
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Göçebe Dergisi 
ŞUBAT 2023 Sayı: 18 

Fikir, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 
 

 

 

 

 

 

 

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı 
rahmetle anıyor, yüce milletimize baş sağlığı diliyoruz... 



 
 
 
 

2 
 

  

İmtiyaz Sahibi 
Gökçe Yükselen PELER 

 

Genel Yayın Yönetmeni 
Saffet Alp YILMAZ 

 

Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı 
Birkan UZUNOĞLU 

 

Yayın Kurulu 
Birkan UZUNOĞLU 

Fatmanur CİHAN 

Gamze KUTUP 

Hatice KARAKAYA 

Hilal ÇAĞLAR 

Merve ARISAL 

Muhammed Burak GÜNERİ 

Serkan YÜKSEL 

Şule BERBER 

Tuğçe Burcu DEMİR 

 

Redaksiyon Kurulu  
Fatmanur CİHAN 

Gamze KUTUP 

Hatice KARAKAYA 

Merve ARISAL 

Tuğçe Burcu DEMİR 

 

Sosyal Medya  
Serkan YÜKSEL 

 

Sekreterya 
Hilâl ÇAĞLAR 

 

İletişim 
Adres: Salih Kayasal Sok. Levent APT. NO: 6/5 

Girne, KKTC 

Tel: +90 507 041 54 09 
E-posta: gocebedergi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

İki Aylık Fikir, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi 

mailto:gocebedergi@gmail.com


 
 
 
 

3 
 

 

 

ÖN SÖZ 
 

 

18. Sayımızı Sunarken  

 

Önce ışıklar karardı sonra dünyalar...Bir gecenin sabahına uyanmaya çalıştık, ya 

becerebildik uyanmayı, ya da sonsuz bir uykuya daldık. Ayrı kaldık, kaybettik, 

yitirdik... 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle 

anıyor, yüce milletimize baş sağlığı diliyoruz.  

 

Unutmanın yarınlarımıza ve kaybettiğimiz insanlarımıza saygısızlık olduğunu 

bilerek sesleniyoruz: Hiç tanımadığımız adam, hiç tanımadığımız kadın, hiç 

tanımadığımız çocuk, düğünü mahşere kalan çiftler, sayısız pencerelerini bir bir 

kapatanlar sizi hiç unutmayacağız... 

 

Dergimizin Aralık Sayısı, ‘’Düşünce/Fikir Yazıları’’,‘’Edebî Yazılar’’, ‘’Türk 

Dünyası Ortak Atasözleri’’, ve ‘’Kitap Önerileri’’ olmak üzere dört bölümden 

oluşmaktadır:  

 

Düşünce/Fikir Yazıları; Csı Efekti Kavramının Adli Bilimler Ve Suç Kavramları 

Açısından Değerlendirilmesi, Ebâ Müslim-İ Horasânî Ve Destânı Hakkında 

Notlar, Gotik Bir Mekân Tahlili: Kızıl Ölümün Maskesi, Güvenlikleştirmenin 

Güvenlik Sorununa Dönüşü, Karluk-Horezm’in Edebi Dilinin Önemli Bir Anıtı 

Olarak “Devoni Hikmat” Eseri, Kazakistan’da Nevruz Bayramı Ve Dedemin 

Kıssası, Mavinin Portresi, Moğollar Ve Haçlı İlişkileri, Okul Eğitiminin 

Kalitesinin İzlenmesi Alanında Literatür Analizi Ve Uluslararası Deneyim 

Araştırması, TÖRESÖZ - Yeni Bir Terim Denemesi -, Turan Coğrafyası Ve Din 

1: Budizm, Turuz Sitesi Sahibi Hasan Bey Hadi İle Söyleşi, Türk Askerinin 

Panoraması: Şehit Mektupları, Türk Devletleri Teşkilatı Üzerine Mütalaalar, 

Türkçe Sözlüklerde Erkeklerle İlgili Dinî Sözcükler ve Yüzellilikler Meselesi Ve 

Yüzellilik Polisler başlıklı yazılardan oluşmaktadır.   

 

Edebî Yazılar; Araf, Gece, Rüya, Hayvan Sevgisi, O Kıza, Sabahı Olmayan 

Şubat, Senden Oldu, Sensizliğin Şarkısı ve Sonbaharın Sesi başlıklı şiirlerden 

oluşmaktadır.  

 

 

Birkan UZUNOĞLU 
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DÜŞÜNCE/FİKİR YAZILARI 
 

CSI EFEKTİ KAVRAMININ ADLİ BİLİMLER VE SUÇ KAVRAMLARI 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erhan UZUNER1 & Hatice KARAKAYA2 

Özet 

Olay Yeri İnceleme, suçun çözüme kavuşturulması ve adli mercilerin yaşanan vakayla ilgili 

karar vermesinin sağlanması gayesiyle suç mahallini belgelemektir. İngilizcede Crime Scene 

Investigation diye geçmekte olan olay yeri incelemenin suç- suçlu ve mağdur arasında bağlantı 

kurmakta ve vakanın tespiti ve buna dair verilerin belgelenmesi görevini icra etmektedir. 

CSI (Crime Scene Investigation / Olay Yeri İnceleme) etkisi; televizyonda yayınlanan adli 

vakaların çözümlenmesi muhtevasına sahip olan dizilerin sonucunda halkta oluşan adli tıp 

hakkındaki yanlış ya da eksik genel-geçer bilgilerin halkın bünyesinde oluşturduğu etkiye 

denmektedir. Akademik bilimlerde uygulanan metotlar ile CSI efektinin oluşmasını sağlayan 

dizilerde uygulanan metotlar benzerlik taşımaktadır. Öyle ki bu benzerliğin sonucunda halkta 

oluşan merak, uzmanın işine müdahil olma ve hızlı sonuç beklentisine sebebiyet vermektetir. 

Bu çalışmada daha önce tespit edilmiş durumlar ve anketler üzerinden gidilip CSI efektinin adli 

bilimler ve suç kavramları açısından değerlendirilmesi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suç,Suçlu,Maktul,Olay Yeri İnceleme,CSI Efektinin 

Giriş 

Olay; İnsan veya doğanın etkisi sonucunda ortaya çıkan ilgi çekici durum, hâl, vaka olarak 

tanımlanabilmektedir. TDK Güncel Sözlükte (TDK Güncel Sözlük), “Ortaya çıkan, oluşan 

durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.” Adli bilimlerde 

olay, toplum ve devlet bazında suç olarak nitelendirilmiş eylemlerin hepsine olay denmektedir. 

Olay yeri ise bir vakanın oluşması belli bir zaman ve mekânda gerçekleşmektedir. Olay yeri de 

suçun bir davranış olarak bir mekân ve zamanda davranışa dönüşmesidir (Ceylan, 2008, s. 3). 

 

 
1   J.Sb.Ad.,(Türkiye-Ankara). 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi (Türkiye-Kayseri), E-posta: krkyahatice@gmail.com ORCİD 
ID:0000-0002-0706-4408. 



 
 
 
 

6 
 

 

İnsanoğlu her daim gizemi sevmiştir. Gizli olan şeylere merak her daim vardır. Kanun dışı 

olarak nitelendirilebilecek eylemlerin yeri, zamanı ve bu suçu işleyenin tespiti pekâlâ 

olabilmektedir. Bu alanla ilgilenen, bu alanda eğitim alıp uzmanlaşan kişilerin yanında meraklı 

kalabalık diye de nitelendirebilecek tarzda bir kitlenin varlığı da unutulmamalıdır. Olay Yeri 

İnceleme suç mahallinin ve suçlunun tespiti mağdur edilenin hâlinin tespiti yapılmaktadır. 

Halkın bu merak dolu bakışları ve fikirleri ekranlara da yansımış ve bunu konu alan birçok 

yerli/yabancı nitelikte diziler çekilmektedir. Bu dizilerin sonucunda halkın nazarında adli 

bilimlere olan daha fazla merak ortaya çıktığı gibi belirli bir kesimin bu film ve dizilerden yola 

çıkarak kendi fikirleri de oluşmaktadır. 

CSI (Crime Scene Investigation / Olay Yeri İnceleme) Efekti 

Olay yeri incelemesi, kolluk kuvvetlerinin ve diğer müdahale görevlilerinin olay yerini serbest 

bırakmadan önce belirli olay yeri bulgularıyla ilgili bilgileri rapor etmesi bunları yazılı hale 

getirmesi beklenmektedir. Bunun için dava dosyasına derlenen bilgiler, tespit edilen kanıtlar 

eksiksiz şekilde not düşülmelidir. Zira her kanıt değerlidir (Reno, Marcus, Robinson, & Bre, 

2000, s. 31-33). 

CSI (Crime Scene Investigation / Olay Yeri İnceleme) efekti; televizyonda yayınlanan adli 

vakaların çözümlenmesi muhtevasına sahip olan dizilerin sonucunda halkta oluşan adli tıp 

hakkındaki yanlış ya da eksik genel-geçer bilgilerin halkın bünyesinde oluşturduğu etkiye 

denmektedir. 

CSI efekti terimi ilk olarak 2002 yılında (CBS Early Show ve Time Magazine) yayınlanan bir 

makalede geçmekle beraber 2003 yılında alanyazına girmiştir. 2005 yılından itibaren ise her 

kesim tarafından bilinmektedir (Yakupoğlu, Çalıcı, & Ziyalar, 2016, s. 60). Ülkemiz bazında 

düşünüldüğünde ilk akla gelen “kanıt” dizisidir. 

CSI efektiyle adli tıbba olan ilgi ve farkındalık arttığı gibi tabiri caizse görev başındaki 

uzmanlara akıl verilmesi gibi olumsuzlukları da mevcuttur. Bununla beraber eksik ve yanlış 

edinilen bilgi kirliliğinin de varlığı unutulmamalıdır. Öyle ki CSI efekti tam olarak bu dizilerden 

edinilen yanlış bilgilerin sonucunda farkındalığın dışında olumlu bir etkisi yoktur. Görev 

başındaki uzmana akıl vermek ve olay yerinin işleyişi ve cinayetin çözümü noktasındaki sürecin 

hızı ve delillerin tespitinin farklı farklı uzmanlar tarafından yapılması ve zaman alan işlemler 

dâhilinde sabırsız olan personel ve halkın oluşmasına sebebiyet de vermiştir. 
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Adli Bilimler 

Suç, toplum tarafından yasaklanmış belirli kurallarla bezenmiş olan topluluğun birlikteliğini 

sağlayan davranış ve tutum kalıplarının dışına çıkan kişilerin yaptığı eylemdir. Bu eylemi yapan 

kişilere de suçlu tabiri kullanılmaktadır. Suçun ve suçlunun tespiti, bu suçun aydınlatılması ve 

hatta bunun önlenmesi profesyonellik gerektirmektedir. 

Suçlunun tespiti ve suçun analizi için çeşitli bilim dallarını kullanan adli bilimde verilerin tespiti 

ve incelenmesi amaçlı teknikler mevcuttur. 

Adli bilim, suçun ve suçluların tespiti ve adalete teslimiyle ilgilenmekte ve bilimsel yöntemin 

rolü üzerinde durmaktadır. Suç analizi ve suç tahmini için olay yerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, suç sahnesinin ve işleyişin tahmini fiziksel izler (parmak izi, ayakkabı izi, 

DNA kalıntısı…) ile mümkün olabildiği gibi her suç mahallinde fiziksel izlerin olması da 

beklenmemektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere insanoğlu yaratılış gereği merak duyan, gizemi 

seven, varsayımlar üzerine konuşmaktan hoşlanan bir varlıktır. Gizemi sevmesi dizi sektörüne 

adli olayların yansımasını sağlamıştır. 

Adli bilimlerde olay yerinin çözüme kavuşturulması dizilerde verilen kadar ne kısa 

sürebilmekte ne de delillerin tespiti bu kadar kolay olabilmekte. İçinde bulunan durumun 

yapboz ve bulmaca tarzında olması izleyicinin hoşuna gitmesi sayesinde izleyenin bu alana 

ilgisi artmakta ve CSI efekti oluşmaktadır. Dizilerde verilen içerik ile adli bilimlerde uygulanan 

yöntem ve tekniklere dair verilen bilgiler birbiriyle örtüşse de önemli farklılıklarının bulunduğu 

unutulmamalıdır. 

Adli bilim; fizik, kimya ve biyoloji gibi bilim dallarından yararlanmakta olup odak noktası 

fiziksel delillerin tanımlanması ve bunların değerlendirilmesi üzerinedir. Cezai ve hukuki 

delillerin tespiti ve analizi için kullandığından yargı sistemi için oldukça önemlidir (Malkoc, 

2017, s. 2). 

İnsanların suça ve suçluya karşı tepkileri genel olarak kitle iletişim araçları, ceza davalarına 

olan halkın tepkileri CSI gibi dizilerdeki sahnelerle şekilleniyor. Psikolojik literatürde bu alan, 

medyaya maruz kalmanın genel olarak önemli olup olmadığını ve aynı zamanda belirli bir dava 

veya dava türü hakkında -duruşma öncesi- bu filmlerin fikirlerini şekillendirip 

şekillendirmediği de sorgulanır. 
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CSI müfettişleri birlikte oldukları sıradan insanların güvenilirliğine neredeyse hiç inanmazlar. 

Güvenilirliği dikkatlice tartmak yerine, araştırmacılar genellikle bunun yerine birinin yalan 

söyleyip söylemediğini belirleme sorununu göz ardı edilip "gerçek" kanıtların peşinden giderler 

(Tyler, 2006, s. 1056). 

Suç dizilerinden esinlenerek yaptıkları işlerden fahiş beklentiler bildiriliyor. En popüler, 

dizilerden ilham alan tıp uzmanlarının beklentileri adli tıp, ölüm sonrası araştırmaların hızı ile 

ilgilidir (olay yerinde yapılan incelemede ölüm sebebinin belirlenmesine kadar), tanımın 

doğruluğu ölüm zamanı ve uygulama genellikle en yaygın olanıdır (Stojer, 2011, s. 351-359). 

Bununla birlikte adalet çarkında çalışanların CSI’yi konu alan dizilerin toplumun adalet 

mekanizması konusunda yanlış bilgilendirmelerde bulundukları yönünde oluşmuştur. Bu 

durumun soruşturma ve kovuşturma süreçlerini yürüten uzmanları oldukça zor durumda 

bıraktığı tespit edilmiştir. CSI ve benzeri dizilerin suçluların nazarından bakıldığında 

suçlulara teknik öğrettiği ve fikir verdiği de tespit edilmiştir. Teorik olarak sadece reyting 

maksatlı yapılmış olsa da suçlunun eğitilmesi bazında oldukça risklidir. 

Adli bilimlerde uygulanan yöntemler ve bu olayın çözüm süreci tamamen farklıdır. Yapılan bir 

araştırmaya göre CSI’yı konu edinen dizilerin suç oranını etkilediği ve hatta suçluya yöntem 

öğrettiği de saptanmıştır. 

Aşağıda verilen tabloda (Yakupoğlu, Çalıcı, & Ziyalar, 2016, s. 61) Adli bilimlerin işleyiş 

süreci ve yöntemi hakkında veriler verilirken aynı zamanda CSI’da bulunan süreç ve yöntem 

karşılaştırılarak işlenmiştir. 

Çok benzer gibi duran bu iki kutbun çok önemli nüanslarının farklı olduğu göze çarpmaktadır. 

Sinema sektörü ve televizyon sektörü gerilim ve gizem yaratmak maksatlı gereksiz görülen 

durumları vermesinin yanında izleyicinin merakını kamçılamak ve diri tutmak maksatlı 

olayların çözümü için önemli olan delilleri hemen bulmakta hatta bunların incelenmesi çok 

daha kısa sürede sağlanmaktadır. Dizilerdeki durumun ve işleyişin aksine her vakada fiziksel 

ize rastlamak mümkün değildir. Adli bilimler bu durumda devreye girmektedir. Suçun, 

suçlunun ve maktulün arasındaki ilişkinin tespiti olay mahallinde bulunan delillerin yeterli olup 

olmaması durumunu incelemekte ve bu incelemeler belirli bir zaman diliminde yaşanmaktadır. 
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Ayrıca dizi sektörü teoride suçluya yöntem öğretmek gibi bir amaçlarının olmadığı bilinse de 

yöntem öğrettiği ve hatta bu diziler yüzünden olay yerinde bilinçli olarak daha az delil 

bırakıldığı uzmanlar tarafından bildirilmektedir. 

Sonuç 

Yapılan anketler ve deneylerle alanın uzmanlarının da tespiti ve analizi sonucunda CSI 

efektinin oluşum tarihçesi verilmiş olmakla beraber bu CSI Efektinin yaşattığı zorlukların da 

tespiti sağlanmıştır. CSI efektiyle ve adli bilimlerin olay yeri incelemesi yüzeyselde benzerlik 

bulunsa da temelde çok farklıdır. CSI Efektinin Adli Bilimler ile ilgilenen uzmanları zor 

duruma soktuğu tespit edilip bu dizi ve filmlerin suç işleyecek olan kişilere fikir verdiği ve 

bunların daha profesyonel davranmasına sebebiyet verdiği de görülmüştür. 

CSI konulu dizi ve filmlerin oldukça merak uyandırıcı ve reyting tavanlı bir konu olması 

hasebiyle çok rağbet görmüştür. 

Yapılan anketlere göre tamamen maddi kazanç odaklı oluşturulan bu dizilerin etkisinde kalan 

şahıslar böyle bir olayla karşılaşınca ya müdahale etme gereği duyuyor ya da iş başındaki 

görevliyi yönlendirmeye çalışıyor. Hâliyle bu dizinin etkisiyle de olayların daha çabuk çözüme 

kavuşması beklentisine girmeleri de cabası. 

Yapılan anket ve araştırmaların neticesinde ne kadar dizi sektörü bilinçli bilgilendirme 

yapmamış olsa da halk olay yeri incelemeyi bir bulmaca olarak varsaydığından ya da yaratılış 

gereği insanoğlunun gizeme olan tutkusu olsa gerek çok fazla tercih edilen konulardan biridir. 

Bundan dolayıdır ki etkisi büyük olabilmektedir. 

CSI efektinin oluşmasını sağlayan ve dünyada dördüncü güç olarak görülen medyanın bilinçli 

ya da bilinçsiz yaptığı bilgilendirmenin neticesinde uzmanlar tarafından da kabul edilmekle 

beraber olay yerleri suçlunun nazarında temiz bırakılmaktadır.Ancak adli bilimlerin gücü 

sadece bu kadar değildir. Her suç arkasında bir gizem bıraktığı gibi bu gizemi çözebilecek 

yetkinlikte delil de bırakmaktadır. 

Her suçun işlendiği bir yer mutlaka vardır. Problem çözüm üçgeni de denilen suç üçgeni, suçlu-

yer-maktul etrafında gelişmektedir. L.Cohen ve M. Felson’un kuramına göre suçun ortaya 

çıkması için suçlunun motive olmuş olması ve mağdurun kontrolsüz bulunması gerekir 

(V.Clarke & Eck, 2007, s. 31). Olay yerinin incelenip suçlunun tespiti ancak ve ancak sadece 

uzmanlar yani yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Dizilerde görülen şeylerin sadece reyting  
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maksatlı oluşturulduğu, gizemli olması ile merak uyandırdığı, insanların yabancı olduğu, 

bilmedikleri adli bilimler hakkında fikir sahibi olmasını sağladığı unutulmamalıdır. Ne kadar 

verilen bilgiler eksik ya da yanlış olsa da suçlunun temkinli davranmasına sebebiyet verdiği bir 

gerçektir. 

Alanyazına CSI efekti olarak giren ve halkı etkileyen bu dizilerin olumlu etki oluşturması için 

iyileştirme yapılmalıdır. Bunun için suçlu özendirilmemeli ve suçun işlendiği takdirde göze 

alınması gereken ağır cezalandırmaların varlığı bilgisi de verilmelidir. 
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EBÂ MÜSLİM-İ HORASÂNÎ VE DESTÂNI HAKKINDA NOTLAR 

Atabey KILIÇ*
* 
Pek çok Türk destan kahramânında olduğu gibi Ebâ Müslim-i Horasânî’nin hayatı hakkındaki 

bilgiler de son derece yetersiz ve hattâ karışıktır.1 Muhtemelen H. 100 / M. 718-19 yılında 

Isfahan veyâ Merv’de doğduğu düşünülen Ebâ Müslim Hazretleri, Emevî Devleti’nin yıkılması 

ve iktidârın Abbâsîlere geçmesini sağlayan tarihî bir şahsiyettir de... H. 137 / M. 755 yılında 

Abbâsî Halîfesi Ca’fer el-Mansûr tarafından kurulan tuzakla hâince şehîd edildiği bilinen Ebâ 

Müslim Hazretleri’nin hem aslen hangi milliyetten olduğu hem de adı ile ilgili kaynaklarda 

çeşitli rivâyetler yer almaktadır. “Kendi bastırdığı sikkelerde adı Abdurrahman b. Müslim 

şeklinde geçmesine rağmen bazı kaynaklarda İbrâhim b. Osman, Gûderz (Gevderz) ve 

Büzürgmihr’in (Büzürcmihr) torunu İbrâhim, Vendâd Hürmüz’ün oğlu Behzâdân olarak da 

kaydedilmiştir. Ebû Müslim’in etnik menşei kesin olarak bilinmemektedir. Arap olmamakla 

birlikte Türk veya Fars asıllı olduğuna dair de bilgi yoktur.”2 Ebâ Müslim, Horasan’dan 

başlattığı isyân ile Emevî hilâfetinin ve dolayısıyla devletinin yıkılmasını sağlamış, ardından 

Abbâsî devleti kurulunca burada vâli olarak görev almış, 751 yılında Çinliler ile Müslümanlar 

arasında gerçekleşen Talas savaşında İslâm’ın gâlib gelmesinde çok mühim vazîfeler icrâ 

etmiştir. Gücü gittikçe artan Ebâ Müslim, zamanla Abbâsî halîfesinin de korktuğu bir kahraman 

hâline dönüşür. 754 yılında Halîfe Ebû Ca’fer ile hacca giden Ebâ Müslim’in tavırları halîfeyi 

daha da tedirgin eder. Fakat halîfenin Suriye vâlisi olan amcası Abdullah bin Ali, hilâfet 

üzerinde hak iddiâ edince üzerine Ebâ Müslim Hazretleri gönderilir. İki ordu arasında 754 

yılında Nusaybin yakınlarında gerçekleşen savaşı, Ebâ Müslim ve ordusu kazanır. Böylece 

Abbâsî halîfesi Ebû Ca’fer el-Mansûr büyük bir belâdan kurtulur. Ebâ Müslim’in nüfûzu 

gittikçe artar, bu durum halîfenin endîşelerini de hâliyle artırır. Bir müddet gizli gizli süren 

sürtüşmeler, aleniyet kazanır. Halîfenin ısrarlı davetine 3000 sağlam adamıyla kerhen de olsa 

icâbet eden Ebâ Müslim Hazretleri, kurulan hâinâne tuzak ile şehîd edilir. Halîfe, Hazret’in 

naaşının Dicle nehrine atılmasını emreder.3 

 
* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi KAYSERİ atabeykilic@gmail.com 
1 Hayatı hakkındaki bilgiler için derli toplu bir kaynak olarak bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-
muslim-i-horasani; https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-muslim-destani 
2 https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-muslim-i-horasani 
3 Bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-muslim-i-horasani 
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Kısa boylu, geniş alınlı, esmer tenli bir kişi olan Ebâ Müslim’in soğukkanlı, merhametsiz, 

ketum, cömert, akıllı ve ileri görüşlü, yâni basîret sâhibi bir devlet adamı olduğu, iyi bir eğitim 

gördüğü, Arapça ve Farsça’yı iyi derecede bildiği kaynaklarca aktarılmaktadır.1 

Ebâ Müslim Hazretleri, İslâm tarihinin önemli şahsiyetleri arasında yer alır. Emevî hânedânının 

yıkılıp yerine Abbâsî sülâlesinin hilâfete sâhip olmasında birinci dereceden rolü vardır. 

Özellikle Horasan’da vâlilik yaptığı sırada buranın ve Semerkand, Merv, Nişâbur gibi bağlı 

şehirlerin imârına yönelik çok önemli faaliyetleri olmuştur. Ebâ Müslim Hazretleri’nin hem bir 

kahraman hem de iyi derecede bir idâreci olmasından dolayı halk arasında şöhreti uzunca bir 

müddet sürmüş, bilhassa İran, Özbekistan, Türkmenistan ve Dağıstan başta olmak üzere 

Anadolu’da da hikâyeleri dilden dile dolaşmış, zamanla onun kahramanlıklarını anlatan Ebâ 

Müslim-nâme diye adlandırıldığını bildiğimiz destanlar ortaya çıkmıştır. Yeniçeriler, Bektaşî 

ve Ahiler arasında da büyük bir itibâra sâhip olan Ebâ Müslim Hazretlerinin kahramanlıklarını 

anlatan bu hikâyelerin pek çok nüshası ve hâliyle kolları da bulunur. Dünyânın çeşitli 

kütüphânelerinde örneklerini gördüğümüz destan metninin hemen tamâmı mensurdur. Elimizde 

bulunan tek manzûm Ebâ Müslim-nâme ise Kayserili Ali Ferdî tarafından kaleme alınmıştır.2 

Arayıcı-zâde Bekir b. Ali Ferdî-i Kayserî (ö. H. 1126 / M. 1715) künyesi ile tanınan Ali Ferdî 

hakkındaki şimdilik derli toplu ve kaynakları değerlendirici evsaftaki bilgiler, tarafımızdan 

kaleme alınan, Kayseri Ansiklopedisi ile Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), “ ALİ FERDÎ 

EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayseri”3 maddelerindedir. “Muhyi-i Kayserî Ali 

Nisârî Efendi’nin yetiştirmiş olduğu talebelerinden âlim ve fâzıl bir zât olan ve Arayıcı-zâde 

diye şöhret kazanan Bekir Efendi, Kayseri’nin yetiştirdiği şöhretli âlim ve fâzıllardandır. 

Babası Mustafa Ferdî Efendi’dir. Râgıp Bey mecmuasında bildirildiğine göre uzun zaman ilim 

öğretmekle uğraşarak herkesin faydalanması için çalışmış, âdâb ilminden Hüseyniyye isimli 

esere güzel bir hâşiye yazmıştır. Kayseri müftülüğü görevinde bulunurken 1127/1715’te vefat 

etti. Kabri, Hükümet konağı yakınlarındaki büyük mezarlıkta babasının yanındadır. Zeki 

Koçer’in Kayseri Ülemâsı isimli eserinde verilen bilgilere göre Ali Ferdî Efendi’nin vefat tarihi 

1140/1727-28’dur. Yine Râgıp Bey Mecmuası’nda Niyâzî Efendi’nin, Ali Ferdî Efendi’nin 

vefatına düştüğü tarih manzumesi şu şekilde kayıtlıdır: 

 
1 Bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-muslim-i-horasani 
2 Bkz.: https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-muslim-destani; Ebâ Müslim-nâme (2 C.) (Yayınlayanlar: N. 
Demir-M.D. Erdem-S. Üst), Destan Yayınları, Ankara 2007. 
3 Bkz.: A. Kılıç, "Arıcızâde Ali Ferdî Efendi", Kayseri Ansiklopedisi, 1. C., İstanbul 2009, 134-35. s.; aynı yazar,  
https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ali-ferdi-efendi-arayicizade-bekir 
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  Rıhlet idince cenâb-ı Ferdî 

  Tutdı âfâkı çü âh-ı serdî 

  Didiler fevtine anın târih 

  Hayf kim gitdi ya dehrin ferdi 

Ali Ferdî Efendi’nin, Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba Nr. 560’ta kayıtlı Ebâ Müslim 

Destanı isimli manzum Türkçe eserinde ismi “Alî Ferdî bin Mustafa el-Kayserî Arıcı-zâde” 

şeklinde geçmektedir. Ahmet Emin Güven’in bildirdiğine göre, bu eser iki cilt olup I. cilt 158, 

II. cilt 169 varaktır. Basılması için temize çekerek yazanı Sâlim Sıtkı Silistrevî olup I. cildi 1290 

senesinin Şaban ayının gurresinde 1289 / 24 Eylül 1873, II. cildi 1299 senesinin zilkadesinin 

gurresinde 14 Eylül 1882 bitirmiştir. “Temmetü’l-kitâb bi’avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb işbu 

Ebâ Müslim bin iki yüz toksan tokuz senesi zi’l-ka’desiniñ gurresi târîhiyle Ebâ Müslimiñ cild-

i sânîsi dahı İbrâhîm Efendinin makinesinde tab ve temsîl kılınmışdır harrere Sâlim Sıdkıyy-ı 

Silistrevî” ifadelerinden anlaşılacağı üzere eser, İstanbul’da İbrahim Efendi Matbaası’nda 

basılmıştır. Ali Ferdî Efendi’nin nazmettiği Ebâ Müslim isimli manzum eser Necati Demir, 

Mehmet Dursun Erdem ve Sibel Üst tarafından 2007 yılında Ankara’da iki cilt hâlinde 

yayımlanmıştır. Ali Ferdî Efendi’nin, Ebâ Müslim Destanı’ndan başka Süleymaniye 

Kütüphanesinde, El-Hâşiyeti’l-Ferdiyye li’r-risâleti’l-Hüseyniyye, Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî isimli 

eserleri de bulunmaktadır.”1 cümleleri, Ali Ferdî ve eseri hakkında kısaca da olsa kâfî derece 

bilgi verecektir zannındayız. Besmele, hamdele, salvele gibi geleneğe uygun bölümlerle 

başlayan eserde, sıklıkla kasîde nazım şekli kullanılmakla birlikte asıl eser, mesnevî usûlü 

kâfiyelenmiştir. Bölüm başlıklarının altında yer alan 20-30 beyitlik kasîde nazım şekli ile 

yazılmış kısımların ardından, asıl hikâye, mesnevî beyitleri ile anlatılmaktadır. Esas alınan 

nüshadan kaynaklandığını tahmin ettiğimiz vezin kusurları bir tarafa bırakılacak olursa, bu 

hacimlice eser, avam için kaleme alınmış gazavât-nâme, fetih-nâme veyâ destanlarda 

karşılaştığımız akıcı ve kolay nazma alınabilecek bir cümle yapısına ve belirli bir kelime 

hazînesine sâhiptir. 15. yy.’da Mürîdî tarafından kaleme alındığını bildiğimiz 4000 beyte yakın 

hacme sâhip Pend-i Ricâl veyâ ona nazîreten nazma çekilmiş bulunan Diyarbakırlı Ahmed-i 

Mürşidî’nin hemen hemen 10000 beyitlik Ahmediyye isimli eserlerinde gördüğümüz bir 

tahkiye tarzıyla yazılmış Kitâb-ı Ebâ Müslim’de bazı konuların da bilhassa Pend-i Ricâl’den 

alındığını söyleyebiliriz. Torunları Hz. Hasan’ı ağzından, Hüseyin’i de boynundan öpmesi 

 
1 Bkz.: Kılıç, adı geçen madde. 
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üzerine Cebrâîl (a.s.)’ın gökten elinde kara, sarı ve kızıl renkli üç kıyâfet ile inerek Hz. 

Peygamber’e sunması, bunlar arasında evvelâ zikredilebilecek hikâyeler arasındadır. 

Dili ve üslûbu hakkında bir fikir vermesi için bahsi geçen Kayserili Ali Ferdî’nin kaleme aldığı 

Ebâ Müslim destânından birkaç beyiti aşağıya alıyoruz: 

  Bu yañadan ol Ebâ Müslim veliyy-i nâmdâr 

  Girdi câmi’ içine kim eyledi anda karâr 

 

  Berkidüp mescid kapusın yatdı anda uyudı 

  Düşde gördi ol ‘Aliyyü’l-Murtazâ’yı şâhvâr 

 

  Didi yâ oğlum gözüñ aç geldi düşmân üstüñe 

  Uyanup gördi ki mescid tamına çıkmış hezâr 

 

  Çağırırlar mescid içre kim var ise çıksun ol 

  Tiz işidüp didi yâ Allah tutup elde tebâr 

 

  Hâricîler işidüp aldı araya mescidi 

  Yıkdı bir serheng kapuyı içerü girdi arar 

 

  Urdı Müslim bir teber anuñ başını tob gibi 

  Öñine düşürdi ol aslan gibi taşra çıkar 

 

  Girdi on biñden ziyâde bağlamışlar yolları 

  Anda bir na’ra urup haykırdı itmez bîmdâr 

 

  Yıldırım şakır gibi oynatdı anda teberi 

  Girdi meydân içre merdân sağ u solına çalar 

 

  Kime irişdiyise ol iki pâre eyledi 

  Kanı sil gibi akıtdı Hâricîden begi var 
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                        Geldiler üzerine hem ol Ebâ Müslim velî 

  Geldi çün mescid katına arkasın virdi divâr1 

Mensur bir metinden alınmış havasını ziyâdesiyle hissettiren kasîde nazım şekliyle yazılmış 

metinden yukarıya aldığımız 10 beyitteki tahkiyenin bilindik Türk destan üslûbu olduğunu 

söyleyebiliriz. Rüyâ motifleri, bir kılıç darbesi ile onlarca kâfiri (burada Hâricî) iki parça etmek 

vb. sahneler, daha sonra karşımıza çıkacak olan Hamza-nâme, Battal-nâme, Dânişmend-nâme, 

Saltuk-nâme gibi destanlarımızda da sıklıkla karşılaştığımız anlatım unsurlarıdır. Canlı savaş 

sahneleri, kâfir ile yapılan kanlı cenkler, ardı arkası gelmeyen heyecanlı mâcerâlar, çoğu zaman 

dile getirdiğimiz gibi, aslında günümüz sinema imkânları ile değerlendirildiğinde seyircilerin 

soluksuz seyredeceği sürükleyici filmler için bulunmaz malzemelerdir. Bugüne kadar bir kez 

beyaz perdeye aktarıldığını gördüğümüz bu muhteşem zenginlikteki destânın, elbet birgün 

hakkıyla değerlendirileceğini düşünüyoruz. Ümitsiz olmadığımızı, 1970’li yıllardan başlayıp 

2000’li yıllara kadar gelen süreçte pek çok örneğini gördüğümüz ve çoğu bir hayli amatörce 

hazırlanmış kahramanlık konulu filmlerin yerini, artık ustaca hazırlanmış, bölümler hâlinde 

uzunca müddet sürecek dizilere veyâ birkaç parçalık filmlere, en azından animasyon tarzında 

sanat eserlerine birgün dönüşeceğine olan inancımız tamdır. Batı dünyâsının olmayan 

mâzilerinden neler çıkarıp beyaz perdeye aktardığını, dünyâ savaşlarında bile bunların satış ve 

pazarlanmasının hiç aksatılmadığını, her bir film için milyon dolarlarla ifâde edilen bütçe veyâ 

kârların söz konusu olduğunu görünce hayıflanmamak tabiî ki elde değil. 

İnsan oğlunun en temel duygularından biri olan merak, tahkiye veyâ hikâyenin ve tabiî ki 

roman, film gibi eserlerin de en besleyici kaynakları arasındadır. Bugünlerde “rol modeli” diye 

batı kültür ve dillerinden aldığımız kavram -eskilerin ifâdesi ile numûne-i imtisâl-, insan 

fıtratının aslî unsurlarındandır. İnsan, yetişirken kendisine bir takım şahsiyet veyâ karakterleri 

taklit etmek sûretiyle model olarak alır. Neye öykünürseniz, nihâyetinde onun gibi olursunuz. 

Günümüz amaçsız, hedefsiz ve tabiî ki geçmişten bîhaber genç kuşağının da bilhassa medya 

eliyle neyi, kimi ve nasıl örnek aldığını, hepimiz az veyâ çok görüyoruz. Bu garâbetin netîceleri, 

toplum olarak herkesi öyle ya da böyle etkilemektedir. İnsanların önüne iyi ve güzel örnekler 

koymazsanız, yaşayacakları hayat da ona göre oradan buradan toplama veyâ gayr-ı millî 

olacaktır, hâliyle. 

 
1 N. Demir vd., Ebâ Müslim-nâme, 36a vr., 119. s. (Metinde gördüğümüz bazı okuma hatâları ve vezin 
kusurlarını olabildiğince düzeltmeye çalıştık.) 
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Cümlelerimizi, destan kahramanlarımızın rûhâniyetinden istimdâd ile Atatürk Hazretleri’nden 

olduğu rivâyet edilen şu vecîz ifâdeyle tamamlayalım: Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha 

büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 
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GOTİK BİR MEKÂN TAHLİLİ: KIZIL ÖLÜMÜN MASKESİ 

İlhami KOÇ 

Giriş 

Korku hissettiren eserler olarak kısaca tanımlanabilecek gotik edebiyat ifadesi, temelini çok 

derin bir tarihî serüvenden almaktadır. Gotik edebiyat insanı dehşete düşürmek için her zaman 

korkutucu olanı seçer (Yücesoy, 2007: 21). Gerek mimari gerek resim gerekse de edebiyat 

çerçeveleri içerisinde yer bulan bu terim, bazı yazarlar tarafından hayli güzel bir tema unsuru 

olmayı başarmıştır. Edebiyatta 18. yüzyılda yani Aydınlanma Çağı’nda ortaya çıkan bu ilkenin 

tanımı, amacı ve doğumu şu şekilde ifade edilebilir: “Ortaçağ’ın kabullerini yıkıp, her şeyi akla 

dayanarak yeniden inşa etmeyi ilke edinen, akılcılığın insanın, toplumsal yaşamın ve düşünüşün 

başat öğesi olduğunu ileri süren bu dönemde akıl dışılık, düş gücü ve batıl inançlarla beslenen; 

doğaüstü unsurlar içeren; barbarlık, düzensizlik, kaos, korku ve dehşete yönelik çağrışımları 

olan gotik edebiyata ilginin uyanması dikkat çekicidir. Bu durumun ardında yatan temel 

gerekçe Aydınlanma Hareketi’ne ve 18. yüzyılın ilk yarısına egemen olan klasisizmin kurallara 

uygun, dengeli ve ölçülü yapısına duyulan tepkidir” (Yücesoy, 2007: 10-11).  Bu yazarların 

başında Amerikan şair ve yazar Edgar Allen Poe gelmektedir. 1809’dan 1849’a kadar geçen 

kırk yıllık kısa sayılabilecek ömürde korku themli edebî eser verme yönünden büyük işler 

başaran Poe’nun, Morgue Sokağı Cinayetleri romanının başarısı ve hiç kuşkusuz diğer 

eserlerindeki istikrarı inkâr edilemez. Korku hissetmek için dış çevre ile veya içsel olan derin 

duygularla çok güçlü bir çatışma gerekmektedir. İnsan korkularına hâkim olabildiği sürece 

insandır, aksi takdirde korkularına hapsolmuş bir kişi, hayatla ve kendisiyle ilişiğini kesmiştir. 

Bu çetrefilli durumu okunulan bir eserden hissetmek, zannediyorum yazarın büyük başarısını 

gözler önüne sermektedir. Çünkü görmeden, duymadan ve dokunmadan sadece okuyarak korku 

ve gerilim gibi duyguların yeşertilmesi zor bir iştir. Öznenin yani insanın kendisinin o olayın 

içinde fiilen var olması söz konusu korkunun etkisini artırırken uzaktan, sadece okuyarak bu işi 

gerçekleştirmek bu etkiyi azaltır, demek oluyor ki korku hissi uyandıran ve insanı geren eserler 

ciddi anlamda korku unsurunun insanın beyninde şimşekler çaktırabilme yetkinliği ile ilgilidir. 

Psikanalitik bir okuma ile gotik edebiyat bilinçaltında bastırılan duygularımızı korkutucu 

imgeler biçiminde dışarı vurur. Okur tehdit edici durumların uzağında olduğu için 

güvencededir. Bastırdığı cinsellik ve saldırganlık dürtülerini gotik kahramanla özdeşim kurarak 

tatmin etmiştir (Yücesoy, 2007: 22). Aklımıza görmeden, duymadan ve dokunmadan nasıl 
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korku hissedilir, sorusu gelebilir. Bunun cevabı yazarın hikâyeyi kurduğu temel tekniklerde 

aranmalıdır. Korku hissettiren bir hikâye okunduğu zaman, kandırması çok da zor olmayan 

insan beyninde -belki gerilerde- uyuyan bir durumu uyandırıyor demektir. Yazarın 

temellendirdiği edebî unsurların okuyucuyu etkilemesi hem yazarın zor olanı başardığını hem 

de kolay olan beyni yanıltmayı iyi yaptığını gözler önüne serer. Bu edebî temellerin işlevselliği, 

en belirgin şekilde mekânlarda görülür. Mekânın işlevsel görevi, okuyucuyu bulunduğu 

ortamdan alıp kurgulanan yere çekmesi ve orda tutması bakımından önemlidir. Beyin en güzel 

bu şekilde yanıltılabilir. Aksi takdirde görmeden, duymadan ve dokunmadan korku 

hissettirmek zordur. Şayet beyin görüyormuş gibi algılandırılır ve okuyucu o mekânı zihninde 

canlandırabilirse gerilimi artar. Hiç kuşkusuz gotik edebiyatta mekân en önemli unsurdur. 

Ürpertici mekânlar, iskeletler, hayaletler, şeytanlar, vampirler, batıl inançlar, lanetler, 

cinayetler, kötü ruhlar, intikamlar ve ırza geçmeler gotik yazının malzemesini oluşturur ve gotik 

olabilmenin koşullarını belirler (Scognamillo, 1997: 27). 

1. Gotik Edebiyatta Mekân ve Mekân Tahlili 

1.1. Gotik Edebiyatta Mekân 

Gotik eserlerde mekân unsurunun bu kadar etkili olmasının temelini gotiğin esas itibariyle 

mimarinin kullanım alanı olmasındandır. Mimaride gotik denilince büyük keskin yapılar, göğe 

doğru yükselen sivri sivri çatılar ve karanlık bir atmosfer akla gelir. Gotik mimarlığın 1122’de 

Abbot Suger tarafından tasarımlanan, Paris yakınındaki St. Denis Manastır Kilisesi ile başladığı 

kabul edilir (Yücesoy, 2007: 5).  Genel olarak kiliseler gibi dinî ibadethanelerde kullanılmıştır. 

Vitray sanatı bu yapılarda çokça kullanılır. Vitray genellikle İslam toplumlarının revzen veya 

elvan pencere adlarıyla bildiği cam süsleme sanatıdır.  Gotik katedrallerdeki vitray süslemeleri, 

gün ışığının aydınlatıcı etkisinin azalmasına ve bu şekilde iç mekânın dini bir atmosfere 

bürünmesine yardımcı olur (Yücesoy,2007: 5-6).  Ortaçağ döneminde inşa edilen yapıların güce 

hizmet ediyor olması gotiğin ve gücün birleşmesini sağlamıştır. Yapılan yapılardaki güç varlığı 

mimariden edebiyata derin bir mekânsal varlığı sembolleştirme imkânı vermiştir. Öyledir ki bu 

durum roman ve hikâyelerde daha önce de bahsettiğimiz gibi hayal gücünün, bilinçaltının ve 

görünmeyenin ortaya çıkışını sağlamıştır. Kahramanların gerçekle ilişkisi mimariyi yaptıran 

asilzâdenin gücünün o yapıya yansıması ve teatral bir öykünmeyi meydana getirmesi eserlerde 

görülmüştür. İlk gotik roman The Castle of Otranto’nun (Otranto Şatosu) yazarı Sir Horace 

Wallpole’un gotik tarzda inşa edilmiş konutu Strawbweey Hill’i “zamanımızın bir kukla 
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gösterisi” sözleri ile tanımlaması bu teatral öykünmeyi örneklendirmektedir (Yücesoy, 2007: 

7). Bu durum mimariden resme geçmiş ve resimdeki o somut canlandırmanın derin hayal 

gücüyle birleşmesi edebiyata ve edebiyat sanatına derin malzemeler çıkarmıştır. Özellikle 

mekânlar, anlatılanlardan yola çıkılacak olursa kuşkusuz en fazla etkilenen alan olmuştur. Gotik 

mimari ürkütücü formları ile gotik edebiyatın mekân kurgusuna malzeme sunmuş, geçmişe 

dönüklüğü ve tersyüz edilmiş güç ilişkisine yönelik çağrışımları bu ürkütücü atmosferin edebî 

açılımlarını oluşturmuştur. Mimariden resme geçen gotik, ressamların fırça darbelerden çıkan 

çarpıcı imajları ile edebiyatçıları etkilemiş ve bu imajlar yazarların kaleminden romanlara 

yansımıştır (Yücesoy, 2007: 7). 

1.2. Mekân Tahlili 

Mekân tahlili, edebî eser yorumlamasında en önemli unsurlardan biridir. Tahkiyeli edebî eser 

tahlilinin alt başlıklarından olan ve uygulanma zorunluluğu bulunan bölüm mekân tahlili 

başlığıdır. Çünkü hiçbir eser, mekân bulunmadan oluşturulamaz. Gerek iç gerekse dış 

mekânların işlevselliği ve eserdeki kullanım durumuna göre (azlık-çokluk) mekânlar 

varlıklarını gösterirler. Bir edebî eserde “yer” (bulunulan bölge) ile ilgili tüm unsurlar mekân 

incelemesinin sınırları içerisinde yer alır. Mekân, romana özgü olay ya da olayların ve roman 

kişilerinin hareketlerine ayrılmış bir sahne olan yerdir (Çetin, 2017: 135). Edebî eserde mekân 

bulunması gerçeklik bakımından kaçınılmaz olsa da önem derecesi değişkenlik gösterir. Mekân 

tahlillerinde esasen mekânın işlevselliği irdelenir. Bunun için başlanılması gereken alt başlıklar 

ve açıklamaları şöyle yapılır: Gerçeğimsi Mekân - Hayâlimsi Mekân. Bu adlandırmanın sebebi, 

bütün mekânların kurgu fakat bazılarının gerçeğe daha yakın bazılarının daha uzak 

olmasındandır.  

1.2.1. Gerçeğimsi Mekân  

Gerçeğe daha yakın kurgulanmış mekânlardır. Bu mekânlara “Somut Mekân” yakıştırması da 

yapılabilir. İçeriği bakımından gündelik yaşamla daha kolay özdeşleşebilen mekânlara verilen 

isimdir.  Mekânlarda gerçeğe yakınlık okuyucu üzerinde özdeşleşmeyi daha da artırır.  

1.2.2. Hayâlimsi Mekân  

Gerçek üzere kurulanlardan bir hayli uzak olan bu mekânlar, sınırsız bir hayâl gücünün örneği 

olabilirler. Bir diğer şekilde yani “Soyut Mekânlar” olarak da kullanılır. Bu başlıkta Ütopik 

Mekânlar, Fantastik Mekânlar, Metafizik Mekânlar ve Duygusal Mekânlar olarak dört alt başlık 
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bulunur. Her bir başlık adı ile uyum içerisindedir. Kısaca değinecek olursak Ütopik Mekânlar; 

ideal mutluluk diyarları, düş ülkelerdir ve her şey iyidir. Fantastik Mekânlar; gerçeğe ait somut 

mekânlar da olabilen fakat roman itibariyle soyut bırakılan mekânlardır. Metafizik Mekânlar; 

dinlerin sunduğu, inanılan, tapınılan şeyin doğrultusundaki cennet, cehennem vb. mekânlardır. 

Duygusal Mekânlar ise; insanın ruhsal yapısına göre inşâ edilen mekânlardır. Rüyaya ait 

mekânlar gibi (Çetin, 2017: 139). 

Bütün bu bilgilerin ışığında bakıldığında değinilmesi kaçınılmaz olan bir diğer husus da İç ve 

Dış mekânlardır. İç mekân; gerçeğimsi mekânlar içerisine konumlandırabileceğimiz, bir çatısı 

olan, korunaklılığı bulunan her yerdir. Dış mekân; gerçeğe de hayâle de daha rahat 

konumlandırılabilecek olan, bir çatısı olmayan, korunaklılığı bulunmayan her yerdir. Mekânları 

iç ve dış oluşlarına göre toparladıktan sonra toplanan her malzemenin işlevselliği 

irdelenmelidir.  Bulunan her bir malzeme edebî zevk uyandırıyor mu buna bakılır.  

1.2.3. Açık Mekân 

Açık mekânlar, Nurullah Çetin tarafından somut mekânların içerisinde bulunan, olayların köy, 

kasaba, şehir, ülke, ova, deniz, dağ gibi açık alanlardan oluşan mekân (Çetin, 2017: 136) olarak 

tanımlanmıştır. Fakat bizim değineceğimiz husus tahkiyeli edebî eserlerde kahramanların 

psikolojik durumlarına göre olan açık mekân varlığıdır. Kahramanların kendisini huzurlu ve 

mutlu hissettikleri her mekân -iç ve dış fark etmeksizin- açık mekân örneğidir. Bazı kişiler 

kapalı mekânlarda bunalırlar, sıkılırlar, tedirgin olurlar, korkarlar, sanrılar görürler. Ancak açık 

mekânlarda ruhsal bir dinginliğe ve huzura sahip olurlar (Çetin, 2017:136). Buradan hareketle 

ruhsal çözümleme ve mizaçla, mekân arasında bir bağlantı vardır demek yanlış olmaz.  

1.2.4. Kapalı Mekân 

Kapalı mekânlar, kahramanların kendilerini huzursuz, mutsuz ve baskı altında hissettikleri 

mekânlardır. Dış mekânda bulunuyor olsa bile karamsarlığa yakalan kahramanı kapalı mekânda 

görmek doğru olacaktır.   

Açıklık ve kapalılık mevzusu kişilere ve kişilerin psikolojik durumlarına göre değişiklik 

gösterebilir. Örneğin Servet-i Fünûn romancılarından Safvet Nezihi’nin Kadın Kalbi romanının 

tahlilinde Prof. Dr. Mümtaz Sarıçiçek, Ahmet Bahâ’nın önceden mutlu olduğu bir yeri 

seyrederkenki durumunu buna örnek olarak gösterir: “Ahmet Bahâ’nın bu manzarayı 

seyrederken duyduğu keder Cavidân’ın kendisiyle evlenmeyi reddetmesi ve annesinin ağır 
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hasta olmasındandır. Bu keder içinde gözüne daha önceleri hayat ve canlılık dolu olarak 

görünen manzara şimdi ölümü çağrıştırmaktadır” (Sarıçiçek, 2020: 44). Buradan da 

anlaşılacağı üzere mekân ve psikolojik durum bağdaşıktır. Mekân atmosferi ile insan psikolojisi 

arasında bağlantılar kurulur (Sarıçiçek, 2020: 43). 

Bu bağlantılar ve gotik tutumun kaçınılmaz olması, yukarıda da bahsedildiği gibi mekânın insan 

üzerindeki derin etkisi ile olmuştur. Gotik Edebiyatın mekânsal değeri önemsemesi ve tahkiyeli 

edebî eserdeki mekân ile onun tahlili hususunu bir araya getirmemek büyük kayıp olacak, 

getirmek ise yeni bir pencere açmaya yarayacaktır. 

2. Kızıl Ölümün Maskesi Hikâyesinin Mekân Tahlili 

Kızıl Ölümün Maskesi, iç mekânların tercih edildiği ve bu iç mekânların kahramanlarla 

ilişiğinin verildiği bir hikâyedir. İç mekân olarak Prens Prospere’nin inşa ettirdiği korunaklı 

kale ve o kalenin içindeki yedi balo salonları tercih edilmiştir. Kurgularının olağanlığı 

bakımından gerçek ve somut bir tutum sergilerken alt temalarında, uyandırdığı duygular ve 

işlevsellikleri açısından hayal ve soyut tutuma uygundur denilebilir.  

İç mekân örneği olarak şu kısmı göstermek uygun olacaktır: “Alabildiğine büyük ve görkemli 

şato, prensin garip olduğu kadar da klasik zevkine uygun olarak inşa edilmişti. Her yanı yüksek 

ve aşılması imkânsız kalın duvarlarla çevrilmişti.” (s.300) 

İç mekân durumu henüz hikâyenin başından belirlenmiş, sınırları çizilmiştir. Açıklık-kapalılık 

hususunda ise başlangıçtaki şatonun açık mekâna gireceği belirtilebilir. Çünkü kahraman bu 

mekânda kendini güvende, huzurlu ve mutlu hissetmektedir, mekân kapalı bir alan olsa dahi bu 

onu açık mekân demekten geri koymaz.  

Bir diğer iç mekân örneği de şatonun içindeki yedi adet balo salonudur. Bu kurgulanan 

mekânların işlevselliği bir hayli yüksektir. Her bir oda ayrı bir rengi taşıyarak geçiş esnasındaki 

ruhsal durumu da gözler önüne sermeyi başarır niteliktedir. Yazar, renkler ve mekânların iç 

içeliğini göstererek bu durumun insanlar üzerindeki etkisini de anlatmıştır. Poe, başarılı bir 

gotik mimarisini anlatmış, bunun kurgulanmış metindeki kahramanların psikolojik durumunun 

üzerinden okuyuculara sunmuştur. Tahlil ettiğimiz bu metinden alıntılamak gerekirse salonların 

tasnifi şu şekildedir: “Meselâ doğuda, en uçtaki salonun perdeleri, duvar halıları mavi olduğuna 

göre, penceresinin vitrayları da göz alan, canlı bir maviden yapılmıştı. İkinci salon süsleri 

halıları ve perdeleriyle baştanbaşa erguvan renginde idi. Pencereleri de erguvan camlarla 
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işlenmişti. Üçüncü salon yeşiller içinde idi, pencereleri de aynı renkte camlarla süslü idi…” (s. 

301) Bu gibi dördüncünün turuncu, beşincinin beyaz, altıncının menekşe moru ve yedincinin 

siyah renkte olmaları özellikle yedinci odaya gelindiğinde psikolojik yönden renklerin 

mekânlardaki öneminin de ortaya koymuştur. Zaten insanın yaşadığı yerdeki tutumu, onun 

ruhsal arınmışlığını veya zihinsel dağınıklığını başta olmak üzere kendisinden parçaları ortaya 

koymaz mı? Özellikle gotik diye tabir ettiğimiz tutumdaki karamsarlık, kötülük arka temada 

hep bir koyuluğu ve karanlığı beraberinde getirmiştir. Poe, bunu net bir şekilde ortaya koymayı 

başarmıştır. Hatta bu tutuma mekânların süslendiği belki de her evde olan basit aletlerin 

işlevleriyle de katkıda bulunarak, sesin beyinde canlanmasını, görüntüyü netleştirmeyi ve 

gerilim hissini canlandırmayı başarmıştır. Duvar saatinden çıkan sesin düzenli, tok ve her 

seferinde aynı anda çalması, kahramanların bundan etkilenerek hayal âleminden çıkıp gerçeği 

hatırlamalarını sağlamıştır. Yazarın bu duvar saatinin karamsar havasını mavi veya turuncu 

salonda kullanmak yerine son salon olan kara salonda kullanması bilinçli bir gerilime hizmet 

eden mekân kurmaya çalışmasındandır.  Aslında bütün salonlarda hikâyedeki tüm 

kahramanların mutlu olması, fakat bu kara salonda mutsuzluğun bir mekânda verilmesinin 

ardından anlaşılmaması durumunda duvar saatinin sesi ile belirginleştirilmesi hayattan 

sahneleri de barındırıyor olabilir. Herkesin kara salonda bulunduğu bir ortamda sadece duvar 

saati çalınca bir şeyleri düşünmek ve susar susmaz geçmişte olduğu yerden devam etme durumu 

eleştirilip, bunun olamaması gerektiği savunulmuştur denilebilir. Yani bütün bu hususlar 

mekânı işlevsel kılmayı başarırken bizlere de derin bir ders çıkarmak için kapı aralamıştır. Bu 

işlevselliğe değinecek olursak saat çanı vurana kadar oda açık mekân olarak sayılırken ses 

duyulur duyulmaz oda kapalı mekâna dönüşüp, her bir kahraman için kaçılması gereken 

huzursuz, kötü hissettiren yer durumuna dönüşür.   

Açık ve kapalı mekân hususunda bölümün başında da belirtildiği gibi Prens Prospero için açık 

olan kale içi ve salonlar, bazı olaylar doğrultusunda kapalı mekâna dönüşmüştür. Bu olay 

sarayın içine bilinmeyen birinin girmesi ve onun yakalanılması olayıdır. Kendisine bir 

korunaklı şato hazırlatırken her şeyin iyi olduğunu düşündüğü için ona açık gelen ve huzurlu 

hissettiren mekân artık huzursuz hissettirmeye başladığı andan itibaren kapalı sayılır. Yabancı 

adam ile mavi odada karşılaşması, artık o odanın Prens için olan ifadesini yitirdiği gerçeğini 

gözler önüne serer. Prens Prospero için açık mekân olan mavi oda, artık kapalı mekâna 

dönüşmüştür. Bu durum hikâyedeki bütün kahramanlar için geçerlidir. “Davetliler, sanki o anda 

hep beraber sezdikleri bir içgüdü ile ortalardan kaçışıp duvar diplerine sinmişlerdi” (s.304). 
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Hikâyedeki her kahramanın o iyi ve mutlu hissettikleri mavi odada yani açık mekânda tehlikede 

ve kötü hissetmeleri mavi odanın işlevini değiştirmiştir.  

İşlevsellik durumu hikâyede en çok son salon yani kara salonda görünmüştür. Bunun sağlaması 

şu şekilde yapılabilir: Prens Prospero, bu bilmediği adamın arkasından koşarak hançeri ile 

hücum eder. Her salonu geçer fakat kara salonda onunla yüzleşerek ölür. Bu durumda Prens, 

karamsarlıkla bağdaştırdığımız kara salonda can verir. “Acı bir çığlık duyuldu ve hançer, 

ışıkları yansıtıp parıldayarak kuzgunî siyah halılara düştü, üstüne de Prospero’nun cesedi 

yığıldı kaldı” (s.304).  Prensin bu salonda ölmesi kurgulanan mekânın işlevselliği açısından 

öneminin yeterli olduğunu gösterir.  

Sonuç 

Mekân tahlilleri, kurgulanan şahıs kadrosundan ayrı düşünülemez. Çünkü bu mekânların 

oradaki kahramanlar doğrultusunda oluşturulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Yazıda az da olsa 

kişilerle ilgili bilgiler mekân tahlilini aydınlatacak derecede verilmiştir. Kişilerin detayı, şahıs 

kadrosu tahlili başlığında ele alınır. Gotik Edebiyat, mekânın tek başına daha çok var olmasını 

mimariden aldığı temelden kaynaklandırır. Fakat yine kahramanların ruhsal durumları olmadan 

eser bir hiç sayılır. Gotik edebiyatta ismi altın harflerle anılan Edgar Allen Poe’nun Kızıl 

Ölümün Maskesi hikâyesi, mekânsal olarak çok derin gotik yansımalar içermektedir. Bu 

yansımaların hem gotik edebiyatta nasıl olduğunu görmek hem de tahlilini yapmak yeni bir 

dünyaya kapı aralamak olacaktır.  
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GÜVENLİKLEŞTİRMENİN GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞÜ 

Hakkı CEYHAN1 

1985’te Kopenhang Üniversitesi içerisinde kurulan Kopenhag Okulu, realizmin öncüsü olduğu 

geleneksel yaklaşımlara eleştiriler getirmiş, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmiştir. 

Üniversite bünyesinde kurulan “Barış ve Çatışma Araştırma Merkezi” ile Avrupa üzerine 

çalışmalar başlamış, çalışmaları da “Avrupa Güvenliği Çalışma Grubu” yürütmüştür. Güvenlik 

alanında farklı bir yaklaşım sergileyerek askerî güvenliğin dışında faktörler aranmış, bu da 

“Avrupa Güvenliğinin Askerî Olmayan Boyutları” isimli proje ile gerçekleştirilmiştir. Proje 

neticesinde güvenlik konusunda yeni bir yaklaşım sergilenmiştir. Jaap de Wilde, Barry Buzan, 

Morten Kelstrup, Ole Weaver, Pierre Lemaitre and Elzbieta Tromer öncülüğünde Kopenhang 

Okulu çalışmalar yürütmüştür.2 

Kopenhang Okulunun getirdiği yaklaşımda problemler “siyasi olmayan, siyasileştirilmiş ve 

güvenlikleştirilmiş” şeklinde kategorize edilmiştir.3 Gelenekçi yaklaşımların güvenlik-referans 

nesne ilişkisini Kopenhag Okulu teorisyenleri de sürdürmüş4 referans nesneyi tehdit eden 

durumlara ve meselelere karşı müdahaleyi savunmuştur. Weaver bu düşünceyi şu şekilde 

açıklamıştır: “Bir devlet temsilcisi, güvenlik diyerek belirli bir gelişmeyi belirli bir alana taşır 

ve böylece onu engellemek için gerekli olan her türlü aracı kullanmak için özel bir hak iddia 

eder.”5 Güvenlikleştirme süreci olarak kabul edilen bu durumu, “bir şeyi değerli bir referans 

nesneye yönelik varoluşsal bir tehdit olarak ele almak ve tehditle başa çıkmak için acil ve 

istisnai önlemler çağrısını mümkün kılmak için bir siyasi topluluk içinde özneler arası bir 

anlayışın inşa edildiği” ifade eylemi olarak tanımlanmıştır.6 Bu politik süreç “bir kararı, 

kuralları çiğnemeyi “ve siyasetin normal akışının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade 

etmiştir.7  

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle beraber geleneksel güvenlik anlayışı eleştirilmeye başlanmıştır. 

Tehdit algılarında değişim, güvenliğin boyut kazanması, yıpratıcı güç mücadelesinin ortadan 

kalkması, küreselleşme gibi nedenlerle güvenliğin askerî güç üzerinden değerlendirilmesi değer 

 
1 Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Asya Çalışmaları.  
2 Açıkmeşe. 2011: 43-73. 
3 Buzan vd., 1998: 23-24. 
4 Buzan vd., 1998: 4-5. 
5 Buzan, 1995: 55. 
6 Buzan ve Wæver 2003: 491. 
7 Williams 2003: 518. 
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kaybetmiştir. İkili ilişkilerde ve küresel çapta iş birliği imkânları açılmış, ticari ve siyasi ilişkiler 

yeni sorunları da beraberinde getirmiştir.1  

Soğuk Savaş sonrası toplumsal sorunlar incelendiğinde, devlet yapısına yönelik iç tehditlerin, 

dikkate alınması gereken dış tehditlerin sayısından ciddi şekilde ağır bastığı gözlemlenmiştir. 

Dahası, zayıf kurumlara sahip bir devletin iç istikrarsızlığı, dış çevre için her zamankinden daha 

büyük tehditler oluşturmuş, bu nedenle güvenlik kavramı değerlendirilir iken iç boyutlarını 

dikkate almak elzem olmuştur. Bununla beraber Kopenhang Okulu teorisyenlerinin kabul ettiği 

görüş de güvenliğin her zaman barış ile eşleştirilecek bir terim olmadığı fikri olmuştur. 

Devletler için, dış tehdide ek olarak, içerde yaşanan güvensizliğin yıkıcı etkisi daha fazla 

olmuştur. Askerî, siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörleri zayıf olan bir devlet 

beraberinde iç istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmış ve ulusal güvenliği tehdit edecek sorunlar 

ortaya çıkmıştır. 2 

Siyasi, ekonomik, askerî, toplumsal sektörlerden birinde yaşanan gelişme diğer sektörleri de 

etkisi altına almış, çoğu kez tetikleyici bir etkisi olmuştur. İç güvenliği etkileyen dış tehditler 

ise, yerel, bölgesel ve stratejik düzeylerde hiyerarşik olarak farklı zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

Buzan’a göre siyasal güvenlik; hükümet sistemi, siyasi bütünlüğün boyutu, meşruiyet seviyeleri 

ve bir devlet fikrine anlam veren ideolojik olarak yönlendirici bir gücün varlığına 

odaklanmıştır. Bu değerlendirmeler üzerine Buzan siyasi güvenliğin iki boyutta incelemiş, iç 

ve dış güvenlik olarak değerlendirmiştir. İç siyasi güvensizlik, bir grubu marjinalleştiren veya 

ona karşı ayrımcılık yapan hükümet politikalarından kaynaklanabileceğini savunmuş, 

“Hükümete karşı direniş, onu devirme çabaları veya özerklik veya bağımsızlığı hedefleyen 

hareketlerin tümü devlet istikrarını tehdit edebîlir ve devlet istikrarsızlığını artırabilir” diyerek 

açıklamıştır.3  

Güvenlikleştirme ve Güvenlikdışılaştırma 

Güvenlikleştirme kavramı “hayatta kalma” ve “varoluşsal tehdit” kavramlarıyla bağdaştırılmış, 

Neo-Realist düşünür Kenneth Waltz’ın “devletlerin amaç ve stratejileri birbirinden farklı 

olmasına rağmen ortak bir arzuları vardır: hayatta kalmak” fikri güvenlikleştirme teorisinin 

temel dayanağı olmuştur. “Bir konuyu “güvenlik” olarak adlandırmak onu bir güvenlik 

 
1 Baylis, 2011: 79- 83. 
2 Birdişli, 2014: 99. 
3 Stivachtis, 2001: 177. 
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problemi hâline getirir.”1 Teorinin getirdiği yaklaşıma göre, “bir varoluşsal tehdidin varlığının 

dillendirilmesi süreci sonunda güvenlikleştirmeyi gerçekleştiren aktör tehdidin ortadan 

kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını meşrulaştırılmış olur” düşüncesi ile  herhangi 

bir durumun güvenlik tehdidi ilan edilmesi, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete 

geçilme kararının alınması sürecini güvenlikleştirme olarak tanımlamıştır.2  

Güvenlikleştirme kavramı, devletlerin bağlamı ve koşulları öznel olarak yorumlamanın kolay 

olduğunu vurgulamış bu durumun devletlerin ulusal güvenlikleri için bir tehdit oluşturacağını 

açıklamıştır. Bu yönüyle güvenlikleştirme, bir devlet başka bir devlet tarafından 

gerçekleştirilen eylemi, devletin bütünlüğüne bir tehdit oluşturan ve yanıtlanmadığı takdirde 

tehlikeye atabilecek bir durum olarak ifade edilmiştir.3 Buzan, “güvenliğin doğası hakkında net 

bir fikre dayalı olarak, güvenlikleştirme; çalışmaları kimin, hangi konularda (tehditler), kimin 

için (referans nesneler), neden, hangi sonuçlarla ve en önemlisi hangi koşullarda  

(güvenlikleştirme başarılı olduğunda ne açıklar)” olduğunun söylemiştir. 4 

Güvenlikleştirme başlığı altında siyasi sürecin, “kuralları çiğnemek ve normal siyasetin askıya 

almak” olarak tezahür edebîleceği de vurgulanmıştır.5 Başka bir deyişle, güvenlikleştirme 

yoluyla “bir sorun, bir şeyin devlete nesnel bir tehdit oluşturması nedeniyle değil, daha çok bir 

aktörün bir şeyi bir nesnenin hayatta kalmasına yönelik varoluşsal tehdit olarak tanımlaması 

nedeniyle bir güvenlik sorunu haline geldiği” ifade edilmiştir.6 Buna göre Bilgin “bir konunun 

nasıl ele alınacağına dair seçimler yapmayı içeren: olağan veya olağanüstü” eylemin siyasi 

yönünü işaret etmiştir.7 Weaver’in sözleriyle “bir şeyi güvenlik sorunu olarak ele almak her 

zaman bir seçimdir.” Bu nedenle güvenlik, konuşma eyleminden hareketle analiz edilebilecek 

siyasi bir süreç olarak tanımlanmıştır.8 

Güvenlikleştirme (Securitization) siyasallaşmanın ileri boyutları olarak tanımlanmıştır. 

Dolayısıyla güvenlikleştirme, tehditleri bertaraf etmek için kuralları çiğneyebilir, normal 

siyaset alanından sorunları çıkarabilir şeklinde yorumlanmıştır.9 Bunu yaparak, 

 
1 Baysal ve Lüleci, 2011: 71. 
2 Bakan ve Şahin, 2018: 146. 
3 Stivachtis, 2001: 15. 
4 Buzan vd., 1998: 32. 
5 Williams, 2003: 518 
6 Buzan ve Wæver 2003: 88. 
7 Bilgin 2007: 559. 
8 Weaver, 2000: 251 
9 Buzan, vd. 1998:23. 
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güvenlikleştirme aktörleri olağanüstü “gizlilik, vergi veya zorunlu askerlik ve başka türlü 

dokunulmaz haklara sınırlama” yöntemlerini kullanmışlardır.1 Buzan ve arkadaşları tarafından 

başarılı bir güvenlikleştirmenin ana iki bileşeni olarak “varoluşsal tehdit” ve “acil durum 

eylemi” ifade edilmiştir. Bununla birlikte, güvenlik sorunları öznel bir sürece 

indirgenemeyeceği, aksi halde bir konunun dramatize edilmesinin “en yüksek öncelik” 

olmasına rağmen, “sorunun bir güvenlik sorunu olup olmadığı, bireylerin tek başına karar 

vereceği bir şey olmadığını savunmuşlardır.2 

Güvenlikleştirme, siyasal sorun haricinde bulunan problemlerin referans nesnesinin devlet 

olmadığı vurgulanmış ve toplumsal ilginin ve kararın da dışarısında tutulmuştur. Bu yönüyle 

bir sorunu güvenlikleştirme için öncelikle sorunun kamusallaşması ve akabinde siyasal söylem 

içerisine alınmasıyla gerçekleşmektedir. Devlet tarafından politika konusu haline getirilen 

tehditler için, hükümet tarafından söylemleştirilerek belirli bir yol haritası çıkarılır ve 

kapsamları belirlenmektedir. Bununla beraber tehdidin ortadan kaldırılması için gerekli 

tedbirler alınarak sorun toplumu ilgilendiren boyuta çevrilmektedir.3  

Güvenlikleştirme “sorunların acil ve istisnai/olağanüstü önlemler gerektiren olağan siyasi 

prosedürlerin sınırları dışındaki, filleri meşru kılan ve varoluşsal tehditmiş gibi sunulmasıyla” 

tanımlanmıştır.4 “Bu yaklaşım uyarınca, bir sorunun güvenlik tehdidi olabilmesi için bu tehdit 

karşısında önlem almaya yetkili aktörler tarafından o sorunun herhangi bir öznenin varlığına 

yöneltilen ve bu nedenle de söz konusu aktörler tarafından rutin siyasi süreçlerin dışına taşan 

acil ve meşruiyet kazanmış önlemler alınmasını öngören bir sorun olarak tanımlanması 

gerekir.”5 Tanımlamayı yapan yönetici elitinin problemleri ele alırken kendi siyasi çıkarlarını 

da güttüğü göz ardı edilmemiştir. Güvenlikleştirmenin aktörleri olarak kabul edilen bu seçici 

sınıf, hükümet dışında, toplumların belirli bir kesiminden, aktivistlerden, dini liderlerden birisi 

de olabilmektedir. Bu yönüyle güvenlikleştirmenin çift yönlü olarak hem iç hem de dış 

politikayı etkilediği de söylenebilmektedir. Güvenlikleştirme örnekleri incelendiği zaman, uzun 

süreli ve başarılı örneklerinin yanı sıra kısa süreli başarısız girişimleri de gözlemlenmektedir.  

Bu açıdan Soğuk Savaş sürecinde Doğu-Batı eksenli güvenlikleştirmesi, ABD’nin Vietnam 

 
1 Weaver, 1996: 106. 
2 Buzan vd. 1998: 26-31. 
3 Miş, 2012: 29 
4 Buzan, vd. 1998: 23-24 
5 Buzan, vd. 1998: 23-24 
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savaşı sonrası halk nezdinde azalan desteği ve 11 Eylül saldırısı sonrası Irak ve Afganistan’a 

müdahale önemli örnekler olmuştur.1  

Kopenhag Okulu Teorisyenleri güvenlikleştirme kavramını oluştururken dil felsefesindeki “söz 

edimi” teorisinden yaralanmıştır. Teorisyenler güvenlikleştirmeyi, “siyasi bir toplulukta bir 

şeyin değerli bir öznenin varlığına yönelik bir tehdit olarak kabul edilen ve bu tehdide karşı acil 

ve olağandışı önlemler alınması çağrısında bulunmayı sağlayan süjeler arası bir anlayışın inşa 

edildiği başarılı bir söz edimi” olarak tanımlamaktadır.2 

Kopenhang Okulu teorisyenleri bir konunun güvenlikleştirilmesinin yanı sıra güvenlik 

dışılaştırmasını da (desecuritization) incelemiş ve tanımlamıştır. Güvenlikdışılaştırma; daha 

önce güvenlikleştirilmiş bir durumun güvenlik tehdidi algısının ortadan kaldırılması anlamına 

gelmektedir. 3 Güvenlikdışılaştırma, güvenlikleştirmenin zıttı olarak tanımlanmamış aksi yönü 

olarak işlenmesi tanımı yapılmıştır. Varoluşsal bir tehdit algısının doğurduğu, söylemsel 

edinimlerle güvenlikleştirilmiş bir tehdidin kaldırılması, ermesi ya da çıkarların farklılaşması 

olarak nitelendirilmektedir.  Güvenlikdışılaştırma, demokratikleşme ile ilişkilendirilmiş ve bu 

ilişki simbiyotik düzeyde tanımlanmıştır.4 Güvenlikleştirmenin beraberinde getirdiği sıkı 

tedbir, önlem ya da yasaklar ile özgürlüklerde bir kısıtlamaya sebep olmakta bu kapsamda 

güvenlikdışılaştırma tedbirlerin gevşetilmesi olarak yorumlanmaktadır. Böylece 

güvenlikleştirme ya da güvenlikdışılaştırma bir politik süreç olarak değerlendirilmiş, söylem 

analizine göre değişken olduğu vurgulanmıştır.5  

Kopenhag Okulu teorisyenleri güvenlik terimini genel çerçevede olumlu olarak yorumlamamış, 

güvenlikleştirilmiş konuların çoğalmasının ulusal ve uluslararası düzeni bozduğunu 

savunmuşlardır. İç politikada yönetici sınıfının otoriterleşmesine ve demokratik değerlerden 

uzaklaşmasına neden olacağı, siyasal baskıyı meşrulaştıracağı görüşünü kabul etmişlerdir. 

Güvenlik konusunun oluşturduğu öznel yaklaşım güvenlikleştirilen konuya farklı yaklaşımların 

önünü kestiği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Siyasal iktidarın gücünü muhafaza etmek 

için bu tutumu takındığı ifade edilmiştir.6  

 
1 Buzan, 2008: 107-123 
2 Waever ve Buzan, 2003, 491. 
3 Weaver, 1995: 56. 
4 Kaliber, 2005: 31-60. 
5 Buzan, vd. 1998: 27. 
6 Bilgin, 2007: 555-571. 
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Türkiye’nin güvenlik yaklaşımı değerlendirildiğinde ise, statükocu bir dış politika anlayışı ile 

reel politik gelişimini ve çıkarlarını batı bloğuyla beraber düşünmüş bölgesel dengelerde batı 

yanlısı tavır takınmıştır. Türkiye dış politikada yaşadığı problemlerin temelinde imparatorluğun 

çöküşü ve cumhuriyetin kurulması döneminden kalma tarihsel hafıza önemli rol oynamıştır. 

Yunanistan ile yaşanan Ege Denizi Krizleri, Adalar sorunları ve Kıbrıs Meselesi Türkiye’nin 

güvenlikleştirdiği dönem dönem de güvenlikdışılaştırdığı konuların başında gelmektedir. PKK 

terör örgütünün kurulmasıyla Irak’ın kuzeyinde yapılanan terör örgütü güvenlikleştirme örneği 

olmuştur. Arap Baharı ile meydana gelen Suriye krizi de 2011 sonrası güvenlikleştirme 

örneklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu göz önüne 

alındığına Türkiye’nin bölgesel dengeleri gözetleyen, güvenlik konularını bağlı bulunduğu 

örgüt ve yapılardan bağımsız düşünme durumu zamanla oluşmuştur. 1 
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KARLUK-HOREZM’İN EDEBİ DİLİNİN ÖNEMLİ BİR ANITI OLARAK 

“DEVONİ HİKMAT” ESERİ 

UBEYDULLAYEV ALIŞER ABDUSALOMOVIÇ1 

 

Açıklama: Makale, klasik edebî eserlerin dilini, Ahmed Yassavi’nin atasözlerinin orijinali, 

bazı dilsel özellikleri, fonetik, sözcüksel ve morfolojik özellikleri temelinde örnekler temelinde 

analiz etmektedir. Atasözlerinde kullanılan eski Türk dilinin karakteristik sözcük birimleri de 

analiz edilmiştir. Eserin dilsel özelliklerinin ayrıntılı incelenmesi, asırlık bir tarihe, özellikle 

Özbek edebî diline sahip kardeş Türk dilleri sözlüğünün oluşumu ve gelişimi hakkındaki teorik 

görüşleri netleştiren ve Özbek dilinin tarihsel sözlükbilimi için değerli bilgiler sağlayan 

örneklere dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: klasik, fonetik, sözlük, morfolojik özellik, bilgelik. 

Tarihî eserlerin dilinin incelenmesinin en önemli yönlerinden biri, dönemin dil birimlerinin 

veriliş ve ifade biçimlerinin belirlenmesidir. Dil, bir sanat eserinin ana silahıdır. Yaratıcının 

silahı olan dil ve dil birimlerinin yanı sıra sanatsal ve resimsel araçlar da ortaya çıkar ve kâğıda 

dökülür. Bu nedenle bir sanat eserinde dil esas yeri işgal eder [T. Kurbanov, 2006: 10]. Bir 

sanat eserinin dili, zamanın edebî dilinin kendi görünümüne ve özelliklerine sahip biçimlerden 

biri olarak kabul edilir. Dili aynı zamanda dil gelişiminin Genel Yasalarını da yansıtır. Bir sanat 

eserinin dilinin özelliği, dilin sözcüksel katmanı olan edebî olmayan tezahür çeşitliliğini de 

özümsemesidir. Her dönemin kurgusunda belirli bir edebî dilin farklı tarzlarının yaygın 

kullanımını gözlemlemek de mümkündür. 

Klasik eserlerin incelenmesi, yazılı kaynakların bilimsel, eğitimsel, ahlaki ve manevi değerinin 

oluşturulması, sanatsal yönlerin ele alınması, dilsel özelliklerin incelenmesi filolojik alanın ana 

konuları olarak kabul edilir. Eski yazılı kaynakların halkımızın yaşam tarzını, sosyopolitik, 

ekonomik durumunu, gelenek ve göreneklerini yansıttığı bir sır değildir. 

Ahmet Yassavi’nin sadece yazılı edebiyatımızın ve edebî dilimizin kurucusu olarak ünlü değil, 

aynı zamanda kültür tarihimizin en akraba ve unvanlarına sahip bir düşünür olduğunu söylemek 

 
1 Mirzo Ulugbek’in adını taşıyan  Özbekistan Milli Üniversitesi Doçenti, Filoloji Bilimleri Adayı  
a.ubaydullayev@nuu.uz 
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abartı olmaz [B.İsabek, 2022: 16]. Bu nedenle, Yassavi’nin eserlerinin toplum ve dil tarihindeki 

sözcüksel kompozisyonunun araştırılması, yalnızca Özbek halkının uzak geçmişinin bilimsel 

kapsamı açısından değil, aynı zamanda konunun alaka düzeyini doğrulayan Özbek dili ve 

edebiyatı tarihinin incelenmesi açısından da son derece önemlidir. 

Klasik edebî kaynakların dilinin sözcüksel - anlamsal düzeyini hem geleneksel hem de sistem 

- yapısal dilbilim açısından inceleme yolunda bir dizi çalışma dünyanın yüzünü görmüştür. Son 

yıllarda atalarımızın bıraktığı zengin manevi, kültürel ve edebî mirasa karşı tutum değişti, 

çalışmalarına ilgi artıyor. Özbek dilinin tarihi üzerine eserlerin araştırılması, yazılı kaynakların 

bilimsel, eğitimsel, ahlaki ve manevi değerinin belirlenmesi, sanatsal yönlerin ele alınması, dil 

özelliklerinin incelenmesi filolojik alanın ana konuları arasındadır. 

XII. Yüzyıldan sonra Özbek edebî dilinin gelişiminde XII-XIII yüzyılların tarihî olaylarının 

rolü büyüktür. Karluk-Horezm’in edebî dilinin bir anıtı olarak, Ahmed Yassavi “Devoni 

Hikmat”ın eseri ve Rabbuzi “Rabbuzi”nin kısa öyküsünün yanı sıra Ali’nin destansı hikâyesi 

“Yusuf” da gösterilebilir. Geçen yüzyılın ikinci yarısında ve son yıllarda yayının yüzünü gören 

bir dizi öğretim aracı, bir veya diğerinin dilinin fonetik-fonolojik, morfem-morfolojik, 

sözcüksel-anlamsal, sözdizimsel düzeyleri açısından tahmini gücü kapsamayı amaçlıyordu 

yazar, yazar şairin eserleri. Kuşkusuz okuyucuya Özbek edebî dilinin tarihi, gelişim aşamaları, 

içinde meydana gelen fonetik, sözcüksel ve dilbilgisel fenomenler hakkında dürüst bilgiler 

vermeye hizmet edeceklerdir [Tursunov U., Urinboyev B. 1995: 26]. 

Evrensel dilin gelişimi, diğer dillerle etkileşiminin genişlemesiyle bağlantılı olarak her zaman 

devam eder. Diğer dil unsurlarının nüfuz etmesinin ve asimilasyonunun tarihsel ve yasal bir 

fenomen olduğu bilinmektedir. Bu tarihsel süreç, belirli bir insanın veya dilin özel gelişimine, 

dilbilimsel kelime dağarcığının zenginleşmesine yol açar [Muhtarov A., Sanagulav He, 1995: 

89-90]. Bu etkileşim, bazı dönemlerde zayıf bir seviyenin olduğu başka bir dönemde fark edilir 

ve etkilidir. Aynı zamanda, eğer bir noktada bu süreç sabit bir şekilde gerçekleşirse, onu belirli 

yasalara göre kurmak, insanlığın buna aktif olarak müdahale etmesi gerekir [Özbek edebî 

dilinin gelişimi, Cilt.3.1991:152]. Özbek dilinin sözlüğündeki eski kelimelerin temelini 

oluşturan istorizm ve arkaizmler, işlevsel olarak sınırlandırılmış sözcük katmanına aittir ve 

yalnızca arkaizmlerin kendi eşanlamlı çizgileri vardır. Bilimsel literatürde, bir şeyin-öznenin 

veya olgunun modern olduğu ve geçmiş isimlerinden veya terimlerinden birinin tüketimden 

çıktığı, tükendiği söylenir [Özbek dilinin sözlükbilimi, 1981: 147]. 
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Dilin kelime yapısının karmaşık gelişim aşamalarından geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle, dil 

sözlüğünün tarihsel oluşumunun ve gelişiminin özelliklerini bilmek için, sözlükte yer alan 

kelimeleri tarihsel ve etimolojik açıdan incelemek, etimolojik katmanlara bölmek gerekir. Bu, 

elbette, sözlüğün içeriğinin bilimsel olarak anlaşılması ve analizi yoluyla yapılır. Atasözlerinde, 

Farsçaya özgü “u” bağlayıcısı ile gelen aygıtlar da bulunur: mülk, ruh ve dil vb. 

Arapça dilinin karakteristik kelimelerinin çok sık kullanıldığı “Devoni Hikmat” sözlüğünün 

karakteristik özelliklerinden biri: mezhep, Sünnet, Şeriat, şehvet, mürşid, güç, inanç, merhamet, 

cehennem, Tanrı, anma, cennet, Tanrı, kâfir, inanan, Ümmet tekrarlanır tekrar tekrar. Piri 

Kamil, piri zabardast, amri Ma’ruf, faszi mahşer, biru Bir, tarbiyye tan, Musa kalitesi, rizki 

nakileri, defter Soni, kalu bala Arapça ve Farsça ifadeler de pek çoğunda bulunur. Art arda 

tekrarlanan arş, vahdaniyat, gunah, dozakh, yazuk, zikir, mahşer, Ahirat, ayet, pir, sırat, sübhan, 

fana, Halik, kıyamat, gayb, Hadis, hak ve Arapça ve Farsça-Tacik kelimelerinin ve terimlerinin 

doğrudan din ve mistisizm ile ilgili birçok kullanımı karakteristiktir “Devoni Hikmat” dilinden. 

“Devoni Hikmat” sadece İslam felsefesi, tasavvuf ve kelam felsefesinde değil, Ahmed 

Yassavi’nin dünya görüşünde, valiler, memurlar, zanaatkârlar, çiftçiler, köylüler gibi sınıflar 

gibi sosyal yaşamın çeşitli alanlarına ilişkin görüşlerinde de ifade edilen Türk dilinde yazılmış 

eşsiz eserlerden biridir. Felsefesinde dünyadan yüz çevirme fikri yalan söylemez, tam tersine 

cehalet, kötülük, cehalet, taciz ahlaksızlıklarını geliştiren yerli dünyayı yürekten kovmaya 

teşvik edilir ve fiskuhurları sona erdirmenin yolu aranır [Hakkulov I, 1991: 8]. 

Atasözleri, halk sözlü yaratıcılığının özelliği olan harika iç tekerlemelerle müzikalleştirilir ve 

uyumlu hale getirilir: 

Dunyo mеning dеgоnlаr, jаhоn mоlin оlg’оnlаr, 

Kаrgаs qushdеk bo’lubоn, ul hаrоmgа bоtmishlаr. 

Mullо, mufti bo’lg’оnlаr, nоhаq dа’vо qilg’оnlаr, 

Оqni qаrо qilg’оnlаr, ul tаmug’g’а kirmishlаr. 

Tоtlig’-tоtlig’ yеgоnlаr, turluk-turluk kiygоnlаr, 

Оltun tахt o’lturgоnlаr, tufrоq оstin qоlmishlаr 
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Yukarıdaki pasajın son iki kıtasında “totlig-totlig”, turluk-turluk kıygonları bulunmaktadır. 

Ayakkabılar çok basit ama inanılmaz derecede dokunaklı ifadeler ve “geri kalanı Austin” gibi 

benzetmelerle süslenmiştir. 

Eski Türk anıtlarının dilinin karakteristik özellikleri Yassavi atasözlerinde de bulunabilir. 

Aşağıdakiler: “оq sinаmni bijil qildim”, “yurаkimdаn sirilib ichimgа qоn to’ldi”, “оyrib eltur”, 

“sеnsiz mаngо tаоm yеmаk qip-qizil qоn”, “оnо-fаrzаnd bir-birigа cho’g’lоshtilаr”, “bizgа 

g’аzаb qildi bukun qоdir O’g’оn”, “Ezim bizgа qildi tаqdir”, “yuguruk оtgа minguvchilаr”, 

“qilich chоpquvchilаr”, “tоtlig’-tоtlig’ yеgоnlаr”, “egri yo’lg’а bo’ynin to’lg’аr”, “ko’ksim 

chаqа”, “оg’zi оchuq, nаfsi uluq misli lаqа”, “po’chаk pulg’а sоtаr ermish”, “hopliqi birlа 

bo’ldi аdо”, “оchig’lаnib so’z qоtmоngiz”, “qаyon kеtti”, “o’g’lin chоrlоb kеlturgоn”, “suhbаt 

qilmish оndа”, “qаyu tаrаf kеtоrimni bilmоm”, “ilmin bоsib yurgаy”, “yotsа, qo’bca”, “o’z 

shаhrig’а qоytо yondi”, “qаmug’ dunyo yiqоnlаri”, “bizni оyg’оn turkini”, “bu so’zlаrni 

оydim”, “оyg’um kеlur”, “yеrgа qo’yar bo’rkini”, “ilkin tutib”, “ilkin оchib”, “tоg’, tuzlаr”, 

“munglug’ bo’lub”, “nа yozuq bir хudоyimg’а jigаrbаndim”, “bоrо  ko’rung,  sоlо  ko’rung,  

оlо ko’rung”, “yеrdin qo’bdi”, “kun ko’rmаgаn esiz mаhbub mаhpоrаlаr”, “yig’lоyurlаr fig’оn 

urub: “ey, vоy оnоm!”, “ko’rmаgаyduk mundоg’ qоttig’ kunlаrni хоm!”, “bоshi qоtti”, “bu nа 

hаsrаt!” tаyu (dеb) zоrin оydi, ko’rung!”, “bo’yun tоvlа”, “оnоlаri tеr o’lubоn”, “kunduzini 

qоrо qilib kеchаsidin”, “bоshlаrigа qоrо kiyib, yuz yirtib sоch”, “ich bo’yni ezdi”, “chеrik 

yiqоn” gibi ifadeler bulunur. 

Eserde şu fonetik değişiklikler de gözlemlenebilir: Bo’yun (bo’yin), tufroq (tuproq), marham 

(malham), guhar (gavhar), yugrib (yugurib), uskut (sukut), aydi (aytdi), ondin so’ng (undan 

so’ng), sabaq (saboq), tizim (tizzam), degon (degan), hama (hamma), qovshurib (qovushtirib), 

eshtib (eshitib), ayg’um (aytgum), sig’nib (sig’inib), yig’lib (yig’ilib), birlan (bilan), bermak 

(bermoq), ko’rmak (ko’rmoq), ayurdi (ayirdi), alarg’a (ularga), qaro (qora), sinuq (siniq)... 

Fonetik olarak atasözlerinde melodiklik olgusu gözlenmiştir [Ahmed Yassavi Atasözleri 

(Özbek edebiyatı büstü), 1990]. Kelimenin ortasında ve sonunda, q ve g sesleri birbirinin yerine 

geçer: qаtig’, qаtig’lаnib, tufrаg’, аndаg’, mundаg’, chirаg’ kаbi. 

 

Bоshim tufrоg’, o’zim tufrоg’, jismim tufrоg’, 

Hаq vаslig’а yеtаrmеn dеb ruhim mushtоq 
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Kuydim, yondim, bo’lоlmаdim hаrgiz оfоq, 

Shаbnаm bo’lib yеr оstig’а kirdim mаnо (78 b) 

Yetti yoshqа Аrslоnbоbо Turkistоngа kеldilаr, 

Bоshim qo’yib yig’lаdim, hоlim ko’rib kuldilаr, 

Ming bir zikrin o’rgаtib, mеhribоnlig’ qildilаr, 

Аrslоn bоbоm so’zlаrin eshitingiz tаbаrruk (87 b) 

Tоvbа qilib hаqqа yongаn оshiqlаrgа, 

Uchmоq ichrа to’rt аrig’dа shаrbаti bоr, 

Tоvbа qilmаy hаq yonmаgаn g’оfillаrgа, 

Tоr lаhаddа qаttig’ аzоb-hаsrаti bоr (99 b) 

Bеshаk biling, bu dunyo bоrchа eldin o’tаrо, 

Inоnmаg’il mоlinggа, bir kun qo’ldin kеtаrо. 

Оtо-оnо, qаrindоsh, qаyon kеtti, fikr qil, 

To’rt аyog’lig’ cho’bin оt bir kun sаngа yеtаrо (221 b) 

“Devoniyen bilgeliğinin” gramer özelliği fark edilirken, şiirler genellikle dinleyiciye (ikinci 

kişi) hitap ve zorunlu sapma şeklinde yazılır -g’il, (-g’il), -gil, -gin (-g’in) form tarafından 

verilen: 

Qаydа ko’rsаng ko’ngli siniq mаrhаm bo’lg’il, 

Аndоq mаzlum yo’ldа qоlsа hаmdаm bo’lg’il, 

Ro’zi mаhshаr dаrgоhig’а mаhrаm bo’lg’il, 

Mоumаnlik хаlоyiqdin qоchdim mаnо (41 b) 

Оqil ersаng erаnlаrg’а хizmаt qilg’il, 

Аmri mа’ruf qilg’оnlаrni izzаt qilg’il, 

Nаhi munkаr qig’оnlаrg’а hurmаt qilg’il, 

Ul sаbаbdin оltmish uchdа kirdim yеrgа (52 b) 
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Cho’llаr kеzib, хаlqdin bеzib, ishqdin so’rg’il, 

Bаndа bo’lsаng, Hаqdin qo’rqib, yig’lаb yurg’il, 

Diydоrini tаlаb qilsаng hоzir bo’lg’il,, 

Lоmаkоndа Hаqdin sаbоq оldim mаnо (74 b) 

Qul Хоjа Аhmаd, jоndin kеchib yo’lg’а kirgil, 

Pаrtаv sоlib Hаq o’zig’а shаydо qilur, 

Mаjnun sifаt аqlin оlib Lаylо qilur, 

Оllоh hаqqi bu so’zlаrni yolg’оni yo’q (82 b) 

Ul Muhаmmаd Mustаfо turib duо qildilаr, 

Mаlоyiklаr оmin dеb ilgin оchib turdilаr. 

Shundоq ummаt bеrding dеb Hаq shukrini qildilаr, 

Аrslоn bоbоm so’zlаrin eshitingiz, tаbаrruk (85 b) 

Tоng оtqunchа zikrin аytgil jоning birlа, 

Tоg’u cho’lni bo’stоn qilg’il yoshing birlа, 

Tоshdin qаttig’ tоshg’а yotgil yoning birlа, 

Yo’ldin оzg’оn yuz ming g’оfil mаrdоn bo’lur (153 b) 

Sаhаrlаrdа ertа turib qоnlаr yutgil, 

Piru mug’оn etаgini mаhkаm tutgil. 

Hаqqа оshiq bo’lg’оn bo’lsаng jоndin o’tgil, 

Jоndin kеchgаn chin оshiqlаr uryon bo’lur (154 b) 

Arkaik kelimeler “Devoniyen bilgeliğinde” de bulunabilir, bu tür kelimeler orijinal 

versiyonlarında korunur ve bir dereceye kadar Yassavi dilinin ilk özelliklerini anlamayı da 

mümkün kılar. Atasözlerinde kelimelerin sonunda fonetik olarak “g” sesin varış durumu birçok 

yerde bulunabilir: tufrаg’, tаnыg’, qаmug’, chыrаg’, ulug’, аndаg’, mundаg’, chыrаg’ve bunun 

gibi diğerleri. Ayrıca Atasözlerinde - lik, -lig’, -luk, -lug’ son ek ile yapılan göreli sıfatlar çok 
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yaygındır: hаqiqаtlыg’, uyqulug’, qаyg’ulug’, o’nglug’, so’fыlыg’, yoshlig’ g’аriblig’, turlik, 

totlig’, bоshlig’ ve diğer. Örneğin: 

Hаq Mustаfо Jаbrоildin qildi sаvоl, 

Bu nеchuk ruh tаngа kirmаy tоpdi kаmоl. 

Ko’zi yoshlig’, хаlqqа bоshlig’, qаddi hilоl, 

Ul sаbаbdin оltmish uchdа kirdim yеrgа (48 b) 

Vоdаrig’о, nеchuk qilg’um g’аriblig’dа, 

G’аriblikdа g’urbаt ichrа qоldim mаnо, 

Хurоsоnu Jоmu Irоq niyat qilib, 

G’аriblig’ni ko’p qаdrini bildim mаnо (71 b) 

Turlik аyshim, turlik ishim, munglig’ bоshim, 

Irdi jоnim, kеtdi hushim, оqdi yoshim, 

Yozuq bilаn to’ldi tugаl, ichim-tоshim, 

Bеniyozim оchа bеrsun yo’lim mеning (93 b) 

Kа’bа sоri ko’chаluk, zоlimlаrdin qоchаluk, 

O’g’ul-qizdin kеchаluk, rizо bo’lung, do’stlаrim (223 b) 

Zоlim bo’lib zulm etkаn, yеtim ko’nglin оg’ritgаn, 

Qоrа yuzlug’ mаhshаrdа qo’lin оrqаdа ko’rdum (224 b) 

Do’zах аytur: “Mаn оrtuq, bахil qullаr mаndа bоr, 

Bахillаrning bo’ynidа o’tlug’ zаnjir-kishаn bоr” (230 b) 

Eski Uygur dili ve 14. yüzyıl anıtlarında yaygın olarak kullanılan sıfat oluşturma biçimi –yur 

“Dеvоni Hikmаt”da çok az kullanılmış. Örneğin: Sаyrаyur bеchоrа bulbul. Bu form bilgeliğin 

sonraki sürümlerinde de bulunur: ağlayacaklar, gülecekler ve hırlayacaklar. 

Şimdiki Zamanın fiil formu -Gelecek Zaman- ghu Yassavi’nin atasözlerinde çok kullanılmıştır: 

Zаri qilsаng bаndа dеvаn surg’um mаnо, 

Shаfi bo’lub shаfааtni qilg’um o’zum. 
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Ayo do’stlar, quloq soling aytdug’umg’a, 

Ne sababdin oltmish uchda kirdim yerga. 

Qiyomat kun g’azab qilsa Robbim qodir, 

Ayo do’stlar, nechuk javob ayg’um mano. 

Dil, insanlar arasında görüş alışverişi için önemli bir araç olarak kabul edilir ve yaşamın 

gereklerine uygun olarak uzun süreler boyunca kademeli olarak gelişir. Bu nedenle, dilin 

tarihinin incelenmesi, yalnızca gelişim yöntemlerinin belirlenmesinde değil, aynı zamanda onu 

yaratan insanların tarihinin incelenmesinde de özel bir öneme sahiptir. Bu anlamda her dilin 

tarihi, o dile mensup insanların geçmişiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 

İnsanların yaşamındaki değişimin de bir dereceye kadar dil üzerinde etkisi vardır. Ve bu 

başlangıçta dilin sözlüğünde fark edilir. Özellikle “Devoni Hikmat” eserinin sözcüksel 

özellikleri söz konusu olduğunda, eserin diachron yönündeki kelime dağarcığını inceleyerek, o 

zamanki Özbek edebî dilinin özelliklerinin ve yasalarının, yaşam tarzının, sosyoekonomik 

yaşamın farkına varılabileceğine dikkat edilmelidir, halkın kültürel gelişimi. 

“Devoni Hikmat” kelime dağarcığının dilbilimsel açıdan incelenmesi, sözcüksel birimlerin 

anma dilinde uygulanması hakkında net bilgi edinmeye, Türkçenin ve asimile olmuş 

katmanların nicelik açısından oranı hakkında geri bildirimde bulunmaya, kelime uygulama 

becerisi ve anlamı hakkında bir fikir oluşturmaya yardımcı olur. 

Devon’da sunulan kelimelerin genetik açıdan araştırılması sonucunda, temelinin, yerli 

kelimelerin oluşturduğu sözcük birimlerinden, bunları kullanarak yapılan sözcüklerden ve 

borçlanmalardan Türki eklerden oluşan sözcük birimlerinden oluşan bir Türk katmanından 

oluştuğu ortaya çıktı. Arapça, Farsça-Tacik dillerinden girilen kelimeler, eski Türk dilinde ve 

eski Türk dilinin ilk anıtlarında tüketimde olan ve o yüzyılda kullanımda olan sözcük 

birimlerinden oluşur. Eserin dilsel özelliklerinin kapsamlı bir incelemesi, asırlık bir tarihe, 

özellikle Özbek edebî diline sahip kardeş Türk dilleri sözlüğünün oluşumu ve gelişimi 

hakkındaki teorik görüşleri netleştirir ve Özbek dilinin tarihsel sözlükbilimi için değerli bilgiler 

sağlar. 
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KAZAKİSTAN’DA NEVRUZ BAYRAMI VE DEDEMİN KISSASI 

Samaraddin KERİMBAY 

Uzun kış aylarından sonra doğanın yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz, 

Kazakistan’da 21-23 Mart tarihlerinde kutlanıyor. Bu kapsamda, ülke genelinde çeşitli kültürel 

ve spor etkinlikleri düzenleniyor. Toplumsal birlik, dayanışma ve yardımlaşma bayramı olan 

Nevruz’da halk bayram sofraları hazırlıyor, geleneksel kıyafetler giyerek, kültürel ve spor 

etkinliklerinin düzenlendiği açık ve kapalı alanlara akın ediyor. Bayramda ayrıca fidan dikme 

etkinliği de gerçekleştiriliyor. 

Nevruz ne demek? Bu bayram “nevruz”, “navruz”, “navrız”, “novrız”, “mevris”, “saban toy”, 

“ulusun ulu günü”, “cılgayak” gibi isimlerle anılıyor. Kelime olarak “yeni gün” anlamına gelen 

bu özel günde, tabiatın canlanmasıyla yeni bir yılın başladığına ve ne kadar bolluk, bereket, 

yardımlaşma ve dayanışmayla geçirilirse tüm senenin o şekilde geçeceğine inanılıyor. 

Dünyanın en geniş kültürüne sahip Nevruz Bayramı, “kötü söz orucu”, “çevre temizliği ve alav 

alav”, “ölü bayramı”, “yaşlı ve hastaları ziyaret”, “çocuk günü”, “gençlik günü” ve “yeddi 

levin” olmak üzere yedi aşamada icra ediliyor. 

Bayramdan iki hafta önce, inananlar tarafından kötü söz orucu tutuluyor. Bu çerçevede kötü 

söz konuşmanın günah sayıldığı Nevruz boyunca, herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını 

unutmaya çalışırken, küs olanlar ise barıştırılıyor. 

Bugüne özel kurulan ve yedi çeşit yemeğin bulunduğu “Nevruz Sofrası”na toplu halde 

oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten 

yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor. 

Ritüelleri şu şekilde özetliyor: “Mezarlıklar ziyaret edilir, Nevruz sofrası kurulur, ‘köje’ olarak 

bilinen özel çorbalar hazırlanır, Kökpar oyunu oynanır, güreş ve at yarışı düzenlenir, destan, 

kıssa ve hikâyeler anlatılır, Nevruznameler söylenir.” 

Küçükken dedem Nevruz Bayramı hakkında böyle bir iki kıssa söylüyordu: 

Nauryz çorbasının kökeni hakkında bir efsane var. Gece ve gündüz eşit olunca Nuh Kazıgurt’ta 

durdu. 22 Mart. Peygamber hayatta kaldığı için şükreder ve Tanrı onu beslemek ister. Gemideki 

yiyeceklere baktığında bir avuç et, birkaç solucan, bir avuç buğday ve mısır, darı, su ve bir 

tutam tuz buldu. Peygamber her şeyi bir tencereye koyup pişiriyor. Yiyeceği her 
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harmanladığında, Tanrı’nın adını zikir edip yüceltir. Tanrı meleklere dedi ki: “Gördünüz mü? 

Sahip oldukları her şeyi koydular ve beni zikir ettiler. Gidip tencereye Kevser suyunu dökün ve 

üzerine bereketimi gönderin.” Melekler gidip tencereyi harmanlıyorlar. Biraz sonra yedi farklı 

şeyler lezzetli bir yemeğe dönüştü. Hayvanlar ve kuşlar toplanıp Peygamber’in pişirdiği yemeği 

doya doya yediler. Nuh’un bu yemeğine “Tileu köje” veya “Naurız köje” deniyordu. Mart 

ayında insanları ve hayvanları beslemek peygamberlik sünneti oldu. 

HızırEllez. Mart ayında Hızır ve İlyas buluşup evleri ziyaret ediyor. İnsanların isteklerini 

Allah’a ulaştırdığı ve evleri bereketlendirdiği söylenir. O gün uyumayan, sofra kuran ve dilek 

tutan kişinin dilekleri hemen kabul olur. İnsanlar grup halinde beklediklerinde dostlukları 

güçlenir. Bu günde Cebbar Hak şeytanı hapsedecek ve kader tahtasını açacak. Kaleme, “Kimin 

samimi bir dileği varsa, onu yaz. Kader tahtasına hayallerinin gerçekleşeceğini yaz” diyor. 

Kazaklar beyaz bir sofra ile 22 Mart gecesini bekliyorlar. Başka bir efsaneye göre Hızır ve İlyas 

süt ürünlerinden yapılan yemekleri sever. Bu yüzden sofrada ayran, süt, kurut ve yağ vb. ürünler 

bulunacak.  

Türk geleneğine göre Mart ayı “Hızır Ellez” bayramı olarak kutlanır. Nevruz Bayramı bütün 

dünyayı canlandırıp, insanoğlun bir kardeş olarak barışta yaşatsın! 
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MAVİNİN PORTRESİ 

Emine BOLAT1 

Evden çıkmadan önce zamanın belirli bir kısmını saçlarına ayırırdı. Gençken sarıya yatkın 

kahverengi saçlarının yerini şimdi beyaz ve ince teller almıştı. Alnında hafiften bir M şekli 

oluşmuştu bile. Yaşının getirmiş olduğu bazı durumları çoktan kabullenmişti. Zaten her yaşını, 

her hâlini her ne kadar dile getirmese bile sevdiği belliydi.  

Yüzüne ilk baktığınızda uzun çizgiler hâlindeki gamzeleri göze çarpardı. Daha gülümsemeden 

kendini göstermeye meyilli olan gamzeleri… Özellikle de sevdiklerinin yanında attığı 

kahkahalarla daha da belirginleşen gamzeleri… Ardından mavi, masmavi gözleri… İçten bir 

sevinçle güneşe en yakın gökyüzünü gösteren fakat öfkelendiği zaman buz kristaline dönüşen 

mavi gözleri… Yanağındaki uzun çizgiler ve sıcacık mavinin birleşimi ile söylediği her şeyi 

yaptırabilecek gücü bulabilirdi kendinde. Geriye doğru taranan saçları ve düzeltilmiş kaşları ile 

hazırdı dışarı çıkmak için. Ağır ağır yürürdü kaldırımlarda. Arabasını da çok hızlı kullanmazdı 

zaten. Hatta aynı filmi üç kez izlemişliği bile vardı. Onu gülümseten yerler üçüncüsünde de 

aynıydı. Öfkelendiği yerler de öyle. Hatta alnının orta yerinde iki tane belirgin çizgi vardı. 

Nelere öfkelendiğini onu tanıyanlar anında bilirdi. Sonrasında dudağının kenarında oluşan 

çizgileri sigaraya yorardım hep. Günde kaç paket sigara içerdi bilmem ama sigarasını hep aynı 

yerde içerdi. Açardı balkonun pencerelerini iki taraftan, uzatırdı kollarını mermere, çevirirdi 

kafasını caddeden tarafa ve üflemeye başlardı. Bir de sigarasının yanında kahve olursa 

değmeyin keyfine. Köpüklü severdi kahvesini, hem de sarı kahverengi ve siyah köpük 

arasındaki farkı bilerek. Diyelim ki kahvenin üzerinde siyah köpük bile yok öylece 

mahcubiyetle uzatılan fincanı “Ben zaten köpüksüz severim kahveyi.” demeden almaya razı 

olmazdı gönlü. Yani teşekkürünü hep farklı şekilde dile getirirdi. Evet, her şeyin en iyisini, en 

güzelini bilirdi fakat önüne gelenle yetinmeyi de bilirdi. Bunca sigara elbette ödetirdi bedelini. 

Artık gittiği yer belliydi. Eve geldiği zaman makinelerden yorgun düşmüş vücudunu uzatırdı 

koltuğa. Yan odadan duyulurdu nefes alıp vermesi. Yüzüne yeni çizgiler eklenmişti. Teni daha 

da sararmıştı sanki. Mavi gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Sonlara yakın bir sahur vakti siren 

seslerini takip ediyorduk. O sedyenin üzerinde biz arkasında başlamıştık hastane koridorlarında 

koşuşturmaya. Filmleri aratmayan bir sahne yaşatmıştık hastane halkına. Durdular sonunda. 

 
1 Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Öğrencisi. 
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Kahverengi bir sıvı geldi ağzından. Panikledi doktor. Elli yıldır kolundan çıkmayan metal saati 

çıkarıp fırlattılar duvara. Sonra aldılar onu odaya. Düşen saati almakla yetinebildim sadece. Elli 

yıldır onun kolundan düşmeyen saat kaç tamirci gezdi fakat iki günün sonunu bile görmedi 

kolumda. Ve beklenen haber... Ardından sol alttan üçüncü uzun çekmece açıldı. Belirdi güzel 

yüzü. Her zamankinden biraz daha sarı... Kaşları ve saçları daha yeni taranmış sanki. Ama bir 

şey eksik. O sıcacık, masmavi bir çift göz. Açılsa gözleri odanın soğukluğunu dağıtmaya 

yetecek. Fakat kapatmış bir daha açmamak üzere gözlerini. Geriye kalan ona gönderdiğim dört 

satır: 

Açılır uzun çekmecelerden biri 

Görürüm güzel yüzünü 

Yükselir hıçkırık sesleri 

Kapatırlar çekmeceyi. 
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MOĞOLLAR VE HAÇLI İLİŞKİLERİ 

Asım Can ÖZTÜRK 

Öz 

Bu çalışma XI. XIII. Yüzyıla kadar süreçte Orta Doğu da gerçekleşen iki büyük istilacı devlet 

statüsünde olan Haçlı ve Moğolların Orta Doğu Coğrafyasına gelme nedenleri incelenecek olup 

onları bu harekete sevk eden nedenlerin tartışılacak olup Anadolu, Irak, Suriye Coğrafyasında 

var olan Haçlı kontluklarının çökme noktasına geldiği sırada Ortadoğu coğrafyasında meydana 

gelen Moğol İstilası Hristiyan kontluklar tarafından heyecan ile de karşılanmış olsa da 

Müslümanlara karşı iki taraf arasında kurulmak istenen münasebetler şöyle şekillendiğini 

görmek mümkündür siyasi, dini, ticari, yönde etkileşimlerin olduğunu görmek mümkündür. 

Hristiyanların istediği Müslümanlara karşı askerî ittifak sağlanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Haçlılar, Moğollar, Orta Doğu Siyasi Münasebetler, 

Müslümanlar. 

Giriş 

Ortadoğu tarihinin en ihtişamlı veya en karışık dönemleri olarak kabul gören VII., VIII. ve IX. 

yüzyıllarda İslam dininin, heyecanla Arap Yarımadası dışına taşan Müslümanların yükselişine 

sahne olan Arap ve Fars Müslümanlarının gayretleriyle yürütülen ilmi faaliyetlerinin gelişimi 

üzerine İslam fetihlerinin kalıcı olmasının iktisadi durumu da geliştirdiğini söylemek 

mümkündür. İber Yarımadası’ndan başlayarak Afrika’nın kuzeyini de içine alacak şekilde 

Mezopotamya coğrafyasından İran coğrafyasına kadar uzanan bölge artık İslam sancağının 

dalgalandığı bilim, sanat ve ticaretin etkin bir şekilde belli olan bir coğrafya konumuna 

gelmiştir. İslam dünyası yayıldığı coğrafyada dışardan tehdit eden unsurlar ile 

karşılaşmıyorlardı fakat kendi içlerinde temel sorun olan kendi içlerinde kökleşmeye başlayan 

ideolojik ve mezhepsel ayrılıklardan söz etmek mümkündür. Bu ayrılıkların temel ana nedeni 

Sünni ve Şii odaklı mezhepsel çatışmaları Müslüman halkın içtimai hayatını iki zıt gruba 

bölerek bu karışıklıklar sırasında Orta Asya coğrafyasından gelen Türkler Müslümanlar için 

diğer bir tehdit olarak ortaya çıkmışlardır. Türklerin Arap seyyahlar tarafından daha önceden 

gözlemleri göz önüne alınacak olursa Türklerin İslam âlemine bir yakınlıkları olduğunu ifade 

eden Arap seyyahların gözlemleri doğru çıkaracak şekilde Türklerin İslam âlemine uyum 

sorunu pek bir zaman almadığını ifade etmek mümkündür. Türkmen gruplarının topluluklar 
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hâlinde İslam dinini çabuk benimsemesi sayesinde İslam âleminde artık Türklerin de var 

olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Arap ve Fars toplumunun yanına Türk toplumunu da 

ekleyerek “Anasır-ı Selase” olarak yani üçüncü bir kitle olduğu anlaşılmaktadır. İslam âlemi 

Türklerin de katılışı ile daha da güçlenerek İslam âlemine karşı olan Hristiyan âlemi için Kudüs 

kutsal sayıldığından dolayı Müslümanların himayesinden kurtulması gerektiğini 

Müslümanların himayesinde bulunan diğer Doğu Hristiyanların Müslüman zulmünden 

kurtulması gerektiğini savunmaktaydılar. Bu amaç doğrultusunda yola çıkan Haçlılar kutsal 

atfedilen sembolleri ile yani “Haç” olarak ifade edilen sembolü askerî harekâtlarında kullanacak 

olup bu sembol sonraları ise “Haçlı Seferleri”ne evrilecektir. Orta Doğu coğrafyasını istila eden 

Haçlılar, Müslümanların başına bela olmaya devam ettiği sırada hafızalarda yer eden birkaç 

komutan tarafından bu baskılar kırılmış olsa dahi XIII. yüzyılda Hristiyanlardan daha tehlikeli 

olan ve “Moğol İstilası’” olarak bilinen bir kaos meydana gelmiş ve sadece Müslüman 

toplumunu değil hem coğrafyanın genelini hem de birçok din mensuplarını etkilemiştir. Orta 

Doğu’da varlığını sürdüren Hristiyan toplulukları içinde bu “Moğol İstilası” korkuyu ve 

endişeyi yaratmış olup daha sonları ise Moğolların sarsıcı etkisi Müslümanların üzerine 

olduğunu anlayan Hristiyanlar Moğollara karşı bir sempati duymaya başladıklarını söylemek 

mümkündür.   

1. Haçlı Seferleri ve Moğolların Orta Doğu’ya Gelişi 

Müslüman Âlemi üzerine iki istila hareketinin sorumluları olan Moğollar ve Haçlılar bu askerî 

harekâtları gerçekleştirme sebepleri ikisinin de birbirinden bağımsız idi. Kronolojik olarak 

incelendiğinde Moğol İstilasının hiçbir dine hizmet etmediği gibi Orta Doğu üzerine plansız bir 

istila gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Bu istila tam da Orta Doğuda Hristiyan etkisinin 

kırılma noktasına ulaştığı zamanda cereyan eden bu istila sebebi ne olursa olsun Orta Doğuda 

kalan son Haçlı kontluklarına fayda sağlayacağını görmek mümkündür. Hristiyanlar yeni 

topluluk ile yani Moğollar iyi bir ilişki içesine girdiği gibi hem ittifak arayışları hem de 

kaybolan otoritelerini sağlamaya çalıştığını söylemek mümkündür. 

Haçlı Seferi 

Haçlı Seferleri’nin doğuşunu inceleyecek olursak Papa II. Urbanus’un 1095 yılında 

gerçekleştirdiği Clermont Konsili’nde geniş halk kitlelerine ve din adamlarına Haçlı Seferi 

çağrısında bulunmuş ve bu çağrıda Batı Hristiyanlarına Doğu Hristiyan halkın Türkler 

tarafından zulme ve baskıya uğradığını dile getirerek Türklerin himayesi altında yaşamının 
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korkunçluğunu mübalağalı bir dille vurgulamıştır. Türklerin İstanbul için de tehlikeli olduğu 

görüşünü savunmuştur. II. Urbanus’un çağrısında geçen baskının aksine Batı dünyası Doğuda 

varlığını sürdüren Hristiyan halkların Müslümanlarca hoşgörülü davranışları Batı dünyası 

tarafından bilinmekteydi. Buna örnek verecek olursak Kudüs’ün VII. yüzyılda Müslümanlarca 

fethi gerçekleştirilmiş ve Batı Hristiyanların buraya gerçekleştirdikleri hac ziyaretleri 

kesilemediğini söylemek mümkündür. Başlangıçtan itibaren mezhep fark etmeksizin Museviler 

ve Hristiyanların Kudüs’e hac vazifelerini yerine getirdiklerini söylemek mümkündür. Diğer 

yandan kiliseleri açıktı ve kendilerine özel mahkemeleri bulunmaktaydı. Büyük Selçuklu 

Devleti’nin de kurulması doğuda varlığını sürdüren Hristiyanların durumlarını etkilemediği 

söylemek mümkündür. Bu barış ortamının bozulması ileri sürülemezdi fakat II. Urbanus’un 

Clermont Konsili’nde kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söylemek yerinde olacaktır. 

Fakat Türklere karşı savaş başlatabilmek için çeşitli bahaneler öne sürdüğü anlaşılmaktadır. 

Papa Urbanus Haçlı seferlerinin temelini atarken büyük bir hac yolculuğu olacağını ve bu sefere 

dâhil olacakların günahlarının af olunacağı ile hacca katılacak olanların güvenliğini de 

sağlanacağını da vurgulanmaktaydı. Fakat bu hac çağrısı diğer hac çağrılarına 

benzememekteydi çünkü silah taşıyabilen ve sağlıklı şövalyeleri bu sefere almaya özen 

gösterdiği anlaşılmaktaydı. Özellikle din adamlarının yani keşişlerin bu sefere katılmasını 

yasaklamış bunun yanında kadınlar, yaşlılar, hastalar da bu sefere katılmalarına izin 

vermiyorlardı. Bunun aksine hac ziyaretlerini sağlıklı insanlara yasaklamak olanaksız olup 

hastalar için ise şifa bulmaya yarayan bir ziyarettir. Papa Urbanus’un düzenlemeye giriştiği I. 

Haçlı Seferi’nin hiç de normal hac ziyareti olarak tertiplenmediği anlaşılmaktadır. Hac 

hazırlıklarına aykırı bir tertip olmasına rağmen Hristiyan dünyası bu çağrıyı büyük bir ilgi ile 

karşıladı. Bu çağrının üzerine olumlu yanıt veren Hristiyan dünyasından bazı önemli 

komutanlar bu seferde öncü olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bunlar Taranto Prensi 

Bohemond, Raymond, Saint Gilles, Godefroy de Bouillion, Normandiya Kontu, Robert 

Baudoin, de Boulogne ve Kont Etienne de Blois’dir. 

Büyük topluluklar hâlinde yola çıkan Hristiyanlar kendi toprakları üzerinde disiplinsiz 

davranışlar sergileyerek önlerine çıkan halklara çeşitli zulümler gerçekleştirmişlerdir. Hristiyan 

topluluğun bu disiplinsiz davranışları Aleksios Komneos’un dikkatinden kaçmayarak Haçlı-

Bizans ittifakı oluşturduğu bu sayede seferin geleceğini teminat altına alındığını söylemek 

mümkündür. Haçlılar bu ittifak sayesinde Kostantinopolis üzerinden Anadolu’ya geçerek 

Aleksisos ve İstanbul halkının büyük bir nefes aldığını söylemek yerinde olacaktır. Avrupalı 
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Hristiyanlarca I. Haçlı Seferi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup Urfa Kontluğu (1099-1291) 

Antakya (1098-1268) Trablusşam (1109-1289) ve Kudüs ise (1099-1291) dört tane ayrı Haçlı 

kontlukları ortaya çıkmasını sağlamışlardır ve İslam topraklarında artık Haçlı Bayrakları 

dalgalanmaktadır. 

Haçlı Kontluklarının Kuruluş Süreçleri 

Urfa Kontluğu (1098-1144) 

Birinci Haçlı seferinin başarılı bir şekilde neticelenmesinin ardından doğuda ortaya çıkan 

devletler birer kontluk olarak meydana gelmektedir bu kontluklar Urfa, Antakya, Kudüs ile 

Trablus kontluklarıdır. 

Urfa Kontluğunun meydana gelişinde Ermenilerin Türklere karşı yardım çağrısında 

bulunmasının ardından Maraş bölgesinde bulunan Baudouin ile Boulogne bu çağrıya karşılık 

güzergâhlarında bulunan hâkimiyetleri Türklerin elinde bulunan Ravenda ve Tell-Başir 

kalelerini bozguna uğratarak Türklerin hâkimiyetlerine son vererek Hıristiyan halkın coşkuyla 

karşılandığı Urfa şehrine gitmiştir. Baudouin kendisini coşkuyla karşılayacak bir yer değil 

bağımsızlığını ilan edebîlecek bir ortam aramaktaydı. Kısa bir süre sonra kendisini manevi 

varisi olarak gördüğü Urfa şehrinin hâkimi olan Ermeni Thoros’u ile mücadelesi sonucunda 

galip ayrılarak amacına ulaşan Baudouin 10 Mart 1098 yılında doğuda ilk olan Haçlı 

Kontluğunu kurmuştur. Bu zaferden sonra Kont Baudouin Antakya’yı Haçlı ablukasından 

kurtarmak hedefiyle Musul’dan yola çıkan Kürboğa’nın askerlerince Antakya şehri 

kuşatılmışsa da Antakya’nın kuvvetli kale surları Kürboğa’nın ablukasına direnerek bu 

tehlikeden kısa süre içinde sona erdirmiştir. Bu hadisenin ardından Baudouin kısa bir süre sonra 

Urfa civarında var olan Seruc ile Samsat şehirlerini istila ederek kontluğun sınırlarını 

genişlettiğini görmek mümkündür fakat sınırları belli değildir. Bu hadislerin gerçekleşmesi 

ardından Ermeni Taphnuz adında bir zengin beyin kızı ile evlendi. Diğer bir gelişme her ne 

kadar sınırlarının belli olmayan bir genişleme sonucunda Baudoin yanına gelen Haçlı 

askerlerinin sayısı arttıkça kendi askerî teşkilatlanmasını oluşturan Baudion Ermenilerin 

desteklerinden uzaklaşarak ve Ermenilerin himayesinde olan toprakları ellerinden alarak kendi 

adamlarının himayesine veriştir. Bunun yanında Ermenilerin ödedikleri vergilere de eskisinden 

az olmamak suretiyle arttırma politikası uygulamıştır. Ermenilere yapılan bu baskılar 

neticesinde Baudion suikast planı düzenleme teşebbüsüne kalkışmış iseler de bu plan açığa 

çıkmış elebaşları yakalanarak cezalandırılmıştır. Elleri ve Burunları kesilen Ermenilerinin 
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birçoğunun elleri ve kolları kesilerek şehirden sürgün ettirerek birçoğu da 20.000, 30.000 ve 

60.000 altın ödemek şartı ile canlarını kurtarmışlardır bu hadiseler olası bir Ermeni isyanının 

önüne geçmeye yetmiştir. Bu gelişmelerin ardından Baudouin yanına gelen Batılı dindaşlarına 

yardım etmesine üzerine kendilerine yardımın ne olduğunu anlamaktaydılar. Fakat Baudouin 

Urfa Kontluğuna hâkimiyeti 2,5 yıl sürmüş olup Kudüs’ün ele geçirilmesi sonucunda buranın 

yönetimini Baudounin ağabeyi olan Godefroi’nın 18 Temmuz 1100’de ölümünden sonra 

Baudounine yapılan çağrı ile ölen ağabeyinin tahtına çıkması için onu Kudüs tahtına çıkması 

için davet de bulunuldu. Bu nedenden dolayı Baudion Urfa Kontluğunun idaresini kuzeni 

Bourg’a teslim ederek Kudüs’e giderek Kral unvanı ile tahta geçti. 

Baudion’nun kuzeni Bourg Urfa Kontluğunun ikinci kontu olarak idareyi yapıyı ele aldıysa da 

sınırlarını büyütemedi ancak Urfa Kontluğuna ait toprakları Türklerin askerî saldırılarından 

muhafaza edebîlmişti. Bourg’un Urfa Kontluğuna hâkim olduğu sırada Halep ve civar 

bölgelerine askerî saldırılar düzenlenirken bu sırada Joselin de Courtenay adında tecrübeli bir 

yardımcıya sahip olmuştur. Bu olayların gelişmesi ardından Bourg Maraş ile civarını Urfa 

Kontluğu topraklarına dâhil etmiştir. Urfa Kontluğunda bu gelişmeler yaşanırken 1104 yılında 

ise Antakya Kontluğu başında bulunan Bohemund, Tankred ittifak kurarak Harran’ın istilasını 

gerçekleştirmek adına sefere çıktıysa da Mardin Hâkimi, Artukoğlu Sökmen ile Musul Valisi 

Çökürmüş’ün askerî kuvvetleri ile 7 Mayıs’ta gerçekleşen savaşta hem mağlup olunmuş hem 

de kuzeni Joscelin ile esir alınmışsa da 4 yıl sonra kurtulup Urfa Kontluğuna geri dönmüşlerdir. 

1104-1108 yılları arasında Urfa Kontluğunun idari yapısını ele geçiren Tankred ile Richard 

esaretten dönen II. Baudouin’e Urfa Kontluğunun idaresi teslim etmemişlerdir. Bir hayli 

çekişmeden ve siyasi yıpranmada Urfa Kontluğu ve Antakya Kontluğu arasında diplomatik 

ilişkiler bozulmuş diğer yandan içeride varlığı sürdüren Ermeniler ise Haçlı Reislerinin arasında 

bu karışıklıktan faydalanarak bağımsızlıklarını ilan etmeye çalışmışlar ise Baudion gibi Bourg 

da Ermenilere sert girişimlerde bulunarak Ermenilerin baş Psikoposu sayılan Stepanus yüklü 

altın karşılığında gözleri linç edilmekten kurtularak bu olayların sonunda Ermenilerin 

bağımsızlık hareketleri bir kez daha sonlanmış ve bu girişimler Urfa Kontluğunun yıkılış 

sürecini başlatmıştır. 

Antakya Kontluğu (1098) 

1098 yılında Haçlıların hâkimiyeti altına giren Antakya Kontluğu Bizans İmparatoru olan 

Aleksios’a söz verilmesine rağmen Aleksios’a geri verilmedi hem de şehri ele geçiren Haçlı 
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süvarileri şehirde bulunan Müslümanları katlettiklerinden sonra Antakya Kontluğunun idaresi 

için Haçlı liderleri kendi aralarında kuvvetli bir çıkar çatışmasına girerek içeride bu çatışmalar 

yaşanırken Antakya’yı müdafaaya gelen Kürboğa Haçlı istilasına yetişememiş Haçlılar 

Kürboğa geldiğinde ise Haçlılar artık Antakya Kontluğuna tamamen yerleşmişlerdi. Bu 

gelişmelerin ardından Bohemund Haçlı Liderlerini ikna ederek Antakya’nın hâkimiyetini ele 

almış bulunmaktadır. Bu hâkimiyetin ardından Haçlı Süvarileri Kudüs’e doğru istila hareketi 

başlattığı sırada Bohemund Kudüs de kaldı bu istikrarını ancak Doğuda Müslümanlara karşı 

Batıda ise Bizans’a karşı mücadelesinde başarılı sonuçlar elde ederse Kudüs’e hâkim 

olabilecekti. İlk girişiminde Çukurova bölgesini istilaya kalkışmış olsa da Haçlı Liderlerinin 

geçmişte yapılan Ermenilere çeşitli sebepleri yüzünden bu bölgede varlığını sürdüren 

Ermenilerin karşılıkları sonucunda Çukurova istilası sonuçsuz kalmıştır. Burada başarı elde 

edilememişken Batıda varlığını Bizans’ın Kuzey Suriye kıyı şeridinde bulunan filoları Antakya 

Kontluğu için büyük tehlike taşımaktaydı.  Bohemund bu sırada Antakya’ya yakın olan 

Lazikiye adlı sahil şeridini istilaya etmesi ile birlikte Bizans ile savaşa başladı. Bu sırada 

Kudüs’ün işgalinden dönen Haçlı Orduları Bohemund’un bu girişimini doğru saymayarak 

Lazkiye’ye doğru ilerlemişlerdir bu sırada Bohemund kuşatmayı kaldırarak geri çekilmek 

zorunda kalmıştır. 

1099 yılında Bohemund gibi Haçlı yeminini gerçekleştirmemiş olan Urfa Kontu Baudouin ile 

Boulogne ile birlikte Kudüs’e gitti. Bunların yanında Papanın elçisi konumunda bulunan 

Daimbert de vardı Kudüs’e gittiklerinde Godefroi tarafından olumlu karşılanarak 

Bohemmund’un ısrarları sonucunda Arnoul uzaklaştırıldı Kudüs’ün yeni patriği Daimbert oldu. 

Bohemund’un bu ısrarı üzerine olan bu değişiklik Bohemund’u memnun ederek dostu olduğu 

için memnun ayrılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Doğuda Latin Kilisesi kurulmuş ve Kudüs 

de varlığını sürdüren patrik ile bir çıkar ilişkisi kalmayıp makamından uzaklaştırarak Latin 

patrik Bernard de Valence’i onun yerine geçirmiştir. Bu gelişmeler Antakya’da var olan yerli 

Hıristiyan halk ile Haçlılar ile de bir sorunu arttırırken Bizans ile Antakya ilişkilerini de daha 

da olumsuz hale getirdi. 

Antakya Kontluğunun gerçek varisi olan Bohemund’un oğlu küçük yaşlardayken Antakya’da 

değil İtalya’da idi bundan ötürü Antakya’nın idaresi Tankrede’in kuzeni olan Roger de 

Salerne’e verildi. Antakya Kontluğunun yeni hâkimi Roger sadece Antakya için değil bütün 

haçlılar için faydalı oldu bu sırada Roger II. Baudouin’in kız kardeşi ile evliydi. Haçlılar kendi 
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içlerinde bir uyum düzeni kurmuş iken bu uyum Müslümanları korkutmaktaydı Selçuklu 

Sultanı Muhammed Tapar’ın emri ile Musul Valisi olan Mevdud Haçlılar ile mücadeleye 

başlaması bu mücadele Musul Valisi Mevdud’un ölümü üzerine sekteye uğramasının ardından 

Aksungur’un seferlerinde diğer beyler ile anlaşmazlığa düşmesinden dolayı Haçlılar ile 

girişilen bu girişim başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra Haşhaşiler 

Müslümanların karşısında tam anlamıyla Haçlılar ile ittifak ortağı hâline gelmişlerdir. 

Haşhaşiler İsmailli mezhebine mensup olan İranlı Hasan es- Sabbah adında birinin liderliğinde 

oluşturulan bir tarikat olup başta Sünni Abbasi Hilafeti ve Selçuklu Türklerinin hâkimiyetlerine 

son verebilmek için ilk hedeflerini belirtmekteydiler yaptıkları suikast eylemleri genelde politik 

olup önemli komutanlara önemli hükümdarlara idi genelde cuma namazlarında eylemlerini 

gerçekleştirmekteydiler. Zamanla Fatimilerden de uzaklaşarak bütün İslam âlemine suikastlar 

de bulunan Haşhaşiler Haçlılar ile daha da yakınlaşarak onları kendilerine daha yakın gördüler 

ve İttifak oluşturdular. Bu gibi gelişmeler yaşanırken Roger Antakya Kontluğunda ilk yılları 

sakin geçmekteydi fakat yıkıcı bir deprem sonrasında Antakya Kontluğu başta olmak üzere 

birçok yeri enkaz haline getirerek hızlı bir şekilde onartmıştır. Bu onarım süresince Muhammed 

Tapar’ın emri ile Hemedanın valisi olan Porsuk orduları ile Antakya Kontluğunun üzerine 

doğru gelmekteydi. Müslümanların umut bağladığı bu savaşta Selçuklu orduları gene bir 

mağlubiyet alarak Roger’in şöhreti artmış hem de Müslümanlarda iç karışıklıklar yüzünden 

güçsüz duruma gelmiştir. 

Kudüs Kontluğu (1099) 

Kudüs Kontluğunun idaresini ele alan Godefroi bu sırada Haçlı birliklerinin üzerine gelen Mısır 

Fatımi ordularının Haçlı birliklerinin üzerine doğru ilerleyişini durdurmak için ani bir askerî 

harekât ile Mısır Ordusunu yenilgiye uğratmışlardır bu yenilgi ile birlikte Haçlılar Filistin 

bölgesinde idari yapılarını garanti altına almışlardır. Başta Normandiya Dükü ve Flandre kontu 

olmak üzere birçok Haçlı askerî birlikleri Kudüs’e dönmeye başlayarak yeminlerini yerine 

getirmişlerdir. 1099 yılında Bohemund ve Baudion Haçlı yeminlerini yerine getirmek için 

Kudüs’e geldiler bu iki Haçlı liderinin yanında Adhemar’ın görevi yerine getirilen Pisa 

başpiskoposu Daimbert de vardı. Böylelikle iki Haçlı reisi Godefroi’ya bağımsızlıklarını ilan 

ettiler. 

Baudion ağabeyinin ölümü ardından Kudüs’e gelerek hâkimiyeti eline almış ve 18 yıl süren 

saltanat dönemi süresince Mısır da varlığını sürdüren Fatımiler ile gerek Müslümanlar arasında 
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iç kargaşadan faydalanarak istila ettiği bölgelere yeni kaleler inşa ederek Kudüs Kontluğunun 

savunma özelliğini geliştirmiştir. Kudüs Kontluğunun savunmasını kaleleri geliştirerek 

sağlamış ise de Venedik ve Cenova ait olan filolardan aldığı destek neticesinde Filistin kıyı 

şeridinde bulunan Arsuf, Kayseriye, Hayfa, Akka, Beyrut, ele geçirildi. Venedik ve 

Cenovalıların bu yardımlarından ötürü birer mahalle verilmiştir. Böylelikle bu İtalyan şehri bu 

verilen mahaller aracılığı ile bu bölgelerde ticaret ve ulaşım yönünden kısa zamanda çok 

geliştiler. Bu gelişmeler neticesinde Baudion Kudüs Kontluğunu sınırlarını Galilaea bölgesinin 

daha da doğu istikametine doğru genişletmesi mümkün oldu. Bu gelişmeler sadece Kudüs 

Kontluğunu değil Urfa, Antakya, Trablus, Haçlı devletlerini bir arada ve birlik içinde tutmaya 

başardığı söylemek mümkündür. Baudion’un Akabe üzerine yürüyüşü son seferi oldu ülkesine 

dönerken hastalandı ve 2 Nisan 1118’de yolda öldü yerine kuzeni Urfa kontu olan Baudouin du 

Bourg Kudüs Kralı seçildi. 

Trablus Kontluğu (1109) 

Trablus Kontluğu Haçlı kontluklarının sonuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır. I. Haçlı 

seferinin en zengini olan Raybond de St. Gilles Antakya’ya da gerçekleştirdiği istiladan sonra 

Haçlı Ordularının başında Kudüs’e ilerleyerek Trablus ve çevresini ele geçirme girişimlerinde 

bulunmuşsa da diğer taraftan Arka şehrini istilası sonuçsuz kalmış ise de Tartus şehrini ele 

geçirmeye başarmıştı. Ancak Trablus çevresinde gerçekleşen bu faaliyetleri Haçlı Ordularının 

Kudüs’ü ele geçirmek gerekçesiyle yarıda kaldı. Raybond Trablus bölgesinin hâkimiyetini ele 

geçirmek için İstanbul’a dönerek Bizans İmparatoru olan Aleksios’dan yardım talebinde 

bulunarak Bizans Kralı tarafından I. Kılıç Arslan ile yapılan mücadelede mağlubiyete uğrayarak 

prestiji sarsılan Raymond Bizans İmparatorunun emrine verdiği filo ile Suriye’ye dönmüş ve 

oradan da Tortosa’ya girerek Trablus kontluğunu kuşatmaya başladı. Bu kuşatma başarılı 

olarak sürdürülmüş ve o sırada 1109’da Raymond’un ölümü üzerine diğer Haçlı 

komutanlarınca bu kuşatma devam etmiş sonunda Müslüman halkı katlederek hem de 

savunmasız şehri yağmalamışlardır. Trablus’ta bulunan İslam dünyasına ait en zengin 

kütüphaneyi tahrip etmişlerdir. 

Bu sırada Trablus kontluğunun başına Raymond’un gayri meşru oğlu olan Bertand idareyi ele 

almıştır. Bertand’ın ölümünden sonra ise oğlu Pont Trablus kontluğunu ele alarak hem sınırları 

genişlemiş hem de askerî gücünün artmıştır. Müslümanlar ile girişilen mücadele ise Pont 

öldükten sonra oğlu II. Raymond geçmiştir. II. Raymond hırsını Dımaşklı Müslümanlardan 
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değil de Yerli Hıristiyanlardan alarak köylerini tahrip etmiş ve birçok kadın ve çocukları esir 

olarak Trablus’ta köle olarak satmıştır ve Haçlılara karşı bir nefret beslemeye başladı. 

Moğolların Ortaya Çıkışları 

12. yüzyılda Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu 13. yüzyılların başından 

itibaren Doğu Asya’da bulunan Çin İmparatorluğu, Mançurya ve Kore’de dâhil olmak üzere 

bütün kuzey coğrafyasını hâkimiyetleri altına almışlardır. Cengiz Han bu hâkimiyetleri 

sonrasında seferlerini Batı Asya üzerine yapması üzerine 1219 yılından itibaren Müslümanlar 

adına dengeler değiştiğini görmek mümkündür. Batı Asya’da kendinden güçlü olan 

Harzemşahlar bir süre sonra Moğolların tahribatına maruz kalıp bu tahribattan kurtulan 

Celaleddin Harzemşah Moğol askerî kuvvetlerini 3 yıl boyunca peşinden sürüklemesi ile 

birlikte bu takipten Hindistan coğrafyasına kadar 1224 yılına gelindiğinde ise Kafkasya 

coğrafyasını ve İran coğrafyasına geçerek burada hem devletlerini inşa ettiler hem de Türkiye 

Selçuklularına hem de Eyyubileri tehdit altına başlamışlardır.  

IV. Innocent Zamanında Papalık-Moğol İlişkileri 

IV. Innocent uyguladığı politik adımlar ile Moğol hanlarıyla diploması görüşmeleri yapması 

sonucunda büyük bir şöhret kazanmıştır. Ciddi anlamda Papa Moğolların Avrupa’ya Dünyasına 

verecek tahribatın boyutunu anlamış olup gerek İmparatorlar ile diplomatik ilişkileri zayıf 

olduğundan dolayı hem de Moğol kuvvetlerinin istilasını önleyecek kuvvetli bir ordu 

kurmaktan da aciz olan Papa IV. Innocent bu sebepten dolayı Moğol hanlıklarına elçiler 

göndermeyi uygun görmüştür. Papa IV. Innocent’ı bu harekete teşvik eden davranış ise Rus 

piskopos olan Peter’in Moğollara gönderdiği elçilere saygınlık duyulmasından dolayı Papa IV. 

Innocent’i bu harekete itmiştir. Papa I. Lion konsilinden önce Mart 1245’de Moğollara dört 

elçilik heyeti göndermiştir. Bunlardan iki tanesini Fransisken rahiplerinden olan Plano Carpini 

ve Laurent ve Portugal’dı oluşturmakta olup diğer ikisini ise Dominiken rahiplerinden olan 

Ascelin ve Lombard ve Andre de Longjumeau adlı keşişleri elçilik heyeti olarak göndermiştir. 

Bu seçilen heyetler papalığın güvenilir keşişlerinden olup krallar ve soylular ile diplomatik 

ilişkileri kuvvetli olduklarından dolayı bu göreve seçilmişlerdir. Edindikleri bilgileri anında 

papalığa ulaştırmaktaydılar bu sebeplerden dolayı IV. Innocent onlardan iyisi bulamaz idi. Bu 

keşişler kuvvetli ve yırtıcı Moğolların coğrafyasına gitmeye göze almışlar idi. Özellikle bu 

heyetlerin içinde bulunan en önemli isimlerden birisi olan John Plano Carpinidir bunun sebebi 

ise ilk defa bir Avrupa elçisi Moğolların başkenti olan Karakurum coğrafyasına kadar ulaşmış 



 
 
 
 

53  

ve papalığa Moğolların ordu düzeninden sosyal hayatlarına askerî taktiklerinden dini inançları 

ve istila ettikleri ülkelerin yönetim şekillerini hakkında bilgi vermesi dolayısıyla Batı 

Avrupa’nın daha önce duymadığı bilgiler olduğu bakımından Jonh Plano Carpini bu 

gözlemlerinin yanında Moğol komutanları ile de tanışmış olup Batı Avrupa’ya duyduklarını 

aktarmıştır. Bu izlenimlerin ve aktarmaların amaçlarına bakacak olursak Moğolları 

Hıristiyanlığa davet ile Moğolların amaçlarını ve gelecekte planlarını öğrenebilmek ile Katolik 

devletlere uyguladıkları istilalar ve katliamlar hakkında bilgi alarak Batı Avrupa’ya bilgi 

aktarımında bulunmuştur.  

Moğollar Döneminde Hıristiyanlar ile İlişkiler 

Moğol İmparatorluğunun Batı dünyası ile ilişkileri Cengiz Han’ın Harzemşah Muhammed’in 

üzerine gerçekleştirdiği seferin devamı niteliği olan Deşt-i Kıpçak seferi ile Moğol kuvvetleri 

Avrupa’ya doğru bir ilerleyiş başlatabilmiştir. Bu sefer sırasında Cengiz Han Harzemşah 

Muhammed’i yakalatma görevini ünlü Moğol komutanları olan Cebe ve Sübütey vermiş 

Harzemşah Muhammed’in yakalanmasının ardından Cebe ile Sübütey Azak Denizine kadar 

Moğol kuvvetleri ile ilerlemişlerdir. Bu gerçekleşen ilerleme seferi Cengiz Han tarafından 

verilen emir doğrultusunda gerçekleşerek amaçları her ne kadar istila etmek olsa da Cengiz Han 

bir keşif görevi de verdiğini söylemek yerinde olacaktır. Cengiz Han’ın bu hamlesi Avrupa 

seferleri öncesi bölgeyi tanıyabilmek ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi olarak Avrupa 

seferlerini başlatma planı olarak görmek mümkündür. Bu gelişmelerin sonrasında Cengiz Han 

Sübütey ile Cebe komutasında bulunan Moğol kuvvetlerine emir vererek Kafkasya ile Güney 

Rusya seferinin başlatılması ile Avrupa’nın istila süreci başlamış olacaktır. Bu hareketlenme 

süreci başta Kıpçakları ve İtil Bulgar Türklerini ilgilendirmiş ise de bu Moğolların istila 

hareketi Avrupa Hıristiyan dünyasında güçlü yankılar uyandıracaktır. Önemli yankıların 

arasında sayılan ikinci Deşt-i Kıpçak seferi Ögedey Han tarafından Batu Han’ın 

görevlendirmesi üzerine 1236-1242 yılları arasında gerçekleştirilen Deşt-i Kıpçak seferinde 

diğer önemli Moğol şehzadeleri ve Noyanları da katılması sonucunda Batu Han’ın liderliğinde 

Doğu Avrupa hudutları ile Orta Avrupa hudutlarına kadar dayanmıştır. Ünlü Avrupa kralları 

geçmişte İslam Dünyasına Haçlı seferleri düzenlemiş olsalar da bu kez doğudan gelen en büyük 

tehdit yani Moğol kuvvetlerinin karşısına çıkamamaktaydılar. Bu tehlikenin farkında olan Papa 

IV. Innocent’in Lyon şehrinde gerçekleştirdiği konsülde Moğolların tanınması gerektiğini ve 

dini olarak Hıristiyanlığa geçirilmesi gerektiğini sunmuştur bu kararın ardından Avrupa’nın ve 
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Hıristiyanlığın önemli temsilcileri Moğol Hanlığının başkenti olan Karakurum şehrine 

diplomatik niteliği taşıyan önemli mektuplar götürerek bu mektuplara başta Moğol kağanları 

ile şehzadeler bu mektuplara cevap vermişlerdir. Bu mektupların geneline bakıldığında batılı 

Avrupa devletlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin Moğolların himayesi altına girmelerini 

istemekteydiler. Batı Avrupa’dan gelen elçiler getirdikleri hediyeleri Moğollar Avrupa’nın 

kendilerine itaat başlangıcı olarak görmüşlerdir. Bu mektuplardan geneline baktığımızda ise 

Kafkasya da bulunan Moğol askerî komutanı olan Baycu’nun papaya yazdığı mektupta da 

papayı Moğol itaatine girmesini yazdığını söylemek mümkündür. Hıristiyan dünyasının ve Batı 

Avrupa’nın Moğollar ile ilişkilerini bu kadar sıkı tutmasının sebebinde Moğol komutanları olan 

Cebe ve Sübütey himayesinde bulunan Moğol askerî birliklerinin Deşt-i Kıpçak seferidir bu 

seferden sonra ise Kafkasya bölgesine yönelerek oradan da tamamen Güney Avrupa’ya tehdit 

oluşturarak diğer taraftan Batı Avrupa dünyasının Moğol hâkimiyetine girmesi söz konusu 

olmuştur. 

 

Hülagu Han Döneminde Hıristiyanlar ile İlişkiler 

İlhanlı Hükümdarı Hülagu devrinde Hıristiyanlar ile ilişkileri incelendiğinde modern tarihçiler 

arasında bu ilişkilerin ne zaman başladığına dair ortak bir görüş birliğinin olduğu karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda karşımıza iki tane önemli görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüşe 

baktığımızda Hülagu Ayn Calut yenilgisinden sonra ve 1261 yılında Altın Orda ile savaşa 

girişmesi sonucunda Hıristiyanlar ile ittifak arayaşına girdiği değerlendirilmiştir. İkinci görüşe 

göre Batı Avrupa’nın 1245- 1254 arasında gönderdiği elçilerin Moğollara karşı başarısız bir 

hamle gerçekleştirmeleri ile Hülagu’nun Suriye’ye askerî harekât düzenlediği sırada 

Hıristiyanlardan yardım çağrısı alması ve Deşt-i Kıpçak savaşında Moğolların Batı Avrupa’ya 

saldırması üzerine Hülagu’nun gönderdiği elçileri ciddiye alınmaması önemli etkenlerdendir. 

Böyle bir durumda Batı Avrupa da bulunan Altın Orda kuvvetlerinin Kuzey Avrupa’daki 

saldırılarına karşı ve Akdeniz’in doğusunda var olan Haçlı Kontluklarının ittifakı ile 

Memluklular ile savaşmak için Hıristiyanlar ile ittifak sağlanabilirdi. 

Hülagü Han Ayn Calut Savaşından sonra 1262 yılında Batı Avrupa krallıklarına ve 

Hıristiyanlara elçi heyetleri aracılığı ile mektuplar göndermiştir. Fakat Hıristiyanlar Sicilya 

kralı Manfred Hohenshtaufe ve o günkü halefi Charles d’ Anjou papalığa elçi gönderilmesine 

karşı hoş bir tavır sergilemeyerek Müslümanlara karşı Batı-Moğol Avrupa işbirliğini teşvik 



 
 
 
 

55  

edecek bir adım atarak Hülagu’nun gönderdiği elçileri esir altına almış hem de elçilerin 

getirdikleri mektuplara el koymuştur bu elçiliğin içinde Jonh of Hungary adında bir elçi 

tutsaklıktan kurtularak Papa IV. Urban’a Hülagu-Han’ın yazdığı mektupları ulaştırarak esir 

edilen elçilik heyetinin amacını anlatabilmiştir. Papaya gelen Jonh of Hungary getirdiği 

mektupta Hülagu Han’ın Katolik Hristiyanlığa geçme istediğinde bulunduğunu ifadelerinde 

görünce Hülagu Han’ın dine geçmesi adına önemli birini görevlendirerek ona övgüler dolusu 

hitaplarda bulunarak tebrik de bulunmaktadır. Fakat Papa IV Urban her ne kadar övgü dolu 

hitaplarda bulunsa da hem müttefikliğinden hem de dini değiştirmesini doğrulamak adına 

Kudüs patriğine bir mektup göndermiştir. Papa Moğol hanına temsilcisi olması şartı ile 

Papalığın tüm imkânlarından faydalanabileceğini mesajını vermiştir. Papanın ilettiği bu mesaj 

Hulagü Han’a ulamıştır fakat Altın Orda ile giriştiği mücadeleden mağlubiyet ile ayrılması 

dolayısıyla iç karışıklıklar ile uğraşması sebebiyle mektuba cevap vermemiştir. 

Abaka-Han Dönemi ( 1265-1282) 

Moğollarda Abakan Han dönemi Batı Avrupa ilişkilerinin en çok arttığı dönem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi ise her iki tarafında ortak düşmanı olan Müslümanlara 

karşı bir askerî ittifak kurma amacı taşıdığından dolayı Hıristiyanlar ile daha geniş çerçevede 

diplomatik beraberlik önemli bir yer tutmaktadır. Moğollar ile Çağatay Hanlığı arasında 

gerginleşme devam ederken 1268 yılında Altın Orda ile de bir çatışma hâli yaşarken 

Memluklular ile de bir gerginleşme yaşaması sebebiyetiyle Avrupa krallarına ve papalıklara 

ittifak adına mektuplar gönderme girişiminde bulunmuştur. 

Abaka Han döneminde varlığını hissettiren Melik Baybars dikkat çekici bir şekilde diplomasi 

ağı kurarak askerî gücünü Haçlı, Moğol ve Ermenilerin üzerinde hissettirmiş ve bölgede 

hâkimiyetlerini kurmuşlardır. Bu sırada Batı Avrupa iç karışıklıkları ile uğraşmaktan dolayı 

Haçlılara yardım edemeyecek durumdadırlar ve bu sebepten dolayı Doğu Hıristiyanları 

Memluklara karşı Moğollar ile ittifak etmek zorunda kalmıştır. Memluk ordusu 1265-1266 

yıllarında Templier şövalyelerine ait olan Hayfa, Ursuf, Safad kalelerini askerî hareket ile ele 

geçirmişlerdir. Bu hamleden sonra Baybars Haçlılara Müslümanlara dokunulmaması adına ve 

Haçlıların her hangi bir askerî ittifakın içine girmemesi şartını ifade etmiştir. Diğer yandan 1260 

yılında Moğollar ile iş birliği içerisinde bulunan Ermeniler ve Antakya Haçlı Kontluğu ile 

girişilecek bir savaşta Haçlı kuvvetlerinin tarafsız bir tutum sergiletmesi gerekiyordu. Bu 

olayların gelişmesi birlikte Ermeni Kralı I. Hetum ve Abaka Han 1266 yılında Memlukluların 
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uyguladıkları baskılar sonucunda Batı Avrupa’ya elçiler göndermişlerdir. Abaka Han her ne 

kadar mektup göndermiş ise de 1268 yılında da bir başka elçi ile de mektup göndermiştir. 

Roma’da bu mektupları çevirebilecek Moğolca tercüman olmadığı için yarım yalamak 

anlatılmıştır. Göründüğü üzere Moğolların Hıristiyanlığı kabul ettiğini sonucuna varılmıştır. 

Sonuç 

Bu çalışmada I. Haçlı Seferleri’nde meydana gelen Kontlukların kuruluşlarından ve Moğolların 

ortaya çıkışları ile Ortadoğu’ya hâkimiyetlerinden Harzemşahlar ile girişilen mücadele 

sonucunda Batı Avrupa ve Güney Avrupa hudutlarına kadar ilerleyiş aşamalarından 

bahsedilerek Hıristiyan Dünyası Moğolların bu ilerleyişi karşısında Moğolların başkenti olan 

Karakurum’a gönderilen en meşhurlarından olan Plano Carpini’nin edindiği bilgilerden 

faydalanarak bu sayede Batı Avrupa ilk defa Moğolların siyasi hayatı, dini hayatı, sosyal 

hayatlarından haberdar olduklarından bahsedilmiştir. Bu gelişmelerin ardından Hülagü Han ve 

Abaka Han Batı Avrupa ile temaslarına değinilmiş olup her iki tarafın da birbirlerine üstünlük 

sağlama peşinde olduğu anlaşılmış ve Hıristiyan dünyasından gelen elçiler tarafından getirilen 

hediyeler ise Moğollar bu hareketlerini itaatleri altına girmiş, kabul görmüşlerdir. Diğer bir 

ulaşılan sonuç ise her iki tarafın da ortak düşmanı Müslüman halkların olduğudur. Moğollar ve 

Haçlı ittifakı genel değerlendirilme açısından baktığımızda temelde ticari ilişkiler içerisinde 

olduklarını ifade etmek gerekmektedir. 
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OKUL EĞİTİMİNİN KALİTESİNİN İZLENMESİ ALANINDA LİTERATÜR 

ANALİZİ VE ULUSLARARASI DENEYİM ARAŞTIRMASI 

Adalet NURALİEVA1 

İzlemeye adanmış ana araştırma, geçen yüzyılın 90’larında başladı. V Onlara.I. Andreev, V.P. 

Bespalkov, V.A. Kalny ve diğerleri tarafından yapılan çalışmaları alıntılamak mümkündür. 

Onlar işlerinde Yu.V.Vasiliev, Yu.A. Konarzhevsky, V.S. Lezerav, T.I. Shamov ve diğerleri 

tarafından yaratılan Eğitim Yönetiminin teorik temellerine güvendiler. İzleme sisteminin 

geliştirilmesinin temeli, bu bilim adamlarının çalışmasıydı – yönetim faaliyetlerinin içeriği, 

yönetim işlevi ve hepsi ortaya çıktı. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, bevositia’daki eğitim 

kalitesiyle bağlantılı konular araştırıldı. Teknolojisi ve kontrol mekanizması geliştirilmektedir. 

Dâhil olmak üzere; D.Sh. Matros, D.M. Palev, N.N. Melenkova, N.A. Kulemin’in çalışmaları, 

izleme temelinde eğitim kalitesinin yönetimine ayrılmıştır. 

ABD’de yarım asırdır pedagojik bir test hizmeti var. Görevi, test uygulamasının 

genelleştirilmesini ve genişletilmesini, öğrencilerle ilgili tanısal bilgilerin toplanmasını ve bu 

bilgilerin analiz edilmesini, standart testlerin geliştirilmesini ve test edilmesini içerir. Bu 

hizmet, test kurallarını belirler ve uygulanmasını izler. Princeton’daki Üniversite Merkezinde 

yer almaktadır ve eyaletinde 2.300 kişiyi istihdam etmektedir. 70’lerde çalışanların 150’si bilim 

doktoru, 200’ü felsefe, pedagoji, psikoloji ve istatistik alanlarında farklı çalışma konuları ve 

diğer bakanlardı. Bu hizmetin ülke genelinde 5.000’den fazla test noktası vardır. ABD’deki 

testler yükseköğrenimde önemli bir rol oynamaktadır. 

Batıda, testler sadece eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda işletmelerde çalışan gençlerin 

eğitim düzeylerinin belirlenmesinde de kullanılmıştır. Örneğin 1966’da Almanya’da Ticaret 

Sanayi Odası, önceki yıllarda işletmelerde çalışarak mezun olan 2.000’den fazla genci burada 

test etti. Elde edilen sonuçlar, beşte birinin yetersiz bir yazma değerlendirmesine sahip 

olduğunu, altıda birinin dört eylemi tam olarak gerçekleştirebileceğini, dörtte birinin yetersiz 

bir aritmetik değerlendirme aldığını göstermektedir. Avrupa’da, testler ABD’dekiyle aynı güce 

sahip değil. 

 
1 Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbek Edebiyat Araştırmaları Bölümü Öğretmeni 
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İngiltere’de devlet okullarında “Mesleki Beceriler İçin İşgücü Eğitimi” dersi verilmektedir. 

Zorunlu haftalık derslerde (1-2 saat) öğrenciler çeşitli testler ve anketler doldururlar. Hepsi 

bilgisayarlarda yürütülür. 

1968 yılında Mısır’da alınan bir karara göre, ilk üç ilköğretim sınıfında, tüm çalışma 

konularından aylık olarak sözlü ve yazılı testler yapılmaktadır. Öğretim yılının sonunda 

onlardan ortalama bir değerlendirme yapılır ve sonuca göre bir sonraki sınıfa aktarılır. 

İlk üç ilköğretim sınıfında, tüm çalışma konularından aylık olarak sözlü ve yazılı testler yapılır. 

Öğretim yılının sonunda onlardan ortalama bir değerlendirme yapılır ve sonuca göre bir sonraki 

sınıfa aktarılır. Çad Cumhuriyeti’ndeki 70’lerin başında bile, 4-6. Sınıflar için seçim testlerle 

yapıldı. Türkiye’de testler yaygın olarak kullanılmaktadır. Us daki’ye benzer bir test merkezi 

var. Baltık cumhuriyeti, Rusya ve Özbekistan’da da test merkezleri bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerde sürdürülebilir kalkınma eğitiminin yerini alan 10 yıllık (2005) bir 

toplantıda, ülke liderleri çoğu ülkede çözüm bekleyen birçok konuyu öne sürdüler. Ancak 

eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, ancak toplumun ihtiyaç duyduğu durumlarda, yukarıdan 

yapılacak çalışmalara gerek kalmadan başarılı olabilir. Şu anda, eğitim kalitesini iyileştirmede 

büyük başarı elde eden dört ülkeden bahsedilebilir: Finlandiya (1990 ekonomik krizi, bilgiye 

dayalı ekonominin geliştirilmesi için bir stratejinin geliştirilmesine yol açtı); 

Kanada (Eğitim-devletin inşasında önemli bir anahtar (hayaletler çoktur)); 

Küba (eğitim, toplumun gelişiminin amaç ve değerlerine karşılık gelir). 

Kore başlangıçta niceliksel artışlar elde ederken, daha sonra 1980’den itibaren kaliteye 

odaklanmaya başladı. Eğitimin gelişimi için ayrı bir vergi getirildi. Bildiri özetleri bilimsel 

araştırma enstitüleri tarafından yönetilmektedir. 1990 Yılında hükümetten bağımsız 

referandumları desteklemek için bir danışma organı kuruldu. Reform genel halk tarafından 

destekleniyor. Uluslararası Araştırmalara (PISA) göre, şu anda Kore doğa bilimlerinde birinci, 

matematikte üçüncü ve okumada yedinci sırada yer alıyor. 

Küba’da eğitim, bireyin harmonik gelişimdeki rolünü güçlendirme yönünde değerlendirilir 

(kendisi beden eğitimi sporu, sanat eğitimi alır). Şu anda Küba’da eğitime tahsis edilen yatırım, 

geliştirilen brüt ürünün% 11’ini oluşturuyor. Okuma yazma bilmeme oranı% 40’tan sıfıra 

düştü. 
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Kanada’da öğretmen mesleği en prestijli mesleklerden biri olarak kabul edilir. Pedagoji 

alanında okumak isteyenler arasında salon çok büyük. Öğretmen her yıl 40 gün zorla çalışmak 

zorundadır, işten ayrılmaz ve finanse edilir. Her beş yılda bir tasdik yaptırmak zorunda 

kalıyorlar. Sertifikayı geçmemiş eğitimciler bir öğretim sertifikasından mahrumdur. Her yıl 

okul, ilçe ve bölge düzeyinde eğitim kalitesinin izlenmesi gerçekleştirilmektedir. Kanada 

okumada ikinci, matematikte yedinci ve doğa bilimlerinde altıncı sırada yer alıyor. İlginç bir 

şekilde, göçmenlerin çocukları yerel çocuklarla ilgili olarak daha yüksek bir seviye gösterdi. 

Finlandiya ‒ okumada birinci, matematikte beşinci ve doğa bilimlerinde dördüncü sırada yer 

alıyor. Çalışma için her yerde aynı koşulların yaratılması ve tüm toplumun ve tüm ekonominin 

gelişmesine yol açtı. Öğrencilerin eğitime fazla harcama yapmadan yüksek not almaları 15 

yılda büyük başarılara imza attı. Her öğretmenin iki konuda bir magstr seviyesi vardır. 

Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki hem öğretmenlerin hem de antrenörlerin prestijli mesleklerden 

insanlar olduğuna dikkat edilmelidir. Yükseköğretim kurumlarına girmek isteyen adayların 

çoğunluğu pedagoji alanında bir yükseköğretim kurumuna başvurmaktadır. 

Bilimsel literatürün bir analizi, açıklanan sorunlara yaklaşımın esas olarak eğitim kalitesinin 

değerlendirildiği sonuçlara dayandığını göstermektedir. Bu konuda ana yer bilişsel yönlerine 

ayrılmıştır. Elde edilen sonuçların eğitim kurumunda yaratılan koşullara, eğitim sürecinin 

organizasyonuna dikkat edilmemektedir. Birçok okulun faaliyetleri, o okuldan kaç öğrenci, 

Bilim Olimpiyatları ve spor müsabakalarında aldıkları yerler, kaç üst ve 1. sınıf öğretmeni 

olduğu ve ayrıca okul hesabında ne kadar para olduğu ile belirlendi. 

Bu tür bilgiler, yalnızca nicel göstergeler vererek eğitim kalitesinin objektif bir 

değerlendirmesine izin vermez. Ona göre, gelecek için somut planlar yapmak ve Eğitim 

kalitesini artırmak mümkün değil. Çalışmalar, “Eğitim kalitesi” kavramının bilimsel olarak 

yeterince ortaya çıkmadığını göstermiştir. 

Buna göre, eğitimde yeni bir kalite düzeyinin pedagojik yorumunun netliğinin olmaması ile 

sosyal gereksinimlere göre sağlanması arasında bir çelişki ortaya çıkmıştır. Yani, kaliteli eğitim 

için sosyal bir düzenin uygulanmasını izleme ihtiyacı ile kriterlerin eksik geliştirilmesi ve 

objektif değerlendirmesinin mehanizmi arasında bir çatışmanın varlığı, okul eğitiminin 

kalitesini teorik yeterlilikten doğrulamak ve eğitimin etkin yönetimini sağlamak için bir 

mekanizma sorununun varlığına işaret etmektedir.  
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Genel olarak, ülkemizdeki eğitim sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesine uluslararası 

programların katılımının olmaması veya öğrenci gençlik bilgisinin düzeyini değerlendirmek 

veya izlemek için “ulusal program” oluşturulmamış olması, bu veya bu disiplinin asimilasyon 

düzeyinin kalitesini kısıtlamaktadır bölgedeki gençler ve 

Ayrıca, ilk ve genel orta öğretim kurumlarındaki eğitim düzeyinin reform hızının gerisinde 

kalması, yakın gelecekte kalifiye personel eksikliğine neden olacaktır. Bunu dikkate alarak, 

aşağıdaki önerilerin yerine getirilmesine izin verildiğine inanıyoruz: 

* Özbekistan’ın uluslararası eğitim kalite değerlendirme programlarına katılımı konusunu iyice 

incelemek ve bu programlara katılımı sağlamak; 

* Uluslararası deneyime dayalı öğrenci gençlik bilgi düzeyini değerlendirmek veya izlemek 

için bir “ulusal program” oluşturulması; 

* Bilimin başarılarının en ileri sonuçları ve edebiyatın İngilizce olarak yayınlanması dikkate 

alınarak, İngilizce öğreten çeşitli yabancı programların tanıtılması konusunun dikkate alınması; 

* Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimden sorumlu uzmanların yeterlilik 

şartlarını belirli kriterler üzerinden kanunla belirlemek ve genel eğitimin yönlendirilmesinden 

çocukların tamamen sorumlu olduğunu tespit etmek; 

* Okul öncesi ve genel orta öğretim kurumlarındaki grup ve sınıflarda uluslararası deneyimde 

test edilen yöntemlere dayanarak öğrenci sayısının maksimum ve minimum göstergelerinin 

belirlenmesi; 

* Yetenekli çocukları psikolojik testler yardımıyla ilkokuldan ayırarak 8-9 yaş arası çocuklar 

için her okulda uzmanlık sınıflarının düzenlenmesi. 
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TÖRESÖZ 

- Yeni Bir Terim Denemesi - 

Erhan ÇAPRAZ1 

Töreli sözlü gelenekte, törenin “söz” ile vücûd bulmasının en somut, en veciz ve en kısa hâli 

olarak atasözleri teşekkül etmiş görünmektedir. Fakat bunların yanında gelenekte kelâm-ı kibar, 

darb-ı mesel, vecize (özdeyiş, aforizma, motto) gibi deyişlerle töreli söz halkasının hayli 

genişlediği de bir vâkıadır. Dolayısıyla Hak ve hakikat dairesi içerisinde ortaya çıkan tüm bu 

sözlere, “töresöz” denilmesini teklif ediyoruz. Zira “töresöz” tâbiri, anonim niteliği ağır basan 

bu tür deyişler için bir çatı tâbir olarak kabul edilebilir. Böylece töreli daire içindeki tüm 

deyişlerimizi, müşterek bir çatı altında toplamış olmaktayız. 

 Malûm olduğu üzere, bu tür sözlü deyişlerin temel nitelikleri, sözlü, geleneğe bağlı, anonim, 

çeşitlenebilir ve kalıp sözler olmasıdır. Hatta yazılı kaynaklarda kişiye bağlanan kelâm-ı kibar 

kabilinden deyişlerde bile daha ziyade töreli sözlü sohbet meclislerinde tüketilmesinden dolayı 

güçlü bir anonimleşme temâyülü vardır. Çoğu zaman, ehlince haklı itirazlara rağmen hadis-i 

şerîflerde ve din büyüklerimizin bazı deyişlerinde de bu tür anonim geçişlere şahid 

olabilmekteyiz. Yani töreli bir söz, bazen bir hadis, vecize veya din kaynaklı bir söze 

dönüşebilmektedir. Tabii bunun tam tersi de vukû bulabilmektedir. Bu durum ise yukarıda da 

belirttiğimiz üzere daha ziyade sözlü kültür ortamının temel niteliklerine bağlı olarak 

düşünülmektedir. Diğer taraftan meseleye hakikat alanından yaklaştığımızda ise bu durum daha 

vâzıh bir karaktere bürünmektedir. Zira bu alan içerisinde hakikî mânâda sözün yegâne sahibi 

Cenab-ı Hak’tır. Dolayısıyla Yûnus Emre Hazretlerinin de buyurduğu gibi bu tarz sözlerinin 

sadece bizden sâdır olması mümkün değildir. 

 Hak söz ise halk arasında çok yayıldığı için çeşitlenir. Yani söz, ancak hakikatsa 

çeşitlenmektedir. Dolayısıyla çeşitlenmeyi, sadece sözlü kültür ortamının teknik 

hususiyetleriyle izah etmek doğru bir yaklaşım değildir. Kısacası, tıpkı deme ve deyişlerde 

olduğu gibi yatay ve dikey düzlemde Hak ve hakikat nefesinden sâdır olan her söz, törenin 

aslını ve esasını teşkil etmektedir. Bu esas üzre, tüm mahlûkâttan sâdır olan sözleri de “töresöz” 

çatısı altında birleştirmek daha makul görünmektedir. Böylece doğrudan tevhîde dönük bir 

gayeyle neş’et eden tüm ses ve sözleri, vahdet çatısı altında duymak, anlamak ve 

anlamlandırmak mümkün olabilecektir. Sözlerimizi, murâdımızın daha da iyi anlaşılması için, 

 
1 Doç. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi.  
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Yûnus Emre Hazretlerinin aslında her dizesi bir töresöz teşkil eden şu deyişiyle noktalamak 

istiyoruz: 

İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür 

Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür 

 

Söz var kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yâd 

Eger horluk eger ‘izzet her kişiye sözden gelür 

 

Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül 

Bu yüriyen halkdan degül Hâlık âvâzından gelür 

 

Ne elif okıdum ne cim ne varlıkdandur kelecim 

Bilmeye yüz bin müneccim tâli’üm ne ılduzdan gelür 

 

Evvel gönül levhinde Hak yazmışıdı çün bir varak 

Bu şimdi okınan sebak ezel-i âzâldan gelür 

 

Evvel hitâb kılur câna cânı andan gelür tene 

Biz âletüz bahâne ayruk ne elümüzden gelür 

 

‘Aklumuz ol levhe bakar gizli marazlarum açar 

Söz gelür gönlüme akar söz dile ansuzın gelür 

 

Yûnus bu dert ile âh et kahr evinde n’eyler râhat 

Bu derde dermân kefâret bir âh ile sûzdan gelür 



 
 
 
 

63  

TURAN COĞRAFYASI VE DİN 1: BUDİZM 

Gökçe Yükselen PELER1 

Turan halkları olarak adlandırılan halklar topluluğu, Avrasya coğrafyasına boydan boya 

dağılmış durumdadırlar. Meskûn olunan coğrafyadaki bu genişlik, bu halkların tarih boyunca 

çeşitli kültürlerle ve bu meyanda çok farklı dinlerle karşılaşmalarına sebep olmuştur. Bu 

karşılaşmaların tabii bir neticesi olarak da Turan halkları tarihî süreç içerisinde, pek çok dine 

girmişlerdir. Tarihî veriler ışığında, Turan halklarının tamamının dünya yüzüne yayılmadan 

evvel yaşadıkları Kuzey Doğu Asya’da bu coğrafyanın ananevi dinine veya dinlerine 

inandıkları anlaşılmaktadır. Günümüzde de hâlâ bu din veya dinlere inanan Turan halkları 

mevcuttur. Ancak Turan halkları Avrasya kıtasının güneyine ve batısına yayıldıkça 

karşılaştıkları be etkileşim içerisine girdikleri çeşitli halklardan farklı dinler öğrenerek 

benimsemişlerdir. Turan halklarının dinî hayatlarındaki bu çeşitlilik bilinen tarih boyunca 

devam etmiştir. Günümüzde de geçmişte olduğundan belki daha çeşitli bir şekilde, neredeyse 

dünya üzerinde temsil edilen bütün dinlerin Turan halkları arasında az veya çok inanıra sahip 

olduğu görülmektedir.  Münferit intisaplar göz ardı edilecek olursa, belki Hinduizm, Sihizm, 

Jainizm gibi Hint alt kıtasına ait dinler, Avrasya kıtasının günümüzde Turan halkları arasında 

taraftarı olmayan ender dinlerindendirler. 

Budizm 

Ancak bir başka Hint kökenli din olan Budizm’in Turan halkları arasında, geçmişte olduğu gibi, 

günümüzde de ciddi bir inanır kitlesine sahip olduğu görülmektedir. Turan halkları arasında, 

umumiyetle Kuzey Budizm’i de denilen Mahayana mezhebinin alt kolları yaygındır. Halhalar, 

Kalmuklar, Oyratlar, Buyratlar, Şera Yogurlar başta olmak üzere birçok Moğol halkı; Tuvalılar, 

Sarı Uygurlar gibi Türk halkları Lamaizm de denilen Tibet Budizm’ine inanmaktadırlar. 

Budizm’e inanan diğer Turan halkları ise, %20-25’lik bir oranla Güney Koreliler, resmî olarak 

ateist olmakla birlikte yoğun bir şekilde Kuzey Koreliler ve Japonların bir kısmıdır. Koreliler 

arasında yaygın olan mezhep de Mahayana mezhebinin bir alt kolu olan Kore Budizm’idir. 

Budizm’in M.S. 4. yüzyılda Çin ve 6. yüzyılda Kore üzerinden geldiği düşünülen Japonya’da 

da günümüzde nüfusun %40 civarındaki bir oranı Mahayana mezhebinin Arı Ülke Budizm’i, 

Niçiren Budizm’i, Şingon Budizm’i ve Zen Budizm’i gibi alt kollarına inanmaktadır. Yani kaba 

 
1 Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kayseri.  
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hesapla sayısı 70,000,000-80,000,000 civarında olan bir Turanlı insan nüfusu Budizm’e 

inanmaktadır.  

Günümüzde Budistlerin ruhani lideri hâlen on dördüncüsü hayatta olan Dalay Lama’dır. 14. 

Dalay Lama Tenzin Gyatso, 1935 yılında Tibet’te dünyaya gelmiş ve 1950 yılında da Dalay 

Lama olmuştur. 1949 yılında Tibet devlet başkanlığını da üstlenen Tenzin Gyatso, 1959 yılına 

kadar barışçıl yollarla karşı koymaya çalıştığı Çin işgaline karşı mücadeleyi kaybedince 31 

Mart 1959 tarihinde Hindistan Başbakanı Nehru’nun daveti ile Hindistan’a geçmiş ve orada 

Sürgündeki Tibet Hükumetini kurmuştur. 14. Dalay Lama, hâlen Hindistan’ın kuzeyinde, 

Himaçal Pradeş eyaletinde bulunan Dharamşala’da ikamet etmektedir. Anlaşılacağı üzere, 

Tenzin Gyatso, ruhani kişiliğinin yanında oldukça belirgin bir siyasi kişiliğe de sahiptir. Zaten 

Dalay Lamalık kurumu, başlangıcından itibaren Tibet mitolojisi ve devlet felsefesi ile iç içe 

olmuş ve bu sebepten dolayı da bu kurum, 1. Dalay Lama’dan itibaren Tibetliler tarafından 

yönetilmiş ve yönlendirilmiştir.  

Dalay Lamalık kurumu üzerindeki bu Tibetli etkisi, aynı zamanda Turanlı halklar arasında 

Tibet kültürünün ve Tibetçenin yayılmasına da sebebiyet vermektedir. Bilhassa, Budist Turanlı 

halkların Tibetliler ile iç içe yaşadığı bölgelerde, Tibetçenin bu halklar üzerinde oldukça etkili 

olduğu görülmektedir. Mesela, Şera Yugur Moğolları ve Sarı Uygur Türkleri arasında, dinî 

eğitim dilinin Tibetçe olmasının da etkisiyle, Tibetçe oldukça geniş bir kullanım alanı 

bulmaktadır. Benzer şekilde Mongur Moğolları ve Lamaist Bonan Moğolları da dinî, içtimai ve 

iktisadi sebeplerle Tibetlileşmektedirler. Elbette az önce de zikredildiği gibi küçük Moğol 

halkları başta olmak üzere, Budist Turan halkları üzerindeki Tibet kültürünün bu etkisinin 

çeşitli sebepleri olmakla birlikte, Lamaizm’in büyük oranda Tibetlilerin kontrolü altındaki bir 

din olması, bu etkinin en büyük sebebidir. 

Günümüzde 14. Dalay Lama’nın ikametgâh olarak Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletini 

seçmiş olmasının şüphesiz en büyük sebebi Tibet’e olan yakınlığıdır. Nepal, Butan gibi 

Budistlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerin de bu bölgeye yakın olması Dalay Lama’nın bu 

eyaleti seçmesi üzerinde etkili olmuş olabilir. Ancak bu duruma rağmen, Dalay Lama’nın 

Budistlerin küçük bir azınlık olduğu Hindistan’dan bir Turan ülkesine taşınmasının yolları 

bulunmalıdır. Kuzey Kore, yoğun bir Budist nüfusu barındırmasına rağmen, hem ülkenin 

resmen ateist olması hem de ülkedeki Budistlerin Lamaizm’den farklı bir Budist mezhebine 

mensup olmaları sebebiyle buna uygun değildir. Güney Kore de yine hem mezhep 
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farklılığından dolayı hem de Hristiyanlığın ülkede gün geçtikçe güçlenmesinden dolayı, yani 

Budizm’in ülkede hızla gerilemesinden dolayı yine bu nakle uygun değildir. Japonya da benzer 

sebeplerden Dalay Lamalık kurumunun nakledilmesine müsait bir ülke değildir. Zira bir 

taraftan Japonya’da etkin olan Budist mezhepler, Güney Kore’de olduğu gibi Mahayana 

mezhebinin Lamaizm’den farklı kollarıdır, diğer taraftan ise yine Güney Kore’de olduğu gibi 

Japonya’da da Budizm günden güne halkın hayatında çekilmektedir. Ancak Japonya’da 

Budizm’deki gerileme, Kore’deki gibi bir başka din karşısındaki bir gerileme değildir. Bilakis 

Japonya’da Budizm diğer dinlere galebe çalmaktadır. Ancak ülkede bütün dinlerle birlikte 

Budizm de modern hayat tarzı karşısında halkın hayatından çekilmektedir. Geriye Moğolistan 

ve Tuva Cumhuriyeti, Buryatistan, Kalmukistan gibi Rusya Federasyonu’na bağlı ülkeler 

kalmaktadır. Dalay Lama’nın Rusya Federasyonu’na bağlı ülkelerden herhangi birine 

taşınması, beraberinde Dalay Lamalık kurumu üzerinde Rus etkisinin de oluşması tehlikesini 

taşımaktadır ki bu durum arzulanan bir durum olmaz. Zira Dalay Lamalık kurumunun Turan 

coğrafyasına taşınmasının temel sebebi hem Budizm dini içerisinde Turanlı halkların etkisini 

artırmak hem de Budizm’in dünya kamuoyu nezdinde sahip olduğu iyi intibadan faydalanmak 

olmalıdır. Bu durumda Moğolistan, Dalay Lama’nın taşınması için en uygun Turan ülkesidir.  

Şüphesiz Moğolistan yalnız başına Dalay Lama’nın kendi topraklarına taşınmasını sağlayacak 

gerekli siyasi nüfuza sahip bir ülke değildir. Burada, Türkiye ve daha çok da Moğolistan ile 

daha yakın bağlara sahip olan ve yakın zamanda Asya’nın merkezinde bir süper güç hâline 

geleceği anlaşılan Kazakistan gibi hem siyasi hem de iktisadi olarak daha güçlü Turan 

ülkelerine çok iş düşmektedir. Japonya ve Güney Kore de bu işe ikna edildiği takdirde mesele 

büyük oranda halledilmiş olacaktır. Kazakistan’ın ve tesis edeceği iyi ilişkiler neticesinde 

Türkiye’nin de girişimleri ile, Rusya Federasyonu’nun da bu işe razı edilmesi oldukça büyük 

ehemmiyeti haizdir. Zira, içerisinde Tuva Cumhuriyeti, Buryatistan ve Kalmukistan gibi Budist 

cumhuriyetleri de barındıran bir Rusya Federasyonu, muhtemelen Budistlerin ruhani önderinin 

hemen sınırlarının yanı başına taşınmasını kendi siyasi çıkarları açısından pek olumlu 

karşılamayacaktır. Ancak az önce de zikredildiği gibi, Rusya Federasyonu ile oluşturulacak 

karşılıklı iyi ilişkiler bu sorunu da çözecektir. 

Moğolistan %90 gibi çok yüksek oranda bir Lamaist nüfusuna sahip olmakla birlikte, geçirmiş 

olduğu komünizm tecrübesi, ülkenin dinî hayatı üzerinde ciddi bir tahribata sebep olmuştur. 

Aslında bu tahribat, Dalay Lama’nın Moğolistan’a taşınmasında bir koz olarak kullanılabilir. 
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Zira Budist Moğolların yıllarca dinlerinden bihaber yaşamış olmaları, onların dinî yaşamları 

üzerinde büyük oranda olumsuz etkiler yapmıştır ki bu durum Lamaizm’in ruhani önderinin 

arzu etmediği bir durum olsa gerek. Dalay Lama’nın Moğolistan’a taşınması şüphesiz 

Moğolistan’da Budist yaşama bir canlılık getirecek, Dalay Lama’nın orada oluşturacağı Budist 

kurumlar sayesinde bir taraftan Budist Moğol halkı dinini layıkıyle öğrenirken diğer taraftan 

Moğol Budist din adamı açığı kapanacaktır. Ancak Dalay Lama’nın kendisini Moğolistan’da 

tesis etme sürecinde dikkat edilmesi gereken çok ehemmiyetli bir nokta vardır. O da Dalay 

Lama ile birlikte Tibet dilinin de Moğolistan’a taşınmasına engel olmaktır. Dalay Lama’nın 

anadilinin Tibetçe olması ve Lamaizm’in tabiatında Tibetçenin çok etkin olması sebebiyle, 

başlarda Tibetçenin etkin olması pek mümkündür. Ancak Moğol halkının Tibetçe bilmemesi 

göz önünde bulundurularak manastırlarda ve din adamı yetiştirilen kurumlarda Moğolcanın 

sağlam bir yere sahip olması sağlanmalıdır. Zaten belirli bir zaman geçtikten sonra, kurulacak 

eğitim kurumları sayesinde, seçkin Budist tabaka içerisinde Moğolların sayısı arttıkça Moğolca 

da kendini tesis edip Tibetçeye üstünlük sağlayacak ve Lamaist düzen içerisinde kendine yer 

edinecektir.  

Dalay Lama’nın Moğolistan’a taşınması ve Lamaist seçkin tabaka içerisinde Moğolların 

etkinliğinin arttırılmasından sonra üçüncü aşama ise, Dalay Lama’nın Moğol lamalar arasından 

seçilmesini sağlamaktır. Bu durum, Lamaist halkların içtimai ve kültürel hayatları açısından da 

daha sağlıklı bir durum olacaktır. Zira böylece, Dalay Lamalık kurumu ile Tibet devlet 

başkanlığı birbirinden ayrılmış olacak ve ileride Tibet’in bağımsızlığını kazanması durumunda, 

Lamaizm’in kutsal şehrinin Tibet’in başkenti Lhasa olması hasebiyle, Dalay Lama tekrar 

Lhasa’ya taşınmak zorunda kalsa bile, Dalay Lama’nın Tibet devlet başkanı ile aynı kişi olma 

durumu ortadan kalkmış olacaktır. Böylece Lamaist Turan halkları üzerinde Tibetli etkisinin 

yeniden tesis edilmesi tehlikesi de ortadan kalkmış olur.  

Dalay Lamalık kurumunun Moğolistan’a taşınmasından sonra üzerinde dikkatle durulması 

gereken bir diğer husus ise, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin de ikna edilmeleri 

neticesinde, bu ülkelerde bulunan Budist Turan halkları ile sıkı ilişkiler tesis edilmesi olacaktır. 

Bu iki ülkeden, ikna edilmesi daha zor olanı şüphesiz Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Tibet meselesi 

bu ülkenin hem iç siyasette hem de dış siyasette en hassas olduğu konulardan biridir. Ancak bu 

hassasiyet bir avantaja çevrilebilir. Zira Lamaizm içerisinde Tibetlilerin etkinliğinin azaltılıp 

Moğolların etkinliğinin artırılması ve Tibet devlet başkanlığı ile Dalay Lamalık kurumunun 
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birbirlerinden ayrılması, beraberinde Çin Halk Cumhuriyeti içerisindeki Tibetli nüfuzunun 

kırılmasını da getireceği için yürütülecek dikkatli bir siyaset ile bu ülke de bu duruma razı 

edilebilir. Dalay Lamalık kurumunun Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti içerisindeki 

Budist Turan halkları ile irtibatının sıkılaştırılması, Tibet’in bağımsızlığını kazanması 

durumunda, Dalay Lamalık kurumunun tekrar Lhasa’ya taşınmaması veya en azından tekrar 

Tibetlilerin eline geçmemesi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 
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TURUZ SİTESİ SAHİBİ HASAN BEY HADİ İLE SÖYLEŞİ 

Nabi AZEROĞLU1, 

Naciye KIVANÇ2 

Turuz Akademinin 2022 yılının son aylarında başlattığımız çalışmalarında 2023 yılının Ocak 

ayında ilk röportajı Turuz sitesinin sahibi Sayın Hasan Bey Hadi ile gerçekleştirildi. 22.01.2023 

yılında sanal ortamda Hasan Bey Hadi ile hem Turuz Akademi hem de Turuz sitesi hakkında 

düşüncelerini sorduk.  

Söyleşi Tarihi 22.01.2023, Saat: 13.00  

Söyleşi Yeri: Sanal Ortam 

 Naciye Kıvanç: Sayın Hasan Bey Hadi ve Sayın Doç. Dr. Nabi Azeroğlu söyleşimize 

katıldığınız için öncelikle teşekkür ederim. Turuz Akademinin açılışında bulunmanız bizi 

onurlandırmaktadır. Bugün konuğumuz olan Turuz sitesi kurucu Bey Hadi Bey’in 

özgeçmişinden kısaca bahsetmek isterim. Bey Hadi, 23 Eylül 1957 yılında Tebriz’de 

soylu bir ailede dünyada geldi. Güney Azerbaycanlı Türk hukukçu, yazar, dil bilimci, 

düşünür ve Turuz Dijital Türkçe kitaplar ağının kurucusudur. Bey Hadi, anadili olan 

Türkçe sözlerin kökünü araştırmayı ve çeşitli şiveler dâhil olmak üzere bu dildeki 

atasözleri derlemeyi ve toplamayı kendisine görev edinmiştir. Bey Hadi, 

(www.turuz.com) web sitesini kurmuş olup, yaklaşık 18 bin kitabı ve birçok makaleyi 

halkın okumasına ve indirmesine açık olarak sunmaktadır. Bu faydalı siteden dolayı 

kendisine teşekkür ederim. 

Nabi Azeroğlu: Sayın Hasan Bey Hadi; Turuz Akademinin ilk faaliyetimizi adı itibarıyla 

sizinle başlamak doğru olur diye düşünerek gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiye 

katıldığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bey Hadi ilk başta Turuz sitesini İran Türklerinin 

faydalanması için bu siteyi açmış olsa da daha sonra bu site tüm Türk dünyasına hitap 

etmiştir. Tüm Türk lehçelerinde bu sitede kitaplar bulunmaktadır. İran’da Türkçe 

kitaplara ulaşmak, Türkçe kitapların az olduğundan bu bölgede Türk kültürüne büyük 

 
1 Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kayseri. 
2 Doktora Adayı. 
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hizmet sayılır. Özellikle Güney Azerbaycan Türklerinin milli uyanışında etkili olan 

Kültürel uyanışı tetikleyen Turuz sitesinin kuruluşu ve bugüne gelmesi konusunda sizin 

kendinizi merak edenler var Türkiye’de bunun için düzenlediğimiz söyleşide kendi 

ağzınızdan dinlemek isterdik Turuz’un kuruluşunu.  

Bey Hadi: Selamlar sayın dostlar, Turuz sitesini 1387 [H.Ş.], (2006) yılında Musevi 

seçiminden bir yıl önce açıldı. Bu işe beni giriştiren benim kendi yazılarım idi. Benim 

Latince yazılarım 1385 [H.Ş.], (2005)ten başlar.  1999-200 yılında [Fransa’dan] İran’a 

geldiğimde el yazılarımı getirdim. El yazılarımı önce Türkiye sonra Nahcivan’a oradan 

Tebriz’e getirdim. O dönem Türkçe bir sözlük bastırmak için Şabek [İSBN] almak 

bastırmak çok zor oldu. “Söz ve Söz” adı altında 20.000 kitap basıldı. Bu kitaptan çok 

satılmadı, hepsini paylaştım. Sonra ben yazdıklarımın az hissesini bastırmaya başladım. 

Kitapların basılması hem maddi yönden ve hem diğer yönleriyle oldukça zorlaştı. 12-13 

cilt kitaplarım bu şekilde yaydım. Bu kitaplardan Türkiye’de Türk Dil Kurumuna da 

gönderdim, Azerbaycan’a da gönderdim.  [Daha fazla okuyucunun eline geçsin diye] 

düşündüm ki bir site açıp orada hem yazdıklarımı ve hem diğer kitaplarımı paylaşayım. 

Daha sonra baktım ki benim elimdeki Ustad Şehriyar’ın eserleri hiç kimsede yok. Bu işe 

Ustad Şehriye’dan başladık. Önce el yazmalarını Şehriyar’ın oğlu Hadi Bey’den aldım 

siteye koydum daha sonra öz kitaplarımı ve kütüphanemde olan kitapları tarayıp siteye 

koydum. 3-4 kişi tarama işlerle uğraşıyordu. Bunları Şehriyar bölümüne koymuşuz. 

Nabi Azeroğlu: Tabi bunu ekleyelim ki sitede bir El Yazma bölümü var, bir de Şehriyar 

bölümü var. Şehriyar bölümünde onun el yazmaları konulmuş. El yazma bölümünde de 

el yazma kitaplar bulunur. 

Bey Hadi: Sitede bir de sizin kendi bölümünüz var, Nabi Azeroğlu bölümü adında ki sizin 

eserleriniz ve derlediğiniz âşık destanları o bölümdedir.  Özellikle sizin işleriniz orada 

koyulmuştur. Sizin elinizle Turuz sitesine ulaşmış ve sizin adınızda orada koyulmuş. 

Nabi Azeroğlu: Azerbaycan Âşıkları bölümünde [Güney Azerbaycan] âşıklarından 30 hikâye 

toplanmış ve oraya koyulmuştur. Bu bölümde yaklaşık 300 kasetin ses kayıtlarını dijital 

şekille çevirip siteye yükleyerek dünyadaki araştırmacıların çalışmasına sunulmuştur. Bu 

destanların çoğu ilk defa bilim dünyasına tanıtılmıştır. Şikari Destanı ve Tufarganlı Abbas 

ile Gülgez Destanı Türkiye’de Türk Dil Kurumu tarafından proje şeklinde 

değerlendirilmiş ve kitap şekline çevrilmiştir. 
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 Azerbaycan Türklerinin yanı sıra Türkiye, Türk dünyası, Avrupa ve Amerika’dan 

sitenizden yararlananlar var, bu kadar geniş bir coğrafyada okuyucunuz olacağını 

düşünmüş müydünüz?  

 Bu site İran’da Türkçe kitapların yayılması için açılmış olsa da bugün dünyanın birçok 

ülkesinde ziyaretçileri bulunmaktadır. Kültürel işlere baştan beri ilgim olmuştu, ilk başta 

kendi kitaplığımı tarayıp okuyucularla paylaşmak istemiştim, 2005 yılında başladığım bu 

işe 2006 yılında TURUZ sitesinin binası atıldı.   

Turuz sitesinde neler bulabiliriz? Hangi bölümler var dinleyicilerimize bahseder misiniz? 

 Turuz sitesinde farklı bölümler bulunmaktadır: Başta Şehriyar bölümünde Ustad Şehriyarın 

ses kayıtları, el yazmaları oğlu Hadi beyden alınarak siteye konuldu bu bölümde 

Şehriyarın Farsça ve Türkçe divanları, kendi sesinden şiirleri, tarihî resimleri, Şehriyar 

hakkında Azerbaycan ve Türkiye’de yayınlanmış Haydar Baba’ye Selam ve diğer 

kitapları bulunmaktadır. Bu bölümü dil ve dilcilik, Türkoloji – Tarih, Mitoloji Felsefe, 

Dede Korkut, Folklor, Şiir, El Yazıları, Atalar sözü, Bayatılar, Tapmacalar, Çocuklar, 

Gülmece, Novhe gibi bölümler yer almaktadır ki Folklor bölümünde sizin âşıklardan 

derlediğiniz destanlara yer verilmiştir. 

Turuz sözlüğünün etimolojisi hakkında bilgi verir misiniz?  

Turuz sözcüğü özünde birçok anlam içermektedir. “Turuz” sözcüğü “durmak, ayağa kalkmak” 

fiilinden gelmektedir. Durmak veya Turmak sözcüğü İran Türklerinin milli hareketinin 

kültürel yönünü belirtmek için seçilmiştir. Bir diğer anlamı Tebriz’deki bir dağa Turuz 

demişlerdir. Dağın özelliği Kızıl olmasıdır.  

Turuz’un geleceğini nasıl görüyorsunuz?   

Turuz benden sonra siz gençlere emanettir. Sizler zaten Turuz’un ilk gününden itibaren 

işbirliğiniz olmuştur. Sizlerin bu kültürel siteye sahip çıkmanız benim için oldukça 

mühimdir. Turuz yalnız İran’daki Türklere değil tüm Türk dünyasına hitap etmektedir. 

Bu nedenle Türk dünyasının her tarafında takip edilmesini esas alarak tüm Türk 

lehçelerinde kitaplar konulmuştur.  

Turuz bir kültürel kaynak olarak diğer çalışmalara da ilham kaynağı olmaktadır. Turuz 

Akademi’nin açılması konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? 
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Nabi Bey bana bu projeden bahsettiğinde oldukça sevindim. Sağlığımdan dolayı eskisi kadar 

Turuz ile ilgilenemiyorum. Turuz benden sonra sizlere emanettir. Çalışmak fiili çok 

önemli bir fiildir. Bunu her insan hakkı ile yapamaz. Siz gençlerin bunu yapabileceğine 

inanıyorum. Turuz’un bir diğer anlamı da sonsuzlaşmak ebedileşmektir. Gençlerimiz 

Turuz adının arkasında duruyor bunu değerlendiriyor. Bu beni sevindirmektedir. Bu 

akademi sayesinde Turuz’un ebedileşeceğine inanıyorum. 

Turuz Akademi’ye verdiğiniz demeçten dolayı teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını 

dileriz. 
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TÜRK ASKERİNİN PANORAMASI: ŞEHİT MEKTUPLARI 

Ahmet Metehan ŞAHİN 

“Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.” 

Mehmet Âkif ERSOY 

Mektup, tarih boyunca insanların haberleşmek ve birbirleri ile iletişim kurabilmek için 

kullandıkları en eski türlerden biri olarak kabul edilmektedir. Mektubu diğer türlerden ayıran 

en önemli özelliği ise mektubu yazan kişinin tüm mahrem ve samimi duygularını içerisinde 

barındırabilmesidir. Mektubun bahsi geçen özelliğinden yola çıkıldığında ise yazarı ile ilgili 

muhatabına çokça bilgiler verdiği anlaşılacaktır. Bu bilgiler, sadece yazarın özel hayatı ile ilgili 

değil ayrıca onun zihninden neleri geçirdiği ve neleri önemsediği/düşündüğü konularıyla da 

ilişkilidir. Muhteviyatı bakımından büyük önem arz eden ve manevi olarak en değerli mektup 

türlerinden olan şehit mektupları ise Türk askerînin şehit düşmeden önce eş, dost ve 

sevdiklerine yazdığı içten/samimi duygu ve düşüncelerinden meydana gelmektedir.  

Adem Özbay, Bu Topraklar İçin Toprağa Düşmüş Kahraman Askerlerden Şehit Mektupları 

isimli çalışmasında, Çanakkale’de ve terörle mücadele ederken şehit düşen Türk askerlerinin 

mektuplarını bir araya getirmiştir. Bu çalışmada bahsi geçen eserden sıklıkla faydalanılmış ve 

içerisinde yer alan mektuplardan yola çıkılarak Türk askerînin son anlarında ne hissettikleri ve 

nasıl bir psikoloji içerisinde bulundukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Vatanı, milleti ve 

bayrağı için canını vermekten geri durmayarak şehadet şerbetini içen her bir Türk askerîni 

tanımak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir ferdinin tabiri caizse boynunun borcudur. Bu 

sebeple “Türk Askerînin Panoraması: Şehit Mektupları” ve türevi çalışmaların tamamının, şehit 

Türk askerlerinin ayrıca da onların duygu ve düşüncelerinin gelecek nesillere ulaştırılması 

bakımından önem arz ettiği su götürmez bir gerçektir.  

İlk olarak Çanakkale’de, daha sonra ise çeşitli görev yerlerinde terörle mücadele ederken şehit 

düşen Türk askerlerinin mektupları incelenmiş, mektupların sağlamış olduğu imkân ile birlikte 
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Türk askerînin karakteri, his ve düşünce yapısı ile tanıdığı/tanımadığı insanlara karşı olan 

davranış şekli gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır.1 

İlk olarak ismi anılacak ve mektuplarından bahsedilecek olan kişi Mehmet Tevfik’tir. Mehmet 

Tevfik, Çanakkale Harbi’ne Kolağası Yüzbaşı rütbesi ile katılmış ve şehit olmadan 15 gün 

kadar önce akrabalarına, dostlarına ve ailesine 02.06.1915 tarihli bir mektup kaleme almıştır. 

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, Mehmet Tevfik şehit olacağını hissetmesine rağmen en 

ufak bir korku emaresi göstermez. Söylemlerinde korku unsuru hissedilmediği gibi vatana ve 

millete asker olarak hizmet ettiği için şükrettiği sezilir:  

“Hamd ü senalar olsun Cenab-ı Hakk’a ki, beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı 

ilahiyye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni vatan ve millete 

hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öylece yetiştirdiniz. Sebeb-i feyz-i refikım ve 

hayatım oldunuz. Hakk Teâla Hazretleri’ne nihayetsiz hamd ve sizlere sonsuz teşekkürler 

ederim.” (Özbay, 2007: 28-29) 

Ayrıca kendisini vatana ve millete karşı borçlu hisseder. Çünkü bulunduğu yaşa ve duruma 

gelmesinin vatanı sayesinde olduğunun bilincindedir. Bundan dolayı askerliği vatan borcu2 

olarak kabul eder ve vazifesini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır.3 Onun havsalasında 

şehitlik en üst rütbedir ve şehit olması durumunda Cenab-ı Hakk’ın sevgili kullarından biri 

olduğu kanaatine varacağını belirtir. Mehmet Tevfik, borcuna da son derece sadıktır. Ölüm 

gerçeğinin şuuruna varmasına rağmen kendi malı ve mülkünden borçlarının ödenmesini talep 

eder (Özbay, 2007: 29).4 Son olarak ise eşini ve çocuğunu, anne ve babasına emanet ettikten 

sonra sevdiklerinden helallik isteyerek mektubuna son verir (Özbay, 2007: 29-30).  

 
1 Çalışmanın hemen başında şunu belirtmek gerekir ki, Türk askerinin en belirgin özelliği merhametli 
oluşudur. Türk askeri, dünya üzerinde düşman askerine dahi merhamet gösteren nadir askerlerdendir. 
Buna kanıt olarak ise bir bölük komutanının Ankaralı Kadir oğlu Sadık için hatıra defterine yazdığı şu 
satırlar örnek olarak gösterilebilir: “Yine kendi kurşunuyla yaralanan bir düşman askerini ölümden 
kurtararak siperimize getirmek üzereyken, yan taraftan gelen bir kurşun, Sadık’a pek sevdiği şehitlik 
rütbesini kazandırdı.” (Özbay, 2007: 65) 
2 “Günümüzde vatan hizmeti olarak görülen askerliğin köklerini nereden aldığı bilinmemektedir. Eldeki 
veriler ışığında bu anlayışı temellendiren en eski örnek Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı’nda bizzat Oğuz 
Kağan tarafından zikredilen sözlerde görülebilir.” (Bozok, 2022: 149) 
3 “Çünkü Türk töresinde askerlik vatana, vatandan ziyade cihan hâkimiyeti mefkûresi doğrultusunda 
dünyaya adaleti yaymak adına tanrıya ödenen bir borçtur.” (Çetin, 2018: 165) 
4 Beybaş Köyü’nden Halil, arkadaşı Lapseki’li İbrahim Onbaşı’dan bir mecid borç almıştır. Yaralıdır ve artık 
şehitlik makamına ermek üzeredir. Hayatının son anlarında dahi arkadaşından aldığı borca sadıktır. Yanı 
başında duran komutanına borç aldığı arkadaşından kendisine hakkını helal etmesini söylemesini ister. Bir 
zaman sonra ise Lapseki’li İbrahim Onbaşı’nın pusulası ele geçer. Pusulada ise şunlar yazılıdır: “Ben Beybaş 
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Tıpkı Mehmet Tevfik gibi şehitliği mutluluk ve bir şeref vasıtası olarak kabul eden ve 

09.01.1916 yılında da şehit olan Üsteğmen Zahid, eşi Hanife Hanım’a bir mektup yazmıştır.1 

Üsteğmen Zahid’in mektubu incelendiğinde kendisi ile alakalı en ufak bir kaygısının yahut 

tedirginliğinin olmadığı anlaşılacaktır. Onun tüm korkusu eşinin ahvalidir. Bu sebeple eşine iki 

adet vasiyet bırakır; bunlardan ilki eğer vatan uğrunda şehit olursa kendisinin ardından eşinin 

asla ağlamaması, ikincisi ise şahsi eşyaların satılması ve ele geçen para ile bir mevlit 

okutturularak ihtiyaçların karşılanması üzerinedir. Mektubunu ise şu cümle ile nihayete erdirir: 

“Bu vasiyetimi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim.” (Özbay, 2007: 31-32) 

1890 yılında Niğde’nin Hacı Abdullah köyünde dünyaya gelen ve 1912 yılından itibaren 

Beyazıt Numune Mektebi’nde öğretmenlik yapan Hasan Ethem, diğer yandan da İstanbul 

Hukuk Fakültesinde eğitimine devam ediyordur. Ancak diğer kahraman vatan evlatları gibi 

Hasan Ethem de kendi ikbalini düşünmeyip vatanını, milletini ve bayrağını korumak için 

gönüllü olarak cepheye gitmiştir. Kendisi yedek subay olarak görevini icra ederken henüz 25 

yaşında şehit olur (Özbay, 2007: 39). Şehit olmadan kısa bir süre önce ise annesine bir mektup 

göndermiştir. Mektupta en dikkat çeken unsur, Hasan Ethem’in vakur tavır ve hareketleridir. 

O, Türk ve asker olmaktan son derece mutlu ve gururludur. Aynı zamanda memlekete dört 

asker doğurduğu için de annesi ile kıvanç duyar (Özbay, 2007: 39)2 ve içinde bulunduğu 

vazifeden mesut bir şekilde Allah’a dua eder:  

“Ey Türklerin Ulu Allah’ı. Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil 

ekin ve otların şu heybetli dağların Halikı. Sen bütün bunları Türklere verdin. Yine Türklerde 

bırak. Çünkü böyle güzel yerler, Sen’i takdis eden ve Sen’i ulu tanıyan Türklere mahsustur.” 

(Özbay, 2007: 41) 

Çanakkale’de vatan toprağını müdafaa ederken şehit olan diğer bir Türk askerî ise Darü’l-

Fünun resim bölümü son sınıf öğrencisi iken düşmanla çarpışmak maksadıyla cepheye giden 

 
Köyü’nden arkadaşım Halil’e, 1 mecid borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza 
kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin, ben hakkımı helal ettim.” (Özbay, 2007: 33-34) 
1 Çanakkale’nin isimsiz bir kahramanı tarafından gönderilen bir mektupta da şunlar yazılıdır: “Bana 
acımasınlar. Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terki can ettim, bahtiyarım. Cenabı Hak sizleri de 
bahtiyar eylesin. Baki cümlemizi Cenabı Hakka emanet ederim, sevgili kardeşim.” (Özbay, 2007: 38) 
2 Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılmasında kahraman Türk annelerinin payını da unutmamak 
gerekir. Maraşlı Hüseyin, Maraş Harbine katıldıktan sonra gönüllü olarak Antep’in savunulmasında da görev 
alır. Hüseyin burada şehadet şerbetini içer ve cebinden çıkan mektupta annesinin bir vasiyeti yer alır: 
“Oğlum Hüseyin! Dayın Rusya’da, baban Balkan, kardeşin Maraş harplerinde şehit oldular. (…) Son yongam 
sensin! Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse sütüm sana haram olsun! Öl de köye 
dönme!” (Özbay, 2007: 59-60) 



 
 
 
 

75  

Semih’tir. Semih nişanlı olmasına rağmen amasız ve fakatsız bir şekilde Çanakkale’nin yolunu 

tutmuştur. Semih’in şehit olmadan önce nişanlısı Şefika’ya gönderdiği mektubunda ilk dikkat 

çeken detay şehit olacağını hissettiği satırlardır: “Bilmem neden! Bu gece garip hislerle 

doluyum… Bu günlerde gönül gözüm, duygularım aramızda pek o kadar uzun olmayan 

mesafenin uzayacağını hatta sonsuzluğun susmuş karanlığına kadar yuvarlanacağını bana ima 

ediyor.” (Özbay, 2007: 42) Semih’in askere gitmeden önce birtakım tedirginliklerinin olduğu 

da mektubundan anlaşılıyor. Semih, ilk önceleri kendisinde asker olabilecek kabiliyetlerin 

mevcut olduğunu düşünmüyor. Ancak cepheye gittiği vakit kanındaki asaletin farkına varıp 

fikirleri de değişiyor:  

“Orada burada sürüklenen fırçama ve şair kalemime bakarak, askerlik talimlerime göre sana 

diyorum ki: Ben mi asker oldum? Kumanda edeceğim bölüklerin vay hâline!.. Güzel nişanlım, 

meğer öyle değilmiş… (…) Benim gibi muhallebiyle nazlı büyütülmüş birçok ihtiyat zabiti var. 

Onlar buradaki zekâ ve cesaret örneklerinin en akıllı, en fedakâr kahramanları kesildiler!.. 

Hepimiz, vatanımızın en küçük bir kayasının savunmasındaki önemi idrak ederek uğrunda 

güllerimizi esirgemiyoruz…” (Özbay, 2007: 43) 

Yukarıda yer alan satırlardan anlaşılacağı üzere Semih, iyi bir asker olabileceğine dair inancını 

cephede kazanmıştır. Semih’in söylemleri düşünüldüğünde, Türk ahkâmında yıllardır 

süregelen şu cümlenin varlığı bir kez daha kabul edilmiş/onaylanmış olur: “Her Türk Asker 

Doğar.”1 Ayrıca Türkler hem karakter hem de düşünce yapısı olarak iyi birer insan ve askerdir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk birçok konuşmasında Türk askerînden övgü ile bahseder:   

“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast 

gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, 

imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı 

sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en 

aziz bir borç bilirim.” (Akt: www.atam.gov.tr) 

 
1 Hasan Onbaşı’nın henüz yaralıyken komutanına gönderdiği mektupta yer alan cümlelerinde, her Türk 
askerinin karakterinde yer alan onur ve gurur belirgin bir şekilde görülmektedir: “Emelim yarın için iyi 
olmak, öbür gün için de hududa koşmaktır. Yaram sarılırken akan kanıma bakmıştım. O kan o kadar saf, 
lekesiz idi ki, altın kalemle tarihimizi süslendiren ecdat kanının kollarımda dolaşmakta olduğunu gösterdi. 
Yaralandığım zaman hiç de müteessir olmadım. Kanımın lekesiz olduğunu görerek gurur duydum.” (Özbay, 
2007: 55) 
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Türk askerî1, vatanına sahip çıktığı kadar atasına ve dinine de son derece saygılı ve bağlıdır. 

1994 tarihinde şehit olan Bedir Karabıyık’ın şehit olmadan kısa bir süre önce annesine 

gönderdiği mektubu, onun hem dinine hem de annesine olan bağlılığının idrak edilmesi 

anlamında önem taşımaktadır. Neredeyse mektubunda yazdığı her kelime ve satırda annesine 

olan saygı ve sevgisi hissedilir. Ayrıca kendisinin Allah’a olan inancı ve koşulsuz teslimiyeti 

de takdire şayandır:  

“Bilmiyorum ama zannediyorum senin dualarının bereketiyle ömrüm uzun olur. Eğer sen veya 

ben önce gidersek önce giden kucağını açıp beklesin. Elbette kavuşacağız. Saçından bende bir 

tutam var, onu yanımda taşıyorum. Ölürsem Allah’ın izniyle bu kahramanca olacaktır. Saçının 

telleri yanımda kalsın, sakın ağlama. Bil ki göğsümde Kur’an var.” (Özbay, 2007: 70) 

Mektupların incelenmesi akabinde bazılarının içerisinde Türk askerînin; eşine, dostuna veyahut 

da akrabasına yazmış olduğu şiirlerin olduğu görülmüştür. Şiirler ise Türk askerînin, şehit 

olmadan önce hangi his ve düşünce içerisinde olduğunun anlaşılması bakımından önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda Uzm. J. Çvş. Murat İlerigelen’in annesine ithafen yazdığı şiir örnek 

olarak gösterilebilir:  

Bir gün taşınacağım erler kolunda 

Görev anında gurbet yolunda 

Kapanmış yatarken bayrak altında 

Karşına çıkarken ağlama annem. 

Ansızın bakarsın gelir bir haber 

Oğlun görevde şehit olmuş derler 

Bayraklar altında gelirsem eğer 

Üstüme yığılıp ağlama annem. 

Çiçeği burnunda yirmi yaşında 

Oturmuş beklerim silah başında 

 
1 Türk askeri merhametli olduğu kadar vakur, güçlü ve korkusuzdur da. 1994 yılında şehit olan Dz. P. Astsb. 
Çvş. Serhat Gencer’in annesine yazdığı mektubu söylenilenleri destekler niteliktedir: Ben burada öldümse 
Allah yolunda, vatan namus ve millet yolunda öldüm. Benimle aslında gurur duyun ve gülün. Asla ağlamayın. 
Eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem.” (Özbay, 2007: 74) 
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İsmimi okursan mezar taşında 

Üstüme kapanıp ağlama annem. 

Gurbette ağladım döktüm gözyaşı 

Son durağım olursa mezar taşı 

Sizlere söyleyince sağ olsun başın 

Boynunu büküp de ağlama annem. (Özbay, 2007: 91) 

Dörtlükler okunduğunda anlaşılacağı üzere Uzm. J. Çvş. Murat İlerigelen, yazdığı şiirde kendi 

hâletiruhiyesini anlatmaya çalışmıştır. Uzm. J. Çvş. Murat İlerigelen’in şiirde şehit olacağını 

hissettiği ve bu durumdan en ufak bir tedirginlik yahut korku duymadığı sezilmektedir. Şehidin 

kendisinden ziyade annesini düşündüğü, onun için hüzünlendiği yine satır aralarından 

çıkartılabilecek duygu ve düşünceler arasındadır. Uzm. J. Çvş. Murat İlerigelen, bu şiiri 

yazdıktan sonra ve henüz 24 yaşındayken şehadet şerbetini içmiştir.  

Sonuç 

Türk askerî, her devirde merhameti, kuvveti, zekâsı ve vakur tavırlarıyla herkesin takdirini 

kazanmış ve böylece gönülleri fethetmiştir. Uzak yakın demeden nerede bir mazlum var ise 

istisnasız bir şekilde yanlarında yer alan Türk askerî için vatan ve millet yolunda kendi 

canlarının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Onlar için tek mühim şey, vatanın istiklali ve milletin 

istikbalidir. Nice Türk askerî bu yolda ailesini ve sevdiklerini geride bırakarak şehadet şerbetini 

içmiş ve bunu bir şeref vesilesi olarak kabul etmiştir. Şehit Türk askerlerinin Türk milletine 

emaneti olan eş, dost ve akrabalarına yazdığı ve onların hisleriyle düşüncelerinden vücuda 

gelmiş mektupları; yukarıda söylenenlerin tamamının rahatlıkla ispat edilebileceği bir nevi 

vasıta hüviyetindedir. Her Türk evladının, vatanın ve milletin geleceği için sevdiklerinden ve 

hatta kendi varlığından vazgeçen şehitlerini bilmesi, tanıması önem arz etmektedir. Bu sebeple 

bahsi geçen mektuplar iki kat fazla değer kazanır. Çünkü mektuplar, her insanın his ve 

düşüncelerinin en açık bir şekilde ortaya konulduğu önemli türlerin başında gelmektedir. Şehit 

mektupları aracılığıyla da nesiller, kendileri için kimlerin nelerden vazgeçtiğini ve kimler 

sayesinde vatan topraklarında hür bir şekilde yaşadıklarını bilecekler, bu durum da onlarda bir 

nevi millî kimlik bilincinin uyanmasına katkı sağlayacaktır.  
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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜZERİNE MÜTALAALAR 

Alper Volkan ERTEM1 

Günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı olarak isimlendirilen yapının temelleri 2009 yılında 

atılmıştır. Organizasyonun eski adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyidir. Örgütün 

kuruluş amacının ilk bakışta, Türk devletlerinin birbirleri arasındaki ilişkinin artırılması olarak 

tanımlamak mümkündür. Teşkilatın kurucu üyelerinin başında Türkiye gelmektedir ve Türkiye 

ile beraber Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da kurucu üyeler arasında bulunmaktadır. 

2019 yılında Özbekistan’da teşkilata katılım sağlamıştır. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci 

statüsüyle toplantıya katılan ülkeler arasındadır. Dolayısıyla hâlihazırda Teşkilatın Türkiye, 

Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’dan müteşekkil olduğu görülmektedir. 

Macaristan ve Türkmenistan’ın da gözlemci olarak teşkilatın toplantılarına katılmaları, 

ilerleyen süreçte Teşkilatın üyesi olabileceklerinin sinyallerini vermektedir. 

Teşkilatın amacı şu şekilde tanımlanmıştır: “Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini 

derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmaktır.” İlaveten şu 

hususlara da değinilmektedir: “Teşkilat kapsamındaki iş birliği, üye ülkeler arasındaki ortak 

tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma 

temelinde inşa edilmektedir.” Türk devletleri arasındaki iş birliğini derinleştirmek ifadesi 

üzerinde durulan ilk konudur. Buna göre, teşkilata üye olan Türk devletleri arasındaki iş birliği 

artırılacaktır. Burada sorulması gereken ilk soru, bahsedilen iş birliğinin nelerden oluşacağıdır. 

Bu iş birliği, askerî anlamda mı, ekonomik anlamda mı, siyasi anlamda mı olacaktır? Ayrıca dil 

birliğine yapılan vurguda gözden kaçmamaktadır. Konu bu perspektiflerden detaylıca 

açıklanmaya muhtaçtır: 

Teşkilatın ortaya çıkışının da dil ile ilgili olduğunu göze alırsak Türkçe konuşan ülkeler bu 

teşkilata üye olmaya namzet olarak gösterilebilir. Lakin yalnız Türkçe konuşmak yeterli 

olabilmekte midir? Türkçe konuşan halkların sınırı, Sibirya’dan Güney Kutbu’na; Çin’den 

Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanmaktadır. Hatta tüm dünyada konuşulan bir dilden 

söz etmek mümkündür. Dil birliği millî kültürün korunması ve inşasında vazgeçilmez bir 

unsurdur. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı da bu bilinç ile temellerini atmıştır. Ortak bir 

 
1 Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları Bölümü, ORCID No: 
0000-0001-7802-7375 
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dil birliği, ortak bir tarihî bilinç ile birlikte geleceğe umutla yürüyebilmenin adı Türk Devletleri 

Teşkilatıdır.  

Teşkilat, coğrafi olarak ele alındığında Orta Asya’nın büyük bir kısmını kaplamaktadır. Bu 

coğrafya Türk devletlerinin tarih sahnesine çıktığı alandır. Dünyanın en önemli ticaret yollarına 

sahiptir. Yine coğrafya içerisinde çok mümbit tarım arazileri de mevcuttur. Bölge bilhassa 

enerji kaynakları açısından da oldukça zengindir. Bütün bu bilgiler ile birlikte, Teşkilatın her 

anlamda kendisine yetecek kaynakları içerisinde barındırdığını söylemek doğrudur. Bu noktada 

iş birliğinin artırılması oldukça önemlidir. Çünkü mezkûr coğrafyanın etrafı aynı zamanda 

düşmanlarla kuşatılmıştır. Teşkilatın Doğu kanadında Çin, Kuzey kanadında Rusya’yı 

görebilmek mümkündür. Bu iki devlet de Türk Devletleri Teşkilatının varlığını sürdürmesini 

engellemek için mücadele edeceklerdir.  Bunun en önemli kanıtı Çinli General Lıu Yazbou’nun 

şu sözleridir: “Orta Asya’ya gelince, bizim gözlerimiz ilk önce Rusya ve Amerika gibi 

rakiplerin üzerinde olacak, ancak geniş açıdan bakarsak korkarız ki en güçlü rakibimiz Amerika 

veya Rusya değil; Türkiye’dir.” demektedir. General Orta Asya’da Çin’e karşı gelebilecek en 

büyük tehdidin Türkiye tarafından daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse Türkler tarafından 

geleceğini düşünmektedir. Bundan dolayı hem Çin hem de Rusya bu birliği dağıtmak, işlemez 

hale getirmek için mücadele edeceklerdir. Burada yapılması gereken, üye ülkeler arasında 

sağlam bir duruş sergilemek ve gelen tüm tehditleri etkisiz kılmaktadır. Teşkilata üye ülkelerin 

bunu yapacak güçleri mevcuttur. Türkistan coğrafyası Rusya için de oldukça büyük bir tehdittir. 

Rusya bahse konu ülkeleri kontrol altında tutma çabası içerisindedir. Gerek kültürel gerekse 

ekonomik olarak üye ülkeler üzerindeki baskılarını sürdürmektedir.  

Coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılmasına rağmen, şahsi kanaatimize göre hem üye 

ülkelerin sayısı artırılmalı hem de coğrafi olarak genişlemeye devam edilmelidir. Bu bağlamda 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilata üye olunması için çaba sarf edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca üye ülkelerin de ivedilikle K.K.T.C’yi tanımaları gerekmektedir. 

Teşkilatın atması gereken en önemli adımlardan bir tanesi budur. Diğer bir sorun ise Çin’in 

batısında yer alan Doğu Türkistan’dır. Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türkler Çin’in 

zulmü altında ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. İlk etapta Doğu Türkistan’ın Çin’den 

koparılması zor gözükmektedir. Lakin Teşkilat bölgedeki varlığını hissedilebilir seviyeye 

getirmelidir. En azından Çin’in baskıcı, işkenceci politikaları durdurulmalıdır. Uzun vadede de 

Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşturulmalı ve Türk Devletleri Teşkilatına dâhil edilmelidir. 
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Teşkilatın askerî gücü ve birlikteliği de oldukça önemlidir. Dil temelinde ortaya çıkan bu 

birlikte isim değiştirmiş ve Türk Devletleri Teşkilatı adını almıştır. Bu teşkilatın olmazsa olmaz 

unsudur ortak bir ordudur. Bu bağlamda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic 

Treaty Organization/NATO)’nün yapılanması gibi bir yapılanma içerisine girilmelidir. Örgütün 

4. ve 5. maddeleri şu şekildedir:  

“Madde 4: Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı 

ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda 

bulunacaklardır. 

Madde 5: Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerinden bir veya daha çoğuna 

yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve 

eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası’nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz 

savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için 

bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli 

görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları 

konusunda anlaşmışlardır.” 

NATO farklı kültürlerden farklı milletleri bir arada toplamış ve ortak bir askerî birliktelik 

oluşturmuştur. Türk devletleri teşkilatı da aynı kültürden, aynı dilden ve aynı tarihsel geçmişe 

sahip ülkelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu askerî birlikteliğin hayata geçirilmesi ve 

ideolojik olarak sahiplenilmesi daha rahat olacaktır. Önerimiz şudur: 

Teşkilat üyeleri ülkelerden birisine karşı siyasi, ekonomik ya da askerî bir tavır alınırsa teşkilata 

üye ülkeler birlikte hareket edecekledir. Bu tavır alma eğer askerî bir müdahaleyi kapsıyorsa 

üye ülkeler tarafından doğrudan olaya müdahil olunacaktır. Bu maddeler ile birlikte teşkilatın 

hem siyasi hem de askerî birlikteliği sağlamlaşacaktır. Teşkilat bilhassa Orta Asya 

coğrafyasında oyun kuran, dengeleri değiştiren bir hâle gelecektir.  

Bu askerî birlikteliğin en önemli örneklerini Azerbaycan ve Türkiye arasında görebilmek 

mümkündür. Türkiye tarafından Azerbaycan’a verilen insansız hava araçları (İHA) 

Ermenistan’ı yerle bir etmiş ve Şuşa’nın özgürlüğe kavuşmasını hızlandırmıştır. Dolayısıyla 

hem askerî teknolojinin paylaşılması hem de askerî birliğin inşa edilmesi hem dünyada hem de 

Orta Asya’da tüm dengeleri değiştirecektir. Türk SİHA’larının yakında Doğu Türkistan 

semalarında uçtuğunu görmek uzak bir ihtimal olarak karşımızda durmamaktadır.  
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Bu noktada Türkiye’ye çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Askerî ve siyasi olarak çok 

güçlü bir konumda bulunan Türkiye bu teşkilatın ayakta durabilmesinin yegâne teminatıdır. Bu 

Teşkilat, Türk birliğinin yeniden inşası, Pantürkizm’in yeniden kıyama kalkması ve turan 

hayallerinin yeniden yeşermesine sebep olmuştur.  

Yeni dünya düzeninde Türk Devletleri Teşkilatı olarak Türkler de söz sahibi olacaktır. Ne ABD 

ne Rusya ne de Çin bu girişime engel olamayacaklardır. 
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TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE ERKEKLERLE İLGİLİ DİNÎ SÖZCÜKLER 

Kürşat EFE1 

GİRİŞ 

Türk dilinin yapısında dil bilgisel cinsiyet bulunmamaktadır. Fakat kültür etkileşimi sonucunda 

Türkçeye alıntılanan sözcüklerde bunların izlerini görmek mümkündür. Kimi zaman 

cinsiyetlere yüklenilen sorumluluklar, kimi zaman baskın kültürün etkisiyle oluşan davranış 

biçimlerinde bunlar gözle görülür durumdadır. Dinî ibadet merkezlerinde dahi kadınların 

görülmediği bir toplumda dinî ritüeller de erkek cinsiyetine göre kodlanmıştır.  Dolayısıyla söz 

varlığında erkek egemenliği gayet doğal bir sonuçtur. Günümüzdeki açılıma ve yumuşamaya 

rağmen bu egemenlik kendisini yine hissettirmektedir. Dinî jargon sayabileceğimiz bu söz 

varlığının ne kadarında doğrudan İslam’ın etkisi olduğu ne kadarında Arap etkisi olduğu ne 

kadarında Türk etkisi olduğu kültürel kodlarda saklıdır. Bu kültürel kodlar da bir yönüyle kadın-

erkek algısını yansıtıcı durumdadır. 

İslami jargonda yer alan “abdest, ahiret, amel, ayet, beddua, cehennem, cemaat, cennet, cin, 

din, dindar, dua, dünyevi, ebedi, ecir, ezan, fani, fazilet, fesat, fitne, fitre, günah, habip, hamd, 

haram, hasenat, haya, hayır, helal, hicret, hidayet, ilahi, iman, inanç, kıyamet, kurban, kutsal, 

küfür, meal, melek, mümin, Müslüman, namaz, namazlağı, nefs, nur, oruç, peygamber, rızk, 

riya, sadaka, seccade, sevap, şer, şeriat, şeytan, şirk, takva, takva, tanrı, tefsir, tövbe, vahdet, 

vahiy, vaiz, yemin, zekat, zındık” gibi birçok dinî içerikli sözcük sözlüklerde yer almaktadır. Bu 

sözcükler birçok çalışmada özellikle art zamanlı yöntemle akademik boyutta ele alınmıştır. Bu 

çalışmada genel bir dinî jargondan öte erkeklere özgü yahut erkeklerle ilgili olanlar ele 

alınmıştır. Kimi ifadeler günümüzde hem erkeklere hem de kadınlara özgü duruma gelse de 

toplumun bilinçaltındaki ve hâlihazır kültüründeki duruma göre değerlendirilmiştir. Bazıları 

listeye eklenmiş, bazıları eklenmemiştir. Örnek olarak daha önceleri daha çok erkeklerden 

ortaya çıkan medyumlukta günümüzde kadın medyumlara da rastlanılmaktadır. Latince ve 

Fransızca ‘aracı’ anlamındaki “medyum”, “Kendi kendine veya başkalarının etkisiyle 

kendinden geçme (trans) hâline girerek ruhlardan haber verdiğini veya görünen âlemin 

dışındaki âlemlerle bağlantı kurduğunu iddia eden kişi.” anlamına gelmektedir. Yine aynı 

şekilde erkeklerden oluşan hafızlık geleneği zamanla kadınlara da geçmiştir. İslâm geleneğinde 

Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi anlamında olan ‘hâfız’ sözcüğü yanında Arapça dişi eki 
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getirilerek oluşturulan ‘hafıze’ sözcüğü de dinî jargonda yaygınlık kazanmıştır. İffetli erkek 

anlamındaki (eski alıntı) ‘afif’ sözcüğü yanında ‘iffet sâhibi, namuslu, temiz kadın’ anlamında 

‘afîfe’ sözcüğü de dinî literatürde yeri olan bir eski alıntı sözcüktür.  Arapça ‘murāhiḳ’ın 

müennes (dişi) şekli ‘murāhiḳa’ da buna benzer bir sözcüktür. ‘Dokuz yaşını bitirip de bâliğ 

olmamış kız çocuğuna bülûğa erinceye kadar verilen isimdir.’ (KL) Arapça ‘azіz’in müennes 

şekli olan, Hristiyanlıkta ermiş kadın (GTS; KL) anlamındaki ‘azize’ sözcüğü yanında Arapça 

‘rāhib’in müennes şekli olan ‘Dünyâyı terk edip manastıra çekilmiş Hristiyan kadın, kadın 

râhip’ anlamındaki ‘rāhibe’ sözcükleri sözlüklerde yer alırken ‘hafize’ gibi halk arasında 

yaygınlık kazanan, sonradan ortaya çıkan ‘vaize’ sözcüğü de sözlüklerde yer almamaktadır. 

Vaizeler, vaizler gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilen camii, konferans salonu, 

ceza ve tevkif evleri, çocuk ıslah evleri ve benzeri yerlerde vaaz eden kişilerdir. Sıfat ve isim 

olarak kullanılmış, “Gönül adamı, gönlünde birlik ve huzur zevkini bulan, gerçeği idrâk 

etmekten gelen gönül zenginliği ve müsâmahaya sâhip (kimse), irfan sâhibi, ârif.” (KL 328) 

anlamındaki ‘ehlidil’ (<Ar. ehl ve Fars. dil “gönül” ile ehl-i dil) ile “Dünya adamı, âhireti 

düşünmeyip bu dünyâya gönül bağlamış olan kimse.” (KL 328) anlamındaki ‘ehl-i dünyâ’ 

sözcüğü de erkekler için kullanılan dinî jargon ifadelerindendir. Fakat zamanla kadınlar için de 

kullanılagelmiştir. İmamların erkek olmasından dolayı imamlıkla ilgili sözcüklerin de erkeklere 

özgü ifadelerden oluşması gayet normal bir süreçtir. İlginç bir ifade olan “kadınlar 

hapishanesi” anlamında kullanılmış eski “imam evi” ifadesinin her ne kadar yine imamlarla 

ilgili olduğu gözükse de bu adlandırmada kadınların özne olma durumu söz konusudur. 

“Eskiden kadınlar için ayrı hapishane olmadığından hapsi lâzım gelen kadınlar imamın evine 

gönderilir, orada mahpus bulundurulurdu. “İmam evi” tabirinin meydana gelişi bundandır 

(Mehmet Z. Pakalın: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü)-(KL). 

Türkçenin tarihî dönemindeki dinî terimler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Saadet Çağatay 

(1968; 1972), Fatma Sema Barutçu Özönder (2003), Mehmet Ölmez (2005), Süer Eker (2006), 

Zafer Önler (2009), Emek Üşenmez (2006, 2013), İsmail Erdoğan (2016), Yılmaz Akdemir -

Hasan İsi (2017), Hasan İsi (2017), Afag Memmedova (2017), Sunay Deniz (2019), Cihan 

Çakmak (2020) Eski Türkçedeki dinî terminoloji üzerine çalışmalar ortaya koymuşlardır. Gerek 

bu çalışmalardan hareketle gerekse Türk dilinin en eski kaynaklarından günümüze kadarki 

yapıtları tarandığında Türkçenin tarihî gelişimi sırasında benimsenen yeni dinin terim ve 

sözcüklerinin çabucak Türkçeye dâhil olduğu gözlemlenir. Arapça terimin anlamının 

ödünçlenmesi olarak gözlemlenen bu sürecin yanında kimi zaman da doğrudan dile dâhil 
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olmalar yanında bu tip sözcüklere karşılık gelen Türkçe sözcükler kullanıldığı da 

gözlenmektedir. Türkçe söz varlığıyla karşılanamayan durumlarda ise yeni Türkçe terimler 

türetildiği de görülmüştür. Gerek Uygurların Manihaizm ve Budizm’i kabul edip bu inanca göre 

yaşamalarında gerekse Karahanlıların İslamiyet’i kabul edip İslamiyet’e göre yaşam düzeni 

oluşturmalarında bu durumların izleri görülmektedir. Türkçe kavram alanında Arapça ve 

Farsçadaki kavramlara karşılık gelen sözcükler bulunmaktadır. Birçok Türkçe dini terim İslam 

öncesi inanışlarda da kullanıldığı gibi İslam’ın kabulünden sonra da birçok kavram 

kullanılagelmiştir: “arı (kutsal~ temiz),  asıg (fayda), ayıg (kötü, fena), ayıg kılınç (kötü 

davranış, günah), Bayat (Kadim Allah), boşgut (öğreti, akide), buyan (sevap), edgü, edgülük 

(hayır ~ mukaddes), ıdug (kutsal, mübarek), İdi – Issı (Sahip- Yaradan – Rab), İgidgen 

(besleyen, rızk veren), Keçürgen (affeden), kılınç (doğru davranış, sevap), kirtgünç (inanç, 

iman), savçı – yalavaç (peygamber), tamu (<Moğ. – cehennem), tapug (ibadet), 

uçmak/uçtmah (cennet), Ugan (Kadir Allah), yazık (günah), yükün- (eğilmek, saygıyla 

eğilmek, saygı göstermek/secde etmek, namaz kılmak), yükünç (namaz) vb.” ... Fecri Yavi, 

‘Tarama Sözlüğü’nde Türkçe Dinî Terimler’ adlı çalışmasında (2019) Tarama Sözlüğü’ndeki 

dinî terimlerin Türkçe karşılıklarının çokluğuna dikkat çekmiştir. Dinî sözcük ve terimlerin 

Türkçe karşılıkları belirlenip örnekleriyle birlikte bu çalışmada ele alınmıştır. Yavi’nin bu 

çalışmasında Batı Türkçesinde de dinî terimlere Türkçe karşılık kullanılması geleneğinin 

devam ettiğine dair örnekler görülmektedir. “Sözlükte yer alan bazı terimler ise Arapça ve 

Farsça kelimelere Türkçe kelimeler getirilmek suretiyle Türkçeleştirilmişlerdir: can alıcı 

(Far.+T.) “Azrail”, din yufkaları (Ar.+T.) dini zayıf olanlar, dün namazı (T.+Far.) “teheccüt 

namazı”, emir üzerine olmak (Ar.+T.+T.) “emrini yerine getirmeye hazır olmak”, erte 

namazı (T.+Far.) “sabah namazı”, gaybdan söylemek (Ar.+T.) “olacaktan veya bilinmeyen 

olmuştan haber vermek”, Hak Çalap (Ar.+T.) “Allah-ü Teâlâ”, hayır sanmak (Ar.+T.) “iyilik 

istemek”, imam yiri (Ar.+T.) “mihrap”, kiçi bayram (T.+Far.) “Kurban Bayramı”, küçük 

tevbe (T.+Ar.) “Şaban Ayı”, Peygamber görmiş (Ar.+T.) “sahabe”, suret uğrusu (Ar+T.) 

“riyakârlık”, şeytan atına binmek (Ar.+T.+T.) “nefsin arzu ve isteklerine uymak”, ulu 

bayram (T.+Far.) “Ramazan Bayramı”, yavuz dua (T.+Ar.) “beddua”, yavuz güman iletmek 

(T.+Far.+T.) “suizanda bulunmak”, yüzü kıbleden dönmek (T.+Ar.+T.) “dinden çıkmak”. 

Bazen de yabancı kelimelere Türkçe ekler getirilerek bu kelimeler Türkçeleştirilmiştir: 

bañlamak “ezan okumak”; bañ bañlatmak “ezan okumak”; namazlağı, namazlık “seccade”. 

Birkaç kelime ise Türkçenin ses özelliklerine uydurularak Türkçeleştirilmişlerdir: avdaz < 
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ābdest (Far.) “abdest”; beybence “şeyh karşısında teslimiyet duruşu” < peymançe (Far.) “ayak 

bağı”; ilbiz < iblis (Ar.) “şeytan, iblis” (Yavi, 2019: 1410-1411). 

BULGULAR 

1. Erkeklere Özgü Genel Adlandırmalar 

abdal < Ar. Gezgin derviş (GTS). 

afif < Ar. ‘iffet “kötülük ve günahtan uzak olmak”tan ‘afіf: İffetli (erkek); namuslu, doğru, 

zinadan ve zinaya götüren haram yollardan sakınan (erkek) (GTS; KL).  

ahund – âhond < Far. āhūnd: İran’da din adamlarına verilen unvan, üstat, hoca (KL 25). 

aksakal (3) < T. Ak + T. sakal  mecaz: Ermiş, evliya (GTS). 

aziz < Ar. ʿazīz: Ermiş, eren (GTS). (3) Maddî ve manevi hayatı insanlığa örnek olabilecek 

keramet sâhibi erkek eren, ermiş, veli (KL 98). 

baba (3): Tarikat büyüklerine, manevi mertebe sâhibi kimselere verilen unvan. Bektaşi şeyhi 

(KL). Tarikatların bazısında tekke büyüğü: Bektaşi babası. Bu gibi kimselere verilen unvan: 

Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas (GTS). 

başimam < T. baş + Ar. imām: Birden çok imam bulunan camilerde en kıdemli imam (GTS). 

başpapaz < T. baş + Yun. papas: Papazların başı olan din adamı (GTS). 

başpiskopos < T. baş + Yun.: Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı (GTS; KL). 

Bektaşi babası: Bektaşi tarikatından olan derviş (GTS). 

Bektaşi dedesi: Bektaşi tarikatında üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taşıyan 

derviş (GTS).  

dede (6-7): Mevlevilikte çilesini doldurmuş Mevlevî dervişlerine, diğer tarikatlarda ise şeyh 

adayı durumundaki dervişlere verilen unvan. Bektaşilerde eskiden baba yerine mürşide verilen 

isim ve unvan.  

dede baba: Bektaşilerde Kırşehir’deki pir makamı postnişinine verilen unvan (KL). 

derviş < Far. dervіş:  Tarikata girip bir şeyhe bağlanan, onun izinden Hak yolunda yürüyüp 

nefsini ıslah eden, varlık iddiâsından geçip Allah’ın birliğini bütün kâinatta görerek kendini 

Hakk’a ve onun yarattıklarına adayan kimse, tarikat müntesibi (GTS; KL).   
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deyrânî (< Ar. deyr’in nispet eki almış şekli): Manastıra, kiliseye mensup kimse, manastır 

adamı (KL 279). 

deyyar < Ar. deyr “manastır”dan deyyār: 1. Manastır adamı, zâhit. 2. Kimse, fert, şahıs (KL 

279). 

din adamı: Mesleği dinle ilgili işler olan görevli (GTS); 1. Din görevlisi. 2. Din âlimi (KL 287). 

din görevlisi: İmamlık, vaizlik, müezzinlik vb. dinî hizmetleri yerine getiren kimse, din adamı 

(KL 287). 

efendi (5) < Rum.: Şeyh, pir (KL 323). Erkek isimlerinden sonra bey yerine kullanılan unvan 

sözü [Eskiden saygı ifadesi olarak şehzâdeler, din adamları, okumuş kimseler için kullanılırdı. 

Bugün ise beyden sonra gelen ikinci derecede bir unvan durumundadır.] (KL 323). 

ehlullah < Ar. ehl ve Allāh ismiyle ehlu’llāh: Allah adamı, veli, evliya (KL 328). 

eren < Eski Türk. eren [< er+en] “erkekler”: Ermiş veli, yatır, evliya [Daha ziyade çoğul 

olarak kullanılır.] (KL 347); Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan 

kimse (GTS). 

Habîbullah – Habîb-i Hudâ – Habîb-i Kibriyâ: Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed bozmak 

(KL). 

habip – habib (2) < Ar. ḥubb “sevmek”ten ḥabіb: 2. (Habîbullah “Allah’ın sevgilisi” sözünün 

kısaltılmışı olarak) Hz. Muhammed bozmak (KL).  

haham < İbr. hāhām “bilge, hakim”: Yahudilerin din adamı (KL 457); Yahudi din adamı 

(GTS). 

hahambaşı: Bir ülkedeki Yahudi cemaatinin dinî reisi (KL 457; GTS). 

halife < Ar. ḫalīfe: (1) Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din 

koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse (GTS); (7) Bir mürşidin, dervişleri arasından mürşit 

olmaya ve derviş yetiştirmeye manen ehliyet kazanmış olduğu için seçip belli bir usul içinde 

irşada memur ettiği müridi. (8) Cenabıhakk’ın, ilmine vâris kılarak yeryüzünde hükmetmek 

üzere dünyaya gönderdiği Hz. Âdem; peygamberlerden ve insan-ı kâmillerden her biri (KL 

459).  
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hoca < Far. ḫvāce: Müslümanlıkta din görevlisi. Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din 

adamı (GTS); (1) Dinî hizmetlerde görevli kimse, din görevlisi. 2. Bir öğretim kurumunda ders 

okutan kimse, öğretmen, muallim (KL 482).  

hünkâr < Far. ḫunkār < ḫudāvendiiār: Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir 

unvan (GTS) (2) Din büyükleri için de kullanılmıştır: “Molla Hünkâr: Hz. Mevlânâ.” Hünkâr 

Hacı Bektaş Velî yoldaşı (Pir Sultan Abdal) (KL 524). 

imam < Ar. imām: 1. Cemaatle kılınan namazlarda en önde duran ve namaz kılınırken 

kendisine uyulan kimse. 2. İslâm dininde görüş ve fikirleriyle bir mezhebe öncülük etmiş olan 

kimse: “İmâm-ı Âzam.” “İmam Mâlik.” “İmam Şâfiî.” 3. Hz. Muhammed’den sonra onun 

vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan. 4. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet 

başkanı. 5. Dördüncü halife Hz. Ali’nin soyundan gelen ve onun vekili kabul edilen kişilerin 

unvanı: “İmam Câfer Sâdık.” “İmam Mûsâ Kâzım.” 6. Dinî konularda içtihat etme seviyesine 

gelen müçtehitlerden her biri: “İmam Ebû Yûsuf.” “İmam Gazzâlî.” 7. İslâm ilim ve kültüründe 

herhangi bir ilim dalında önderliği, üstünlüğü kabul edilen kimse: “Kırâat ilminde imam.” “Dil 

ilminde imam.” 8. En önde bulunan kimse, önder. (GTS; KL).  

kardinal < Fr. cardinal < Lat.: Hristiyanlıkta papayı seçen ve onun danışmanı ve yardımcısı 

durumunda olan, en yüksek ruhani rütbeyi haiz Katolik başpapazlarından her biri (GTS; KL). 

keşiş < Far. keşiş: Rahip. Manastırda münzevî bir hayat yaşayan, hiç evlenmemiş hıristiyan 

papazı, karabaş (GTS; KL). 

molla < Ar. mevlā “efendi”den mūlā > molla: (3) Âlim, hoca, bilgin; (4) Medrese öğrencisi 

(GTS; KL). 

monsenyör (II) < Fr. monsignor ~ mon seigneur ~ monsignore < İt.: Hristiyanlıkta yüksek 

aşamalı din adamlarına verilen unvan. Kardinal, başpiskopos, piskopos gibi yüksek dereceli 

Hristiyan din adamları için kullanılan unvan sözü (GTS; KL).  

müezzin < Ar. eẕān > te’ẕіn “ezan okumak”tan mu’eẕẕin: Namaz vakitlerini haber vermek için 

ezan okumakla görevli kimse (GTS; KL). 

müftü < müftî < Ar. iftā’ “fetvâ vermek” > muftі’den ses uyumu ile müftü: 1. İl ve ilçelerdeki 

imam, hatip, vâiz, müezzin gibi din görevlilerinin âmiri durumunda olan ve dinî hususlarda 

fetva verme yetkisine sâhip bulunan memur. 2. Dinî hususlarla ilgili soruları cevaplandıran ve 



 
 
 
 

89  

meseleleri fetva vermek suretiyle halleden fıkıh âlimi. 3. Şeyhülislâm sözünün 

yaygınlaşmasından önce onun yerine kullanılan tabir (GTS; KL).    

mürahik < Ar. murāheḳa “bülûğ çağına yaklaşmak”tan murāhiḳ: On iki yaşını bitirip de bâliğ 

olmamış erkek çocuk (KL). 

nakîb-i imâret < Ar. naḳіb + Ar. ‘imāret ‘bir yeri bayındır ve mâmur etme, bayındırlık’: Bir 

imaret şeyhinin yardımcısı, imaret işlerinin gözeticisi (KL). 

nakip < Ar. neḳābet “başkan olmak”tan naḳīb:  (2) Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede 

(GTS); 1. Bir cemaatin büyüğü, bir kavim veya kabilede başkan veya başkan vekili olan kimse. 

2. Tekkede mukabelede, semada şeyhe vekâlet veya yardımcılık eden kıdemli derviş veya dede, 

esnaf teşkilatında şeyh yardımcısı (KL).  

nebi < Ar. neb’ “haber vermek”ten nebī: Kendisine kitap indirilmemiş peygamber (GTS). 1. 

Tanrı buyruğunu kullara bildiren kimse, peygamber [Nebîler, kendilerine kitap indirilmemiş 

olan ve daha önceki şeriatı tebliğ eden peygamberlerdir. Bu yönleriyle kitap sâhibi resullerden 

ayrılırlar.] 2. teşmil. Hz. Muhammed (KL).  

Noel Baba: Hristiyanlarca Noel gecesi gelip çocuklara armağan dağıttığına inanılan, ak sakallı 

masal ve efsane kahramanı (GTS). 

papa < İt. papa < Yun.: Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan’da 

oturan ve Hz. İsa’nın vekili sayılan başkanı (GTS); Katolik kilisesinin başı, Katoliklerin 

Vatikan’da oturan en büyük din adamı (KL). 

papaz < Rum. - Yun. papas: 1. Hristiyan din adamı, peder. 2. Üzerinde papaz resmi olan 

iskambil kâğıdı, rua. 

peder (II) < Far. peder: Papaz (GTS). 

peygamber < Far. peyiām “haber” ve ber “getiren” ile peyiām-ber: Allah tarafından 

emirlerini kullarına bildirmekle görevlendirilmiş kimse, Tanrı elçisi, nebî, resul (GTS; KL). 

pir (II) < Far. pīr: Bir tarikat veya sanatın kurucusu (GTS; KL). 

piskopos < Rum.-Yun. espiskopos: Bir bölgenin ruhani idaresiyle görevlendirilmiş olan 

başpapaz. Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek 

aşamasında olan din görevlisi (GTS; KL). 
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postnişin < Far. pūst “post” ve nişіn “oturan” ile pūst-nişіn: Bir tekkede şeyhlik postuna 

oturan, şeyh makamına geçen (postta oturan, tekkenin şeyhi olan) kimse kurucusu (GTS; KL). 

rahip < Ar. rehb “korkmak, çekinmek”ten rāhib: Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan 

evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş (GTS); Dünyayı terkedil manastıra çekilmiş Hristiyan din 

adamı; bazı dinlerde din adamı (KL). 

rint – rind I < Far. rind: Görünüşe ve dünya işlerine kıymet vermeyen, kurallardan uzak, bütün 

varlığı kendi iç dünyasına göre değerlendiren, gönül gözüyle gören, hoş görülü, kalender, içkiye 

düşkün ve derbeder görünüşünün aksine arif, hakîm, gönül ehli kimse. Gönül eri (KL; GTS). 

rua < Fr. roi: Papaz; kral; üzerinde kral resmi bulunan iskambil kâğıdı (GTS; KL). 

sufi < sûfî – sôfî < Ar. < Yun.:  Tasavvufa inanan, tasavvufu bir hayat görüşü olarak 

benimseyen, tasavvuf ehli kimse, derviş, mutasavvıf  (GTS; KL).  

şeyh <Ar. şeyḫūḫat “yaşlanmak, ihtiyarlamak”tan şeyḫ “yaşlı kimse”: 1. Tarikat kurucusu, bir 

tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse. 2. Tarikat büyüğü veya tarikat kollarından 

birinin başında bulunan kimse. 3. Arap kabile ve aşireti başkanı. (GTS) 1. Bir tarikata girip seyr 

ü sülukunu tamamladıktan sonra o tarikatın başı durumundaki en yüksek mertebeye çıkan 

bulunan ve kendisine derviş yetiştirme (irşat) izni verilen kimse; taliplere rehberlik edip onları 

tarikat usullerine göre irşat etmek ehliyetine sâhip kâmil insan. 2. Ahi teşkilatında ve loncalarda 

bir esnaf birliğinin başı durumunda olan kimse: “Sahaflar şeyhi.” 3. Bir kabilenin, bir aşiretin 

başı, şıh. 4. Yaşlı kimse, ihtiyar.  5. Hadis ilminde bir râvînin kendisinden hadis aldığı kimse, 

hoca. (KL) 

şeyh-i imâret: Bir imâreti yöneten, yoksullara gerekli yardımı yapan kimse (KL). 

şeyhü’l-harem: Halife tarafından Mekke’nin yönetimiyle görevlendirilen memur [Şam valileri 

hakkında da kullanılmıştır.] (KL). 

şeyhü’l-meydan – şeyh-i kemankeşan (râmiyan, rumat, tîrendâzan): tarih. Bugünkü okçuluk 

federasyonu durumunda olan, Okmeydanı tekkesinin başında bulunan, önceleri kemankeşler 

arasında seçimle iş başına getirilen, daha sonra pâdişah fermânı ile tâyin edilen kimsenin unvanı 

(KL). 

şeyhü’l-vüzerâ: En yaşlı vezir (KL). 



 
 
 
 

91  

şeyhü’l-islâm < Ar. şeyḫ “reis, baş”, harf-i târif el- ve İslām ile şeyḫu’l-İslām: Osmanlı 

Devleti’nde dinî kurumların, şeriat mahkemelerinin ve ilmiye sınıfının başı durumunda olup 

bunlara nezaret eden en yüksek rütbeli din adamına verilen unvan (GTS; KL). 

şıh: halk ağzı. Şeyh (KL). 

vaiz < Ar. va’ẓ “öğüt vermek”ten vā’iẓ: İbadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar 

yapan kimse, öğütçü (GTS; KL). 

2. Giysi  - Eşya Adları 

cübbe – cüppe < Ar. cubbe: 1. Elbise üstüne giyilen, bedeni uzun ve bol, yenleri geniş, 

düğmesiz giyecek: “İmam cüppesi.” 2. Eskiden din adamlarının binişlerinin altına giydikleri 

darca ve uzun giyecek (GTS; KL). 

destar < Far destār: Sarık (GTS; KL). 

destegül: < Far. deste ve gul’den deste-gul: 1. Mevlevîlerin bilhassa sema ederken tennure 

üstüne giydikleri, boyu bel hizasında, yakasız, göğsü açık, kolları bileklere kadar olan dar 

gömlek [Semâ ederken açılmaması için sağ eteğinden çıkan bir şeritle beldeki yün kemere 

tutturulur.]. 2. Bektaşilerin giydikleri haydariden uzun, cübbeden kısa, kolsuz üst giyeceği. 

haydarî – haydariye – hayderî – hayderiye < Hz. Ali’nin lakabı Ḥaydar ve nispet eki -і ve -

iyye ile ḥaydarі – ḥaydariyye < Ar. ḥayder) Asıl anlamı “arslan” olan kelime Hazret-i Ali’ye 

lakap olmuş, onun yiğitlik ve cesâretinden dolayı “yiğit ve cesur” anlamında kullanılmıştır. 

Bilhassa dervişler tarafından hırka altına giyilen yakasız, kolsuz, omuz başları 7–8 santimlik 

bir kulak şeklinde omuzları örten, abâ veya çuhadan hırka (KL). 

ihram (2) < Ar. ḥarem “haram olmak”tan iḥrām: Hacceden Müslüman erkeklerin dikişsiz, 

beyaz bir peştamal ve omuza alınan bir havludan, kadınların ise bolca bir elbiseden ibaret olan 

ve kefeni andıran kıyafetleri (KL 544).  

imâme - amâme < Ar. ‘imāme: Sarık (KL).  

sakal-ı şerif: Hz. Muhammed’in küçük bir şişeye konduktan sonra kat kat bohçalar ve kutular 

içinde saklanan ve mübarek gecelerde halka ziyaret ettirilen sakal teli, lihye-i şerif (KL 1049). 

sarık: Fes, külâh, kavuk gibi başa giyilen şeyler üzerine sarılan tülbent, şal vb.; amâme, imâme, 

destar (GTS; KL). 
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şeyh postu (1): Tekkelerde tarikat şeyhinin oturduğu post (KL). 

takke < Far. ṭāḳiye > ṭāḳye’den:  Müslüman erkeklerin namaz kılarken başlarına giymiş 

oldukları yarım küre biçiminde ince hafif başlık. 

tennûre < Ar. tennūre: Mevlevî dervişlerinin giydikleri kolsuz, yakasız, bel kısmı kırmalı ve 

dar, belden aşağısı geniş, yırtmaçlı etekleri ayaklardan biraz yukarıda, iki parçadan ibaret 

giyecek (KL). 

3. Genel Kavramlar  

başimamlık: 1. Başimam olma durumu. 2. Başimamın yaptığı iş (GTS). 

başpapazlık: 1. Başpapaz olma durumu. 2. Başpapazın yaptığı iş. 3. Başpapazın 

sorumluluğunda olan bölge (GTS). 

başpiskoposluk: 1. Başpiskopos olma durumu. 2. Başpiskoposun yaptığı iş. 3. Başpiskoposun 

makamı (GTS; KL). 

çile (I) < Far. çille “kırk günlük riyâzet” < Far. çihil “kırk” > çihile > çille “iplik destesi veya 

yay kirişi”nden:  Bir dervişin, maneviyatı ile baş başa kalmak için şeyhinin izniyle inzivaya 

çekilip dünya nîmetlerinden el çektiği ve kendisini ibadete verdiği kırk günlük devre ve bu 

devrede geçirilen hal. Allah’a erişme yolunda nefsi terbiye etmek için haz verecek her türlü 

şeyden el çekilen, her türlü sıkıntının göze alındığı, müddeti değişik perhiz ve riyazet devresi 

(KL; GTS). 

dervişâne: Dervişlere yakışır şekilde, derviş gibi, dervişçesine (GTS; KL). 

dervişçe: Bir dervişe yakışır şekilde, alçak gönüllülükle, müsamaha ve tevekkülle, dervîşâne 

(GTS; KL). 

derviş-haslet (-meşrep, -nihad) < Ar. ḫaṣlet, meşreb ve Fars. nihād “huy, mizaç, yaratılış”la: 

Derviş huylu, derviş yaratılışlı, kanâatkâr, hoş görülü, alçak gönüllü (KL).  

dervişlik: Derviş olma durumu (GTS; KL). 

haydarâne < Ar. + Far. -āne ekiyle: Hazret-i Ali’ye yakışacak tarzda, yiğitçe, cesurca (KL). 

hitan < Ar. ḫitān: Sünnet etme. Erkek çocuklarının üreme organlarının ucundaki deri parçasının 

alınması, sünnet olma (KL).  

hitan cemiyeti: Sünnet düğünü (KL). 
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hocalık: Hoca olan kimsenin durumu ve mesleği (KL; GTS).  

istibrâ (2) < Ar. berā’et – burū’ “berî olmak, temiz olmak”tan istibrā’: Bir erkeğin idrarını 

yaptıktan sonra tenasül organını temizlemesi (KL). 

müezzin mahfili: Büyük câmilerde müezzinler için ayrılmış yer (GTS; KL). 

müezzinlik: 1. Müezzin olma durumu. 2. Müezzinin yaptığı iş (GTS; KL). 

müftülük:1. Müftü olma durumu. 2. Müftünün işi ve makamı. 

mürâhiklik: Mürâhik ve mürâhika olma durumu (KL). 

peygamberlik: Peygamber olma durumu, yalvaçlık, nübüvvet (GTS; KL). 

piskoposluk: 1. Piskoposun yönettiği bölge. 2. Piskoposun oturduğu bina. 3. Piskoposun görevi 

(GTS; KL). 

post (3) < Far. pūst’tan pōst: Tarikatlarda şeyhlik makamı (GTS; KL). 

rahiplik: 1. Rahip olma durumu. 2. Rahibin görevi (GTS; KL). 

ruhbaniyet < Ar. ruhbāniyyet: Ar. rehbāniyyet “manastır hayâtı yaşama”dan veya ruhbān’dan 

ruhbānі > ruhbāniyyet:  Rahiplerin dünyadan el etek çekerek yaşamaları durumu, rehbâniyet; 

ruhbanlık (KL; GTS). 

sakal duası: Bir kimsenin Hz. Muhammed’in sünnetine uyarak sakal bırakması vesilesiyle 

yapılan dua (KL 1049). 

sufilik: Sufi olma durumu (GTS; KL). 

sünnet < Ar. sunnet: Hz. Muhammed’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları 

ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (KL; GTS). 2. Erkek çocukta, erkeklik organının 

ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi [Kelime bu anlamı Türkçede kazanmıştır. (KLS)] (GTS) 

şeyh postu (2): Şeyhlik makamı (KL). 

şeyhlik: 1. Şeyh olma durumu. 2. Şeyh olan kimsenin yaptığı görev. 3. Şeyh olan kimsenin 

makamı (GTS; KL). 

vâizlik: 1. Vâiz olma durumu. 2. Vâizin yaptığı iş (GTS; KL).   

4. İslamî Yer (İbadet) Adları 
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İbadet merkezlerine her ne kadar kadınlar günümüzde gitmeye başlasa da eski dönemler göz 

önüne getirildiğinde bu tür dinî merkezlere daha çok erkeklerin gittiği bilinmektedir. Birçok 

ibadetin (Cuma, bayram ve cenaze namazı gibi) erkekler tarafından eda edilmesi de bunların 

sebeplerindendir.  

cami < Ar. cem’ “toplamak”tan cāmi’: Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer. 

Müslümanların, içinde vakit namazlarıyla cuma ve bayram namazlarını kıldıkları ve ibadet 

ettikleri mihraplı, minberli, genellikle minareli bina, büyük mescit (GTS; KL). 

mescit < Ar. sucūd “secde etmek”ten mescid: 1. Müslümanların vakit namazlarını kılmaları ve 

ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan, içinde cuma ve bayram namazları kılınmayan 

minâresiz, minbersiz küçük cami (GTS; KL). 2. teşmil. Câmi: “Mescid-i Aksâ.” “Mescidü’l-

Haram.” mescid-i câmi – mescidü’l-câmi: İçinde cuma ve bayram namazları kılınan büyük 

ibâdet yeri, câmi.  

tekke < Ar. tekye’den: Bir tarikata mensup dervişlerin zikir ve ibadet ettikleri ve içinde tarikatın 

gerektirdiği şekilde yaşadıkları yer, dergâh (GTS; KL). 

türbe: < Ar. türbe: Genellikle içinde büyük bir kimse gömülü olduğu, ziyaretgâh hâline 

getirilen mezar, ziyaret edilen mezar (GTS; KL). 

zaviye (3) < Ar. zaviye:  Küçük tekke (GTS). Osmanlı Devleti’nin ilk devirlerinde genellikle 

yerleşim merkezleri dışındaki yollar üzerinde, derbentlerde kurulan ve dinî-tasavvufî inanç ve 

fikirleri yaymak, bölgenin güvenlik ve asayişini sağlamak, gelip geçenleri barındırmak, yedirip 

içirmek gibi işleri üstlenen, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamış olan dinî ve 

sosyal kurum (KL).  

5. Bazı (Genel) Birleşik Eylemler, Atasözleri ve Deyimler 

imam ..... cemaat .... : Yöneticilerin kötü bir iş yapmaları, onların buyruğundakilerin daha kötü 

bir iş yapmalarına yol açar` anlamında kullanılan bir söz (GTS).  

imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz: Bir şey alınması imkânı olmayan yerden, bir 

şeyler vermesini beklemek boştur` anlamında kullanılan bir söz (GTS).   

imam nikâhı: İslâm dini kurallarına göre kıyılan dinî nikâh (KL; GTS).  

imama uymak: 1. Bir imamın arkasında ona uyarak namaz kılmak 2. mecaz Başta olana tâbi 

olmak (KL).   
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imamın abdest suyu gibi: Soğuk veya sıcak olması gerekirken ılık olan içecekler için 

kullanılan bir söz (GTS). 

kaçırmak (12): (Müslüman erkek) Karısını yabancı sayılan erkeklere örtüsüz göstermemek 

(KL 598). 

papaz her gün pilâv yemez: Hoşuna giden şeyin her zaman olmasını istiyorsun ama olmaz, 

her zaman aynı elverişli imkân bulunmaz (KL; GTS).   

papaz olmak (biriyle): Çıkarları ters düştüğü için sürtüşmek (GTS).  

papaz uçurmak: İçki âlemi yapmak (KL; GTS).   

papaza dönmek: Saçı sakalı uzayıp darmadağınık bir durum almak (KL; GTS).   

papaza kızıp (darılıp) oruç (orucunu) bozmak: Başkasına sinirlenip zararı kendisine 

dokunacak bir iş yapmak, gâvura kızıp orucunu bozmak (KL; GTS).  

papazı bulmak: beklemediği kötü bir sonuçla karşılaşmak, belasını bulmak (GTS). 

posta geçmek (oturmak): Şeyh olmak, şeyhlik makamına oturmak (KL). 

şeyhin kerameti kendinden menkul: Büyük işler gördüğünü söyleyen birinin sözüne 

inanılmadığını anlatmak için söylenen bir söz. 

Cami sözcüğü kadın erkek her Müslüman’ın ibadet merkezidir. Gerek bazı ibadetlerin 

(namazların) gerekse baskın Arap kültürünün de etkisiyle camiler erkeklere özgü konuma 

gelmiştir. Günümüzde camilerin çoğunda kadınlara özgü bölümler açılmasına rağmen farz 

namazlar dahil birçok ibadette erkeklerin mekânı sahiplenmeleri devam etmektedir. Erkek 

algısı ile doğrudan ilgisi olmayan ama cami sözcüğünün kullanıldığı deyim ve atasözleri de 

şunlardır: cami duvarına işemek (siymek): Hürmet edilmesi gereken yerlere ve şeylere karşı 

saygısızca davranarak başına bir felâket gelmesine yol açmak (KL). cami kapısına bırakmak 

(koymak, terk etmek…): 1. Başından atmak istediği kundak çocuğunu hayır sâhipleri alıp baksın 

diye bir câmiin kapısına koymak. 2. teşmil. Ortalıkta bırakmak, terk etmek (KL). cami ne 

kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur: cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini 

okur. caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur: Kendisini yetiştiren kimsenin malına 

hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur (GTS). 
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Sonuç 

Türkçede dinî terimlerle ilgili birçok çalışmanın varlığı bilinmektedir. Gerek alıntı/konuk 

sözcüklerin varlığı gerekse bu tür alıntı/konuk sözcüklere Türkçe karşılıkların varlığı Türkçenin 

tarihî dönem söz varlığında dikkat çekici konumdadır. Özellikle din değişikliğine rağmen 

Türkçe kökenli söz varlığı yeni kabul edilen dinin (kültürün) kavram alanındaki ifadelerin Türk 

dilinin kavram alanında da bulunmasının göstergesidir. Kubbealtı Lügati ile Türk Dil 

Kurumunun Güncel Türkçe Sözlük’ünü karşılaştırarak elde ettiğimiz bulgular neticesinde 

alıntı/konuk sözcük de olsa Türk dilinin kavram alanında yer edindiğini, böylelikle dinî jargon 

oluşturduklarını görmekteyiz. Özellikle günlük dilde kullanılmaları, deyim ve atasözleri 

oluşturmaları bu durumun yansımasıdır. Cumhuriyet dönemindeki değişme ve gelişmelere 

bağlı olarak birçok sözcük de eskimiştir. Eskimiş olmasına rağmen birçok konuk/alıntı 

sözcüğün İslami birçok grupta dinî jargon olarak kullanılageldiği de bilinmektedir. Bu tür 

eskiyen sözcükler de sözlüklerde yer aldığından bulgular kısmına eklenmiştir. Aziz, papa, 

papaz, monsenyör, kardinal, başpiskopos, piskopos gibi yüksek dereceli Hristiyan din adamları 

için kullanılan unvanlar yanında haham, hahambaşı gibi Yahudiliğe ait terimler de az da İslam 

dışı diğer dinlere ait sözcüklerdir.  Bu tür sözcüklerde de az da olsa Rumca, Yunanca, Latince 

yapılar görülmektedir. Dini terminolojide yer alan bulgulara göre erkeklere göre kullanılan, 

erkek egemenliğinin ön plan da olduğu ifadelerin varlığı ve fazlalığı dikkat çekmiştir. Söz 

varlığında Arapçanın baskınlığı göze çarpan en önemli unsurdur. Arapça yanında Farsça kök 

ve ekler de ağırlığını korumaktadır. Güncel Türkçe Sözlük ve Kubbealtı Lügatı’nın birlikte 

karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu çalışmada atasözü, birleşik eylemler ve deyimler haricinde 

toplamda 101 sözcük bulunmaktadır. Bunlardan birçoğu sözlükte yer almasına rağmen 

kullanım alanından düşmüş (eskimiş) sözcüklerdir. Tekli yapılarda köken bakımından Arapça 

40, Farsça 5, (biri Latinceden, biri İtalyancadan gelen) Fransızca 3, (doğrudan) Rumca 2, 

Rumca ve Yunancadan 1, (Yunancadan gelen) İtalyanca 1, İbranice 1 sözcük vardır. Aksakal, 

eren, dede ve sarık dışında Türkçe sözcük bulunmamaktadır. Bunların dışında ‘ak’ ve ‘baş’ 

sözcükleriyle kurulu yapılar dikkat çekmektedir. Türkçe “ak” sözcüğünün sıfat tamlamasında 

tamlayan olarak kullanıldığı 1 sözcük (aksakal); “baş” sözcüğünün sıfat tamlamasında 

tamlayan olarak kullanıldığı 3 sözcük (başimam, başpapaz, başpiskopos); “baş” sözcüğünün 

tamlanan olarak kullanıldığı (hahambaşı) 1 belirtisiz isim tamlamasından oluşan sözcük; 8 adet 

belirtisiz isim tamlaması (Bektaşi babası, Bektaşi dedesi, din adamı, din görevlisi, hahambaşı, 

hitan cemiyeti, müezzin mahfili, sakal duası); Farsça +âne ekiyle kurulan 2 sözcük (dervişâne, 
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haydarâne); Türkçe + çe ekiyle 1 sözcük (dervişçe); ehlullah, habîbullah gibi yapılar yanında 

“şeyhü’l-islâm, şeyhü’l-vüzerâ” gibi çokça Arapça tamlamalar yanında “sakal-ı şerif” gibi 

Farsça tamlamalar; “ahund, baba, dede, efendi, hünkâr, imam, monsenyör, şeyhülislâm, 

şeyhülmeydan” gibi unvan sözcükleri bu sözlüklerde yer alan dinî terminolojiye ait 

sözcükbirimlerdir. Ayrıca unvan ifadelerinden efendi sözcüğünün kullanım alanı zayıflasa da 

‘imam’ sözcüğünün kullanım yaygınlığı varlığını korumaktadır. Ayrıca sıfat tamlaması 

şeklinde oluşturulan “dede baba” unvanı da ilginç bir yapı olarak karşımızda durmaktadır.  

Kısaltmalar 

Ar.:   Arapça 

Far.:   Farsça 

Fr.:   Fransızca 

GTS:  Güncel Türkçe Sözlük 

İbr.:  İbranice 

İt.:  İtalyanca 

KL:   Kubbealtı Lügati 

Lat.:  Latince 

Rum.:   Rumca 

T.:  Türkçe 

Yun.:  Yunanca 
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YÜZELLİLİKLER MESELESİ VE YÜZELLİLİK POLİSLER 

Çağrı PİŞKİN 

Giriş 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti 

için harp dönemi sona ermiş, mütareke dönemi başlamıştır. İtilaf Devletleri, Mondros 

hükümlerine dayanarak Osmanlı Devleti’nin dört bir yanını işgal etmeye başlamıştır. İşgaller 

karşısında tepkisiz kalan İstanbul Hükümeti, İtilaf güçlerinin himayesini kabullenmiş 

durumundaydı. Bu gelişmeler karşısında yurdun işgal edilmesine kayıtsız kalamayan bir grup 

vatansever işgallere karşı direniş hareketi başlatma kararı almışlardır. 1 

Bu şartlar altında Mustafa Kemal, Anadolu’da direniş hareketini başlatmak ve yurdun çeşitli 

yerlerinde filizlenen direniş hareketlerini tek bir çatı altında toplamak adına için 19 Mayıs 1919 

tarihinde Samsun’a çıkmıştır. Burada ülkenin durumunu şu şekilde özetlemiştir: “1919 yılı 

Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her 

tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları 

boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı’na 

sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat 

ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini 

hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa ‘nın başkanlığındaki hükûmet 

âciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte 

kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi 

alınmış ve alınmakta...”2 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadele’ye Türk Polisi de özverili bir 

şekilde destek vermiştir. Bu süreçte Türk Polisi de mücadelenin çeşitli safhalarında yer almıştır. 

Polis, Millî Mücadele’de Bilfiil cephede savaşa katılmış, Millî-manevi değerlerle birlikte halkın 

korunmasını sağlama, Halkı Kurtuluş Savaşı’na katılma ve destekleme hususunda 

teşkilatlandırma, Millî Mücadele’nin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat ile İstanbul’daki üst 

 
 Doktorant, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, cagripiskin@outlook.com.  
1 Sedat Bingöl, Yüzellilikler Meselesi”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994, s.2-3. 
2 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Kaynak Yayınları, Ankara, 2015, s.31. 
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yöneticileri Ankara’ya gönderme, Millî Mücadele’ye yönelik casusluk ve diğer yıkıcı 

faaliyetleri önleme hususlarında faydalar sağlamıştır.1 

Ancak bu süreçte yurtta oluşan otorite boşluğu çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde iç ayaklanmaların önü açılmıştır. Bu konuda ilginç bir örneği 

İsmet İnönü’nün hatıralarında görmek mümkündür. İnönü, isyan çıkan bir yöreye göndereceği 

bir binbaşıyı ayrıntılı bir şekilde aydınlatıp, ikaz eder: “Söylediğim yere vardığın zaman, 

müfrezen görünür görünmez, halk karşıdan görünecek, tekbir getirerek askerîmiz geldi diye sizi 

karşılayacaklar. Bunları askerîn içine sokmayacaksın. Askerî dışarıda tutacaksın. Kim gelirse 

gelsin, ne söylerse söylesinler inanmayacaksın. Davet edecekler gitmeyeceksin. Yorgunsunuz, 

argınsınız diye size ziyafet vermeye kalkacaklar. Seni, askerîni, hepinizi alacaklar, evlere 

dağıtacaklar. Bu teklifi kabul etmeyeceksin. Sen orada isyan tertip etmek için, hareket etmek 

için hazırlananlar olduğunu söyleyeceksin, onları isteyeceksin, seni istikbal edenleri bunun için 

yardıma çağıracaksın. Eğer bunu yapabilirsen, ele geçirdiğin kimseleri oradan çıkarırsın, 

kimlermiş, nereden gelmişler tahkik edersin ve ona göre mahkemeye sevk edersin. Neticeyi 

böyle alırsın.” Buna rağmen göreve yolladığı binbaşının birkaç gün sonra süklüm püklüm geri 

döndüğünü aktaran İnönü, iç isyanların aldatıcı görüntüsü karşısında önlem alabilmenin 

zorluğuna dikkat çekerek, aynı millet fertlerinin birbirini aldatıp pusuya düşürmesinin son 

derece kolay bir şey olduğunu ve bütün iç isyanların en zayıf noktasının bu olduğunu 

vurgulamaktadır.2 

Ortaya çıkan bu otorite boşluğunda Millî Mücadele karşıtı polisler de ortaya çıkmıştır. İstanbul 

Hükümeti veya İtilaf güçleriyle iş birliği yapan bazı polisler Millî Mücadele karşıtı faaliyetler 

yürütmüş, vatana ihanete sürüklenmişlerdir. M. Kemal Nutuk’ta birçok defa İstanbul’da 

bulunan Emniyet Müdürlerinin birçoğunun ajan olduğunu ve bunların İtilaf Devletleri lehine 

çalıştığını vurgulamış ve bu kişileri sonraki yıllarda 150’likler listesine almıştır. İstanbul’daki 

(150’lik) polislerin ve bu memurlardan sorumlu olan hükûmetin, Sait Molla (150’lik) tarafından 

denetlendiğini ve Sait Molla tarafından İngilizlere polis faaliyetlerinin raporlandığı tespit 

edilmiştir. Sait Molla’nın raporları o yıllarda ele geçirilmiştir.3 

 
1 Eyüp Sahin, “Kurtuluş Savaşında Türk Polisi”, Polis Dergisi, Sayı: 47, Yıl: 12, (Ocak-Şubat-Mart 2006). s. 45. 
2 İsmet İnönü, Hatıralar, 1. Kitap, Ankara, 1985, s. 204. 
3 Ahmet Yusuf Yılmaz, Cumhuriyetin Sürgünleri Yüzellilikler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2022, s.49. 
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Kurtuluş Savaşı mücadelesi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra 24 Temmuz 1923 

tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Lozan görüşmeleri sonunda “Genel 

Affa İlişkin Bildiri ve Protokol” imzalanmıştır. Bu gelişmenin devamında Lozan konferansında 

kabul edilen metinler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Ağustos 1923 tarihli oturumunda 

ilgili sayılı kanunların onaylanmasıyla birlikte, Türk Hükümeti için ilan edilmesi zorunlu hale 

gelen genel aftan yararlanamayacak olan yüz elli kişilik listenin hazırlaması zorunluluğu da 

doğmuştur.1 

Lozan’da müzakeresinde Yüzellilikler konusu görüşülürken Dâhiliye Nezareti ve Emniyeti 

Umumiye Müdüriyeti yüz elli kişinin listesini hazırlamakla meşgul olmuştur. Yunanlılar veya 

İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen veya Kuvayı Milliye ve Ankara karşıtı hareketlerin 

meydana geldiği kasabalardan Millî Mücadele karşıtı hareketlerde bulunanların isimleri 

istenmiştir. Bu sürecin sonunda Dâhiliye Nezareti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti yüz elli 

kişinin listesini hazırlamıştır. 2 

Tasarı TBMM’nin 16 Nisan 1924 tarihinde yaptığı gizli oturumda görüşülmeye başlanmıştır. 

Ferit Bey Mecliste gizli celsede dört farklı liste hazırlamıştır. İlk liste yüz elli, ikincisi üç yüz 

kişiden, üçüncüsü vatandaşlıktan çıkaracakları dördüncüsü ve son liste ise bu kişilerin 

isimlerinin içerdiği altı yüz kişiden oluşmuştur. Tartışmalar tüm oturum boyunca devam 

etmiştir. Cebelibereket Vekili İhsan Bey ve Aydın vekili Mazhar Bey listenin daha kapsamlı ve 

sayının daha fazla olması gerektiğini savunmuşlardır. Ellerindeki listeler önce 600, sonra ancak 

300’e indirilebilmiştir. Fakat Lozan anlaşması gereği ilan edilmesi gerekecek Aff-ı Umumi’nin 

dışında bırakılabilecek en fazla kişi sayısı 150 olarak tespit edilmiştir. Bu yüzden gizli 

oturumda, bu 300 kişiden, önce başka sebeplerle vatandaşlıktan çıkarılmasına imkân olanlar 

(örneğin başka vatandaşlığa geçmiş olanlar, yabancı devletler adına resmi görevde bulunmuş 

olanlar) hariç bırakılmıştır. Daha sonra da kalanlar içerisinde daha ciddi ve sembolik önemi 

büyük ihanetler içerisinde bulunanlar, sıradan eşkıyalık yapmışlara göre ön plana çıkarılmış ve 

sonuçta 150’lik liste oluşturulmuştur. 3 

150’likler listesinde 13 polisin yer aldığı görülmüştür.4 Bu polislerin İstanbul’da görev yapan 

Emniyet Müdürü, amiri ve memuru görevi yapan kişiler olduğu görülmüştür. Bu kişilerin 

 
1 Kamil Erdeha, Yüzellilikler yahut Milli Mücadelenin Muhasebesi, Tekin Yay. İstanbul, 1998, s.59. 
2 TBMM Zabıt Cerideleri, Cilt, 8/1, Toplantı, 39, 16.04.1924, s.783-785. 
3 TBMM Zabıt Cerideleri, Cilt, 8/1, Toplantı, 39, 16.04.1924, s.783-785. 
4 https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/yuzellilikler/  

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/yuzellilikler/
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listeye alınmasında esas unsurun millî mücadele yıllarının başında çıkarmış oldukları zorluklar 

olduğu söylenebilir. Dahası bu kişilerin İstanbul’u işgal eden İngilizler tarafından seçildiği 

kesin olarak kanıtlanamamıştır. Ancak bu polislerin faaliyetleri 150’lik Sait Molla (İngiliz 

Muhipler Cemiyeti Kurucularından) tarafından yakından izlenmiş ve denetlenmiştir. İngiliz 

işgal amaçlarına uygun hareket eden İstanbul Polis Müdürü Hasan Tahsin, İngiliz İstihbaratına 

çalışan Şişli Komiseri Nedim, bu kişilerin başında gelmiştir.1 

6 Ocak 1924’de Resmi Gazete’de yayınlanan 149 kişiye ek olarak Refet Bey’inde katılımıyla 

150 kişilik liste tamamlanmıştır. Listeyi oluşturanlar, on başlık altında toplanmıştır. Buna göre, 

Yüzelilikler Listesi’nde yer alanlar polislerin isimleri şu şekildedir: 

1. Esbak İstanbul Polis müdürü Tahsin 

Af çıktığında Paris’te yaşamaktadır. 

2. Esbak İstanbul Polis müdür muavini Kemal 

3. Emniyet-i Umumiye müdür muavini Ispartalı Kemal 

4. Esbak İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube Müdürü Şeref  

5. Esbak İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım Baş memuru Hafız Sait 

Sürgün yıllarında vefat etmiştir. 

6. Sabık Arnavutköy merkez memuru Hacı Kemal 

7. Polis Baş memurlarından Namık  

8. Şişli Komiseri Nedim 

9. İzmit merkez memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuad 

10. Adana’da polis müdürlüğü eden Polgeçenli Yusuf  

11. Unkapanı merkez memuru sabıkı Sakallı Cemil 

12. Büyükdere merkez memur sabıkı Mazlum 

13. Sabık Beyoğlu İkinci Komiseri Fuat 

 
1 Ahmet Yusuf Yılmaz, Cumhuriyetin Sürgünleri Yüzellilikler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2022, s.49-50. 
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Yüzellilikler meselesi Cumhuriyet idarecilerine karşı olumsuz tepkilerin doğmasına neden 

olmuştur. Cumhuriyetin onuncu yılında başlayan af söylentileri 1938 yılında Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Başkanı Celal Bayar’ın da olumlu görüş belirtmesiyle af 

tasarısı onaylanmıştır. Cumhuriyetin 15. Yılı münasebetiyle 29 Haziran 1938 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Bu haber Cumhuriyet Gazetesinde “Yüzellilikler 

Affediliyor” haber başlığıyla duyurulmuştur.1 

Sonuç 

Millî mücadele, Türk ulusunun bağımsızlığı adına neler yapabileceğini tüm dünyaya 

kanıtladığını bir süreç olmuştur. Bu süreçte başta Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu’da 

işgallere karşı şanlı mücadele vererek düşmanı yurttan kovarak 1923 yılında Cumhuriyet’i 

kurmuşlardır. 

Bu ulusal mücadele sırasında mücadeleyi destekleyenlerin aksine karşıt görüşlerde ortaya 

çıkmıştır. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti talimatlarıyla ihanete sürüklenmiş içerideki 

düşmanlar harekete geçmiş ve Millî Mücadele aleyhine faaliyet yürütmüşlerdir. Bu karşıt 

görüşler arasında toplumun her kesiminden insanların olduğu gibi Millî Mücadele sırasında 

işgallere karşı mücadeleye destek veren vatan savunmasında önemli rol oynayan polisin 

içerisinden de bazı isimler yer almıştır. 

Kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlanıp 1923 yılında Yeni Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 

birlikte Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanılan sorunlara bir bir değinilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 

herhangi bir iç güvenlik sorunu yaşamamak adına ihanete teşebbüs edenlerin tasfiyesi adına 

Lozan Barış Antlaşmasında belirlenen af maddesine uygun olarak 150 kişi belirlenmiştir. 

Yüzelli kişinin arasında 13 poliste yer almıştır.  ”Yüzellilikler’’ sorunu, 1938 yılında çıkarılan 

afla birlikte sona eriyor gibi görünse de gerek aftan sonra ülkeye dönmeyenler gerekse listeye 

girmeyen firarilerin tavrı göz önüne alındığında Yüzelliliklerin izlerinin yakın döneme kadar 

sürdüğü bir gerçektir. 

Yüzellilikler meselesi Millî Mücadele döneminde sadece yabancı düşmanlara karşı değil, 

içerdeki yerli isyancılara karşı verilen mücadelenin güzel örneklerinden olmuştur. Mücadele 

 
1 Cumhuriyet, 30 Haziran 1938, s.7. 
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sırasında her biri ünlü isimlerin çeşitli nedenlerle mücadele karşı çıkması, verilen mücadeleyi 

zora sokmuş ancak başarısızlığa uğratamamıştır. 
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EDEBÎ YAZILAR 
 
 

ARAF 

Kimi vakit ummadık umut doğuruyorsun 

Kimi an bakışınla sevda yoğuruyorsun 

Ebedî sükûtunda beni çağırıyorsun 

Vuslat hicran arası sıratlar örüyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Gece güne dönüyor sen düşte kalıyorsun 

Hayalinle aklımı başımdan alıyorsun 

Sensiz geçen her günü ömrümden çalıyorsun 

Bir serabın içinde sonumu görüyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Bazen kanlı bir hançer bazen gül oluyorsun 

Bazen alevden nehir bazen kül oluyorsun 

Bazen mukaddes kevser bazen lâl oluyorsun 

Ben tükendim kederden günbegün eriyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Aniden kayboluyor sonra görünüyorsun 

Yunus olup dergâhta sırra bürünüyorsun 

Gönül seccadesinde sinden arınıyorsun 

Ben dost oldum ecelle can alıp veriyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Savunmasız kalbimde bazen kanlı ihtilal 

Karanlık âlemimde bazen yegâne cemal 

Uğruna adandığım bayrağımdaki hilal 

Olup şanlı rengine cismimi sarıyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 
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Bir rüyayken tan vakti periye dönüyorsun 

Gülde rayiha olup ruhuma siniyorsun 

Nurdan kanatlarınla semadan iniyorsun 

Feryat ile uyanıp kıblemi soruyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Bazen coşkun pınarım bazen cansızlığımsın 

Bazen kalabalığım bazen sensizliğimsin 

Bazen tende son nefes bazen sonsuzluğumsun 

Bezm-i elestten beri yarımı arıyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Kâh Yusuf zindanında kâh Züleyha ahında 

Pir katında dönülen Bektaşi semahında 

Neyzen’in çığlığında kırık ney segâhında 

Tefekkür girdabında hiçliğe yürüyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Nedamet kuyusunda bazen bedduamdasın 

Niyazgâh avlusunda en içli duamdasın 

Lokman’ın avucunda savrulan devamdasım 

Vav olup eteğine yüzümü sürüyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

 

Kaf dağımın esrarı bahtımın otuz kuşu 

Kalbimin tek maliki güneşimin doğuşu 

Mübarek eşiğinde seyret bu yok oluşu 

İman edip kadere toprağa giriyorum 

Kan tutan gecelerde karanfil deriyorum 

Ülkü OLCAY 
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GECE 

SERGEY YESENİN, 1911 

Nehir uyukluyor sessizce. 

Karanlık orman uğuldamıyor. 

Söylemiyor şarkısını bülbül, 

Ve bıldırcın çığlık atmıyor. 

Gece. Sessizlik çevresinde. 

Yalnız derecik çağıl çağıl akıyor. 

Ay kendi parıltısı ile, 

Tüm çevresini gümüşe boyuyor. 

Gümüşe boyanıyor nehir. 

Gümüşe boyanıyor derecik. 

Gümüşe boyanıyor otlar 

Renklenen bozkırlarla. 

Gece. Sessizlik çevresinde. 

Doğada her şey uyuyor. 

Ay kendi parıltısı ile, 

Tüm çevresini gümüşe boyuyor. 

(Çev. Ahmet Muhammet Çakar) 

RÜYA 

Biliyorum bir gün öldü diyecekler, 

Bu hiç kimse değilse ben olacağım. 

Ahir zaman enayisi diyecekler, 

Şairlerden bir şair mi olacağım? 

 

Hani ya o gülüştüğümüz bağ bahçe, 

Kalmayacak belki uzunca bir zaman. 

Usul usul kanatlarında her bir an, 

Gözlerimden geçecek kayıp düşünce. 

 

Biliyorum, bir gün öldü diyecekler. 

Hesap tamamsa inceden güleceğim. 

Yavaş yavaş silinecek kirli yüzler, 

Bense hep serinliğinde gezeceğim. 

İlhami KOÇ 
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HAYVAN SEVGİSİ 

* 

Hayvan sevgisi: 

kendi nefsânî keyfimiz için 

hayvanları eve kafesleyip zincirleyip 

köleleştirmek midir 

hayvan sevgisi: 

hayvanları tabiî öz hayat alanlarından kopartarak 

âdetâ sosyalleştirmeye insanlaştırmaya çalışmak mıdır 

tabiî ki bunların hayvan sevgisiyle alâkası yoktur 

aslında bütün bunlar: 

hayvanların özgürlüğünü elinden almaktır 

hayvanların da en tabiî hakkı olan 

hemcinsleriyle birlikte bulunabilme 

kendi istediği alanlarda yaşayabilme hakkını elinden almaktır 

aslında bütün bunlar: 

sosyalleşip insanlaşmayı becerememekten 

komşuluk âile ve akrabâ ilişkilerini korumayı becerememekten 

yoksul insanların refah düzeyini değil de 

gûyâ hayvanların refâhını düşünmekten kaynaklanan 

sahte sevgilerin tezâhürüdür 

** 

hayvan sevgisi: 

-nefsi müdâfaa durumları hâriç- 

özgür hayvanlara aslâ zarar vermemektir 

özgür hayvanların zarar görmesini engellemektir 

özgür hayvanların köleleştirilmesine karşı durmaktır 

hayvan sevgisi: 

deri tüccarlarının 

tüy ve yün tüccarlarının 

azgın şehvet ve iştihâ sâhiplerinin 

her türlü azgın istismarlarına karşı 
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hayvanları korumaktır 

hayvan sevgisi: 

hayvanların tabiî öz hayat alanlarını koruyup yaşatmak 

hayvanların tabiî öz hayat alanlarını 

gayr-ı insânî atıklarımızla kirletmeye engel olmaktır 

hayvan sevgisi: 

tabiî öz hayat alanlarında 

kışın aç kalma tehlikesi altında yaşamaya çalışan hayvanlara 

onların fıtratına uygun gıdâları sağlamaktır 

*** 

hayvan sevgisinin yolu 

kuvvetli bir insan sevgisinden geçmektedir 

insanları sevemeyen 

insanlığın yaşatılmasına özen gösteremeyen 

yakın ya da uzak komşusu aç iken 

yakın ya da uzak hemcinsi insanlar zulüm altında iken 

kendi nefsânî keyfinden ve heveslerinden başkasını düşünmeyen 

insânın eşref-i mahlûkât olduğunu idrâk edemeyen 

gûyâ insanların ve insancıkların 

gûyâ hayvanseverlikleri sahtedir sahtekârlıktır 

kafesleyip köleleştirdikleri hayvanlar için sarfettikleriyle 

neredeyse dünyâdaki aç insan nüfûsunu doyurabilecekken 

onları ve onlara olanları görmezden gelenlerin 

hayvanseverlikten ve hayvan haklarından bahsetmeleri 

sahtedir sahtekârlıktır 

dünyânın tüm ama tüm insanlarını kuşatan kucaklayan 

insan haklarını sağlamayanların ve hâkim kılmayanların 

hayvanseverlikleri ve hayvan hakları savunuculukları 

göz boyayıcılıktır aldatmacadır sahtekârlıktır 

fâhiş bir yalancılık ve dolandırıcılıktır 

**** 

unutmamalı ki: 
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mevcûdat kategorilerinin 

ve mahlûkat hiyerarşisinin en üstünde 

insan vardır insanlık vardır 

hiyerarşiyi bozup 

hayvanseverliği ve hayvan haklarını 

insanseverliğin ve insan haklarının önüne geçirmek 

bir fesâd ifsâd ve bozgunculuk hareketidir 

***** 

insânı ve insanlığı yaşat ki 

diğer tüm mevcûdat ve mahlûkat yaşasın 

insânı ve insanlığı yaşat ki 

hayvanlar âlemi de yaşasın 

önce insan 

önce insan 

önce insan 

sonra hayvan... 

Abdülkadir DAĞLAR 
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O KIZA 

Seni arıyorum, 

Seni arıyorum. 

Sana gözlerimin önünden soruyorum, 

Kitapta arıyorum, hayatta arıyorum, 

Hangi boyda olduğunu, hangi isimde göründüğünü bilmiyorum 

Eğitiminiz kaç yaşındasan? 

Gözlerin gerçekten siyahmı? 

Belki de böyle bir hesaba sahipsin, Ayın hayat arkadaşı, 

Senin siyah noktan benim özlemimin noktası olsun 

Belki benden daha yaşlısın belki benden daha gençsin 

Ol, küçük ol, büyük ol, ama sen kemalli ol. 

Hayatın eğlenceli bir gösteri olmamasına izin verin, 

Anlamlı bir şekilde yaşarsanız bu hiç de kolay bir iş değildir. 

Hem akıl kendi yerinde, hem de Kemal kendi yerinde, 

Ben de onun gözünde güzelliği anlamlı görüyorum. 

Kime baktığıma, sadece sana yemin ettiğim şeye bakıyorum. 

Kalbinde bir sözüm var, kalbimi yakıyor. 

Bu, bir arkadaşınızın anısına söyleyemeyeceğiniz bir kelimedir. 

Annemden daha yakın olan ne, anneme de söylemeyeceksin 

Ellerim göksel olarak saçları için özlem duyuyor. 

Köngl’ümün sevgisini yemeden bırakalım. 

Yüz yüze tanıştığımız iş bu... o zaman benden utanma, 

Kalpten neyi saklayacağız, neyi inkar edeceğiz, 

Saklanma, herkesin yoldan çıktığını inkar etme 
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Ruhumu ömür boyu ateşte bırakma 

Seni nerede arıyorum 

Bana ne olduğunu söyle? Söylesene sen kimsin? 

Çabuk ol bak, çabuk ol hadi, Seni arıyorum! 

Gözlerimdeki keder, hücremde, 

Yolumu bitirdim. 

İlk baharı bekleyen genç ağaçlar gibi. 

Baharı bekliyorum... Ey kız, gel bahar gibi. 

Davronbek Oripov’un Azerbaycan Türkçesinden Çevirisi 

28.01.2023 

Ali KARİM 

 

  



 
 
 
 

114  

SABAHI OLMAYAN ŞUBAT 
 

Ayların en kısası bildiğimiz ŞUBAT ayı 

idin. 

Nerden bilebilirdik ki senin en uzun ay 

olacağını. 

Ne ocaklar söndü nice yüzüne 

doyamadıklarımız toprak oldu. 

Kahraman Maraş bu olayın en acı merkezi 

oldu. 

 

İçimiz kan ağlar yürekler kor oldu 

Nice bacılar, gardaşlar, yavrular eşsiz 

yetim kaldı. 

Niceleri sahipsiz kaldı bu yalan dünyada. 

Sen ne yaptın böyle KAHRAMAN 

MARAŞ. 

 

Atalarının meydan muharebesin de aldığı 

GAZI unvanı ile. 

Meydan muharebesinde ALLAH ALLAH 

sözü ile. 

Kazanılan bu toprakların yiğitleri, bacıları, 

gardaşları. 

GAZI ANTEP’imiz ne oldu sana böyle. 

 

Yüreklerimiz ateş oldu sönmez bu kor. 

Ne hayaller uçup gitti bir şubat gecesinde. 

Ne sözler kaldı geride tutulmayan. 

Bir Şafak vakti sana ne oldu böyle 

HATAY. 

 

İhracatından söz ettirirdin altın gibi 

kayısınla 

Nice Anadolu yiğitleri yetiştirdin bu 

ülkeye. 

Nice gardaşlara sınırdın sen topraklarınla. 

Ansızın sana ne oldu böyle MALATYA. 

 

Kebabınla adından söz ettiren misafir 

perverim. 

Beş OCAKtır kazanılan tarihi zaferin 

Ey benim koca yürekli Toros dağları 

delikanlım. 

Altı ŞUBAT’ta sana ne oldu ADANAM. 

 

 

Ülkemiz bir yasa büründü ansızın. 

Doğusuyla batısıyla kuzeyi ile güneyi ile. 

Tek yürek oldu bir BAYRAK altında. 

Sana ne oldu DİYARBAKIRIM. 

 

Devlet oldu seferber aziz milleti için. 

Millet seferber oldu bu TÜRK DEVLETİ 

için. 

Bir nefes bir umut dedi avuç avuç kazıdı. 

Bu topraklar nice badireler atlattı 

Bir sabah sana ne oldu ŞANLI URFAM. 

 

Özgür KARAKAYA 
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SENDEN OLDU 
 

Kıldım âleme nazar yücelerden 

Yeryüzüne dert düşmüş yücelerden 

Cümle insân âh etti yücelerden 

Nefse yücelik senden oldu gönül 

 

Felek cihâna turab eyler yozu 

Halkın içinde gezer ayrık otu 

Nicesi çeker sîneye bu tozu 

Nefse yücelik senden oldu gönül 

 

Zulüm şâh olmuş garip köylere 

Beyler oturmuş sırça köşklere 

Zekâtından hak gitmez evlere 

Nefse yücelik senden oldu gönül 

 

Bülbüller uğramaz oldu bağlara 

Kervân konmaz oldu dağlara 

Âşıklar düşmez oldu yollara 

Nefse yücelik senden oldu gönül 

 

Yüceden âlemlere rahmet gelir 

Sırrı gören gözler nizâma gelir 

Miskînler bu hâlden şeytâna gelir 

Nefse yücelik senden oldu gönül 

 

SENSİZLİĞİN ŞARKISI 
 

Ah, bir sarılsak her şey çözülür 

Gözlerimden bir yaş süzülür 

Hasretimiz sonsuza gömülür 

Ben sensiz çok yalnızım anla 

 

Bırak bana kendini artık 

Bırak, zaman geçmeden sensiz 

Suskun dilim çözülsün gel de 

Gel, beni benden ayırma nolur 

 

Ah, bir bakışın tavladı gönlümü 

Bir duruşun işledi kalbime 

Tüm acılar büründü rengine 

Ben sensiz çok yalnızım anla 

 

Bırak bana kendini artık 

Bırak, zaman geçmeden sensiz 

Suskun dilim çözülsün gel de 

Gel, beni benden ayırma nolur 

Dön, beni benden ayırma nolur 

Dilan KELEŞ 

 

Feyza ÂŞIK 
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SONBAHARIN SESİ 
 

Sonbaharın sesi 

Yalnızlığın esintisiyle birleşiyor 

Geriye kalan yarım bir ben 

Anlamaya çalışıyor hayatı 

Yarım kalışlarına rağmen bütünlüyor eksiklerini 

Bir sonbahar esintisi 

Savuruyor benliğimi 

Sanki ilk kaybedişim gibi 

Sonbaharda kayboluyor düşlerim. 

 

Sanki kalbim susuyor sana 

Üç gün yaşanır derler ya susuz 

Benim yirmi yılım geçmiş 

Sensiz yirmi sonbaharda 

Kaybolmuş benliğim 

Sonbaharda susuyor yine kalbim 

Bir gün geçeceğini bile bile 

Acı çekiyor gençliğim. 

 

Melike Nur BARUT 
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TÜRK DÜNYASI ORTAK ATASÖZLERİ 
 

 Türkiye Türkçesi: Su gider, taş kalır; yad gider, kardeş kalır. 

 Kaşkay Türkçesi: Yad geder, yadigâr kalar. 

 Kırım-Tatar Türkçesi: Suv keter- taş kalır, sürme keter- kaş 

kalır. 

 Kırgız Türkçesi: Suusu ketse, taş kalat, surma ketse, kaş kalat. 

 Özbek Türkçesi: Suv keter, taş kaler, ösme keter kaş kaler. 

 Türkmen Türkçesi: Su gider daş galar, yad gider gardaş galar. 

 Uygur Türkçesi: Su ketidu taş kalidu, osma ketidu kaş kalidu. 

Kaynakça 

Çobanoğlu, Ö. (2004). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür 
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KİTAP ÖNERİLERİ 
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