarında konuyu, zamanın kutsallığı ve 

nesî çerçevesinde ele almıştır. Emrullah Kaleli de “Orta çağ Hıristiyan 

Dünyasında Haram Aylar: Tanrı Barışı ve Ateşkesi” başlıklı çalışmasında 

Arap dünyasında haram aylar anlayışı ile Orta çağ Avrupası’nda ilan edilen 

Tanrı Barışı’nı karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Bu çalışma haram ayların 

kavramsal anlamının tarihî seyrini takip etmeyi ve muhtemel anlam 

hareketliliğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. 
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1. Nüzȗl Öncesi Dönemde Haram Ay Kavramı 

Haram aylar terkibinin kutsal bir zamanı göstermek üzere terimleşme 

sürecinin ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi 

zordur. Ancak bazı tarihçiler bu kavramı İbrâhim ve İsmâil Peygamber’e 

kadar götürür. Bu bilgiye göre eski Arapların bu peygamberlerin dinini unutup 

putperestliğe meylettikleri zaman yaşatmayı sürdürdükleri tevhid inancına ait 

bazı unsurlar arasında haram ayların kutsal kabul edilmesi inancı da vardır.10 

Kelbî’nin (öl. 204/819 [?]) bildirdiğine göre Maʿd, Rebîa ve Mudar kabilesi 

Hz. İsmâil’den kendilerine tevarüs eden tevhid inancına ait bazı değerleri 

yaşatmayı sürdürmüştür.11 Bu kabileler haram ayların kutsiyetine ve 

yasaklarına karşı saygıda kusur etmeyen Arap kabilelerinin ilk sıralarında yer 

alır. Cevâd Alî (öl. 1987)’nin de söylediği gibi12  Câhiliye Arapları arasında 

bu ayların saygınlığını koruma eğilimi yaygın bir anlayıştır. Öyle ki bu kutsal 

zaman dilimi içerisinde izin verilmeyen bir işi yapmayı büyük bir saygısızlık 

ve suç olarak görmüşlerdir. Bu ayda yapmak zorunda oldukları sınırlı sayıdaki 

savaşlara ficar/ahlaksız savaş demeleri bu kavramının ifade ettiği içeriğin 

önemini gösterir niteliktedir.  

Peş peşe gelen üç yasak ayın hükümlerine uymak zor geldiği için bundan 

kurtulmanın yollarını arayan Araplar, aralarında bulunan ulu kişilerden 

kendilerini bu yasaklardan kurtarmasını talep etmişlerdir.13 Bu ayların 

yasaklarını çiğnemeye kalktıklarında tek başına hareket etmemişler, hikmet 

ve bilgi sahibi olan, din işlerini yürüten ve haram ayların kutsiyetini iptal 

 
10  Ebû Nasr el-Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî, el-Bedʾ ve’t-târîḫ (Bor Saîd: 

Mektebetu’s-Seḳâfeti’d-Diniyye, ts.), 4/32; Muhammed İbrahim el-Feyyûmî, Târîhu’l-

fikri’d-dînî el-câhilî (Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1994), 409. 
11  Ebu’l-Münzir Hişâm b. Muhammed el-Kelbî, Kitâbu’l-Eṣnâm, thk. Ahmed Zekî 

Paşa (Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısrıyye, 2000), 13. 
12  Cevâd Alî, el-Mufaṣṣal fî târîḫi’l-ʿArab ḳable’l-İslâm (Beyrut: Dârus-Sâḳî, 2001), 

10/52. 
13  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/167. 
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etmeye güçleri yetmese de yerlerinin değiştirilmesinde yetkili kabul edilen 

 Kalammas’ın kararına bağlı kalmışlardır.14 Kalammaslar, haram / قلماس

ayların kutsiyetini iptal etmeye güçleri yetmese de yerlerinin 

değiştirilmesinde yetkili oldukları kabul edilir. Nitekim Câhilî şair Umeyr b. 

Kays Kalammasların bu gücüne işaret ederken “  ِشهور الِحّل / ّ أَلَسنا النّاسئين على َمعَد 

  sözleriyle haram ayların kutsallığına işarette bulunmuştur.16 15”نَْجعَلُها َحراما

Mudar ehlinden bir kişinin haram ayların hürmetini ihlal ederek öldürdüğü 

kişinin, ölüm anında haram ayları hatırlatması üzerine söylediği “ السيف  سبق  

 iş işten geçti” ifadesi Araplar arasında mesel/atasözü olarak / العذل

yerleşmiştir.17 Kelb kabilesine mensup şair ve yönetici Hâris b. Ḥıṣn’ın şair 

Meymûn b. Kays Aʿşâ’yı tutsak etmesi üzerine onun hakkında söylediği bir 

şiirde Hâris’i haram ayların kutsiyetine saygısızlık etmekle suçlamış ve bu 

nedenle onu eleştirmiştir.18   

 Vâkıdî’nin (öl. 207/823) aktardığına göre; Hâlid b. Velîd (öl. 21/642), 

Câhiliye dönemi ile İslâmi dönemi karşılaştırırken eski Arapların haram 

ayların kutsallığını tanıma ve ona saygı gösterme dışında hiçbir kutsal 

tanımayan katı kalpli ve sert mizaçlı kimseler olduğundan bahseder.19 Hz. 

Peygamber’in dördüncü kuşaktan dedesi Kusay b. Kilâb, Mekke’ye dönmek 

için annesinden izin istediğinde annesi ona, hayır ve bereket getireceği için 

 
14  Alî, el-Mufaṣṣal fî târîḫi’l-ʿArab ḳable’l-İslâm, 16/136. 
15             “Biz helâl olan ayları haram kılan nâsîler değil miyiz” 
16  Ebu’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir el-Belâzürî, Ensâbu’l-eşrâf, thk. Süheyl 

Zekkâr - Riyâd ez-Ziriklî (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1996), 11/144. 
17  Ebu’l-Abbâs Mufaddal b. Muhammed Mufaddal ed-Dabbî, Ems̱âlu’l-Arab (Beyrut: 

Dâru Mektebeti’l-Hilâl, 2003), 25; Ebû Tâlib el-Mufaddal b. Seleme b. Âsım Mufaddal 

b. Seleme, el-Fâḫir fi’l-ems̱âl, thk. Abdülalîm et-Tahâvî - Muhammed Ali en-Neccâr 

(Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1960), 59. 
18  Ebu’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî, Nesebu Meʿad ve’l-

Yemeni’l-kebîr, thk. Nâcî Hasan (Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1988), 2/565. 
19  Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî, Fütûḥu’ş-Şâm (Beyrut: Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, 1997), 1/175. 
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yolculuk için kutsal ay olan haram ayların girmesini beklemesini öğütlemesi20 

bu ayların Arapların yanındaki değerini gösterir. Hâris b. Hillize, kutsal ayın 

girmesi sebebiyle savaşmaktan ve yağmadan vaz geçtikleri bir seferi şiirinde 

anlatır.21  

Bu örneklerde de görüldüğü üzere “haram aylar” kavramı İslâm öncesi 

Arapları tarafından kutsal olan bir zaman dilimini anlatmak üzere kullanılmış 

bir terimdi 

2. Nüzȗl Döneminde Haram Ay Kavramı 

Cahiliye dönemi Araplarından az bir kısmı hariç haram ayların kutsallığını 

kabul etmişler ve o ayların kutsiyetini ihlal anlamına gelecek davranışlarda 

bulunmamayı atalarından kalma bir inanç olarak devam ettirmişlerdir. İslâm, 

haram aylar kavramının ifade ettiği anlam içeriğini güçlü bir şekilde 

onaylamış ve bu kutsalın kaynağından da söz etmiştir. Buna göre yılın dörtte 

birinin kutsal zaman” olarak ilan edilmesi herhangi bir topluluğun tasarrufu 

ile veya herhangi bir coğrafî mekânda yaşayan bazı insanların yaşam 

tecrübelerinin ve çeşitli mitlerin devamı olarak, onların örf ve adetleri 

olmadığı haber verilmiştir. Kur’an’a göre bu kavramla anlatılmak istenen 

“kutsal zaman” anlayışı din dışı uzlaşı sayesinde oluşmuş bir kutsallık 

değildir. Kavramın anlam çerçevesi vahiyle bizzat yaratıcı tarafından 

çizilmiştir. Allah tarafından bu aylar kutsal olarak tayin ve tespit edilerek 

bunun evrensel bir kanun olduğu ilan edilmiştir. Bu hakikat de “gökleri ve yeri 

 
20  Ebu’l-Velîd Muhammed b. Abdillâh b. Ahmed el-Ezrakî, Aḫbâru Mekke ve mâ câ’e 

fîhâ mine’l-âs̱âr, thk. Rüşdî es-Sâlih Mülhis (Beyrut: Dâru’l-Endelüs li’n-Neşr, ts.), 

1/105. 
21  Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım el-İbnu’l-Enbârî, Şerḥu’l-ḳaṣâ’idi’s-sebʿi’ṭ-

ṭıvâli’l-Câhiliyyât, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Kahire: Dâru’l-Meârif, 1963), 

472. 
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yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, 

bunlardan dördü haram aylardır”22 beyanıyla ilan edilmiştir.  

Araplar arasında anlamı açık olarak bilinen haram ay/aylar ifadesinden 

Kur’an’da yedi yerde söz edilir. Âyetlerde geçtiği yerlerin tamamında bu 

kavramın Câhiliye döneminde kullanıldığı anlamı onaylanarak dört kutsal ayı 

anlatmak üzere kullanılır. Terim, âyetlerde geçtiği yerlerin tümünde sıfat 

tamlaması şeklindedir. Bir yerde “ ُاأْلَْشُهُر اْلُحُرم / haram aylar”23 şeklinde çoğul 

kalıpta elif lâm takısıyla, bir yerde “ ٌأَْربَعَةٌ ُحُرم / dört haram ay”24 nekre çoğul 

isim olarak, beş yerde de “ ُاْلَحَرام  haram ay”25 şeklinde tekil kalıpta / الشَّْهُر 

gelmiştir. Bakara 2/194. âyette aynı tamlama iki defa geçer.26 

İnsanlar zaman zaman farklı sebeplere bağlı olarak mukaddesata gerektiği gibi 

saygı gösterme hususunda zafiyet göstermiştir. İslâm öncesi Arap toplumunun 

birtakım menfaatler elde etme gayesiyle haram ayların getirdiği yasaklardan 

kurtulmak için ayların yerlerini değiştirme adetleri de kutsal zamana karşı 

işlenen günahlardandır. Savaş, gasp, yağma, kısas ve kan davası gütme gibi, 

Arapların günlük yaşamlarında her zaman yüz yüze oldukları olguların yasak 

olması, haram ayların sosyal yaşama etkisi bakımından en önemli özelliğidir. 

Bir taraftan bu yasaklara uyma buyruğunun sürdürülmesi çabası, diğer 

taraftan hayat şartlarının zaman zaman söz konusu yasakları ihlal etmeye 

zorlaması, Câhiliye dönemi Araplarının ertelenen ay olarak tanımlanan27 nesî 

 
22  et-Tevbe 9/36. 
23  et-Tevbe 9/5. 
24  et-Tevbe 9/36. 
25  el-Bakara 2/194, 217; el-Maide 5/2, 97. 
26  Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce, es-Sünen, thk. Şuayb el-Arnaût. (Beyrut: 

Dâru’r-Risâleti’l-Alemiyye, 2009), “Menâsik”, 76. 
27  İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/166; Ebu’l-Feyż Muhammed el-Murtażâ b. 

Muhammed ez-Zebîdî, Tâcu’l-ʿarûs min cevâhiri’l-ḳâmûs, thk. Komisyon (Kuveyt: 

Matbaatu Hükümeti’l-Kuveyt, 1965), 1/454. 
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yoluna başvurmalarına neden olmuştur. Kur’an’ nesîye başvurmayı, küfürde 

ileri gitme haramı helal sayma olarak nitelemiştir.28  

Zamanda hile yapma ameliyesi Kur’an’da sert bir dille eleştirilmiştir. İslâm’a 

göre mutlak manada hüküm koyma ve onu kaldırma yetkisinin tek sahibi olan 

Yüce Yaratıcı, senenin dört ayını kutsal ilan etmiştir.29 Bu kutsallığa el 

uzatmaya asla müsamaha gösterilemeyeceği şu âyetle duyurulmuştur: 

“(Haram ayları) ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla, 

kâfir olanlar sapıtırlar. Allah’ın haram kıldığının sayısını bozmak ve O’nun 

haram kıldığını helal kılmak için (haram ayını) bir yıl helal sayarlar, bir yıl 

da haram sayarlar. (Böylece) onların kötü işleri kendilerine güzel 

gösterilmiştir. Allah kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmez.”30 Nesî 

uygulayan kişiler kendilerini Yaratıcı’nın yerine koyup, onun tesis ettiği 

nizamı beğenmeyerek değiştirmeye cüret etmiş olmaktadır. Sonuç olarak bu 

durum Allah’ın koyduğu düzende isabetli davranamadığı, yanıldığı ve yanlış 

hükümler koyduğu, bu yanlışlıkların da nesî yapan kişiler tarafından 

düzeltildiği iddiasını ortaya atmak anlamına gelebilecek nitelikte bir 

uygulamadır.  

Hz. Peygamber’in haram aylar hakkındaki hem sözleri hem de uygulamalrı 

Câhiliye dönemi anlayışı ve Kur’an’ın ifadelerine paralel olmuştur. Haram 

ayların kutsal olması ile arasında sıkı bir bağ olan savaş yasağı, yalnız saldırı 

başlatmayı kapsamaktadır. Düşmanın saldırısına veya bir tecavüze maruz 

kalındığında haram ayda savunma savaşının ve nefsi müdafaanın meşruiyeti 

hususunda alimler arasında görüş ayrılığı yoktur.   

 
28  Ebû Caʿfer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 

thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru Hicr, 2001), 11/449. 
29  Veli Kayhan, “Son Zaman Ayarı-II: ‘Nesî’ Ya Da Haram Aylara Müdahele”, 

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları 28/1 (2015), 21. 
30  et-Tevbe 9/37. 
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Hz. Peygamber, Medine döneminin ilk yıllarında müşrikleri de yakından 

ilgilendiren iki anlaşma yapmıştır. Bunlardan biri haram aylarda kimsenin 

rahatsız edilmemesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması, ikincisi Kâbe 

ziyaretinden kimsenin alıkonulmaması üzerinedir.31 Hz. Peygamber 

tarafından hicretin ikinci yılında Taif-Mekke bölgesine gönderdiği Abdullah 

b. Cahş seriyesinin 32 Kureyş kervanını basması ve Receb ayı içerisinde Amr 

b. el-Hadramî’yi öldürmesiyle haram aylarda öldürme yasağı ilk defa 

Müslümanlar tarafından   çiğnenmiştir.33 Kervanın Medine’ye dönerek olup 

bitenleri anlatması üzerine Hz. Peygamber’in, “Size haram aylarda savaşmayı 

emretmemiştim” sözüyle öldürme eyleminin doğru olmadığını ifade etmiştir.34 

Mekke’ye haberin ulaşması üzerine durumu fırsat bilerek menfi propagandaya 

başlayan Kureyşlilerin35 ve bu olayı Resulüllah aleyhine bir durum olarak 

değerlendiren Yahudîlerin Hz. Peygamber’in Allah’ın yasaklarını çiğnediği 

yönündeki ithamları üzerine haram aylarda öldürme eyleminin konu edildiği 

Bakara sȗresinin 217. âyeti indirildi.36 Âyetin nüzulüne sebep olan olayın 

cereyan etmesi ashab tarafından, haram ayların yasaklarında bir değişikliğin 

olup olmadığının merak edilmesine sebep olmuştur. İnen âyet, haram ayların 

 
31  Muhammed et-Tâhir b. Muhammed İbn Âşûr, et-Taḥrîr ve’t-tenvîr (Tunus: et-

Dirâsetu’t-Tûnisiyye, 1984), 10/103; Ramazan Hurç, “Hz. Muhammed’in Müşrikler ile 

Yaptığı Anlaşmalara Siyasal Bağlamda bir Bakış” 1/6 (2001), 35. 
32  Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî, el-Meġâzî, thk. Marsden Jones 

(Beyrut: Dâru’l-A’lemî, 1989), 1/179. 
33  Vâkıdî, el-Meġâzî, 1/15; Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik İbn Hişâm, es-

Sîretü’n-nebeviyye, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 

1990), 2/246; Ebû Abdillâh Muhammed b. Saʿd b. Menîʿ İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳâtu’l-kübrâ, 

thk. Alî Mahmȗd Ömer (Kahire: Mektebetu’l-Hâncî, 2001), 2/10. 
34  Vâkıdî, el-Meġâzî, 2/180. 
35  Ebu’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Muḳâtil b. Süleymân, thk. Abdullâh 

Mahmûd Şehhâte (Beyrut: Müessesetu’t-Târihi’l-Arabî, 2002), 1/186. 
36  Taberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/360; Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn 

b. Alî el-Beyhakî, es-Sünenu’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdülkâdir Atâ (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2003), 9/19-20; Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr 

İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdu’l-meʿâd fî hedyi ḫayri’l-ʿibâd, thk. Şuayb el-Arnaût-

Abdülkâdir el-Arnaût (Kuveyt: Mektebetu’l-Menâri’l-İslâmî, 1994), 3/167-170. 
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kutsallığının devam ettiğini, bu konuda bir değişikliğin olmadığını teyit 

etmiştir.37 

Gerek Mekke’de bulunan müminlerin Abdullah b. Cahş’a konuyu 

Resulüllah’a sormasıyla ilgili mektup yazdıkları rivâyeti, gerekse Medine’de 

bulunanların karşılaştıkları olayın akıbetini merak etmeleri, haram aylar 

hususunda zihinlerde soruların oluşmasına neden olmuştur.38 Esasen o 

dönemde yaşayan bütün insanların haram aylarla ilgili uygulamayı bilmeleri, 

o zamana kadar hiçbir şüphe yaşamamaları gibi hususlar, haram aylar 

hakkında genel bilgi öğrenme isteğinden ziyade meydana gelen olayın 

hükmünü merak ettiklerini akıllara getirmektedir. Yüce Allah, ilgili âyetle 

cevap vererek o konuya açıklık getirmiştir. Buna göre haram ayda öldürme 

işinin büyük bir hata ve günah olduğu teyit edilmekte, ancak bu durumun 

Kureyşlilerin lehine bir sonuç doğurmayacağı da kuvvetle vurgulanmaktadır. 

Müşriklerin işleye geldikleri kabahatlerin, iman etmek ve hicret etmek 

isteyenleri engellemenin, Allah’ı inkâr etmenin, Mescidi Haram’a gitmek 

isteyenleri engellemenin, inananları yurtlarını terk etmeye mecbur etmenin 

haram ayda Hadramî’yi öldürmekten daha büyük bir günah ve suç olduğu 

hatırlatılmaktadır. 

Hz. Peygamber, gençlere yönelik nasihatler içeren bir konuşmasında onlara 

haram aylara saygı göstermelerini ve o aylarda daha fazla ibadetle meşgul 

olmalarını öğütlemiştir.39 Haram ayların ilki, fazileti hakkında birçok 

rivâyetin bulunduğu Muharrem ayıdır. Resulüllah (a.s.) Ramazan ayından 

sonra oruçların en üstününün Muharrem orucu olduğunu bildirmiş ve bu ayda 

 
37  Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Muḳātil b. Süleymân, 1/186; Vâkıdî, el-Meġâzî, 2/180. 
38  Vâkıdî, el-Meġâzî, 2/180. 
39  Alî b. el-Caʿd b. ʿUbeyd el-Cevherî İbnu’l-Caʿd, Müsnedu ibni’l-Caʿd, thk. Âmir 

Ahmed Haydar (Beyrut: Müessetu Nâdir, 1990), 75; Ebû Abdillâh Ahmed b. 

Muhammed Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuayb el-Arnaȗd. (Beyrut: 

Müessesetu’r-Risâle, 2001), 22/438, 23/60. 
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ruhları arındırmada çok büyük tesiri olan oruç ibadetinin çokça yapılmasını 

tavsiye etmiştir.40 Muharrem ayının Allah’ın ayı olarak tanımlanması41 onda 

yapılacak ibadetlerin değerinin büyüklüğünü ifade eder.  

Hz. Peygamber Veda Haccı’nda Mekke’de bulunduğu esnada yapmış olduğu 

konuşmalarda haram aylar konusunda oldukça net mesajlar verdiği 

bilinmektedir. Bu bildiri aynı zamanda haram ayların kutsal olarak tayin 

edilmesinin İlâhî kaynaklı olduğunu gösterir niteliktedir. Hz. Peygamber 

Vedâ Haccı’nda yapmış olduğu konuşmasıyla ilgili rivâyetlerden birinde Ebî 

Bekre (ö. 51/671) şöyle açıklamıştır: “Zaman Allah’ın yarattığı gündeki 

aslına döndü. Sene on iki aydır. Onlardan dördü haram aylardır. Üç tanesi 

peş peşe gelir. Bunlar Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem’dir. Cemâziyelâhir ile 

Şaban arasında bulunan Mudar’ın Receb’i tektir” dedikten sonra sırasıyla 

üçer defa “Bu hangi aydır?”, “Bu belde neresidir?” ve “Bugün hangi 

gündür?” diye sordu. Biz sormasından ve susmasından bunlara başka bir isim 

vereceğini sandık. Sonra kendisi “Bu ay Zilhicce, bu belde Beytullah-ı Haram 

ve bugün Yevm-i Nahr’dır42 dedi ve “Kıyamet günü Rabbinize kavuşacağınız 

güne kadar bu ayın haram/kutsal ay, bu beldenin ve bugünün haram/kutsal 

olduğu gibi kanınız, malınız ve namusunuz birbirinize haramdır” buyurdu.43 

Bu açıklamalardan da açıkça görüleceği üzere nüzȗl sürecinde “haram aylar” 

kavramının anlamında herhangi bir değişiklik olmamış, Kur’an bu terimi 

Câhiliye döneminde mevcut olan ve Araplar tarafından bilinen anlamıyla 

kullanmıştır. 

 
40  Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, thk. Muhammed 

Fuâd Abdülbâkî (Kahire: Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve Şürekâuh, 1955), 

“Kitabu’s-sıyâm”, 202. 
41  Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, “Kitabu’s-sıyâm”, 202. 
42  Vâkıdî, el-Meġâzî, 2/186. 
43   Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (Beyrut: Dâru 

İbn-i Kesîr, 2002), “Meġâzî”, 77. 
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3. Nüzȗl Sonrası Dönemde Haram Ay Kavramı 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra “haram aylar” ifadesi kavramsal anlamını 

korumuştur. Alimler eserlerinde, şairler de şiirlerinde bu kavramı “kutsal 

zamanlar” anlamında kullanmaya devam etmişlerdir. 

İlk asırda bu ayların kutsiyetine riâyet edilmiştir. Dört halife dönemleri dahil 

bu aylarda savaş ve benzeri olayların cereyan ettiğine dair bir kayda 

rastlanmamaktadır. Ancak Hz. Osman (ö. 35/656) Zilhicce ayının sonunda 

şehit edilmiştir. Katiller bu elim cinâyetin yanında ayrıca haram aylara karşı 

işledikleri suç nedeniyle birçok kınamaya maruz kalmışlardır. Nüzul asrından 

sonraki dönemlerde “haram aylar” ifadesinin anlam izini takip edebilmek 

maksadıyla o dönem metinlere yansıyan bazı örneklere bakmak 

gerekmektedir. Emevî dönemi şairi Râî en-Nümeyrî Hz. Osman’ın Zilhicce 

ayının sonlarında şehit edilmesini anlattığı şiirinde onun kutsal zamanda 

öldürüldüğünü “ مخذوَل مثله  أر  فَلم  ودعا   / محرما  الخليفةَ  َعفَّان  اْبن   beyitleriyle ”قتلوا 

anlatmıştır. Asmaî (ö. 216/831), Râî’nin bu şiirini yorumlarken şairin 

katillerin bu ayın saygınlığını gözetmediklerini anlattığını ifade eder.44 Tabiîn 

şairlerinden Eymen b. Hüzeym el-Esedî, Hz. Osman’ın haram ayda şehit 

edilmesi üzerine söylediği mersiyede “ الحرام ولم / يخشوا على  الشهر ضحوا بعثمان في  

ا الكف  طمحوامطمح  لذي  ” sözleriyle katillerin gözü dönmüş ve hiçbir kutsalı 

tanımayan hallerini hicvetmiştir.45 Hz. Osman’ın öldürülmesiyle ilgili fikri 

sorulan Hz. Aişe (öl. 58/678), insanların saygısızlık ederek yasaklarını 

çiğnedikleri şeyler arasında haram aylarda öldürülmüş olmasını bu ayın 

kutsallığına saygısızlık olarak saymıştır.46  

 
44  Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm b. Miskîn, Ġarîbü’l-ḥadîs̱, thk. Muhammed Abdülmuîd 

Han (Haydarâbâd: Meclisu Dâireti’l-Meârifi’l-Osmâniyye, 1964), 4/7. 
45  Ebu’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd el-Müberred, el-Kâmil fi’l-luġa ve’l-edeb, thk. 

Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1997), 3/23. 
46  Ebû Osmân Amr b. Bahr el-Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, thk. Abdüsselâm 

Muhammed Hârȗn (Kahire: Mektebetu’l-Hâncî, 1998), 2/203. 
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Alimler, Hz. İbrâhim’den beri haram ayların kutsiyeti ve yasaklarına riâyetin 

gerekliliği konusunda hemfikirdir. Bu aylara haram ay denilmesinin en önemli 

sebebinin savaş yasağı olduğunda da ihtilaf söz konusu değildir. Özellikle 

hicrî ilk üç asırda haram aylardan söz edilen metinlerde bu ayların mübarek 

olduğuna ve yasaklarına uyulmasının gerekliliğine vurgu yapılır. Ancak yeni 

yerlerin fethedilip sınırlarının genişlemesiyle birlikte İslam devletinin 

güçlenmesi neticesinde bu aylarda savaş yasağının devam edip etmediği 

tartışma konusu olmuştur. Alimler tarafından bu aylarda savaşma yasağı 

uygulamasının Câhilî dönem Arap toplumuna ait bir adet olduğu, İslâm’ın ve 

Müslümanların güç kazanması sebebiyle söz konusu yasağa olan ihtiyacın 

ortadan kalktığı fikri dillendirilmeye başlanmıştır. İslam ordularının devamlı 

sefer halinde olmasının ve her an savaşa girme ihtimalinin de etkisiyle haram 

ayların savaş yasağı zemininde tartışılması, bu kavramın Câhiliye 

döneminden beri değişmeyen anlam alanında iki yönlü bir değişime kapı 

aralamıştır. Hz. İbrahim’e dayandırılan, vahiyle birlikte Kur’an’ın da 

onayladığı ve Hz. Peygamber’in çeşitle vesilelerle vurguladığı kutsallığın 

kaynağı ilâhî olmaktan çıkmış, Araplardan kalma bir adet konumunda 

değerlendirilmiştir. Böylece bu ayları kutsal kılan İlâhî otoriteye duyulan 

saygının bir gereği olarak O’nun şanına yakışmayan her türlü kötü davranışın 

yasaklanması ve bu çerçevede bu kavramın ilk bilindiği zamandan beri 

kutsallığın sembolü olan savaş yasağının ortadan kaldırılması, literatürde 

olmasa bile uygulamada bu ayların kutsal zamanlar sınıfından çıkıp 

adî/normal zamanlardan sayılmasına sebep olmuştur. Bu bakış açısı nesh 

tartışmalarından bağımsız olarak ele alındığında “haram aylar” ifadesinin 

kavramsal anlamının değişmesi sonucunu ortaya çıkardığı söylenebilir.  

Nüzul dönemi sonrasında nesh meselesiyle ilişkilendirilerek haram aylarda 

saldırı savaşı başlatmayı yasaklayan âyetlerin hükmünün kaldırıldığı 

anlayışının dinî ve toplumsal hayatta yansımaları olmuştur. Öyle ki fert ve 
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toplumun barış ve huzuruna sağlayacağı büyük katkı bakımından bu ayların 

öneminin nesh tartışmalarının gölgesinde kaldığı söylenebilir. İnananlara 

yönelik herhangi bir saldırı vuku bulduğunda, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak 

üzere, bütün zamanlarda gerekli tedbirlerin alınması hususunda herhangi bir 

engel yoktur.47 Tartışma uygulamada nadiren vuku bulabilecek olan bu 

aylarda saldırı savaşı başlatmanın caiz olup olmadığı konusuna odaklanmıştır. 

Oysaki haram ayların önemi, hak ettiği şekilde İslâm toplumunda idrak 

edilmeye başlandığında, bu ayların sağlayacağı barış ortamı, insanlık için çok 

büyük faydalar temin edebilir. 

Bu kavrama yönelik nesh tartışması temel olarak iki zeminde yürümüştür. 

Bazı alimler haram ayların Kur’an âyetleriyle nesh edildiğini söylerken 

bazıları, Hz. Peygamber uygulamalarıyla ortadan kaldırıldığı görüşündedir. 

Haram aylar kavramında meydana gelen anlam değişikliğinin arka planının 

daha iyi anlaşılabilmesi bakımından nesh düşüncesinin oluşum sürecine biraz 

daha ayrıntılı bakmakta fayda vardır. 

3.1. Haram Aylarda Savaş Yasağının Kur’an Âyetleriyle Nesh 

Edildiği İddiası 

 Haram aylarda savaş yasağını Kur’an’ın nesh ettiğini düşüncesinde olan 

alimler arasında hangi âyetin/âyetlerin nâsih olduğu hususunda görüş birliği 

yoktur. Nesh tartışması, en son inen sȗreler arasında yer alan ve haram aylar 

hakkında en son nazil olan âyeti de içinde barındıran tevbe sȗresinin, haram 

ayların çıkmasıyla birlikte bütün müşriklerle savaşılmasını emreden âyetleri48 

çerçevesinde ele alınmıştır. Âyette geçen müşriklerin bulundukları yerde 

öldürülmesi emrinin, haram ayları kapsayıp kapsamadığı meselesi konunun 

odak noktasını oluşturmaktadır. 

 
47  el-Bakara 2/194. 
48  et-Tevbe 9/5. 
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Kaynaklarda haram aylarda savaş yasağının nesh edildiği bilgisi ilk olarak İbn 

Abbâs (ö. 68/687)’a nispet edilerek aktarılır. Nitekim Dahhâk, (ö. 105/723) 

İbn Abbâs’ın “haram aylarda savaş yapmak yasaktı. Daha sonra seyf/kılıç 

âyetiyle nesh edildi ve bütün zamanlarda savaş serbest bırakıldı” dediğini 

anlatır. Katâde (ö. 117/735), haram aylarda savaşmanın önceleri büyük bir 

günah olduğunu, ancak Tevbe sȗresinde “müşriklerle topyekûn savaşın”49  

emrinin gelmesiyle bu aylarda savaş yasağının kaldırıldığını söylemiştir.50 

Mukâtil, (ö. 150/767) Kur’an’da haram aylardan bahseden âyetlerle ilgili 

olarak “seyf âyeti gelince bunların hepsini nesh etti” demiştir.51 Süfyân es-

Sevrî’nin (ö. 161/778), kendisine haram aylarla ilgili âyetler sorulduğunda bu 

âyetlerin mensûh olduğunu, haram aylarda savaş yapmanın mubah kılındığını 

söylediği nakledilir.52 Savaş yasağının nesh edildiği iddiasına, Atâ b. Meysere 

(ö. 135/752)53 ve Zührî (ö. 124/742)’den nakledilen görüşle de istidlâl 

edilmiştir.   Rivâyete göre Atâ, haram aylarda savaş yasağının Tevbe 36. âyetle 

nesh edildiğini söylemiş ve âyeti “haram aylarda ve diğer aylarda müşriklerle 

savaşın”54 şeklinde izah etmiştir.55 Zührî de “bize ulaştığına göre Nebî (a.s.) 

 
49  et-Tevbe 9/36. 
50  Ebu’l-Hattâb es-Sedûsî Katâde b. Diâme, en-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ fî kitâbillâh, thk. 

Hâtim Sâlih Dâmin (Bağdat: Müessesetu’r-Risâle, 1985), 35. 
51  Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Muḳātil b. Süleymân, 1/449. 
52  Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed İbn Ebû Hâtim, Tefsîru’l-Ḳurʾâni’l-

ʿaẓîm, thk. Es’ad Muhammed et-Tayyib (Mekke: Mektebetu Nizâr Mustafa el-Bâz, 

1997), 2/382; Ebu’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, ed-Dürrü’l-

mensȗr fi’t-tefsîri bi’l-me’sür, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru 

Hicr, 2003), 2/543. 
53  Hayatı için bk. Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh İbn Abdülber en-Nemerî, 

et-Temhîd limâ fi’l-Muvaṭṭaʾ mine’l-meʿânî ve’l-esânîd, thk. Mustafa b. Ahmed el-Ulvî 

- Muhammed Abdülkebir el-Bekrî (Mağrib: Vüzerâtu umûmi’l-evkâf ve’ş-şu’ûni’l-

İslâmiyye, 1967), 21/2. 
54  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/663. 
55  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/663. 
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haram aylarda savaşmayı haram sayardı. Ancak bunu sonra helal kıldı”56 

diyerek savaş yasağının nesh edildiğini söylemiştir.57    

Haram aylarda savaş yasağının Kur’an âyetleriyle kaldırıldığını söyleyenler, 

çoğunlukla “seyf âyeti”58 olarak kabul edilen59 Tevbe 5. âyeti60 ve Tevbe 36. 

âyeti61 nâsih olarak gösterirler.62 Haram aylarda savaş yasağının neshi konusu 

Bakara 217. âyeti dikkate alınarak “hükmü mensȗh lafzı bâki” âyetler 

kapsamında da değerlendirilmiş, âyette geçen “o ayda savaş büyük bir 

günahtır” kısmının nesh edildiği, bu yüzden hem haram aylarda hem de diğer 

zamanlarda müşriklere karşı savaş açmanın serbest bırakıldığı söylenmiştir.63 

Taberî’nin (ö. 310/923) aktardığına göre Atâ b. Meysere, haram aylarda 

savaşmanın yasak olduğunu ancak, “O aylar içinde kendinize zulmetmeyin ve 

müşrikler nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekûn 

savaşın”64 âyetinin inmesiyle bütün zamanlarda savaşın helal kılındığını 

söyleyerek “kendinize zulmetmeyin”65 ifadesini “o ayda savaşı terk ederek 

kendinize zarar vermeyin” olarak anlamıştır. Taberî, Zührî’den de benzer bir 

 
56  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/657. 
57  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/657. 
58  “O halde, haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün, 

onları yakalayıp esir edin, onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe 

eder, namaz kılar, zekât verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, 

rahîmdir” ayeti seyf ayeti olarak kabul edilmiştir. et-Tevbe 9/29, 9/36 ve 9/41 ayetleri 

seyf ayeti kabul edenler de vardır. Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 

3/357-360.. 
59  Sabri Erturhan, “Haram Ayların Fıkhî Okunuşu”, İslâm Hukuku Araştırmaları 

Dergisi 13 (2009), 209. 
60  et-Tevbe 9/5. 
61  et-Tevbe 9/36. 
62  Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed İbnu’l-Arabî, Aḥkâmu’l-Ḳurʾân, 

thk. Muhmmed Abdülkâdir Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003), 1/206; Ebû 

Caʿfer Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl, en-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ, thk. Muhammed 

Abdüsselâm Muhammed (Kuveyt: Mektebetu’l-Felâh, 1988), 1/35. 
63  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/657. 
64  et-Tevbe 9/36. 
65  et-Tevbe 9/36. 
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rivâyeti aktarır.66 Nehhâs (ö. 338/950) konuyu analiz ederken, Atâ b. Ebî 

Rebâh’nın (ö. 114/732) dışındaki ulemanın bu âyetin mensûh olduğunda 

görüş birliğine vardığını ifade eder.67 İbn Rüşd, (ö. 520/1126) savaş yasağının 

Câhiliye Araplarının bir adeti olduğunu İslam’ın bu adeti iptal ettiğini söyler.68 

Süyûtî (ö. 911/1505), Ebȗbekir İbnu’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) görüşüne 

katılarak Bakara sȗresi 217. âyetin hükmünün Tevbe sȗresi 36. âyetiyle nesh 

edildiğini daha sonra seyf âyetinin son kısmı baş kısmı nesh ettiğini düşünür.69  

Yasağın Tevbe sȗresinin 5. âyetiyle iptal edildiğini düşünenler, bu âyette 

geçen “müşriklerle nerede bulunurlarsa bulunsunlar savaşılması” emrinden 

hareketle, “umumi emkine umumi ezmanı tazammun eder” şeklinde bir genel 

kaide çıkararak haram aylarda ve dışında müşriklerle mücadele etmenin 

emredildiğini söylerler. Söz konusu neshin Tevbe sȗresinin 36. âyetiyle 

gerçekleştiğini söyleyenler ise, “müşrikler nasıl sizinle topyekûn 

savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekûn savaşın” ifadesinin herhangi bir 

zaman veya mekânla sınırlı olmayıp genel olmasını delil olarak kullanarak 

âyetin zâhirinden anlaşılan manaya göre, haram aylarda ve diğer zamanlarda 

müşriklere karşı savaş başlatmanın mubah kılındığı görüşündedirler. Bu 

âyetin nâsih olduğunu söyleyenler de bu iddialarını temellendirirken, âyetin 

ifadesinden “umumi eşhâs umumi ezmanı tazammun eder” tarzında bir 

çıkarımda bulunmuşlar, buna istinaden, haram aylar dâhil olmak üzere bütün 

zamanlarda savaşın serbest kılındığını söylemişlerdir. 

 
66  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/663; Muhammed Abdülazîm 

Zürkânî, Menâhilu’l-ʿirfân fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân (Kahire: Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî 

ve Şürekâuh, 1980), 2/260. 
67  Nehhâs, en-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ, 1/33. 
68  Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed İbn Rüşd, el-Beyân ve’t-taḥṣîl, thk. Muhammed 

Haccî (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1988), 18/315. 
69  Ebu’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, el-İtḳân fî ulûmi’l-

Kur’an, thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrâhim (Kahire: el-Hey’etu’l-Mısriyyeti’l-Âmme 

li’l-Kütüb, 1974), 3/65-69. 
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3.2. Hz. Peygamber’in Uygulamalarıyla Nesh Edildiği Görüşü 

Haram aylarda savaş yasağının geçersiz bir hüküm haline geldiği görüşünde 

olan alimlerden bazıları, bu iddiayı Hz. Peygamer hayattayken haram aylarda 

gerçekleşen bazı olaylarla ispata çalışırlar. Hudeybiye’de elçi olarak 

gönderilen Hz. Osman’ın dönüşünün gecikmesi üzerine Hz. Peygamber’in 

haram ayda bulunmasına rağmen savaş kararı almasının, Mekke’nin fethinden 

sonra vuku bulan gelişmelerin akabinde, Hz. Peygamber’in Havâzin 

kabilesine karşı yapmış olduğu Huneyn Gazasının, Sakiflilere yönelik icra 

edilen Taif Seferinin ve Evtâs üzerine Ebû Âmir el-Eş’arî’nin (öl. 8/630) 

komutasında düzenlenen seferin en azından bir kısmının haram aylarda 

gerçekleşmiş olmasının, bu aylarda savaş yasağının nesh edildiğinin 

göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Hz. Peygamber’in uygulamaları ile 

haram aylarda savaş yasağının kalktığının söyleyen alimler, Kur’an’ın meşhur 

sünnet ile neshinin mümkün olduğunu kabul ederler.70 

3.3. Haram Aylarda Savaş Yasağının Devam Ettiği Görüşü 

Savaş yasağı hükmünün neshine taraf olanlar genellikle rivâyetlere 

dayanmışlardır. Özellikle İbn Abbas, Atâ b. Meysere ve Zührî’ye isnad edilen 

savaş yasağının neshine dair bilgi, Taberî’den itibaren kendisine referansla 

aktarılmıştır. Daha sonra da ulemanın bu konuda icmâının bulunduğu 

düşüncesi eserlerde tekraren yazılmıştır. Hükmünün neshine dair görüş; neshe 

işaret eden rivâyetlerin sıhhat derecesi, sadece haberi vahid derecesinde 

nakledilen bilgilere istinaden, Kur’an’la sabit olan ve yıllarca uygulandığı 

tarihin verileriyle teyit edilen bir hükmün ortadan kaldırılması yönlerinden 

 
70  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/664; Ebû Bekr Şemsü’l-eimme 

Muhammed b. Ebî Sehl es-Serahsî, Şerḥu’s-siyeri’l-kebîr, thk. Kemal Abdülazîm el-

Anânî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997), 1/67; Ebû Abdillâh Muhammed b. 

Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtubî, el-Câmiʿu li-aḥkâmi’l-Ḳur’ân, thk. Abdullâh b. 

Abdulmuhsin et-Türkî (Beyrut: Müessesetu’r-Risâle, 2006), 3/423. 
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tenkit edilmiştir. Ayrıca, yasağın kalktığı bilgisi kendilerine dayandırılan 

kimselerden daha önce veya aynı dönemde yaşamış başka kimselerden aksi 

istikamette haberler de mevcutken, sadece bir tarafa itibar edip diğerini yok 

saymanın doğru bir davranış olmadığı üzerinde durulmuştur. Savaş yasağının 

kaldırıldığıyla ilgili söz konusu icma var ise bu icmâın hangi dönemde 

gerçekleştiği, ilk dönemlerden itibaren az da olsa hükmün muhkem olduğunu 

söyleyenlerin varlığı bilindiğine göre, bir icmadan söz edilip edilemeyeceği, 

nâsih konusunda âlimler arasında bu kadar farklı görüşler ortada dururken 

konuyla ilgili icma olduğunu söylemenin usul açısından ne kadar doğru 

olacağı, nesh konusunda görüş birliğinin varlığı düşünülse bile icmâ ile 

Kur’an’ın hükmünün neshinin mümkün olup olamayacağı gibi hususlar 

bakımından ele alınmış ve bazı âlimler tarafından bu aylarda savaş yasağının 

nesh edildiği görüşü tutarsız bulunarak reddedilmiştir.  

Haram ayların kutsal olduğu ve ondaki yasakların muhkem bir hüküm olduğu 

düşüncesinde olan bazı alimler, Kur’an’ın kendisinin nâsih olduğunu ve 

önceki şeriatları nesh ettiğini, kendisinde mensûh âyet bulunmadığını 

söyleyerek genelde nesh nazariyesine, konu özelinde ise haram aylarda savaş 

yasağının mensûh olduğu görüşüne karşı çıkmışlardır. Savaş yasağının 

kaldırıldığı iddiasını, neshin şartları71 açısından değerlendirenler, savaş 

yasağını getiren âyetler ile nâsih olduğu söylenen âyetler arasında en azından 

şartlarının bir kısmı bakımından neshin gerçekleşmesinin mümkün 

olmadığından söz ederler. Bu kimseler tarafından savaş yasağının neshi fikri, 

haram ayların kutsal olması meselesinin şer’î-amelî bir hüküm olmadığı, 

haram aylardan bahseden âyetlerin çeliştiği herhangi bir âyetin bulunmadığı, 

 
71  Neshin şartları için bk. es-Seyyid Bedr Zeyd Mustafa Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-

Kerîm (Beyrut: Dâru’l-Vefâ, 1987), 1/180-204; Mehmet Zeki Duman, “Kur’an’da 

Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetlerin Mâna Yönünden Yeniden 

Değerlendirilmeleri”, Bilimname Düşünce Platformu 2009/2 (2009), 34. 
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bu ayların kutsallığını ortadan kaldırdığı iddia edilen âyetler hususunda 

ittifakın olmaması, neshin aynı anda indirilen âyetler arasında veya aynı âyetin 

bir kısmının diğer kısmını nesh etmesi şeklinde gerçekleştiği iddiası, nâsihin 

getirdiği hükmün mensûhun hükmünden daha hayırlı veya misli olmadığı, Hz. 

Peygamber’in uygulamalarıyla nesh edildiği fikrinin nesh teorisinin temel 

kuralları ile çeliştiği gerekçesiyle tutarsız görülmüş ve reddedilmiştir.72 

Dolayısıyla Kur’an’ın koyduğu hükmü iptal ederek yerine yeni bir hüküm 

koymanın mümkün olamayacağı, bu nedenle savaş yasağının iptalinin söz 

konusu olamayacağı ve haram ayların kutsal zamanlar olup bütün yasaklarının 

devam eden muhkem bir hüküm olduğu beyan edilmiştir.73 

Bazıları tarafından Bakara sȗresi 217. âyetin, Tevbe sȗresinin 5. ve 36. 

âyetleriyle nesh edildiği iddiası tutarsız görülmüştür. Tevbe sȗresinin 36. 

âyetinde Allah, savaşmanın zamanından bahsetmeden müminlerden topyekûn 

olarak kâfirlere karşı savaşmayı veya bütün kâfirlerle savaşmalarını 

emretmiştir. Bakara 217. âyette ise savaşın zamanından söz edilmiş ve 

müminlerden belirlenen özel bir zamanda savaşı başlatmamaları istenmiştir.74 

Ayrıca nâsih kabul edilen Tevbe 5 ve 36. âyetler genel bir hüküm 

anlatmaktadır. Bakara 217. âyette ise genel hükümden istisna mahiyetinde bir 

zaman sınırlaması söz konusudur. Bu âyetler arasında neshten ziyade âm-hâs 

ilişkisinden bahsetmek daha uygundur.75 İki âyetin biri mekânla, diğeri 

 
72  Mustafa Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-Kerîm, 2/663, 1/167; Duman, “Kur’an’da 

Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetlerin Mâna Yönünden Yeniden 

Değerlendirilmeleri”, 87; Talip Özdeş, Kur’an ve Nesh Problemi (Ankara: Fecr 

Yayınları, 2005), 48. 
73  Veliyyullâh Ahmed b. Abdirrahîm ed-Dihlevî, el-Fevzu’l-kebîr fî uṣûli’t-tefsîr, thk. 

Muhammed Nȗr el-Bedeḫşânî (Karaçi: Beytu’l-İlm Karâtşî, 2006), 46-52; Mustafa 

Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-Kerîm, 1/67; Duman, “Kur’an’da Neshe Delil Gösterilen 

ve Mensûh Addedilen Âyetlerin Mâna Yönünden Yeniden Değerlendirilmeleri”, 41-49; 

Özdeş, Kur’an ve Nesh Problemi, 27. 
74  Mustafa Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-Kerîm, 2/664. 
75  Muhammed Hayr Heykel, el-Cihâd ve’l-ḳıtâl fi’s-siyâseti’ş-şerʿiyye (Beyrut: Dâr-u 

İbn Hazm, 1996), 3/1519. 
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zamanla ilgilidir. “Umumî emkine umumî ezmanı tazammun eder” ifadesi 

usul açısından geçerliliği olmayan bir çıkarımdır. Netice olarak bu iki nas 

zaman ve mekân açısından aralarında konu birliği bulunmayan ve ayrı ayrı 

hükümler inşa eden iki âyettir. Sonuç olarak Bakara 217 ve Tevbe 36. âyetler 

beraber değerlendirildiğinde, müminlerden hep birlikte kâfirlere karşı 

savaşmaları, ancak haram aylarda onlar saldırmadıkları sürece savaş 

başlatmaktan kaçınmaları istenmektedir.  

Mevcut rivâyetler savaş yasağının kaldırıldığını ispat etmeye yeterli 

değildir.76 Diğer taraftan bu mesele İslâm’ın evrensel ilkeleri, savaş hukukunu 

düzenleyen cihad âyetleri, inananlarla inanmayanlar arasındaki ilişkileri 

düzenleyen Kur’an hükümleri, âyetlerin indiği bağlam ve tarihi şartlardan 

bağımsız değerlendirilemez. Haram ayların kutsallığı ve teşrîʿ hikmeti dikkate 

alındığında savaş yasağının devamı İslâm’ın evrensel ilkelerine daha 

uygundur. Hz. Peygamber’in “falan âyet falan âyetin hükmünü iptal etmiştir” 

şeklinde bir sözünün nakledilmemiş olması iki ihtimali akla getirmektedir. Ya 

Hz. Peygamber’in mensûh olduğunu söylediği hiçbir âyet yoktur ya da 

söylemişse de bu bilgi sahih kaynaklardan bize ulaşmamıştır.77 Hem savaş 

yasağının devam etmesi konusunda hem de nâsih ve mensûh hakkında görüş 

birliğinin olmaması, söz konusu yasağın neshiyle ilgili rivâyetlere şüpheyle 

yaklaşılmasının önemli bir etkeni durumundadır.78 

Haram aylarda savaş başlatmanın serbest bırakıldığına işaret eden rivâyet lerin 

yanında harp etmenin ve her türlü öldürme eyleminin yasak olduğunu gösteren 

 
76  Mehmet Sait Şimşek, Günümün Tefsir Problemleri (İstanbul: Kitap Dünyası 

Yayınları, 2016), 321. 
77  Süyûtî, el-İtḳân fî ulûmi’l-Kur’an, 3/71. 
78  Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ b. Muhammed eş-Şâtıbî, el-Muvâfaḳât, thk. Meşhûr b. 

Hasan es-Selmân (Amman: Dâru İbni Affân, 1997), 3/339; Mustafa Öztürk, “Şâtıbî’nin 

Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Öncelikleri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, İslâmiyât 

3/1 (2000), 87. 
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rivâyetler de vardır. İbn Cüreyc (öl. 150/767)’in, Tabiîn’in büyüklerinden Atâ 

b. Ebî Rebah’tan naklettiğine göre o, Atâ’ya “sana haram ayı, onda savaşı 

soruyorlar. De ki: onda savaş büyük bir günahtır”79 âyetini okuyarak, bu âyete 

göre haram aylarda savaşın yasak olduğunu, eskilerin bu kurala uymalarına 

rağmen -yaşadıkları dönemdeki- insanların Kur’an’ın bu hükmüne riâyeti terk 

ettiklerini söyler ve bu hususta Atâ’nın görüşünü öğrenmek ister. Atâ cevaben 

Allah’a yemin ederek, insanların haram aylarda gazâya çıkmalarının ve savaş 

başlatmalarının helal olmadığını, bu kuralın nesh de edilmediğini, ancak 

Müslümanların bu yasağı uymayı terk ettiklerini söyleyerek bu konuda 

mevcut olan uygulamanın yanlışlığını dile getirir.80 Cessâs (öl. 370/981), 

“haram aylarda maruz kalınacak saldırılara karşı misliyle mukabelede 

bulunmak caiz olsa da bu aylardan savaş başlatmak helal olmaz” demiştir.81 

İbn Kesîr (öl. 774/1373), Haram ayların kutsal zamanlar olduğunu, Vedâ 

Hutbesi’nde dünyada yaşanacak en son güne kadar bu hükmün 

değişmeyeceğinin ilan edildiğini söyler.82 Şâtıbî (öl. 790/1388), şartları 

oluştuğunda yapılması emredilen savaşın, zaman bakımından istisnasının 

haram aylarda savaşma yasağı olduğunu, dolayısıyla bu hükmün nesh 

kapsamında düşünülemeyeceğini söyler.83  

İbn Âşûr (ö. 1973), haram aylarda savaş yapanın yasak olduğunu beyan 

etmekle birlikte bu çatışmasızlık halinin karşılıklı olduğunu, düşmanların bu 

aylarda saldırması durumunda onlara misliyle karşılık vermenin meşru ve 

 
79  el-Bakara 2/217. 
80  Ṭaberî, Câmiʿu’l-beyân ʿan te’vîli âyi’l-Ḳurʾân, 3/664; Ebu’l-Ferec Cemâlüddîn 

Abdurrahmân b. Alî İbnu’l-Cevzî, Nâsiḫu’l-Ḳurʾân ve mensûḫuh, thk. Muhammed 

Eşref Alî (Medine: el-Câmiatu’l-İslâmiyye, 2003), 2/270. 
81  Ebû Bekr Ahmed b. Alî Cessâs, el-Fuṣûl fi’l-uṣûl, thk. Uceyl Câsim (Kuveyt: et-

Turâsu’l-Arabî, 1994), 1/325. 
82  Ebu’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer İbn Kesîr, Tefsîru’l-Ḳurʾâni’l-

ʿazîm, thk. Mustafa es-Seyyid Muhammed. (Kahire: Müessesetu Kurtuba, 2000), 5/11. 
83  Şâtıbî, el-Muvâfaḳât, 3/344. 
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gerekli olduğunu beyan eder. Ebû Zehre (öl. 1974), İslâm’da savaşın yasak 

olduğu iki durumdan bahsederken “bunlardan biri Kur’an nassıyla sabittir ki 

o da haram aylarda savaşmanın yasak olmasıdır” ifadesini kullanır.84 

Çatışmasızlık halinin karşılıklı olduğu,85 düşmanın barış istemesi ve haram 

ayların girmesi halinde savaşın kesilip barış yollarının aranmasının zorunlu 

olduğu idafe edilmiştir.86  

Savaş yasağının Hudeybiye antlaşması, Huneyn gazvesi ve sonrası 

gerçekleşen bazı olaylarla fiilen uygulamadan kalktığı, dolayısıyla da bu 

hükmün mensûh olduğunu söylenmiştir. Tarihteki her olayı kendi hususi 

şartları içerisinde değerlendirmenin gerekliliği aşikârdır. Hz. Peygamber’in 

yapmış olduğu savaş ve seferlerin her birisinin özel nedenleri vardır. Bu 

sebepler üzerinde duran tarihçiler O’nun çoğunlukla savaş başlatan taraf 

olmadığını, barış ortamının bozulmaması ve kan dökülmemesi hususunda çok 

titiz davrandığını, ancak savaştan başka alternatifin kalmaması halinde bu 

yola başvurduğunu özellikle belirtirler. Allah Resulü bu aylarda saldırıya 

maruz kalması durumunda, “saygı karşılıklıdır” kuralına göre mukabelede 

bulunmuştur. Bir de haram aylardan önce başlayan savaşlar sona ermeden bu 

ayların girmesi halinde, düşmandan gelecek yakın tehlikeden emin olmadığı 

sürece savaşı sonlandırmamıştır.87  

Hz. Peygamber’in haram aylarda biri Hudeybiye’de Hz. Osman’ın 

öldürüldüğü haberi üzerine, diğeri Kaza Umresi esnasında olmak üzere iki 

defa savaşmaya niyetlenmiş, her iki olay da savaşa lüzum kalmadan barışla 

 
84  Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehre, el-ʿAlâḳâtu’d-devliyye fî ẓılli’l-İslâm 

(Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1954), 114. 
85   İbn Âşûr, et-Taḥrîr ve’t-tenvîr, 1984), 2/210. 
86  Seyyid Sâbık, Fıḳhu’s-sünne (Kahire: Dâru Mısır, 1954), 1/47. 
87  Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehre, Zehretu’t-tefâsîr (Kahire: Dâru’l-

Fikri’l-Arabî, ts.), 2/586. 
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sonuçlanmıştır. İki olayda alınan savaş kararı “size saldırırlarsa siz de onlara 

misliyle mukabelede bulunun”88 emrine uygun olarak gerçekleşmiştir.89 

 Hicretin 8. yılında Huneyn savaşının akabinde cereyan eden Tâif bölgesinde 

bulunan Hevazin ve Sakîf kabileleri üzerine yapılan seferler Huneyn savaşıyla 

başlayan sürecin devamı niteliğinde olup haram ayların dışında başlamıştır. 

Tâif’te muhasaranın devam ettiği sırada Zilkâde ayının girmesiyle, gerekli 

tedbirleri almak için bu ayda kuşatma birkaç gün daha devam etse de sonuçta 

Hz. Peygamber diğer sebeplerin yanında haram ayların da girmesiyle savaş 

yasağına uymuş ve kuşatmayı kaldırmıştır.90 

Başka bir analize göre,91 haram aylarda savaşmanın mübah kılındığını 

söyleyenler yaşadıkları dönemde meydana gelen olaylardan etkilenmişler ve 

savaş yasağının tarihsel bir olgu olduğu zannına kapılarak haram aylar da 

dahil her zaman savaş yapılabileceği düşüncesine sahip olmuşlardır. 

Fikirlerine mesnet olacak herhangi bir nas bulamadıkları için de nesh 

nazariyesine başvurmuşlardır. Hz. Osman döneminden itibaren mücadele 

yeniden şiddetlenmiş ve art arda uzun süre devam eden savaşlar yaşanmıştır. 

Bu zamanlarda önceden başlayan savaşlar haram aylarda da devam etmiştir. 

Ancak bu aylarda savaşın devam etmesi, tehlikenin devam etmesi nedeniyle 

önceden başlayan savaşın haram aylarda da devam etmesi kabilindendir. Ne 

var ki o dönemin ulemâsı, savunma savaşı olan ve cevaz verilen bu durumu, 

yanlış bir değerlendirmeyle, haram aylarda savaş yasağının nesh edildiği 

şekilde yorumlamışlardır. Hâlbuki haram aylarda yasak olanın saldırı savaşı 

olduğu, düşman saldırısına karşılık vermenin ve başlamış olan savaşı haram 

 
88  el-Bakara 2/194 
89  İbnu’l-Arabî, Aḥkâmu’l-Ḳurʾân, 1/206; Kurtubî, el-Câmiʿu li-aḥkâmi’l-Ḳur’ân, 

3/422. 
90  İbn Kesîr, Tefsîru’l-Ḳurʾâni’l-ʿazîm, 7/199; Mustafa Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-

Kerîm, 2/664. 
91  Ebû Zehre, Zehretu’t-tefâsîr, 2/588. 
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aylarda da devam ettirmenin yasak olmayıp, bilhassa emredilen bir durum 

olduğu gerçeği dikkate alındığında, açık naslara ve Hz. Peygamer’in 

uygulamalarına muhalif bir şekilde savaş yasağının nesh edildiğini iddia 

etmeye ve zorlama yorumlarla nesh nazariyesine baş vurmaya gerek 

kalmayacağı açıktır. Neredeyse tevâtür derecesinde aktarılan Vedâ 

Hutbesi’nde “kıyamete kadar bu ayların hürmetinin devam edeceği”ne dair 

vurgu, neshe hiçbir ihtimal bırakmayacak şekilde açıktır. Bu hutbe, Hz. 

Peygamber’in uygulamalarından ve nâsih olarak gösterilen tüm olaylardan 

sonra gerçekleşmiştir.92 

Sonuç 

Haram aylarla ilgili bilgileri Hz. İbrâhim’e kadar götürülür. Bu durum 

muhtemelen Arapların soyunun Hz. İsmâil vasıtasıyla Hz. İbrâhim’e 

dayanmasından ve onun Allah’ın emriyle Kâbe’yi inşa ederek hac ibadetini 

başlatmasından kaynaklanmaktadır. Haram ayların kutsiyetinin İbrâhim 

peygamberden beri biliniyor olması, ondan önce bu ayların kutsal olmadığını 

göstermez. Aynı şekilde bu aylarla ilgili bilgilerin Araplar kanalıyla gelmiş 

olması ve zaman içinde bu aylara saygı göstermenin onların bir geleneği 

haline dönüşmüş olması da bu aylarla ilgili uygulamaların Araplara ait bir 

gelenek olduğunu ifade etmez.  

Mevcut bilgiler bu aylara saygının Araplara ait bir gelenek olduğu izlenimini 

verse de Kur’an’ın haram ayların kutsal oluşuyla ilgili olarak “ilk yaratılış”a 

işaret etmesi, Hz. Peygamber’in de “dünya hayatının sonuna kadar” 

vurgusunu yapması, bu ayların kutsallığının bir toplumun geleneği veya 

mitolojik bir olgu olmadığını, İlâhî kudretin takdiriyle kıyamete kadar devam 

edecek olan evrensel bir hakikat olduğunu göstermektedir. İnananlar 

açısından haram ayların kutsiyetinin bütün zaman ve mekânları kapsayan bir 

 
92  Mustafa Zeyd, en-Nesḫ fi’l-Kur’ani’l-Kerîm, 2/664. 
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değer olduğu hususundaki Kur’anî ve Nebevî beyân ikna edici olsa da bu 

iddianın ispatı için, Arap geleneği ve İslâmî kaynakların dışında, diğer dinler 

ve kültürlerde de haram aylara benzer uygulamanın olup olmadığının 

araştırılması gerekmektedir. 

İslâm haram ayların kutsallığını doğrulamış, Müslümanlar bu aylara saygıyı 

ve yasaklarına riâyeti sürdürmüşlerdir. Hz. Peygamber’den bu ayların 

kutsallığının iptal edildiği ve savaş yasağının kaldırıldığını açıkça belirten, 

harhangi bir bilgi veya uygulama nakledilmemiştir. Hz. Peygamber’in bu 

aylardaki savaşları, yasaklanan “saldırı savaşı” kapsamında 

değerlendirilemez. Ashab, haram ayların kutsiyetine saygıda kusur 

etmemiştir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra da bu durum değişmemiş, dört 

halife döneminde haram aylarda savaşmanın helal kılındığı düşüncesiyle 

düşmana savaş açıldığıyla ilgili bir bilgi nakledilmemiştir. İslâm öncesi 

Cahiliye Araplarındaki tevhid inancından sapmalara parelel olarak haram 

aylar, dinî hüviyetini büyük ölçüde yitirmiş olsa da “haram aylar” tamlaması, 

kavramsal anlamını (kutsallık ve yasak) kaybetmeyerek Kur’an’da nesh 

olgusuyla ilişkilendirilinceye kadar korumuştur.  

Sonraki dönemlerde “Kur’an’da nesh olgusu”na parelel olarak haram aylarda 

savaş yasağının neshi meselesi gündeme gelmiştir. Yasağın neshine kâni 

olanlar, meseleyi hac ibadeti özelinde ele almışlar, yasağın, zamanın şartları 

gereği bu ibadetin icrasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin bertaraf edilmesi 

için alınan bir tedbir gibi değerlendirmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak da 

Arabistan coğrafyasının tamamen Müslümanların eline geçmesiyle, hac ve 

umre ibadetlerinin güven içinde eda edilebilmesi maksadının hasıl olduğuna, 

bölge dışında yapılacak savaşların, hac ve umreyi etkilemeyeceğine, 

dolayısıyla haram aylarda savaş yasağına gerek kalmadığına kâil olmuşlardır. 

Savaş yasağının illetinin hac ve umre ibadetlerinin emniyetinin 

sağlanmasından ibaret olmadığı kaynaklarda açıklanan bir husustur. Kaldı ki 
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hac ve umre ibadetinin mekânı olan Mekke ve Kâbe bölgesinin 

Müslümanların kontrolünde bulunuyor olması, hiçbir zaman buraların 

kaybedilmeyeceği anlamını ifade etmez. Geçmişte olduğu gibi tarihin 

herhangi bir diliminde, buralar tekrar inananların elinden çıkabilir. Bu 

durumda hac ve umre ibadetini yapmak isteyen inananlar, tekrar haram 

aylarda savaş yasağının sağlayacağı, emniyet ve güven ortamına muhtaç 

duruma düşebilirler.     

Haram aylarda savaş yasağının mensûh olmayıp devam eden Kur’anî bir 

hüküm olduğu düşüncesi, nesh iddiası kadar eski, hatta bu iddiadan daha da 

önce dile getirilen bir husustur. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber’den 

rivâyet edilen ilk bilgiler onun bu aylarda saldırı savaşı yapmadığı bu aylara 

özel ihtimam gösterdiğiyle ilgilidir. Savaş yasağının neshi iddiası, nesh olgusu 

açısından, nâsih olduğu söylenen âyetler bakımından ve tarihî gelişmeler 

yönünden incelendiğinde tutarsız görünmektedir. Aksine haram ayların 

kutsal/haram oluşunu Kur’an haber vermiş, Hz. Peygamber de Vedâ 

Hutbesi’nde Allah’ın bu hükmünü bütün insanlığa ilan etmiştir. Bu ayların 

mübarek ve saygıya değer olmadığını söyleyen hiçbir alim olmamıştır.  

Tefsir geleneğinde, haram aylarla ilgili âyetlerin izahı yapılırken, daha çok bu 

aylarda savaş yasağının neshi meselesi ön plana çıkmış olsa da haram ayların 

hikmet-i teşriî, söz konusu yasaktan ibaret değildir. Bu ayların haram 

kılınmasının nedenleri arasında, hac ve umre ibadetinin güven ve huzur içinde 

eda edilmesinin sağlanması, bu ibadetle bağlantılı olarak, ticâri faaliyetlerin 

emniyet içinde yapılmasını temin edilmesi de vardır. Bunlara ek olarak haram 

ayların kutsal oluşunun hikmetleri arasında, uzun zaman savaş yapmak 

zorunda olan askerlerin bu mübarek zamanlarda kendilerine zaman ayırma 

fırsatının verilmesi, savaşın olumsuz etkilerinin telâfi edilebilmesi, insanları 

birbirleriyle çatışmadan, beraber yaşamaya alıştırma ve kalıcı barışın temin 

edilmesinin hedeflenmesi gibi hususlar da sayılabilir. 
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 Bu aylar, manevî terakkileri için inanan insanlara bir fırsat olarak sunulmuş, 

insanlar haram aylarda daha fazla ibadet etmeye ve iyilik yapmaya teşvik 

edilmiştir. Haram aylarda insanların daha dikkatli davranmaya, her türlü 

zulüm, çatışma, haksızlık ve günahlardan kaçınmaya davet edilmesi, daha 

fazla ibadet ve itaatin önerilmesi, toplumsal huzurun temini, nefis terbiyesi ve 

salih kul olma yolunda insanları cesaretlendirmesi yönünden çok değerlidir. 

Savaş yasağı uygulamaya konulduğunda, insanlara barışın güzelliklerini 

yaşama fırsatını vermesi ve çatışmasızlık halinin kalıcı olmasının temin 

edilmesi bakımından önemli bir etkiye sahip olacağı söylenebilir. 

Dünya üzerinde savaşın yıkıcı etkisinin artarak devam ettiği bir dönemde, 

İslâm âleminin Allah’ın insanlığa bahşetmiş olduğu haram ayları ve onun 

barışa katkısını yeniden hatırlamaları, insanlığın kurtuluşuna bir çözüm yolu 

olabilir. Bu husustan olarak İslâm ülkeleri kendi aralarında oluşturmuş 

oldukları cemiyetlerde bu konuyu gündemlerine alabilirler. İnsan hakları ve 

savaş hukukunu düzenleyen uluslararası örgütler nezdinde girişimde 

bulunabilir, haram aylarda savaşmayı, inanca ve kutsala saygı çerçevesinde, 

insan hakkının ve inanca saygının ihlâli olarak değerlendirilmesini 

sağlayabilirler. Böylece Kur’an’ın evrensel bir prensibi olan “haram aylarda 

savaş yasağı” hükmünün dünya ölçeğinde uygulanmasına katkı sağlamış 

olurlar. Hiç kuşku yok ki böyle bir icraatın gerçekleşmesi halinde bundan en 

çok yararlanacak olan İslâm âlemi ve Müslümanlar olacaktır. 
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Musul merkez olmak üzere kurulan Zengiler Devleti, el-Cezir bölgesinin  

Diyar-ı Rebia ve Diyar-ı Mudar bölgeleri ile Haleb’i içine alan geniş sınırlara 

sahip siyasi bir teşekkül olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Zengi’nin 

ölümünden sonra Haleb ve Musul olmak üzere iki kola ayrılan Zengiler 

Devleti’nin Musul şubesi yaklaşık bir asır Irak’ın kuzeyinde siyasi varlığını 

devam ettirmiştir. Bu çalışmamızda Zengiler Devleti’nin sosyal hayatını 

incelemeye çalıştık. 

         1. Eğlence Merkezleri 

Ortaçağlarda Musulluların en çok tercih ettiği gezinti yerleri Dicle kıyıları idi. 

Burası onlar için adeta yazlık görevini  görürdü. Sıcakların artmasıyla 

evlerinden ayrılan Musullular Dicle’nin doğu yakasında suların çekildiği 

yerlere gelirler ve bir tür çardağı andıran, kamışdan yaptıkları kubbeli 

yataklarını, bu alan üzerine yerleştirilerdi. Onlar bir yandan nehir havzasından 

istifade ederler diğer yandan da suyun çekildiği verimli kumluk arazide 

salatalık ve acur yetiştirirlerdi. Yaz mevsimini böyle geçiren Musullular kış 

mevsiminin başlamasıyla evlerine dönerlerdi1.  

 

Musul, Erbil, Cizre ve Sincar yakınlarında yer alan kimi manastırlar bağları, 

bostanları ile bahar aylarında gidilen en güzel gezinti yerleri arasında idi. 

Hristiyanlar bu manastırların bazılarında görkemli bayram kutlamaları tertip 

ederlerdi. Bu kutlamalar esnasında kurbanlar kesilir, şarkılar söylenir, şiirler 

okunur, şaraplar içilir ve çeşitli eğlenceler düzenlenirdi. Müslümanlar da bu 

kutlamaları izlemek, hoş vakit geçirmek üzere buralara gelirlerdi. Bu 

kutlamalar esnasında pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve dönemin en 

gözde mesire alanları olan bu manastırlar, Musul’un kuzeyine yaklaşık 1 mil 

 
1 Kazvini,Asâru’l –Bilâd Ahbâru’l –İbâd, www. Alwaraq .net, (Mektebe  Turâsiyye 

Coğrafya),  s.183. 
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uzaklıkta yer alan mihail2 said3 el-hadise yakınlarındaki Bârkânâ4, belede 

yarım fersah uzaklıktaki E bi Yusuf5, Malasâ ya yakınlarındaki Kelb6, Cizre 

civarındaki zernûk ve onun hemen yakınlarındaki küçük Zernûk ve onun 

hemen yakınlarındaki Küçük Zernûk7ve Erbil civarındaki Amr İtrail idi8. 

 

Ayn el Kayyara9, Dyr el-Ala10, hamam ali 11ve tanza civarındaki kaplıcalar da 

baharla birlikte ziyaretçilerle dolup taşardı. Onlar buralarda hem bazı 

hastalıklarını tedavi ederler hem de dinlenirlerdi12. Musul Emiri Çökürmüş  

rahatsızlanınca Tanza yakınlarındaki el-Hammeye gelmiş ve ve burada 

istirahat etmişti13 uzun süre çektiği hastalıktan muzdarip olan Atabeg 

Nureddin, doktorların tavsiyesiyle Ayn el-Kayyaraya giderek bir süre 

dinlenmiş ve Dicle yoluyla Musul’a dönerken vefat etmişti. 

 

       2.Oyunlar     

 

 Musul halkının en sevdiği oyunlar arasında Türklerin meşhur oyunu 

“çevgen” yani polo gelirdi14. Ortaçağlarda her kentte bu iş için hazırlanmış bir 

 
2 El Ömeri, Mesalikul Ebsar, C.I, s.294-295. 
3 El Ömeri, a.g.e., C.I, s.289. 
4 El-Ömeri,a.g.e.,C..I, s.302. 
5 El-Ömeri,a.g.e.,C..I, s.303. 
6 El-Ömeri,a.g.e.,C..I, s.254. 
7 Yakut el Hamavi, Mu’cemul- Buldân,  C.II.,  Beyrut tarihsiz. s.511. 
8 El-Ömeri,a.g.e,.,C.I, s.288-289. 
9 Yakut,a.g.e.,  C.II,, s.259. 
10 Yakut, a.g.e.,C.II., s.529. 
11 Yakut, a.g.e. CII,,.498. 
12 İbnül Esir, el Kamil,C.X, s.326.  
13 Tülay Yürekli,Zengiler Döneminde Musul ve Çevresi,  Basılmamış Doktora Tezi, 

Ankara,2009,s.210. 
14 Eşref Buharalı, “ Sultan Nureddin Mahmud Zengi” Kafalı Armağanı,Ankara, 2002, 

s.117.. 
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veya birkaç alan bulunurdu15,  Musul’da, Erbil’de bu oyunun oynandığı 

meydanlar mevcuttu. 

 

Zengiler devletinin kurucusu İmadeddin Zengi bu oyunu H.517 M.1123-1124 

yılında Basra şehir meydanında Sultan Mahmud ile oynamıştı. Zengi ailesi 

üyelerinden Atabeg İzeddin Mesud b. Kutbeddin Mevdud, Musul meydanında 

çevgen oynar ve ona emirleri de katılırdı16. Atabeg Nureddin Mahmud b. 

Zengi ise bu oyunda usta olmasının yanı sıra adeta onun tutkunu idi. O, 

aydınlık gecelerde meşaleler yaktırarak bu oyunu oynardı. 

 

Onun poloya düşkünlüğü itibar ettiği din adamlarından birini rahatsız etmiş 

ve bu durumu Nureddin Mahmud’a bir mektup yazarak bildirince o, kendi el 

yazısı ile yazdığı cevapta bu oyunun sadece eğlence amaçlı olmadığını atların 

ve askerlerin bu yolla savaşa hazırlandıklarını dile getirmişti17. 

 

Bir diğer meşhur oyun da Türklerin kabak oyunu idi Nureddin Mahmud b. 

Zengi, Haleb’in bayraklarla donatılmış el-Ahbar meydanında askerlerini 

toplayarak Haleb ahalisinin önünde bu oyunu oynamıştı18. Ayrıca Dımaşk’ta 

kendi adıyla yani “Atabeg Oğlu” meydanı ile bilinen ünlü Gök Meydan’da ve 

oğlu Melik es- Salih’in sünnet düğününde de bu oyunu icra etmişti19. 

 

“Bınduk” denilen özel bir aletle kuş avcılığı dönemin en popüler oyunları 

arasındaydı. Kelimenin aslı Farsça olup kurşundan, taştan veya çamurdan 

 
15 Ali Mazaheri, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları. Çev. Bahriye Üçok, 

İstanbul,1972, 

s.232. 
16İbnül Esir, et-Tarihül Bâhir fi’d Devleti’l Atabekiyye bi’l MevsılYayınlayan ve 

tahkik eden. Abdülkadir Tüley mât, Kahire,1963 s.27. 
17 Eşref Buharalı, a.g. m., s. 117. 
18 Bundârî,Senâl- Bârku’ş-Şâmî, C.I, s.152. 
19 Eşref Buharalı,a.g.m.,s.118. 
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yapılan küçük küreler anlamına gelmektedir. Bu spor tutkunları küçük 

küreleri yaylar aracılığıyla ok gibi fırlatırlardı20. 

 

Usta avcılar bunduklarla avladıkları kuşu şahinlerle birlikte Bağdat’a 

gönderirler ve bu kuşlar kentin el- Bedriyye denilen kapısına asılır, halife de 

asılan avların üzerine adet olduğu üzere dinarlar saçarak bu avı getirenleri 

ödüllendirirdi. H.635/ M. 1236-1238 yılında Türkiye Selçuklu sultanı 

Keyhüsrev b. Keykubad’ın avladığı kuş şehitlerle Bağdat’a ulaşmış ve avın 

üzerine bin dinar saçılmıştı21. H. 534/ 1236-1237 yılında Musul Emiri 

Bedreddin Lülü ‘nün oğlu Rükneddin İsmail, avını hâdım Beşir ve yanına 

kattığı iki avcı şahitle birlikte Bağdat’a göndermiş, bu av el- Bedriyye kapısına 

asılarak üzerine 1000 dinar saçılmış ve onu getirenlere de üç bin dinar ile 

hilatlar verilmişti.22  H.638 / M.1240-1241 yılında Bedreddin Lülü’nün oğlu 

emir İbrahim avladığı kuşu babasının elçisi ve şehitlerle beraber Bağdat’a 

göndermiş, halife de avı el- Bedriyye kapısına astırarak, üzerine bin dinar 

saçmış ve avı taşıyanlara da bağışlarda bulunmuştu. 

 

Dönemin diğer oyunları, cirit, okçuluk ve at yarışları idi. Atabeg İmadeddin 

Zengi, at yarışlarını sever ve sık sık at yarışları düzenlerdi23. İbn Cübeyr, 

Dımaşk’tan geçerken, daha önceleri Atabeg Nureddin Mahmud’un 

hizmetinde uzun yıllar bulunmuş olan Sultan Selahattin Eyyubi’nin şehir 

meydanında cirit oynadığını, at yarışları tertip ettiğini ve oğullarının da 

okçuluk talimleri yaptıklarını nakletmektedir24. 

 

 
20 İbnül Fûtî,Havâdisu’l Câmia ve’l  Tecâribu’l- Nâfia  fi’l- Mieti’s- Sâbia  Tahkik eden, 

Muhdî en-Necm, Beyrut,2003,25. 
21 İbul Futi, a.g.e.,s.93. 
22 İbnul Futi,a.g.e.,s.87. 
23 al Dakuki, a.g.e., s. 96. 
24 İbn Cübeyr, Rıhletu’l-Kinanî, Türk Terc. Endülüsten Kutsal Topraklara Seyahatname 

İbn Cübeyr, Çev, İsmail Güler,., s.213. 
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3.Mevlid Şenlikleri ve Diğer Kutlamalar 

 

Dönemin en güzel geçen eğlence dönemi Erbil hâkimi Gökbörü tarafından her 

yıl Erbil’de düzenlenen Mevlid  şenliklerine rastlardı. Bu şenlikler 

Peygamberin doğum tarihine dair iki rivayetin bulunması sebebiyle bir yıl 8 

Rebiyülevvel, bir yıl 12 Rebiyyülevvel’de düzenlenirdi. Her yıl el- Cezire, 

Musul, Sincar, Nusaybin, ve diğer Müslüman ülkelerden alimler, fakihler, 

sûfîler, kuran okuyucuları, şairler ve halk bu kutlamalara katılmak üzere 

Erbil’e gelirdi. Gökbörü mevlid gününden önce kale kapısından meydan 

civarındaki hangâha kadar uzanan dört veya beş katlı yirmiden fazla kubbe 

yaptırır, bunlardan birisini kendisine diğerlerinin devletinin ayanlarına ve 

emirlere ayırırdı. Bu kubbeler göz alıcı bir şekilde süslenir ve katlara müzik 

koroları, gölge oyuncuları ve hokkabazlar yerleştirilirdi. Gökbörü her gün 

ikindi namazından sonra bu kubbeleri birer birer dolaşır, şarkıları dinler, gölge 

oyunlarını izler, hangâhta kalarak sema yapar, sabah namazından hemen sonra 

ava çıkar öğleden sonra kaleye dönerdi. O, mevlid gecesine kadar böyle 

vaktini geçirirdi. Mevlidden iki gün önce kaleden develer, inekler ve koyunlar, 

davullar şarkıcılar ve hokkabazlar eşliğinde şehir meydanına getirilir ve 

kurban kesilirdi. Buraya kurulan kazanlarda etler pişirilirdi. Mevlid gecesi 

kalede akşam namazı kılındıktan sonra önünde gökbörü nün olduğu ellerinde 

iki veya dört adet yanan meşaleler ile binekleri üzerinde bir alay ile birlikte 

çıkılırdı. O gece semalar düzenlenirdi. Mevlid günün sabahında ise kaleden 

hangâha sufilerin elleri üzerinde hilatler indirilirdi. Onlardan her birinin elinde 

bir bohça olurdu. Ayanlar, reisler hangâhta toplanır ve burada vaazlar için 

kürsüler kurulurdu. Gökbörü bazen askerlerin gösterilerini bazen halkı, bazen 

vaazcıları bazen de askerleri izlerdi.  

 

Askerlerin resmi geçitleri bitince meydanda halk için sofralar kurulurdu. Bu 

sofrada ekmek, yemek ve pek çok şey bulunurdu. Hangâhta kürsünün yanında 
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toplananlar için desofralar kurulurdu. Yemekten önce mevlid şenliklerine 

katılan ayanlara, reislere, vaizlere, fakihlere ve şairlere hilatlar verilir ve 

kurulan sofrada yemekler yenilirdi. Bu akşama ve daha sonrasına kadar devam 

ederdi. Gökbörünün kendisi de orada kalarak sabaha kadar sema yapardı. 

Şenliklerin bitiminde buradan ayrılanlara memleketlerine dönmeleri için bir 

miktar ödenek de verilirdi. Bu kutlamalar esnasında meyveler, kaymaklar ve 

tatlılar yenilirdi25. Sıbt’ın bu şenliklere katılanlardan birinden aktardığı 

rivayete göre, bu kutlamalar esnasında yüz kırk kışlamış, beş bin kızarmış baş, 

on bin tavuk, yüz bin yağ, otuz bin sahan tatlı tüketilirdi26.  

Musul da mevlid şenliklerinin en görkemlisini ömer molla düzenlerdi. Bu 

kutlamalara atabegler, vezirler, alimler ve halk da katılırdı. Şairler gelir 

peygamberi öven şiirler okurlardı. Kutlamalar esnasında tıpkı Erbil’de olduğu 

gibi ziyafetler verilirdi27 

Atabegler nevruz kutlamaları ve festivaller tertip ederler, Ramazan ve Kurban 

bayramlarında da çeşitli eğlenceler düzenlerlerdi. Bu kutlamalar esnasında 

pek çok şey kurban edilirdi. H. 544 /M.1149-1150 Atabeg Seyfeddin Gazi, 

bayram kutlamalarında sığır ve tavuklardan ayrı olarak bin koyun kurban 

ettirmişti28. 

Bir nevi şenlik havasında geçen diğer bir sosyal faaliyet de hac adaylarının 

yolcu edilmesi ve hacdan dönenlerin karşılaşması idi. 1184 yazına tesadüf 

eden ve Türkiye Selçuklu sultanı Mesudun kızı ile Atabeg İzeddin in 

 
25 İbn Hallikan, Vefeyatul- Ayan, C. IV, s.117-119,;Abdullah Ekinci, “ Muzafereddin 

Kököbörü’nin Siyasi ve Sosyal Faaliyetleri”, Türkler,, C.IV, 859-861. 
26 Sıbt, Mir’atuz Zamân,C.VIII,s.683. 
27 Tülay Yürekli, a.g.e, s. 211. 
28 İbn Kesir, a.g..e, C. XII, s.417. 
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annesinin bulunduğu Musul hacıları büyük bir törenle ve ihtişamla kente 

girmişlerdi. Büyük, küçük bütün Musullular onları karşılamaya çıkmışlardı29. 

 4. Adetler ve Cezalar 

Zengiler Devleti, diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi şeri hükümlerin 

uygulandığı bununla beraber eski Türk adetlerinin yürürlükte olduğu bir 

karaktere sahipti. 

Aile üyeleri Sünni İslam anlayışına sahiptirler. Genellikle Hanefi olan Zengi 

ailesinin bilinen tek Şafii üyesi Nureddin  Arslan idi30. Sebebi bilinmemekle 

birlikte Sincar Atabegi İmadeddin Zengi koyu bir din anlayışına sahip olan 

şafilerden hoşlanmazdı. Bu sebeble o, Sincar da yaptırdığı medresede 

kendisinden sonra dahi Hanefi fıkıhının esas alınmasını, kapıcı ve 

temizlikçilerinin dahi Hanefi olması şartını koymuştur31 

Zengi ailesi eski Türk inancına dair bazı gelenekleri devam ettirmekteydiler. 

Örneğin, dönemin din alimlerinin  üzerinde fikir birliği sağlayamadığı atın 

kurban edilmesi yaygındı. Musul Atabegi Seyfeddin Gazi ordu için sabah 

yemeğinde yüz baş koyun akşamda yine at ve sığır dışında otuz koyun 

kestirirdi32. Kaynakların oldukça dindar bir şahsiyet olarak söz ettikleri 

Nureddin Mahmud, 1159 yılında Haçlılara karşı düzenleyeceği sefere iştirak 

etmek üzere gelen kardeşi Kutbettin Mevdud için verdiği muhteşem ziyafette, 

koyunlar ve sığırlar kesilmişti. 1  

Ölüm sonrası uygulanan adetler bir bütünlük içerisinde yürütülürdü. Bu 

adetlerden en çok dikkati çeken, ölümün doğrudan şehre sokulmamasıydı. 

 
29 İbn Cübeyr, a.g.e., s.173-174. 
30 İbn Kesir, a.g.e.,C.XIIı, s.157. 
31 İbnül Esir, el kamil fi’tTarih, Yayınlayan C.J.Tomberg, Leyden 1866-1876, 

C.XII,,s.114. 
32 İbnül Esir, Atabekiyye, s. 93. 
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Atabeg İmadeddin Zengi, Haleb’e hâkim olunca Karnebiya dağında kubbe 

altında gömülü bulunan babası Aksungur’un naaşını, ölünün şehre sokulması 

uğursuzluk sayıldığından, gece vakti oradan alıp Haleb surunun üzerinden 

geçirterek ez-Züccaâcin medresesine defnettirmişti33.  

Bu adetlerin yanı sıra diğer bir matem alameti de başa toprak saçma idi. Başa 

toprak atma Türklerin en eski geleneklerindendi. Musul un Selçuklu 

valilerinden Çökürmüş, 1104 yılında Musulu Sultan Muhammede teslim 

ettikten sonra Sultan’ın yanına gidince iyi idaresinden dolayı kendisine sonsuz 

muhabbet besleyen Musul halkı üzüntüden başlarına toprak atmışlar, ağlayıp 

feryat etmişlerdi34. 

SONUÇ  

Bu çalışmamızda gördük ki, Zengîler Musul ve çevresinde, farklı etnik 

toplulukların ve kültürel katmanların üzerine inşa edilmiş; sosyo ekonomik ve 

iktisadi yapının ve kentsel dokunun gelişmesinde dönemine göre oldukça 

önemli roller ve izler bırakmış, Türk kültür ve tarihine damgasını vurmuştur. 

 Zengiler devleti kendilerinden önce hakimiyet kurmuş olan Selçuklu 

hakimlerinin bıraktıkları mirasın tamamlayıcısı olmuşlardır. 

 

 

 

 

 
33 İbnül Adim,Zübde,CII, s.242. 
34 İbnül Esir, a.g.e., C. X, s.310-311. 
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Zengiler Devleti’nin kurucusu Atabeg İmadeddin Zengi Kasımüddevle 

Aksungur’un oğlu idi. Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli komutanlarından 

olan Aksungur’un oğlu idi. Büyük Selçuklu Devletinin önemli 

komutanlarından olan Aksungur, Sultan Melikşah’a olan yakınlığı ile 

bilinirdi. Vezir Nizamülmülk’ün tavsiyesiyle 1087  yılında Haleb valiliğine 

tayin edilen Aksungur, devlet merkezinden uzlaşmasına rağmen, Melikşah’ın 

ölümüyle Selçuklular ailesi içerisinde başlayan taht mücadelelerinde aktif 

roller üstlendi. Bu mücadeleler esnasında önceleri Suriye meliki Tutuşun 

yanında yer aldı ise de daha sonra ondan ayrılarak Melikşah’ın oğlu 

Berkyaruk’un saflarına geçti. Berkyaruk’a sadakatle bağlı olan Aksungur, bu 

uğurda Tutuş ile Haleb civarında giriştiği savaş esnasında yaralanarak 

öldürüldü1. 

          1.Salgın Hastalıklar 

Zengiler döneminden yaklaşık yüz yıl evvel Musul ve çevresi pek çok salgın 

hastalıkla sarsılmış ve nüfusun büyük bir kısmı bu salgınlar esnasında hayatını 

kaybetmiştir. Yaklaşık bir buçuk asır Musul ve çevresinin hâkimleri olan 

Zengiler zamanında sağlık alanında ulaşılan noktayı göstermesi bakımından 

daha önceki dönemlerde bölgede yaşanan bu salgınlara ve yarattığı sonuçlara 

değinilmesi faydalı olacaktır. 

Zengilerden yaklaşık yüz yıl evvel bölgeyi tamamıyla etkisine alan ilk salgın 

H.423/M. 1031-1032 yılında yaşanan büyük kuraklığın ardından kendisini 

göstermiş  ve Musul’da çiçek hastalığından pek çok kişi hayatını kaybetmiştir. 

Bu salgından ölenlerin dört binini sadece çocuklar oluşturuyordu2. Bu 

salgından iki yıl sonra Suriye ve Irak‘a kadar yayılan boğmacadan yine 

Musul’da pek çok kişi ölmüş bazı evler ahalisinin tamamı bu salgın esnasında 

 
1 İbnül Esir,el-Kamil, C.IX, s.126. 
2 İbnü’l Esir, el-Kamil,  C.IX, s.126. 
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ölmesi sonucunda kapanmıştı3. H.439/M.1048-1049 yılında yaşanan kıtlığın 

ardından Irak, el-Cezire ve Musul’un etkisi altına alan ikinci kıtlık dalgasını 

korkunç bir veba salgını takip etmiş ve çok sayıda insan bu nedenle hayatını 

kaybetmişti. Ölenlerin sayısının çokluğundan çarşılar ve Pazar yerleri 

boşalmıştı4. H.448/M. 1056-1057 yılında Suriye, el-Cezire, Yemen, Mısır, 

Mekke, Cibal ve Musul’u tehdit eden geniş çaptaki veba salgını pek çok 

kişinin hayatıyla son bulmuş, bu sırada Bağdat ta bulunan Sultan Tuğrul bizzat 

kendi şahsi malından yaptığı harcama ile 18 bin kişiyi kefenletip 

defnettirmişti5 H.469/M. 1076-1077 yılında yaşanan vebada el-C ezire, I rak 

ve Suriye de çok sayıda insan ölmüş bu sebeple mahsuller toplanmamıştı6. 

Zengilerden önce Musul bölgesini kasıp kavuran veba salgını Zengiler 

döneminde sağlık kuruluşlarına önem verilmesi, çevre temizliğinin 

sağlanamasına paralel olarak yaklaşık bir buçuk asırlık hakimiyet 

dönemlerinde sadece iki kez yaşanmıştır. İlk veba salgını H.575/ M. 1180 

yılının sonlarına doğru patlak vermiştir. Suriye, el-Cezire, Irak, el-Cibâl ve 

diğer pek çok yeri etkileyen bu veba salgınını menenjit salgını takip etmiş ve 

pek çok insan ölmüştür7. İkinci veba salgını 1225 yılında yaşanan kıtlık 

esnasında ortaya çıkmış ve pek çok kişinin hayatıyla sonuçlanmıştı. 

H.600/M.1203-1204 yılında, Musul’dan Irak’a kadar olan bölgede adı 

bilinmeyen bir salgın sebebiyle yine pek çok kişi hayatını kaybetmiştir8. Bu 

olaydan dört yıl sonra  Musul ve civarı bu kez şiddetli bir depremle sarsılmış, 

Irak, el,Cîbal bölgesi ve diğer yerlerde de etkili olan bu deprem esnasında çok 

 
3 İbnü’l Esir, a.g.e.,C.IX, s.412. 
4 İbnü’l Esir,a.g.e.,C.IX, s.412. 
5 Ali Sevim, İibnül cevzi nin el-muntazam adlı eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler 

h.430-485 1038-1092, Belgeler C.XXVI, S.30, Ankara 2005, s.12. 
6 İbnül Esir, a.g.e., C.X, s.102. 
7 İbnül Esir, a.g.e., C.XI, s. 361. 
8 Tülay Yürekli,Zengiler Dönemi Musul, ve Çevresi, Ankara,2009, s.211-213. 
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sayıda insan ölmüştür9. 1137  yılının sonbaharında Musul, el-Cezire 

bölgesinin tamamı, Irak,Suriye ve diğer yerler pek çok kişinin ölümüyle 

sonuçlanan şiddetli depremle bir kez daha sarsılmıştır10. 1138 yılında Suriye, 

Musulun merkezi olduğu el-Cezire bölgesi ve bir çok yerde çok sayıda şiddetli 

depremler yaşanmış ve Halep şehri adeta harabeye dönmüştür. Abûl Farac b. 

5657 1169-1170 yılında Musul da yaşanan bir depremde söz etmekle birlikte 

ne depremin yarattığı zarardan ne de şiddetinden söz etmemektedir11. 

Bu felaketten dört yıl sonra Musul bölgesi bu kez ardı arkası kesilmeyen 

sağanaklara teslim olmuş, Dicle nehrinin suları yükselmiş ve yaşanan sel 

felaketi ile şehir harabeye dönmüş 1000 kadar ev yıkılmış, 1000 kadarı da 

harap olup yıkılmağa yüz tutmuş ve enkaz altında kalan çok sayıda insan 

ölmüştür. Aynı şekilde Bağdat taki evlerin de çoğu sular altında kalmıştır12.  

1194 yılı baharına doğru el-Cezire, Irak’ta ve pek çok yerde depremler 

yaşanmıştır13 . İbnül esir bu depremlerin Musul ve çevresine hissedildiğine 

dair açık bilgi vermemektedir. Ancak Musul, Hakkari, Erbil,Cizre ve Sincar 

el-Cezire bölgesi dahilinde olduklarına göre bu depremler buraları da 

etkilemiş ya da en azından hissedilmiş olmalıdır. H. 597 M.1200-1201 yılında 

Musul, el- cezire, Suriye, Mısır ve diğer yerlerde yaşanan deprem ise en fazla 

Suriye’de hissedilmiş, Dımaşk, Hama, Bursa, Nablus, Trablus, ve Hıms’daki 

pek çok ev tahrip olmuştur14. H.600 M.1203-1204 yılında Mısır, el-Cezire ve 

 
9 İbnül Esir, el kamil,C.XI, s.40. 
10 İbnül Adim, Zübde, C.ıı, s.270-271. 
11 Abûl Farac, a.g.e., C.ıı, s.411. 
12 İbnül Cevzi, el Muntazam fi Tarihil Müluk vel Ümem Tahkik, Muhammed 

Abdulkadir Ata ve Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut 1995,  C.. XVIII,, s.207. 
13 İbnül Esir, el Kamil, c. XII, s.95. 
14 İbnül Esir, a.g.e.C.. XII,, s.143. 



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 96 

 

Anadolu’da yaşanan büyük depremin etkileri Musul, Irak ve diğer bölgelere 

kadar uzanmıştır15. 

Şubat 1208 yılında Musul yeni bir depremle sarsılmış ancak bu deprem 

herhangi bir tahribat yol açmamıştır16. 1225 yılında Musul merkez olmak 

üzere Irak,el-Cezire ve diğer yerlerde deprem meydana gelmişse de17asıl 

büyük deprem, H. 623 M. 1226 yılının Kasım ayında yaşanmış ve bu 

depremin etkileri pek çok yerde hissedilmiştir. Otuz gün devam eden 

depremin merkezi  Şehrezûr da olup şehrin büyük kısmı ile şehir kalesi 

harabeye dönmüştür. Ayrıca buraya yakın yerlerde altı kadar kale yıkılmış, 

civar köylerin büyük bir kısmı bu depremin etkisiyle tamamen harap 

olmuştur18. 

SONUÇ 

Dünya tarihinde, insanlık çok sayıda salgın hastalığa maruz kaldı. Hastalık ve 

sağlık insan fizyolojisinin tecrübe etiği iki haldir. Tarih boyunca hastalık 

konusu önem arz ettiğinden, birçok hastalık henüz vücuda bulaşmadan veya 

bulaşsa bile çok fazla ilerlemeden önlenmeye çalışılmıştır. 

Tarih kaynakları hemen hemen her yıl İslâm beldelerinin bazı bölgelerinde bir 

salgının olduğuna işaret eder. Ancak biz oldukça sınırlı da olsa Zengiler 

Devleti’nde salgın hastalıklar ve doğal afetler konusuna bir nebze de olsa 

yaptığımız araştırmalar sonucunda bilgi vermeye çalıştık. 

 

 

 
15 İbnül Esir, ,  a.g.e.,  C.XII,  s.164. 
16 İbnül Esir, a.g.e. C. XII,, s.230. 
17 İbnül Esir, a.g.e.,, C.XII,, s.405. 
18 İbnül Esir, a.g.e., C.. XII,s.426. 
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INTRODUCTION 

In our daily conversations, we generally use the word tragedy to express 

our surprise after a sorrowful event: What a tragic event, what a 

tragedy! However, almost all of us agree that the word is a word used 

after a distressing event. If we are talking about a death, we usually 

express our sadness as a "tragic event" if the deceased died 

unexpectedly. Tragedy as a concept means 'goat song' which represents 

the mythological perspective of this age. This is the basic definition of 

tragedy acknowledged during the archaic age. As well as  tragedy is 

about change and therefore, about time1. 

However, there are so many descriptions of tragedies in distinctive 

perspectives. Namely, Even though this kind of definition of tragedy 

could be presented, there is no necessity to conclude that tragedy does 

not imply such other kinds of mythological events and meanings in 

unusual ages or this definition of tragedy is straightforward and clear-

cut.  Rather it was given many other meanings to the concept of tragedy 

by so many philosophers in different ages. In other words, it was 

considered as individually and socially in many diverse perspectives. 

To illustrate, it was considered not only as a literary, mythology but 

also as contemplation by many philosophers such as David Hume, 

Nietzsche, Schopenhaur and so forth and artists. Hence, it is necessary 

to deal with that they considered or dealt with tragedy. It does mean in 

such extent that they were affected by tragedy. 

 

 
1 Whitrow, G .J. (1988). Time in History, views from prehistory to the present 

day, Great Britain, Oxford University Press. P.5 
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As a straightforward matter of fact, they were definitely or profoundly 

affected by tragedy, and they began to consider its matters in a modern 

way with the help of the essence of tragedy. This is done consciously, 

because I firmly believe tragedy is not just an object of history, but it is 

recreated in the present with the active participation of the reader, 

viewer, actor and director. Finally, I realize that none of this is a 

definition of tragedy. However, a simple and clean abstraction makes 

no sense. Tragedy as a genre refers to social crises. The victim often 

serves as a useful code for playwrights to represent them. Deviations 

show us what is inaccurate in a culture, as there is a well-defined right 

way to sacrifice. The ritual that goes erroneous, then, is to strengthen 

the values of the culture and make it correctable.2 

To be clear, this kind of effect indicates explicitly that tragedy is not 

just a historical matter. Rather it is a general concept that contains in 

itself universality, effectiveness, morality, psychology and so on. So 

the true wisdom of tragedy lies in the wisdom that there are questions, 

uncertainties, and boundaries, not answers.3 Aristotle expresses 

regarding tragedy the following statements in his Poetics:  

Tragedy is born of poetry experiments made without thinking. Tragedy 

is the imitation of an action that is morally dignified, has a beginning 

and an end, and has a certain length; has an artistically beautified 

language? It uses special tools for each part it includes; represented by 

those taking action. Tragedy is an imitation of an action. Furthermore, 

while there can be a tragedy without character, there cannot be a 

tragedy without action without a story. Because tragedy is an imitation 

 
2 Rabinowitz, ibid., P. 69 
3 Arıcı, O. (2008). Antik Yunan Tragedyasının Metafiziği. Cogito, sayı: 54. 

İstanbul: Yapı Kredi. P.75 
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of an action, it will imitate the people who act. The construction of 

tragedy should be complex, not simple. Tragedy must imitate 

foundations that evoke feelings of fear and pity. This constitutes the 

characteristic of the tragic essay art.4 

Briefly, in this article, I will try to address the above-mentioned issues 

from the perspectives of Greek writers such as Euripides. However, 

although it is certainly likely to do a more detailed study, it does not 

seem imaginable for us to do this for now, especially since this requires 

a long-term study and almost all tragedies to be read. Such matters; that 

is, considering Greek tragedy in terms of terms is beyond the scope of 

this article, it seems impossible to comprehensively cover the above-

mentioned qualities in this article. So the main consideration in this 

article is time. In other words, I will try to deal with Greek tragedy by 

considering the concept of time. That is, I am going to discuss some 

preliminary topics such as time and tragedy. For it is my own conviction 

that to be able to discuss a tragedy in time in a right way at least a 

concise background of the issue should be previously addressed. Thus 

the goal of this study would be not only to give a brief summary of time 

in Greek tragedy but also to discuss it with respect to such introductory 

topics such as the concept of tragedy and its historical development 

from Greek age onwards. 

A. WHAT IS TIME? 

Time is manifested by change, and in this respect, clearly tragedy deals 

with time. Its subject is always a great event that overthrows everything 

that existed: it means death, destruction, reversal of fate; its strength 

rests on the opposition between before and after. The deeper the 

 
4 Aristoteles. (1987). Poetika. Çev. Ismail Tunali. Remzi Kitabevi. PP. 18-36 
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opposition, the more tragic the event. This is why many people 

comment on time and its action in tragedy; and that is why we find so 

many interpretations that this destructive action may or may not have 

been foreseen.5 

As well as in various early civilizations, the concept of time was 

discussed within the framework of a large literature. By examining the 

terminology extensively, many authors have concluded that the people 

they study to have a somewhat strange or bizarre concept of time.  A 

wide variety of brief answers has been given to the question 'what is 

time?'  Nonetheless, there are no such clear-cut or definite 

acknowledgements to the questions since it is definitely not easy to 

explicate time concretely. The reasons for this kind of allege can be 

articulated as follows: To begin with, it does not involve in itself any 

such corporeal entities; viz., it is incorporeal. On this aspect, G.J. 

Whitrow argues in his text, Time in History; time cannot be perceived, 

and it is not an independent entity6. That is, its existence is felt 

differently from person to person or from a nation to nation7. Secondly, 

even though we use so many useful instruments or calendars to measure 

time, it cannot be alleged that we have an objective time that is general, 

and the calculation acknowledged is the same in all parts of the world. 

In a word, time does not have objective qualities. In effect, as G.J. 

Whitrow argues, time is relying on environment, culture, traditions and 

so forth. Additionally, It is perhaps characteristic of our times that we 

debate so much about them may of course have changed their character 

 
5 Romilly, J. D. (1968). Time in Greek Tragedy, and Ithaca New York: Cornell 

University. PP. 5-6 
6 Whitrow, G .J. (1988). Time in History, views from prehistory to the present 

day, Great Britain, Oxford University Press. P.9 
7 Whitrow, ibid, P.10a 
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with time. After all, local chronicles emphasized the individuality of 

each Greek center and the continuity of its development: they collected 

local myths. As such they were traditionalists, but traditionalism varied 

in quality and quantity with place and time8. 

As Heidegger emphasized in his lecture at the Marburg Theological 

Society in July 1924; It is out of the question for us to talk about an 

absolute concept of space, because space itself means nothing9. Its 

existence continues only thanks to the objects and energies it contains. 

As Aristotle put it in an old phrase; time is nothing but perpetuated by 

the events taking place in it 10. Therefore, just as there is no absolute 

time, there is no absolute synchronicity. Since time itself is not motion, 

it must somehow be related to motioning. We are the first to encounter 

things that may change over time; is the time of change? On the other 

hand, in a daily life, the clock shows the time11. A clock is a physical 

system that must repeat itself above and over in a discrete time 

sequence and is not altered by any external influence. This is cyclical 

again. The duration of each cycle is the same. 

The clock provides a repeating period of time that can be relied upon 

to remain the same during these repetitions. What do we learn about the 

time of the clock? Something for which a now-time can be arbitrarily 

determined; that is, one of two different points in time is before and the 

other after12. Additionally, the foregoing discussion is in such extent a 

 
8 Momigliano, A. (1997).Essays in Ancient and Modern Historiography. 

Wesleyan University Press: Middletown. P. 170 
9 Heidegger, M. (1997). Zaman Kavramı. Cogito,ZAMAN: 12'YE 1 VAR. Sayı 

11, P.31 
10 Heidegger, ibid. P. 31 
11 Heidegger, ibid. PP. 31-32 
12 Heidegger, ibid. PP. 32-33 
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brief discussion introduced by philosophers to indicate the invisibility 

and the subjectivity of time, and its controversial existence in some 

perspectives too. In this respect, it is indispensable to discourse with 

such supportive discussions about the existence and visibility of time. 

Apart from all the above, it can be said that a physicist can claim in 

behind of such useful data, that time is locally made up of a linear 

continuum of instants. From the perspective of philosophy, this kind of 

assertion is questionable. On this aspect, there are two controversial 

alleges of philosophy regarding the existence of time. At the outset, 

what is the present moment and why does it move into past? In that 

sense, some philosophers have hesitated about the continuum of time, 

and they have discussed it is really disputable to claim that time has the 

quality of flowing on the grounds, that though we feel time is flowing 

so many times, or we are in hesitation about its existence. Accordingly, 

some philosophers such as Leibniz, discussed that time is not 

independent. To put it in another way, it depends on events that enable 

its entity to be felt or to be accepted. That is; 

"In Leibniz’s philosophy of time converge on the central tenets of his 

late metaphysics. On the basis of an austere ontology that holds that 

only monads—mind-like, unattended entities—and the phenomena 

resulting from them are concrete beings, Leibniz denies that time is an 

ens or thing that ows equably in itself. Neither is time an accident or 

intrinsic denomination of beings. Rather, it is a system of relations 

among phenomena, and, derivatively, among the monads representing 

those phenomena."13  

 
13 Futch, M. J. (2002). Leibniz’s non-tensed theory of time. International Studies 

in the Philosophy of Science, 16(2), 125–139. doi:10.1080/02698590220145070 
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This explicitly demonstrates that time is an independent entity. 

Secondly, from the perspective of philosophy, the existence of future is 

controversial since we would have then the 'freedom of effects that is 

future'. To put it in another way, the existence of future would 

necessitate a present time, which is the strict determination of the 

existence of an event, thing or process. Namely, a thing has an existence 

if it exists. So the concept of future does contain in itself allegorically 

'will exist', which means that with time, it will get its existence. 

Romilly argues that time, which is very decisive on us in terms of its 

evolution and development, necessitates the consideration of the 

concept of time, the age in which we live14. He focuses on two issues 

that we believe are important for a better understanding of the concept 

of time. First of all, if we are really aware at that time is definitely 

outstanding, and it has the predominant quality that has a determination 

upon us in so many cases, then we can derive from this that time ought 

to be mentioned or it was considered previously by the three well-

known authors of Greek Tragedy; Aeschylus, Sophocles and Euripides. 

They discussed time in so many instants in their tragedies, even more 

than four hundred times, with the Greek name Chronus. Secondly, 

according to Romilly if we accept that time indicates a change, and then 

we ought to admit that tragedy mentions time, and time ought definitely 

to end with tragedy15.  

  

 
14 Romilly, J. De. (1968). Time in Greek Tragedy, and Ithaca New York: Cornell 

University. P. 2 
15 Romilly, ibid., p.4 
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In a tragedy, we see so many events occurred succeeding without 

intervals. On this aspect we expect, by and large, the event taking place 

in the future. Accordingly, Romilly argues that we do have not only the 

consciousness of time but also the development or succession of time, 

which indicates easily that we do have the concept of the future in a 

tragedy as well. Romilly states if we have a history that is the passing 

of a present, then we ought to have the concept of history unhesitatingly 

in tragedy on the grounds, they are the representation of an age that had 

been discussed previously16. From this, it can be derived that Greek 

Tragedy is the basis of consciousness of historiography, even though 

we do claim that this kind of consciousness emerged later. 

Furthermore, according to Romilly there are some close connections 

between these three authors, Aeschylus, Sophocles and Euripides, 

unhesitatingly on the grounds that they mentioned in their tragedies 

some basic issues that previously discussed by other authors. To 

illustrate, as Sophocles dealt with time he mentioned not only his own 

idea but also some ideas that indicated the opinion of Aeschylus. 

As a result, he concludes that there is a relationship between tragedy 

and time. After Euripides, who was the last author of Greek Tragedy, 

tragedy does not exist any more for the harmony or rhythm of an action 

was not mentioned by taking into consideration17. Additionally time, in 

Greek Tragedy, was personified because they believed that they will 

more easily be able to talk about some images such as personification 

of time then to talk about an abstract or unimaginable concepts, words. 

As a matter of fact, we can say that Greek tragedies are not timeless. 

 
16 Romilly, ibid., p.11 
17 Romilly, ibid., p.24  
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Because they are produced and understood through the use of 

perceptual filters shaped by the cultural assumptions of fifth-century 

Athens, which the tragedy writers share with their contemporary 

audiences, we can say that they are cultural artifacts built into the 

society that produced them. Tragedies are also performed in a ritual 

context 18. 

On this respect it can be said that time was not taken as a mythological 

entity in that period even though all events took place in a tragedy. In 

Greek Tragedy time, as Romilly maintains, was not considered as God. 

However, this kind of opinion changed later in Hellenistic time. From 

this point of view, he divides time into two, which are at the outset 

eternal time that is the indication of a divine being. And in the second-

place ordinary time that occurred in Greek Tragedy, as Chronos19. The 

personification of time in Greek Tragedy was represented in so many 

characters that a man has. 

According to Romilly in Greek Tragedy time has the power of 

penetration into men's inner life partially. That is, in such cases it is 

capable of penetrating into and reflecting the inner world of human 

beings. In that sense, it could be concluded that time sleeps when we 

sleep, or it feels, regrets, hesitates and so forth as though it is a human 

being characterized all mentioned characteristics. By virtue of this time 

can penetrate into our inner life20. In a word, he derives that if time can 

live with us, then it can have the qualities that we experience in our 

daily lives so many times. 

 
18 Survinion Inwood, C. Greek Tragedy and Ritual. In A Companion To Greek 

Tragedy. Ed. By Rebecca Bushnell. Blackwell Publishing: UK. P.7 
19 Romilly, ibid., p.34-35 
20 Romilly, ibid., p.43 
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After that, Romilly categorizes these kinds of personifications into two. 

To begin with, time was considered in relation to humans. Secondly, it 

is dealt with in relation to such important events. For him, we are 

meanwhile affected by this type of time. Namely we, as Greek tragedy, 

do develop similar characterizations of time in our daily life21. For 

instance, when we are in a hurry we say that time passes rapidly, or we 

say that time approaches when we wait for an appointment, a person 

and so forth. These all, as Romilly argues, show that we have 'semi-

personifications' of time today22. In this respect I agree with Romilly. 

Because I argue that it is really impossible to consider time without 

these types of personifications. So much so that without the 

personification of time we cannot even identify time itself specifically 

in some conditions. To put it in another way, without them nobody can 

even claim that time runs slowly as he/she has some disturbances 

during his/her endeavoring to sleep. So much so that we can classify 

some kinds of personifications given in Greek time as follows: Time 

reveals things, time will show the truth, he has children, he is the father 

of days, and time has no father and so forth23.  

Having pointed out the purpose of Romilly himself and some crucial 

aspects of the fifth-century B.C. regarding time it is indispensable to 

discuss these three authors in general. Nevertheless, Before discussing 

them let us sum up some general notions mentioned so many times in 

tragedies in order to make the subject clearer and understandable; in 

 
21 Romilly, ibid., p.41 
22 Romilly, ibid., p.42 
23 There are so many different characters given as characters of the in tragedies. 

For more detail see Romilly, J. De. (1968). Time in Greek Tragedy, and Ithaca 

New York: Cornell University, pp. 33-58 
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other words, for the sake of apprehending the matters to be discussed in 

a short time easily and effectively. 

C. MORALİTY, PSYCHOLOGY AND MYTHOLOGY 

We shall presently see that all of them endeavored to deal with in their 

tragedy not only time but also morality, psychology and so forth. In 

other words, we experience in their tragedies the concept of morality, 

psychology, mythology as well. So it is to be noted that they are 

definitely the founders of modern age. Namely, as Raymond Williams 

puts forward that this age is to be conventionally called "Greek Age of 

Enlightenment"24. As Romilly argues, the conspicuous fortune of these 

three authors is that the continuities of the events and plays were 

determined in terms of time. To put it in another way, it is time that 

finds out the developments of plays. So it can straightforwardly be 

derived that time is at the center of each play, and each play moves in 

regard to the conception of time apprehended diversely. Additionally, 

all other concepts such as morality, psychology of heroes, divinities and 

so forth were sub-division of time. 

Furthermore, it is to be noted that time, in this age, is contemplated in 

so many ways. To illustrate, on the one hand, Aeschylus considered 

time in respect of its benefits for human beings. That is, time was a 

mirror or witness of all events observed or to be examined, in other 

words, all events were seen by time. Furthermore, time had these 

conditions such as teaching lesson, committing of evil behaviors 

properly or ordaining events in a divinely judgment. On the other hand, 

Sophocles considered time as a divine being from whom we are able to 

 
24 Douglas, J. & Brian,G. (1995). Last updated on March 24, 1995: 

http://www.stemnet.nf.ca/~hblake/tragedyl.html. Date of access: June 15, 2001 
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feel, imagine and so on. As a last example for the sake of simplifying 

the readings of aforementioned three authors, I would like to deal with 

Euripides, who considered time in terms of psychology. According to 

Euripides, time is determined by our imagination. It is our feeling, 

sufferings and so forth. In a word, time took place from the point of the 

perceiver whose psychology is the predominant criterion of the 

existence of time. After all, let us now endeavor to construct a crucial 

differentiation between this age and modem epoch. 

I am inclined to make categorizations between two events most of the 

time. In other words, I comprehend the relationship between two events 

occurred in terms of their effects upon us. Hence I divide time into two: 

Physical and psychological. Since the perception of psychological time 

is impossible in real time, we attempt to find out such useful 

understanding of psychological time, and I conclude that it is the result 

of our feelings, emotions and so on. Namely, the cause for it is human 

being and its effect is its perception by men psychologically. As well as 

reading Greek tragedy through the explicit or standard use of 

contemporary assumptions is a legitimate part of current theatrical 

discourse. However, it is my view that modern readers should take this 

into account as well, and classical scholars should greatly privilege it, 

at least trying to reconstruct as much as possible the parameters that 

shaped different readings of ancient society25. 

As far as I consider physical time I observe that it is the succession of 

some calendars, instruments and so forth. To put it in another way, the 

cause for it is calendars and instruments, and the result is the knowledge 

of instants in terms of their calculations or estimations. For instance, I 

 
25 Sourviniou- Inwood, ibid., P.9 
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articulate that it is three or four o'clock in accordance with the 

measurement of this calendars set up by human beings for the sake of 

being able to behave without falling into chaos or for arranging all 

events that are, or will occur in the future. To sum up, as it has easily 

been seen the former, psychological time, is the main peculiarity of 

fifth-century B.C. Whereas with the improvement of a mechanical 

clock we imagine a time as physically to be measured. Even though the 

case seems comprehensible, as I have already discussed, time cannot be 

measured or ironically, that is it is measured for the welfare of human 

being. It is not so for it is who men do consider an interchangeable 

concept or its measurement itself. Briefly,  it is conceptualized 

personally and socially. 

As a result, we categorize this type of time; physical, as the predominant 

feature of the current age. On this aspect, it is useful to quote 

G.J.Whitrow (1988), who contends "time- conscious" is the main 

difference between the archaic or ancient times and modern epoch26. 

For example, in so many cases in our daily life, we are conscious of 

time; we see time on our watch, or we attempt to learn the exact time. 

Because, for instance, we might have a definitely outstanding 

appointment with someone, or we may wait for our friend to go to the 

cinema and so forth. In this respect, there can be articulated so many 

additional experienced examples. The result would be in many times 

the same that we are more conscious of time than archaic time. 

Finally, let us give one more important aspect of time in the fifth-

century B.C. As J.P.Vernant (1999) discusses that in this age, time can 

be thrown away for the sake of Odysseus. When he married with 

 
26 Whitrow, ibid. p. 17-18 
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Penelopeia Athena endeavored to slow down the carriage of the Sun on 

the grounds that he desired the raising of the Sun for a new day being 

late, and this time was considered as the longest day any more27. As it 

has been seen time was reckoned as if there was no time. In order to 

appreciate thoroughly the significance of time in Greek Tragedy. we 

need to consider the predominant arguments of the three most-

outstanding figures of the archaic time totally. Then let us go ahead with 

their ideas regarding time comprehensively in turn Aeschylus, 

Sophocles and Euripides. 

D. AESCHYLUS 

It can be found in tragedies, and the stories themselves deal with very 

current issues such as family, gender, war, and the individual's 

relationship to society. However, to say the tragedy raises questions that 

we are still considering and trying to solve does not mean that the old 

explanation is the same as ours, as if there was only one ancient or 

modern solution to such problems28.  

Aeschylus, considered in so many perspectives, is the first author of 

Greek Tragedies. The conspicuous characteristics of his own view of 

time can be articulated as follows: Initial time, as the highest or the only 

trustworthy entity, was regarded by Aeschylus as a master who 

ordained everything or can observe all events without any compulsion. 

That is, time was deemed as a teacher who teaches us lessons29. 

Secondly, for him if we are entitled to conclude as the foregoing alleges, 

then we can explicitly derive that an entity that is competent of seeing 

 
27 Vernant, J.P. (1999). Evren, Tanrilar & Insanlar, trans: by Ozcan, M.E., 

Ankara: Dost Publications. P. 122 
28 Rabinowitz, ibid., p. x 
29 Whitrow, ibid. p. 59 
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everything independently has the power to commit the events. So to 

speak, time is a 'divine judge', with the help of whom we are qualified 

of elucidating time and by whom events were ordained previously on 

the grounds that past is important to have a future in the same way30. 

This explains why tragedy so often lingers in and discusses the past as 

well. For all the past must be included; and all the past must help decide 

what is right and why31. 

Thirdly, he saw discipline as useful for a person who punished or will 

be punished. So we can conclude that the punishment of evil is 

inescapable for the sake of welfare of humans. From this respect, time 

took place as a decent teacher who endeavors to consider his children 

in a good way. In a word, though time punishes it is not the case that 

this quality is a fundamental end of it, there are some beneficial aids of 

punishment32.  Fourthly, his view of past, present and future can be 

jointed as follows: we have taken for granted that we killed an innocent 

person, then we escaped from the place instantly33. At that time, we 

argue that since a murderer killed an innocent person and divine judge, 

time, sees everything this man ought to be punished irrespective of 

whether he is a wealthy or not.  

Hence Aeschylus concluded that time will punish not only this man but 

also his followings as well. To be clearer this will go on without a 

precise end. As a result, we are entitled to conclude that the past is the 

foundation of present or future is the result of the past, and the future 

will be the result of the previous conditions or time, viz, current and 

 
30 Whitrow, ibid. pp. 59-61 
31 Romilly, ibid., p.10 
32 Whitrow, ibid. pp. 80-85 
33 Whitrow, ibid. pp. 85-90 
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past. In a word, the upshot of this story could be stated as follows: his 

ancestors, not by God, determined even the fate of all men previously. 

Hence, meanwhile nobody is free. Aeschylus often, though not always, 

wrote in continuous trilogies and as Romilly has said to him and others 

before him have shown, moves between past, contemporary and future 

in a manner greatly facilitated by the presence of the choir; more time 

emerges in his works than the power that will ultimately ensure 

justice34. 

As a last and prominent assertion about Aeschylus' idea of time we can 

easily say that time is less personified by him than the succeeding 

authors for he contemplated time as a divine judge, who does not have 

so many personal characters. Indeed, in the few works of his that we 

have, Aeschylus tends to see time as the bringer of justice; however, 

from his view of human life, it follows that people can see time as 

something incomprehensible and unpredictable, for time will reveal 

what Zeus' will was. On the other hand, Sophocles tends to emphasize 

this second aspect of the nature of time, but from his view of life it 

follows that time can still be seen as the bringer of justice35. Having 

pointed to the opinion of Aeschylus regarding time, the time has come 

to focus upon the second notable author of Greek Tragedy, Sophocles. 

F. SOPHOCLES 

He approached to time again in terms of its personal characters. That is, 

time fell down from the heaven on to the world of human beings 

individually. In the tragedy of the Sophocles the conspicuous idea of 

time is that the existence of time depends on men who felt, imagines 

 
34 Whitrow, ibid. pp. 88 
35 Whitrow, ibid. P. 179 
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and so on. To put it in a precise way, in contrast to Aeschylus, for 

Sophocles we are not determined by past events or our future is not 

already conceived by anyone. In fact, a tragedy may still seem relevant 

today because it did not happen in a particular historical time and place. 

When we read the past, we are only doing what the original audience 

was already doing36. Nonetheless, we are in any case in the movement 

of time inescapably. Hence, we can naturally derive from the 

aforementioned point that there is no "circular time" in the play of 

Sophocles. Rather there is the movement of time in a linear line, which 

might be controlled by regular movements37.  

On this respect, it is my conviction that the debate of the circularity or 

linear movement of time had been already discussed in the tragedies of 

Sophocles by his heroes. So they are, as previously Romilly concluded, 

the founders of not only the modern age but also middle age or medieval 

too. We have seen, through the successive changes of Sophocles. That 

time becomes an indefinite shift, so that in Euripides the "day" becomes 

all we know again. However, there is one difference that demands time 

must be one38. According to Sophocles all events those were occurred 

after such unintentional or reluctant conditions cannot be applied to 

God. Rather, the basic reason of all conclusions is man himself for he 

is free, and he does whatsoever he wishes intentionally39. Hence, from 

this type of conclusion we can derive, as Romilly astonishingly argued, 

that we confine our freedom, or we determine our fate by ourselves 

reluctantly seeing that whatever we do will be perceived later or shall 

 
36 Rabinowitz, ibid., p. 81 
37 Whitrow, ibid. PP. 92-93 
38 Whitrow, ibid. PP. 141-142 
39 Whitrow, ibid. p. 95 
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be criticized day by day. Accordingly, it can be precisely concluded that 

all these events made by us occurred in time. So time determines our 

fate as well40.  

After that if we consider the witness of time in accordance with time, 

as Romilly emphasized, we shall conspicuously contemplate that the 

property of time to indicate the truth in time is still alive. For instance, 

when we find a friend, we occasionally do not know his properties 

presently. We experience his noticeable behaviors, and we conclude 

this man can be trusted because his previous behaviors did not indicate 

a bad man's qualities. Nevertheless, we see with time that we made a 

mistake about this man. So we conclude that this man is not, in effect, 

a trusted man. After all, we can imagine that time is the representative 

of the precise circumstances as well. I think we can now ask here  didn't 

Aeschylus and Sophocles know that mortals cannot know the future? 

The fact is that a certain attitude to time—not to its concept, but to its 

attitude—had to be expressed in Aeschylus and Sophocles, and by poets 

who adopted the largely common view of the universe, man, and gods, 

also to Euripides. 

Let us review the prominent aspects of the aforementioned authors with 

the help of Romilly's creative deduction. Time, for Aeschylus, was a 

means which is autonomous of any entities, or, which is the cause of 

everything. However, according to Sophocles it was not independent, 

or it depends on men's emotions, feelings and so forth. In both, time 

was at the center of tragedies. So time took an important place in their 

tragedies41.  

 
40 Whitrow, ibid. p. 101 
41 Whitrow, ibid. p. 107 
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F. EURIPIDES 

The last and the most important figure of the Greek Tragedy are 

Euripides. Let us then sum Up his view of time as far as possible. The 

astonishing view of Euripides can be enumerated as follows: To begin 

with, the arguments proposed by him are the continuity of previous 

author's opinion. To illustrate, for him time is a teacher who teaches 

everything in time. In other words, time was the shower of truths, lies 

and so on. Hence it had the same quality, as already mentioned in the 

Aeschylus part, time is inescapable with respect to its aim of 

punishment. Secondly, the outstanding aspect of Euripides from 

previous authors is that he imagined "the Psychology of time." From 

this point of view, he argued the thing that determines the extensiveness 

or speed of an occurrence is not the time, but it is our imaginations or 

feelings that determine its vastness or fastness42. In other words, for him 

time is not an independent entity in any case in terms of its qualities to 

be felt, imagined and so forth. To be clear, it is our feelings that enable 

us to touch the existence of time. 

In order to illustrate this, let us think of this circumstance. I should 

expose position correctly. I am now writing my term paper; meanwhile 

if I like the writing of this paper, then I shall say time follows speedily. 

Nevertheless, if we consider the situation differently. For instance, I am 

taking for granted that I am not fond of writing the term-paper, so I say 

to my friend that time flows slowly since my sensibility does not sense 

the continuum of time speedily when I am bored. This type of 

illustration can be applied to many circumstances. Hence, I claim that 

Greek Tragedy is definitely influential to be able to imagine the 

 
42 Whitrow, ibid. p. 125 
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situations, as have already been given, in a right track. At last, Euripides 

concluded that time is important since it extinguishes everything in 

time. For example, a patient shall be healthy in time by taking medicine 

regularly. In a word, as Romilly states "there is the philosophy of 

oblivion"43, which means that everything is to be forgotten with time or 

time is itself the eraser of all sufferings, bad emotions and so forth in 

the tragedies of Euripides. All in all, Romilly considers that Euripides 

cannot be thought over as the modern author, and he argued that he is 

important in terms of his consideration in psychology, regarding Greek 

Tragedy as well. 

After these arguments of three authors regarding their opinion about 

time, let us move to the next point of the text, which is about the Age 

discussed by the way of considering the three aforementioned authors' 

opinion in terms of time. In this part, Romilly endeavors to constitute a 

at hand relationship between time and age. By virtue of this crucial 

endeavor, he concludes that there is definitely a close relationship 

between the idea of time with respect to age, and vice versa. The upshot 

of this part, to me, can be articulated as follows: whenever we consider 

the instant of an event meanwhile we think about the movement of this 

event from past onward. Briefly, I am entitled to conclude that three 

authors with the help of age consider the idea of time as well. Needless 

to say, the age of an event is in such extent the conspicuous existence 

of time. 

CONCLUSION 

Tragedy deals with almost everything we care about in life. In this 

respect, we can easily say that tragedy has more than one meaning in 

 
43 Whitrow, ibid. p. 132 
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life. Time is of vital importance to us. We see it almost everywhere. We 

live in an age that is aware of history. We tend to judge almost 

everything by paying attention to its historical development. In this 

way, we develop an awareness of time itself philosophically. In this 

article, we tried to discuss what time means in Greek tragedies from 

both a authentic and a philosophical point of view. I believe we have 

much to learn from the historical perspectives of the thinkers cited here. 

The fact that we have a sense of curiosity as human beings and our 

effort to hold on to life as an individual who continues his own 

development over time make such efforts more meaningful. 

Additionally, after pointing out the main idea of Time in Greek Tragedy 

with the help of remarkable and introductory topics such as tragedy and 

time, we explained the Greek Age by taking time into account, which 

allowed us to approach time effectively. Similar to Hegel's 

understanding, this point of view shows us that; history is just a 

repetition of events. In other words, all events are reproduced from 

thesis, antithesis and synthesis. With the help of the conditions that 

occurred in the Greek Age, it is possible that we can expect certain 

situations to occur in the future. It can be said that history repeats itself. 

 In addition, it allows us to be aware of the circumstances that arise and 

increases the range of expectations. As a result, we are entitled to claim 

that what happened before is to that extent the informant of that time. 

This has been experienced so many times by so many different people 

of different ages. In a word, in this article I tried to make explicit such 

issues for a more realistic approach to the concept of time and its 

problems of existence. Secondly, it is noteworthy that tragedies not only 

strove to deal with some archaic affairs; rather they attempted to show 

them through discussions relating to such modern concepts. Needless 
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to say, time in tragedy issue shows us to explicate some of the modern 

and introductory themes unfolding in history, using modernity's critical 

approach to morality, psychology, and so on. After all, it should be 

noted that all the tragedies of the above authors are available and 

translated into English. 

Briefly, my main aim here is to endeavour to give a historical and 

philosophical perspective regarding time, having a central position in 

our lives, by means of taking into account thoughts of various thinkers; 

in a way, how it was handled in the classical and modern periods. 
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A. INTRODUCTION 

The purpose of this study is to question whether it is possible to grasp 

self-consciousness in terms of historical consciousness. However, 

answering this question is not as easy as it seems. Therefore, I think it 

is important for the reader to be aware of Gadamer's philosophy; even 

if it is to understand this text or in order to understand the text correctly. 

Otherwise, in the absence of such a preliminary entry, the 

understanding or correct interpretation of the text may be difficult with 

a Gadamerian interpretation. In addition, in this text, interrelated 

subjects such as horizon, consciousness or historical consciousness, 

prejudices, circle of interpretation, tradition will be tried to be 

interpreted by taking into account Gadamer's own philosophy.  

Naturally, in this text we will focus on these topics and try to give 

answer to the following questions by taking into account Gadamer's 

own view. These questions can be briefly stated as follows: What was 

Gadamer trying to tell when he claimed that a text could be understood 

with the help of the past? When we consider, within the framework of 

Gadamer's views, what is the relationship between understanding and 

history? Is it possible to obtain real or objective knowledge? What is 

'hermeneutic circle' and its basic elements? Can one distinguish "true 

prejudice" from "false prejudice"? Is there good or best understanding 

or interpretation?  

As opposed to the earlier Hermneutics and Kant, Gadamer argues 

something indefinitely strange ideas about understanding; he states 

such contra-arguments against of the assertions which have already 

been made by Romantic Hermeneutics and Kant. However, he was 

affected by the arguments which have been introduced previously by 
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his tutor; Heidegger such as ontological understanding. Gadamer's 

philosophical hermeneutics derives directly from Heidegger's 

philosophy. However, Gadamer, like Heidegger in the latter part of his 

philosopher career, is interested in language, interpretation, and art, 

rather than the obvious ontological problem of the meaning of 'being'1. 

But, he was able to constitue a new approach that shall be discussed 

briefly or to departure him from Heidegarrian thesis and constructed 

some arguments new.  

To put it more clearly, firstly, Gadamer discusses the 'Hermenutical 

Circle', previously discussed by Heidegger and Schleirmacher, in terms 

of its philosophical basis. He, in a way, attributes different meanings to 

the 'hermeneutic circle'. As understood in the general reading of the 

'hermeneutic circle', Heidegger's hermeneutics shows us the opposite. 

Its main purpose is to clearly determine the preliminary structure given 

by history2. Nevertheless, we are not blindly at the mercy of this 

preliminary structure of given interpretations and are not inevitably 

caught up in our prejudices, as the current reading of the hermeneutic 

circle would suggest. Heidegger's hermeneutics shows exactly the 

opposite. Its goal is the explicit clarification of the historically given 

pre-structure. For him, this enlightenment means interpretation3. That's 

why Heidegger's explanation is called interpretation.  

 
1 West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. Çev. Ahmet Cevizci. 

Paradigma: İstanbul. P. 148 
2 Grondin, J. (1994). Introduction to Philosophical Hermeneutics. Foreword by 

Hans George Gadamer and translated by Joel Weinsheimer. Yale Uuniversity: 

London. P. 95 
3 Grondin, J. (1994). Introduction to Philosophical Hermeneutics. Foreword by 

Hans George Gadamer and translated by Joel Weinsheimer. Yale Uuniversity: 

London. P. 95 
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Gadamer begins with Heidegger's discovery of the ontological structure 

of the 'hermeneutic circle'. Ontological here means universal, as in 

Gadamer. The circle is universal because every act of understanding is 

conditioned by its motivations or biases. Gadamer writes that prejudices 

or pre-understandings should be thought of almost as transcendent 

"conditions of understanding"4. Secondly, Schleirmacher has already 

dealt with understanding of a text in a circle of frame. He argues a text 

can be understood provided that there is a relationship between parts 

and whole. For him, to apprehend a part of the text means the whole 

could be understood by means of the part; a part necessitates whole and 

whole necessitates the parts to get an understanding. Thirdly, for 

instance Gadamer differs from Herder as well in the field of his 

'Effective History' since with regard to Herder People perform their 

actions themselves. That is, history, society and traditions have no 

interrelationship with each other so as to affect someone because a 

person acts intentionally and does not depend on constructions5. The 

last and most obvious thing that can be said at the moment is that 

Gadamer said that even to understand all the actions of the mind, one 

must understand history; in other words, he claims that history 

determines the principle of reason and that the reverse is not possible.  

 

 

 
4 Grondin, J. (1994). Introduction to Philosophical Hermeneutics. Foreword by 

Hans George Gadamer and translated by Joel Weinsheimer. Yale Uuniversity: 

London. P. 111 
5 Göka, E., Topçuoğlu, A., Aktay, Y. (1996). Önce Söz Vardı. Vadi Yayınları: 

Ankara. P. 30 
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B. PREJUDICE AS PREJUDICE OF UNDERSTANDING  

History is not an object that is just to be understood. Rather it 

determines meanwhile us to understand it. So that there is no 

hermeneutical methods but as Gadamer admit there might be "a critical 

and investigated hermeneutics6. Gadamer argues that prejudice, which 

is the base of all our understanding, is a necessity of understanding7. 

With regard to Gadamer prejudices and traditions are inescapable8. 

Additionally, he sees prejudice as a pre-condition of understanding 

since everybody states in an environment that has its language, 

traditions and so on.  

And here, in fact, it does not matter whether what is expressed 

corresponds to our insight or not, because we want to know not the 

correctness of the statements, but only their meaning. For this, we need 

to exclude all prejudices, even those that belong to reason, and, of 

course, especially those that arise from our prejudices9. But Gadamer 

also emphasizes that the horizon of meaning is always open to the 

possibility of criticism and revision, including revisions that result from 

a more satisfying understanding of the past. Our prejudices are 

obstacles to critical reason only if they are dogmatically shielded from 

criticism. If we are alert to the role our biases inevitably play, we are in 

a better position to challenge them10. 

 
6 West, ibid, p. 162 
7 Gadamer Hans George, Truth and Method, translation revised by Joel 

Weinsheimer and Donald G. Marshall, second revised edition, the Crossroad 

Publishing Corporation, 1989, USA,  pp-205-208. 
8 Gadamer, ibid,  p-205. 
9 Gadamer, ibid,  p-188. 
10 West, ibid, p. 159 
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Namely, as we born we have already been determined by environmental 

conditions such as traditions, rules and so on. As well as There are 

prejudices as specifically and traditions as generally around this 

environment. Furthermore, Gadamer asserts in his book, Truth and 

Method, that our usual relationship to the past is not characterized by 

distancing and freeing ourselves from tradition, rather we are always 

situated within the past" that indicates easily that they are inescapable11.  

Briefly, it can be derived from the aforementioned that the prejudices 

and traditions are the foundations of understanding. As a result, one can 

allege that a text can merely be understood in a frame of prejudices and 

traditions that were determined before. Furthermore, in accordance with 

him prejudices are not impedement in the presence of objectivity and 

the reality, rather they are the points that enable us to see the world. 

After all, it can be asked that can one do away with the prejudices? For 

Gadamer this is not possible since as we endeavor to throw away 

prejudices we will approach the matter in a frame of prejudice. To 

illustrate, Gadamer critizes the Englihtenment in this base " the 

fundemantal prejudices of the Englihtenment is the prejudice against 

prejudice itself, which denies tradition its power"12 he later on describes 

the concept of prejudice as "where we can start"13 that which implies 

that prejudice as the beginning of conditions. 

Consequently, he makes a distinction between prejudices because of 

human authority and which due to overhastiness14. On this aspect, it 

ought to be mentioned that even though Gadamer does not accept the 

 
11 Gadamer, ibid,  p-285 
12 Gadamer, ibid,  p-270 
13 Gadamer, ibid,  p-273 
14 for more detail information see pp. 271-272 
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power of authority and sees it as defect to the understanding, it should 

be in a sense acknowledged that the critization of authority with regard 

to its defects upon getting of understanding would be the critization of 

itself as have been mentioned in the critization which has already been 

made by The Enghlihtenment against prejudices. That is, it cannot be 

differs from authority absolutely. Additionally, Gadamer argues if the 

prejudices of authority displaces one's own judgement, then authority is 

in fact a source of prejudices. But this does not preclude its being a 

source of truth15. That is, Gadamer does not indefinitely reject the 

authority of 'prejudice of authority'. Rather he acknowledges its 

beneficiance to get source of truth in such cases. Nevertheless, he 

admits also that it is an impedement of the reason and freedom if not 

used in a right way16.  

In addition, Gadamer tries to make a distinction between true prejudices 

and false prejudices. For Gadamer true prejudices are prejudices which 

enable us to understand or which is the foundation of what we 

understand. Whereas, he believes that false prejudices take place as 

misunderstanding occurs. On this aspect it seems to me that it gives rise 

to a problem that is which how can somebody distinct true prejudices 

from false one? He argues "to be aware of one's own bias, so that the 

text can present itself in all its otherness and thus assert its own truth 

against one's own fore-meanings"17 This shows that true or false 

prejudices arise from the unaware of one's own bias.  

As a result, I personally believe that it is not an enough assertion 

because if somebody admits prejudices as precondition of 

 
15 Gadamer, ibid, p-268 
16 Gadamer, ibid, p-269 
17 Gadamer, ibid, p-269 
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understanding, then it is not possible to argue that what I have 

understood is a misunderstanding of a text due to the fact that my own 

bias emerges from me, however they give rise to my own 

misunderstanding. That is, they make it difficult for me to understand 

correctly. Therefore, accepting that only an understanding can be 

reached based on my prejudices or that these prejudices are formed in 

a different way; so it can cause misunderstanding. then, in this case, it 

seems inevitable that a contradiction will occur between what is meant 

to be conveyed and what is understood. It should be stated here that it 

is not possible to accept two opposing arguments at the same time. This 

situation also contains a logical contradiction. This is called the 

"Principle of Contradiction" in logic language. With this short 

explanation, let's now consider the understandings stemming from 

prejudices. 

C. UNDERSTANDING AS PRE-GIVEN 

Classically, comprehension occurs after reading a text or at the end of 

a speech. Understanding is something that emerges as a result of the 

relationship between part and whole. This is what the author of the text 

is trying to convey beforehand; that is, /he/she points to one of the ways 

of knowing the real meaning of a text intended to be expressed in 

writing. Additionally, he argues that the goal of an understanding is to 

get the intention of the author regardless of any other conditions such 

as traditions, prejudices and so on. However these all definitions or 

describtions of understanding do not show the reality or understanding 

itself. Hence, it can be sait that understanding is possible in the frame 

of prejudices and traditions from the past to onwards. In this case, every 
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understanding; no matter what it is, where we get from; our traditions 

or a historical past, brings with a prejudice. 

Furthermore, as to be recollected Schleirmacher asserts that an 

understanding of a text is possible if we get the aim of the author. By 

contrast, Gadamer maintains that an understanding of a text is to be 

possible with the combination of prejudices and traditions. As a result, 

I personally believe that if this was accepted, then one would admit that 

there is no certain understanding of a text since the meaning of a text 

might take place relationship between prejudices, and the aim of the 

author, which is called by Gadamer 'fusion of horizons'18. For the 

merging of horizons to take place, our prejudices must be challenged. 

The word prejudice in the Gadamerian sense simply designates the bias 

of our cosmopolitanism19. That is to say, different prejudices of people 

give different meaning to a text. On this aspect, it seems to me that the 

meaning of a text is not fixed and it has unexhaustible meaning because 

everybody has different prejudices in trems of their own prejudices. 

Expectations will be created as the reading progresses that are a result 

of values and mores that, at times, are different from those within which 

the text was written20. 

In addition, the meaning attributed to a text by the author and what the 

reader understands may change over time. The text may be the same 

text, but with customs, traditions, conditions, geographic environment, 

etc. reasons can affect the understanding of a text. In other words, one 

of the factors affecting the understanding of the text is the conditions of 

 
18 Gadamer Hans George, ibid, p-268 
19 Rees, D. K. (2003). Gadamer’s Phılosophıcal Hermeneutıcs: The Vantage 

Poınts And The Horızons In Readers’ Responses To An Amerıcan Lıterature 

Text. The Reading Matrix Vol.3. No.1, April 2003. (1-17). P. 4 
20 Rees, ibid., p.5 
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a time and the situation of the person reading the text. Gadamer argues 

in his book 'Truth and Method' that not occasionally but always the 

menaing of a text goes beyond its author. That is why understanding is 

not merely a reproductive but always a productive element in 

understanding as better understanding21. In this sense, one might ask 

that is it possible to understand a text without prejudices or is possible 

to escape from them?  

With regard to Gadamer this is not possible and no one can overcome 

them since they are inescapable. That is nobody is able to understand 

something but for prejudices which are the base of his/her 

understanding; however, it is not possible to escape from them, namely 

one ought to try to overcome them as far as possible22. Understanding 

goes beyond simply interpreting events. The world changes it. The 

ontological realities that allow understanding deprive the hermeneutical 

consciousness of any certainty of interpretation23. As a result, a self-

reflective methodology can overcome prejudices and that an objective 

social theory can be approached based on an initial understanding of 

society. If the case is so, one can easily admit that understanding means 

also interpretation because everybody interpretes a text in accordance 

with his/her prejudices.  

As well as, Gadamer alleges understanding means to use one's own pre-

conceptions so that the meaning of the object can really be made to 

speak to us.24 In this sense, it is easy to see that interpretation can always 

change from person to person and from text to text, because everyone 

 
21 Gadamer, ibid., p-296 
22 Gadamer, ibid, p-296 
23 Davey, N. (2006). Unquiet Understanding Gadamer's Philosophical 

Hermeneutics. State University of New York Press: USA. p. xiv 
24 Gadamer Hans George, ibid, p. 280 
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looks at things with prejudice. Finally, asking a question about the 

above will help us understand the situation better than before. The 

question is, is it possible to make a comment better, richer, or if so, what 

are the criteria? 

It is possible to make an interpretation richer not only by continuous 

study of the object but also by a better understanding of the themes and 

issues of effective history. Hence, it can be asked that is it possible to 

say that there is good understanding, good interpretation or right 

understanding and right interpretation? As David West put outs in his 

text, An Introduction to Continental Philosophy, for Gadamer there is 

no good interpretation or good understanding and so on, even if this 

case would be changed it cannot be said that there is merely one right 

interpretation of text and understanding, for him, it is always the 

combination of the fusion of horizons25. 

In addition, understanding is not exhaustible. In other words, there can 

be regarding of a text so many understandings26. Thus, Gadamer argues, 

understanding and interpretation is a practice-oriented cultivation of 

knowledge that has its own rationality. Moreover, such rationality 

cannot be reduced to a set of abstract rules27. For instance, Ahmet may 

undersand a text differently due to prejudices, and mehmet might 

understand the same text different as well. This situatiın can go on 

infinitely without reaching a definite meaning of a text. However, these 

do not indicate that one cannot assert easily that Gadamer is a 

 
25 West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. Çev. Ahmet Cevizci. 

Paradigma: İstanbul. PP. 11-19 
26 Gadamer Hans George, ibid, p. 272 
27 Khan, H. (2008).Hermeneutics and Dialectics: (Hegel,Husserl, Heidegger 

and) Hans-Georg Gadamer. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8429. 

Eerişim tarihi: 23.03.2022 
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subjectivist or relativist. As David West argues although Gadamer 

admits that singular historical connections or combinations of horizon 

that determines the meaning of a text, this does not imply that there is 

no critization or reciprocal understanding.28  

To sum up, Gadamer relies on his understanding on prejudices. As well 

as he denies that there is a general or definite understanding but he does 

not deny the possibility of right understanding or right interpretation. 

Understanding is interpretation and it is the accomodation of 

understanding to one's position.  

In a word, this part briefly indicates that Gadamer does not believe that 

there is an objective understanding accepted by everyone. In a sense, 

there is no absolute truth of understanding. For Gadamer, hermeneutics 

has other features as well. The most effective role of prejudice can be 

given as an example. Understanding or understanding between at least 

two people occurs as a result of a dialogue or interaction. The 

clarification of our prejudices becomes more evident in this process . 

Prejudices are becoming visible. This clarity also causes our prejudices 

to be questioned. Gadamer thinks that this will have a problematic 

effect on understanding or understanding. But he also acknowledges 

that our biases can sometimes cause a different understanding of 

understanding as a way of looking at such problematics. There may be 

a positive assessment of the role of authority and tradition in Gadamer's 

thinking on prejudice, and this can often be an indication of his 

ideological conservatism29. Let us now deal with hermeneutical circle 

 
28 West David, ibid, PP.148-162 
29 Khan, H. (2008).Hermeneutics and Dialectics: (Hegel,Husserl, Heidegger 

and) Hans-Georg Gadamer. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8429. 

Eerişim tarihi: 23.03.2022 
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and it's such basic conditions with regard to Gadamer's point of view to 

apprehend the text more easily. 

D. THE WAY OF REQUIRING UNDERSTANDING: 

HERMENUTICAL CIRCLE 

Gadamer's famous thesis on the circularity of interpretation can be 

better understood from the concept of triple understanding, which is 

summarized in understanding as practice. Here too he followed 

Heidegger's insight30. Therefore we can go from Gadamer's 

summarized concept of triple understanding to understanding as a 

practice and better understand his famous thesis on the circularity of 

interpretation. Heidegger's point was that because every interpretation 

is guided by extensive anticipations, every interpretation presupposes 

understanding. However, it should be noted that Heidegger has strong 

reservations about the concept of the circle in this context31.  

As to be recollected from the text, Introduction to Philosophical 

Hermeneutics written by Jean Grondin, Schleirmacher applies 

'hermeneutical circle' in respect of its definite construction by means of 

parts and whole relationships32. In other words, with regard to 

Schleirmacher to be able to understand whole one ought to first of all 

apprehand the parts and to be able to understand the parts one should 

understand the whole. As a result of this understanding take place. 

Additionally, Schleirmacher discusses that there is no priority among 

 
30 Grondin, J. (2002).Gadamer’s Basic Understanding of Understanding. The 

Cambridge Companion to Gadamer.Ed.by Robert J. Dostal. Cambridge 

Uuniversity Press: Cambridge. p.46 
31 Grondin, ibid, p.46 
32 Grondin, ibid, p- 109 
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them33. Namely, both of them together constitue an understanding. 

Nevertheless, Heidegger, alludes this in an ontological way, rather than 

epistomologically. That is In accordance with Heidegger it is not 

possible to possess in 'hermeneutical circle' an ontologically positive 

significance, but rather this circle enables somebody to know what he 

is about. Yet we are not blindly at the mercy of this preconception of 

pre-given interpretation, or inevitably trapped in our prejudices, as the 

general reading of the 'hermeneutic circle' would have. Heidegger's 

hermeneutics shows just the opposite. Its purpose is to clearly define 

the preliminary structure given by history. That's why this explanation 

is called a comment34. Therefore, for Gadamer, the relationship between 

my expectation and the meaning to be understood remains a teleological 

goal of interpretation. This reinforces Gadamer's idea that 

understanding always requires agreement on the subject. If this deal 

fails, there is always a risk of deviating from a psychological or 

historicist interpretation mentioned above35. 

Gadamer qouted a passage from Heidegger's most famous book, Being 

and Time, "in this circle is hidden a positive possibility of the most 

primordial kind of knowing, and we genuinely grasp this possibility 

only when we have understood that our first, last and constant task in 

interpreting is is never allow our fore-having, fore-sight, and fore-

conceptions to be presented to us by popular fancies"36 In a word, 

Heidegger denies that this circle make possible of understanding since 

they are not enough. Whereas Gadamer rejects this assertion and 

 
33 Grondin, ibid, p- 114 
34 Grondin, ibid, p.37 
35 Grondin, ibid, p.48 
36 Gadamer, ibid, 266 
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acknowledges the 'Hermeneutical Circle' as the base of ontological 

understanding. Nonetheless, he considers these elements, fore-having, 

fore-sight, fore-conceptions as the fore-structure of understanding in 

terms of'Effective History'.  

From all this it can be seen that Gadamer's account of the circle is a less 

epistemological sentiment than Heidegger's, since it is not motivated by 

the suspicion of logical circularity raised by the idea that interpretation 

always requires (pre)understanding. But in another sense, Gadamer's 

analysis turns out to be more epistemological, because it deals much 

more with the idea that interpretation hypotheses are only the beginning 

and must be continually corrected. This slight difference can be 

explained by the fact that Heidegger and Gadamer had different 

understanding practices in mind.37 As the word "effective history" is 

mentioned, let's look at what it is, its conditions, and its effect on 

consciousness. 

E. AS THE BASE OF ALL PRE-GIVEN 

UNDERSTANDING: EFFECTIVE HISTORY  

As we approach effective history, we, as historical beings, may find 

ourselves within historical and cultural traditions that have given us 

projections, hypotheses, and biases in Gadamerian terminology. The 

hermeneutic circle is a historical circle in which our understanding 

becomes the history of the impact or influence of what we are trying to 

understand. The extent of our possible understanding of the texts that 

make up our historical life is preconditioned by our implication of what 

 
37 Grondin, ibid, p.48 
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Gadamer calls effective history38. In this part I will try to discuss the 

question that was at the outset mentioned: is it possible to understand 

self-consciousness from historical consciousness.  

On the other hand, every historical horizon is created by an already 

existing active historical consciousness. The past unfolds itself in a 

definite and limited way. But this means that we broaden our horizons. 

However, we must always be aware of the false pretense of completing 

real history information. Ultimately, the concept of effective-historical 

consciousness emerges from a certain ambiguity39. However, we need 

to both represent the impact of effective history on us and increase our 

awareness of the hermeneutic situation. Although this is the case, 

awareness of the situation is never fully realized because no matter what 

we must always be an integral part of it. Therefore, effective history 

cannot be the subject of our knowledge. This can only have the limited 

effect of our limitations and understanding40.  

As mentioned, the topic under discussion shows us that all of the above 

has to do with "effective history" in some way. In other words, all our 

knowledge or understanding is somehow dependent on what has been 

historically given. As Recouer41 put outs "prejudice, authority and 

tradition which were discussed by Gadamer indicate that these all are 

 
38 Warnke, G. Hermeneutics, Ethics, and Politics. The Cambridge Companion to 

Gadamer.Ed.by Robert J. Dostal. Cambridge Uuniversity Press: Cambridge. 

p.80-81 
39 Franeta, D. (2017). Gadamer’s Hermeneutics as Practical Philosophy. 

Hermeneutic Philosophies of Social Science, edited by Babette Babich, Berlin, 

Boston: De Gruyter, pp. 219-236. https://doi.org/10.1515/9783110551563-012 
40 Dobrosavljev, D. (2002). Gadamer's Hermeneutıcs As Practıcal Phılosophy. 

Philosophy, Sociology and Psychology Vol. 2, No 9, 2002, pp. 605 - 618. P. 610 
41 Recouer who is the modern commentator of Heidegerrian thesis discussed 

Gadamer with Habermas in his title "Alternative" in a new approach. He also 

interested with Freud and has made comments. 

https://doi.org/10.1515/9783110551563-012
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related with Gadamer's own thesis 'Consciousness which is affected by 

history' or Historical Consciousness"42. That is, without any objective 

correlate and without a generally binding rational justification, the 

claims of tradition appear as mere prejudices, as the arbitrarily 

determined preferences of a ruling community43. This implies that 

history has an authority upon prejudice, authority and tradition.  

Furthermore, Gadamer insists that understanding is essentially an 

effective-historical relation. This implies that history has an authority 

upon prejudice, authority and tradition. Furthermore, Gadamer in his 

text, Truth and Method, insists that understanding is essentially an 

effective-historical relation44. So we all understand something that can 

be possible with a historical background, as we all indicate in the 

movement of history. For example, a person born in Deutschland must 

accept or be influenced by their date. In a way, history is inevitable if 

prejudices cannot be avoided in order to understand the conditions that 

occur around it every day.  

Additionally, Gadamer admits that everybody has a horizon and in this 

horizon she/he is able to look at the matters around. The horizon is a 

field of view that includes everything that can be seen from a given 

vantage point45. As well as, for Gadamer horizon takes place, within a 

history; to wit, the past would be an inescapable conditions of 

understanding for a person. However, there ought to be a relationship 

between past and present. As Gadamer puts out  the horizon of the 

 
42 Goka, E., Topcuoglu, A., Aktay Y. (1996). Once Soz Vardi, Vadi Yayinlari: 

Ankara. P. 157 
43 Davey, N. (2006). Unquiet Understanding Gadamer's Philosophical 

Hermeneutics. State University of New York Press: USA. p. 94 
44 Gadamer, ibid, p-267 
45 Gadamer, ibid, p-302 
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present cannot be formed without the past46. In addition, he implies that 

a historical understanding does not require us to place ourselves on a 

different horizon of a particular historical condition, because ultimately 

it would be an impossible and absurd task47. The horizon is a special 

necessity as we mentioned before, meaning that no one can escape from 

their own horizon. It is quite common for Gadamer to understand 

another horizon within any horizon. but this will eventually necessitate 

new interpretations among themselves. Gadamer described the situation 

as a 'merging of horizons'. Because comprehension takes place within 

the framework of the relationship between the biased reader and the 

author who adds meaning to the text. Ultimately, what the author tells 

is what the reader understands. If that's the case, the question could 

easily be asked: Don't horizons oblige us to see the world with 

determination? For Gadamer, this is unacceptable because without 

them, no one can even see ahead. In other words, the horizon allows us 

to see not only the situations that we can see, but also what is happening 

behind them.  

Finally, it can be concluded that the "effective history" that has 

authority over us governs our actions. That is, we look at the matter 

from a historical consciousness, and through this consciousness man 

strives to grasp the matter. That is to say, the self-awareness, the 

prejudice of the individual, matters far more than one's own judgement, 

namely the historical reality of one's own being. In a word, when our 

sense of self is affected by the story, then Gaclamer calls it an "effective 

story." In summary, the argumentation put forward by Hans Georg 

 
46 Gadamer, H. G. (1994). The Hermeneutics Reader, edit. by K. Mueller, 

Vollmer Continuum: USA, P-272 
47 Gadamer, ibid, p-269-73 
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Gadamer was discussed in this study. Specifically, this text aims to 

discern the Effective History argument in relation to understanding, 

prejudice, and vice versa.           

F. CONCLUSION 

Following Heidegger's emphasis on pre-understanding, Gadamer 

places the concept of prejudice at the basis of philosophical 

hermeneutics. In his main work "Truth and Method", Gadamer 

emphasizes the problem of understanding and interpretation is not just 

a semantic problem. He says understanding and interpretation is a 

matter of human experience. In conclusion, we must state that the 

productivity of Gadamer's philosophical hermeneutics rests on the 

Heideggerian approach of 'understanding'. The factor enabling 

understanding in Gadamer's philosophical hermeneutics is 'prejudice'. 

This is only possible with language.  

Gadamer also understands 'understanding' as the handing over of 

tradition, in which past and future mediate one another. For Gadamer, 

we need to refrain from our misleading prejudices and adopt a 

questioning attitude. When this happens we will be able to acquire new 

meanings, new and reliable knowledge. The historical awareness, 

achieved as a result of a critical process avoiding misleading prejudices, 

also plays an active role in the subsequent distinction between 

misleading and productive prejudices. However, this does not mean that 

historical consciousness can be a consciousness that acts as a criterion 

of accuracy in the process of understanding, or in other words, 

interpretation.  

Ultimately, in this life in which we are historically located, whether we 

want it or not, we need to make sense of the world historically. 
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A. GİRİŞ :  

 

Bu çalışma 2021 yılındaki Yozgat Müzesinde yapılan araştırmaya 

dayanmaktadır. Yozgat’ın merkezinde Büyük Camii adıyla bilinen 

Çapanoğlu camisinin yakınında müze yer almaktadır. Fayton üzerinde 

yer alan, çoğunlukla bitkisel bezemeler ve geometrik bezemeler 

çalışma konumuzu oluşturmaktadır. İnceleme konumuzu anlatmaya 

geçmeden önce tarih boyunca atlı arabalar ve faytondan da bahsetmek 

gerekir; Fransızca kökenli fayton, körüklü, açık binek arabası 

anlamında kullanılmaktadır. Fayton at veya atların çektiği bir at arabası 

olup, insan veya eşya taşımak için kullanılan atlı tekerlekli araçtır. 

Çoğunlukla taşıma ve gezinti amaçlı kullanılan faytonların 

yanında savaş arabalarına kadar tarih boyunca kullanılmış farklı 

işlevleri olan at arabaları ortaya çıkmıştır. Faytonlar genellikle 

sürücünün de yer aldığı ön kısımda bulunan ön tekerlekleri küçük, arka 

tekerlekleri büyük vasıtalardır (Noyan, 2018:416-420). Araba 

sürücüsünün oturduğu kısım yarı yüksektedir. Arabaya ön ve arka 

tekerleklerin bulunduğu yerde olan basamakla arabaya çıkılır. 

Faytonların insan taşıyan özellikte olanları genellikle dört kişiliktir. 

Körüklü olan faytonlar çekildiğinde sürücü körüğün dışında kalır. 

Yağmurlu ve soğuk havalarda körük yolcuları dış etkenlerden koruma 

maksadıyla aracın üstüne doğru çekilebilir.  Fayton sürücüsünün 

bulunduğu yerin her iki aynı tarafında karşılıklı olarak birer fener 

bulunur. Batı toplumunda fayton kullanımında olduğu gibi, Osmanlı 

toplumunda da kağnı, koçu, talika, hanto adı verilen atlı arabalar rağbet 

görmüştür. Batılılaşma ile birlikte 19.yüzyılının ikinci çeyreğinde 

görülmeye başlanan gezi ve kısa seyahat amaçlı faytonlar döneminin 

bir nevi ulaşım için kullanılan saltanat arabalarıydılar. Dönemlerinin 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tekerlek
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sava%C5%9F_arabas%C4%B1
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günlük kullanımına yönelik arabalar sosyal hayatı ve iletişimi daha 

rahat hale getirmiştir.  

 

At arabaları insan hayatına girmesi yaklaşık olarak en az 5 bin yıl önce, 

tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra görülmeye başlandı. 

Hayvanlar tarafından çekilen kasalı araçlara ilk olarak M.Ö. 3000-2800 

yıllık zaman aralığında Mezopotamya'da rastlanır. Öncele-

ri öküzler ve eşekler tarafından çekilirken, M.Ö. 2000 yıllarında atlar 

da kullanılmaya başlanmıştır (Noyan, 2018:416-420). Sümer, Asur, 

Mısır, Yunan gibi eskiçağ halklarının, arkası açık iki tekerlekli savaş 

arabaları kullandıkları, bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde, 

kabartmalarda karşımıza çıkmıştır. M.Ö. 1800’lerde Asurlular dört 

tekerlekli atlı arabayı yaptılar; atları yeterince tanımadıklarından 

arabaları çekmede sığır ve eşekleri kullanmışlar. İki tekerlekli ve 

parmaklıklı arabalar ise tarihte  ilk kez Anadolu’da kullanılmıştır 

(Noyan, 2018:416-420). Geç Hitit dönemine ait buluntularda Kargamış 

kentinde iki tekerlekli bir araba kabartması ortaya çıkarılmıştır. 

(Anonim, 1984:724). Hititlerin savaşta kullanmak amacıyla yaptığı bu 

arabaları Frig ve Yunanların yaptıkları arabalar izledi. Anadolu’da 

Helenistik dönem vazolarını yarışan araba figürleri süsler. “Antik 

Yunan’da da fayton ve benzeri atlı arabalar güneş Tanrısı Helios’un 

oğlu Phaeton, ölümlülere kendini kanıtlama amacıyla, babasından 

azgın atların çektiği arabasını istemiş; babasının uyarısına rağmen her 

tarafı değerli taşlardan ve altından yapılmış arabaya binerek atlara 

hareket etmelerini emretmiştir. Atlar, sürücülerinin acemi olduğunu 

anlayarak yokuşu hızla çıkmışlar, korkan Phaeton dizginleri elinden 

bırakınca da araba hızla yeryüzüne yaklaşmış ve güneşten getirdiği 

sıcaklık yüzünden Helikon, Parnassos ve Olympos tepeleri tutuşmuştur. 

Vâdîleri ateşlerin sardığını, ırmakların buharlaştığını gören Zeus, eline 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mezopotamya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96k%C3%BCz
https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fek
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yıldırımı alıp Phaeton’a doğru fırlatmış, delikanlı arabadan düşüp 

Eridanos ırmağının sularına gömülerek ölmüştür. Genç Phaeton’un 

anısına süslü at arabalarına ‘fayton’ denilmiştir” (Noyan, 2018:416-

420; https://emoji.com.tr/fayton/, E.T.27.03.2022).  

 

Orta Asya’da Türk topluluklarından biri olan Hunlar arabayı, günlük 

hayatta ve askeri amaçlı olmak üzere nakliye ve ulaşımda sıkça 

kullanmışlardır (Esin, 2000:140). Göktürklerinde ev yerine günlük 

yaşamda kullanılan keçe arabalarından söz edilmektedir. (Şahin, 

2005:167). Göktürk Kitabeleri’nde adı geçen bir Türk kavmi olan 

Kurıkan Kavmi’nde de iki tekerlekli, üzerleri kapalı ve atlar tarafından 

çekilen arabalardan faydalanılmıştır (Öğel, 1988:202). “Orta Asya'da 

iki türlü araba vardır. Biri sürücünün arkaya oturup dizginle idare ettiği 

“Hârizm ve Kaşgar arabası”, diğeri ise sürücünün at üzerine binip kısa 

gem ile idare ettiği “Türkistan ve Hokand arabası”dır (İpşirli, 

1991:242). Osmanlı’larda çok eski tarihlerden itibaren araba 

kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda kırsal kesimin 

arabası öküzle çekilen “kağnı”dır. Kent içinde araba kullanımının 

başlangıcı belirsizdir (Ödekan, 1997:121). “Lale devri, İstanbul’da çok 

süslü arabaların yapılması ve yaygın halde kullanılması açısından bir 

dönüm noktası teşkil etmektedir. Askeri erkândan ise yalnız 

şeyhülislam ve kazasker araba ile dolaşmıştır. Şeyhülislamın arabası 

yeşil, kazaskerin koçu denilen arabası kırmızı çuha ile kaplanmıştır. 

Osmanlı sanatkarlarının  imal ettiği, süsü ve işçiliği çok sade olan bu 

arabalara binmek için basamak olmadığından arabanın arkasına asılı 

olarak asılan iki üç basamaklı merdiven kullanılmıştır. Bu arabalara en 

çok iki at koşulmuştur (İpşirli, 1991:243). 
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Anadolu topraklarında fayton kullanımı ilk kez Osmanlı Dönemi’nde 

padişah Abdülmecit zamanında rağbet görmeye başlamıştır. Faytonlar 

Sultan Abdülmecit devrinde konak ve saray arabası olarak 

kullanılmıştır. Hatta arkası açık olanlara lando denirken arkası kapalı 

olan saraya hizmet için kullanılan özelleşmiş faytonlara da kupa 

deniyormuş. Rivayete göre II.Mahmud’ faytona binmeyi adet haline 

getiren ilk padişah olmuştur (İpşirli, 1991:244; https://emoji.com.tr/ 

fayton/ : E.T.27.03.2022). 19. yüzyılda İstanbul’ da kullanılan tek araç 

faytonlarmış. İstanbul’da insan taşımak için yapılan ilk arabaların 

pâdişah hanımları ve kızları tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. 

Osmanlı sarayı hareminde gâyet şık döşenmiş, iç kısmı dışarıdan 

görünmeyen bu arabaların bir kısmı hâlen Topkapı Sarayı Müzesi’nde 

muhâfaza edilmektedir. Lâle devrinde İstanbul’da çok süslü arabaların 

üretilip kullanıldığı bilinmektedir. II. Abdülhamid zamânında 

faytonlara kadınların binmesi yasaklandığı söylenilmektedir (Şahin, 

2005:170-171). 

 

Faytonların kafeslerinin şekil verilmesi, boyanması, resimlerle 

süslenmesi tamamen bu sanat dalına aittir. Faytonlar geçmişte 

zenginlerin ulaşım aracı görevi gördüğü için faytonların gösterişli ve 

fark edilir olması istenirmiş. Faytonlar zamanla nakkaş ve oymacıların 

binbir emekle bezedikleri, atlas kadife kumaşlarla döşenmiş, eşsiz 

süslemeleriyle dikkat çeken arabalara dönüşmüştür (Fot.35-44). 

İstanbul faytonları ilk zamanlarda oldukça süslü ve pırıl pırılmış. 

Geçmişte pirinç takma düğmelerle bile süslenen faytonların 

süslemesine günümüzde eskisi kadar önem verilmemektedir 

(https://emoji.com.tr/fayton/: E.T.27.03.2022). Faytonlar bulundukları 

dönemin kültürünü, sanatını etkilemiştir Cumhuriyet döneminde de 

faytonların kullanılmasına devam edildi. Turistik bölgelerde, sâhil 

https://emoji.com.tr/fayton/
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şehirlerinde tek tük faytonlar görülmektedir. Otomobil kullanımının 

yaygınlaşmasından sonra fayton kullanımı giderek azaldı. Büyük 

şehirlerde tamamen ortadan kalktı, Anadolu kasabalarında ise sayısı 

azaldı. Günümüzde ise faytonlar daha çok turistik amaçlı 

kullanılmaktadır.  

 

B. YOZGAT MÜZESİ FAYTONU 

 

Yozgat Müze binasının içerisinde kendine ayrılan üst holde bir  teşhir 

alanı içerisinde bulunan fayton (Fot.1-34) 1505 Env.No ile 

kayıtlıdır.Araç 19.yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına ait bir zamanda 

yapılmış olabilir.Müzede yapılış tarihi ile ilgili bir bilgi envanter 

defterinde bulunmamaktadır. Müzeye bir belediye tarafından hediye 

edildiği söylenmektedir. Genişliği 127 cm. yüksekliği 208 cm.dir. 

16.10.1980 tarihinde müzeye getirilmiştir. Dört tekerlekli, iki yandan 

ve arkadan binme yeri olan parmaklıklı, tabanın içi ve arka kısım üstten 

sarkan kalın muşamba türü bir örtüyle kaplıdır. Ancak arabanın bazı 

yerleri yırtılmış vaziyettedir. Faytonun ahşap kısmının parmaklıklı 

tekne kısmında faytonu çepeçevre kuşatan ahşap çıtalarla 

sınırlandırılmış çeşitli büyüklüklerdeki panolar içerisinde bitkisel 

formlu süslemeler yer almaktadır. Faytonun ön kısmında bulunan 

süslemelerin çoğu çok aşınmış olduğundan motifler belli değildir. 

Faytonu çepeçevre saran altlı üstlü parmaklıkların altında ele alınan 

bitkisel süslemeler çoğunlukla aşınmış, bazılarının biçimleri bozulmuş, 

harap olmuş durumdadır. Faytonun üzerindeki bezemeler kalemişini 

andırsa da, bezemelerin gerek tasvir edildiği ahşabın ve boyaların 

çatlamasından, gerekse kullanılan motiflerin aşınmasından dolayı 

yağlıboya türü bir malzemeyle yapılmış olabileceğini düşünmekteyiz.  
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Faytonda Bulunan Bezemeler 

 

Faytonun sol ve sağ uzun yan kısımlarında, aracın arka kısmında demir 

parmaklıkların bulunduğu ahşap kısımlarında bir bordür gibi yer alan, 

aracı çepeçevre saran dikdörtgen, yatay ahşap şerit üzerinde belli 

aralıklarla dizilen baklava dilimleri, birbirini kesen yatay ve dikey 

çizgilerle, bunların içlerinde de muhtemelen gül veya kır çiçeğine ait 

olabileceğini düşündüğümüz bitkisel motifler yatay şekilde 

sıralanmaktadır. Aracın her yanında tasvir edilen çiçek motifi 

bezemenin ana kaynağını oluşturmaktadır. Kırmızı renkli ve yeşil 

yapraklı gül veya kır çiçeği dekoratif bir biçimde verilerek çoğunlukla 

panoların içerisinde ya da parmaklıkların altındaki ahşap kısımlarda 

elipsi andıran şekillerle ve baklava motifleriyle birlikte verilmiştir. 

Aracın parmaklıklarının altında ve üstünde bulunan ahşap dikdörtgen 

plakalar üzerinde yer alan bezeme şeridinde birbirini tekrarlayan elips 

ve baklava motifleri dikkat çekmektedir. Bu elips ve baklava motiflerin 

de içerisinde ne olduğu anlaşılamayan yeşil, kırmızı renkte kıvrımlı ve 

elips şeklinde boyama veya şekiller işlenmiştir. Parmaklıkların altında 

bulunan kısımda ayrıca gül veya kır çiçeği yatay şekilde bir dizi halinde 

elips ve baklava motifleriyle birlikte sıralanmıştır. Araca giriş kısmının 

da bulunduğu sol uzun yan kısmın ortasında ve bu kısmın iki yanında 

çıtalarla bölüntüye uğratılmış farklı ölçülerdeki dörder pano içerisinde 

yeşil yapraklı, kırmızı veya beyaz renkli gül veya kır çiçeği motifi 

betimlenmiştir. Gül veya kır çiçeği aracın sağ uzun yan kenarındaki 

kısımlarda bulunan panolarda da aynı düzenle ve renklerle verilmiştir. 

Faytonun arka kısmının parmaklık bölümünün üst ve alt kısımlarında 

aracın diğer parmaklık kısımlarında olduğu gibi beyaz ve kırmızı 

renklerle oluşturulan ikişer yatay çizgiyle verilmiş bezeme şeritleri 
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arasında baklava dilimleri ve kısmen elipsi andıran geometrik motifler 

dizilmiştir. 

 

C. DEĞERLENDİRME 

 

Faytonculuk geçmişte çok önem kazanmış fakat günümüzde 

kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından biridir. Faytonlar bulundukları 

yerdeki çeşitli imalat yerlerinden oldukça titiz, son derece dayanıklı 

yapılıp ve özenle bir şekilde boyanıp, çoğunlukla natürmort ve kısmen 

de manzara resimleriyle bezemelerle arabalar bu dekorasyonla daha 

güzel bir görünüme sahip olmaktaydı. Faytonlar Osmanlı toplumunun, 

özellikle de başkent İstanbul’un geçmiş zamanların lüks taşıma 

vasıtaları olduğundan, gözün alabildiği kadar dikkat çekici, süslü, ince 

ve hafif ama çok sağlam araçlardır. Faytonlarda aracı bezemelerde 

boyamadan başka pirinç çakma düğmelerle de, bezeme çok daha yoğun 

bir görünüme kavuşturulurdu (https://emoji.com.tr/fayton/ E.T.27.03. 

2022).  

 

Bezemelerini incelediğimiz bu fayton üzerinde bazı motifler tamamen 

aşınmış olmakla birlikte, aracın ahşap kısmının hemen her tarafında gül 

veya kır çiçeği, sürücü kısmının altında bulunan kısımda birer vazo 

içerisinde güller, elipsler, baklava dilimleri, kırmızı ve beyaz renkte 

yatay çizgiler, bazı bölümlerde birbirini yatay ve dikey kesen çizgiler 

dikkat çekmektedir. 
 

Faytonda tasvir edilen natürmort türü bezemeler Türk el sanatının 

çeşitli alanlarından biri olan halılarda, mimari süslemelerde, 

çeşmelerde, şadırvanlarda, duvar resimlerinde, madeni eserlerde, 

çinilerde, seramiklerde, minyatürde, işlemelerde, özellikle de 

batılılaşmanın etkisini yoğun olarak gösterdiği XVIII ile XIX. yy.da 
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bitkisel bezemelerin benzer anlayışla ele alındığı gözlenmektedir. 

İncelemeye çalıştığımız faytonun ahşap kısmının üzerinde yer alan 

natürmort konulu bezemeler Türk sanatının bir çok kolunda birbirinden 

güzel örneklerle karşımıza çıkmaktadır (Egemen, 1993; Kolsuk, 

1977:52-57; Tamer, 1959:355-35; Akbil, 1977:108-114; Öney, 1971; 

Öney, 1976; Renda, 1974:22-29; Barışta, 1997; Tanışık, 1943; 

Özkeçeci-Özkeçeci, 2007; Kumbaracılar, 1938; Arık, 1971:7-8; Arık, 

1973; Arık, 1974:2-9; Arık, 1975:12-18; Çetintaş, 1944;  Ünver, 

1949:109-117; Ünver, 1965; Demiriz, 1986; Önge, 1981). Natürmort 

kompozisyonlu örneklerden bazıları şunlardır; İstanbul’da Topkapı 

Sarayı III. Ahmed’in  yemiş odasında (Arık, 1988:21-23); Yozgat 

Çapanoğlu Camii mahfilinin ikinci katındaki orta tonozun kenarında  

(Renda, 1977:134-135; Arık, 1988:27-29), Denizli Acıpayam Yazır 

Köyü Camiinde çiçek motifleri (Renda, 1977:152; Arık, 1988:42-46), 

Milas Bahaeddin Ağa Konağı’nda natürmortlar (Renda, 1977:140-141; 

Arık, 1988:89-92), İzmir Çakaloğlu Hanının girişindeki çeşmedeki 

panonun iki yanında yer alan kulplu ve kaideli birer vazodan çıkan 

çiçekler (Arık, 1988:105-106), ele alındığı görülmektedir. İstanbul’da 

bulunan çeşmelerden  Bereketzade Çeşmesinin  ayna taşının iki  

tarafında ve ayna taşının üstünde natürmort öğeler içeren motifler 

dizilmiştir (Barışta, 1989:20-25, 45-47, 58-61). Kabataş Hekimoğlu Ali 

Paşa Çeşmesinde (Barışta, 1993) bitkisel ağırlıklı kompozisyonlar 

içinde natürmortlar dikkat çekmektedir. Ayrıca Üsküdar Ahmediye 

Caminin Minberinde ve vaaz kürsüsünde, İstanbul Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa Camii kapısında, Nuriosmaniye Cami Kütüphanesi 

kapısında gül, gonca, lale, karanfil gibi motifler ve Topkapı Sarayı 

Hırka-ı Saadet Odasının çevresindeki direklik ve havuzu kuşatan taş 

bloklarında bulunan bitkisel konulu bezemeler dikkat çekmektedir 
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(Barışta, 1995:107-109).  Natürmort bezemeler, seramikte tabaklarda 

(Küçükoğlu, 1998:87) daha çok stilize edilmiş olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mezar taşlarında (Biçici, 2004; Biçici, 2013a:1373-1476); 

Ebru’da (Küçükoğlu, 1998:91), kağıt oyma’da özellikle Gazneli 

Mahmud Albümünde (Küçükoğlu, 1998:92), saatlerde (Barışta, 

2011:77-82; Biçici, 2010:61-98; Biçici, 2013b:155-176; Biçici, 

2021a:514-564; Biçici, 2021b:497-532; Biçici, 2021c:387-13; Çakmut, 

2005:0-1; Tuzcular, 1984:60-64; Yıldız, 2006:919-973), camaltı 

resimlerinde (Küçükoğlu, 98-99), tezhip de natürmortlu bir çok yazma 

bulunmaktadır. Bu yazmalardan bazı örnekler şunlardır; Divan-ı 

Muhibbi’de (Küçükoğlu, 1998:102-103), Türk Sanatında  ahşap 

eserlerden XIX. yy.a ait Edirne işi (edirnekari) bir sandalye (Türkoğlu, 

1995:66) de, Topkapı Sarayı Müzesinde Edirnekari işi olarak yapılan 

XIX. yüzyıla ait ahşap saat  muhafazasında (Türkoğlu, 1995:68), 

İstanbul Deniz Müzesinde bulunan saltanat kayıklarında  ve İstanbul 

Askeri Müzede sergilenen ahşap çadır direklerinde (Barışta, 1998:87-

88), saatlerde bitkisel bezemeleri akla getiren kalem işi işlemeler dikkat 

çekmektedir. 

 

D. SONUÇ 

Yozgat Müzesinde bulunan fayton üzerindeki bezemeler aracın iki uzun 

yan kenarında ve arka kısmında birbiri ardınca tekrar etmiştir. 

Sürücünün bulunduğu ön kısımdaki bezemeler aşırı yıpranmadan 

dolayı birer vazolu gül motifinin dışında hemen hemen kaybolmuş 

gibidir. Bunun yanında o bölümde, iki tekerleğin arasında kalan alt 

kısımda bir kısmı kalmış olan elipsi andıran şekil ve yer yer  beyaz 

renkli boya izleri dikkat çekmektedir. Ön kısımda birer vazo içerisinde 

gülün dışında herhangi bir bitkisel bezemeye rastlanmamaktadır. 
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Faytona giriş kısmının bulunduğu uzun yan kısmında, orta kısımda, 

uzun yan kısmın arka bölümünde ahşap çıtalarla sınırlandırılarak farklı 

ölçülerde bölümlenmiş dörder pano bulunmaktadır. Aracın arka 

kısmında ise gül veya kır çiçeğini anımsatan motifler sekiz panonun 

içerisine yerleştirilmiştir. Bezemelerde karşımıza en çok çıkan motif 

beyaz ve kırmızı renkteki gül veya kır çiçeği ile elips ve baklava 

motifleridir. Elips ve baklava motifleri yatay ahşap plaka şeritleri 

üzerindeki beyaz ve kırmızı renkteki yatay çizgiler arasında işlenmiştir. 

Motiflerin çoğu oldukça aşınmış olmakla birlikte döneminin bezeme 

zevkini izleyiciye aksettirmektedir. Bezemelerin ele alınışında itinalı 

işçiliğin yanında, motiflerin birbirleriyle uyumlu işlenişi fayton 

bezemeciliğinin dikkat çeken unsurlardan biridir. Dekoratif şekilde 

verilen gül veya kır çiçeği motifleri  stilize edilmiş şekilde fayton 

üzerinde işlenerek, batılılaşma döneminin üslubunu yansıtmakta ve 

ahşap malzeme üzerinde sanatını etkileyici bir şekilde bizlere 

göstermektedir. 
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FOTOĞRAFLAR 

 

Fot.1, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm. 

 

Fot.2, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm. 
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Fot.3, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.4, Yozgat Müzesi Faytonu, önden görünüm 
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Fot.5, Yozgat Müzesi Faytonu, üstü,yandan görünüm 

 

Fot.6, Yozgat Müzesi Faytonu, üstten arkadan öne doğru görünüm 



167 | T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  

 

 

 

Fot.7, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.8, Yozgat Müzesi Faytonu, önden görünüm 
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Fot.9, Yozgat Müzesi Faytonu, içinden görünüm 

 

Fot.10, Yozgat Müzesi Faytonu, içinden görünüm 
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Fot.11, Yozgat Müzesi Faytonu, içinin tavanından görünüm 

 

Fot.12, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.13, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.14, Yozgat Müzesi Faytonu, önden görünüm 
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Fot.15, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 

 

Fot.16, Yozgat Müzesi Faytonu, sol yandan görünüm 
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Fot.17, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.18, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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• Fot.19, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.20, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.21, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.22, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.23, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.24, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.25, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.26, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.27, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 

 

Fot.28, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 
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Fot.29, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 

 

Fot.30, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 
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Fot.31, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 

 

Fot.32, Yozgat Müzesi Faytonu, yandan görünüm 
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Fot.33, Yozgat Müzesi Faytonu, arkadan görünüm 

 

Fot.34, Yozgat Müzesi Faytonu, önden görünüm 
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Fot.35, III. Ahmed'in kızı Fatma Sultanın gelin arabası, 

leblebitozu.com.dan 

 

Fot.36, Mehmet Reşat'ın saltanat arabası, leblebitozu.com.dan. 
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Fot.37, Sultan Abdülaziz'in saltanat arabası 

 

Fot.38, Araba çizimi ve saltanat arabaları 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-tLE-yvmsCag/TmUA_peUTOI/AAAAAAAAApc/khXHJbiu1ds/s1600/ABDULAZIZ-SALTANAT_ARABASI.JPG
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Fot.39, Fayton çizimi, pinterestden. 

 

Fot.40, Fayton çizimleri, pinterestden. 
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Fot.41, Topkapı Sarayı Müzesinden saltanat arabaları 

 

Fot.42, Saltanat Arabası. 
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Fot.43, Fayton,pinterestden 

 

Fot.44, Fayton, pinterestden 
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A. GİRİŞ :  

 

Bu çalışma 2015-2016 yıllarındaki Ödemiş Yıldız Kent Arşiv Müzesinde 

yapılan araştırmaya dayanmaktadır1. Ödemiş’in merkezinde yer almaktadır. 

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi İzmir ilinin Ödemiş ilçesinde yer alan 

bir etnografya müzesidir (Fot.1-4). Müze kent merkezinde Hacı Sadık 

caddesinde No:18’de yer almaktadır. Müze binası 1927 yılında açılan Yıldız 

Oteli'dir. Bina 2006 yılında Ödemiş belediyesince kamulaştırılarak müze 

binası haline dönüştürülmüştür. Müzenin ziyaretçileri genellikle gençler ile 

orta yaş grubundaki ilgili insanlardan oluşmaktadır. Müzeyi Ödemişten, 

İzmir’den ve çevre illerden gelen öğrenci grupları, yerli ve yabancı turistler 

tarafından da büyük bir ilgiyle ziyaret edilmektedir.  

İlgililerden edinilen bilgiye göre, müze envanteri 6218 kültür varlığından 

oluşmaktadır. Ayrıca 20815 adet de belge arşivlenmiştir. Kütüphanede ise 

3619 eser yer almaktadır. Binada 1 arşivci, 1 kütüphaneci 2 adet çalışan ve 4 

güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. Müzede Yıldız Kundura Odası, Çeyiz-

Gelin-Düğün, Sergi Salonu, Berber Odası, Tütün Odası, Saatçi Odası, Oturma 

Odası, Çeyiz Odası, Efeler Odası, Otel Odası, Mutfak, Şükrü Saraçoğlu Anı 

Odası, Dr. Mustafa Bengisu Anı Odası, Ödemişli Kültür ve Sanat İnsanları ve 

Ödemiş Tarihi Odası gibi çeşitli bölümlere ayrılmış sergi odaları vardır 

(https://www.odemis.bel.tr/tesislerimiz/odemis-yildiz-kent-arsivi-ve-

muzesi.html). Sergilenen unsurların çoğu etnografik kültür özellikleri taşıyan 

eşyalardır.  Eserlerin bir kısmı bağış, bir kısmı satın alınma yoluyla müzeye 

kazandırılmıştır. 

Müzede sergi odasında bulunan beş adet barutluk ve dört adet barut ölçer 

inceleme konumuzu oluşturmaktadır (Fot.5-6). Barutlukların ve barut 

 
1 2015 ve 2016 yıllarında ÖYKAM'DA yaptığım çalışmalarda bana yardımcı olan müze 

görevlileri Sezgi Yüksel ve Tuğba Akbörk Genç'e teşekkür eder şükranlarımı sunarım. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Bengisu
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ölçerlerin üzerinde yer alan, çoğunlukla bitkisel bezemeler ve geometrik 

bezemeler çalışma konumuzu oluşturmaktadır. İnceleme konumuzu 

anlatmaya geçmeden önce baruttan da bahsetmek gerekir; 

 

Top, tüfek (Black, 2003), tabanca ve bomba gibi çeşitli ateşli silahların ortaya 

çıkmasına zemin hazırlayan barutun icadı 800-900’lü yıllara kadar 

dayanmaktadır (Agoston, 1999:621-632; Agoston, 2006a; Agoston, 2006b; 

Eralp, 1993; Evsile, 2000:642-646; İlgürel, 2000:613-629; Chase, 2008; 

Eyice, 1995:94-96; Gölen, 2006; Hülagü, 2001:73-93; Işık, 2014:37; İnce, 

2013:503-524; Kütükoğlu, 1997:96-98; Sezgin, 2008:329-340; Tez, 2010; 

Işık, 2014;37-53). Barutu ilk defa Çinlilerin keşfettiğine ve zamanla XII. 

yüzyılda bütün Asya kıtasına, bir süre sonra da Avrupa'ya Haçlı Seferleri 

sonrasında veya İpek Yolu vasıtasıyla yayıldığına dair yaygın düşünceler 

bulunmaktadır.  

 

Barut; genel olarak en bilinen tanımıyla güherçile, kükürt ve odun kömürünün 

belli ölçülerde birbirleriyle karıştırılması ile elde edilen patlayıcı ve yanıcı bir 

maddedir.  Barut ilk çıktığından beri barut yapımı için gereken maddelerin 

miktarları ve cinsleri ile ilgili çeşitli deneyler yapılmış ve en kaliteli barutun 

imal edilmesi yoluna gidilmiştir. Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyıldan itibaren 

kullanmaya başladığı top, tüfek gibi ateşli silahların (Chase, 2008; Aydın, 

1997:59-61; Bikkul, 1957:35-52; Çoruhlu, 1987:22-25; Çoruhlu, 1988:40-44; 

Çoruhlu, 1992, 32-35; Çoruhlu, 1993a; Çoruhlu, 1993b:148-150; Çötelioğlu, 

1999; Hudyakov, 2002:468-477; Tezcan, 1983)  vazgeçilmez unsuru olan 

barutun bir hazneye konulup taşınması fikri barutlukların yapımına ön ayak 

olmuş ve kullanımını zamanla yaygınlaştırmıştır. Barutluk yapımında boynuz, 

su kabağı, kın ucu gibi biçimler ile deri, maden, kemik, ağaç gibi çeşitli yapım 

malzemeleri kullanılmıştır (Işık, 2014:37). Tarih boyunca kullanılmış 

barutlukların her biri birer sanat eseri olarak müze ve koleksiyonlardaki yerini 
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almıştır (Çoruhlu, 1993a:28). Ateşli silah teçhizatları grubu içinde ele alınan 

barutluklar birden fazla tipte karşımıza çıkmaktadır. Boynuz formu özellikle 

Osmanlı yapısı barutluklarda çok kullanılmıştır. Kıvrık boynuz, kesik boynuz 

ya da kapalı boynuz gibi farklı tasarımlarla karşılaşmaktayız (Işık, 2014:38; 

Çoruhlu, 1993a:52-56). “Bu tipin çok kullanılmasının temel sebebi boynuzun 

doğal formunun barutluk kullanımı için uygun olmasıdır. Bu doğal formun uç 

kısmı ve gerisine kapaklar eklenerek barutluk oluşturulması yapım açısından 

da kolaylık sağlamıştır.  

 

“Barutlukların terminolojisi çok karmaşık olmayıp esas olarak barut doldurma 

ve boşaltma ağzı ile gövdeden oluşur. Bazen doldurma ve boşaltma işlemi 

aynı ağızdan yapılabilmektedir. Barutluklardaki bir başka unsur ise tüfeğe 

konacak barutun miktarını ayarlamaya yarayan boşaltma ağızlarının 

kenarındaki mandaldır. Bazı örneklerde söz konusu mandal mevcut olmayıp 

kullanıcı dökeceği miktarı el yordamı ile ayarlamaktadır. Birçoğunda yer alan 

halkalar ise barutluğu kemere takmak, boyuna asmak gibi işlevler için 

kullanılmıştır” (Işık, 2014:38).  

 

Barut Ölçerler ise; tüfek ve tabancaların ağızdan doldurulması sırasında 

yararlanılan ve çoğunlukla metalden yapılan ölçü aletidir. Bu alet gereken 

barut dolumunu  ne eksik, ne fazla ayarlı bir şekilde yapmaktadır. “Barut 

tazyiki ve barut hakkını ölçme aletlerinden ilki, barutun kalitesine göre, 

patlama ile birlikte basınç gücünü ölçmeye yarar, İkincisi ise tüfek ya da 

tabancanın bir atımlık barut hakkını ölçmek için kullanılırdı. Gümüş, bafon ve 

sarı madenden yapılan bu alet ucu açık mermi kovanı şeklinde olup, bir 

tarafında üzeri taksimatlı ayar vidası bulunurdu” (Çoruhlu, 1992:32-35). 
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B. ÖYKAM’DA BULUNAN BARUTLUKLAR VE BARUT 

ÖLÇERLER 

 

No-1, Barutluk : Env.No: 2011/766 olan eser Cem Üsküp’ten satın alınmıştır. 

Barutluk 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına tarihlendirebilir. Barutluğun 

uzunluğu 7 cm. genişliği 6 cm. derinliği 3 cm. ölçülerindedir (Fot.7-8). 

Müzede eserin gümüş üzerine kalem işi olduğu yönünde bir bilgi 

bulunmaktadır. Bence pirinç malzemeden yapılmış ve üstten kapaklı olan bu 

ürün üzerinde kazıma yoluyla yapılmış altı kollu yıldızı andıran Mühr-ü 

Süleyman motifi ve onunda etrafında palmet motifleri verilmiştir. Eserin üst 

iki yanında, gövdesinin iki yanında ve bir de alt kısmın ortasında olmak üzere 

içinden kayış geçmesi için yapılmış olan delikli birer kulp yer almaktadır. Üst 

kısımda bulunan kapak üzerinde bir dizi şeklinde verilmiş baklava motifleri 

ve aralarında çizgiler dikkat çekmektedir. 

 

No-2, Barutluk : Env.No: 2011/767 olan eser Cem Üsküp’ten satın alınmıştır. 

Barutluk 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına tarihlendirebilir. Barutluğun 

uzunluğu 11 cm. genişliği 5 cm. derinliği 3 cm. ölçülerindedir (Fot.9-10). 

Eserin gövdesi silindiri andırır şekilde olup, üstten kapaklı biçimde ele 

alınmıştır. Pirinç malzemeden yapılmış olan bu eserin gövdesinde herhangi 

bir süsleme bulunmamaktadır. Gövdesinin iki kenarında ve alt kısmın 

ortasında içerisinden bir kayış geçmesi için yapılmış birer delikli kulp göze 

çarpmaktadır. Barutluğun üstte bulunan kapağın arka tarafında ince bir 

kazımayla verilmiş büyük boyutlu bir baklava motifi ile onun çevresinde 

küçük boyutlu baklava dilimleri işlenmiştir. Kapağın üst kenarı kıvrımlı olup, 

testere dişi motifini akla getirmektedir. 

 

No-3, Barutluk : Env.No: 2011/775 olan eser Kaan Keskin’den satın 

alınmıştır. Müzede barutluk diye adı geçen eser bir kütüklük olup, 19.yüzyıl 



193 | T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  

 

 

başına tarihlendirebilir. Pirinç malzemeden yapılmış olan barutluğun 

uzunluğu 12 cm. genişliği 12 cm. derinliği 4 cm. ölçülerindedir (Fot.11-14). 

Eserin gövdesi kareyi andırır bir formda olup, üstten kapaklı biçimde ele 

alınmıştır. Süslemeleri kabartma tekniğinde yapılmış olan bu eserin üzerinde 

yoğun bir bitkisel kompozisyon bulunmaktadır. Barutluğun gövdesinde, alt ve 

iki yan kenarlarında C ve S kıvrımlı akantuslar, buğday başakları,  gül, küpe 

çiçeği, çeşitli kır çiçekleri, yapraklar, laleyi andıran motifler ve kartalı andıran 

motif işlenmiştir. Kartal motifi barutluğun ön kısmının yüzeyinde, üstte ortada 

ve altta iki yanda birer kere olmak üzere üç kere betimlenmiştir. Gövdenin üst, 

alt ve iki yan kenarı iç içe geçen çizgilerle ele alınan motifleri 

sınırlandırmıştır. Üstte bulunan kapak kısmında yine stilize edilmiş kıvrımlı 

akantuslar karşımıza çıkmaktadır. Kenarda yer alan süslemeleri bir bordür 

gibi dizilmiş, stilize edilmiş akantuslar, küpe çiçekleri, laleler, güller ve kır 

çiçekleri oluşturmaktadır. Barutluğun arka yüzeyi sade olarak ele alınmıştır. 

Bir kemere takılabilmesi pirinç bir plaka arka yüzeye eklenmiştir. 

 

No-4, Barutluk : Env.No: 188 olan eser satın alınma yoluyla müzeye 

kazandırılmıştır. Pirinç malzemeden yapılmış olan barutluk 19.yüzyıl başına 

tarihlendirebilir. Üstte kapağı olan barutluğun uzunluğu 6 cm. genişliği 5 cm. 

derinliği 3 cm. ölçülerindedir (Fot.15-16). Eserin gövdesinin iki yanında ve 

bir de alt kısmın ortasında olmak üzere içinden omuza atılacak ince bir kayış 

geçmesi için yapılmış olan delikli birer kulp yer almaktadır. Barutluğun ön ve 

arka yüzeyi oldukça sade ele alınmış olup, herhangi bir süsleme unsuru 

bulunmamaktadır. Barutluğun üstte bulunan kapağın arka tarafındaki 

dikdörtgen formlu yüzey üzerinde ince bir kazımayla verilmiş büyük boyutlu 

bir baklava motifi ile onun çevresinde küçük boyutlu baklava dilimleri 

işlenmiştir. Kapağın üst kenarı kıvrımlı olup, testere dişi motifi şeklinde 

verilmiştir. 
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No-5, Barutluk : Env.No: 963 olan eser satın alınma yoluyla müzeye 

kazandırılmıştır. Barutluk 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına 

tarihlendirebilir. Üstte kapağı olan barutluğun uzunluğu 8 cm. genişliği 5 cm. 

derinliği 3 cm. ölçülerindedir (Fot.17-18). Pirinç malzemeden yapılmış 

bulunan eserin üst iki yanında, gövdesinin iki yanında ve bir de alt kısmın 

ortasında olmak üzere yapılmış olan delikli birer kulp yer almaktadır. Delikli 

kulpların içinden deri bir kayış geçmektedir. Gövdesi silindiri andırır şekilde 

verilmiş olan barutluğun ön ve arka yüzeyinde ince bir kazımayla verilmiş, 

motifleri çok fazla belli olmayan, bitkisel karakterli stilize olmuş akantus 

dizileri ve kır çiçekleri göze çarpmaktadır. 

 

No-6, Barut Ölçer : Env.No: 2011/769 olan eser Cem Üsküp’ten satın 

alınmıştır. Barut ölçer 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına 

tarihlendirebilir. Barutluğun uzunluğu 10 cm., derinliği 2 cm. 

ölçüsündedir(Fot.19-20). Aletin en üst kısmında mandallı çubuk yer 

almaktadır. Bu çubuk içeriye ve dışarıya doğru mandalından çekilince hareket 

edebilmektedir. Pirinçten malzemeden yapılmış bu aletin barut haznesi  

vardır. Bu alet barut dolumunu gram ayarlı şekilde yapmaktadır. Barut ölçerin 

çubuk kısmı barut dolum gram ayarını iyi yapabilmek için çentikli veya ayarlı 

düz çizgilerle çizilerek işaretlenmiştir. Aletin silindirik gövde kısmının 

üzerinde süsleme amacıyla  ince bir kazımayla oluşturulan dairesel bölümler, 

çentikler dikkat çekmektedir. 

 

No-7, Barut Ölçer : Env.No: 2011/768 olan eser Cem Üsküp’ten satın 

alınmıştır. Barut ölçer 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına 

tarihlendirebilir. Barut ölçerin uzunluğu 11 cm., derinliği 2 cm. ölçüsündedir 

(Fot.21). Aletin en üst kısmında kulplu veya mandallı çubuk yer almaktadır. 

Bu çubuk içeriye ve dışarıya doğru mandalından çekilince hareket 

edebilmektedir. Pirinç malzemeden yapılmış bu aletin barut haznesi  vardır. 
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Bu alet barut dolumunu gram ayarlı şekilde yapmaktadır. Barut ölçerin çubuk 

kısmı barut dolum gram ayarını iyi yapabilmek için çentikli veya ayarlı düz 

çizgilerle çizilerek işaretlenmiştir. Aletin geniş gövde kısmı çok kenarlı 

dilimlere ayrılmış, çok kenarlı bölümlerin üstünde ve en alt tarafta çentiklerle 

oluşturulan dairesel bölümler dikkat çekmektedir. 

 

No-8, Barut Ölçer : Env.No: 761 olan eser satın alınma yoluyla müzeye 

kazandırılmıştır. Barut ölçer 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına 

tarihlendirebilir. Barut ölçerin uzunluğu 10 cm., derinliği 2 cm. ölçüsündedir 

(Fot.22). Aletin en üst kısmında mandallı çubuk yer almaktadır. Bu çubuk 

içeriye ve dışarıya doğru mandalından çekilince hareket edebilmektedir. 

Pirinçten malzemeden yapılmış bu aletin barut haznesi vardır. Bu alet barut 

dolum gram ayarlı şekilde yapmaktadır. Barut ölçerin çubuk kısmı barut 

dolum gram ayarını iyi yapabilmek için çentikli veya ayarlı düz çizgilerle 

çizilerek işaretlenmiş. Aletin geniş gövde çok kenarlı bir biçimde ele alınmış 

olup, her kenarın yüzeyinde bir bordür şeklinde devam eden bitkisel unsurlu 

kıvrık dal motifi göze çarpmaktadır.  

 

No-9, Barut Ölçer : Env.No: 2230 olan eser satın alınma yoluyla müzeye 

kazandırılmıştır. Barut ölçer 19.yüzyıl sonu ile 20 yüzyıl başı arasına 

tarihlendirebilir. Barut ölçerin uzunluğu 11 cm., derinliği 2 cm. ölçüsündedir 

(Fot.23). Aletin en üst kısmında mandallı çubuk yer almaktadır. Bu çubuk 

içeriye ve dışarıya doğru mandalından çekilince hareket edebilmektedir. 

Pirinçten malzemeden yapılmış bu aletin barut haznesi vardır. Bu alet barut 

dolum gram ayarlı şekilde yapmaktadır. Barut ölçerin çubuk kısmı barut 

dolum gram ayarını iyi yapabilmek için çentikli veya ayarlı düz çizgilerle 

çizilerek işaretlenmiş. Aletin geniş gövde kısmının üzerinde süsleme amacıyla 

ince bir kazımayla oluşturulan dairesel bölümler dikkat çekmektedir. 
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C. DEĞERLENDİRME 

 

Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesinde bulunan, 19. yüzyıla tarihlenen 

Osmanlı dönemine ait beş adet barutluk ve dört adet barut ölçerin hepsi pirinç 

malzemeden yapılmıştır. Bu malzemelerin hepsi satın alma yoluyla müzeye 

dahil edilmiştir. Barutlukların ölçüleri 6 cm. ile 12 cm. arasında uzunlukları, 

5 ile 12 cm. arasında genişlikleri, 3 ile 4 cm. arasında derinlikleri 

değişmektedir. Barut ölçerlerin ise; 10-11 cm.  arasında uzunlukları, 1-2 cm. 

arasında derinlikleri değişmektedir (Tablo I). Env.No-188, 775, 963 olan 

eserler 19.yüzyıl başı, env.no-761, 766, 767, 768, 769, 2230 olan eserler 

19.yüzyıl sonu veya 20.yüzyıl başına tarihlendirebilir. Barutlukların hepsi 

kapaklıdır. Örnek no 6, 7 ve 9.da çizgiler, çentikler haricinde süsleme 

amacıyla yapılan bir motif göze çarpmamaktadır. Barutluk ve barut ölçerler 

üzerinde bitkisel, geometrik ve figürlü süslemeler dikkat çekmektedir. 

 

D. SONUÇ 

 

İncelediğimiz dokuz ürünün beş tanesi barutluk, dört tanesi barut ölçerdir. 

Aletlerin hepsi pirinç malzemeden döküm tekniğiyle yapılmıştır. Süslemeler 

ince bir kazımayla pirinç malzemenin yüzeyine işlenmiştir. 6, 7 ve 9 no’lu 

aletler sade olarak ele alınmıştır. Eserlerden birinin kapağının üzerinde ahşap 

malzeme kullanılmış ve süslemeler kabartma tekniğiyle yapılmıştır (No-3). 

Bir alette de deri kayış bulunmaktadır. Bitkisel, geometrik ve figürlü motifler 

metal yüzey üzerinde yer almıştır. Süsleme unsurlarını akantus (No-3,5), 

baklava dilimi (No-1,2,4), buğday başakları (No-3), gül (No-3), kartal (No-3), 

kır çiçekleri (No-5), kıvrık dal (No-8), lale (No-3), Mühr-ü Süleyman (No-1), 

palmet (No-1), testere dişi (No-2,4) oluşturmaktadır. 

 

Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesinde karşımıza çıkan ateşli silahlarda 

patlamayı veya ateşlemeyi sağlayan en önemli unsur olan barutun taşındığı ve 
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saklandığı bir çeşit kap olan barutluklar ve barut dolumunu gram ayarlı bir 

şekilde düzgünce ölçerek yapan aletlerden biri de barut ölçerlerdir. Barutluk  

(Fot.24-34) ve barut ölçerler (Fot.35-36), ortaya çıktığı tarih boyunca işlevleri 

yanında  üzerinde yer alan dekoratif amaçlı sanatsal özellikleri ile de korunup, 

her zaman sahip çıkılması gereken kültürel ve tarihî eserler olarak günümüze 

kadar gelmişlerdir. ÖYKAM’da ilgili odaların seksiyonunda sergilenen bu 

eserler geçmişten bize kalan birer ata yadigari ve hatıradır. Gelecek nesillere 

kültür ve tarih bilincini aşılayıp iletmemiz gerekmektedir.  
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FOTOĞRAFLAR  

 

Fot.1, ÖYKAM (Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesi), dış görünüm 
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Fot.2, ÖYKAM (Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesi), avludan görünüm 

 

Fot.3, ÖYKAM (Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesi), seksiyonlar  

 

Fot.4, ÖYKAM (Ödemiş Yurt ve Kent Arşiv Müzesi), saatçi odası 
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Fot.5,ÖYKAM, barut ölçerler ve barutluklar, Osmanlı, 19.yy. 

 

Fot.6, ÖYKAM, barut ölçerler ve barutluklar, Osmanlı, 19.yy. 
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Fot.7, No-1,Env.No-766, barutluk 

 

Fot.8, No-1, Env.No-766, barutluk 
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Fot.9, No-2,Env.No-767, barutluk 

 

Fot.10, No-2,Env.No-767, barutluk 
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Fot.11, No-3, Env.No-775, 

barutluk/kütüklük 

 

Fot.12, No-3,Env.No-

775, barutluk/kütüklük 

 

Fot.13, No-3,Env.No-775, 

barutluk/kütüklük 

 

Fot.14, No-3,Env.No-

775, barutluk/kütüklük 
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Fot.15, No-4, Env.No-188, barutluk 

 

Fot.16, No-4,Env.No-188, 

barutluk 

 

Fot.17, No-5,Env.No-963, barutluk 

 

Fot.18, No-5,Env.No-963, 

barutluk 
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Fot.19, No-6-9,Env.No-768,769, 761, 2230, barut ölçerler 
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Fot.20,No-

6,Env.No-

768, Barut 

ölçer 

 

Fot.21, No-7, 

Env.No-769 

Barut ölçer 

 

Fot.22, No-8, 

Env.No-761 

Barut ölçer 

 

 

 

Fot.23, No-9, 

Env.No-2230 Barut 

ölçer 
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Fot.24, barutluk, Google.dan 

 

Fot.25, barutluk, 

Google.dan 

 

Fot.26, barutluk, Google.dan 

 
Fot.27, barutluk, Google.dan 

 

 

 

 



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 212 

 

 

Fot.28, barutluk, Google.dan 

 

Fot.29, barutluk, 

Google.dan 

 

Fot.30, barutluk, Google.dan 
Fot.31, barutluk, Google.dan 
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Fot.32, barutluk, Google.dan 

 

Fot.33, barutluk, Google.dan 

 
Fot.34, barutluk, Google.dan 

 
Fot.35, barutluk, Google.dan 
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Fot.36, barutluk, Google.dan 
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GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde Türkiye hem göç alan hem de göç veren bir ülke 

haline gelmiştir. Ülkede göç hareketlerinin bu kadar yoğun bir şekilde 

yaşanması sonucunda göç politikalarının oluşturulması zorunlu hale 

getirilmiştir. 2011 yılında yaşanan Suriye Krizi sonrasında göç olgusu ayrı bir 

önem kazanmaya başlamıştır. Geçici koruma özelliklerine sahip olan Suriyeli 

vatandaşların günümüzde Türkiye’deki sayısı yaklaşık dört milyonu 

bulmuştur. Ülke içerisinde bulunan Suriyelilerin gelecekleri konusunda 

herhangi bir bilgi olmayıp, Suriyelilerden kaynaklanan ekonomik ve 

toplumsal maliyetler ise her geçen gün artış göstermektedir. Türkiye’de 

Suriyeliler ile ilgili oluşturulan politikalar her ne kadar geçici olarak yapılsa 

da geçen onca süreçte sayılarının artması sonucunda kalıcı oluşturulması 

algısı oluşmaya başlamıştır. Bu durumda Suriyelilerin göç etmesi ile ilgili 

olarak yeni kamu politikalarının oluşturulması ihtiyacı doğmuştur.  

Tunus’ta 2010 yılında başlayan Arap Baharı kısa süre içerisinde tüm Orta 

Doğu’yu etkisi altına almış ve dünya genelinde bir kriz haline dönüşmüştür. 

Arap Baharı 2011 yılında Suriye’yi de etkisi altına almış ve Suriye rejiminin 

halka karşı silah kullanması ve sert tutumuyla birlikte bir iç savaş haline 

dönüşmüştür. Savaş sonucunda büyük bir göç hareketi başlamıştır. Suriye 

krizi sonrasında bölgesel olarak başlayan Suriyeli mülteciler meselesi daha 

sonra ise uluslararası bir mesele haline dönüşmüştür (Özdemir, 2017: 115). 

5,5 milyondan fazla Suriyeli, Suriye krizi ile birlikte başta Türkiye olmak 

üzere Ürdün, Lübnan ve diğer ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca 

milyonlarca Suriyeli ise ülkelerinde kalmayı tercih etmişlerdir. Türkiye, 3,6 

milyondan Suriyeli ’ye ev sahipliği yaparak bu süreçte en yoğun olarak 

hissedilen ülke konumunda olmuştur. Sınır ülkelerinin dışında bir milyona 

yakın Suriyeli ABD, Avrupa ve Kanada’ya göç etmişlerdir. Düzensiz bir göç 
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hareketi olması dolayısıyla yasal olmayan yollarla Türkiye ve diğer ülkelere 

giden insanların katılmasıyla birlikte bu süreçte toplamda yedi milyon insan 

ülkelerinin dışına çıkarak göç hareketi gerçekleştirmişlerdir (Erdoğan, 2019: 

2). 

Açık kapı politikası uygulayan Türkiye, bu süreçte ülkesine sığınmak isteyen 

hiçbir kişiyi geri çevirmemiştir. Ülke sınırları içerisinde ve kamplarda bu 

kişileri geçici koruma statüsü adı altında koruma altına almıştır. Suriye’de 

savaş ortamının başlamasıyla birlikte Türkiye oluşturmuş olduğu açık kapı 

politikalarına uygun bir şekilde koşulsuz şartız yardıma ihtiyacı olan herkesi 

kabul etmiş ve bu insanların normal vatandaşlar gibi ülke içerisinde 

yaşamaları imkanını sunmuştur. Açık kapı politikası uygulayarak bir taraftan 

tüm dünyaya ders veren Türkiye, bir yandan da çok büyük bir riskin altına 

girmiştir. Uygulanan politikalarla birlikte özellikle ilk göç dalgasıyla birlikte 

Suriyeli mülteciler ile birlikte ülke sınırlarından terör örgütü üyelerinin de 

geçişi yaşanarak güvenlik açısından büyük sorunlar oluşturmuştur (Koca, 

2015: 220-221). 

Beklenmedik bu göç hareketleri sırasında Türkiye, hızlı bir şekilde göç 

mevzuatını düzenleyerek göç edenlere karşı işlemlerin Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Suriyeliler için bu doğrultuda kurulan geçici 

barınma merkezleri, konteynır ve çadır kent olarak kurulmuştur. Suriyelilerin 

bu merkezlerde düzgün şartlarda yaşayabilmeleri için temizlikten altyapıya, 

dini hizmetlerden sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere kadar birçok alanda 

hizmet sunulmaktadır (Çetinkaya vd, 2016: 9-10).              

Suriyelilerin Türkiye’ye Göçü 

Çoğunluğunu 18 yaş altı çocukların ve 19-29 aralığındaki kişilerden oluşan 

Suriye nüfusunun büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 
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Türkiye’ye göç eden Suriyeli mülteciler, başta Suriye sınırında yer alan şehir 

merkezleri olmak üzere birçok yerleşim yerlerinde yaşamaya başlamışlardır. 

Anadolu’da Gaziantep, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Adana gibi 

şehirlerde yaşamaya başlayan Suriyeliler, yerleşik nüfus oranı başta Kilis 

(%82) olmak üzere Hatay (%27), Gaziantep (%22) ve Şanlıurfa (%21) gibi 

şehirlerin birçoğunda yüksektir. Ülkenin değişik yerlerinde Suriyelilerin 

barınması için kurulan kamplar, 2018 yılından itibaren kapatılmaya ve 

kamplarda bulunan kişilerin sayısında azalamaya gidilmiştir. 2019 yılının 

Eylül ayında kamplarda kalan bu kişilerin sayısı Suriye nüfusunun %1,7’sine 

denk gelmektedir (UNICEF, 2019). 

3 milyona yakın Suriyeli, 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde açık kapı politikası 

ile birlikte dünyada daha öne eşi benzeri görülmemiş bir politika ile birlikte 

Türkiye tarafından kabul edilmişler, sayıları da bu süreçte 4 milyonu 

bulmuştur. Türkiye’ye yerleşen Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu 

yerleşim hakkını kendileri seçerek ülke içerisinde istedikleri yere yerleşme 

hakkına sahip olmuşlardır. Büyük şehirlerde Suriyeliler, her ne kadar çöküntü 

olarak ifade edilen bölgelerde yaşamaya başlasalar da şehir merkezlerinin pek 

çok yerinde de yerleşmeye başlamışlardır. Suriyeliler her ne kadar sosyal ve 

ekonomik gibi bazı alanlarda sorunlar yaşansa da zaman zaman 10 yıllık bir 

süreden beri herhangi bir kavga gürültü olmadan Türkiye’de yaşamaya devam 

etmektedirler (Emin, 2019: 15). 

Başta yerleşik halk olmak üzere hemen her konuda göstermiş olduğu özverili 

yaklaşım sonucunda Suriye göçü, Suriyelilerin yerleştikleri bölgelerde sorun 

çıkartma eğiliminde bulunmalarını düşüklüğü ve devletin uygulamış olduğu 

göç politikası ile birlikte kısa sürede en az hasarla atlatılmıştır. Ancak 

Suriyelilerin yerleşme sürelerinin uzamasıyla birlikte yaşamın getirileriyle 

birlikte gerek ekonomi alanında gerekse toplumsal anlamda bazı sorunlar 

yaşanmaya başlanmıştır. Bu olumsuzlukların bazıları yaşanan gerçekler iken, 



T A R İ H  A R A Ş T I R M A L A R I  -  I I  | 220 

 

bazıları ise algı çalışmaları sonucunda ortaya atılmıştır. Suriyelilere yönelik 

olarak yapılan eleştiriler bireysel anlamda tepkilerden ibaretti. Ancak 2019 

yılında yapılan seçimlerde Suriyeli seçmenlerin büyük etkileri olmuştur. Hatta 

bu seçimlerin yeni oluşan Suriye politikasında da etkileri olduğu 

görülmektedir.           

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler 

Suriye nüfusunun yarısından fazlası 2011 yılı itibariyle gerek ülke içinde 

gerekse ülke dışında göç hareketlerine başlamıştır. Suriye krizinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte Türkiye, yaşanılan insanlık sorununa duyarsız kalmamış, 

ülkenin sınırlarını milyonlarca mülteci için açarak her türlü yardımda 

bulunmuştur. Suriye’den Türkiye’ye göç hareketinde bulunan herkesi misafir 

olarak gören Türkiye bu doğrultuda onlara her türlü hizmette bulunmuştur. Bu 

hizmetlerin temel amacında Suriye krizinin kısa sürede sonlandırılarak 

ülkelerine dönecekleri düşüncesi yatmaktadır.  

Türkiye kriz dönemiyle birlikte uygulamaya koyduğu açık kapı politikasıyla 

birlikte Suriyeli mültecilerin dünya üzerinde en çok yerleştikleri ülke haline 

gelmiştir. Türkiye Suriye krizine gerek imkânlar doğrultusunda gerekse yasal 

kanunlar gereği hazırlıksız yakalanmıştır. Sınır bölgelerine yakın yerlerde 

kamplar kuran Türkiye, ilk gelen mültecileri bu kamplarda ağırlamaya 

başlamıştır. İlerleyen süreçte Suriyelilerin sayısının giderek artmasıyla 

birlikte kamplar yetersiz kalmış ve bu doğrultuda mültecilerin serbest 

şekillerde şehirlere yerleşmelerine imkân sunulmuştur. Türkiye’ye ilk 

katıldıklarında Suriyeliler, herhangi bir yasal mevzuata tabi tutulmamış ve 

adeta misafir olarak kabul edilmişlerdir. İlerleyen dönemlerde ise Suriyeliler 

hem yasal hem de idari anlamlarda yapılanma sonucunda krizin yönetilmesi 

konusunda yeniden düzenlenmiştir (Aktaş, 2018: 135). 
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Yeni mevzuat ve göç yapılanması sonrasında Türkiye’de bulunmalarından 

dolayı kayıt altına alınan Suriyeli mülteciler, geçici olarak korunma statüsüne 

alınmışlardır. Uygulamaya konulan geçici koruma statüsü, geri gönderme 

yasağının uygulandığı acil çözüm önerisidir. Geçici koruma statüsünün 

temelinde açık kapı politikası sonucunda ülkeye kabul edilen Suriyelilerin 

ülkelerindeki karışıklık sona erinceye kadar ülkede barındırılmaları ve her 

türlü hizmetin verilmesidir (Erdoğan, 2015: 5).         

Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Uyum Politikaları 

Suriye’de iç savaş sonrasında yaşanan göç hareketleri, taşıdığı şartlar 

açısından değerlendirildiğinde zorunlu, ortaya çıkma nedeni olarak 

değerlendirildiğinde siyasi ve gerçekleşme ihtimali göz önünce 

bulundurulduğunda kitlesel ve coğrafi sınırlar açısından incelendiğinde ise 

uluslararası bir göç hareketidir. Türkiye’de kriz sonrasında kitleler halinde 

gerçekleşen yoğun göç hareketleri sonrasında Türkiye, tarihsel süreç boyunca 

hiçbir zaman görülmediği kadar mülteciye kapılarını açmıştır. Mülteci 

sayılarının giderek artmasıyla birlikte mültecilerin kayıt altına alınması için 

bir sistemin kurulması ihtiyacı doğmuştur. Oluşturulan yeni sistemin en temel 

görevi verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve kayıt altına alınması 

gerekmektedir (Tunç, 2015: 37). 

İlk başlarda Suriye krizinin kayıtlama konusunda ciddi sorunlarla 

karşılaşılmış, pasaport kayıtları ve parmak izleri alınmasına rağmen yasal 

olmayan yollarla mülteci girişleri engellenememiştir. Ancak 2013 yılının 

ikinci yarısından itibaren Suriyeli mültecilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına 

alınması işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu zamana kadar başta İçişleri Bakanlığı 

olmak üzere birçok kurum bağımsız şekilde çalışmalarını yürütmüşlerdir. 

Günümüzde eldeki verilere göre yaklaşık 4 milyon insan Türkiye’de mülteci 
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olarak yaşamaktadır ve bunların birçoğu Türk halkı ile birlikte yaşamlarını 

sürdürmektedir (Aydemir, 2019: 15).           

Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomileri Üzerindeki Etkileri  

Türkiye, 18 Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği ile Suriyeliler hakkında 

uzlaşma amacıyla ortak bir metne imza atmışlardır. Bu metin dahilinde 

(Türkiye- Avrupa Birliği Zirvesi Bildirisi, 2016); 

- 29 Kasım 2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 

Ortak Göç Eylem Planının uygulanmasına devam edilmesi yönünde karar 

verilmiştir. 

- Türkiye’nin iş gücü piyasasında Suriyelilere yer verilmesi kararlaştırılmıştır. 

- Türkiye üzerinden Yunanistan’a göç edenlerin Türkiye tarafından yeniden 

geri alınması kararlaştırılmıştır. 

- Avrupa Birliği’ne göçmen geçişinin engellenmesi için Türkiye’nin bütün 

tedbirleri alması kararlaştırılmıştır.  

- Türkiye’ye Avrupa Birliği tarafından 3 milyar avroluk yardım edilmesi, 

2018 yılının sonuna kadar bu kadarlık bir paketin daha devreye sokulması 

konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Suriyelilere çok fazla miktarda para harcayan Türkiye, önümüzdeki kısa 

dönem içerisinde de harcamaya devam edecektir. Bu noktada Türkiye’de bazı 

kesimler tarafından fikir kesimin çokluğu gündeme getirilmiş, halka 

harcanması gereken paranın mültecilere harcanması daima eleştiri konusu 

olmuştur. Türkiye üzerinde Suriyelilerin ekonomik etkileri çok boyutludur ve 

olumlu ve olumsuz anlamda birçok etkili faktör bulunmaktadır. Türkiye 

ekonomisi için genel anlamda Suriyeliler büyük bir yük oluşturmuş, bazı 

alanlarda hatta olumlu etkileri de olmuştur (Öztürk ve Çoltu, 2018: 192). 
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Yoğunluklu olarak Suriyeliler ucuz iş gücü piyasasında çalışmaktadır. Türk 

çalışanlara oranla Suriyeliler, sanayi, tarım ve diğer alanlarda daha düşük 

ücretlere çalışmaktadır. İşverenlerin bu durumda birinci tercihleri olmaktadır. 

Türk çalışanlar tarafından oldukça olumsuz olan bu durum, işverenler 

açısından ise oldukça olumludur. Türkiye’de zaten işsizlik bir hayli fazlayken 

Suriyelilerin bu tutumu işsizlik oranlarını giderek arttırmaktadır. Her ne kadar 

doğrudan Suriyelilerle bir ilgisi olmasa da Suriye’de yaşanan bu kriz süreci 

Türkiye dış ticaretini de olumsuz etkilemektedir. Suriye üzerinden Türkiye, 

Körfez ve Ortadoğu ülkeleriyle yapmış olduğu ticaret işlemlerinde büyük 

düşüş yaşanmıştır (Ertan ve Ertan, 2017: 26). 

Sınır iller başta olmak üzere arz talep dengesine bağlı olarak Suriyelilerin 

yerleşim gösterdikleri bölgelerde tüketim mallarında ve ev kiralarındaki 

yaşanan artışla birlikte normal şartların üzerinde görülen enflasyon artışı 

dikkatleri çekmektedir. Her ne kadar ev sahipleri için olumlu anlamda etki 

yaratan kira artışları, kiracılar için ise olumsuz etki yaratmaktadır. Hatta bu 

durumu fırsat olarak gören bazı ev sahipleri, evlerindeki Türk kiracıları 

çıkartarak onların yerine Suriyeli kiracılar bulmaya çalışmaktadır. Temel gıda 

ihtiyaçlarında da görülen arz talep doğrultusunda yaşanan zamlar halkı 

olumsuz etkilemektedir (Tunca ve Karadağ, 2018: 56-57). 

Ekonomik anlamda geçici barınma merkezleri ise ticari işletmeler için olumlu 

olmuştur. Sınır bölgelerinde yer alan geçici korunma merkezlerinin 

ihtiyaçlarını da yine bu dönemlerde bölgedeki yörelerden sağlanmaktadır. 

Sadece harcanan para ile Suriyelilerin ülke ekonomisine etkilerini ölçmek 

doğru değildir. bu anlamda ilk olarak eğitim, sağlık ve barınma gibi temel 

ihtiyaçlar doğrultusunda harcanan miktarlar ortaya konması gerekmektedir. 

İkinci olarak ise ekonomiye katılım, iş piyasasına katılım, aynı işi yapan Türk 

vatandaşlarının üzerindeki ekonomik etkiler gibi ekonomi alanının bir konusu 

olan araştırmaya ihtiyaç vardır.  
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SONUÇ 

Suriye’de 2011 yılında başlayan karışıklıklar sonucunda ülkelerini terk eden 

milyonlarca Suriyeli ’nin güvenli yerleşke arayışları en büyük mülteci sorunu 

olarak ortaya çıkışı ve hala ciddiyetini korumaktadır. Ortaya çıkan Suriye krizi 

yaklaşık 4 milyon insanın ülkelerinden uzaklaşmasına, 13 milyondan fazla 

kişinin ise ülke içerisinde göç etmesine neden olmuştur. 2011 yılından 

günümüze kadar Türkiye’de 4 milyon Suriyeli ile 300 binin üzerinde diğer 

ülkelerden gelen mülteciler ile birlikte yabancılara ev sahipliği yaparak büyük 

bir sorumluluk riskinin altına girmiştir. 2011 yılı sonrasında Suriye’de 

yaşanan kriz sonrasında yaşanan göç krizinin artmasıyla birlikte bu durum 

Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Suriyelilerin Türkiye etkileri 

ekonomik alanda negatif anlamda 40 milyar doların üzerindedir. 

Harcamaların yapıldığı yerler sağlık, sosyal yardımlar, geçici barınma 

merkezleri ve eğitim gibi temel insani ihtiyaçlardır.  

Suriyeli mültecilere yönelik ciddi maliyetlere katlanan Türkiye, göç alanında 

ciddi düzenlemeler yapmış, yeni bir göç sistemi ve yeni bir sığınma sistemi 

tesis etmiştir. Uluslararası standartlarda güney sınırı boyunca geçici barınma 

merkezleri inşa ederek Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını ücretsiz hale 

getirmiştir. Türkiye’ye 2011 yılında ilk gelen mülteciler, geçici olarak 

barınma merkezlerine yerleştirilmişlerdir. Ancak kısa süre içerisinde barınma 

merkezlerinin kapasitelerinin dolması üzerine Suriyeli mültecilerin istedikleri 

şehirlere serbest bir şekilde yerleşmelerine imkân sağlanmıştır. 

Suriyelilere özgü uygulama yerleşim politikaları değerlendirildiğinde en 

temel sorunun geçicilik algısı olduğu görülmektedir. Sağlıktan barınmağa, 

güvenlikten eğitime kadar oluşturulan bütün algılar mevcut geçicilik algısıyla 

oluşturulmuştur. Ancak geçen onca zamana değin Suriye’de durumun 

normale dönmemesi mevcut geçicilik algısının eleştirilmesine neden 
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olmuştur. Bu algıyı benimseyen Suriyelilerin gerek Türkiye’de gerekse 

Avrupa’ya yerleşme düşüncesinde oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda 

Suriyeliler ile ilgili kalıcı kamu politikaları oluşturulmuştur. 
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