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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1.  Türk Dünyası Araştırmaları’na gönderilen yazılar yazı kurulundan
ve  hakem heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere  sıraya konulur.
Prensip olarak  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dünyası Tarih
Kültür” dergilerinde  çıkan ilgili  yazılar  ve  Türk Dünyası  Araştırmaları
Vakfı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik veril-
mektedir.

2. Yayın Kurulumuzca,  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dün-
yası Tarih Kültür” dergilerinde yayınlanacak araştırmalarda:  Orta Asya:
Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya:
Ceyhun; genel manada Orta Asya yerine Türkistan, Türki Cumhuriyetler ye-
rine  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görül-
müştür. Yazarlar,  yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda,  bu
terimlerin otomatik olarak değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

3. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlin-
de iâde edilebilir.

4. Türk Dünyası Araştırmaları’nın dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerekli gö-
rüldüğü takdirde Türk lehçelerinden de yazı kabul edilir.

5. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.
6. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kullanabilirler. Ancak dizgi

imkânları  da  göz  önünde  bulundurularak,  mümkün olduğunca  Türkiye’de
yaygın olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması tavsiye edilir.

7. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin temiz baskılarının,
mümkünse dialarının gönderilmesi tavsiye olunur.

8. Yazılar M.S. Word programı ile dizilmeli, CD ve kağıt çıktısı (2 nüsha
olarak) birlikte gönderilmelidir. Yazı başlıkları 18 punto (bold); yazar isimleri
14 punto (bold); metin 10 punto (normal); dipnotlar 8 punto (normal) Times
New Roman Türk fontu ile dizilmelidir.

9. 125 kelimeyi aşmayacak şekilde özet, yazı başlığı ve anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

10. Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.
11. Yazısı yayımlanan yazara yayım tarihinden itibaren bir ay içinde 3

(üç) adet dergi gönderilir ve bir yıl süreyle bir defaya mahsus olmak üzere
ücretsiz abone kaydı yapılır.

12. Makalelerde dipnotlar 30 yıllık geleneğimiz olan sayfa altı dipnot tek-
niğine uygun olmalıdır.
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SUNUŞ 
 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya, sağlığında çıkan armağanlara bir ilave 
daha yapmak mutluluğuna ermiş olduğumuz için, yapılması şart olan 
bir vazifeyi yerine getirmeden doğan, gerçek bir huzura da kavuşmuş 
bulunuyoruz.  

Oktay Aslanapa hocamızı rahmetli Prof. Dr. Faruk Sümer ile birlikte 
tanıdım. İlim tarihimizin çok önemli simalarından birine, ne yazık ki sağ-
lığında, bir armağan çıkarıp ona minnet ve şükranlarımızı arz edeme-
dik. Ancak ölümünden sonra çıkarabildik. Her hatırladıkça duyduğu-
muz bu üzüntüyü bir de Oktay Aslanapa hocamız için yaşamayı asla 
istemiyoruz. Bu sebeple 96.ncı yaşını idrak ettiği “Şeb-i Aruz” gününde 
ona bir armağan kitabı çıkarmakla yetinmek istemeyi de yeterli bulma-
dık. 19 Aralık 2009 Cumartesi günü, Turan Kültür Merkezimize bağlı 
Süleymaniye Kürsüsünde, kendisiyle ilgili bir program düzenlemeyi ve 
hocamızı tanıyan bütün kuruluşlarımızı orada bir araya getirerek herke-
sin saygılarını sunma fırsatı yaratmayı da bir vazife saydık. O gün “Ar-
mağan” kitabımızı ilim âlemine sunarken bir de kendisine Vakfımızın 
çok nadir olarak takdim ettiği “madalyamızı” vermek istiyoruz. Bu ma-
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dalya için hocamıza “layık” olduğu hususunda bütün dostlarımızın 
hemfikir olduğunu ve bizim haddimiz olmadan bu takdirimizin çok “tak-
dir” edildiğini de belirtmek istiyorum. Bu madalya, Vakfımızın yeni ih-
das ettiği “üstün hizmet madalyası”dır. Darphanede özel olarak bastı-
rılmakta ve altınla kaplanmakta olup, beratıyla birlikte, şimdiye kadar, 
yalnız iki kişiye takdim edilmiştir.  

Zaten Oktay Aslanapa hocayı tanıyıp da onun üstün meziyetleri 
karşısında eğilmeyen insan yoktur ve olamaz.  

Ben Oktay hocamızı tarif ederken “Her uzvunu en iyi şekilde kul-
lanmış ve asla istismar nedir bilmemiştir” diyorum. Gerçekten beden 
sağlığı için asla istismara kaçmamıştır.  Bütün fiziki ve sosyal hareket-
leri beden sağlığına zarar vermekten çok uzaktır. Bütün hareketleri ve 
davranışları ince, ölçülü, hiç kimseye zarar vermesi mümkün olmayan 
edep dairesi içindedir. Ruh sağlığı için de son derece örnek tutum ve 
alışkanlıklara sahiptir. Dost meclislerinden asla uzak durmaz. Küçükle-
rine sevgi ve şefkat göstermeyi, dostlarının maneviyatını yükseltmeyi 
vazife sayar ve bunların gerektirdiği fedakârlığa memnuniyetle katlanır.  

Türk san’atının mümtaz âlimi olarak bütün dünyada tanınmış hoca-
mız, aynı zamanda Türk musikisinin de aşığıdır ve özellikle Prof. Dr. 
Nevzat Atlığ yönetimindeki “Klasik Türk Musikisi” konserlerinde çok 
beraberliğimiz olmuştur. Türk musikisi, onun ruh sağlığının bir vasıtası 
olduğu kadar, Türk kültürünün de çok önemli ve çok gelişmiş bir unsu-
rudur. Ruh sağlığının ve beden sağlığının birlikte ortaya çıkardığı bir 
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insan olarak onu 96 yaşına rağmen bizlerle, bizden daha genç nesiller-
le aynı yerlerde aynı işleri daha güzel yapabilen bir örnek olarak görü-
yoruz. Her hafta Cumartesi günü, yağmur kar demeden “yürüyerek” 
Vakfımıza gelmesi, bizlerle aynı sofrada kuru fasulye yedikten sonra 
konferanslarımıza katılması gerçekten herkesin imrendiği ve kendisi 
için Allah’tan istediği bir husustur. Burada hepimizin dikkatini çeken, 
örnek insan dediğimiz halde, tatbik edemediğimiz bir de yemek yiyişi 
vardır ki, mutlaka örnek alınmalıdır. Hocamız yemeği son derece ağır 
yer ve her lokmayı ağızda tam sindirime müsait hale geldikten sonra 
yutar. Bu konudaki ısrarı da beden ve ruh sağlığının her halde, olmaz-
sa olmaz vasıtalarından biridir.  

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın, istismar etmeden ve sadece ailesi ve 
Türk milletinin refah ve huzuru için kullandığı ilmi faaliyetlerinden de 
bahsetmek gerekir. Zaten her adımında bunu sezebilirsiniz. Sezebilir-
siniz diyorum, çünkü ne milliyetçiliğini, ne Türklüğü asla istismar etme-
yi düşünmediği gibi bunların şarlatanlığını yapanları da hiç sevmez. Bu 
duygulara ne derece derinden bağlı olduğunu sadece tutum ve davra-
nışlardan değil, eserlerinin her satırından da anlayabilirsiniz. Bu arma-
ğanda sıralanan eserlerini başlık olarak okuduğunuz zaman, onun öm-
rünü Türk milletine adadığını rahatlıkla teslim edersiniz. Türk aydınları 
bu eserlerinden dolayı ona minnet ve şükran borçludur. Gençler, özel-
likle Türk san’at ve kültürü üzerinde yapacakları çalışmalarda, bu eser-
leri kaynak olarak kullanacak ve hocanın ilmi derinliği ve Türk ilim ale-
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mine yaptığı eşsiz hizmet karşısında kendisini tartmak zorunda kala-
caktır. Bundan dolayı ben hocamızın unutulamayacağını ve ebediyen 
yaşayacağını düşünüyorum.  

Muhterem eşini de bu arada zikretmekten kaçınamayız. Bu büyük 
insanın vefakar ve fedakâr eşi, onun dostlarının da sevinç ve acılarına 
katılmaktan asla kaçınmamıştır. Ben her ameliyatımda, hastane-
de,hocamızı muhterem eşiyle birlikte görerek mahcup olmuş ve morali 
yükselmiş insanlardan biriyim. Büyük insanların eşleri için söylenen 
beylik söz gerçekten doğrudur.  

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın hayatı boyunca çizdiği bir çizgi vardır 
ki, hayran olmamak mümkün değildir. Oktay Aslanapa doğru bir in-
sandır, dürüst bir insandır. Fikirlerinde milli menfaatler doğrultusu hiç 
değişmemiştir. Milliyetçilikte, Türklüğün üstün vasıflarının, şerefli tarihi-
nin müdafaasında hiç sapmamış ve şaşmamıştır. Hiçbir bakımdan 
eğildiği, büküldüğü görülmemiştir.  

Kendisine sağlıklı çok uzun ömür dilediğimiz kıymetli hocamız bir 
fazilet abidesidir. Tanıyanların gönlünde bu sıfatla yaşayacak, onu 
eserleriyle tanıyacak olanlar da,  onu yüce bir âlim sıfatının yanında, 
mutlaka bu sıfatla da minnet ve şükranlarını sunacaklardır.  

Ne mutlu hocamıza…  
Prof. Dr. Turan YAZGAN 

20.11.2009 
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OKTAY ASLANAPA’YI ANLAMAK 

Prof. Dr. Ara ALTUN* 

17 Aralık 1914 tarihinde Kütahya’da Saatci Celal Bey ve Hacer Ha-
nım’ın oğlu olarak doğan Prof. Dr. Oktay Aslanapa’yı anlamak için tanı-
mak, tanımak için kendisiyle çalışmak, çalışmayı sürdürmek ve kırk 
dört yıl bir arada bulunmak yeterli olmuyor. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde kırk yıl hizmetten sonra 
yaş sınırından emekliye ayrıldığında kendisi için, pek sevdiği biçimde, 
bir gece düzenlediğimizde “Hizmette Kırk Yıl” başlıklı bir broşür yayınla-
mış, kırmızı ciltlisini de kendisine sunmuştuk. İlk defa kısa ama doğru 
bir hayat hikâyesi ile birlikte o zamana kadar olan yayınlarını topladığı-
mız bu broşür sonraki derlemelere de kaynak olabilmişti. O gece, döne-
min Fakülte Dekanı, emekliliği için iyi dileklerde bulunduğunda Oktay 
Aslanapa’nın bir yere gittiğim yok demesine çok şaşırmıştı. Gerçi Prof. 
Dr. Oktay Aslanapa izleyen günlerde bir dönemliğine Roma Sapiensa 
Üniversitesi’ne misafir Öğretim Üyesi olarak gidecekti ama dönüşünde 
terk etmediği odasında önceden olduğu gibi istikrarlı şekilde çalışmaya 
devam edecekti. Bilim insanının emekliliği olmaz sözünün kanıtı gibi. 

Doksan altı yaşına gelmesi nedeniyle kendisine armağan olarak düzen-
leme inceliği gösterilen bu yayında kendisi hakkında yazılanlardan derlen-
miş yazılar bulunacağı göz önüne alındığında, Prof. Dr. Selçuk Mülayim ve 
Prof. Dr. M. Zeki Sönmez’in girişimleriyle yayınlayabildiğimiz ilk Armağan 
Kitabı ile Türk Kültürü Enstitüsü’nün Armağan Özel Sayısı’nı belirtmek 
gerekecektir. Yukarıda sözü edilen ‘broşür’deki Sanat Tarihi ile ilgili yayın 
listesi Armağan Kitabı’nda bir miktar geliştirilmişti. Ama Türk Kültürü As-
lanapa’ya Armağan Özel Sayısı’ndaki yayın listesi tam bir profesyonel ta-
ramaya dayanıyordu. Bilinen bir başka özellik bu taramada da ilk yayın 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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olarak dikkati çekiyordu: A. Çehov’un Yalnız Adam’ının Almancadan çevi-
risi. Haldun Taner ile yakın dostluğunun mu yoksa görev anlayışı ve çalış-
ma düzeniyle yalnız olmasının bir işareti mi? yoruma bağlı. 

Kütahya Ortaokulu’nun dönemine göre sağlam alt yapısından Bursa 
Lisesi’nin yatılı eğitimine, oradan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’ne gelişi hep kısa geçilir ama, bu dönemin onun çalışma düzeninin 
oluşmasında önemli yeri bulunduğu bellidir. Birinci Dünya Savaşı’nın 
başladığı yılda doğup, Türk Kurtuluş Savaşı’nın işgal ve kurtuluş yılları-
nın en çalkantılı bölgesinde geçirdiği çocukluk yıllarından, Cumhuri-
yet’in kuruluşuna ilk gençlik heyecanını yaşayarak geçen Oktay Aslana-
pa’nın paylaştığı anılarında İstanbul Üniversitesi’ne gelişi önemli yer tu-
tar. Yıllardan 1934, Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne geçişin 
ikinci yılıdır ve müthiş bir heyecan vardır. Atatürk Üniversite Reformu’-
nun bu ikinci yılında yüz kadar yeni Üniversite Öğrencisi’nin Rektör ta-
rafından tek tek elleri sıkılarak karşılanmış olması günümüzde ne kadar 
mümkündür? Yüksek öğretmen yatılı sınavı, yıktırılan Sarı Kışla, yanan 
Zeynep Hanım Konağı Aslanapa’nın iyi bildiği yapılardır. 

Tarih, Coğrafya ve Felsefe Sertifikaları ile Edebiyat Fakültesi mezuni-
yetini izleyen ‘Avrupa İmtihanı’ ve Türk ve İslam Sanatı İhtisası yapmak 
üzere yurt dışına gönderilmesi ayrı bir dönüm noktasıdır. Önce Berlin, 
savaş ilanı ile zorlu bir dönüş, askerlik, sonra Viyana’ya gidiş ve dönemi-
nin en önemli Sanat Tarihi Enstitüsü’nde Doktora. Prof. Dr. Ernst Diez 
ile Türkiye’ye dönüş ve kuruluş halindeki Türkiye’nin ilk Sanat Tarihi 
Kürsüsü’ne Asistan atanma. Kuruluş heyecanı. Kütüphane, çeviri her 
şey Fındıklı’daki odada. Yıllar sonra o odanın kapısına buna dair bronz 
plaket Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yaptırılacaktır doğal olarak. 
Ara verme yıllarından sonra ilk öğrenciler, ilk mezunlar, Doçentlik, Pro-
fesörlük gibi akademik aşamalar hep bilinen ve tekrarlanan gelişmeler. 

Kendi kuşağının pek çok akademisyeninde görülebilecek sistemli ve 
düzenli çalışma disiplini, özellikle yurt dışı eğitimine bağlansa da, Oktay 
Aslanapa’nın Cumhuriyet’in ilk yıllarının heyecanı ve hizmet anlayışı tü-
münün üstünde görülür. Cumartesi günleri mesai olduğu yıllarda Fa-
külte’de öğlene kadar çalışan üç-beş kişiden biri olarak hatırlanır. İlk ya-
yınlarındaki sağlam envanter-katalog anlayışı Viyana-Berlin ekolünün 
gereği olsa da Oktay Aslanapa’nın tüm gayreti Yurtdışı Eğitimi’ne gönde-
rildiği ihtisas alanında görevini yerine getirmek olacaktır. O yılların ko-
şulları içinde Öğrenci Müfettişliği’nde nasıl karşılandığı, aylığının nasıl 
düzgün gönderilip ilgilenildiği, anılarında bunun karşılığını ödemiş olma-
nın huzuru olarak geçecektir. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa günümüzde İstanbul Üniversitesi Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü bünyesinde Lisansüstü derslerine devam etmektedir. 
Her dersi için görsel malzemesini ve notlarını önceden titizlikle gözden 
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geçirmesi, eklemeler yapması, genç kuşakların anlayamayacağı bir görev 
anlayışı sonucudur. 

1960 yılından sonra önce Diyarbakır İç Kalesi Artuklu Sarayı’nda 
başladığı kazılar ile genç Sanat Tarihi Profesörü Oktay Aslanapa, Türki-
ye’de doğrudan Türk Sanatı’nı konu alan Ortaçağ kazılarını başlatmıştır. 
Bunu iyi teslim etme gereği vardır. Ondan önce Türk Mimarisini de içe-
ren onarım amaçlı sondaj ve kazılar ile üst tabakada rastlanan mimari 
kalıntıların değerlendirildiği kazı ve sondajlar yapılmış olmakla birlikte 
tekrar vurgulanması gerektiği gibi; ‘doğrudan Türk Sanatı ile ilgili ilk bi-
limsel kazı’ olarak Ortaçağ kazıları geleneğini Türkiye’de başlatanın Prof. 
Dr. Oktay Aslanapa olduğunu kabul etmek gerekecektir. İznik’de başlat-
tığı ve gelenekselleşmesini destekleyerek devrettiği kazılar günümüzde 
üçüncü kuşak tarafından sürdürülmektedir. 

Mimariden kitap-cilt sanatına, halıdan çini-seramiğe geniş yelpazenin 
her dar alanında temel olarak kabul edilen düzenli yayınları gerçekleştir-
mekle kalmayıp, büyük bir gayretle katkıda bulunduğu veya farkına vardığı 
çalışmaların yayınlanması konusunda da bıkmak bilmeyen bir takipçiliği 
olan Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın kızdığı pek çok konu olmuş, nankörlükler 
ve etik dışı davranışları kendine yakın olanlarla paylaşmış ama asla sesini 
yükseltmemiş ve yüzleşme gereği duymamıştır. Onun bu ‘humour’ anlayışı-
nı Kütahya’nın geleneksel hoşgörüsü ile bile açıklamak mümkün değildir. 

Kırk yıl fiilen hizmette bulunduğu, çok sayıda öğrenci yetiştirdiği, 
Doktora yaptırdığı Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi’nin binala-
rı ve tarihi ile de ilgilenmek Aslanapa’nın emekliliği sonrası da sürdürdü-
ğü bir uğraş olmuş, bu konudaki çalışmaları desteklemiştir. Güzel Sa-
natlar Bölümü’nde düzenlenmesini önerdiği ve gerçekleştirdiği ‘Sanat 
Tarihi ile ilgili Kitaplar’ ve ‘Edebiyat Fakültesi Tezleri’ sergileri sessiz se-
dasız her iki konunun önemine dikkat çekecek girişimler olmuştur. Me-
zuniyette esas iken kaldırılan Lisans Tezleri apayrı bir önem taşımakta-
dır ve Türkiye’de ‘Taşınmaz Kültür Varlığı’ kapsamında önemli bir arşivi 
Sanat Tarihi ve Türk Sanatı alanına kazandırmıştır. Öte yandan öğrenci-
si olduğumuz ve birlikte çalışmaya başladığımız yıllarda bir elin parmak-
ları sayısını aşmayan ‘Türk Sanatı ile ilgili Türkçe Kitap’ sayısının kendi-
sinin yönlendirdiği İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi mezunları tarafın-
dan nereye taşındığını göstermesi bakımından önemli bir derleme oluş-
turulabilmiştir. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa her fırsatta Sanat Tarihçilerini bir araya ge-
tiren organizasyonları önermiş ve desteklemiş, böylece iletişim kanalları-
nın açık tutulmasını sağlamıştır. Davetli olduğu her toplantıya mutlaka 
katılan ve önerileriyle yönlendiren Prof. Dr. Oktay Aslanapa hocamızı da-
ha iyi anlayabilmek için uzun yıllar bizimle olmasını diliyoruz. 

Kasım 2009. 
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PROF. DR. OKTAY ASLANAPA 

Prof. Dr. İlber ORTAYLI 

1914 yılında Kütahya’da doğdu, harbin en zor zamanıydı. O yıl 1315 
hicri doğumlular yani 17 yaşındaki çocuklar askere alınıyordu. İstikamet 
Çanakkale, oradan Suriye, Filistin veyahud Galiçya. Çarşılarda zanaat-
kâr, yüksek mekteplerde talebe kalmamıştı. İmparatorluk cihan harbin-
deydi. Savaş bitti, Türkiye yeniden kurulacaktı. Türkiye’nin boşalan ay-
dın kadrolarını dolduracak insanlarda bir başka gayret vardı. Herkes he-
kim, hukukçu, mühendis olmanın yanında meraklısından ve iyisinden 
tarihçi, edebiyatçı, sanat tarihçisi de olmaya gayret ettiler. Türkiye’de 
her yerde lise yoktu. 1934 yılında Bursa Lisesi’nden mezun oldu. Ne var 
ki, lise tahsilinin gerçekten lise tahsili olduğu bir dönemdi. Mesela Ab-
dülbaki (Gölpınarlı) gibi doğuştan âlim ve otorite bir adam Balıkesir’de 
hocalık yapıyor ve Halil (İnalcık) gibi geleceğin büyük hocası orda onun 
talebesi olup edebiyat öğreniyor. Orhan Şaik Hoca, Pertev Naili Bey daha 
niceleri Anadolu’nun az sayıdaki kuvvetli liselerindeydi. Bursa bunların 
en seçkinlerindendi. 1934 yılında Oktay Hoca oradan mezun oldu. 1938 
yılında dönemin tek üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi’nden tarih, felsefe ve coğrafya lisansıyla mezun oldu. O dönem 
Almanya ve Avusturya, henüz sanat tarihi dalında güçlüydü. Doktorası-
nı oralarda yaptı.  

Araştırdı; Osmanlı devri Kütahya çinileri, Karaman Beylik Devri Sa-
natı, Selçuklu Halıları, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Kırım ve Kuzey 
Azerbaycan’daki Türk Eserleri onun tanıttığı dallardır. Diyarbakır surları 
içinde Artuklu Sarayı’nı kazdı. İznik çinileri üzerindeki araştırmalarını 
kazılara dayandırdı. Van Ulu Camii kazılarını yaptı. Bütün çalışma ha-
yatı boyunca kendi kuşağına has heyecanı bırakmadı. Seçkin kayıtlı öğ-
rencileri yanında, onun kayıtlı öğrencisi olmayan binlerce kişiyi de unut-
mayalım. Yazdığı devasa monografiler dışında mütevazı, sessiz bir hayatı 
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tercih eden, yurt ve tarih sevgisini doğum yerinde edinen bu hocayı hür-
metle selamlamak gerekir. Batı Anadolu’nun bütün mühim merkezleri 
gibi Germiyan’ın merkezi Kütahya’da da Yunan-Roma’dan Selçuklu’ya, 
Beylikler devrine ve Osmanlı’ya kadar bütün eserler yan yanadır ve onun 
Kütahya’sında bunlarla iç içe yetişmek mümkündü. Herhalde 1930’ların 
Bursa’sı ve ardından İstanbul insanlara çok şey verirdi demeyeceğim; 
her insana değil, sadece Oktay Aslanapa gibi görmeyi ve yaşamayı bilen-
lere vermiştir. Bu kabiliyetin dini ve milliyeti yoktur. Albert Gabriel’in 
güya Türk kimlikli adamdan daha çok bu yurdun sanatına saygı duyup 
nüfuz ettiğini biliyoruz.  

Türk Sanatı tarihi onu nasıl yaptığınıza bakar, her bir yolun kendine 
göre meşruiyeti de vardır; antika pazarlarına yönelik bilgi akışından, gü-
nün modasına hitap eden uzmanlığa kadar her yönde çalışmak insanla-
rın seçimine bağlıdır. Ciddi yapılırsa bu da faydalı bir uğraştır. Ama ulu-
sun tarihi önünde huşu ile eğilip maziye şükran ve sadakat ve gelecek 
nesillere de emanet endişesiyle çalışmak çok az insanın ulaşabildiği bir 
olgunluktur. 

Oktay Aslanapa Hoca’nın bu mertebeye ulaşanlardan biri olduğunu 
talebeleri de bilir, herkes de teslim eder. 
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PROF. DR. OKTAY ASLANAPA* 

Ergun GÖZE 

Soruşturma, Ergun Göze, Boğaziçi Yayınları, 4. Baskı, Seçil Ofset, İs-
tanbul, Temmuz 2001, Sayfa 203-207, ISBN: 9754510067. 

“Anıtkabir Türk eseri değildir. Çünkü Abraham Lin-
coln’ün türbesinin aynısıdır. Bir orijinalitesi ve Türk 
sanatına nispeti yoktur. Ben bunları resmen makaleler 
neşrederek gösterdim.” 

 
1915’te Kütahya’nın Aslanapa nahiyesinde doğdu. Liseyi Bursa’da bi-

tirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1938 mezunu. Doktorasını 
1943’te Viyana’da yaptı. “Osmanlı Yapı Sanatının İslâm Mimarisine Ge-
tirdiği Yenilikler” adlı tez, Almanca basıldı ve fakat Lepzig bombardıma-
nında hepsi basıldığı matbaada mahvoldu. Doçentlik tezi “Osmanlılar 
Devrinde Kütahya Çinileri”. Ayrıca “Türk Sanatı” hakkında muhtelif eser-
leri, Londra ve New York’ta 1971-1972’de basılan “Turkish art and 
Architecture” adında eserleri vardır. 

Ergun Göze: Sanat dalına geçişinizde, Kütahya’nın tesiri oldu mu? 
Oktay Aslanapa: Tabii, çocukluğum renk renk Kütahya çinileri için-

de geçmiştir. Zaten doçentlik tezimin konusu da Kütahya çinileri. 
Ergun Göze: Osmanlılar’ın, İslâm mimarisine verdikleri nelerdir? 
Oktay Aslanapa: Bu soru biraz eskimiştir. Ayrı bir Türk sanatı oldu-

ğu gerçeğinin kabul edilmediği günlerden kalmıştır. Biz bugün ayrı bir 
Türk sanatı olduğu tezini kabul ettirmiş bulunuyoruz. Eskiden bu fikri 
kabul etmeyen yabancı ilim adamları, bugün Türk sanatı hakkında ge-
                                                           
* Ergün Göze’nin Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile 02.02.1975 tarihinde yapmış olduğu söyleşi 

metnidir. 
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niş ve güzel neşriyat yapmaktadırlar. Osmanlı sanatı, Hunlar’dan beri 
devam eden bir sanat zincirinin halkalarından birisidir. Osmanlılar’dan 
önce Selçuklular, onlardan önce Karahanlılar var. Üstelik İslâm’dan ön-
ce Türk sanatı ile bağlantı var. Bu bakımdan bu soru eskimiştir.  

Ergun Göze: İslâm’ın tevhit fikri ile cami mimarisi… 
Oktay Aslanapa: Bütün İslâm dünyasında cami mimarisi, en parlak 

gelişmesini Osmanlılar devrinde gerçekleştirmiştir. O zamana kadar ca-
miler, ne plan, ne de mimari bakımından dünya mimari standartlarının 
ilk basamaklarına olsun çıkabilmiştir. Ancak Osmanlılar’dır ki, bunu 
geliştirmişler ve Avrupa mimarisi ile kolayca boy ölçüşebilecek noktaya 
getirmişlerdir.  

Ergun Göze: İşte burada Osmanlılar’ın neyi getirdikleri ortaya çıkmı-
yor mu? 

Oktay Aslanapa: Tabii ama daha önce Türk sanatından faydalana-
rak. Mesela kubbe, önce Selçuklular’da da vardı. 

Ergun Göze: Ama Bizans’ta da var. 
Oktay Aslanapa: Vardır ama, Gazneliler’de, Karahanlılar’da hatta Uy-

gurlar’da bile vardı. Hoço’da mesela, Uygur kubbeleri vardır. 
Ergun Göze: Peki, öyleyse suâlimi şöyle sorayım: İslâmiyet Türk sana-

tına ne vermiştir? 
Oktay Aslanapa: Önce cami fikrini. İlk Türk camilerinden birisi “To-

lunoğulları” camisidir ve inşası Kahire’nin kuruluşundan öncedir.  
Ergun Göze: İran cami mimarisi ile bir kıyas? 
Oktay Aslanapa: İran Selçukluları, dört eyvanlı ve avlulu cami planı-

nı kullanmışlardır. Safaviler devrinde bu plan aynen devam etmiştir. 
İran mimarisi hakkında söylenebilecek bir genel kaide şudur: İran mi-
marisi süs altında kaybolmuştur. Süs, mimariyi gölgelemiştir. Bir de şu-
nu ilave edeyim ki hamamlar, tamamen bizim dünyamıza ait bir mimari 
unsurudur.  

Ergun Göze: İslâm’dan önceki devirde hamam var mıdır? 
Oktay Aslanapa: Bilmiyoruz. Bildiğimiz Romalılar’da bulunmasıdır. 

Yalnız Roma hamamlarının varlığıdır. Ne var ki, Roma hamamları, Türk 
hamamları gibi temizlik için değil, fuhuş ve eğlence içindir. 

Ergun Göze: Hamam o halde İslâm’ın temizlik emrinin mimariye getir-
diği bir unsurdur diyebiliriz öyleyse?  

Oktay Aslanapa: Evet. Bir başka yenilik daha ilave edeyim. Medrese-
ler. Bunlar Sünniliğin, Şiilikle mücadele ve Sünniliği yaymak için bul-
muş ve kullanmış olduğu bir müessesedir. Bu müessese mimarimize çok 
yeni bir orijinal tip kazandırmış bulunmaktadır. 

Ergun Göze: Hamamdı, medreseydi, camiydi hep eski eserleri konuş-
tuk. Ya modern Türk mimarisi? Ondan konuşmayalım mı? 

Oktay Aslanapa: Söyleyin konuşalım. Mesela ne var? 
Ergun Göze: Mesela Boğaz Köprüsü? 
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Oktay Aslanapa: Boğaz Köprüsü, mimari bir şaheser değildir. O, tek-
nolojik bir eserdir. Demek bahis dışıdır. 

Ergun Göze: Peki Anıtkabir? 
Oktay Aslanapa: Anıtkabir’e gelince. Bu bir Türk mimarisi eseri de-

ğildir. 
Ergun Göze: Anlamadım? 
Oktay Aslanapa: Anlamadım diyecek bir şey yok. Anıtkabir Türk ese-

ri değildir. Çünkü Abraham Lincoln’ün türbesinin aynısıdır. Bir orijinali-
tesi ve Türk sanatına nispeti yoktur. Ben bunları resmen makaleler neş-
rederek gösterdim. İkisinin fotoğraflarını koyarak izah ettim. Bu bakım-
dan o da bahis dışıdır. 

Ergun Göze: Sizce dünyanın en büyük mimarı kimdir? 
Oktay Aslanapa: Her devirde, her milletin büyük mimarları olmuş-

tur. Çağı içinde ve şartlarında mütalaa etmek gereklidir onları. Mesela 
Rönesans’ta başta Michelangelo, birçok büyük mimar vardır. Mimar Si-
nan’da onlarla çağdaştır. Şöyle bir mukayese yapılabilir: Bütün Röne-
sans mimarlarının arayıp durdukları “merkezi plan şeması”nı en mü-
kemmel şekilde gerçekleştirmek, ancak Mimar Sinan’a nasip olmuştur. 
Ve bugün dahi, bu konuda Mimar Sinan aşılamamıştır. 

Ergun Göze: Sizce Selimiye mi, Süleymaniye mi büyüktür? 
Oktay Aslanapa: Şüphesiz Selimiye. Zira Süleymaniye’de yan “nef’ler 

tam olarak merkeze katılamamıştır. Bu ancak Selimiye Cami’nde gerçek-
leşmiştir.  

Ergun Göze: Sanatla ahlâk arasında bir bağ? 
Oktay Aslanapa: Gerçek sanat dürüstlüğü gerektirir. Sanatkâr, için-

deki duyguları dürüstlükle açıklayan kimsedir. Kullanılmış dış malzeme, 
taş toprak, kum, çakıl ne olursa olsun, sanatın iç malzemesi, sanatkârın 
samimiyetidir. Samimiyet ise ahlâkın kaynağıdır.  

Ergun Göze: Dini tefsirlerde figürsüzlük, Türk sanatını boğmuş ve ge-
ride bırakmıştır diyorlar. Bu hükme ne dersiniz? 

Oktay Aslanapa: Tamamen yanmıştır derim. Bizde bir hastalıktır bu. 
Her devir, kendisinden önceki devri karalar. Yahut yok sayar, kaale al-
maz. Bakınız Osmanlılar’da, Selçuklular’a ait bir bahis bulamazsınız. 
Sanki böyle bir devir gelmemiştir. Selçuklular’da ise, Karahanlılar’dan, 
Gazneliler’den bahis yoktur. Cumhuriyet devrinde ise aynı hastalık, bü-
tün maziyi silmek şeklinde tecelli etmiştir bazılarınca. İşte bir misali de 
bu söz: “Figürsüzlük, bugün modern sanatın yeni yeni geldiği bir şey”. 
“Türk sanatını ise, figürsüzlük baltalamak şöyle dursun, kanatlandır-
mış, inceltmiş, yüceltmiştir”. Demin sanatın ahlâkla münasebetini araş-
tırırken, samimiyetin ahlâkın da, sanatında müşterek kaynağı olduğunu 
işaret etmiştim. Samimiyet gibi mücerret bir kaynağa, figürsüzlük gibi 
mücerret bir kisve yakışır. 
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KONULARDAN BAZI MOTİFLER 

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA* 

Bir tür tarama değerlendirme niteliğindeki bu makalede; Barışta’nın 1981 
ile 2003 yılları arasında yayınlamış olduğu bazı kitap, makale ve bildirilerde 
bulunan ünitelerdeki Türk tekstil sanatlarının konuları arasında yer alan motif-
lerin dökümü, anlam yükü ve sembolik değerleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türk Tekstil Sanatı, Süsleme Konuları, Motif. 

Some Motives Decorating Turkish Textiles Selected As Subject 
Matters 

This paper which is a kind of gathered documentation of some units 
of Barışta’s some publications which come into being during the years of 
1981-2003 concerning motives selected as subject matters in Turkish tex-
tiles. Here a brief record is given about the names, meanings and symbol-
lic values of motives. 

Key words: Turkish Textiles, Subject Matter, Motive. 

Türk tekstil sanatlarında süsleme konuları çok zengin bir motif havu-
zu ile göz kamaştırmaktadır. İşleme, oya, tentene, örgü, dokuma, halı, 
kilim, yazma vb. gibi dallarda yapılmış ürün ve kültür varlığını bezeyen, 
ya somut ya soyut görsel biçimlerle karşımıza çıkan motifler engin bir 
konu repertuarı oluşturmaktadır. Sanatçının ustanın içindeki hüzün, 
sevinç, mutluluk, coşku vb. gibi duygularını yansıttığı ya da düşüncele-
rini aktardığı konuları oluşturan elemanlardan biri olan motiflerin Türk 
el sanatlarında bazen kompozisyon tamamlamaktan başka deyişle bir 
süsleme öğesi olmaktan öte bir iletiyi sanat alıcısına -sanatsevere sun-
                                                           
* Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi. 
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maya yönelik olarak kullanılmış olduğu gözlenmektedir. Ya bir kelime ya 
bir tamlama ya bir cümle biçiminde ifade edilen mesajlarla yüklü olan 
bu motifler estetiğin önemli konularından biri olan sanatçı (profesyonel) 
ile sanat alıcısı (amatör) arasındaki iletişimin boyutlarının ne denli engin 
olduğunun göstergesidir. Türk estetiğinin zenginliğini ortaya koyan bu 
durum çizgi ve renkle dışarı vurulan güzellik anlayışını düşün düzeyinde 
kucaklamakta ona bir nefes vermekte estetik değer yargılarına bir derin-
lik kazandırmaktadır. Böylece hem sanatçıya dolaylı (indirekt) yolla daha 
özgür biçimlendirme hem de alıcıya algılama biçimi açısından çözümle-
me, sorgulama olanağı vermektedir. Bu bağlamda plastik sanatlar ala-
nında gözle bir anda algılanan güzellik duygusuna düşünce ile zaman ol-
gusunu katmakta ve onu seslendirerek fonetik sanatlarla bütünleşmesi-
ni sağlamaktadır. Böylece sanatseverleri çok boyutlu bir sanat ortamına 
kavuşturmaktadır. 

Bu denli çok yönlü, disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir sanat or-
tamının sunduğu plastik değerlerin araştırmacılarca gözlem aracıyla ad-
landırılması, anlam yükü ve sembolik niteliklerinin belirlenmesi aşama-
sında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların boyutlarını Türk 
sanatının Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemine tarihlenen tekstil sanatı ürünlerinde seçilen soyut ve somut 
aktarımlı konuların sergilediği motiflerin dilinin bazı yazarlarca yorum-
lanması, bu dönemlere geri giderek kaynağa inme ve araştırma yapma 
olanağı olmaması, bazı yorumların bilimsel bir bulgu gibi ele alınarak 
tekrarlanması, plastik sanatların bir nesnel bir öznel değeri olması öznel 
değerlerin kişiden kişiye, yöreden yöreye değişmesi vb. gibi nedenlerle 
daha da genişlemektedir. 

Bilindiği gibi klasik estetik bakış açısından plastik sanatlar alanların-
da bir kompozisyonun estetik kurgusunu tamamlamak amacıyla yinele-
nerek kullanılan bir biçim bir form bütünün bir ünitesi, parçası olarak 
tanımlanan motif kelimesi 20. yüzyıl sanat anlayışında bazı sanat tarihçi 
ve halk bilimcilerce tek başına tamamlanmamış bir bütün olarak beliren 
bir form bir desen karşılığında da kullanılmıştır. Tekstil sanatlarında 
halk dilinde “yanış” olarak isimlendirilen motiflerin “su” (bordür) olarak 
adlandırılan çeşitlemeleri de vardır. Sembol -Yun.Simge; sembolik (Fr.) 
Simge niteliği olan, simgesel; sembolizm (Yun.) Simgecilik, Açıklıktan ka-
çınıp simgeli anlatımlara yer veren sanat çığırı1 olarak tanımlanmakta-
dır. Bu tanımlar motiflerin belgelenmesinde, adlandırılmasında, anlam 
yükünün ve sembolik değerlerin belirlenmesinde çok dikkatli olunması 
gereğini ortaya koymaktadır. 

Burada amacımız tekstil sanatlarında karşımıza çıkan zengin konu 
repertuarının bir grubunu sergilemek, sembol, simge terimlerini sorgula-
                                                           
1 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1974, s. 698. 
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mak, Cumhuriyet Dönemi öncesi ile Cumhuriyet Dönemi tekstil sanatla-
rı üzerinde araştırma yapanların ne tür bir gözlem fişiyle kayıt yapılması 
gerektiğine işaret etmek ve kayıt formlarında gözlenen biçimin adının ka-
yıt edilmesi yanı sıra anlam yükü ve yöredeki adının da belirtilmesini 
sağlamak, böylece Türk kültürünün bu alandaki zengin hazinesi ile ilgili 
bir veri tabanı oluşturma yolunda çağrıda bulunmaktır. 

Bir tür tarama değerlendirme niteliğindeki bu makalede: 1981 yılı ile 
2003 yılları arasında Barışta’nın başka deyişle benim görsel tanımlı 
araştırmaların sonunda elde ettiğim bilgilere dayanarak yayınlamış oldu-
ğum bazı tekstil sanatı ile ilgili kitap ve makaleler taranmış bunların 
eser, kültür varlıkları ve ürünleri bezemek amacıyla seçilmiş konularla 
ilgili bilgiler veren üniteleri aşağıda kronolojik bir sistematikle sunul-
muştur. Kitap ve makalelerin Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi ve Os-
manlı İmparatorluğu Dönemine tarihlenen örneklerinden çok Cumhuri-
yet Dönemi örneklerine üzerinde durulmuştur. Önceden değinildiği gibi 
bu dönemlerde seçilen konularla ilgili kaynak araştırılması yapılması 
olanak dışı olması nedeniyle yazarların düşünce düzeyinde kalan görüş-
leri ile yorumlanan ve ayrı bir başlık altında ele alınabilecek, geniş bir 
yelpazeye yayılan motiflerin dillerine eğilinmemiştir. 

İşleme 1981 
Osmanlı İmparatorluk Dönemi Türk İşlemelerinden Örnekler2, 

isimli kitap: 

Barışta’nın Osmanlı İmparatorluğu Dönemi saray ve saray dışı işle-
meleri üzerinde yaptığı doktora tezinin kataloğudur.  

Bu kitaptaki verilerle bulgulara dayanarak düzenlenmiş soru kağıtla-
rının değerlendirmesi olan ve Türk işlemelerinin Cumhuriyet Dönemin-
deki sürekliliğini, terminolojisini belirlemek amaçlanarak hazırlanan 
“Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden 
Örnekler”3 isimli kitapta 45 (kırk beş) il taranmıştır. 1980’li yıllarda tara-
nan iller alfabetik dizinle şöyle sıralanmaktadır. Afyon, Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Ço-
rum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İz-
mir, Kahraman Maraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ma-
latya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Si-
nop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Uşak, Van, Yozgat ve 
Zonguldak şeklinde sıralanmaktadır. Bildiri ve makalelerde ise taranan 
iller Adana-Karaisalı Örcün; Afyon-Emirdağ; Aksaray; Antalya-Döşeme-
altı, Alanya; Isparta; Karaman-Taşkale; Kastamonu; Kayseri-Yahyalı; 
                                                           
2 Örcün Barışta, Osmanlı İmparatorluk Dönemi Türk İşlemelerinden Örnekler, Ankara, 1981. 
3 H. Örcün Barışta, Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden 

Örnekler, Kültür Bakanlığı, 1984, 2001. 
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Kırşehir; Konya-Ladik-Sarayönü-Yükselen; Nevşehir-Gülşehir şeklinde 
sıralanmaktadır. Bu illerde yapılan çalışmalar bağ işi, halı, işleme, kilim, 
oya, örgü, tentene vb. gibi tekstil sanatı dallarından oluşmaktadır. Bu 
dallardaki örneklerin bir grubu motiflerin biçimi ile adlandırılması ara-
sında uyum olmayan başka deyişle anlam yüklü motiflerden meydana 
gelmektedir. Bunlardan yapılan alıntılar şöyle sıralanabilir. 

İşleme 1984 
1984-2001 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği 
Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminoloji-

sinden Örnekler4, konulu kitap: 

İşlemelerde seçilen konular: Kır çiçekleri, karanfil, sümbül, nergis, 
gül, yaban gülü (çavdıvan gülü, asma gülü, cazı gülü, şeytan gülü), 
akasya, mum çiçeği, kasımpatı, armut çiçeği, çuha çiçeği, üzüm, dağ ar-
mudu, çilek, karpuz, kiraz, kavak, palmiye, başak, asma, zeytin, tütün 
yaprağı, çiçek demetleri vb. gibi bitkisel bezemeler; çiçek sepetleri, vazo-
da çiçek vb. gibi bitkisel ve nesneli bezemeler ve balık, kelebek, kurbağa, 
şahmeran, sülük, ipek böceği, deve, eşek, kuş, tavus kuşu, horoz vb. gi-
bi figürlü bezemeler şeklinde sıralanmaktadır. Bu arada kümbet, cami, 
minber, kayık, gemi, makas, altın, çakmak, kilise, püskül, kandil, bah-
çe-avlu, sütun, kemer, saksı, taraklı su gibi motifler nesneli bezeme tür-
lerinin de seçilmiş olduğunu göstermektedir. Cumhuriyet döneminin ilk 
yıllarında özellikle dua şeritleri biçiminde düzenlenen yazılı bezemelerin 
giderek azaldığı ve Arap harflerinin giderek yerini Latin harflerine bırak-
tığı fark edilmektedir. 

Çiçeklerin ağırlıklı olarak belirdiği örnekler arasında “yarım elma gö-
nül alma” (Uşak), “ladesli” (Afyon), “subay şapkası” (Eskişehir, İnönü), 
“karaoğlan-muskalı” (Çorum, Alaca), “kurbanlık koyun, kurbağa, sarhoş 
yolu” (Bolu), “üç çiçek” (Kastamonu), “üç kurşun” (Sinop) gibi konular 
motiflerin anlam yüklü olduğunu ortaya koymaktadır. Çalma yastık, ıs-
tar aşırtmanı, ivdirme, iki tel, gelin yanağı, yedi veren gülü gibi yöresel 
konular böyle bir görüşü kuvvetlendirmektedir. “Şakayık, karanfil, gül” 
gibi konuların sevgiyi belirtmek için kullanıldığı (Tarsus); “balığın” (Kars) 
“başağın” (Bilecik-Söğüt) bereketin, “kuşun” haberin (İzmir) sembolü ol-
duğu ileri sürülmektedir5. 

Bu kitapta soru kağıtlarına eklenen konular şöyle sıralanmaktadır: 
Armut çiçeği, çuha çiçeği, Ankara gülü, yabani gül, susam gülü, yan gül, 
dokuz güllü, yediveren gülü, daklı çiçek, sarı dal, laleli, kartopu, kavaklı, 
                                                           
4 Barışta, a.g.e., Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden 

Örnekler. 
5 Barışta, a.g.e., Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Ör-

nekler, s. 56, 58, 59, 62. 
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çelenkli, bağ yaprağı, filiz, elma-kelebek, elmalı kelebek, domatesli, 
üzümlü, kestane, geyik, sülük, yılan, kelebek, ateş böceği, piliç ayağı, 
karınca yolu, muskalı, çakmak, altınlı, sındı kulpu, elmas, saksı, ger-
danlık, kaymak tabağı, üçlü mihrap, kıvılcım, subay şapkası, koçul, Bu-
hara, Bahri örneği, daklı, Mecit, ladesli, çalma yastık, ıstar aşırtmanı, iv-
dirme, Hüsnü Yusuf, nalca, yengeç, tektel serpme, yedili serpme, yıldızlı 
serpme, salankadef, akarsu, taraklı su6. 

1985 Oya 
XX. Yüzyıl Türk Oyalarında Seçilen Belli Başlı Konular Gözlenen 

Estetik Değerler ve Plastik Özellikler7, konulu bildiri: 

Sanatçısının ustasının duygu, düşüncesini, heyecanını yansıtan, söy-
lemek istediğini aktaran oyalarda zengin bir konu repertuarı söz konu-
sudur. Başlıca çiçeklerden yararlanılarak yapılan oyalar; sebze ve mey-
velerden yararlanılarak yapılan oyalar; nesnelerden yararlanılarak yapı-
lan oyalar; geometrik biçimlerden yaralanılarak yapılan oyalar; kelime ve 
cümleyi ifade eden oyalar başlıkları altında kümelenebilecek bu konular 
plastik değerleri yanı sıra anlam yükleriyle dikkat çekmektedir. 

Doğanın ünitelerinin ve objeleri yansıtan nesne biçimlerinden oluşan 
oyalar arasında bardak, başlık, beşibirlik, bisiklet tekeri, çakıl taşı, çark, 
çatal kaya, çiçek saksısı, çiçekli saksı, çoban yıldızı, çöp sepeti, dağlar, 
dağda köprü, damlacıklar, dolgulu su damlası, düğmeli, düz mekik, ek-
mek tabağı, Fatma ana süpürgesi, hanım çantası, hanım düğmesi, hanım 
köşkü, hanım küpesi, hünkar kurnası, Kabe dünpepesi, kaçan kız eteği, 
kale duvarı, kanal, kapı tokmağı, kazan kulpu, kayalık çiçekleri, kemer, 
kılıç, kırtışlı tabak, kilise çanları, kirpiklinin kayası, koltop, köprü kayası, 
kül küpe, küpeli, mekik, merdane gözü, meşale tabağı, mumlu şamdan, 
mühür, nişan yüzüğü, Nuri Hoca muskası, omuz nazarlığı, ormanlı kaya, 
paralı, payton tekerleği, pul, reçel tabağı, saçaklı, saksı, karanfil, saray 
süpürgesi, saray yıldızı, saplı sepet, sepet, sırtlı mekik, sırtlı örtü su tası, 
subay düğmesi, subay sırması, şadırvan, şeker tabağı, şeker tabağı kaya-
sı, şemsiye, şeytan merdiveni, tarak, tepeler, tepe üstünde kayalar, tepsi 
yarığı, testere, tren kayası, tren yolu, tuzluk kayası, vapur kayası, yarım 
bardak, yarım dünya, yarımlık altın, yelpaze, yıldızlı tepe, zembil, zembilli, 
zengin salatası, zilli maşa gibi konular sanatçıların ilgi alanları yanı sıra 
beğeni kazanan veya anlam yüklü nesneleri aktarmaktadır8. 
                                                           
6 Barışta, a.g.e., Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, s. 157.  
7 Barışta, a.g.m., “XX. Yüzyıl Türk Oyalarında Seçilen Belli Başlı Konular Gözlenen Estetik 

Değerler ve Plastik Özellikler”, Milletlerarası Türk Folkloru ve Edebiyatında Yeni Görüşler, 

Ankara, 1985, s. 235. 
8 H. Örcün Barışta, “XX. Yüzyıl Türk Oyalarında Seçilen Belli Başlı Konular Gözlenen Estetik 

Değerler ve Plastik Özellikler”, Milletlerarası Türk Folkloru ve Edebiyatında Yeni Görüşler, s. 241. 
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Kişinin kelime ve cümleyi ifade eden bir araç oluşturduğu hayal, duy-
gu, düşünce yükü ile dolu, bazen hikayeci bazen espritüel bir yaklaşımla 
sergilenen oyalar arasında: dedikodu, döndürmeli, elem selem oya, elti 
eltiye küstü, elti eltiye yan bakar, engel çayırları, hanım efendi oturdu 
beyefendi kalktı, hanım sıkıldı bey sokuldu, hey yarim, iki kardeş kanı, 
karnıyarık, kemerhisar örneği, köy kahkül bastı, küs kardeşler, meclis 
kuruldu, muhabet, mantı, üç lokum, Yahya Paşa, yandım varamadım, 
yar ardımdan gel gibi örnekler enteresan mesajlar aktarmaktadır9. 

1987 Dokumayla İlgili Sanatlar 
Kastamonu’da Dokumayla İlgili Sanatlar10, konulu bildiri: 

Kastamonu’da yapılmış kaneviçe örnekleri arasında üç elti dokuz gö-
rümce; oyalar arasında horoz dıdığı, hopu parası, sarhoş bıyığı11, kuzu-
kulağı, çift kuzu kulağı gibi anlam yüklü motifler fark edilmektedir. 

İğne yerine tığla yapılan tenteneler arasında bugün Kastamonu Mü-
zesi’nde bulunan fragmanlarıyla şeftali yaprağı, ıtır yaprağı, üzüm, 
dantel, elmas küpe, gül küpe, yağver kordonu, yılan iğrisi, kervan yolu, 
midye kabuğu, samsı dantel gibi konular ilgi çekmekte ve elti eltiye 
küstü, hanım göbeği gibi anlam yüklü konular gözden kaçmamakta-
dır12. 

Bu dalın ustaları yanı sıra halk arasında sevilerek uygulanan bu sa-
nat dalında seçilen konuların büyük bir grubu semboliktir. Yürek, gü-
neşli yürek, yürekli muhallebi kaşığı, samsı yıldızlı samsı, burmalı sam-
sı, çift samsı, samsı güneş, güneş bağı, yılan iğrisi, kuş dili, deli ırmak, 
kervan yolu, katip defteri, zengin penceresi, doktor gözlüğü, sarhoş yolu, 
kesme şeker, eğri ırmaklı muhallebi kaşığı, güneşli eğri ırmak, çam gö-
beği, hanım göbeği, emzik, kuşdili, lokum, hasır, söğüt yaprağı, eğseran 
vb. gibi isimlerle bilinen bu anlam yüklü konstrüksiyonlar 1974 yılında 
hazırlanan bir lisans tezinde belgelenmiş13 olan yürekli güneş, güneşli, 
eğri ırmak, egseran, samsı, güneşli samsı, kesme şeker, kuş dili, katip 
defteri gibi örneklerin süregeldiğini ve konu repertuarının zenginleştiğini 
ortaya koymaktadır. 
                                                           
9 H. Örcün Barışta, “XX. Yüzyıl Türk Oyalarında Seçilen Belli Başlı Konular Gözlenen Este-

tik Değerler ve Plastik Özellikler”, Milletlerarası Türk Folkloru ve Edebiyatında Yeni Görüşler, 

s. 241. 
10 H. Örcün Barışta, “Kastamonu’da Dokuma İle İlgili Sanatlar”, III. Milletlerarası Türk Folk-

lor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1987, C. V. 
11 Asuman Tiryaki, Kastamonu Müzesindeki Kese ve Yazmalar, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 

Resim-İş Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1976, s. 57, 58, 66. 
12 Barışta, a.g.m., “Kastamonu’da Dokuma İle İlgili Sanatlar”, C. V, s. 62. 
13 Melahat Dede, Kastamonu’da Çarşaf Bağlama İşi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş 

Eğitimi Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, 1974, s. 12, 18. 
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1987 Örgü 
Türk El Sanatlarından El Örgüsü Çoraplar14, konulu makale: 

Bazı motiflerin bir hikayeyi simgelediği rivayet edilmektedir. Örnekler-
sek Sivas’ın İmranlı kazasının Dağyurt köyünde gamalı haç motifi “gelin 
öldüren olarak isimlendirilmektedir. Bu motifin hikayesi ise aynı köyden 
Sürmeli Kızılırmak tarafından şöyle anlatılmaktadır. “Bu motifi örgüsü-
nü bir geline öğretmek istemişler. Gelin örneği öremeyince intihar et-
miş.” Hikayeci motifler yanı sıra bir grup motif taşıdıkları anlam yüküyle 
ilgi çekmektedir. “Aşık yolu, akıl ister, baş başa, eli mektuplu, el ele, es-
rarlı, gönül kilidi, gönül çengeli, gidiyorum arkamdan gel, gözün kalma-
sın, iki el bir baş, kalbimin kenetlenmesi, kol kola, öksüz kız, sarhoş yo-
lu, yol kesen, yavuklu”15 gibi motifler mesajlar iletmektedir. 

İlettiği mesajlar dışında estetik değerleriyle sayısız motif Türk çorapla-
rının bezemektedir. Bunlar arasında “ağaç, ceviz içi, ceviz kusnağı, çi-
çekli, dallı, dikenli dal, dörtlü yaprak, esran, elmalı, hanımeli, kozalak, 
kabak çiçeği, maydanoz, mineli, nar, pıtrak, salkım söğüt, sümbüllü, 
sarmaşık, yapraklı”16 vb. gibi bitki motifleri; aynalı başlık (tozak), baş ba-
ğı, bardak, bayrak, bilezik, dağ yolu, düğme, fes püskülü, güzel çalı, göz 
boncuğu, gözleme, ilik, küpe, kuyu kovaları, kara kazan, kandilli, kuş 
kafesi, lamba, mapushane, mühürlü, mumlu şamdan, masa, merdiven, 
muska, nişan, ocak, ocaklar, onbaşı nişanı, salkım küpe, saat kordonu, 
su kabı, Türkmen küfesi, ters makara, topuz, terlik”17 vb. gibi nesneli 
bezemeler; Arap dudağı, akrep başı, al yanak, bülbül gözü, böcü, böcü-
ler, balıklı, deli yılan, davar burnu, deve boynu, deve kuşu, ergen bıyığı, 
el, göz, gül yanağı, horoz ibiği, it izi, katip çimdiği, Karagöz, kuş kanadı, 
kurt, kurt başı, kurt ağzı, kırkayak, karasinek, karga, keçi tırnağı, kah-
gül, koç boynuzu, kelebek, leylek, sıçan dişi, sinekli, sülük, sivri sinek, 
tavşan kulağı, tırtıl, tosbağa, uğur böceği, yılanlı yarasa18 vb. gibi insan 
ve hayvan figürleri ya da bu figürlerin bir ünitesi; baklava, çapraz, da-
malı, kutulu, kafesli, üçleme, yıldız19 vb. gibi geometrik bezemeler; elif, 
marka ve yazı şeritleri20 vb. gibi yazılı bezemeler sayılabilir. Bu konular 
içinde bitki motifleri ile yapılmış bezemelerin gelin yanağı, boğaz kesen, 
aynalı, kınalı vb. gibi sembolik, anlam yüklü bir yolla kullanılmış olması 
dikkati çekmektedir. 
                                                           
14 H. Örcün Barışta, “Türk El Sanatlarından El Örgüsü Çoraplar”, Erdem, Atatürk Kültür 

Merkezi, 1986, C. 2, S. 6, s. 867. 
15 Kenan Özbel, Türk Köylü Çorapları, İş Bankası, s. 111, 113. 
16 Özbel, a.g.e., s. 111-113. 
17 Özbel, a.g.e., s. 111-113. 
18 Özbel, a.g.e., s. 111-113. 
19 Özbel, a.g.e., s. 111-113. 
20 Özbel, a.g.e., s. 111-113. 
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Bk. Ele ele kızlar, güveyli, yandım alamadım, ana kız, zampara, küpe-
li, çevre örneği, lira çeyreği, saksılı21. 

1988 Bağ İşi 
Kastamonu El Sanatlarından Bağ İşi22, konulu bildiri: 

Genellikle anlam yüklü, sembolik nitelikli motiflerle kompozisyonlarla 
bezenmiş düğüm tentenelerinde seçilen konular alfabetik bir sistem için-
de şöyle sıralanabilir. Burmalı samsı, cam göbeği, çift samsı, cilveli, deli 
ırmak, deli yürek, delikli baklava, doktor gözlüğü, dörtlü güneş, eğri ır-
mak, eğri ırmaklı muhallebi kaşığı, egseran, emzik, güneş bağı, güneşli 
eğri ırmak, güneşli samsı, güneşli yürek, hanım göbeği, hasır, hasırlı 
dantel, hasırlı doktor gözlüğü, hasırlı katip defteri, kabak çiçeği, kervan 
yolu, kesme şeker, kuş dili, limonlu meşe yaprağı, lokum, muşabak bağ, 
örümcek, patlaklı muhallebi kaşığı, patlaklı, sade burma, samsı güneş, 
sarhoş yolu, sıra bağ, söğüt yaprağı, yılan eğrisi, yürekli muhallebi kaşı-
ğı ve zengin penceresi. Dede ve Okutan’ın yaptığı derlemelerde de görü-
len bu konular: bitki, çiçek tabiattaki elemanlar, eşyalar, insan ile hay-
van figürleri veya bu figürlerin bazı birimlerinden yola çıkılarak oluştu-
rulmuştur. Bazı örneklerde gözlenen konuya sadık kalındığı, bazı örnek-
lerde ise hayal gücü ile sembolik değerlerin sergilendiği görülmektedir23. 

1988 Yazma 
Kastamonu’da Yazmacılık24, konulu makale: 

Diğer süsleme ve el sanatlarında olduğu gibi yazmacılıkta seçilen ko-
nular: Bitkisel bezemeler, figürlü bezemeler, nesneli bezemeler, geomet-
rik bezemeler, yazılı bezemeler ve karışık bezemeler şeklinde sıralanabi-
lir. Cemil Usta’nın kalıpları arasında çiçek, meyve, ağaç vb. gibi bitki 
motiflerinin sayıca fazla olduğu, buna karşılık geometrik bezemenin ve 
yazılı bezemenin azlığı dikkat çekmektedir. Arap harfleriyle yapılan yazılı 
bezemenin kaybolduğu “Afiyet Olsun”, “Kastamonu” vb. gibi kelimelerin 
kullanıldığı gözlenmektedir. Elimizde bulunan örnek bezinde bitkisel be-
zemeler: gül, lale, yasemin, karanfil, papatya, zambak menekşe, yıldız, 
abes, ayçiçeği, mimoza, kestane, mısır, kiraz, çilek, nar, üzüm, dut yap-
rağı çınar yaprağı, incir yaprağı, başak, çam dalı; figürlü bezemeler: Ge-
yik, tavus kuşu, keklik, kuş, güvercin, horoz, kelebek, öküz dili, insan 
kafası, hanım parmağı, horoz kuyruğu, yürek; nesneli bezemeler: Mina-
                                                           
21 Barışta, a.g.m., “Türk El Sanatlarından El Örgüsü Çoraplar”, Çizim No 11-14. 
22 H. Örcün Barışta, “Kastamonu El Sanatlarından Bağ İşi”, Birinci Tarih Boyunca Karade-

niz Kongresi Bildirileri, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 1988, s. 179. 
23 Barışta, a.g.m., “Kastamonu El Sanatlarından Bağ İşi”, s. 183. 
24 H. Örcün Barışta, “Kastamonu’da Yazmacılık”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 

1988, C. 4, S. 10, s. 195. 
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re, çan, demlik, saksı, bardak, kazan kulpu, güneş, polis yıldızı, çadır, 
çıt çıt, yılan yolu; geometrik bezemeler: Meandr şeridi, samsa, devre çe-
şitlemeleri, zincir, mıh tepesi, madalyon şeklinde sıralanabilir. Konular 
arasında bitki formunda sunulmuş kraliçe tacı, horoz kuyruğu, hanım 
parmağı gibi sembolik motifler ile bitki ve geometrik birimlerin bileşimin-
den oluşan karma konular ilgi çekmektedir25. 

Konu açısından gerek anlam yüklü motif kalıpları gerek aynı mesajı ileten 
motif kalıpları arasında başka merkezlerde karşılaşılan örneklerle benzerlikler 
dikkati çekmektedir. Bu örnekler arasında İstanbul, Tokat yazmalarında bit-
kisel bir form olarak beliren horoz kuyruğu Diyarbakır örneklerinde karşılaş-
tığımız kuş, geyik figürleri; Zile’de karşımıza çıkan kandilli, Diyarbakır’da be-
lirlenmiş olan minare gibi kalıplarda benzerlikler fark edilmektedir26. 

Halı 1989 
Selçuklu Tekstil Sanatı27, konulu bildiri: 

Oktay Aslanapa ile Yusuf Durul tarafından yayınlanmış Selçuklu Ha-
lıları isimli kitaptaki motifler ele alınarak Döşemealtı halılarıyla benzer-
likleri üzerinde durulmuş ve halk tarafından farklı isimlendirilen bazı 
motiflere değinilmiştir. 

Selçuklu halılarını bezemek için kullanılan motifler arasında sekiz 
kollu yıldız (hatem çiçeği) koç boynuzu, akrep, ok ucu (sedef) ve geomet-
rik birimlerden oluşan bazı motiflerin benzerlerine Döşemealtı halıların-
da rastlanmaktadır. 

Bk. Döşemealtı Halıları-Halelli, koca sulu, tutmaç toplu28. 
Sekiz kollu yıldız motifi yanı sıra Selçuklu halılarında görülen ok (se-

def), çok stilize edilmiş akrep, koç boynuzu, ters ‘F’ harfine benzeyen tarak 
veya deve hamudu, yazı ve kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş bitki motifle-
ri Döşemealtı halılarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu arada Selçuklula-
ra verilen halıda (Bk.F.12) fark edilen geometrik bordürler Döşemealtı ha-
lılarındaki deve suyunu akla getirmektedir. Bk. Döşemealtı halıları29. 

Dokuma 1992 
Karaman Taşkale Dokumacılığı30, konulu makale: 

Çok renkli çoraplar arasında bıçak ucu olarak isimlendirilen, yatay ‘Z’ 
harflerine benzeyen sularla bezenmiş gelin çorapları tipiktir. 
                                                           
25 Barışta, a.g.m., “Kastamonu’da Yazmacılık”, s. 202.  
26 Barışta, a.g.m., “Kastamonu’da Yazmacılık”, s. 205. 
27 H. Örcün Barışta, “Selçuklu Dönemi Tekstil Sanatı Üzerine”, Antalya 3. Selçuklu Semineri 

Bildirileri, Antalya Valiliği, 1989. 
28 Barışta, a.g.m., “Selçuklu Dönemi Tekstil Sanatı Üzerine”, s. 20, 21, 22, 24, 25. 
29 Barışta, a.g.m., “Selçuklu Dönemi Tekstil Sanatı Üzerine”, s. 26, 27, 29. 
30 H. Örcün Barışta, “Karaman Taşkale Dokumacılığı”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1992, 

Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerinin Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 1992. 
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Bitkisel bezemeler ve geometrik bezemelerle oluşturulmuş kompozis-
yonlar arasında mihraplılar, göbekliler ve sıralamalarla yerleştirilmiş ta-
sarımlarla ilgi çekmektedir. Mihraplı, kandilli seccadeler dışında göbekli 
tasarlanmış bir gurup seccade fark edilmektedir. Horaş göbeği, bilyalı 
göbek, cıngıllı göbek, kara göbek, zor göbek ve Ferit göbek vb. gibi zemin 
süslemeleri bulunan bu halıların örneklerinin bazılarının yastıklarda da 
kullanıldığı görülmektedir31. 

1994 Halı 
Isparta Halıcığı Üzerine32, konulu bildiri: 

Enli gıyı olarak isimlendirilen bordürler ilgi çekmektedir. 
Genellikle zemini geniş tutulmuş ortada enli bir bordür ve iki tarafın-

da birer dar bordür bulunan kenar suyu ile çerçevelenmiş kompozisyon-
ların açık ve kapalı kompozisyon biçiminde tasarlanmış iki ana şeması 
bulunmaktadır. Halk dilinde serpme olarak isimlendirilen birinci grupta 
sıralamalarla serpiştirilmiş motifler açık kompozisyon biçiminde sonsuza 
doğru akıp giden bir şemaya sahiptir. Göbekli olarak isimlendirilen ve 
köşe göbekli çeşitlemeleri olan ikinci grupta kapalı bir kompozisyon söz 
konusudur ve burada motifler bir merkez çevresinde kümelenmektedir33. 
Örnekler çoğaltılabilir bunlara nakmeli, boş göbekli, dönmeli, manzaralı 
çeşitlemeler ve seccade arşın, çeyrek (divan), yolluk, kelle, taban vb. gibi 
cinsler eklenebilir34. 

1995 Halı 
Sarayönü ve Ladik’de Bulunan Türk Halılarından Örnekler35, ko-

nulu makale: 

Kırşehir’de dokunmuş örnekler arasında manzaralı bir halı36 ile iki 
seccade fark edilmektedir. Bunlardan birincisi …Karadeniz’de “heyamo-
la” veya “gemili” adı verilen bir motifle taçlandırılmıştır. 

Sarayönü ve Ladik’te dokunmuş örneklere gelince genellikle karışık 
bezemelerle süslenmiş bu halılarda konu olarak altıgen, sekizgen, üçgen, 
yıldız, çengel, zig zak ve baklava vb. gibi geometrik birimlerle lale, karan-
                                                           
31 Barışta, a.g.m., “Karaman Taşkale Dokumacılığı”, s. 9, 10. 
32 H. Örcün Barışta, “Isparta Halıcılığı Üzerine”, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, 

Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlı-

ğı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-9 Eylül Üniversitesi, 1994, s. 

53.  
33 Barışta, a.g.m., “Isparta Halıcılığı Üzerine”, s. 56. 
34 Isparta İl Yıllığı, 1983, s. 285. 
35 H. Örcün Barışta, “Sarayönü ve Ladik’de Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, Va-

kıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1995, S. XXV, s. 211. 
36 Rüçhan Arık, “Turkish Landscape Carpets”, Halı, I, No 2, London, 1978, s. 122-127. 
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fil, yaban gülü, yıldız çiçeği, yonca yaprağı vb. gibi bitki motifleri ve halk 
dilinde “yileli” olarak bilinen kuş kanadı; “tavuk ayağı” olarak bilinen 
palmet, “şapla” olarak bilinen dört stilize kuştan oluşmuş fırıldağa ben-
zeyen çiçek; “el” olarak nitelendirilen içi aynalı yazı ile dolgulu beşgen 
vb. gibi anlam yüklü figürlü bezemeler “kamalı hançer”, “bıçak ucu” vb. 
gibi isimlerle bilinen ok uçları ve yıldız çiçekleriyle bezenmiş “C” kıvrımlı 
dal motifleri vb. gibi anlam yüklü nesneli bezemeler yanı sıra ibrik, alem, 
ok uçları vb. gibi nesneli bezemelerle vazoda çiçek motifleri ve dekoratif 
amaçla anlamını yitirmiş ve yeni kuşaklar tarafından bilinmeyen motifler 
arasında halk dilinde “el” olarak isimlendirilen ve bordürlerde kullanılan 
temrenli okla bir başlayıp biten, bir üçgen içine oturtulmuş (elif-lam) 
harflerinin aynalı bir biçimde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş motifler 
dikkat çekmektedir. Halk dilinde yengeç göbek, tepsi, göbeği (kirman 
gül) ve “tavalı taslı” adıyla bilinen içi ve çevresi lale ve karanfillerle be-
zenmiş dış konturları çengel sırasıyla taçlandırılmış çokgenlerle oluştu-
rulmuş kompozisyonlar ile “kamalı hançer” (bıçak) adı verilen boşlukları 
temrenli ok motifleriyle bezenmiş ve bağlantıları yıldız çiçeği ile gerçek-
leştirilmiş dik hatlarla oluşturulmuş “S” kıvrımlı dallardan meydana gel-
miş bordürler ilgi çekmektedir. Bu arada unutulan başka bir motif “cü-
bedan başlığı” adı ile bilinen lale motifleri ile oluşturulmuş bir tasarım-
dır37. 

Bk. manzara, cübedan başlığı, şapla, el, kanat, tavalı taslı38. 

1995 İşleme 
Emirdağ İşlemeleri Üzerine39, konulu bildiri: 

Bazıları yansıttığı biçimden farklı olarak isimlendirilen motif ve kom-
pozisyonlar zengin bir halk bilim hazinesi oluşturmaktadır. Çoğu yeni 
kuşaklar tarafından bilinmeyen isimleri bulunan motifler arasında kur-
bacık, kurtağzı, kopma gül, çanak, simit ve sıradağ adıyla bilinenler dik-
kat çekmektedir.  

Bunlar arasında bir gül dalından oluşan kopma gül, mor me-
nekşelerden meydana gelen çanak, asma çelenk biçiminde düzen-
lenmiş simit ve üçgen ile yapraklı yıldız çiçeği motiflerinden oluş-
turulmuş sıradağ gözlenen tasarımdan ayrı anlam yüküyle fark 
edilmektedir40. 
                                                           
37 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 215, 

216. 
38 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 218, 

229, 230, 231, 232. 
39 H. Örcün Barışta, “Emirdağ İşlemeleri Üzerine”, Emirdağ Kültür Araştırmaları Sempozyu-

mu, Tebliğler, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayınları, 1995, s. 15. 
40 Barışta, a.g.m., “Emirdağ İşlemeleri Üzerine”, s. 25. 
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1997 Halı 
Konya Yükselen Eski Bilecik’ten Bazı Halı Örnekleri41, konulu 

makale: 

Adlarını genellikle ya zemindeki bir motiften ya zemini çerçeveleyen 
bordürdeki bir motiften, bordürün zemin renginden, bordürün ithaf edil-
diği kişiden ya da kompozisyondan alan bu halılarda bitkisel bezemeler, 
geometrik bezemeler, nesneli bezemeler konu olarak seçilmiştir. Karışık 
bileşimlerle yapılan süslemelerde çoğunlukla motiflerin adlarının yansıtı-
lan biçimlerden farklı ve bir grubun anlam yüklü olduğu fark edilmekte-
dir. Örneklersek: Kaynak kişilerden alınan bilgiye göre42 motif isimleri 
şöyle sıralanmaktadır. Bitkisel bezemeler: Çalı çiçeği, turunç, yaprak, 
badem, yatı gölü, orta göl, (gül); nesneli bezemeler: Sakal tarağı, kolan, 
muska, çengelli, semerli pırla, ibrik, çakmak; figürlü bezemeler: Zilif, 
ayak, koç boynuzu, deve, etli kulak, boynuz, koyun gözü. Bordürlerde 
adı bilinenler şöyle dizilebilir. Figürlü bezemeler: Sığır sidiği, kuş izi, ta-
vuk kıçı; geometrik bezemeler: Hençar, kilit, muska. Karışık bezemeler: 
gedirgeli su, top turunç, top su, süpürgeli su. Bitkisel bezemeler: model 
gül (Hayta Mehmet suyu) adını ceviz rengi zemin renginden alan yarım 
güllerle bezenmiş Hüsnünün suyu. Adlarını tekrarlanan ve aynı zaman-
da ana motif olarak kompozisyonun ana şemasını oluşturan gedirgeli 
göl, boğazlı göl, uzun boğazlı göl, uzun boğazlı zilifli göl vb. gibi motifler-
den alan göl modeli halılar (gül modeli) top modeli halılar (madalyon) ve 
Konya’nın bir başka halı üretim merkezinden alan Sızma modeli (aynalı 
göbek) halılar43. 

Bk. Acılı su, Hayta Mehmed suyu, deve, koç boynuzu, tavuk kıçı, 
uzun boğazlı zilifli göl, zilif, zilifli, ayak, sığır sidiği, çalı çiçeği, etli kulak, 
pırla, top turunç, semerli pırla, çıngıl, gedirgeli su, hençar, muska44. 

1997 Kirkitli Dokuma 
Emirdağ Çevresinin Kirkitli Dokumaları45, konulu makale: 

Karışık bezemeli parçalar kapsamındaki bir grupta ibrikler fark edil-
mektedir. Bir grupta ise yalnız geometrik biçimlerin ele alındığı görül-
mektedir. Yayınlardan ve bölgedeki alan taramasında kaynak kişilerden 
alınan bilgiye göre kurt izi, kurt ağzı, kedi kulağı, dik kulak, kurbacık, 
                                                           
41 H. Örcün Barışta, “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnekleri”, El Sanatları 

Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatlarının Araştırma Dergisi, 1997, S. I, s. 107. 
42 Motifler, bordürler ve kompozisyon adları ile ilgili bilgiler 26.09.1989 tarihinde 75 yaşın-

da Yükselen’li Elmas Dündar ve 39 yaşında Yükselen’li olan Aliye Altıntaş’tan alınmıştır. 
43 Barışta, a.g.m., “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnekleri”, s. 107. 
44 Barışta, a.g.m., “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnekleri”, s. 100, 101. 
45 H. Örcün Barışta, “Emirdağ Çevresinin Kirkitli Dokumaları”, Sanatsal Mozaik, 1997, S. 

18, s. 22. 
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balık kılçığı, parmak, çiçek, portakallı, sarmaş dolaş, anahtar, kaynak, 
sandık, saç bağı, bıçkır, yelen, çiftli, dökme, heybe örneği ve sakat kıçı 
vb. gibi yöresel isimler folklorik açıdan bir zenginliği ortaya koymakta-
dır46. 

1998 Kirkitli Dokuma 
19-20. Yüzyıl İç Anadolu ve Orta Akdeniz Bölgesi Türk Kirkitli 

Dokumaları Üzerine47, konulu bildiri: 

Yöreden yöreye bölgeden bölgeye farklı adlarla bilinen ya motif ya bor-
dür ya da kompozisyondan yola çıkılarak isimlendirilen konular geomet-
rik bezemeler, yazılı bezemeler, figürlü bezemeler, nesneli bezemeler, bit-
kisel bezemeler ve bunların değişik bileşimleriyle sunulan karışık beze-
meler olarak başlıca altı başlık altında kümelenmektedir. Genellikle yan-
sıtılan biçimden farklı olan ve anlam yüklü bulunan motiflerin adları ye-
ni kuşaklar tarafından bilinmemekte elli yaşın üstü kaynak kişiler anne 
ve ninelerinden öğrendikleri motif adlarının aktarmakta, yetmiş yaşın 
üstünde ise belleğe kayıt edilmiş bazı motif adlarının hatırlayabilmekte-
dir. Konular ya sipariş sahibi tüccar tarafından ya da dokuyucu tarafın-
dan seçilmektedir. Dokuyucu tarafından seçilen konular ya eski ya da 
yeni bir yaklaşımla karar verilen motif, bordür ve kompozisyondan oluş-
maktadır. Özellikle halı dokumada tüccar karelenmiş kartonlara boyan-
mış kompozisyon kesitlerini ustaya vererek hazır modelle işini gördür-
mektedir. Bu arada çeşitli kurumlarca yayınlanan kitaplardaki çizimler-
de örnek olarak kullanılmaktadır. Dokuyucunun seçtiği örnekler arasın-
da kuşkusuz artistik açıdan en güzel parçalar yeni özgün konulardır. 
Eski örneklerden aktarılan konuların sanat tarihi yeni örneklerden akta-
rılan ve geleneksel konuların halk bilim açısından değeri vardır. Bazı ör-
neklerde eski konuların yeni örneklerde de seçildiği bazı ufak değişiklik-
lerle geleneksellik olgusunun süregeldiği fark edilmektedir.  

Dikkat çeken başka bir özellik bazen bir halı örneğinin kilimde bazen 
bir tülü örneğinin halıda bazen bir halı örneğinin kilimde karşımıza çık-
masıdır. Konu seçimi açısından araştırmacıyı zor durumda bırakan fark-
lı coğrafyalarda hiç birbirleriyle iletişimi olmamış, köylerde ya da göçer 
yaşayan ustaların aynı motifi nasıl ve neden seçtiği başka deyişle genel-
likle anlam yüklü bu motifleri bellekte nasıl tutarak günümüze ulaştırdı-
ğıdır48. 
                                                           
46 Barışta, a.g.m., “Emirdağ Çevresinin Kirkitli Dokumaları”, s. 25. 
47 H. Örcün Barışta, “19-20. Yüzyıl İç Anadolu ve Orta Akdeniz Bölgesi Türk Kirkitli Doku-

maları Üzerine”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bil-

dirileri, Atatürk Kültür Merkezi, 1998, s. 39.  
48 Barışta, a.g.m., “19-20. Yüzyıl İç Anadolu ve Orta Akdeniz Bölgesi Türk Kirkitli Dokuma-

ları Üzerine”, s. 51. 
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Bk.…Kedi kulağı, sandıklı, kurt ağzı, balık kılçığı, dik kulak, kurba-
cık, portakallı, çiftli, aşık-sarmaş dolaş, bıçkır, saç bağı, koç boynuzu, 
yeleli, anahtar49.  

1999 Halı 
Karaman Taşkale Halılarından Örnekler50, konulu makale: 

Parçalarda gözlenen çoğu konular anlam yüklüdür. Başka deyişle 
motifler gözle algılanan biçimden farklı isimlendirilmekte böylece konu-
lara figürlü bezemelerde eklenmekte ve motifler yansıtılan ya bitkisel ya 
da geometrik biçim isminden yola çıkılarak farklı başlık altında kümele-
nebilmektedir. Örneklersek at göyneği, böbrekli, balıklı, yılan kemiği, 
ilan eğesi, çavuş gibi geometrik bezemeler figürlü bezeme olarak adlandı-
rılmaktadır. Benzer bir durum takke, muska vb. gibi nesneli bezeme ola-
rak bakılarak adlandırılan geometrik bezemeler için söz konusudur. Bit-
kisel bezemelerde yansıtılan formla isimlendirmeler genellikle bütünleş-
memektedir. Örneğin embelli, topal gül, gölük su, pıtrak vb. gibi biçimler 
stilize edilerek doğadan alınmış bitkilerdir. Bitki isimleri arasında tu-
runç’un (bir tür Memling gülü) geometrik bezeme elma su’nun ve yatay 
‘S’ biçimindeki bıçak ucunun ise bitkisel bezeme olmasına rağmen yan-
sıtılan biçimden farklı adlandırıldığı fark edilmektedir. İlgi çeken bir isim 
bazı kaynaklarda yörelerde koç boynuzu olarak isimlendirilen ‘civrim’ 
isimli bezemedir. 

Seçilen bu motiflerin bazılarının Karaman ve Taşkale’ye özgü olduğu 
bazılarının ise Konya, Ladik, Sızma, Karapınar vb. gibi halı dokuma mer-
kezlerinde de kullanıldığı görülmektedir. Örneklersek ibrik, cübedan 
başlığı, bıçak ucu ve top lale gibi motiflere Ladik örneklerinde de rastlan-
maktadır51. Ancak Taşkale örneğinde cübedan başlığı Sızma’da farklı kol 
sayılı52 bir tür haç biçiminde görünen Memling gülü motifinin bir çeşitle-
mesi olan turunçla dolgulanmıştır. Taşkale’de beliren turunç Yükselen 
(Bilecik)53 dilimli bir çiçek biçiminde oluşturulan turunç motifinden fark-
lıdır. Taşkale’de beliren temrenli ok uçları ise Karapınar halılarında54 ol-
duğu gibi tek başına ele alınmamış Ladik’de ya gamalı haç ya da bıçak 
                                                           
49 Barışta, a.g.m., “19-20. Yüzyıl İç Anadolu ve Orta Akdeniz Bölgesi Türk Kirkitli Dokuma-

ları Üzerine”, s. 41. 
50 H. Örcün Barışta, “Karaman Taşkale Halılarından Örnekler”, Erdem, Atatürk Kültür Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1999, C. 10, S. 28, s. 43.  
51 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 216, 

225, 226. 
52 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 219-223. 
53 Barışta, a.g.m., “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnekleri”, s. 101. 
54 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 225, 

226, 229. 
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ucu olarak isimlendirilen ‘C’ kıvrımlı dallar çevresine yıldız ve ok ucun-
dan oluşturduğu gibi55 Yükselen’de acı su olarak bilinen bu bordür Taş-
kale’de Ladik Yükselen56 gibi ya başka bir motifi ya da bir çizgiyi tamam-
layıcı eleman olarak kullanılmamıştır57. 

Bk. Pıtrak, elma su, turunç, cıvrım, at göyneği, topal gül, embelli, 
takkeli, bıçak ucu, kamalı hançer, acı su, balıklı58. 

1999 Oya 
Çiçek Oyaları59, konulu makale: 

Çiçek Türk el sanatlarının çeşitli dallarında yüzyıllar boyu kopmadan 
izlenebilecek bir temadır. Bu dallardan biri de adıyla çiçeği çağrıştıran 
oyalardır. Anadolu ve çevresinin zengin doğasından esinlenerek elle ya-
pılmış binlerce çiçeği günümüze taşıyan bu sanat dalı sanat tarihi disip-
lininde plastik nitelikleriyle halk bilim disiplininde ise anlam yüklü mo-
tifleriyle manevi kültür boyutunda değerlidir60. 

2001 Tekstil Sanatları 
Örcün Köyü Tekstil Sanatları Üzerine61, konulu bildiri: 

Dokumalarda beliren süsleme konuları söğüt yaprağı, murt gibi bitki-
sel bezemeler; üçgen, kare, baklava vb. gibi geometrik bezemeler ve yan-
sıttığı tasardan farklı biçimlendirilmiş olan birbirine kavuşan, çoban çö-
kerten, dört göz, göbekli, gümüş ufağı, karnıyarık, kedi çırnağı, komşu 
çatlatan, kucağı kuzulu, küçük kulağı kuzulu, leblebi, pıtrak, sığır sidiği 
vb. gibi anlam yüklü bezemelerden oluşmaktadır. İşlemelerdeki konular 
ise gül, nergis, menekşe, üzüm ve çeşitli yapraklar, kuş, örümcek vb. gi-
bi figürlü bezemeler vazoda çiçekler gibi nesne ve bitkisel bezemeler şek-
linde sıralanabilir. Dokumalarda olduğu gibi işlemelerde de yansıtılan 
tasardan farklı anlam yüklü motiflere rastlanmaktadır. 

Adını ya kullanılan mil, mekik vb. gibi araçtan ya boncuklu, incili, 
pullu vb. gibi gereçten ya da ‘kırma’ gibi iplikle yapılan kesme işleminin 
uygulama biçiminden alan oyalarında diğerlerinde olduğu gibi konuları 
bitkisel bezemeler, nesneli bezemeler ve anlam yüklü bezemelerden oluş-
maktadır. Bunların motifleri ya biberli, güllü, karanfilli, menekşeli, ner-
gisli, Örcün papatyalı, portakallı, portakal çiçeği vb. gibi bitkisel bezeme-
                                                           
55 Barışta, a.g.m., “Sarayönü ve Ladik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler”, s. 216-226.  
56 Barışta, a.g.m., “Konya Yükselen Eski Bilecik’den Bazı Halı Örnekleri”, s. 100. 
57 Barışta, a.g.m., “Karaman Taşkale Halılarından Örnekler”, s. 45, 46. 
58 Barışta, a.g.m., “Karaman Taşkale Halılarından Örnekler”, s. 176, 177, 179, 180. 
59 H. Örcün Barışta, “Çiçek Oyaları”, P Sanat Kültür Antika, 1999, S. 13, s. 142. 
60 Barışta, a.g.m., “Çiçek Oyaları”, s. 142. 
61 H. Örcün Barışta, “Örcün Köyü Tekstil Sanatları Üzerine”, Dünden Bugüne Karaisalı Ku-

vayi Milliye Şenlikleri Konferanslar Dizisi, 2001, s. 91. 
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li ya fortumlu, muskalı, süpürgeli, yıldızlı vb. gibi nesneli bezemeli ya da 
analı kızlı, kekişli, kırmeli, meşhur oya, örümcekli, Türkan Şoray’ın kir-
piği vb. gibi anlam yüklü konularla karşımıza çıkmaktadır62. 

2003 Örgü 
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatlarında Sivas Ço-

rapları63, konulu bildiri: 

Çorapların bezenmesinde seçilen konular çiçeklerden oluşan bitkisel 
bezemeler ve geometrik birimlerden oluşan geometrik bezemeler çevre-
sinde kümelenmektedir. Motiflerin adlandırmasında genellikle yansıtılan 
başka deyişle algılanan biçimden farklı anlam yüklü ve bazen başka bir 
nesneyi bazen başka olayı bazen bir hikâyeyi aktaran isimlerden oluş-
maktadır. Konuların isimlendirilmesinde folklorik açıdan değer taşıyan 
motiflere bekar biti, katip çimdiği, incili küpe, zampara bıyığı; yansıttığı 
tasardan farklı geometrik bezeme olarak algılanan motiflere muskalı, ay-
nalı, çakmak, saat zinciri, lira çeyreği, su böreği; bir olayı aktaranlara 
yandım alamadım ve bir hikayeyi gündem taşıyan motiflere ise gelin öl-
düren vb. gibi motifler örnek gösterilebilir64. 

Bir tür tarama değerlendirme niteliğindeki bu makalede belli bir za-
man dilimi içinde başka deyişle yirmi iki sene içinde yapılmış araştırma-
ların bazılarından elde edilen yukarda sıralanan iki kitap, dokuz bildiri 
ve sekiz makaleden oluşan yayınlardan yapılan alıntılarla belirtilen veri-
lerin dökümü sunulmuştur. Bu döküm Türk tekstil sanatlarını süsleyen 
konuların kapsamındaki motiflerle olağan üstü bir zenginliğe işaret et-
mektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki yukarda sıralanan alıntılarda açıkça görül-
düğü gibi eser, kültür varlığı ve ürünleri bezemek için seçilen konuların 
ana elemanları ya da ana elemanlarından biri olan motifler bitkisel beze-
meler, geometrik bezemeler, figürlü bezemeler, nesneli bezemeler, yazılı 
bezemeler ve bunların bileşiminden oluşan karışık bezemelerden oluş-
maktadır. Bu ana başlıklar altında kümelenen konuların Cumhuriyet 
dönemi öncesine ait yayınlarda motiflerin gözle görülen başka deyişle al-
gılanan nitelikleriyle kayıt edildiği motifin anlam yükünün düşünce dü-
zeyinde kalan yorumunun kişisel olması nedeniyle ya ayrı ele alındığı gö-
rülmektedir. Cumhuriyet dönemi örneklerinin ise ya gözlenen nesnel ni-
telikleri doğrultusunda adlandırıldığı ya da bunlara yörelerde verilen ad-
                                                           
62 Barışta, a.g.m., “Örcün Köyü Tekstil Sanatları Üzerine”, s. 93, 94. 
63 H. Örcün Barışta, “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatlarında Sivas Çorap-

ları”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas Valiliği-Sivas Hizmet Vak-

fı, Sivas, 2003, s. 631. 
64 Barışta, a.g.m., “Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatlarında Sivas Çorapla-

rı”, s. 634. 
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lara ve bunların anlam yüklerine dayanarak ayrı ayrı yer verildiği gözlen-
mektedir. 

Bilindiği gibi motiflerin araştırmacı ya da yazar tarafından ya algıla-
nan nesnel biçime ya yapılan öznel değerlendirmeye göre adlandırılışı, 
araştırma yapılan yörede başka adlandırılışı, motife yazarın yorumu ile 
anlam yükü verilişi, anlam yükünün çok zengin çeşitlemelerle karşımıza 
çıkması yöreden yöreye bazı farklılıklar arz etmesi kültürel bir zenginliğe 
işaret etmektedir. Bu zenginlik kayıt aşamasında belli bir sistematikle 
daha ayrıntılı belgelemeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda eğer yapılan 
bir çalışma günümüz öncesi başka deyişle geçmişle ilgili ise ve kaynak 
kişiye başvurulamıyorsa üzerinde çalışma yapılan parçanın niteliklerini 
belirlemek amacıyla düzenlenen gözlem fişlerinde açılmış nesnel değerler 
hanesinde yer alan seçilen konu başlığı altında motifin gözlenen nesnel 
değerlere göre objektif yaklaşımla adlandırılması, nesnel değerler dışında 
açılmış olan öznel değerler hanesine ise motife ilgili kişisel (sübjektif) yo-
rumun ayrı olarak işlenmesi gereklidir. Eğer bu yorum bir alıntı ise be-
lirtilmelidir. Günümüzde bir alan araştırması yapılıyorsa hazırlanan göz-
lem fişinin seçilen konu hanesi yanına yöredeki adı, anlam yükü kaynak 
kişi hanelerinin açılması ve yansıtılan-algılanan görsel biçim, yöredeki 
adı, anlam yükü, kaynak kişinin ayrı ayrı kayıt edilmesi gerekmektedir. 
Sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak için araştırmalarda gözlem fişleri kul-
lanılmalıdır (Bakınız Ekler 1-4). İl il kaynak kişi künyelerinde kayıt edil-
diği gözlem fişlerine dayanarak değerlendirmeğe ışık tutacak tablolar 
oluşturulmalı bu tablolardan grafiksel aktarımlara ulaşılmalıdır. 
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Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU* 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
adına başkanlığını sürdürdüğümüz Ani Kazıları; 2006 yılında önce müze 
kazısı olarak bilimsel sorumluluğumuzda başlamış, ertesi yıl Bakanlar 
Kurulu kararlı kazı olmuştur. 

Bu süre içinde, önce Ebu’l Manuçehr Camisi’nin batı kesimindeki 
alanda bulunan II Numaralı Konut’da başlayan kazı faaliyetlerimize, 
ikinci yıl daha kuzeyde bulunan Ebu’l Muammeran Camisi’nin bitişiğin-
deki Antik Yol denilen yolun doğu tarafındaki çalışmalar da eklendi. Bu-
rada kazı sonucunda atölye olduğu anlaşılan mekânlar ortaya çıkarıldı. 

Üçüncü çalışma mevsiminde Orta Sur bölgesi kazıları da program içi-
ne alındı. Burada da sura kuzeyden bitişik olarak inşa edilmiş taş duvar-
lı mekânlar ortaya çıkarıldı. 2009 yılında ise bütün bu kazı alanlarına ila-
ve olarak Ebu’l Manuçehr Camisi’nin hemen kuzeyindeki burç ve sur du-
varı üzerindeki kazılara da başlandı. 

Anahtar kelimeler: Kars, Ani, Türk Sanatı, Türk Mimarisi, İslâm Sa-
natı, Hıristiyan Sanatı, Ortaçağ Mimarisi. 

A Brief Look At The New Period Kars/Ani Excavations During 
The Years 2006-2009 

The new period excavations in Kars/Ani which are recently made under 
our leadership in behalf of Mimar Sinan Fine Arts University and related to 

                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 

Türk ve İslâm Sanatları Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi ve Kars Ani Kazıları Başkanı. 
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General Directorate of Cultural Wealth and Museums-Ministry of Culture and 
Tourism of Turkish Republic, began in 2006 as a museum excavation. 

In the following year, it became an excavation, made by the decision 
of the Council of Ministers Cabinet. During these years we began to exca-
vate in House No. II which is located at the western side of Ebu’l Manu-
çehr Mosque, in the second year we worked at the eastern part of the an-
cient road which is situated more North and next to the Ebu’l Muamme-
ran Mosque. Here we found sections of a building which should be work-
shops to our later opinion. 

During the third working season the excavations of Middle City Wall 
region were included to the program. Places with stone walls, built next to 
the city walls at the northern part were unearthed here. Beside of these 
works, in 2009 we began to excavate in the tower and city walls at the 
northern part of the Ebu’l Manuçehr Mosque. 

Key words: Kars, Ani, Turkish Art, Turkish Architecture, Islamic Art, 
Christian Art, Middle Age Architecture. 

2006 Yılı Çalışmaları 

Bakanlığımızın isteği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün izni, MSGSÜ Rektörlüğü’nün desteği ile 18.08.2006-01.09.2006 
tarihleri arasında Kars-Ani kenti ören yerinde kazı ve çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. 

Ani kazıları için esas itibariyle 2007 sezonu için başvurulmuş olmak-
la birlikte, Bakanlık ve ilgili Müdürlüğünce bir an önce kazı ve faaliyetle-
rin yürütülmesi istendiğinden, yukarıda belirtiler tarihler arasında he-
men Anı’ya intikal edilmiş ve 2006 dönemi için Kars Müzesi ile paylaşım-
lı kazı olarak ve Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun bilimsel sorumluluğunda 
olmak üzere kazılara başlanmıştır1. 

Böylece Ani kazılarını yeniden başlatan ekibimiz temel olarak şu ça-
lışmalarda bulunmayı amaçlamıştı: 

1. Yeni bir ekip olarak şehri öğrenmek ve tanımak için yüzey araştır-
maları yapılması ve bütün yapıların ayrıntılı fotoğraflarının çekilmesi. 

2. Belirlenen mıntıkalarda kazıya başlanabilmesi için arkeolojik te-
mizlik çalışmalarının sürdürülmesi. 
                                                           
1 2006 yılı kazılarına katılan ekip Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu (Bilimsel Sorumlu Kazı Başkanı), 

Müze Müdürü (Başkan) Necmettin Alp, Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu (Kazı Başkan Yardımcı-

sı), Y.L. Öğrencisi Sanat Tarihçisi Jale Özlem Oktay, Arkeolog Oğuz Akbabaöz, Arkeolog Mu-

rat Sav, Teknik Resim Uzmanı Hüdayin Ertan Sav, Sanat Tarihi Öğrencisi Mustafa Bozan, 

Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Can Karavul ve Jeo Fizik Mühendisi - Öğrencisi Serap Va-

rol ve Lise Öğrencisi Elif Çiçek Çoruhlu’dan oluşmaktaydı. Bu bilimsel ekip dışında yirmiden 

çok işçi de kazı ve faaliyetlerde yer almıştır. Ekibimize uyum içinde ve özverili çalışmaların-

dan dolayı teşekkür ediyoruz. 
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3. Belirlenen alanda kazıya başlanması. 
4. Jeofizik ölçümlerin yapılması. 
Yapılan yüzey araştırmalarında, Ani şehrinin, bundan önce yapılan 

çalışmalarda, kaynak ve yayınlarda ifade edildiği gibi çeşitli devirlerde 
yağma, yıkım ve inşa faaliyetlerine sahne olduğu anlaşılmıştır. Mevcut 
surlar ve yapıların özellikleri tanınmaya ve fotoğrafla tespit edilmeye çalı-
şılmıştır. Böylece kentin, yüksek bir tepenin üzerinde bulunan İç Kale 
(Kale) ve hemen bunun eteklerinde gelişen eski şehir (şehristan) ve eski 
şehrin sur alanı dışındaki ticaretle ilgili bölümden (rabat) ibaret bir kent 
olduğu anlaşılmıştır. Çarşı ve dükkânların bulunduğu rabat kısmı daha 
geç devirde yeniden iskân edilmiş ve bu civardaki yerleşme ve mimari 
eserlerle burası da bir şehristan haline gelmiştir. Çeşitli zaman ve devir-
lerde inşa, tamir ve ilavelerin olduğu surlar ve kapılar ise üçgenimsi bir 
şekil oluşturan vadi üzerine kayalara oturtulmuş bu şehri, iki sıra halin-
de çevrelemektedir. İç Kale’nin de kendine ait çift surları olduğu gibi ay-
rıca bu kalenin etrafında teşekkül eden eski şehristan kısmının da kuzey 
taraftan surlarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Ocaklı Köyü’nün bulun-
duğu daha kuzey tarafta kalan bölüm ise çift sıra surun dış tarafında 
ayrıca bir hendekle çevrelenmişti. 

Bugün itibariyle en sağlam durumda günümüze gelen mimari anıtlar 
bile ancak kısmen ayakta olup çevrelerinde kazı yapıldığı takdirde plan-
ları anlaşılabilecek durumdadır. Çalışma dönemimizden daha önce yapı-
lan kazılarda ortaya çıkarılan yapılar ise adeta yeniden toprağa gömül-
müş ve değişik nedenlerle daha da tahrip olmuştu, bu yüzden bu alan-
larda yeniden kazı ve büyük çaplı arkeolojik temizliğe ihtiyaç bulunmak-
tadır. Yüzeyde yapılan taramalar esnasında yoğun süslemeli mimari 
eserlere ait plastik özellikler gösteren taş parçaların gelişi güzel bir şekil-
de alan içerisinde dağılmış olduğunu gördük ve bunların bir kısmının 
depoya konulması ve envanterinin yapılması işini gerçekleştirdik. Sonra-
ki dönemlerde de bu faaliyetlere devam etmeyi umuyoruz. Yine bu ince-
lemeler esnasında daha önce kazısına başlandığı halde kazısı tamamlan-
mamış yapılar da tespit edilmiştir. Sonraki sezonlarda bu yapıların kazı-
sını da tamamlamaya karar verdik. Kazı mevsimi boyunca İç Kale ve ar-
kasında ayrı bir tepe üzerinde bulunan Bakireler Manastırı veya Kız Ka-
lesi denen yapı kalıntısı dâhil olmak üzere bütün yapılar gezilerek fotoğ-
rafları alınıp, bu alanlarda ileriki dönemlerde yapılacak kazıların yerleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Kalkolitik devirden beri yerleşmelere 
sahne olan ve Anı’yı kabaca Doğu, Batı ve Güneyden çevreleyen Arpaçay 
ve ona katılan derelerin aktığı vadilerin yamaçlarındaki mağaralarda da 
incelemelerde bulunulmuştur. 

Arkeolojik temizlik faaliyetleri tespit edilen iki alanda birden başlatıl-
dı. Ekip ve işçiler iki gruba ayrıldı. Gruplardan biri, Ebü’l Muammeran 
Camii’nden (12. yüzyıl başı) başlayarak Arslanlı Kapı’ya doğru uzanan 
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Antik yol denen kısımda çalışarak, kazı dönemi bitene kadar bu yolun 
temizliğini yaptıktan sonra ot, diken ve toprakla yine bu antik yol gibi ta-
nınmaz hale gelmiş Ebü’l Muammeran Camii kalıntısı ve arkasındaki me-
zar anıtı olduğu söylenen kalıntıyı temizledi ve Manuçehr Camii (M. 1071 
-1072) yönüne (Güneydoğu) yönelerek buradaki yolun iki yanında sırala-
nan insan boyunda otlar ve dikenlerle girilemez hale gelmiş dükkanları 
temizlemeye devam etti. 

İkinci arkeolojik temizleme alanı olarak seçilen ve daha önceki hafirler 
tarafından II Numaralı Konut olarak adlandırılmış, 12. yüzyılda zengin bir 
tüccarın veya beyin konağı olduğu anlaşılan ev, Manuçehr Camii’nin güney 
batısında yer almakta olup, bu alandaki en göze batan anıtlardan biri idi. 
Ayrıca bu evin önceki kazılarda ancak % 40 kadarı açığa çıkarılmış oldu-
ğundan, zamanımıza bağlı olarak burada kazıya devam etmeyi istiyorduk. 
Binanın doğu ve güney doğuya bakan, kazılarla ortaya çıkarılmış mekân-
ları, insan boyundaki diken, ot, çöp ve topraktan tanınmaz haldeydi ve 
kuzey, kuzey batıdaki kısımları da hiç açılmamış olarak yine dikenlerle 
kaplı bir durumdaydı. Önce mevcut kısımların temizliğine başlandı. Bina, 
mekânları içine girilebilecek ve plan çıkarmak veya başka amaçla gezilebi-
lecek hale getirildi. Oldukça uzun süren ve işçileri zorlayan bu çalışma, 
yapının kuzey ve kuzeybatıdaki toprak altında kalan kısımlarında da sür-
dürüldü, arkadaki ziyaretçilerin yürüme yoluna kadar bu alan tümüyle 
temizlendi. Bu arada iki kişilik bir ekip tarafından yapının açığa çıkarılmış 
kısımlarının plan çizimi için ölçüleri alınmaya çalışıldı. Ayrıca plastik özel-
lik gösteren bazı kısımların ayrıntı çizimleri yapıldı. 

İlerleyen zamanlarda yapının temizlik işi büyük oranda tamamlanma-
ya başlandığında, 10 numaralı mekân olarak adlandırdığımız, evin Kuze-
yine denk gelen uzunlamasına dikdörtgen mekân, ot ve dikenlerinden 
arındırıldığında, orta kesiminde duvarlardan düşen taşların ve toprak ile 
çöplerin oluşturduğu bir yığın olduğu görüldü. Bu ortadaki yığının etrafı, 
yani duvar kenarları da -daha alçakta olmak üzere- yıllar içinde birikmiş 
toprak dolguya sahipti. Böylece bu yığını kaldırmaya karar verdik. Te-
mizlendikçe çıkan düzgün kesme taşları odanın Kuzeyindeki açılmamış 
alana -sonraki restorasyonlarda kullanılmak üzere- yığdık. Böylece du-
var taşları ve çöpler ve topraktan oluşan bu yığını temizledikten sonra 
tabana ulaştık. Odanın taban döşeme taşları ancak güney kısmında bir-
kaç tane olmak üzere mevcuttu. Evin orta kısmındaki iç avluya bağla-
nan giriş kısmında başlayan, daha alçak sahanlığa oranla yüksek olan, 
bu tabanın kuzey kesimi toprakla kaplı idi, evvelce bu kısmın da muhte-
melen taş döşemeyle kaplı olduğu ve sonraları tahrip olduğu düşünüle-
bilir. Bu kısımda, küçük bir alanın açılmasına karar verildi. Yapılan ça-
lışmada odanın tam kuzey batı köşesinde karnı hizasından kesilmiş veya 
tahrip olmuş çapı 64 cm olan büyük bir keramik küp (tandır) parçası or-
taya çıkarıldı. 
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Kazının bundan sonraki günlerinde, 8 numaralı mekân olarak adlan-
dırdığımız hiç açılmamış odayı açmaya karar verdik. Üzerindeki insan 
boyunda dikenler ve otlarla kaplı alan temizlendiğinde odanın boyutları 
daha iyi belli oldu (Resim: 1). Bununla birlikte buranın kazısına başla-
madan önce bu mekâna bitişik olup, yapının ana girişinin güney batısın-
da kalan alanda küçük bir açma açmaya karar verdik. Bu düşüncemizi 
gerçekleştirdiğimizde, açılan dıştaki bu kısımda, bir başka odaya bağlan-
dığı anlaşılan bir odanın duvar kalıntıları ortaya çıkarılmış, etrafında kül 
tabakası bulunan dairevi şekilde taşların dizilmesinden oluşmuş bir 
ocak ve çevresine atılmış (eti ocakta pişirilip yenilmiş) hayvan kalıntıları-
na rastlanmıştır. Bu mekân kalıntıları eve bağlı servis (müştemilat) me-
kânları ya da daha güney taraftaki yapıların kalıntıları olarak düşünüle-
bilir. 

Bu çalışmalarla aynı zamanda 8 numaralı mekânın dış duvarının ar-
kasının ortaya çıkarılmasından sonra sekiz numaralı mekânın açılması 
işine başlanmıştır. Diğer oda ve salonlar gibi, değişik boyutta, araları 
moloz dolgulu kesme taşlardan yapıldığı anlaşılan bu yer, dikdörtgen bir 
salondur. Önce en üstte bulunan çukurluk alanları bir seviyeye getirdik-
ten sonra, sistematik olarak kazmak suretiyle mekânı açığa çıkarmaya 
karar verdik. Bu kısmı da iki küçük açma halinde inmeye koyulduk. Bir-
kaç gün içinde güney doğuya yakın kesimde, -alt sağ köşeden başka bir 
odaya bağlanan girişin hemen önünde- giriş sahanlığını salonun geri ka-
lanından ayıran, mermerden yapılmış bir paravanın (korkuluğun) üst 
kısmı ortaya çıkarıldı. Daha önce kazılmış oda veya salonlarda bunun 
şeklen benzerine ve malzeme olarak mermer kullanımına rastlanmamış-
tır. Odanın açılması işi kazı sezonu sonuna gelindiğinden sonraki yıl de-
vam etmek üzere tatil edilmiştir. 

2007 Yılı Çalışmaları 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak yapılan ve Bakanlar Kurulu kararı ile baş-
kanlığı tarafımıza verilen ve Mimar Sinan Üniversitesi adına sürdürdü-
ğümüz Anı kazılarının 2007 yılı çalışmaları 02-31 Ağustos 2007 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir2. 
                                                           
2 Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, 

alan ve envanter sorumlusu Araş. Gör. Jale Özlem Oktay’ın yer aldığı çalışma ekibinde top-

lam 25 kişi çalışmıştır. Bakanlık temsilciliğini, Kazı Komiseri Resul İbiş’in yaptığı ekibimize; 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden 

bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler yanında, Sakarya Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi, Tokat 

Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nden kimi öğretim üyesi olan elemanlar da katılmıştır. Bu 

ekibin bir bölümü bütün kazı süresince çalışmış bir bölümü de kazının belli dönemlerinde 

görev almıştır. Öte yandan bir kısım öğrencilerle birlikte, ikisi kazı evinde temizlik ve yemek 
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02 Ağustos 2007 tarihinde ekibimizin bir bölümü kalacak yerleri hazır-
lamak ve çeşitli işlemleri yapmak üzere İstanbul’dan Kars’a hareket etmiş-
tir. Kars Öğretmenler Evinde kalınan birkaç günlük süre içerisinde sayın 
Kars Valisi, İl Özel İdaresi ve Müze Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülerek 
ekibin Anı’da kazı alanı yakınında kalabilmesi için gerekli çalışmalar ya-
pıldı. Maalesef, burada daha önce 13 yıl boyunca sürdürülmüş kazılar es-
nasında (Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ve ekibi dönemi) bir kazı evi oluş-
turulmamıştı; ancak biz ekibimizle birlikte kazı alanı yakınında kalmanın 
daha doğru olacağını düşündüğümüzden daha önce bu amaçla Kars Vali-
si ile görüşmüş ve Anı’daki İl Özel İdare Binasının (karşılama merkezi) Ka-
zı Evi olarak ekibimize tahsisini ve kullanımının Bakanlığa verilmesini ko-
nuşmuştuk. Bu kez de aynı isteği tekrarlamakla birlikte sadece geçici ola-
rak kazı süresince burada kalmamıza izin verildi. İl Özel İdare Binasına 
yerleştikten sonra ve Bakanlık temsilcisi Resul İbiş’in de ekibe katılımıyla 
bu yılki kazı çalışmalarına resmen başlanmıştır. 

Arazi Çalışmaları 

2007 kazı mevsiminde, daha önce belirlediğimiz antik şehrin dokusu-
nu ortaya çıkarma amacına uygun olarak 2006’da başladığımız çalışma-
lara devam edilmiştir. Geçen yıl kazı alanında büyük bir temizlik yapmış 
ve sonra Manuçehr Camisi’nin batı kesiminde kalan ve az bir bölümü 
açılmış II Numaralı Konut’un henüz toprak altında olan bölümlerinin 
açılması işine devam edilmiştir. Bir ikinci çalışma alanı olarak da Antik 
Yol denilen yol üzerindeki, yani Ebü’l Muammeran Camisi minaresi yıkın-
tısının bulunduğu yerden başlayan yoldaki açılmamış bölümler seçildi. 

Temizlik faaliyetlerinden sonra, daha önceki kazı döneminde (Prof. 
Dr. Beyhan Karamağaralı kazıları) II Numaralı Konut olarak kodlanan, 
XI-XII. yüzyıl Selçuklu dönemine tarihlenmiş olan ve bize göre bir evden 
daha büyük bir malikâne hatta saray olması gereken evin açılmamış 
olan bölümlerini seviyeli olarak açmaya devam ettik. Merkezi kısmında 
üstü kısmen kapalı bir iç avlusu ve buna bağlı zahire ambarı olan bu 
evin, kabaca güneyde olan bölümü selamlık, kuzey bölümü harem kısmı 
olarak düzenlenmiş olmalıydı. İçerisinde hiçbiri tam olarak bir diğerinin 
aynısı olmayan çok sayıda oda ve salon bulunmaktaydı. 
                                                                                                                                        
işiyle ilgilenen ve diğerleri arazi ve kazı işinde çalıştırılmak üzere toplam 38 (7’si öğrenci) işçi 

ekibe dâhil edilmiştir. Yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı ekibimizin bütün üyelerine te-

şekkürü bir borç biliriz. 

Yaptıkları çeşitli yardımlardan dolayı Kars Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü, Kars Müzesi Mü-

dürlüğü ve İl Özel İdaresi Müdürlüğü’ne de müteşekkiriz. 

Kazımıza maddi katkılarından dolayı DÖSİM’e ve İstanbul Kültür Tarihi Araştırmaları 

Merkezi’ne ayrıca II Numaralı konutun son durumu yansıtan rölövesi’ni hazırlayan Cihan 

Restorasyon mimarlarına teşekkür ederiz. 
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Kazılar 

II. Konut 8. Mekân (Resim 1) 

Mekânlarının çoğunluğu açılmamış olan yapının, 8 numaralı büyük 
odasının kazısına geçtiğimiz yılki çalışmalarımızla başlanmıştı. Bu me-
kân K.D. köşesindeki giriş vasıtasıyla girilen giriş sahanlığının solunda 
bulunan, mermer paravanın üst bölümüne kadar kazılmış ancak süre-
miz ve imkânlarımız tükendiğinden tamamen açılması 2007 sezonuna 
kalmıştı. 

2007 sezonunda bir grup işçi ve iki sorumlu öğrenci ve denetimimizde 
bu mekânın kazısına devam edildi. Neticede ilk tabana ulaşıldı, bu taban 
salonun en geç tarihli tabanı idi. Mekânın doğu duvarı dibinde yapılan 
küçük bir sondaj altta daha erken devir tabanlarının bulunduğuna işa-
ret olarak kabul edildi; ancak evin tamamı açılarak ortaya çıkarılmadan 
bu alt tabakaları açmayı şimdilik düşünmedik. İlk tabana ulaştığımızda 
batı duvarının kuzeyle birleştiği bölümün hemen önünde bir tandır orta-
ya çıkarıldı. Aynı duvarın orta kesiminin hemen dibinde taştan bir dibek 
ve batı duvarı önünde ise iki adet tandır daha ortaya çıkarıldı. Bu tan-
dırların içleri hava kanalları ortaya çıkacak şekilde temizlendi, ölçüleri 
ve fotoğrafları alındıktan sonra içleri tahrip olmalarını önlemek için yeni-
den ince toprak ile dolduruldu. 

Dâhilinde çok tandır bulunmasından yola çıkarak bu mekânın pişir-
me mekânı (mutfak) olduğu sonucuna varıldı. 

II. Konut 31. Mekân (Resim 2) 

31 Numaralı oda, 8 numaralı mekâna batı tarafından birleşen ve gü-
ney-kuzey ekseninde uzanan dikdörtgen ve diğerleri gibi taştan yapılmış 
bir mekân idi. Bu her iki mekân arasındaki bağlantı güneydeki birleştik-
leri köşeden bir girişle sağlanıyordu. Odanın kuzeydoğu tarafındaki kö-
şeye yakın bir başka kapı açıklığı ile kuzeydeki başka bir mekâna geçiş 
sağlanıyor olmakla birlikte bu girişin daha geç kullanımlar esnasında 
taşla örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

31 Numaralı mekânın güney duvarı önünde 1.20 m. genişliğinde ve 
güneybatı köşesinde duvarla birleşen aşağı yukarı 1 m. derinliğinde dik-
dörtgen şeklinde bir depo alanı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca girişin hemen 
sağında doğu duvarı önünde çapı K.G. doğrultusunda 71 cm. D.B. doğ-
rultusunda 68 cm. ve çeper kalınlığı 2 cm. ve derinliği 81 cm. olan bir 
tandır bulunmuş, kazının sonlarına doğru ise bunun karşısında ve batı 
duvarı önünde K.G. doğrultusunda 70 cm. D.B. doğrultusunda 83.5 cm. 
çapında ve derinliği aşağı yukarı 112 cm. olan biraz daha büyük ve derin 
bir başka tandır daha ortaya çıkarılmıştır. Tandırın dibine yakın kesim-
de biri boru şeklinde dairesel kesit veren hava deliği, diğeri yine güneye 
bakan tütekliğe açılmak üzere iki delik ortaya çıktı. Bu tüteklik ve hava 
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boruları pişmiş topraktan yapılmıştı. Duvarları sağır olan bu mekân 
muhtemelen mutfak kısmına bağlı depo ya da kiler olarak kullanılmış ol-
malıdır. 

II Konut 11. ve 12. Mekânlar 

Evin şimdiye kadar eski kazı ekibi tarafından kazı suretiyle açılmış ve 
mevcut ortaya çıkarılmış bölümlerin Kuzey köşesinde küçük boyutlu bir 
taş oda bulunmaktadır; ancak bu taş odaya geçişi sağlayan giriş ve ona 
ulaşan koridor şeklindeki küçük mekân ile buna bağlanan ve sonradan 
11 numaralı mekân olarak numaralandırdığımız oda henüz toprak altın-
daydı. Bu kesimler de bir grup işçi, öğrenciler ve denetimimiz altında 
açıldı. 

11 numaralı odanın toprak ve taş dolgusu, karşılaşılan ilk taban sevi-
yesine kadar inildi. Kısmen mevcut taban döşeme taşları ortaya çıktık-
tan sonra şimdilik olmak üzere daha alt tabakalara inilmedi. Oda kaba-
ca Batı duvarı 8 m., D. duvarı 6.42 m. K. ve G. duvarları 8 m. ölçülerin-
de ancak çok düzgün olmayan bir oda görünümündeydi. Bu mekânın 
kabaca KD. tarafında bir seki duvarına bağlanan, genişlikleri değişen bir 
kısmı tahrip olmuş taş merdivenlerin ortaya çıkarılmasıyla 13 numaralı 
mekâna olan bağlantı da açığa kavuşmuş oldu. Aşağıya doğru inen bu 
merdivenler açıklığı 1.20 m. olan girişten sonra alçalmayı sürdürerek bir 
kare şeklinde sahanlığa ulaşmaktadır. Burada daha sonraki kullanım 
devrine ait olmak üzere bir tandır tam orta kesimde ortaya çıkarılmıştır. 
65 cm. çapında bu tandırın bulunduğu kareye yakın ölçüler veren (ka-
baca 2.27 x 2.10) sahanlıktan sonra, iki geniş basamak teşkil eden alanı 
takiben en alt kısma inilmekte ve buradan az yüksek olan kapı eşiğiyle 
güney köşesinden 13 numaralı mekâna girilmektedir. Bütün bu bölüm-
ler tamamıyla Ağustos 2007 döneminde açılarak ortaya çıkarılmıştır. Söz 
konusu sahanlıklı, merdivenli geçit-koridorun, doğu tarafındaki duvar 
çökmüş olmakla birlikte, ahşap lentolu bir girişle henüz açılmamış olan 
başka bir mekâna geçit verdiği anlaşılmaktadır. 

II. Konut 32. Mekân 

Büyük evin aşağı yukarı kuzey-batı tarafına düşen (kabaca batı) me-
kân bu kazı sezonunda henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır; ancak 
gelecek dönemde tam olarak oda tabanına inilebilecektir. Bu mekân geç 
devir müdahaleleri nedeniyle düzgün dörtgen bir şema vermemektedir. 
Kabaca güneyde bulunan 9 numaralı mekân ve onun sağındaki 10 nu-
maralı mekân güney duvarının düz olarak uzanmasını engellemiştir. 
Özellikle 9 numaralı mekânın bitişiğindeki duvar, oda içine girinti yapa-
rak alanı daraltmaktadır. Bu mekânın kabaca batısına düşen duvar da 
iki ayrı parça halinde, biri daha içeride kalmış olarak kısmen ortaya çı-
karılmıştır. Bu kısım yüzeye çok yakın olduğu için tahrip olmuş olmalı-
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dır. 31 Numaralı mekâna bitişik olan ve kabaca güneyde kalan duvar 
nisbeten daha düzgün ve iyi durumdadır. Bu duvarın güney doğu tara-
fındaki kapı sonradan geç bir dönemde örülerek kapatılmıştır. Mekânın 
ölçüleri kabaca 7 x 5.70 m.’dir. 

II Konut Müştemilat: 

31 Numaralı mekân kazılarak ortaya çıkarıldığı sırada bunun kabaca 
güneyde olan duvarı henüz dış taraftan toprak altında bulunmaktaydı. 
Daha önce 8 numaralı mekânın toprak altında kalan dış tarafını, belli öl-
çüde kısmen açarak, çok tahrip olmuş küçük mekânların ve bir dairevi 
geç tarihli ocağın kalıntılarını açığa çıkarmıştık. Şimdi bunun batı tara-
fında kalan kısmını da belli oranda açmak suretiyle, burada küçük dört-
gen bir mekân, -31 numaralı odanın duvarına bitişik olarak- ortaya çı-
karılmış oldu. Bütün bu yerleri şimdilik müştemilata ait mekânlar ola-
rak kabul ediyoruz. 31 numaralı mekânın güney duvarı arka tarafında 
(yani evin ana girişinin batı tarafında) duvarın üzerine kadar ulaşmış 
toprak yığını kaldırıldığında, önceki yılda çıkan çok tahrip olmuş, müşte-
milat olarak nitelendirdiğimiz ek mekânların devamına ilişkin bazı kalın-
tılar ortaya çıkarıldı. Bu temizlik sırasında bir çömlek içinde ve etrafa 
yayılmış olarak bakır-bronz ve üzerleri aşırı korozyonlu 57 adet sikke ile 
karşılaşılmıştır. 

Antik Yolun Doğu Kenarındaki Kazılar: 

Bir yıl önce yapılan jeo-fizik incelemeleri ve ölçümleri neticesinde, bu 
kesimde bulunan toprak yığıntısı altında, birtakım kalıntıların bulundu-
ğu anlaşılmıştı. Böylece biz burada bizden önceki kazı döneminde ortaya 
çıkarılmış dükkânın yalnız olmadığını tespit etmiş olmuştuk. Ebü’l Mu-
ammeran Camii minare kalıntısının hemen kuzeyinden başlayan ve antik 
yol denilen yolun sağ kenarında yer alan bu açmalarda, 7 küçük mekân 
daha ortaya çıkarılmıştır. Bunların satış ve imalat yapılan atölyeler ol-
duklarını düşünmekteyiz. 

Dükkân-atölyeler duvar kalınlıkları (en az 32 cm. en çok 72 cm.’dir) 
ve taş niteliği değişiklikler gösteren taştan inşa edilmiş birbirinden bü-
yüklük olarak da çok fazla fark içermeyen dikdörtgen şeklinde yapılar-
dır. Yapıların en ve boy uzunlukları kendi içerisinde de farklılıklar içerdi-
ğinden tam bir simetriye sahip değildir. Boyutlara bir fikir vermek gere-
kirse kabaca enleri en az 2.5 m.’den başlamakta azami 4.40’a kadar 
ulaşmaktadır. Boyları ise 4 m.’den 7-7.5 m.’ye kadar değişmektedir. Ka-
zıda çıkarılan kalıntılardan çatılarının nasıl olduğu anlaşılmamakla bir-
likte büyük ihtimalle tuğla veya taş beşik tonozlu atölyelerle karşı karşı-
ya olduğumuz düşünülebilir. Yapı içlerinde zaman zaman ayrılmış özel 
bölümler buraların farklı işler için kullanıldığını göstermektedir. İlk dük-
kân hariç diğerleri giriş ve arka bölüm olmak üzere ikiye bölünmüştür. 
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Dükkân-atölye alanına ait kullanım birimlerinin seviye farklılıkları var-
dır. 

Mimari Koruma ve Rölöve Çalışmaları: 

II Numaralı konut ile dükkânlarda proje yapmayı gerektirecek çapta 
bir onarım yapılmamıştır. Evin duvarlarının üst kısımlarının dökülme-
mesi için kum, tuğla tozu, taş tozu ve kireç kullanarak hazırladığımız 
harç ile üst yüzeyleri sabitlenmiştir. Gerekli görülen bazı yerlerde ise ko-
laylıkla geri dönüşü olabilecek şekilde kuru duvar tekniği ile örgü yapıl-
mıştır. Benzeri çalışmalar ortaya çıkardığımız dükkânların bazılarında 
da yapılmıştır. Ayrıca Gürcü Kilisesi’nde ayakta kalabilmiş insan figürlü 
kabartmaların bulunduğu tek duvar parçasının altı, doğal şartlar ve de-
fineciler tarafından oyulmuş olduğundan, duvarın düşerek tamamen 
tahrip olmaması için oyuk kısımlara duvar örülmek suretiyle geçici des-
tek uygulaması yapılmıştır. Yıkılma ve tahribat neticesinde yapı içine dö-
külmüş olan bu duvarları, kendi taşları ile sağlamlaştırarak sabit seviye-
ye getirdiğimiz bu çalışmada kullanılan kireç harcı, yapının orijinal har-
cına uygun olarak uygulanmıştır. 

Ayrıca genel olarak, harabelerin bulunduğu sur içi mevkisine, kont-
rolsüz girişleri önlemek maksadıyla daha önce çevrilen tel örgülerin kesi-
lerek açılmış olduğu ve bu açıklıklardan içeriye özellikle sığır sürülerinin 
sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine tedbir alınmaya çalışılmıştır. Du-
rum jandarmaya ve köy muhtarına bildirilmiştir. Sürülerin sur içine 
özellikle gece salındığının fark edilmesi üzerine Kalenin ana giriş kapısı-
nın yan tarafında, iç ve dış sur duvarı arasında kalan açıklığın bu iş için 
kullanıldığı fark edilince, bu boşluk taş duvar örülerek kapatılmıştır. Bu 
duvarın bedeni, kale dış çevresine dağılmış olan taşlar toplanarak, taş 
duvar ustaları tarafından kireç harcı ile örülmüştür. 

2008 Yılı Çalışmaları 

Ani kazılarının 2008 yılı çalışmaları, hazırlık faaliyetleri dâhil olmak 
üzere 28 Temmuz 2008-31 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilmiştir3. 
                                                           
3 Başkanlığımız (Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu) idaresinde sürdürülen kazımızın 2008 yılı çalış-

malarında başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden öğretim üye ve öğrencileri 

yanında değişik üniversitelerden öğretim üyeleri, Lisansüstü eğitim öğrencileri ve Lisans öğ-

rencileri bulunmuşlardır. Ayrıca Elif Çiçek Çoruhlu’da lise öğrencisi olarak faaliyetlere katıl-

mıştır. Kazı iznimizi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve mali desteği 

sağlayan Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’ne öncelikle teşekkür etmek isterim. Kazı-

mızın başkan yardımcılığını yürüten Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu’ya, öğretim üyeleri, Doç. 

Dr. Ali Boran, Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin’e, Öğr. Gör. Cavit Ünal’a, envanter sorumlusu asis-

tanım J. Özlem Oktay’a, çizim ve buluntu restorasyonlarını gerçekleştiren Füsün İlter ve Ya-
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Alan Çalışmaları 

İmkânların yetersizliğinden biraz yavaş giden envanter çalışmalarına 
ilaveten şehrin bazı özellikleri ile ilgili detayları açığa kavuşturmak için 
şahsımız tarafından bazı yüzey incelemeleri gerçekleştirilmeye çalışıl-
maktadır. Son çalışma mevsiminde Arpaçay boyundaki kısımlar doğu-
dan batıya, Türkçe Kız Kalesi denilen Manastıra kadar olan alan karış 
karış gezilmiş ve Arpaçay üzerinde başka köprü olup olmadığı ve köprü-
den yukarıya çıkan İpek Yolu’nun nasıl bir güzergâh izleyerek şehrin içi-
ne ulaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu yılki alan çalışmalarına Jeofizik incelemeleri de bir yıl aradan son-
ra yeniden eklenmiştir. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve 
aynı bölümden öğrencisi Bilgehan Çoruhlu tarafından, gösterdiğimiz boş 
alanlarda (Orta sur bölgesinin kuzeye doğru olan dış kesimleri ve Ebü’l 
Muammeran Camii’nin bulunduğu doğu taraftaki boş alan) Jeofizik ince-
lemeler yapılarak toprak altındaki yapılaşma durumu tespit edilmeye ça-
lışılmıştır. Orta Sur’un kuzey yüzüne bitişik açmalarımızın az ilerisinde 
çalışılacak alanların köşe koordinatları alınarak 1 x 1 m.’lik (A, B, C, D, 
E, F alanları) alanlarda Proton Manyetometresi kullanılarak toprağın al-
tındaki duvar kalıntıları-yapılaşma tespit edilmeye çalışıldı. 

Kazı Çalışmaları 

II. Konut 

2008 kazı sezonunda evin batıya doğru olan kısmında henüz açılma-
mış olan kısmın kazılmasına başlanmıştır. Kazılma sırasına göre 33 
Nu.lı Oda adı verilen bu bölüm (içten kuzey duvarı ve açıklık 8.28 m., 
batı duvarı 8.26 m., güney duvarı 8.80 m., doğu duvarı 8.98 m.’dir; böy-
lece mekân aşağı yukarı 70-75 m. karelik bir alana sahiptir. Duvar ka-
lınlıkları kuzeyde 76 veya 87 cm., batıda 67-77 cm. arasında, güneyde 
72 cm.’dir) daha önce kazılanlara nazaran çok daha büyük olduğundan 
kazı sezonu boyunca nerdeyse sadece bu mekân tam olarak ortaya çıka-
rılabilmiştir (Resim: 3). Bu mekânın da diğerleri gibi çatısı yok olmuş du-
                                                                                                                                        
semin Köhserli’ye, ayrıca kazımızda yer alan Yüksek Lisans, Doktora ve lisans öğrencilerine, 

uyumlu ve fedakarca çalışmaları sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda çeşitli 

şekillerde yardımcı olan Kars Valiliği’ne, Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp beyefendiye, 

kazı komiserimiz Zeynel Abidin Yaşlı’ya da teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, kazımızda ge-

lecek yıllara ilişkin programımız için gerekli olan jeo-fizik ölçümleri gerçekleştiren İstanbul 
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rumdadır. Taştan inşa edilmiş olan bu salonun doğu bitişiğindeki mekâ-
nın duvarına, batıdan bitişen ayrı bir duvar yapılmak suretiyle çok kalın 
bir çifte duvar oluşturulması ve taş duvarların niteliği, söz konusu me-
kânın II Numaralı konuta, sonraki bir tarihte eklendiğini göstermektedir. 
Doğu duvarı, doğu bitişiğindeki mekânın batı duvarına bitişik altta bir 
sıra nispeten düzgün taşla örülüp üst kısmı moloz taşla örülmüş kaba 
bir duvar görünümündeydi. 

Çalışmalara devam edildiğinde, -1.21 m. derinlikte, batı duvarına biti-
şik olarak ele geçen ve duvara dâhil kemerli taş raf parçası veya ocak üst 
bölümü olduğu anlaşılan bir nişin kavsara kısmı ortaya çıkarıldı. Bu niş 
parçasının yüksekliği 51 cm., genişliği 60 cm., et kalınlığı 24 cm. olup 
üzerinde çerçeve yapan geometrik bordürler, oyma rozet ve palmet motifi 
bulunmaktadır. Sözü edilen batı duvarında ayrıca duvarda oluşturul-
muş 32 ve 34 cm. genişliğinde yan yana duran iki taş raf nişi tespit edil-
miştir. Bunun gibi bir taş parça da batı duvarı önünde sabit noktadan-
1.48 m. derinlikte ele geçti. Uzunluğu 30 cm., dıştan yüksekliği 18 cm., 
kanal genişliği 14 cm. ve kanal duvarı yüksekliği 8 cm. olan bu taş parça 
muhtemelen bir çörten parçasıdır. 

33 numaralı mekânın doğu yarısındaki açmada odanın kabaca gü-
neydoğusunda köşeye yakın yerde belki kemerli bir açıklığa veya nişe 
işaret eden bir bulguya rastlandı. 

33 numaralı mekânda, zaman içinde ilk tabana ulaşılmış ve batı ve 
güney duvarı tarafında sekiler ortaya çıkarılmıştır. Bu sekiler belirlenen 
sabit noktadan -1.80 m. kotunda ve batı tarafta 90 cm. genişliğinde gü-
ney kesiminde 87 cm. genişliğindedir. Ancak salonda çökme olduğundan 
bazı bölümlerde çarpıklık söz konusu olmuştur. Kuzey doğu kısmında 
bir rampa (belki eskiden basamaklarda mevcuttu) sonradan kapatıldığı 
anlaşılan bir kapıya çıkıyor ve söz konusu mekân buradan geçen yıl ka-
zılmaya başlanan 34 olarak numaralandırdığımız odaya bağlanmaktadır. 

-2.00m. kotunda tabana ulaşılan, 33 ile numaralandırılan bu yeni or-
taya çıkardığımız salon ile birlikte II Numaralı Konut’un batı tarafından 
sınırı teşkil eden duvara ulaşılmış oldu. Kabaca güney tarafa denk gelen 
duvarın dışında kalan toprak yığını da açılmak suretiyle güney duvarı 
dıştan da açılmış oldu. Ayrıca bu kesimde zeminin düzensiz taş parçaları 
ile döşenmiş olduğu da görüldü. 

Orta Sur Bölgesindeki Kazılar 

Orta Sur Doğu Açmaları 

Kentin Eski Şehristan bölümünü sınırlayan bir surun olduğu hem es-
ki gravürlerden hem de Ebu’l Manuçehr Camii’nin bulunduğu kısımdan 
içeriye geçit veren karşılıklı iki pilon (burç) ve soldakinin yanında bulu-
nan daha küçük boyuttaki burçtan anlaşılmaktaydı. Kaynaklarda 10. 
yüzyılda Bagratlı Aşot II tarafından inşa edildiği bildirilen bu surun sözü 
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edilen baş taraftaki daha doğuda kalan iki burcu içten tamamen dıştan 
kısmen toprak altında kalmış durumdaydı. Surun bu kabaca doğu kesi-
mine OSD (Orta Surun Doğusu) kodu verilmiştir. Böylece burada OSD-
1, OSD-2 ve OSD-3, OSD-4 açmaları ile biri küçük iki burcun dış tarafı-
nın toprak altında kalan kısımları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Esasın-
da sur ilk yapıldığında dış tarafında sadece girişte kesilen bir hendek ol-
duğu anlaşılan bu yerde, muhtemelen Türk devirlerinde bir bölümü zayıf 
bir kısmı sağlam taş duvarlara sahip dörtgen mekânların eklendiği gö-
rülmüştür (Resim: 5). Bu mekânlar kendi dönemlerinde birkaç devre 
kullanılmıştır. Yönümüzü İç Kale’ye yani kabaca güneye döndüğümüzde 
sağdaki ilk burcun önünde bir mekân ortaya çıkarılmış ve hemen nor-
mal zemin seviyesinde bir tandıra rastlanmıştır. Söz konusu tandır kü-
pünün ağız çapı dıştan 53 cm. içten 37 cm.’dir. Bu eserin içinde bir yü-
zü yeşil sırlı diğer yüzü astar üzerine kahverengi sır altına yazılmış İslâm 
harfli henüz okunamayan bir ismi içeren minik keramik parçasına rast-
lanmıştır. 

Bu tandırlara daha çok sayıda olmakla beraber daha üst seviyede pi-
lonun (büyük burcun) kavsinin sağa doğru döndüğü kısımdaki küçük 
mekânda da ancak daha yukarı seviyede (+ 46 cm. ve + 48 cm.) rastlan-
mıştır (OSD-3). Doğu yönündeki birinci tandır + 46 cm. seviyesinde, 72 
cm. çapında ve et kalınlığı 2 cm.’dir. Dip kısmı yoktur. Ağızdan 56 cm. 
aşağıda taşların üzerine oturtulmuştur. Ağızdan 25 cm. derinlikte küller, 
daha aşağıda büyük taş parçaları ve kulplu testi kırıkları, güveç kapağı 
gibi nesneler çıkarılmıştır. Açmanın kuzey tarafına yakın 2. tandır + 48 
cm. seviye yüksekliğinde, ağız çapı 66 cm. olup mevcut derinliği ağızdan 
aşağı doğru 55 cm. seviyesinde idi ve içinden parçalar çıkmıştı. Bu grup-
ta batı ve güney yönünde de benzeri ölçülerde birer tandır vardı (batıdaki 
3. tandır ağız çapı 76 cm., güneydeki diğeri ağız çapı 88 cm.). Bütün tan-
dırların güneybatı yönüne uzanan halk arasında küfle denen tüteklikleri 
bulunuyordu. Tandırlar ortaya çıkarıldıktan sonra, haftada bir gün yapı-
lan tatilden sonra kısmen tahrip edilmiş olarak bulundu. Güney yönde 
bulunan 4. tandırda güney batı yönüne uzanan küfle dışında dip kısmı-
na doğru inen pişmiş toprak baca sistemi olduğu görülmüştür. Bu baca-
nın ağız çapı 16 cm., et kalınlığı 8 mm. Olarak ölçülmüştür. Benzeri bir 
baca 3. tandırda da bulundu ve bu bacaların parçaları tümlenmek üzere 
korumaya alındı. Bu kısmın nisbeten geç dönemde mutfak gibi kullanıl-
dığı anlaşılmıştır. Bu husus hem tandırlardan hem de bulunan ve biri 
tümlenmek üzere ayrılan keramik güveç kaplarından da anlaşılmakta-
dır. Ancak burcun ve ona batıdan bağlanan sur duvarının zemin seviye-
sine inebilmek için bu kısmın fotoğrafları ve ölçüleri alınarak söz konusu 
tandırlar kaldırılmış ve zemin ana toprak seviyesine indirilmiştir. 

Bu mekânın da sağ tarafında, daha batıda bulunan sur duvarı önün-
de (+ 60 cm. seviyede) ve buradaki küçük burcun doğu tarafında tabanı 
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taş döşeli bir küçük mekân daha ortaya çıkarılmıştır. Bu döşeme sur 
duvarından düşen taşlar nedeniyle orta kesimde tahrib olmuştur. 

OSD-1 açmasının girişin solundaki pilonun kabaca kuzey tarafında 
ortaya çıkarılan küçük mekânda, duvarın sol tarafında taş niş veya belki 
de ocak nişi parçası bulunmuştur. Bu taş niş parçalarının bulunduğu 
yerde, ayrıca bir küpün kalıntısı çıkarıldı. Toprağa özenle yerleştirilmiş 
bu küçük küpün kırık ağız çapı 26 cm., karın genişliği 42 cm. olup alt 
kısmı parçalanmıştı. Bu keramik kabın içinde iki iri taş parçası, hayvan 
başına ait kemik parçaları, keramik parçaları ve Türk İslâm dönemi için 
(Selçuklu devri ve sonrası Türk dönemleri) karakteristik olan firuze sır 
altına siyah dekorlu keramik parçalarına rastlanmıştır. Bu küçük bu-
luntular bile surun dışında kalan ilave mekânların Türk devirlerinde ya-
pıldığını ve kullanıldığını gösteriyor. 

Bütün bu mekânların kabaca kuzeye doğru olan kesiminde -giriş pi-
lonunun karşısında bir küçük mekân daha ortaya çıkarılmıştır. 

Orta Sur Batı Açmaları 

Orta sur bölgesinde ikinci açma bölgemiz surun batıya doğru uzanan 
ve öteki uca yakın bölümünde idi. Buradaki açmaya OSB (Orta Sur’un 
Batısı) kodunu verdik. Burada toplam olarak üç açmada (OSB-1, OSB-2 
ve OSB-3 açmaları) ve eklerinde çalışılmıştır. Kazılış sırasını esas alırsak 
OSB-1’deki ilk mekân ya da oda 1., bunun batısında ve ona bitişik oda 
2. (kısmen OSB-1 açması içine girer) ve doğu bitişiğindeki oda 3. oda 
olarak ifade edilebilir (Resim: 6). 

Sur hattının toprak altında kalan bölümü ve sura bağlı mekânların 
ortaya çıkarılması amacıyla burada kazılara başlanmış oldu. Kabaca ku-
zeyden güneye doğru bakıldığında solda kalan bir burç kazının ilk birkaç 
gününde aşama aşama ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu burcun iç kavsi 
daha yukarıda olmakla birlikte daha geniş dıştaki duvarın üst bölümleri 
tamamen tahrip olmuştu. Bu dış dairevi duvarın alt bölümleri ancak ka-
zının ilerleyen zamanları içerisinde meydana çıkarılabildi. Böylece bura-
daki burcun toprak altında günümüze ulaşabilen kısmı ortaya çıkarılmış 
oldu. Söz konusu burcun daha batıya doğru olan tarafı tabaka tabaka 
inilmeye devam edilince yuvarlak burcu ortadan ikiye ayıran bir taş du-
varın ona dikey olarak bitiştirildiği anlaşıldı. Bu kesimdeki toprağı aşağı-
ya doğru indikçe burcun batı yarısının önünde yapılmış taş duvarlı bir 
mekânın varlığı anlaşıldı (1. oda-mekân). Surun kuzeye bakan tarafına 
yerleştirilmiş bu mekânın surdan sonra yapıldığı kesin olarak belli ol-
maktaydı; çünkü surun yüzeyini kapatan bir ikinci duvar yoktu ve sur 
duvarı aynı zamanda buradaki mekânın duvarı olarak kullanılmıştı. Sur 
duvarı üzerinde ortaya çıkarılan sıva kalıntıları da bu hususa işaret 
eder. Bu nedenle sur duvarının 10. yüzyılın son yarısında inşa edildiği 
bilindiğinden ve sur dışındaki sura ulaşmayı engelleyen hendek alanı 
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üzerine yapıldığı için şehrin sur dışına taşması bu kadar kısa bir süre 
içinde olamayacağından, çıkarılan ve mesken olarak kullanıldığı tahmin 
edilen mekânların duvar yapısı ve çıkan küçük buluntulara da bakılarak 
en geç 11. yüzyılın ikinci yarısının sonlarından itibaren inşa edilmiş ve 
iskân edilmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Bu mekanların 12-13. yüzyıl-
larda da kullanıldığı hatta Osmanlı döneminde de burada yaşandığı ileri 
sürülebilir. 

Bu kısmın kazısı tamamlandığında mekânı sınırlayan kuzeydeki diğer 
taş duvar da ortaya çıkarılmıştı. Bu taş duvarın doğuya yakın köşesinde 
bir girişin eşiği de meydana çıkarıldı. Burasının yola ya da bir başka me-
kâna belki de bir koridora bağlandığı anlaşılmakla birlikte durum sonra-
ki kazılarda anlaşılabilecektir. 

Böylece ortaya çıkarılan bu dörtgen mekânın burca bitişen duvarında 
yani kabaca doğu kesiminde bazı mimari plastik öğeler ortaya çıkarıldı. 
Söz konusu duvarın burca yakın olan kısmında siyah renkli iri gözenekli 
taştan ayrıca yekpare olarak yontulmuş rafların duvara yerleştirilmiş ol-
duğu görüldü. Bunlar yan yana palmet formu şeklinde oluşturulmuş iki 
nişcik ile yine aynı formda üç tane küçük stilize palmet şeklini andıran 
daha küçük üç nişcikten oluşur. Oldukça kabarık vaziyette ortaya çık-
mış Mühr-ü Süleyman şekilleri yan yana duran iki büyük niş üzerinde 
yer alır. Bunun hemen kuzeye doğru olan bitişiğinde yine aynı siyah taş-
tan yapılmış kemerli (kemer açıklığı 110 cm. olan) bir geçit-pencere yer 
almaktaydı. Bu kemerli bölüm doğrudan doğruya (kuzey tarafı henüz 
kazılamamış olan) doğu bitişiğindeki odaya açılmaktadır. Gerek bu söz 
konusu kemerli açıklığın ve gerekse zencirek şeridi çerçeveli ve küçük 
kemerli nişlerden oluşan rafların bulunduğu siyah taş bloğun üzerinde 
oldukça yüksek kabartma halinde Mühr-ü Süleyman tasvirlerinin (üste-
lik de birden çok sayıda) bulunması dikkati çekmektedir. Bilindiği gibi 
yapıyı ve orada yaşayanları koruyan bir çeşit tılsım veya nazarlık sayılan 
bu simgeler köken olarak Hz. Süleyman’a atıfta bulunmakla birlikte 
Türk İslâm Sanatları’nda hem taş tezyinat hem de el sanatlarında yaygın 
bir şekilde kullanılmıştır. 

Söz konusu mekânın muhtemelen bir savaş veya bir afet sırasında 
yandığı tabana yakın seviyeden çıkan kül tabakalarından ve yanmış 
muhtemelen ahşap olan tavana ait kiriş parçalarından anlaşılmıştır. 
Sözü geçen raf ve kemerli kısmın hemen dibinde in situ olarak ele ge-
çirilen çoğu keramik ve bazıları madeni eserler de bu yangın esnasın-
da dışarı çıkarılamayıp döküldüğü gibi kalmış eşyalardan oluşmak-
taydı. 

OSB-1 açmasındaki odanın tabanında, kabaca kuzey batı tarafında 
daha önce Ani’nin çeşitli yerlerinde de bulunanlara benzer şeklinde iki 
adet pişmiş topraktan tandır daha ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kemer 
açıklığının yakınında bir dibek taşı da bulunmuştur. 
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İlk olarak ortaya çıkardığımız odada sur duvarı üzerinde sıva kalıntı-
ları tesbit edilmiştir. Sıva üzerinde fresko vb. herhangi bir uygulamanın 
izlerine rastlanmamıştır. Bu husus sıvanın geç dönem kullanımlarına ait 
olduğunu gösterebilir. 

Bu mekânı kapsayan açmanın, açılan diğer yarısı bu mekânın batı 
tarafında ve ona bitişik başka bir mekânın daha bulunduğunu göster-
mekteydi. Kazı sezonun bitişine doğru OSB-2 açması ile söz konusu biti-
şik mekânın duvarının üst bölümünü de ortaya çıkarmaya muvaffak ol-
duk (2. Oda-mekân). Her iki odanın müşterek duvarı sura bitiştiği güney 
kısmında incelmektedir. Muhtemelen burada kazanılan boşluğa bir ah-
şap dolap veya raflar yerleştirilmiş olmalıydı. En geniş yerinde 63 cm. 
kalınlıkla başlayan duvar kuzeyden güneye 544 cm. uzanmaktadır. Du-
var güneye yakın kısma doğru 340 cm. uzandıktan sonra 19 cm.’lik gi-
rinti yaparak daralmakta ve bu daha ince kısım 42 cm. kalınlıkla güney-
deki sur duvarına bitişmektedir (toplam uzunluğu 204 cm.). OSB-2 aç-
masıyla ortaya çıkarılan daha batıdaki odanın batı duvarı kazının ilerle-
yen vakitlerinde kısmen ortaya çıktı; ancak yine taştan ve benzeri şekil-
de inşa edilmiş bu duvarın üstü toprak yüzeyine yakın olduğundan çok 
tahrip olmuş durumdaydı. Mekânda kayda değer tek şey kuzey doğu-
sunda taş basamaklarla ulaşılan bir girişin bulunmasıdır. 

Az evvel sözünü ettiğimiz burcun doğu kısmını da (OSB-3) daha önce 
ifade ettiğimiz gibi kuzey duvarı hariç tamamı ile ortaya çıkarmış bulun-
maktayız ki, böylece burcun doğu yarısının alt bölümü de tamamen or-
taya çıkarılmış oldu (3. Oda-mekân). Bu arada bu mekânın doğudaki 
duvarında da yine önceki mekândaki üsluba benzer şekilde siyah taştan 
dekoratif görünümlü bir raf, pano halinde yekpare olarak oyulmuş ve 
hazırlanan yerine yerleştirilmiş vaziyette ortaya çıkarılmıştır. Bu taş ra-
fın az aşağısında yukarıdan -262 cm. de ise doğu duvarı ortaya çıkmaya 
başladı. Batı bitişiğindeki oda gibi, kuzeybatı köşesinde bir tandırın orta-
ya çıkarıldığı bu oda da kesme taş duvarlı idi. 

Antik Yoldaki Kazılar 

Ebu’l Muammeran Camisi’nin bir papaz tarafından dinamitle patlatıla-
rak yıkıldığı belirtilen minare yıkıntılarının hemen kuzeyindeki yol Antik 
Yol olarak anılmaktaydı. Bu yolun hemen iki tarafında kazılmamış bö-
lümler bulunuyordu. 

2008 sezonu kazıları bu kısımda da oldukça verimli geçti. Geçen yıl 
kazdığımız kısmın karşı tarafında yani yolun Batı kenarındaki alanı aç-
maya karar verdik ve bu alanı AYD-B (Antik Yol Dükkânları-Batı) olarak 
kodladık. Sonuçta burada yapılan kazılarla yine ilk defa olmak üzere 7 
adet atölye daha gün ışığına çıkarılmış oldu (Resim: 4 sol taraf). Bu atöl-
yeler genellikle iki bölüm halinde cepheleri yola açılan ve doğudan batıya 
dikdörtgen şemada uzanan taş duvarlı yapılar idi. Kabaca 3.5 x 4 m., 3 x 
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4.5 m., 3.5 x 6 m. gibi ölçülere sahip bu atölyeler bazılarının ayrı bir ar-
ka odası olan, dikdörtgen küçük mekânlar olarak yapılmıştı. Buradaki 
çalışma ile bu yola bakan söz konusu kısımdaki atölyeler, bir sıra halin-
de minare kaidesinin bulunduğu yere kadar uzanmış oldu. Bu arada 
kazdığımız atölyelerden 4 numaralı olanının arkasında ona bağlanan 
başka duvar kalıntıları da bulundu. Bu husus belki de az arkada Batı 
tarafında yer alan kervansaray ve ona bağlı yapıların bu dükkânlara biti-
şecek kadar yayıldığını göstermektedir. 

Atölyeler üst toprak seviyesinin hemen altında bulunduğu için tahrip 
olduğundan çatılarına ilişkin herhangi bir ipucu elde edilememiştir. Bu-
nunla birlikte yine epey tahribat görmekle birlikte tabanlarındaki iç bö-
lünmelerin özellikleri, bunların yapılan işlerin farklı aşamalarını gerçek-
leştirecek şekilde planlandığını göstermektedir. Hatta bazı atölyelerin 
yüzyıllar içinde tekrar tekrar kullanıldığı taban seviyelerinin değişikliğin-
den ve ilavelerden anlaşılmaktadır. 

İşliklerin içinden çıkarılan ve çok da fazla olmayan buluntular daha 
çok madeni eser parçaları olduğundan ve elde edilen bol miktardaki de-
mir cüruflarına bakılarak bunların maden işleme atölyeleri oldukları so-
nucuna varılmıştır. Ayrıca bu cürufların içinde veya yakınında bulundu-
ğu, soğutma tekneleri olarak düşünülebilecek taş oyma teknelerin bu-
lunması da bu hususu destekleyen deliller olarak ifade edilebilir. Bu 
atölyeler belki de at koşum takımlarının maden parçaları, nallar ve hatta 
bulunan bazı bıçak ok ucu gibi parçalardan yola çıkılarak silah yapımın-
da kullanılmaktaydı. Bunların satışı da herhalde toptan ve perakende 
olarak gerçekleştirilmekteydi. 

2009 Yılı Kazı Çalışmaları 

Ani kazılarının 2009 yılı çalışmaları, 15 Temmuz 2009-20 Ağustos 
2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir4. Bu çalışmalara ilişkin ayrın-
tılı bilgiler daha sonra bilim âlemine sunulacaktır. 
                                                           
4 Kars/Ani’deki 2009 yılı kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile ve bu bakanlığa bağlı DÖSİM’in mali desteğiyle ve 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına başkanlığımız idaresine yapılmıştır. Sakarya 

Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu’nun başkan yardım-

cısı olarak katıldığı kazı çalışmalarına, MSGSÜ, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Nuri Seçgin ve aynı bölümden asistan Jale Özlem Oktay da iştirak etmiştir. S.Ü. 

Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Cavit Ünal ise kazının bir bölümünde yer alarak çalışmalara katkı-

da bulunmuştur. Bakanlık temsilcisi Ahmet Hamdi Bülbül, Mimar Kıyas Tökmeci, çizim ele-

manları MSGSÜ, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden Gülsüm Köseoğlu, S.Ü. Sanat 

Tarihi Bölümü Yüksek Lisans programından Elif Şengül, Sena Yavuz, keramik restoratörü 

Füsun İlter de kazı çalışmalarında yer almışlardır. Bu yılki jeofizik çalışmaları İ.Ü. Mühen-

dislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve ay-

nı fakülte öğrencilerinden Bilgehan Çoruhlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Bu yılki kazılar 2006 yılından bu yana açılmaya devam edilen XI-XII. 
yüzyıla ait II Numaralı Konut adı verilen taştan inşa edilmiş büyük evin 
(bey veya tüccar evi) bir bölümünde, kazısına ilk olarak 2007 de başladı-
ğımız Antik Yol denilen kısımda açılmaya devam edilen atölyeler bölge-
sinde ve ilk defa 2008 yılında açmaya başladığımız X. yüzyıla ait, büyük 
oranda toprak altında kalmış olan Orta Sur bölgesinde sürdürülmüştür. 
Ayrıca orta surun doğu girişindeki burcun üzerindeki yani Ebu’l Manu-
çehr Camisi’nin minaresinin kuzey tarafındaki bölüm ile iki burç arasın-
dan geçen yolda da kazı yapılmıştır. 

Sözü edilen kazılar sonucunda II Numaralı Konut’un 34 ve 35 numa-
ra ile kodladığımız yeni iki salonu tamamen ortaya çıkarılmış, geçen yıl 
ortaya çıkarılmaya başlanılan 32 numaralı odada ise daha aşağıya inil-
miştir (Resim: 7). Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi taş duvarlar arala-
rı moloz ve toprak ağırlıklı harçla doldurulmuş, arkaları daralan kesme 
taş blokların sırt sırta yerleştirilmesiyle oluşturulmuştu. Yeni kazılan 
odalardan, batıda kalan ve geçen yıl kazılan 34 numaralı mekâna kuzey 
tarafında kalan mekânda giriş kabaca kuzeydoğu köşesinden olup yine 
bu mekân bu girişin karşı tarafındaki başka bir girişle 33 numaralı me-
kâna bağlanmaktadır. Bu iki giriş arası odanın diğer kesiminden alçak 
olup bir sahanlık teşkil etmektedir. Kabaca batı tarafta kalan bu kesim-
deki duvara bitişik taştan blok olarak yapılmış bir set ile bir dibeğe sa-
hip bulunmaktadır. 

Bu odanın bitişiğinde bulunan daha kuzeyde yer alan 35 numaralı 
oda zaman içerisindeki ilave ve değişikliklerle düzgün bir mekân olmak-
tan çıkmış fakat bir kısmı günümüze ulaşmış taş döşemeden anlaşıldığı-
na göre ilk yapıldığı zamanlarda göz alıcı bir mekân olarak tasarlanmış-
tır. Söz konusu oda doğu köşesinden 11 ve 12 numaralı mekânlara ve 
güneydoğu köşesindeki iki girişle hem 32 numaralı odaya hem de 34 nu-
maralı salona bağlanmaktadır. 

Önceki yıllarda aşağıya doğru tabaka tabaka inmeye çalıştığımız 32 
numaralı mekânda, bu yıl tabana ulaşıldığında ilginç bir durumla karşı-
laşılmıştır. Zemine inildiğinde odanın kabaca kuzeybatı tarafına düşen 
girişin az solundan itibaren başlayan bir taş duvarla kuzey-güney doğ-
rultusunda bölündüğü anlaşılmıştır. Bu duvarın güney ucundaki basit 
birkaç basamakla odanın daha düşük seviyede olduğu anlaşılan ve daha 
                                                                                                                                        

Jeolojik çalışmalar ise aynı Üniversite ve Fakülte’den Ziya Görücü tarafından yapılmıştır. 

Tarafımızdan misafir öğretim üyesi olarak davet edilen İ.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi 

Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Onar, kazı esnasında bol miktarda elde edilen 

hayvan kemikleri üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. 2009 dönemi Ani kazı çalışmaların-

da ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans öğrencileri, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden bir öğrenci ile bir lise öğrencisi de katılmış; ayrıca çok 

sayıda işçi de kazı çalışmalarımızda yer almıştır. 
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büyük alanı kaplayan diğer bölümüne inilmektedir. Bu kısmın güneyin-
de bir set oluşturulmuş olup burada ve daha sonra odayı ikiye bölen du-
var üzerinde birer küçük tandır da tesbit edilmiştir. Girişin karşı tarafın-
daki duvar dibinde de bir tandıra rastlanmıştır. Bu ayrıntılar bize odanın 
çeşitli dönemlerde ihtiyaca göre değişikliklere uğratılarak kullanıldığını 
göstermektedir. 

Geçen yıl Orta Sur bölgesinin batı kesiminde surun üstü açılmış ve 
hemen kuzeyinde duvara bitiştirilmiş iki taş duvarlı mekân tamamen bir 
mekân ise kısmen ortaya çıkarılmıştı. Sura bitişik ve yan yana bir sıra 
halinde yerleşen bu mekânların aynı aileden kişiler için kullanılan yaşa-
ma yerleri olduğu anlaşılmıştır. Yani bir başka deyişle Ani’de daha önce 
kazılmaya başlanıp kazısı yarım bırakılmış ve birinin kazısına bizim de-
vam ettiğimiz iki ev ile birlikte ilk defa ortaya çıkarmaya başladığımız bu 
mekânların oluşturduğu yapı (tamamı ileriki kazılarımızda ortaya çıkarı-
lacaktır) çok büyük bir ihtimalle bir konutun bölümleri olup böylece bir 
üçüncü evi meydana getirmektedir. 

2009 yılı kazılarında önceki yıl kısmen açılan doğudaki mekânın kazı-
sı tamamlanmış ve bunun daha doğusundaki alan da kazılmak suretiyle 
iki taş duvarlı oda daha bulunmuştur (Resim: 6-8). Kazılma sırasına gö-
re 3 numara ile kodladığımız önceki yıl kazılmaya başlanan odanın ku-
zey duvarı da ortaya çıkarılmış ve bunun dibinde taşlarla ayrılmış bö-
lümler bir taş dibek ve daha altta pişmiş toprak künklerden oluşan bir 
kanalizasyon sistemi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). 

Özellikle yine Orta Sur’un kuzeyine bitişik olarak inşa edilmiş, bu 
odanın doğu taraftan bitişiğindeki 4. odada kazılar tabana ulaştığında 
daha ilginç ama II Numaralı konuttakine benzer bir durum ortaya çık-
mıştır; bu mekânın tabanında bulunan taş çatılı, merkezinde bir insanın 
içine girebileceği genişlikte dairevi bir kapak bölümü bulunan ve yine in-
sanın içinde dolaşabileceği alana sahip kare şeklinde küçük iki odadan 
müteşekkil zahire depoları böylece gün ışığına çıkarılmış oldu (Resim: 9). 
Bu odada ayrıca bir tandır da bulunmuş olup oda k.batı köşesinden bir 
merdivenle dışarıya bir kapıyla da batıdaki mekâna bağlanmaktadır. 

Bu odanın doğu bitişiğindeki taş duvarlı dikdörtgen oda ise içinde yi-
ne tandırların bulunduğu tipik yerlerden biri idi. Bu kısım kısmen g.do-
ğu köşesinde, orta surun dörtgen şeklindeki bir diğer burcuna yaslan-
maktadır. 

2010 yılında bu sur ve önündeki mekânların açılmasına devam edile-
cek ve geçen yıl kazdığımız doğu girişi önündeki bölümle birleştiğinde 
Orta Sur duvarı ve önünde bitişik olarak inşa edilmiş mekânların tama-
mı ortaya çıkarılmış olacaktır. 

2009 kazı sezonunda, ayrıca Orta Sur yani eski Şehristan Suru böl-
gesinin doğu ucundaki Ebu’l Manuçehr Camisi’nin (M. 1072) minaresi-
nin hemen önündeki toprak yığıntısı açılmaya başlanmıştır. Burada piş-
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miş topraktan yapılmış dar ve üstü açık bir su kanalı ortaya çıkmıştır 
(Resim: 10). Bu kanal daha aşağı seviyede olan minare ile daha kuzeyde-
ki alan arasında kalan bölüme akmaktadır. Bu aradaki daha alçak bölü-
mün sağında yani minareye yakın kısımda yola paralel yerde, kemerli bir 
açıklık bulunmakta olup dar bir tonozla burçların arasından geçen yo-
lun altına girmektedir. Burası yola bir silindirik baca ile açılan ama geri 
tarafı taşlarla kapanmış belki kanalizasyon sistemine işaret eden bir alt 
yapıya sahiptir. Bununla birlikte bu kısmın mahiyeti henüz tam olarak 
anlaşılamamıştır. 

Kazısını yaptığımız bu kesimde kanal ile beraber dörtgen parçalardan 
oluşan taş döşemeye rastlandı. Bu düzenleme her halde orta surun cami 
tarafındaki girişinin inşa tarihinden daha geç döneme aittir. Söz konusu 
taban burcun girişi olan kabaca dikey dikdörtgen şeklinde kuzeye doğru 
uzanan taş duvarlı bir koridora bağlanmaktadır. Bu koridor şimdilik do-
ğuya doğru döner vaziyettedir. Diğer kısım henüz kazılmamıştır. Burcun 
girişine varmadan sağ köşede oluşturulan bir alan üzerine yerleştirilmiş 
bacakları olmayan bir insan iskeletine rastlanması şaşkınlık uyandır-
mıştır; çünkü bu cesedin yerleştirildiği alan kanalın üstüne binmektedir. 

Koridorun doğuya döndüğü kısımda bir kemerli giriş tespit edilmiş bu 
kısmın güney kesimi kazılarak kare formunda bir mezar anıtının varlığı 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11-12). Mezar anıtı Ahlat’ta bulunmuş ve bi-
zim Mesudiye’de tesbit ettiğimiz örneklerde olduğu gibi Ahlat bölgesinde 
Akıt da denilen tarzda kısmen toprak altında kalacak şekilde inşa edil-
miştir. Bu tür İslâmi dönem mezar anıtları eski kurgan-mezarların bir 
devamı niteliğindedir. Duvarları değişik kalınlıkta taştan inşa edilmiş ol-
makla birlikte geçiş bölgelerindeki kalıntıdan anlaşıldığına göre çatısı 
tuğladan inşa edilmiş olup büyük bir ihtimalle bir tonoz-kubbeye sahip-
ti. 

Söz konusu kemerli girişten basamaklarla mezar anıtının içine inil-
mektedir. Mezar anıtının zemini kireç bazlı bir sıvayla sıvanmış olup bu-
nun üzerinde ahşap bir döşeme olduğu anlaşılmış ve onun üzerinde bir 
bölümü ahşap lahit (tabut)’lerde yer alan çok sayıda cesetten kalanlar 
ortaya çıkarılmıştır. Cesetlerin bir bölümünün buraya mezar anıtının in-
şa edildiği dönemden daha sonraki bir tarihte atıldığı anlaşılmıştır. Me-
zar anıtının tarihlendirilmesi için erken olmakla birlikte şimdilik 11-12. 
yüzyılları öngörmek mümkündür. 

Mezar Anıtı’nın bulunduğu burç ile karşısında 2008 yılında kuzey ta-
rafında kazı yaptığımız burç arasındaki camiye doğru giden yolun özgün 
durumunu tespit etmek için bu alanda da birkaç açma halinde kazılar 
gerçekleştirilmiştir. Burada jeofizik çalışmalardan sonra çalışmalara 
başlanmış ve neticede yüzeye oldukça yakın (30-40 cm.’lik) derinlikte yo-
lun en üst tabanı ortaya çıkarılmıştır. Böylece yolun bir kısım seyahat-
namelerde ifade edildiği gibi, iki yanından duvarla sınırlanmış birkaç ki-
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şinin yan yana geçebileceği genişlikte gayri nizami taşlarla döşeli bir yol 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca burada iki tarafta olmak üzere pişmiş top-
rak künklerle oluşturulmuş bir suyolu veya kanalizasyon sistemi de or-
taya çıkarılmıştır. 

Yine 2009 yılı, kazı dönemimizde, şimdilik XI-XII. yüzyıla ait olduğu 
düşünülen ancak sonraki devirlerde de kullanılmış olduğu anlaşılan top-
lam 6 adet atölye daha -önceki yıllarda ortaya çıkardığımız atölyelere ila-
veten- gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 13). Yeni çıkarılan atölyeler 
2008’de çıkarılanların bulunduğu sıranın devamı niteliğindedir. Bunlar 
doğu batı doğrultusunda uzanan girişleri yola açılan ve arkada depo bö-
lümleri bulunan taştan inşa edilmiş mekânlardır. Bazılarının depoları 
ortaktır ve oldukça derindir. 

Böylece 2007’de Antik Yol denilen (tamir edilmiş) taş döşeli yolun sa-
ğında ortaya çıkardığımız dükkân-atölyelerle birlikte yolun sol tarafında 
yer alan ve 2008-2009 yılında ortaya çıkardığımız sıra-dükkân/atölyeler 
adeta bir arasta izlenimi uyandıracak şekilde karşılıklı yerleştirilmiş va-
ziyettedir. 

Küçük Buluntular 

2007 Yılı Müzeye Teslim Edilen Envanterlik Eserler ve Diğer  
Buluntular: 

Envanterlik buluntular iki küçük keramik kap ile kemik olan bir nes-
ne ve bir bölümü özgün boncuklardan oluşan bir gerdanlıktan ibarettir. 
Bu kapların her ikisi de sırsız olup ilkinin ağız çapı 3.1 cm. dip çapı 2.5-
3 cm. yüksekliği 5.8 cm.’dir. İkincisinin ise ağız çapı 3.3 cm., dip çapı 
3.6 cm. yüksekliği 7.4 cm.’dir. Eserlerin ilki II. Numaralı Konut’un 8 nu-
maralı odasından ikincisi ise 12 numaralı odadan çıkarılmıştır. Kayda 
değer bir diğer küçük buluntu ise kazısı yapılan ilk atölyeden çıkarılan 
boyu 8 cm.’ye kalınlığı 1 cm.’ye yakın kemik nesnedir. Ortaçağda başka 
yerlerde de görülen bu kemik nesnenin üzerine içinde nokta olan daire-
ler oyulmuştur (Resim: 14). Küçük boyutlu eserlerden gerdanlık boncuk-
ları bölge sakinlerinden birisi tarafından kazı başkanlığına hibe edilmiş-
tir. 

Etütlük Malzemeler: 

Keramikler (Pişmiş Toprak Buluntular): 

II. numaralı Büyük Ev’in 2007 yılı Ağustos sezonunda kazılan 8, 11-
12, 31 ve 32 numaralı mekanlarından çıkarılan keramiklerin büyük ço-
ğunluğu kırık parçalardan bir kısmı ise az-çok bir şekil ifade eden kıs-
men sağlam kaplardan oluşur. Çoğunlukla Selçuklu ve diğer Türk devir-
lerinden olan keramikler arasında Bizans veya Hıristiyan devirlerinden 
parçalar da bulunmaktadır. Fragmanların çoğunluğu baş veya dip ya da 
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kulp parçalarıdır. Büyük bölümü sırsız az bir kısmı da sırlı parçalar ola-
rak ele geçmiştir. Sırsız parçalar kırmızı hamur ve kırmızı astarlı olarak 
ele alınmıştır. Sırlı parçalar da çoğunlukla kırmızı hamurlu olmakla be-
raber gri veya krem rengi hamurlu olanları da ele geçirilmiştir. 

Evin 8 numaralı mekânından çıkarılan buluntulara örnek olarak; 23 
ve 24 numaralı kırmızı hamurlu yonca formlu iki süslemesiz kandili, üç 
benek motifli küçük bir amorf parçayı (22 no), tek kulplu şişkin gövdeli, 
kırmızı hamurlu güveç parçalarını (18-19 no), tek ve yassı kulplu, şişkin 
gövdeli, yivli süslemeli, ağız kısmı kırık bir sürahiyi (14 no), 5.7 cm. bo-
yunda ağız çapı 3.3 cm. olan düz ağızlı, yanık izli bütün halde çıkarıla-
bilmiş envanterlik parçayı ve 4 nolu figürlü 80 x 57 mm. kırmızı hamur-
lu bezemesi dışında bordür halinde bulunan küçük parçayı, ifade edebi-
liriz. 

11 numaralı mekândan yine yarıdan fazlası kırık kırmızı hamurlu ta-
ban çapı 5 cm. civarında olan bir kandili (01 no), üzerinde madalyonlar 
içerisinde kolları arasında noktalar olan 4 yön motifinin bulunduğu kır-
mızı hamurlu ve astarlı keramik parçasını (05 no), tümlenebilir dört par-
çadan oluşan tek yassı kulplu, şişkin gövdeli, kazıma dekorlu dalgalı 
hatlarla süslenmiş bir güveci ve ayrıca pitos türü iki kap parçasını yine 
örnek olarak vurgulayabiliriz. 

12 numaralı mekânın kazısı esnasında da firuze sırlı keramik bon-
cuklar, sırlı ve sırsız keramik parçaları, iki kulplu bir güveç, büyük ölçü-
de sağlam olarak ele geçmiş ağız çapı 17 cm. kaide çapı 5.4 cm. olan kır-
mızı astarlı ve perdahlı keramik kap, yonca formlu bir kandilin parçaları, 
tek kulplu kazıma dekorlu bir güveç parçası, keramik kap tutamakları, 
kulplar, madalyon içerisinde, kolları arasında noktalar olan dört yön işa-
retleri bulunan bir keramik parçası vb. gibi çeşitli parçalar ele geçmiştir. 

31 Numaralı odadan 01 nu.lı parça, mavi sırlı bir keramik parçası 
olup arka yüzünde Arap harfleriyle “Allah” yazısı okunmaktadır. İç yü-
zünde ise siyah şerit içinde beyaz Arap harfli bir yazı yer almaktadır. 
Parçanın boyutları 3.4 x 3.6 cm.’dir. 03 nu.lı parça şeffaf beyaz sır altına 
uygulanmış mavi ve yeşil renkte bezemeli kabın iç kısmındaki figür bir 
ejderha olmalıdır. 04 numaralı envanterlik diğer parçamız ise ağız çapı 
3.3 cm. yüksekliği 7.2 cm. olan kızıl kahverengi hamurlu, iç bükey profil 
veren kısa boyunlu şişkin karınlı ve düz dipli bir kaptır. Bunların dışın-
da bu mekândan başka sırlı küçük parçalar, keramik boncuklar, bir 
kandil parçası, çeşitli güveç ve çanak-çömlek parçaları da çıkarılmıştır. 

II Numaralı Büyük Ev’in kabaca güney tarafındaki girişin sol kesi-
minde, duvar üzerini kapatan toprağı açtığımız şimdilik müştemilat ola-
rak andığımız kesimde de birçok keramik parçası bulunmuştur. 18 nu-
marada kaydedilmiş, burada açmanın ortasında duvar kalıntısı dibinde 
ters dönmüş olarak düşmüş içinde 57 adet bronz sikkenin bulunduğu 
bir keramik kap parçası ele geçti. Bundan başka lüster tezyinatlı kera-
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mik parçası (05 no), keramik boncuklar, çeşitli keramik çanak parçaları, 
14 numarada küçük bir keramik parçasında arka arkaya yürür vaziyette 
gerçek üstü hayvan figürleri ile bunların alt ve üst kısımlarında geomet-
rik süsleme yer almaktadır. 

Antik Yoldaki Dükkân Kazıları Sırasında Elde Edilen Keramikler: 

Çoğunluğu parçalar halinde az bir kısmı az çok bir şekil veren sırlı 
sırsız, perdahlı, perdahsız çeşitli güveç, sürahi, tabak, ecza kabı, pitos ti-
pi kap, çoğunluğu yonca formlu kandiller, sıvı kapları parçalarından oluş-
maktadır. Çoğunluğu basit geometrik kazıma dekorludur. Yapıştırma, 
kazıma ve baskı ile desen oluşturma teknikleri de kullanılmıştır. Bazı sır 
altı tekniğinde parçalar da vardır. Keramik hamurları çoğunlukla kırmı-
zıdır. Beyaz ya da gri hamurlu örnekler nadirdir, daha çok kırmızı astar 
kullanılmıştır. Keramiklerin önemli bir kısmı, kulp, kaide, ağız ve boyun, 
az bir kısmı da gövde parçalarından ibarettir. Bazılarında bulunan yeşil 
ya da firüze sırlar Türk dönemleri için karakteristiktir. 

Bir kısım parçalarda çok sayıda olmamakla beraber karakteristik be-
zemeler vardır: 3. dükkândan elde edilen ecza kabı parçalarındaki, ma-
dalyonlar içindeki kabartma yıldız şekilleri ile, yine madalyonlar içindeki 
üzüm salkımları (13 nu.lı iki parça), 4. dükkândan çıkarılmış bazı parça-
larda kolları arasında birer nokta olan dört yön şekilleri, 6. dükkânda 
yüzey temizliği esmasında rastlanan bir parçada ellerini yukarıda birleş-
tirmiş iki insan figürü ile sağında kuyruğu yukarı doğru kıvrılmış bir 
dört ayaklı hayvan figürü (Resim: 15), aynı yerden sola bakan bir insanı 
profilden gösteren beyaz sırlı keramik parçası, çeşitli kaplarda üçgenler, 
kesişen veya kesişmeyen dalgalı hatlar, noktalar, baklava şekilleri, ışın-
lar, balık pulu motifleri, şerit içerisinde sıralanmış hayvan figürleri (VII. 
dükkân kırmızı hamurlu parça) gibi. 

Madeni Buluntular: 

Madeni buluntular, yüzlerce parça halinde çıkan keramiklere karşın az 
sayıdadır. En önemlileri çoğunluğu 01 numara ile belirlenmiş ve müştemi-
lat dediğimiz kısımdan çıkarılan 57 adet sikke olan bir kısmı dükkânlar-
dan ve diğer yerlerden çıkarılmış veya elde edilmiş bronz ve bakır sikkeler-
dir. Bir bölümünün Bizans bir kısmının da Türk ve İslâm devirlerine ait 
olduğunu tahmin ettiğimiz bu sikkelerin çoğu aşırı korozyonlu olup bun-
ların temizlik işlemlerine başlanmış ancak henüz bitirilememiştir. Sikkeler 
dışında, çoğunluğu mevcut olmayan ahşap aksam ve hatıllarda kullanılan 
demir-bronz çiviler, bronz kap ağız parçası, demir metal levha parçaları, 
bronz kandil askısı, yüzükler veya yüzük parçaları, metal cüruf parçaları, 
bronz bilezik parçaları, demir kapak olduğu tahmin edilen parçalar, demir 
askı olduğu tahmin edilen bir parça, bakır kap parçaları, yuvarlak formlu 
metal parçalar, demir çengeller, bir hançer parçası (II. dükkân), yeni açı-
lan dükkânlardan çıkarılan örnekleri oluşturur. 
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Benzeri parçalar II Numaralı Büyük Ev’in yeni kazılan mekânlarından 
da çıkarılmıştır. Farklı örnek olarak bir bronz spatül ile bronz kemer to-
kası olabilecek örnekleri belirtebiliriz (8 nu.lı oda (5 ve 7 nu.lı buluntu-
lar). Ayrıca 12 nu.lı mekândan çıkan bıçak kını-ucu olabilecek bir parça, 
müştemilat olduğunu düşündüğümüz yerden çıkan demir gem bağlantı 
parçası, kını içinde taşlaşmış orağa benzer bir alete ait iki parça da ayrı-
ca belirtilebilir. 

Cam Buluntular: 

Cam buluntular; bir cam kandil dibi olduğunu düşündüğümüz parça 
ve bir bardak kaidesi olduğunu tahmin ettiğimiz parçalar gibi örnekler 
dışında çoğunlukla lacivert, mavi, firuze, yeşil renklerdeki düz veya bur-
gulu bilezik parçalarından oluşmaktadır. Değişik renklerdeki bazı düz 
cam parçaları ve cam boncuklar da ele geçmiştir. Bütün bunlardan baş-
ka obsidyenden ağırlık olabilecek nesneler ve bazı obsidyen alet parçaları 
da ele geçirilmiştir. 

Kemikler: 

Kazı esnasında insan iskelet ve kemiklerine rastlanmamış, bazı hay-
van kemiği kalıntıları ele geçmiştir. Genellikle tandır ve çevrelerinde kar-
şılaşılan hayvan iskeletlerinden biri at kafatasının dağınık parçaları idi. 
Diğer küçük parçalar, kuş türleri, tavuk, koyun sığır gibi hayvanların 
kemiklerinden oluşmaktadır. Bunların dışında az da olsa kemikten ya-
pılmış objelere de rastlanmıştır. Bunlardan biri yukarıda belirtildiği gibi 
envanterlik buluntu olarak kaydedilmiştir. 

2008 yılı Küçük Buluntuları 

2008 yılı kazı sezonunda bir önceki yıla nazaran çok daha fazla kü-
çük boyutlu buluntular elde edilmiştir. 

II Numaralı Konut’un yeni açılan mekânlarından ortaya çıkarılan kü-
çük buluntular parçalar halinde ve vasattır. 

II. Numaralı konutun 33 numaralı salonundan çıkarılan küçük bu-
luntuları arasında plastik özellik gösteren yerinden kopmuş bir küçük 
kemerli formda taş raf parçası önemlidir. Bunun bir benzeri de Orta Sur 
Doğu açmalarındaki küçük mekânların daha kuzeyinde olanında yine 
düşmüş olarak ele geçmişti. Bunun dışında söz konusu evin kazılan kı-
sımlarında çoğunlukla Türk İslâm dönemine ait sırlı ve sırsız keramik 
parçaları ve bazı çok korozyonlu sikkeler elde edilmiştir. 

II Numaralı Konut 33 nu.lı oda ve yakın çevresinden elde edilen ve 
envantere kaydedilmiş eserler arasında bir kısmı kırık 5.5 cm. çapında 
üzerinde kabartma lotus şekli bulunan daire şekilli keramik parça bu-
lunmaktadır (11. yüzyıl sonu-12. yüzyıl). Bunun mühür olduğu düşü-
nülmüştür. 
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II numaralı konutun 33 numaralı mekânının kabaca güneyine düşen 
alanda bulunan 0.5 cm. çapında ve mevcut uzunluğu 6 cm. olan uç kıs-
mı basık daire gövdesi yuvarlak formlu siyah camdan saç iğnesi de dik-
kati çeken bir buluntudur (muhtemelen 11-12. yüzyıl). 

Yeşil sırlı keramik parçaları kırmızı hamurlu ve beyaz astarlıdır. Ço-
ğunlukla kazıma (sgraffito) tekniğinde desenlenmiş olmakla birlikte, bazı 
parçalar astar boyama (slip) veya başka tekniklerle veya düz yeşil sırla 
sırlanmış olarak ele alınmışlardır. Süslemeli olanlarında basit geometrik 
kompozisyonlar ve serbest kompozisyonlar vardır ki bu grup ortaçağda 
XI-XIII. yüzyılların keramiklerinde yaygın olarak görünür. Ani-Azerbay-
can ekseninde de aynı yüzyıllarda bu tip keramikler görülmektedir. Bun-
ların Bizans veya Hıristiyan sanatlarına veya aynı devrin Türk İslâm sa-
natlarına ait olup olmadıkları belirlenmesi zor bir husustur ancak evin 
yeni açtığımız odasından çıkarılan firuze sırlı keramik parçaları için aynı 
belirsizlik söz konusu değildir. Bunlar Türk İslâm keramiklerine (olası-
lıkla Büyük Selçuklu devri) ait parçalardır. Çoğunluğu XI-XII. yüzyıl 
özellikleri taşıyan basit dekorlu küçük keramik parçalarıdır. 

Sırsız keramik parçalarında geçen yıl ele geçenlere benzeyen basit de-
korsuz keramik kandil parçası gibi örnekler vardır. Ani’de son üç yıldır 
başkanlığım idaresinde gerçekleştirilen kazılarda sırlı hiçbir kandil örne-
ğine rastlanmadı, sadece bu yıl yüzey taramaları esnasında içi ve dışı ye-
şil sırla kısmen kaplanmış kırmızı hamurdan şekillendirilmiş bir pişmiş 
toprak kandil parçası ele geçmiştir. 

Orta Sur Doğu açmalarında (OSD) yukarıda söylediğimiz gibi tüm veya 
tüme yakın keramik parçalar geç dönem tabakasında bulunan tandırlar idi. 

Bu kesimde ele geçen sırlı ve sırsız keramik parçaları da çoğunlukla 
Türk İslâm dönemine ait idi. Bazılarında Arap harfli İslâm yazısı parçala-
rı göze çarpıyordu. Bu şekilde bir ibare bulunan küçük yuvarlak şekilde 
kesilmiş bir sırlı keramik parçası daha önce de ifade edildiği gibi, söz ko-
nusu tandırın içerisinden çıkarılmıştı. 

OSD açmalarından büyük giriş burcunun duvara bitişen dibindeki 
açmada üst seviyeye yakın bir tabakada bir arada dörtlü bir grup oluş-
turacak şekilde pişmiş topraktan yapılmış tandırlar ortaya çıkarılmıştır. 
Bu tandırlar her türlü ölçüleri alınarak ve fotoğrafları çekilerek sur taba-
nına ulaşmak amacıyla yerinden kaldırılmıştır. 

Kuzeydeki mekânlardan birinden ise dibi kırık belki bir pişirme kabı 
olan küp biçiminde bir kerâmik kap çıkarılmıştı. Ağız kısmı da kısmen 
kırık olan ve kırmızı hamurdan şekillendirilmiş bu kabın ağız çapı aşağı 
yukarı 28 cm. olup mevcut yüksekliği 27 cm idi. 

Tipik dairevi formda güveç kaplarına ait, kulplu, bir kısmı isle karar-
mış kırmızı iri taneli hamurdan parçalar, dairevi güveç kabı kapakları, 
yeşil sırlı basit ve serbest dekorlu keramik parçaları (ki bunların bir kıs-
mı kazıma dekorlu bir kısmı astar dekorludur), Selçuklu (Büyük Selçuk-
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lu) döneminin karakteristik firuze sırlı keramik parçaları, firuze sırlı 
boncuklar veya boncuk parçaları), sır üstüne yaldız uygulanmış (perdah 
veya lüster tekniği denen teknikle dekorlanmış) lacivert veya beyaz sır 
üstüne yaldız uygulanmış muhtemelen fincan veya bardaklara ait gri ha-
murlu parçalar vs. 

OSD-1 açmasından sarı sır altına bir oval madalyon şekli içine İslâm 
yazılı okunamamış bir ismin yazılı olduğu bir parça da dikkati çeker. Bu 
parça kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır. 

Bunların dışında kırmızı hamurlu beyaz astar üzerine kahverengi de-
korlu şeffaf sır altına uygulanmış keramik tabak parçaları da vardır. 
Etüdlük parçalar içerisinde dikkati çeken birkaç keramik parçası arasın-
da kabartma dekorlu olanlar bulunmaktadır (OSD-2 açması). Beyaz ha-
murlu, beyaz astarlı, mavi sırlı kabartma süslemeli parçalar yanında, fi-
ruze sır altına kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ve kabartma dekorlu, yeşil 
sır altına kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ve kabartma dekorlu örnekler 
de vardır. Bunların dekoru bazen anlaşılamamakta diğerlerinde ise basit 
geometrik çubuk veya dalgalı hatlar bulunmaktadır. 

OSD açmalarında cam bilezikler, cam şişe dipleri ve cam kandil par-
çaları olabilecek parçalar, sikkeler, bir ağırşak, halka şeklinde kemik 
boncuklar, madeni kaplama levhaları ve kap parçaları, madeni çengel 
veya olta olabilecek parçalar, korozyonlu sikkeler, muhtelif ebatlarda 
aşırı korozyonlu metal çiviler, tandıra ait kömür parçaları ve aralarında 
bir kuş başının da bulunduğu hayvan iskelet kalıntıları ele geçmiştir. 

Orta Sur Batı açmalarında ilk kazıya başlanan açmada (1. mekân veya 
oda) biri burç içinde biri de az dışarıda duvar üzerinde hemen yüzeye ya-
kın üst kısımda iki tandır kalıntısı ortaya çıkmıştır. İkinci ortaya çıkarı-
lanın tütekliği sağlam olduğu için envantere dâhil edilmek üzere kazı evi-
ne götürülmüştür. Bu üst seviyedeki tandırlar şehirde Osmanlı döne-
minde de yerleşme olduğunu göstermektedir. Burç içinde olan tandır 
muhtemelen ısınma amaçlı olarak kullanılmıştır. 

OSB-1 açması 1. mekânda ele geçen en ilginç örneklerden biri, bir ke-
ramik güveç kabı olarak niteleyebileceğimiz sırsız kırmızı hamur ve kır-
mızı astarlı ve çarkta yapıldığı anlaşılan eserdir. Yüksekliği 28.4 cm, ağız 
çapı 21.5 cm, karın çapı 29 cm ve taban çapı 21.5 cm olan bu kabın içe-
risinde kabın yarısını dolduran kömürleşmiş vaziyette buğday taneleri ve 
etleri yok olmuş küçük kemik parçaları ele geçmiştir (Resim: 16). Bu 
eser söz konusu mekânın tabana yakın seviyesinde bir grup keramik 
eser ile birlikte in situ olarak bulunmuştu (Resim: 17). 

Bu bölgede burç kavsinin az batı kesiminde yaptığımız açmada (1. 
mekân veya oda), duvarın kuzey yüzüne bitişik alanda toprağı açmaya 
başladıktan az sonra sırsız ama insan ve hayvan figürlü çok sayıda kera-
mik kap, bazıları küp (pitos) parçaları olarak ele geçmeye başlamıştır. 
Bu parçalar benzeri üslupta olup alt tabakalarda da devam ediyordu. 
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Söz konusu parçalardan tümlenebilenlerin bir bölümü ekibimizdeki ke-
ramik restoratörleri tarafından tümlenerek Kars Müzesi’ne kazandırıldı. 
Bunlardan biri üzerinde özellikle durmaya değer. Söz konusu eserin bir 
benzeri bizim başkanlığını sürdürdüğümüz yeni dönem Ani kazılarından 
evvelki dönemde ortaya çıkarılmış ve müzeye konmuştu. Bizim Türk dev-
ri tabakalarında ortaya çıkardığımız bu eser böylece kabaca öteki eserin 
tarihlendirilmesinde de faydalı oldu. Tümlenerek müzeye kazandırılan 
eserimiz 66 cm yüksekliğinde, ağız çapı: 27 cm, karın çapı: 64 cm, taban 
çapı ise 16 cm olan kırmızı hamurlu ve kırmızı astarlı bir zahire küpü idi 
(Resim: 18). Bu eserin karnı üzerinde, ağız kısmına daha yakın yerinde 
şerit halinde kabı dolanan birbirleriyle ilişkili sahneler halinde hayvan ve 
insan figürlü baskı tekniğiyle yapılmış kabartmalar bulunmaktadır. Ayrı-
ca bu şeride dikey olarak uzanan başka bir şeritte oluşturulan basit geo-
metrik süslemede uygun yerlere açılan yuvalar içine Selçuklu ve diğer 
Türk devirleri için karakteristik olan firuze (=Türk mavisi, türkuaz) renk-
li sırlı keramik parçaları kakma olarak uygulanmıştır. 

Bu eser ile benzer teknik ve üslupta insan-hayvan şekilli süslemelere 
sahip birçok başka sırsız parça da ele geçmiştir. Bunların bir kısmı gün-
lük yaşantı sahneleri, bir bölümü av sahneleridir. İnsan figürleri veya 
süvari tasvirleri karakteristik özelliklere sahip olup incelikle işlenmişler-
dir. Hemen tamamında küçükbaş hayvanların tasvirlerinin bulunduğu 
keramik parçalarında hayvan tasvirlerinin kimi biraz daha gerçekçi bir 
anlayışla kimisi ise hayvan üslubu etkilerini çağrıştırır şekilde daha üs-
luplanmış olarak tasvir edilmiştir. İnsan ve hayvan figürlü tasvirler kom-
pozisyon oluşturan ve akan sahneler halindedir ve sahneler yer yer doğa 
ortamını belirtmek için ağaç ve bitkilerle de doldurulmuştur. Benzeri üs-
lup 11-13. yüzyıllarda Ortaçağ Türk Sanatı eserlerinde görüldüğü gibi 
bu üslubun ikonografik kökenleri bölgenin ve iç asyanın demir çağlarına 
kadar inebilir vaziyettedir. 

İlgi çekici diğer örnekler ise OSB-1 açmasının yani Orta surun batısı-
na yakın kesimde ortaya çıkardığımız burcun sol tarafında ve surun ku-
zeyine bitişik mekânda (1. mekân veya oda) sur duvarı üstünden aldığı-
mız sabit noktaya göre -324 cm ile-343 cm arasında kalan seviyede, bü-
tün veya bütüne yakın özgün durumda kaldığı gibi ele geçen buluntula-
rın oluşturduğu grubun öteki örneklerinde görülmektedir. Bunların ço-
ğunluğu sırlı veya sırsız keramik eserler olmakla birlikte içlerinde bir 
madeni küçük tas, kandil ve kandil askısı veya belki de buhurdan olabi-
leceğini düşündüğümüz madeni eserler de vardır. 

Bu tabakada elde edilen, çok dikkati çeken bir grup eser işlev olarak 
birbirine yakın vazifeleri gören küçük boyutlu keramiklerden oluşur. Bun-
ların bir kısmı sırsız bir kısmı sırlıdır. Küçük sürahi tarzı veya sıvı kabı 
olarak kullanılabilecek kaplar yanında yuvarlak ve Selçuklu ile sonraki 
Türk-İslâm devirlerine de kullanılan firuze veya yeşil sırlı desensiz yu-

73



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 28

varlak kül tablasını andıran dairevi formlu baharat, tuz vb. malzemeler 
için kullanıldığı anlaşılan kaplar (Türk mavisi sırlı örneklerden birinin 
yüksekliği 3.3 cm, ağız çapı 7.6 cm, kaide çapı 4 cm, ağız kalınlığı 0.9 
cm’dir. Yeşil sırlı örneklerden biri ise yüksekliği 2.9 cm, ağız çapı 8 cm, 
taban çapı: 4.8 cm, ağız kalınlığı 0.9 cm’dir) ve aynı şekilde yeşil sırlı ay-
nı zamanda sır içine akıtma yapılmış ikiz bölümlü bir sırlı baharat kabı 
(tuz veya biberlik olabilir) bunlar arasındadır (Resim: 19). 

Aynı tabakada ele geçen, sarı sırlı, kırmızı hamurlu, beyaz astarlı bir 
diğer keramik tabağın içi basit ama 11-13. yüzyıllar için yaygın bir süs-
leme kompozisyonu içerir. Parçalar halinde ele geçen ve tümlenen eserin 
merkezdeki dairevi kaba hatlarıyla belirlenmiş çiçek motifinden çıkan di-
key çift çizgilerle tabak içi beş eşit alana bölünmüş olup her alanın için-
de basit dairevi hatlı çiçeği andıran kaba motifler bulunmaktadır. Tabak 
kenarında kazıma ile oluşturulmuş çift çizgi kenarı çevrelemekte olup 
merkezdeki kompozisyonu sınırlandırmaktadır. 

OSB-1 açmasında ortaya çıkarılan mekândan Selçuklu üslubunda sır 
altı tekniğinde gri hamurlu beyaz astarlı, iki su kuşunun tasvir edildiği 
duvar çinisi parçası da ele geçmiştir. Bu buluntuda aslında bir tabiat 
manzarası olduğu anlaşılan bir kompozisyon parçası sır altına uygulan-
mış mavi konturlu yıldız formu çerçeve içinde yer almakta olup, bu for-
mun dış kenarlarında Arap harfli yazı parçası bulunmaktadır. Çini lev-
hanın tamamının kare bir levha olduğu tahmin edilebilir. Bu parça sura 
bitişik olarak inşa edilmiş 11. yy. sonu ve 12. yüzyıllar arasında inşa 
edildiğini ve sonraki devirlerde de mesken olarak kullanıldığını sandığı-
mız taş duvarlı mekânlarda duvar çinisinin de kullanılmış olması gerek-
tiğini göstermektedir. 

Etüdlük olarak ayrılmış, sırsız keramik parçalar arasında; kırmızı ha-
murlu sivri uçlu kapak kulpu, üzerinde buhar deliği bulunan kulplu kır-
mızı hamurdan bir kapak parçası, ayna (=diskus) kapağı olmayan basit 
dekorsuz kandillerin parçaları, yüzeyine açılmış yuvalara kakılmış firuze 
renkli çini parçaları ile dekorlanmış kırmızı hamurlu kap parçası, boyun 
kısımlarına baskı veya kazıma ile yapılmış basit geometrik şekilli (basit 
zencirek veya ip dekorlu) şerit süslemelere sahip kırmızı hamurlu kera-
mik kap parçaları vb.den söz edilebilir. 

Sırlı etüdlük parçaları ise yeşil sırlı, firuze sırlı, perdahlı, kabartma de-
senli vb. sınıflara ayırarak incelemek mümkündür. 

Bunlardan, açık veya koyu yeşil sır altına dekorlanmış bazı parçala-
rın süslemeleri ise kazıma tekniğinde olup birbirini kesen bazı geometrik 
hatlar, bir merkezden yayılan ışınsal kazıma tekniğinde hatlar veya baş-
ka basit geometrik düzenlemelerden oluşmaktadır. Bazı yeşil parçalar 
ise astar boyamalıdır. Ancak yeşil parçaların bazısı İslâm alfabesiyle ya-
zılmış yazı veya yazı taklidi süslemelere sahip olmasıyla dikkati çeker. 
Bunun gibi okunamayan küçük parçalar halinde Türk İslâm yazılı ör-
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neklere firuze sır altına siyahla yazılmış olarak veya sarı ya da kahveren-
gi sır altına beyaz harfli olarak da rastlanmıştır. 

Türk İslâm (Selçuklu) keramik sanatı için karakteristik olduğunu söy-
lediğimiz firuze sır altına dekorlu parçalar OSB 1-3 açmalarında da kar-
şımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bu parçalar çok küçük olduğundan 
geometrik, bitkisel ve muhtemelen hayvan figürlü oldukları anlaşılmakla 
birlikte süsleme özellikleri net olarak belirlenememektedir. Bazı parçalar 
ise firuze sırlı ancak dekorsuz, bazıları da kabartma dekorludur. 

Etüdlük keramik parçalarında bir diğer önemli grubu ise koyu veya 
açık sarı sır altına dekorlu örnekler bulunmaktadır. Bazıları ise kahve-
rengi sır altına dekorludur. Desenler basit geometrik kompozisyonlar ve-
ya münhani hatlı motiflerden oluşan süslemelerden ibarettir. Bu parça-
lardan dışı yeşil sırlı olan birinin içinde sarı sır altında kazıma tekniğin-
de birbiri içine girmiş kıvrımlar yapan hatlardan oluşan bir süsleme var-
dır. İç yüzündeki sır delikleri fırında üç ayağın yapıştığı bölgeyi göster-
mektedir. Bu husus bu parçadan yola çıkılarak Ani’de yerel keramik 
üretiminin yapıldığı fikrini destekleyebilir. 

Bütün bu ele alınanların dışında başka karakteristik etüdlük kera-
mik parçalar da mevcuttur. Bunlar arasında OSB-1 açmasından çıkarı-
lan (1 nu.lı mekân) kırmızı hamurlu mavi-beyaz denilen gruptan iki ke-
ramik parçası, lüster tekniğinde işlenmiş süslemeli tabak parçaları, sela-
don taklidi parçalar, yine kırmızı hamurlu açık sarı sır altına dekorlu 
merkezinde Selçuklu tarzı bir yıldız şekli bulunan bir parça, ayrıca lite-
ratürde kürevi konik kaplar olarak anılan Orta Asya’dan Anadolu’ya 
İpek Yolu çevrelerinde yaygın olarak görülen ecza sıvıları kabı, malt kabı 
veya neft kabı olarak kullanıldığına dair rivayetler olan sırsız baskı tek-
niğinde işlenmiş keramik kapların parçaları da önemle ifade edilebilir. 

Keramik etüdlük parçalar dışında cam buluntular da dikkati çeker. 
Bunların bir kısmı cam bilezik parçalarıdır ve firuze, beyaz, siyah renkli 
opak olanları vardır. Bazıları ise mavi, yeşil, lacivert renkli ışık geçiren 
parçalardır. Bir kısım parçalar ise cam kandillere ait parçalar olarak yo-
rumlanmıştır. 

Sözü edilen açmalarda keramik çeşitli renklere sırlı boncuklar yanın-
da opak cam boncuklar da ele geçmiştir. 

Ele geçirilen madeni parçaların bir bölümü çeşitli ebatlarda çivilerdir. 
Bir kısım aşırı korozyonlu madeni parçaların en önemlileri envanterlik 
buluntu olarak ayrıldığını belirttiğimiz zincirli bir askıya sahip madeni 
kandil veya buhurdanlık olarak kullanılmış olabilecek bir eser ile made-
ni küçük bir tasdır. 

Madeni eserler arasında ayrıca halka şeklinde veya taşlı yüzük şek-
linde imal edilmiş bazı yüzüklere de rastlanmıştır. 

OSB-1 açmasındaki 1. mekândan çıkan bir mızrak ucu da madeni eser 
grubu için de ele alınabilir. 
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2008 yılı atölyelerin küçük buluntuları iki grupta ele alınabilir: dibek, 
taş tekne gibi atölyenin mobilyası sayılabilecek taş buluntular ve bunla-
rın dışındaki taşınabilir küçük buluntular. 

Etüdlük keramik parçalar yeşil veya firuze sır altına desenli olarak 
yapılmış küçük parçalardır. Bazı parçalar ise sır içine akıtma tekniğiyle 
desenlenmiştir; ayrıca II Numaralı konuttaki kazılarımızda ve Orta Sur 
bölgesi kazılarımızda ortaya çıkan basit ve bölgesel üretim olduğu düşü-
nülebilecek cilalı sırsız keramik hamurunun çark üzerinde el ile kandil 
formuna sokulmasından ibaret ayna kısmı olmayan kandil parçaları bu-
rada da bulunmuştur. 

Atölyelerdeki buluntuların çoğunluğu madeni buluntulara aittir. Aşırı 
olmamakla beraber yoğun olarak metal cüruflarına rastlanmıştır. Yuka-
rıda belirttiğimiz gibi bunlar atölyelerin en azından bir bölümünün demir 
veya metal işleme atölyeleri olduğunu gösteriyor. 

Bu metal parçalar arasında taşlı yüzük parçaları ve biri demir bir ok 
ucu olan silahlara ait parçalar dikkati çeker. Madeni buluntular arasın-
da aşırı korozyonlu sikkeler de belirtilebilir. 

Atölye kazılarında az miktarda bilezik parçaları ve şişe parçalarından 
oluşan cam buluntular da ele geçmiştir. 

2009 Yılı Küçük Buluntuları 

2009 kazı döneminde çeşitli küçük buluntular da ele geçirilmiştir. 
Hem II Numaralı konut bölgesinde yeni kazılan mekânlardan, hem de 
Orta Sur’un Batısı ve doğu ucundaki odalardan ve atölyelerden çıkarılan 
küçük buluntular; önceki yıllarda elde edilenlere benzeyen çoğu etüdlük 
nitelikte olan sırlı ve sırsız keramik parçalar, tandırlar cam ve madeni 
fragmanlar (bir bölümü korozyonlu sikkeler), kemik eserler ile taş bulun-
tulardan meydana gelmektedir. Bunların içerisinde sırsız insan ve hay-
van figürlü parçalar büyük yer tutmaktadır. 

Kazı sezonunun çok sayıda ve tüm olarak ele geçmiş buluntuları ise 
Ebu’l Manuçehr Camii önündeki Orta Sur’dan içeri giren yolun üzerinde 
yapılan kazıda ele geçen kürevi konik pişmiş toprak kaplardır. Bunlar 
Ortaçağda bütün İpek Yolu kentlerinde rastlanan ilaç, parfüm gibi de-
ğerli sıvıların kapları olarak nitelendirilmektedir (Resim: 20). 
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Resimler 

 

Resim 1- 2006-2007. Ani, II Numaralı Konut’un 8 numaralı odasının kazı sonundaki görünümü          

(Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 

Resim 2- 2007 Yılı, Ani, II Numaralı Konut 31 numaralı mekânının kazısı bittikten sonraki görünümü 

(Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 3- 2008 Yılı, Ani, II Numaralı Konut’un 33 numaralı odasının kazısı bittikten sonraki görünüşü 

(Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 

Resim 4- 2007, Ani, Antik Yol atölyeleri (sağ tarafta) ve 2008 yılı atölyelerinin (soldaki kalıntılar) kazı 

sonundaki durumunu gösteren resim (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 5- Ani, 2008 Orta Sur (OSD) açmalarında burç ve sur önünde ortaya çıkarılan mekânlardan görünüş 

(Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 
Resim 6- Ani, 2008, Orta Sur’un Batısı’nda (OSB Açmaları) ortaya çıkarılan odalar (ön plandaki iki oda) 

ve ilerisinde 2009 yılında ortaya çıkarılan mekânlar (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 7- Ani, II Numaralı Konut’ta 2009 yılı kazılarında ortaya çıkarılan 34 numaralı salonun genel  

görünüşü (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 

Resim 8- Ani 2009, Orta Sur’un kuzeyine bitişik olarak inşa edilmiş mekânların bir arada görünümü, 

yine tarafımızdan ortaya çıkarılmış burcun önündeki oda 2008’de açılmaya başlanmış olup kazısı 

2009’da tamamlanmıştır (Fotoğraf Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 9- Ani 2009, OSB açmalarında ortaya çıkarılan zahire depoları ve tandır bulunan oda (Foto: Y. Çoruhlu) 

 
Resim 10- Ani, 2009, Orta Sur’un Doğu ucundaki, Arpaçay’a bakan burç üzerindeki kazılarda ortaya 

çıkarılan su kanalı (oluğu) ve burca giriş koridorunun başlangıç yeri (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 11- Ani, 2009, Orta Sur’un doğu ucundaki burç üzerindeki mezar anıtı kazılarının devam ettiği 

sırada alınmış görüntülerden biri (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 

Resim 12- Ani, 2009, Orta Sur’un doğusunda burç üzerindeki mezar Anıtı’nda bir kısım iskelet, ahşap 

döşeme ve ahşap lahit kalıntılarının in situ durumunu yansıtan bir görüntü (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 13- Ani, 2009 yılında ortaya çıkan Antik Yol atölyeleri (ön taraf), minare tarafındakiler 2008   

yılında ortaya çıkarılmıştır (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 

 

Resim 14- Ani, 2007 yılı kazılarında 2. atölyeden ortaya çıkarılmış tezyinatlı kemik eser                         

(Fotoğraf: Tülin Çoruhlu) 
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Resim 15- Ani, 2007 yılında 6. atölyeden ortaya çıkarılan insan ve hayvan figürlü keramik parçası    

(Fotoğraf: Tülin Çoruhlu) 

 

Resim 16- Ani, 2008, OSB-1 açması 1. mekânda in situ olarak ele geçmiş içinde kömürleşmiş buğday 

taneleri bulunan pişmiş toprak kabın görünüşü (Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 17- Ani, 2008 yılı kazılarında OSB-1 açması 1. mekânda tüm veya tüme yakın halde ele geçmiş bu-

luntuların ortaya çıkarılışı esnasında Ani Kazıları Başkanı Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu (Fotoğraf: Tülin Çoruhlu) 

 

Resim 18- Ani, 2008, OSB 1 açması 1. mekândan ortaya çıkarılan parçaların restoratör tarafından      

birleştirilmesiyle elde edilen ve 11-12. yüzyıllara ait olduğu düşünülen pişmiş toprak küpten bir görünüş 

(Fotoğraf: Yaşar Çoruhlu) 
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Resim 19- Ani, 2008 kazılarında OSB-1 açması 1. mekândan çıkarılan küçük boyutlu Selçuklu keramik 

çanaklarından bir grubun görünüşü (baharatlık - tuzluk olarak yapılmış kaplar) (Fotoğraf:Tülin Çoruhlu) 

 

Resim 20- Ani, 2009 yılı kazılarında Orta Sur Doğu girişi yolu kazısında bulunmuş katkılı pişmiş         

topraktan imal edilmiş baskı süslemeli kürevi konik (parfüm veya ilaç kabı) kaplardan birinin görünüşü 

(Fotoğraf: Tülin Çoruhlu) 
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DOĞU TÜRKİSTAN UYGUR ELİ                     
SEYAHAT NOTLARI III 

Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ* 

Çin’in Sinkiang bölgesi, bilim dünyasında Doğu Türkistan adı ile anılan 
ve sınırları içerisinde özellikle Uygur Türkleri ile birlikte diğer Türk topluluk-
larından Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türklerinin yaşadığı bir Türklük 
alanını ifade etmektedir. “Sinkiang” adı Çincede ‘yeni koloni’ anlamında 
kullanılmakta ve bu ad tüm Türk soylu topluluklar arasında derin bir üzün-
tü ve sıkıntı yaratmaktadır. Bu bölgede yaşayan otuz beş milyon Türk soy-
lu topluluk, farklı rejimleri temsil eden tüm Çin hükümetlerinin ağır esareti 
altında inlemektedir. Doğu Türkistan (Sinkiang) Uygur Otonom Bölgesi biz-
ler için herhangi bir memlekette tespit edilen sıradan seyahatname tasvirle-
rinden ziyade, bugünkü Dış Moğolistan kadar eski bir Türk yurdunda geç-
mişi geleceğe taşıyan kültür mirasımızı ifade etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Çin, UNESCO, 
Urumçi. 

Eastern Turkestan Uighur Land Travelling Remarks III 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region in the People’s Republic of China 

is collectively termed as Eastern Turkestan in the scientific world, and it 
represents a Turkish land which is the homeland of many Turkish tribes 
such as Uighur, Kazak, Kirghiz, Uzbek and Tatars. The term “xinjiang” 
means ‘new colony” in Chinese, and this term causes a deep sorrow and 
affliction among the people of Turkish origin. Approximately 35 million 
Turkish people have been suffering under the heavy captivity of all  
Chinese governments that represents different regimes. What Eastern 
Turkestan (Xinjiang) Uyghur Autonomous Region signifies for us  is our 
cultural heritage that carries the past on to the future in a Turkish land 

                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. 
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as old as Outer Mongolia, rather than ordinary travel book depictions 
revealed in other countries.  

Key words: Eastern Turkestan, Uighur Turks, China, UNESCO, Urumchi.  

Muhterem dostum Prof. Dr. Muharrem Ergin’in aziz hatırasına atfen 
yazmış olduğum “Doğu Türkistan Seyahat Notları” adlı makalemde1 bazı 
eksik ve boşluklar tespit ettiğimden, bu boşluğu doldurmak üzere masa-
nın başına geçmiş ve tekrar o bölgeyi taramaya başlamıştım. Bu sırada 
muhterem dostum Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın doksan beş yaşına gir-
mesinden ötürü yayınlanacak “özel sayı” için bir makale yazmam isten-
diğinde ben de “Doğu Türkistan Seyahat Notları” başlıklı makalelerimdeki 
eksiklerimi tamamlayarak bu sayıya yetiştirmeye karar verdim. 

Orta Asya’da en çok inceleme ihtiyacını duyduğum Hunların yaşadık-
ları bölgeler ile Köktürklerin yaşadığı Moğolistan bölgesi ardından, Altay-
lar ve Doğu Türkistan bölgeleridir. Defalarca incelemeler yapmak üzere 
gittiğim ülke, Çin’in Sinkiang bölgesi ise bilim dünyasında Doğu Türkis-
tan adı ile anılan ve sınırları içerisinde özellikle Uygur Türkleri ile birlik-
te diğer Türk topluluklarından Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türklerinin 
yaşadığı bir Türklük alanını ifade etmektedir.  

“Sinkiang” adı Çincede ‘yeni koloni’ anlamında kullanılmakta ve bu 
ad tüm Türk soylu topluluklar arasında derin bir üzüntü ve sıkıntı ya-
ratmaktadır. Bu bölgede yaşayan otuz beş milyon Türk soylu topluluk, 
farklı rejimleri temsil eden tüm Çin hükümetlerinin ağır esareti altında 
inlemektedir. Doğu Türkistan (Sinkiang) Uygur Otonom Bölgesi bizler 
için herhangi bir memlekette tespit edilen sıradan seyahatname tasvirle-
rinden ziyade, bugünkü Dış Moğolistan kadar eski bir Türk yurdunda 
geçmişi geleceğe taşıyan kültür mirasımızı ifade etmektedir. 

“Sinkiang Uygur Bölgesi” Çin’in kuzey batısında 340 10’ 490 30’ kuzey 
enleminde ve 700 30’ 960 30’ doğu boylamındadır. Ülkenin doğu-batı 
uzunluğu 2000 kilometre ve kuzey-güney uzunluğu 1650 kilometredir. 
1.6 milyon metrekareden daha büyük bir alanı kapsayan “Sinkiang” böl-
gesi tarihinde Tibet ülkesi de dâhil, Çin’in sınırları dışında işgal ettiği en 
büyük bölgelerden birisidir. 9. yüzyıldan bu yana tarihî Türklük alanları 
içinde bulunan bu bölgede kendi yurtlarında yüzyıllar içinde önce azınlık 
statüsüne indirgenen ve günümüzde dünyadan kopartılmış gibi yaşa-
mak zorunda bırakılan, başta Uygurlar olmak üzere Kazak, Kırgız, Öz-
bek ve Tatar gibi çeşitli Türk soylu topluluklar, tarihî süreç içerisinde öz-
gürlük ve demokratik hakları için taleplerde bulunduklarında ya da bu 
tür talepler söz konusu olmadan, Çin hükümetleri tarafından çok ağır 
                                                           
1 Prof. Nejat Diyarbekirli, “Doğu Türkistan Eli Seyahat Notları I”, Türk Dünyası Tarih Kültür 

Dergisi, Haziran 2007, Sayı: 246, s. 14-21; “Doğu Türkistan Eli Seyahat Notları II”, Türk 

Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Temmuz 2007, Sayı: 247, s. 30-37.  
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metotlar kullanılarak sindirilmek istenmiştir. Doğu Türkistan’da çeşitli 
dönemlerde bu bölgenin aslî unsurlarına yönelik gerçekleştirilen insanlık 
dışı uygulamalar maalesef dünyanın hiçbir yerinde yeteri kadar ses ge-
tirmemiştir. Çin hükümetleri tarafından her dönemde uygulanan tecrit 
politikası, bu bölgenin başta Türk Dünyası olmak üzere dışarıyla teması-
na imkân tanımamaktadır.  

UNESCO’nun milletlerarası “İpek Yolu” projesinde on iki yıl Türkiye 
temsilcisi olarak çalıştığım dönemde UNESCO heyeti ile birlikte Doğu 
Türkistan’dan geçerken heyetimizin başkanı olan diplomat Dou-dou 
Dién’e burada Türklerin nasıl Çin esareti altında çilekeş bir şekilde ya-
şamak zorunda kaldığını tafsilâtlı olarak anlatmıştım. Bunun üzerine 
Dou-dou Dién, de Doğu Türkistan’ın Turfan şehri civarında şehrin Bele-
diye Reisi heyetin öğle veya akşam yemeklerine katılır ve resmî bir ko-
nuşma yaparsa, benim UNESCO adına cevap vermemi, konuşmamı da 
Türkçe yapmamı istedi. Ancak, bu teklife hayır diyerek, Çin hükümeti-
nin toleranslı davranmayacağını muhakkak bir hadise çıkartacaklarını 
belirtmiş ve böyle bir konuşma yapmayı reddetmiştim. Dou-dou Dién ise 
burada yaşayan Türkler kadar cesaret sahibi olmadığımı, ayrıca heyetin 
buraya Birleşmiş Milletler’in şemsiyesi altında geldiğini unutmamamı 
söyleyerek, Çin Hükümeti’nin aleyhimizde hiçbir davranışta bulunama-
yacaklarından emin olmamı ifade ederek, beni teskin etmişti. Bu konuş-
manın üzerine ben de milletlerarası İpek Yolu heyetini teşkil eden 70 ül-
kenin temsilcilerinin huzurunda Turfan’ın lokantalarının birinde Çinli 
yerel temsilcilerin resmî konuşmalarının ardından UNESCO adına söz 
alarak, Türkiye Türkçesi ile bir konuşma yapmış ve konuşmamda Türki-
ye Cumhuriyeti ile tüm Türk soylu toplulukların en derin sevgi ve hasre-
tini, Uygur Türklerine sunmuş, kan, dil ve din birliğine vurgu yaparak, 
Türklerin yüzyıllar boyunca “İpek Yolu”na verdiği hizmetleri kısaca an-
latmış ve huzurda bulunan Uygur Türklerinin büyük ilgisini çekmiştim. 
Daha sonra masama dönüp yemeğimi yedikten hemen sonra sofradan 
kalkarken başımın döndüğünü yere düşmek üzereyken iki Çinli görevli-
nin kollarıma girerek beni dışarıya çıkardıklarını hatırlıyorum. Gözlerimi 
açtığımda kendimi Turfan Devlet Hastanesi’nde bulmuştum. UNESCO’-
nun hekimi Dr. Gerieri hastanede beni yalnız bırakmamış ve bir haftalık 
tedavim sırasında yanımda kalmıştı. Başımdan geçen bu hadise bize 
Sinkiang’ın biz Türkler için ne kadar problemli bir bölge olduğunu ispat 
etmektedir. Çinlilerin, Doğu Türkistan’da Türklere karşı özellikle Uygur-
ların da hazır bulunduğu milletlerarası siyasî ve kültürel toplantılarda 
bile hiçbir şekilde tahammül edemedikleri bilinen ancak çeşitli sebepler-
le açıkça ifade edilmeyen bir gerçektir. Kısacası beni Turfan’daki bu top-
lantıda Türk olduğum ve Türkçe konuşma yaptığım için zehirlemişlerdi, 
Birleşmiş Milletler şemsiyesi ise Çin hudutları dahilinde bir anlam ifade 
etmiyordu. 
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Doğu Türkistan’ın içinde bulunduğu Tarım havzası Çin’deki en bü-
yük havzadır. Tienşan (Tanrı) dağları ile Kunlun dağları arasında bir eş-
kenar dörtgen gibi uzanır. Tarım havzasının yüzölçümü 530.000 kilo-
metrekare, doğu-batı uzunluğu 1.500 kilometre, kuzey-güney genişliği 
ise 600 kilometredir. Deniz seviyesinden ortalama 1.000 metre yüksekte-
dir. Tarım havzası, dağlık bir bölgedir. Fakat dağların eteklerinde çakıllı 
ve alüvyonlu bir arazi yapısına sahiptir. Ayrıca Tarım havzasının orta bö-
lümünde, 324.000 metrekarelik yüzölçümü ile Orta Asya’nın en büyük 
çölü olan Taklamakan Çölü de bulunmaktadır. Bu çölün bir diğer özelli-
ği ise dünyanın yer değiştiren en büyük kumullarına sahip ikinci çölü 
olmasıdır. Doğu Türkistan’ın İslâmiyet ile tanışması, 10. yüzyılın ortala-
rında Karahanlılar ile gerçekleşmiştir. 10. yüzyıldan önce bu bölgede ya-
şayan Uygur Türkleri Maniheizm ve Buddhizm inanç sistemleri ile tanış-
mıştır. Buddhizm, Uygur Türklerine çok zengin kültürel bir miras bırak-
mıştır. Buddha heykel ve fresklerin bulunduğu yüzlerce mağara içinde 
on altı “Bin-Buddha Mağarası” Dun-Huang (res. 4-5) bölgesinde keşfedil-
miş, mağaraların içindeki harikulade renkli fresk ve heykelleri kendi ül-
kelerinin müzelerine taşımak için Fransız, İngiliz ve Almanlar arasında 
19. yüzyıldan itibaren inanılmaz bir rekabet yaşanmıştır. İngilizler, Delhi 
müzesine ve Londra’daki British Museum’a, Fransızlar Paris’teki Musée 
Guimet’e ve Almanlar da Berlin müzelerine yıllarca bölgeye düzenledikle-
ri arkeolojik bilim heyetleri vasıtasıyla binlerce parça çok değerli sanat 
eserini ve Türkçe el yazmalarını taşımışlardır. Avrupalı bilim heyetleri, 
götüremedikleri fresk ve heykelleri çamurlu tutkallarla sıvayarak yok et-
meye çalışmışlardır. Japonlar ise daha medenî bir davranış göstermiş, 
Dun-Huang mağaralarını restore etmek üzere Çin hükümetlerinden izin 
alarak işe başlamış ve mağaraların dış satıhlarını betonlaştırarak, içer-
deki çöküntüleri de ayağa kaldırarak restorasyonlarını tamamlamışlardı. 
Daha sonra ayrıca fresk ve heykelleri, yüksek kabartmaları, güzel sanat-
larla ilgili bütün sanat eserlerini dev renkli albümlerle yayınlayarak dün-
yaya dağıtmışlar ve bu arada bir iki fresk ile heykeli de müzelerinde teş-
hir etmeye hak kazanmışlardı. Bu arada bölgenin sanatsal yönden en 
zengin “ming-öyleri” (bin evleri) olarak Bezeklik (res. 1-2-3), Kızıl (res. 7), 
Tuyu vadisi, Luoyang bölgesi (res. 6) ve Bin-Buddha ming-öylerini belirt-
mekle beraber, Astana mezarlarının duvarlarındaki freskleri, Jiaohe ile 
Gaochang yıkıntılarının içindeki stupalardaki freskleri, heykelleri ve ka-
bartmaları da göz önüne aldığımızda Uygurların güzel sanatlara, müzik 
ve dansa ilgilerinin ne kadar çok olduğu açıkça görülmektedir. 

Kaşgar’da bulunduğumuz sırada Kaşgârlı Mahmud’un türbesini (res. 
8-9) ziyaret ettikten sonra Kaşgâr’a altmış kilometre mesafede Artuş şeh-
rinde bulunan Karahanlı hükümdarı Emir Satuk Buğra Han’ın mezarını 
da görmek istediğimi heyet başkanımız Dou-Dou Dién’e söyleyip kendi-
sinden izin aldıktan sonra heyetten ayrılarak bu mezarı da ziyaret etmiş-
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tim. İslamiyet’i, Doğu Türkistan’a sokan Karahanlı hükümdarı Emir Sa-
tuk Buğra Han’ın türbesi (res. 10), dört köşe, kare bir yapıdır. Her cep-
hede bulunan pencereler, yapıya sadelik ve hafiflik kazandırmaktadır.  

Kaşgâr’da bulunduğumuz süre içersinde pazar yerini (res. 15) de ziyaret 
etmiş ve Doğu Türkistan’ın yüzyıllar içindeki kültür birikimini yansıtan fevka-
lâde halı dokumalarını (res. 16-17), işleme ve kumaşlarını da görme fırsatını 
bulmuştum. Ben de bu bölgeye daha önceki tarihlerde gelmiş olan Albert von 
le Coq, Paul Pelliot, Aurel Stein ve Grunwedel gibi Avrupalı bilim adamlarının 
yaşadığı heyecanı bir Türk olarak farklı seviyelerde yaşamıştım. 

1980’li yıllarda Doğu Türkistan’a bir başka ziyaretimde Urumçi’de bir 
Uygur Türk’ü beni evine yemeğe davet etmişti, yemek sırasında evin er-
keği keman çalarken, eşi de fevkalâde bir şekilde bölge halk dansların-
dan örnekler vererek dans ederek misafirperverliklerini göstermişlerdi. 
Böyle yüksek bir medeniyet anlayışını bölgenin diğer ülkelerinde görmek 
pek de mümkün değildir (res. 11-12-13-14). 

Doğu Türkistan, Uygur Türklerinin sonradan yerleştikleri bir coğrafya 
değildir. 9. yüzyıldan itibaren siyasî Türk birliğinin tesis edilmesiyle bir-
likte ortak yazı dili meydana getirilmiş, Türkçenin ilk matbu eserleri Uy-
gur yazı sistemi kullanılarak basılmış, bu çerçevede özellikle Maniheist 
ve Buddhist çevrelere ilişkin dinî içerikli metinler Uygur Türkçesine ter-
cüme edilmiştir. Bu tercüme faaliyetleri beraberinde Türkçe zengin bir 
sözvarlığını da getirmiş, Türkçe bölgede resmî devlet dili olarak kullanıl-
mıştır. Dünya Türklüğünün doğudaki temsilcisi konumunda olan Uy-
gurlar, bulundukları coğrafyada bugüne kadar, karşı karşıya kaldıkları 
bütün zorluklara karşın direnç göstererek varlıklarını sürdürmüştür. Bi-
ze düşen en büyük vazife de en doğudaki başka bir ifade ile merkezdeki 
soydaşlarımızı unutmamak ve unutturmamaktır. 

Resimler:  

 
Resim 1: Tarihin akışı içinde İslamiyet’ten önceki devirlerde Maniheizm ve Buddhizm’in etkisi altında 

yapmış oldukları “Ming-Öy”ler, Bin Buda mağaralarından “Bezeklik” mağaraları. 
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Resim 2: Bezeklik Ming-Öy’ünden Nirvanalı Müzisyenleri gösteren fresk. 9. yüzyıl, Tokyo National 

Museum. 

 

Resim 3: Bezeklik Ming-Öy’ünde (9. yüzyılın ortaları) Lotus (nilüfer) çiçeklerinden oluşturulmuş tavan 

süslemeleri. 
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Resim 4: Dun-Huang ming-öyleri. 

 

Resim 5: Dun-Huang Ming-Öyünde Buddha’nın heykelinin çevresindeki diğer Buddhist tasvirler. 
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Resim 6: Luoyang Henan Longmen mağarası (500-515 tarihleri arasında). Her nişin içinde Buddha’nın 

çeşitli heykellerini gösteren eserler yer almaktadır. 

 

Resim 7: Kızıl bölgesindeki ming-öyler. 
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Resim 8: Kaşgâr civarında, Kaşgârlı Mahmud’un türbesinin umumî görünüşü. 

 

Resim 9: Kaşgârlı Mahmud’un türbesinin iç görünüşü, sandukası. 
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Resim 10: Artuş’ta Karahanlı Emir Satuk Buğra Han’ın türbesi. 

 

Resim 11: Düğün merasiminin yapıldığı binanın avlusunda misafirler. 
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Resim 12: Kaşgâr’da bir düğün merasimi 

 

Resim 13: Urumçi’de bir tiyatro sahnesinde Uygur halk orkestrasının sanatlarını icra edişi 
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Resim 14: Sahnede dans eden Uygur kızları 

 

Resim 15: Kaşgâr’da pazar yeri. 
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Resim 16: Pazar yerinde Uygur halılarının teşhiri. 

 

Resim 17: Uygur halıları. 
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ÜNLÜ TÜRK HEKİMİ ORD. PROF. DR. HULUSİ BEHÇET, 
ŞARK ÇIBANI HAKKINDAKİ KİTABI VE TÜRK 

TIP TARİHİNDEKİ YERİ 

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR* - Dr. Sezer ERER** 

Prof. Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) ünlü bir Türk hekimidir. Yabancı 
ülkelerle ilişki kurmak için uluslararası dergilere vak’a raporları gönderdi 
ve yeni kuşakların eğitimine yardım etmek için birçok yabancı makaleyi 
Türkçeye çevirdi. Ayrıca birçok kitabı basıldı. Yayınlarının 53 tanesi pres-
tijli bilimsel Avrupa dergilerinde yayınlandı. Hulusi Behçet’in Şark Çıbanı 
hakkındaki kitabı 1925 tarihlidir ve 23 sahifedir. Bu makalede Hulusi 
Behçet’in hayatı ve onun bu kitabı hakkında yorumlar yapılmakta ve so-
nuçlar elde edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tıp Tarihi, Şark Çıbanı, Deri Hastalıkları. 

Prof. Dr. Hulusi Behcet’s Book On Cutaneous Leishmaniasis 
(Oriental Sore) And Its Place In The Turkish History Of Medicine 

Prof. Dr. Hulusi Behcet (1889-1948) is a famous Turkish physician. 
He translated many foreign articles into Turkish to help the education of 
new generations and published original case reports in the internatio-
nal reviews in order to make contact with foreign countries. Moreover, 
he published many books. Fifty-three of those appeared in prestigious 
European Scientific Journals. Hulusi Behcet’s book on Oriental Sore is 
with the date of 1925 and 23 pages. In this article, Hulusi Behcet’s life 
and some comments on his book are stressed and some results are ob-
tained.  

Key words: History Of Medicine, Oriental Sore, Skin Diseases. 
                                                           
* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı. 

** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Uzmanı. 
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Ünlü Türk Hekimi Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet’in Biyografisi 

Hulusi Behçet, 20 Şubat 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası o 
dönemin tanınmış iş adamlarından Ahmet Behçet, annesi Ayşe Behçet 
olup annesiyle babası kardeş çocuklarıdır. Soyadı yasası çıktığında, Ata-
türk’ün yakınında bulunan Ahmet Behçet, “Behçet”i soyadı olarak 
kullanmak isteğine Atatürk’ten olumlu cevap aldı. Hulusi Behçet, kü-
çük yaştayken annesini kaybettiğinden ötürü kendisini büyük annesi 
yetiştirdi. Bu dönem onun bütün yaşayışını etkiledi ve bu yüzdendir ki 
içe dönük bir insan oldu. Babasının işlerinden ötürü, ilk ve orta öğreti-
mini, o zaman sınırlarımız arasında bulunan Şam’da yaptı. İyi bir eğitim 
gören Hulusi Behçet; çok iyi derecede Fransızca, Lâtince, Almanca öğ-
rendi1. O günlerde sivil tıp fakülteleri bulunmadığı için, İstanbul Gülha-
ne Tıp Akademisi’nde tıp öğrenimine başladı ve 1910’da 21 yaşında oku-
lu bitirdi. 25 yaşında uzman olan Hulusi Behçet, 1914 Temmuzuna ka-
dar Gülhane Dermatoloji kliniğinde Eşref Ruşen, Talat Çamlı ve bakte-
riyolog Reşat Rıza hocaların yanında asistan olarak çalıştı. 1914 Tem-
muzunda Kırklareli Askeri Hastanesi Başhekim Yardımcılığı’na atan-
dı ve daha sonra 1918’e kadar Edirne Askeri Hastanesi’nde dermatoloji 
uzmanı olarak çalıştı2. 1918 Ağustos’unda önce Budapeşte’de, sonra 
Berlin’de Charité Hastanesi’nde çalıştı ve 1919 Ekim’inde yurda döndü. 

Hulusi Behçet, bir müddet serbest çalıştıktan sonra 1923’te Hasköy 
Zührevi Hastalıklar Hastanesi Başhekimliği’ne atandı ve 6 ay kadar 
burada çalıştıktan sonra Guraba Hastanesi dermatoloji uzmanlığına 
nakledildi3. Üniversite hocalığının yanı sıra öğleden sonraları da muaye-
nehanesinde İstanbul’un yüksek sosyetesine ve ünlü kişilere özel dok-
torluk yaptı. Şiddetli bir yanıktan ötürü tedavi edip hayatını kurtardığı 
bir hastasının kız kardeşi Refika Davaz ile 1923’te evlendi. Eşinin o dö-
nemin ünlü diplomatlarından birinin kızı olması dolayısıyla çok yönlü 
bir sosyetik hayatı olan Hulusi Behçet’in Güler adlı bir kızı vardır4. 
1933 yılında Üniversite Reformu’nda Deri Hastalıkları ve Frengi Klini-
ği Profesörlüğü’ne atandı. Hulusi Behçet, Türk akademisinde profesör 
unvanını alan ilk kişiydi5. 

1939’da ordinaryüs unvanını alan Hulusi Behçet dermatolojide bir-
çok konuyu ayrıntılı bir şekilde inceledi. 1920 yılından itibaren çeşitli 
                                                           
1 O. Yemni, “Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet”, Deri Hast. Frengi Arş., 1964, 1:58-59. 
2 T. Saylan, Life Story Of The Dr. Hulusi Behçet, Yonsei Med J 1997; 38:327-332. 
3 H. Yazıcı, “Hulusi Behçet Yağmacı Değildi” Cumhuriyet Bilim Teknik, 2 Ocak 1993. 
4 A. Murat, “Türk Dermatolojisinde İz Bırakanlar: Hulusi Behçet”, Tıp Etiği, Hukuku, Tarihi 

Dergisi, 2002; 10 (2): 115. 
5 S. Mutlu, C. Scully, The Person Behind The Eponym: Hulusi Behcet (1889-1948), J Oral 

Pathol Med, 1994 Aug; 23 (7): 289-90. 
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dernek toplantılarında ve bazı yazılarında deri leishmaniasis’inde çivi be-
lirtisi bulunduğundan söz etmeğe başladı. O dönemin önde gelen deri 
hastalıkları uzmanlarından biri olan Dr. Abimelek, Hulusi Behçet’in çi-
vi belirtisi tanımını şöyle nakletmektedir: “Önce bir nodül ortaya çıkar. 
Bu nodül ülserleşirse üzerinde bir krut gelişir. Bu krut altına sıkı bir şe-
kilde yapışık olup kaldırılması güçtür. Kaldırıldığı zaman zemininde ay-
nen diskoid lupus eritematozusta olduğu gibi kruta dik olarak çıkan ve-
ya kopan, her biri yaklaşık olarak 2 mm çapında çivi şeklindeki uzantı-
lar görülür”. Bu dönemde deri leishmaniasis’i üzerinde Kyrle ve Reens-
tierna histolojik çalışmalar yapmışlarsa da Hulusi Behçet’in ısrarla üze-
rinde durduğu çivi belirtisinden söz etmediler6. 

Bunun dışında, yine o yıllarda, ülkemizdeki arpa uyuzları konusunda 
çok sayıda yazı yazan Dr. Hulusi Behçet, yurdumuza ait parazitlerin tür 
ve cinslerini de belirledi. Karadeniz kıyılarında arpa çuvallarını taşıyan 
hamalların arpa uyuzuna yakalanmamak için veya tedavi amacıyla sık 
sık denize girdikleri şeklindeki gözlemini sonraki yıllarda yazdığı ders ki-
tabında belirtti. 

Hulusi Behçet 1930’lu yıllarda da incir dermatitleri üzerinde durma-
ya başladı. Yıllarca ham incir dermatiti üzerine çalışmak ve yazı yazmak 
suretiyle bu dermatozun Balkanlarda ve nihayet Fransa ve Amerika’da 
tanınmasını sağladı. İstanbul’da ilkbahar ve yaz aylarında incir ve incir 
yaprakları ile ilgilenen kişilerde, sonbaharda ise incir ürünleriyle ilgile-
nen kişilerde meydana gelen ve biri diğerinden farklı iki klinik tabloyu 
yıllarca gözledi. Birçok klinik tabloyla karışabileceği için incir dermatitle-
rini ülkemizde tanınması için önce 1933 yılında Pratik Doktor adlı der-
gide yayınladı. Daha sonra çeşitli olguları dermatoloji derneği toplantıla-
rında sundu ve bunlar Fransız Dermatoloji Derneği Bülteni’nde yayın-
landı7. 

1936’da zamanın en önemli dermatoloji dergilerinden biri olan “Der-
matologische Wochenschrift”in yazı kuruluna giren Hulusi Behçet, 
aynı yıl Medizinische Welt’in yazı kuruluna da seçildi. Hulusi Behçet, 
21, 7 ve 3 yıl izlediği üç hastada ağız ve genital bölgede aftöz belirtiler, 
gözde de çeşitli bulgular bulunduğunu gözledi ve bunun yeni bir hasta-
lık olduğuna inandı8. 1937’de bu görüşlerini ‘Dermatologische Woc-
henschrift’de yazdı ve aynı yıl Paris’te dermatoloji toplantısında sundu. 
Bu toplantıda hastalığın etyolojisine, dental bir infeksiyonun da neden 
olabileceğini bildirdi. 1938’de bu konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı yi-
ne aynı dergide yayınladı. Aynı yıl Dr. Niyazi Gözcü ve Prof. Frank, 
                                                           
6 Abimelek, “Cilt leischmaniose’ları hakkında münakaşa münasebetile”, Deri Hast. Frengi Kl 

Arş 1934; 1: 283-284. 
7 H. Behçet, “İncir Dermatitleri Hakkında”, Deri Hast. Frengi Kl Arş 1934; 1: 300-302. 
8 E.A. Demirhan, “Çiğdem”, Doğanın Görkemli İlacı, Nobel Tıp Kitabevleri, İst. 1999, pp. 1-78. 
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benzer semptomları içeren iki olgu daha yayınladılar. Arkasından Avru-
pa’dan yeni bildiriler de geldi. Böylece Avrupalı doktorlar yeni bir hasta-
lığın varlığına karar verdiler. Oftalmologlar Behçet hastalığını kabul et-
meye başladılar, ancak dermatologlar bu yeni hastalığı ısrarla inkar edi-
yorlardı. Bu tablonun pemfigus, ulkus vulva akutum, dermatomiyozit, 
Neumann’ın aftozisi, eritema eksudativum multiforme ve benzerlerinin 
semptomları olduğunu ısrarla belirttiler. Bu olaylar sürerken dünyanın 
diğer yörelerinden bazı yeni olgular daha bildirildi. Bu yayınların sonu-
cunda bütün dünya yeni bir hastalıkla yüzleştiğini en sonunda kabul et-
mek zorunda kaldı. 1947’de Zürih Tıp Fakültesi’nden Prof. Mischner’in 
Uluslararası Cenevre Tıp Kongresi’nde yaptığı bir öneriyle, Dr. Beh-
çet’in bu buluşu “Morbus Behçet” olarak adlandırıldı. Böylece daha 
başlangıçta Behçet Sendromu, Trisymptom Behçet, Morbus Behçet 
gibi adlandırmalar ortaya çıktı. Bilindiği gibi Behçet Hastalığı, ağızda ve 
genital bölgelerde yaralara (aft, ülser) ve gözde inflamasyona (iltihaba) 
yol açan kronik bir hastalıktır9. Bazı hastalarda artrite, damar iltihabı ve 
tıkanmalarına, sindirim kanalında, beyin ve omurilikte inflamasyona da 
neden olmaktadır. Behçet hastalığı her hastada farklı seyreder. Bazı 
hastalarda hastalık hafif seyreder ve sadece ağızda ve genital bölgede ül-
serler bulunur. Bazılarında ise daha şiddetlidir ve hatta beyin iltihabına 
neden olabilir. Şiddetli bulgular genellikle ilk belirtiler başladıktan aylar, 
hatta yıllar sonra ortaya çıkarlar.  

Belirtiler uzun bir süre devam edebileceği gibi, birkaç haftada da ge-
çebilir. Hastalık alevlenme ve yatışma dönemlerinin birbirini takip et-
mesi şeklinde ilerler. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Yakınmaların 
sebebi kan damarlarının iltihaplanmasından dolayı ilgili organda orta-
ya çıkan bozukluklardır. Kan damarlarındaki bu iltihaplanmaya bağı-
şıklık sisteminin sebep olduğu düşünülmektedir. Ancak bu reaksiyonu 
neyin başlattığı bilinmemektedir. Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Ge-
lişmesinde bağışıklık sistemi bozukluğunun yanı sıra, kalıtsal nedenle-
rin de etkili olabileceği sanılmaktadır. Çevresel faktörlerin de (virüs ya 
da bakteri gibi) duyarlı kişilerde hastalığı başlatabileceği sanılmakta-
dır10. 

Behçet Hastalığı “ipek yolu” üzerindeki ülkelerde sıktır (Akdeniz böl-
gesi, Türkiye, İran, Asya ülkeleri, Uzakdoğu, Japonya). Hastalık erkek-
lerde daha sık görülür. 20’li ve 30’lu yaşlarda başlama eğilimi göster-
mekle birlikte her yaşta görülebilir. Tanıda belli bir yöntemle deriye iğne 
                                                           
9 E.A. Demirhan, Ö. Öncel, Prof. Dr. Hulusi Behcet (A Famous Turkish Physician) (1888- 

1948) and Behcet’s Disease from the Point of View of the History of Medicine and Some Re-

sults, ISHIM, 5 (10): 51-63 (2006). 
10 Hulusi Behçet, Klinik ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzeri Deri Hastalıkları, Kenan Ba-

sımevi, İstanbul 1940. 

104



AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR - SEZER ERER / ORD. PROF. DR. HULUSİ BEHÇET 5

batırılması ile uygulanan “paterji testinden” yararlanılabilir. Ancak bu 
test hastaların ancak %40’ında pozitif bulunur11. 

Ağız yaralarına hemen hemen her hastada rastlanır. Bununla birlikte 
% 1-3 gibi az bir kısım hastanın ağızda yara şeklinde bir belirtiyi hiç gös-
termeksizin, sendromun diğer belirtilerini gösterdiği de bilinir. Bu yara-
lar genellikle sendromun ilk belirtisi olmaktadırlar. Diğer belirtiler ortaya 
çıkmadan yıllarca yalnız aft yakınması bulunan hastalar seyrek değildir. 
Behçet’te ağız yaralarının büyük çoğunluğu, sık gözlenen bir hastalık 
olan tekrarlayıcı aftlardan ayırt edilemez ise de, çok sayıda olmaları ve 
daha sık nüks etmeleri gibi farklılıklar vardır. Behçet’teki aftlar genellik-
le ayda bir veya birkaç kez tekrar eder ve birkaç gün ile bir hafta içinde 
iyileşirler. Sayıları birkaç tane olup, zaman zaman ağrı hissine yol aça-
bildiklerinden hastanın beslenmesini zorlaştırabilirler. Bu semptomlar 
bu hastalığın tipik belirtileridirler. 

Cinsel Bölge Yaraları (Genital ülserler): Bunlar küçük, deriden ka-
barık kırmızılık veya sivilce halinde başlar ve bunu çabucak, zımbayla 
delinmiş gibi görünümde ve yavaş iyileşen yaranın gelişmesi izler. Bu ya-
ralar hemen hemen her zaman yerlerinde iz bırakarak iyileşirler. Sağda-
ki resimde bir yara sonrası kalmış iz görülmektedir. Cinsel bölge yaraları 
aftlara kıyasla, sayıca daha azdır ve daha uzun sürede iyileşirler. Behçet 
sendromunda cinsel bölge dışında da benzer yaralar gözlenebilir. Koltuk 
altları, kasıklar gibi büyük kıvrım yerlerinde, sivilce şeklindeki belirtile-
rin patlamasıyla ortaya çıkan bu tür yaralara hastalarda zaman zaman 
rastlanabilir. 

Deriye Ait Belirtiler: Deri belirtileri üç tipe ayrılabilir: 1) Kırmızı ve 
ağrılı yumrular şeklindeki belirtiler, 2) Sivilce benzeri belirtiler, 3) Deri 
damarlarının hastalanmasıyla ilgili belirtiler. 

Göz Belirtileri: En önemli organ tutulmalarından biri olan gözdeki il-
tihaplanma, hastaların yarısında tespit edilir. Gözde kanlanma ve bula-
nık görme şeklinde kendini gösterir. Erkeklerde ve genç kişilerde göz 
hastalığı daha sık ve seyri daha ağırken, kadınlarda ve yaşlılarda ise da-
ha seyrek ve daha hafiftir. Göz belirtileri, değişik şekillerde olabilmekte-
dir. Yandaki resimde okla gösterilen, hastalığın ilk tanımlanan bulgula-
rından biri olan hipopiyon’dur. Göz tutulması bulunan hastaların ancak 
%10-20’sinde körlüğe kadar gidebilen ağır bir seyir söz konusudur. 

Eklem Belirtileri: Hulusi Behçet, bu sendromu tanımladıktan bir yıl 
sonra, 1938’de hastalarında romatoid ağrılardan bahsederek ilk kez ek-
lem tutulmasını da bildirdi. Behçet hastalarının hemen hemen yarısında 
görülen eklem tutulması hastalığın ana yakınma ve bulgularından bir 
tanesidir. Bu tutulma eklem ağrısı şeklinde olabileceği gibi, daha sıklıkla 
                                                           
11 SM. Bluefarb, Dermatologists On Postage Stamps (Hulusi Behcet, Ruzar Briffa), Int J Der-

matol, 1982 Jan-Feb; 21 (1): 54. 
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eklem şişmesi şeklinde karşımıza çıkar. Bu durum ortaya çıktığı zaman 
eklemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı olmasına rağmen kızarıklığa pek 
rastlanmaz. Tutulan eklemler, en sık dizler olup onu sırasıyla ayak bile-
ği, el bileği ve dirsek takip eder. Şekil bozukluğu pek yapmaz ve genellik-
le 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşir. 

Damar Belirtileri: Behçet sendromunda toplardamarların tutulması 
sık, atardamarların ise seyrektir. Tromboflebit genelde hastaların dörtte 
birinde ve hemen hemen her zaman erkeklerde görülürken kadınlarda 
çok seyrek gözlenir. Bacakta şişlik şeklinde kendini gösterir. En sık ola-
rak yüzeyel veya derin tromboflebit şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle 
bacaklardaki tromboflebit uzun sürdüğü zaman zor iyileşen bacak yara-
larına neden olur. 

Sinir Sistemi Belirtileri: Hastalarda şiddetli baş ağrısı, çift görme, 
kol veya bacaklarda uyuşukluk, kuvvetsizlik, dengede güçlük gibi yakın-
malar olabilir. Merkezi sinir sistemi tutulması düşük oranda görülür. 

Mide-Barsak Belirtileri: Karın ağrısı, ishal gibi belirtiler görülebilir. 
Barsaklarda yaralar olabilir. Türkiye’de Behçet’li hastalarda oldukça sey-
rek görülür. Bu tür belirtiler, Japonya’da sıktır. 

Behçet Hastalığı için tam “şifa” sağlayacak bir tedavi bulunmamakla 
birlikte, uygun ilaçlar ile çoğunlukla hastalığı kontrol altına alabilmek 
mümkündür. Tedavide amaç, yakınmaları azaltmak ve sakatlık ya da 
körlük gibi komplikasyonları önlemektir. Hangi ilacın seçileceği ve teda-
vinin ne kadar süreceği hastanın durumuna bağlıdır. Bazı bulguların gi-
derilmesi için birkaç tedavinin bir arada kullanılması gerekebilir. 

Ağrı ve rahatsızlığı ortadan kaldırmak için ülserlerin üzerine infla-
masyonu azaltmak için kortikosteroid ya da acıyı azaltması için ağrı ke-
sici merhem sürülebilir. Ağız ülserleri için gargaralar yapılabilir12. 

Hastanın bulgularının şiddetine göre prednizolon gibi kortikosteroid-
ler, azatioprin, klorambusil, siklosporin, kolşisin gibi immunosupresif 
(bağışıklık sistemini baskılayan) ilaçlar kullanılabilir. Eğer bu ilaçlar 
semptomlar üzerinde etkili olamazsa, siklofosfamid ya da metotreksat gi-
bi diğer ilaçlar verilebilir. Tedavi etkili olsa dahi alevlenmeler görülebilir. 

Bu hastalığın tıp literatürüne geçmesine katkısı olanlar arasında Ni-
yazi Gözcü, Iggescheimer, Murad Rahmi, İrfan Başar, Naci Bengisu, 
Marchionini, Braun, Obendorfer, Weekers, Reginster, Franchescetti, 
Jensen Tage, Sulzberger ve Wise gibi adları da unutmamak gerekir. 
Araştırma, yazma ve tartışmaya meraklı olan Hulusi Behçet, uzmanlığı-
nın ilk yıllarından başlayarak birçok ulusal ve uluslararası kongrelere 
orijinal makaleleriyle katıldı, ülkemizde ve yurt dışında birçok makalesi 
de yayınlandı. Hulusi Behçet yabancı dil bilmesinden dolayı batıdaki 
                                                           
12 E.K. Unat, Tıp Parazitolojisi İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları, 

İstanbul 1982, Sh: 580-604. 
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yayınlarının önemlilerini Türkçe’ye çevirdi, gençleri bilgilendirmeye çalış-
tı ve Türkiye’deki ilgi çekici olguları yabancı dergilerde yayınlayarak ül-
kemizle bağlantı kurdu. 

Ünlü Alman Patoloğu Prof. Schwartz, Hulusi Behçet’i ülkesi dışında 
her yerde bilinen birisi olarak tanımladı ve şöyle yazdı: “Onu asla Türki-
ye’de bulamazsınız. Çünkü araştırmalarını yurt dışında sunar”. Hulusi 
Behçet, Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi adındaki dergiyi 
ölüm tarihine kadar yayınladı. Bu dergi 1934’ten 1947’ye kadar Türki-
ye’deki Dermatoloji Organı görevini sürdürdü. 

Frengi tanısı, deri hastalıkları konusundaki çalışmaları, Behçet Has-
talığı’nı buluşu dolayısıyla “1975 Tübitak Hizmet Ödülü Dönemi Tıp 
Ödülü” ölümünden 32 yıl sonra (1980’de) Hulusi Behçet’e verildi. 1 
Ekim 1996’da hatırası için gümüş para çıkarıldı. 8 Mart 1948’de geçirdi-
ği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Hulusi Behçet, Zincirli-
kuyu Mezarlığı A adasında toprağa verildi13. 

Dünya’da ve Türkiye’deki bazı Behçet Dernekleri ise aşağıdadır: 
Behçetliler Derneği (Association of Behcet Patients) (Türkiye) 
Behçetliler Derneği 1986 tarihinde Behçet Hastalığı olan hastaların 

kurdukları ve üye oldukları bir dernektir. Bu derneğe sadece hastalar 
değil, bu hastalıkla ilgili olan hekim ve diğer tıp mensupları da üye olabi-
lirler. Bu derneğin amacı, maddi hiçbir geliri olmadığı için gerek üyelerin 
yıllık aidatlarını, gerek üyelerin kişisel katkıları ve hayırsever kişilerin 
bağışları ile maddi güç kaynağını oluşturmak ve bu kaynaktan kayıtlı 
hastaların tüm tetkik, tahlil ve ilaç gereksinimlerini ücretsiz karşılamak-
tır. Behçet Hastalığı göz tutulumu olan hastaların bundan sonraki ya-
şamlarında onlara yardımcı olabilmek amacıyla Türkiye’deki Üç-Nokta 
Körler Derneği ile kollaborasyon içindedir. 

Damar tutulumu olan yürüme fonksiyonlarını yitiren hastalara teker-
lekli sandalye sağlayan yardımsever yurttaşlardan bağış kabul eden has-
taların psiko-sosyal terapilerinin sağlanması, hasta ve çevresindekileri 
bilinçlendirilmesi amacı ile birtakım broşürlerin bastırılması, sosyal akti-
vitelerde hastalarla toplumun kaynaştırılmasını da sağlamaya çalışmak-
tadır. 

Derneğin ana prensibi, hastaların toplumdan soyutlanmadan normal 
sosyal ve fiziksel faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayarak bunları tek-
rar topluma kazandırmaktır. 

Amerikan Behçet Hastalığı Derneği (American Behcet’s Disease 
Association) (USA) 

1978’de Kaliforniya’da Behçet Hastalıklı bir çocuğun ebeveyni tara-
fından Amerikan Behçet Kuruluşu adıyla kuruldu. 1986’da adı Ameri-
                                                           
13 B.N. Şehsuvaroğlu, “Yurdumuzda Deri Hastalıkları Tarihçesi ve Muallim Dr. Hüseyin 

Hulki Bey’den Bir Hatıra”, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 3 (8): 462-504 (1966). 
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kan Behçet Hastalığı Derneği oldu ve Minnesota’ya nakloldu. 1988’de 
ise Behçet uzmanları tarafından bir danışma kurulu oluşturuldu. 

Behçet Sendromu Derneği (Behcet’s Syndrome Society) (İngiltere) 
1983’de İngiltere’nin York kentinde Behçet hastalıklı Judith Buckle 

tarafından kuruldu. Dernek her açıdan hastalarına destek vermektedir. 
Hastalara mali açıdan yardım etmek ve ayrıca bu konuda kuruluşların 
kurulmasını sağlamak, derneğin amaçları arasındadır. 

Uluslararası Behçet Hastalığı Derneği (International Society for 
Behcet’s Disease) 

İtalyan Behçet Derneği (Italian Behcet’s Association) (İtalya) 
Behçet İsrael Grubu (Behcet Israel Group) (B.I.G.) 
Kore Behçet Derneği (Korean Behcet’s Association) (Kore) 
Fransız Behçet Derneği (French Behcet’s Association) (Fransa) 
Japon Behçet Derneği (Japanese Behcet’s Association (Japonya, 

Osaka) 
Hulusi Behçet’in yayınları ise aşağıdadır: 

Hulusi Behçet’in Yabancı Makaleleri 

1. Histologische Untersuchungen von Porokeratosis Mibelli. Derm 
Wschr 75(40) 993-1006, 1922. 

2. Die Behandlung der Orientbeule mit Diathermie. Derm Wschr 
76(20) 433-438, 1923. 

3. Histologische Untersuchung und Experimentelle Studien Uber Pat-
hogenese einer durch Gerstenpollen her vorgerufenen Juckenden, Eryt-
hematös-Vesikülosen Hauterkrankung. Derm Wschr 76(10) 209-215, 
1923. 

4. Sur l’Origine des Dermatose Céréale. Ann Derm 6(8), 1923. 
5. Histologische Untersuchung der blasigen und atrophischen Partien 

eines Falles von Epidermolysis bullosa (Köbner). Derm Wschr 77(44) 
1288-1290, 1923. 

6. Un Cas d’Aspergillose Cutanée de la Gauche. Gaz Med Or 69(9) 
808-811, 1924. 

7. Uber eine juckende, erythematösblasige Hauterkrankung, die 
durch Pollenstaub von Gerste und anderen Getreidearten her vorgerufen 
wird. Derm Wschr 78(1) 31, 1924. (Ubersetzung von Annales de Derm 
Syph 538-539, 1923). 

8. Ein Fall von Hautaspergillose der linken Wange. Derm Wsch 80(13) 
476-479, 1925. 

9. Ein seltener Fall von im Anschluss an benigne fıbromatöse Tumo-
ren aufgetretener juveniler Form von Acanthosis nigricans mit histolo-
gischer Untersuchung. Derm Wschr 80(17) 609-612, 1925. 

10. Juckende, durch Getreide her vorgerufene Dermatosen im Orient. 
Derm Wschr 84(9) 296-198, 1927. 
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11. Zwei Fälle von Aktinomykose und ihre Behandlung mit Iontopho-
rese. Derm Wschr 84(22) 736-738, 1927. 

12. Recklinghausensche Krankheit und Kongenitale Syphilis. Derm 
Wschr 84(4) 144-146, 1927. 

13. Die Behandlung der Orientbeule mit Diathermie. Derm Wschr 
84(18): 619-621, 1927. 

14. Über Urotropin in der Dermatologie. Derm Wschr 85(28):988-995, 
1927. 

15. Die Trichophytie der Augenbrauen und der Wimpern und die sel-
tenen Formen der Trichophytie. Derm Wschr 85(43):1486-1488, 1927. 

16. Einige Betrachtungen über Syphilis und Malaria. Derm Wschr 
85(39):1351-1359, 1927. 

17. Ein Fall von primär akuter toxischen Erythrodermie mit histolo-
gischen Untersuchung. Derm Wschr 85(43):1486-1488, 1927. 

18. Der Kampf gegen die Syphilis in der Türkei und die in einem 
halben Jahrhundert erzielten Erfolge. Derm Wschr 86(23):767-770, 
1928. 

19. Behandlung des Rhinophyms. Derm Wschr 86(4):129-130, 1929. 
20. Deux cas d’Hypotrichose Familiale due a des Troubles Endocrini-

ennes Occasionés par la Syphilis Congenitale. Am M Ven (7), 1930. 
21. Ein Fortgeschrittener Skrophuloderma imitierender Aspergillus-

Fall mit gummösen Ulzerationen. Derm Wschr 91(32):1157-1161, 1930. 
22. Epidermophytie Castellani oder Epidermophyton purpureum 

Bang. Derm Wschr 91(44):1623-1624, 1930. 
23. Multiple gangrenöse diphtherische Geschwüre der Haut. Derm 

Wschr 91(35):1303-1305, 1930. 
24. Ein weiterer Fall von Hautdiphtherie der mit einer Afektion des 

Auges begonnen hat. Derm Wschr 91(48):1751-1752, 1930. 
25. Die Behandlung und die seltenen Formen der Orientbeule. Derm 

Wschr 94(4):138-142, 1930. 
26. Traitment du Sycosis Lupoide par Diathermie. La Medecine (16), 

1931. 
27. Achromie Partielle Traumatique. Bull Soc Franc Derm Syph (5), 

824-825, 1931. 
28. Iodide Bulleuse Pemphigoide. Ann M Ven (11), 1931. 
29. Syphilides Secondaires Pemphigoides. Ann M Ven (12), 1931. 
30. Une Observatione Rare d’En vahissement de Phtirus Inguinalis. 

Ann M Ven 26(9) 660-661, 1931. 
31. A propose de la Valeur Symphomatique de la Petit Papules Rouge 

de Gougerot Eliascheff dans la Poikiloderma de Petges Jacobi. Bull Soc 
Franc Derm Syph (2), 279-292, 1932. 

32. Deux Observations et Quelques Considérations L’Acanthosis Nig-
ricans. Bull Soc Franc Derm Syph (1), 192-212, 1932. 
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33. Leishmaniose Cutanée ou Bouton d’Orient. E. Congrés Internatio-
nal d’Hygiéne Mediterraniéne 313-335, Marsilles, 1932. 

34. Dermatite de Figue et Figuier. Bull Soc Fran Derm Syph (5), 787-
792, 1933. 

35. A Propos de Communications Faity sur les Leishmanioses du Pre-
mier Congréss. Inter Mediterr Hyg a Marseilles. Bull Soc Franc Derm 
Syph (40) 134-137, 1933. 

36. Zu den Mitteillung LTber Leishmaniosen auf dem I. Internationa-
len Hygiene Congress der Mittermeerländer in Marseille. Derm Wschr 96 
(24) 832-834, 1933. 

37. Epidermodysplasia Verruciformis. Virch Arc 291(3) 739-740, 
1933. 

38. A propos de la Note de M Prof Agrégé Montpellier. Bull Soc Franc 
Derm Syph 41(5), 732-734, 1934. 

39. Deux Point Important et Negligés dans le Tableau Clinique de 
Boutons de Wright. Bull Soc Franc Derm Syph 41(1) 97-105, 1934. 

40. A propos de l’Articles du Medecin Colonel Dr Escher Concernant 
les Leishmanioses Cutanées. Bull Soc Franc Derm Syph 41(9), 1847-
1849, 1934. 

41. Considerations Concernant le Fait de Savoir s l’on doit ou non 
distinguer les Ichtyoses Hystrix des Ichtyoses Vulgaries. Bull Soc Franc 
Derm Syph 41(4), 710-716, 1934. 

42. Kératoses, Hyperkératoses et Keratodermies Palmo-Plantaires et 
leur Raports Avec la Syphilis. Ann M Ven (8), 1935. 

43. Über rezidivierende Aphtösedurch Ein Virus verursachte Gesch-
würe am Mund, am Auge und an der Genitalien. Derm Wschr 105(36) 
1152-1163, 1937. 

44. Consideration sur les lesions Aphteuses de la Bouches et des Par-
ties Genitales, ainsi que sur les Manifestations Oculaire d’Origiene Pro-
bablement Virutiques et Observations Concernant leur Foyer d’Infection. 
Bull Soc Franc Derm Syph (45):420-433, 1938. 

45. Kurze Mitteilung über Fokal sepsis mit aphtösen Erscheinungen 
an Mund, Genitalien und Veränderungen an den Augen, als wahrschein-
liche Folge einer durch Virusbedingten Allgemeininfection. Derm Wschr 
107(35) 1037-1041, 1938. 

46. Kazuistik Bildern. Derm Wschr 105(51) 1618-1620, 1938. 
47. Kazuistik Bildern. Derm Wschr 106(8) 222, 1938. 
48. Kazuistik Bildern. Derm Wschr 107(40) 1178-1179, 1938. 
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Geçmişten Bugüne Şark Çıbanı İle İlgili Gelişmeler 

Hulusi Behçet’in üzerinde çalıştığı ve tedavi yöntemlerini bulduğu 
Şark Çıbanı geçmişten bugüne kadar halk arasında çok bilinen bir deri 
hastalığı olarak görüldü. Kutanöz Leishmaniasis lezyonları küçük erite-
matöz bir papül şeklinde başlayıp yaklaşık 6 ayda 1-2 cm çapa ulaşır ve 
ardından ülserleşirler. Ağrısız olan ülserin tabanı nekrotik, kenarları ise 
endüre olup üzerleri tabana sıkıca yapışık bir kabuk ile kaplıdır. Lezyon-
ların %85 gibi büyük bir oranı baş, boyun, eller, kol ve bacaklar gibi vü-
cudun elbise dışında kalan bölgelerindedirler. Bu hastalıkta ısırık yerin-
de 2 haftadan 3 aya kadar değişen bir kuluçka döneminden sonra kü-
çük bir papül belirir ve bu papül yavaş bir büyüme ile lezyona dönüşür. 
Daha sonra üzerinde ülserasyon gelişir. Onun üstünde ise bir kurut olu-
şur ve bu kurut kaldırıldığı zaman alt yüzde sivri, diken şeklinde uzantı-
lar vardır ve bu görüntü Hulusi Behçet tarafından çivi belirtisi olarak 
adlandırıldı. Şark Çıbanı Lezyonu 8-12 ayda iyileşmekte ve sikatris bı-
rakmaktadır. Hastalığın tedavisinde bazı vak’alarda kriyokoter, elektro-
koter, laser, cerrahi eksizyon gibi fiziksel yöntemler kullanılabilir. Ancak 
en sık kullanılan, en etkili tedavi yöntemi beş değerli antimon bileşikleri 
ile uygulanan tedavidir. Bu ilaçlar arasında meglumin antimoniat (glu-
kantim), stiboglikonat (pentostam), sikloguanil pomoat (camolar), penta-
midin (pentam) gibileri vardır. Ayrıca metronizadol, ritampisin, ketoko-
nazol ve dapson da kullanılabilir. Ayrıca yüzün nedbeli oluşu hastanın 
psikolojisine de etki eder. Burada plastik cerrahi bu lezyonu ortadan 
kaldırarak hastayı üzüntüden kurtarır14. 

Bilindiği gibi şark çıbanının Eski ve Yeni Dünya Kutanöz Leishma-
niasis’i olmak üzere iki tipi bulunur. Eski dünya Kutanöz Leishmania-
sis’i Türkiye’de “Şark çıbanı”, “Halep çıbanı”, “Antep çıbanı”, “Yıl çı-
banı”, diğer ülkelerde ise “Oriental Sore”, “Baghdad Boil”, “Delphi Bo-
il”, “Bouton d’orient”, “Aleppo Boil” adları ile bilinir. Eski Dünya Tipi 
de ikiye ayrılır. Bunların birisi Leishmania major’un yaptığı kırsal (yaş) 
tip olup, lezyonları daha kısa sürede iyileşir. Diğeri ise lezyonları bu tipe 
göre daha yavaş gelişerek daha geç iyileşen ve Leishmania tropica’nın 
neden olduğu kentsel (kuru) tiptir. Kırsal tipe Kuzey Afrika, Ortadoğu, 
                                                           
14 E.K. Unat, Leishmania’lar ve Leishmania’lı İnfeksiyonların Epidemiyolojisi Üzerine, Deri 

Hastalıkları ve Frengi Arşivi 5 (15): 869-880 (1968). 
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Batı Hindistan ve Sudan’da; kentsel tipe ise Etiyopya, Avrupa’nın Akde-
niz bölgeleri, Ortadoğu, Kenya ve Kuzey Afrika’da rastlanır. L.tropica 
epidemileri yoğun nüfuslu bölgelerde görülmektedir. Rezervuarları insan 
ve köpektir. L.major epidemileri ise nüfusun seyrek olduğu bölgelerde 
görülmekte olup, rezervuarları kemirgen hayvanlardır. Leishmania aet-
hiopica ve Leishmania infantum’un da eski dünya Kutanöz Leishma-
niasis’i yaptığı bilinmektedir15. 

1050 yılında Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya El-Razi tarafından 
yazılan “Hülasat-al Tegarip” adlı eserde Kutanöz Leishmaniasis ile il-
gili bilgiler vardır. Ancak hastalığın epidemiyolojisi, etkeni ve bulaşma 
şekli konusunda ilk önemli bilgilere ancak 18. yüzyıldan sonra ulaşıla-
bildi. Ghilohw 1833’te Paris’te hazırladığı çalışmada hastalığın Anadolu’-
da ve İran’da çok yaygın olduğunu bildirdi. Laveran 1880’de bu hastalı-
ğın etkeninin bilinmeyen bir bakteri olduğunu ve bulaşmada ev sinekle-
rinin rol oynadığını iddia etti. Dr. Maurice Nicolle ve Nuri Bey 1897’de 
hastalığın etkeni olduğuna inandıkları bir streptekok izole ettiler. Ancak 
hastalığı bununla maymuna aşılayamadılar. Yine 1897’de Celal Muhtar 
yaptığı ekimlere dayanarak etkenin bir streptekok olduğunu bildirdi. Et-
kenin ilk doğru tanımlanması Dr. James Homer Wright tarafından ya-
pıldı ve Helcosoma tropicum adı verildi. Ch. Nicolle 1908’de Leishma-
nia tropica’nın kültürünü yapmayı başardı ve parazite Leishmania 
Wrighti adını verdi. Türkiye’de ilk kez etkenin kültürünü Reşat Rıza ve 
Mustafa Beyler 1911’de yaptılar. Dr. Servet Tevfik Bey ve Reinhart ise 
beraber yaptıkları araştırmaları 1910 yılında “Şark Çıbanı ve Amili Ma-
razi” adlı bir broşürde yayınladılar. Deri Leishmania’larının iki türünün 
bulunduğu 1913’te V.L. Yakimow ilk kez Deri Leishmania’larının iki 
türünü tanımladı ve bunlara L.tropica minör ve L.tropica major adları 
verildi. 

Hulusi Behçet 1916 yılında çivi arazını tanımlayarak tanıdaki önemi-
ni belirtti ve hastalık için yaklaşık 70 isim kullanıldığını belirterek 
Wright Çıbanı adının kullanılmasını önerdi. Ayrıca 1922’de hastalığın 
diyatermi ile tedavisini önererek aldığı sonuçları 1923’te Almanca ve 
Fransızca olarak yayınladı. 

Adler ve Theodor ise Phlebotomus papatasi’den promastigotların 
izole edilerek hastalığın söz konusu sineklerden insana geçişini ilk kez 
1925 yılında deneysel olarak gösterdiler. Mehmet Şükrü Sekban 1938’-
de yayınladığı bir makalede çivi arazı üzerinde durarak hastalığın o gün-
lerde azalma nedenini modern yaşam yerlerinin kurulmasına bağladı16. 
                                                           
15 K. Nuri, “42 adet Wright çıbanını hamil bir vak’a münasebetile Wright çıbanlarında mua-

fiyet ve bazı mülahazalar”, Deri Hast Frengi Kl Arş 1934; 1: 297-299. 
16 M.A. Forbes, Exogenous Cutaneous Leishmaniasis Proved by Culture, Archives of Dermato-

logy and Syphilology, 58 (3): 301-307 (1948). 
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Şark çıbanı epidemiyolojisinde kemirgenlerin rolü olduğuna ilk dikka-
ti çekenler bazı Rus bilginlerdi. N.İ. Latyshev ve A.P. Kryukova 1939-
1941 arasında Türkistan steplerinde leishmania ile infeksiyonlu büyük 
jerbiller (Rhombomys opimus) ve ayrıca (Meriones erithrourus ve M. 
meridianus) buldukları gibi 1939’da İ.V. Gusev büyük ve kırmızı kuy-
ruklu jerbillerde leishmania’lı lezyonlar tesbit etmiştir. 1940’da Kryuko-
va, R. Opimus’lar arasında infeksiyonun tatarcıkların sokmasıyla geçti-
ğini bildirdi. Yine 1940’da P.V. Kozovnikov ve 1943’de N. İ. Latyshev 
30 yıl önce, yani 1913’de, V.L. Yakimov’un Orta Asya’da tertip eylediği 
bir tetkik seyahati sırasında tarif ettiği Leishmania tropica major ve L. 
tropica minor şekillerinin epidemiyoloji ve klinik bakımından farklı ve 
biri yaş öteki kuru diye bildirilen iki hastalığa sebep olduğunu ileri sür-
düler17; 

Cevat Kerim İncedayı ise 1941’de Diyarbakır, Urfa ve Antep’te 
Kutanöz Leishmaniasis’in Halep ve Bağdat’taki kadar yaygın olduğu-
nu belirterek halkın hastalık ile mücadelede çeşitli yöntemler kullan-
dığını bildirdi18. Yine Kemal Arıcan Atebrin ile Şark Çıbanı tedavisi 
hakkında 1941 de yayınlanmış Şark Çıbanı Tedavisinde Atébrine 
İle Elde Edilen Müteakip Neticeler adlı bir makalede şunları yaz-
maktadır19: “Hastalara, her zaman Atébrine ampulü bulmakta güçlü-
ğe tesadüf ettiğimizden, hastanemizde mevcut Atébrine tabletlerini 
distile su içerisinde mütecanis bir mahlûl (eriyik) haline getirdikten 
sonra ve şırıngaya çektikten sonra da daima çalkalamak suretiyle çı-
banların muhit ve kaidelerine ilkyazımızda uzun uzadıya anlattığımız 
şekilde zerkedildi. 

Distile su içinde ince zerrelere ayrılmış bulunan gayri münhal Atébri-
ne zerkleri ile de, hiçbir arızaya tesadüf etmemek üzere, tıpkı münhal 
Atébrine’le elde edilen neticeleri aldık. 

Yalnız iki hastada zerki iki defa tekrar etmek mecburiyetinde kaldık. 
Bu kısım hastalara mevziî pomat şeklinde yapılan tatbiklerden hiçbir ne-
tice almak mümkün olmadı. 

Atébrine’le tedavi edilecek şark çıbanı vakalarında muvaffakiyet, çıba-
nın zuhur ettiği nahiyenin (bölgenin) şekil ve eskiliği ile çok alâkalıdır. 
Tekarruh etmemiş çıbanlarda elde edilen netice çok iyi ve çabuktur. Es-
kimiş, yayılmış ve irtişahı artmış olan çıbanlarda şifa daha geç husule 
gelmekte ve nedbe bırakarak geçmektedir. 
                                                           
17 E.K. Unat, “Türkiye’de Leishmaniasislerin Bugünkü Durumu ve Kontrolü”, Tıp Alemi, 18 

(210): 279-387 (1969). 
18 C.K. İncedayı, “Deri Leishmaniosis’i (Şark Çıbanı) mevzuuna umumi bir bakış ve son tet-

kikler”, Deri Hast. ve Frengi KIi. 7 (43, 44, 45): 1941 (2325-2380). 
19 K. Arıcan, “Şark Çıbanı Tedavisinde Atebrin İle Elde Edilen Müteakıp Neticeler”, Dirim, 16 

(5-6): 150-152 (1941). 
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Mevziî (lokal) tedavi yapılmadığı takdirde ağızdan atébrine verilmesi 
veya verit zerkleri, hatta sarılık husule gelinceye kadar tatbik edilse da-
hi, müsait vaziyet temin edememektedir. 

El, parmak veya alın gibi cilt altı hücre nesci az olan yerlerdeki şark 
çıbanlarında çok dikkatli davranmak, mahlûlleri azar azar ve birkaç se-
ansda zerketmek icap etmektedir. Aksi takdirde, retansiyondan dolayı 
beslenmemekten ileri gelen nekroz husule gelmekte ve bu yüzden yarala-
rın kapanması hem uzun sürmekte ve hem de ıztıraplı olmaktadır. 

Umumiyet itibarile atébrine tedavisi, şimdiye kadar şark çıbanı vaka-
larında tatbik edilen ilaçların başında gelmekte ve mevziî tatbik ihmal 
edilmemek şartile, spesifik denilebilecek bir mahiyettedir. 

Bu arada İsmail Derman 1942’de 7 olguyu atebrin ile tedavi ederek 
başarılı sonuçlar elde etti. Yine İkinci Dünya Savaşı sırasında Ball ve 
Ryan Yakındoğudaki Amerikan Ordusu’ndaki görevlileri arasında 499 
Eski Dünya Leishmaniasis’i gözlediler. 1937 ve 1948 arasında ise Pana-
ma Kanal Bölgesi’nde 12 olgu gözlendi20. 

Yine 1947’de Marchionini tarafından yazılan Türkiye’de Cilt Müte-
hassısını İlgilendiren Epidemiolojik ve Sosyal Sağlık Problemleri adlı 
bir yazıda Şark Çıbanı’nın o yıllarda Türkiye’deki durumu, bulaşma ne-
denleri ve alınacak önlemlerden söz edilmektedir21. 

“Sonunda, fakat son söz olarak değil, yalnız Türkiye’deki cilt müte-
hassıslarına karşı değil, fakat aynı zamanda bütün şark memleketlerine 
sorulan bir problemden bahsetmek istiyorum: Şark Çıbanı mücadelesi. 
Bütün bu memleketlerin aynı şekilde bildirdiklerine nazaran, bu çıban 
hastalığı, geçtiği zaman, ekseriyetle çok çirkin yer bırakarak, bilhassa 
kadın hastaların saadetine engel teşkil edip ve her halde artan ulaştırma 
münasebetlerinin ıslahıdır ki, gittikçe daha fazla yayılan bu hastalığa se-
bep teşkil etmektedir. Bunlara mani olmak, ekseriyet, endemi sahasında 
(endemi: muayyen bir mıntıkaya münhasır (ait) salgın hastalık) bir prob-
lem ortaya atmaktadır. Bütün anlatılanlara bakılacak olursa, modern ik-
tisadî ve teknik inşaat işleri, ticarî münasebetler ve yeniden aktedilen 
anlaşmalar ya tehir ediliyor (erteleniyor), veya müşkülâtla hallediliyor. 
Çünkü mühendisler, teknisyenler, hususi işçiler, satıcılar vs. mümkün 
olduğu kadar bu gibi mıntıkalara gitmekten çekiniyorlar. Birçok memur-
lar dahi, aileleri için hastalığa tutulmak tehlikesi görerek, memuriyetleri-
ni bile buralara naklettirmemeye çalışıyorlar. Bu vaziyete nazaran, bü-
tün memleketlerde cilt mütehassısının sosyal sağlık vazifesi, şark çıbanı-
                                                           
20 E.K. Unat, Leyişmanyazların Tarihçesi. Leishmaniasis (Ed. Ş. Yaşarol), Türkiye Parazito-

loji Derneği Yayını No. 2, 1981, s. 1-9. 
21 A. Marchionini, “Türkiye’de Cilt Mütehassısını İlgilendiren Epidemiolojik ve Sosyal Sağlık 

Problemleri” (Çev: Selma Bilgisev), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1 (1-2): 127-

142 (1947). 
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na karşı yalnız kendini korumak için elinde bütün vasıtalarının bulun-
ması keyfiyeti olmayarak, aynı zamanda bu hususta bilhassa devlet ma-
kamlarına teşvikte bulunarak ancak bu suretle şarkın halkı arasında gö-
rülen bu salgınları tamamiyle kökünden imha etmek mümkün olacaktır. 

Bu vazifelerin başında Phlebotomen’lerin bulundukları yerlerin ve 
bilhassa membalarının tam imhası gelir, bunlardan bilhassa “Spezies 
Phlebotomus pappatasii” cinsinden olan, son seneler zarfında yapılan 
araştırmalardan elde edilen tam neticelere nazaran, bilhassa Leishma-
nia tropica’yı nakleden, mühim rol oynamaktadır. Phlebotomen’lerle 
yapılan mücadelede muvaffak olmak isteniyorsa, bilhassa nüfusun ika-
metgâh vaziyetine ve hayat tarzlarına karşı cezrî bir müdahalede bulun-
mak icab ediyor ve her şeyden evvel, yalnız ahşap binaları ve eski evleri 
yıkmak kâfi gelmiyerek, bazı köy ve şehirlerde baştan aşağa kadar bütün 
sokakların ve oturma mahallelerin tamamiyle ortadan kaldırılması icab 
ediyor. Ayrıca hakiki korunmada diğer sosyal sağlık isteklerin de tatbi-
katta icrası ve bu arada, insanların oturdukları yerlerin yanında bulu-
nan gübre yığınlarının ortadan kaldırması lazımdır. Tezekleri kurutmak 
için kulübelerin dış duvarlarına yapıştırmak yasak edilmelidir. Tezek, or-
mandan mahrum olan Anadolu’nun bazı mıntıkalarında mahrukat (ya-
kacak) olarak da istimal edilmektedir (kullanılır). Hayvanların bulunduk-
ları ahırların çok temiz tutulması lazımdır ve bunlar aynı zamanda, in-
sanların oturdukları yerlerden tecrit edilmiş olmalıdır; çatlak duvarlar, 
tavanlar ve bilhassa fazla yarılmış olan duvarlar tamir edilmelidir. Çün-
kü bu gibi yerler Phlebotomen’lerin bilhassa tercihan saklandıkları ve 
yumurtalarını döktükleri yerlerdir. Bu gibi ölçüler dahilinde veya buna 
benzeyen hareketlerde bulunulursa, ne dereceye kadar muvaffak oluna-
bileceğini esasen Whittingham ve Rook, Malta’da göstermişlerdir. Bu 
iki İngiliz müellifi, bu adayı altüst ederek hüküm süren Pappataci ateşi-
ne karşı enerjik bir profilaksi tatbik ederek, Phlebotomen’leri o derece 
imha etmeğe muvaffak oldular ve az bir zamanda hastaların adedi he-
men %50 kadar indi. 

Cilt mütehassısları mikrobiyoloii mütehassıslariyle birlikte çalışmak 
suretile “Leishmanienrezervuarını” husule getirmiş oluyorlar ki, Phlebo-
tomen’ler buradan her ilkbaharda şark çıbanını tevlit eden mikrobu 
alıp, insanları sokmak suretile mikrobu onlara geçirmiş oluyorlar. Ma-
lum olduğu veçhile Leishmanien’ler appataci ateşin virüs’leri gibi kışı 
Phlebotomenlerin yumurtalarında ve sürfelerinde geçirmeğe muvaffak 
olamıyorlar. Türkistan, İran ve Irak’ta bu hastalığa tutulan kedi ve kö-
pek gibi hayvanların, mikrobu Leishmanienrezervuar’dan almış oldukları 
meydana çıktı. Fakat Anadolu’da bu gibi hayvanların bu intanlara ma-
ruz kalmış oldukları müşahade edilmemiştir. Fakat emin olduğumuz 
nokta şudur ki, bütün endemi mıntıkalarında, yani Türkiye’de de, şark 
çıbanı hastalığına tutulmuş olan her insan bir Leishmanienrezervuar ol-
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duğunu göstermektedir. Bütün hastaların, farkına varılıp, tedavi görme-
leri hususunda alınan büyük tedbirler, sosyal profilaksinin hakiki şekli-
ni temsil etmektedirler. Diyarbakır, Halep ve Bağdad ve sair yerlerde ol-
duğu gibi, bu vazifeler devlet istişare mercilerinin ve dispanserlerin çalış-
ma sahalarına girmektedir. Yalnız bunların faaliyetlerini genişleterek, 
dispanserlerde bulunan doktorların yalnız merkezi yerlerde bedava mua-
yenelerde bulunmaları kati gelmeyerek, ayni vaziyeti, geniş seyahatleri 
esnasında daha uzaklarda bulunan endemi mıntalarına tatbik etmeleri 
ve pek kaygısız hareket ederek bu hastalığın yayılmasına engel olmasını 
bilmiyen köylü tabakaları için kabul saatleri tertip edip, onları bu mevzu 
hakkında tenvir etmeleri (aydınlatmaları) lazımdır. Flarer’e göre tatbik 
edilen mahalli Atebrin tedavisinin (bunu Türkiye’ye ithal ettirmek için 
Burhan Urus’un kıymetli hizmetleri dokunmuştur) ilk aylarda, iptidaî (il-
kel) devrede yığın halindeki tedavilerde yüksek ölçüde, beşerî Leishmani-
enrezervuarın ortadan kalkmasına yardımı dokunabilir. Yeni olarak Vil-
lanova’ya göre, entralezyonal şeklinde yapılan Solustibosan terapisi bu 
tarz tedaviyi fevkalade surette tamamlamaktadır. Çünkü bu son metod, 
hastalığın daha sonraki safhalarında da kendini göstermektedir, halbuki 
tecrübelerimize nazaran, Atebrin, bu son vaziyetlerde bizi arzu edilen he-
defe artık götürmemektedir. Şimdiye kadar gösterilen tedbirlerin, devlet 
tarafından tanzim ve tertip edilen polivalan teşekküllerle Leishmanien 
kültürlerinden mürekkep, korunma aşılarile tamamlanmaları gerektir; 
bu kültürler, muhtelif endemi mıntıkaların Leishmanien’lerinden husule 
getirilip, aşılarının, kalabalık halk gruplarında, bilhassa çocuk yaşların-
da yapılmaları lazımdır. Leishmanien kültürlerle hazırlanan aşılar Türki-
ye’de evvelce (Diyarbakır) Mahmut S. Akalın, Türkistan’da Lavrov, Seko-
lova ve Beattie ve yeni olarak Filistin’de Katzenellenbogen tarafından tat-
bik edilmişlerdir. 

Bunların yüksek profilaktik kıymetini daha evvelce Marzinowski yap-
mış olduğu tecrübelerle göstermiş olup, daha yeni olarak, Katzenellen-
bogen tarafından yapılan yığın aşıları, işbu vaziyeti sistematik bir kont-
rolden geçirdikten sonra, müessir olduğunu ispat etmiş oldu. Bunun 
için Türkiye’de M. S. Akalın tarafından yapılmış olan tecrübelere enerjik 
surette devam edilmelidir. Aynı zamanda da bu sahada gösterilen yeni 
malumat ve metodlardan da istifade edilerek, bilhassa endemi mıntaka-
larında şartsız olarak çocukların yığın aşılarının yapılması gerektir. Bu 
suretle bu memlekette cilt mütehassısını ilgilendiren epidemiolojik ve 
sosyal sağlık problemlerin en mühimleri çözülmüş olur. 

Biz burada, yer darlığı yüzünden, Türkiye’de cilt mütehassısını ilgi-
lendiren, en mühim olan vazifelerinden bahsettik ki, bunlar, onun saf 
klinik faaliyetini aşmaktadır. Hakikatte, bunların adedi daha fazladır. 
Bu çalışma esnasında her şeyden evvel, burada cilt ihtisasının ehemmi-
yeti haiz olduğu değer takdir edilmelidir, diğer medeni memleketlerde 
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ise, cilt mütehassısı ancak uzun müddet geçtikten sonra ve bir hayli 
müşkülatla son on sene zarfında bu mücadeleyi kazanmış oluyor. Bu-
nun için de tıp fakültelerinde, cilt ihtisasına yalnız hususi bir ihtimam 
gösterilmesi kâfi gelmeyerek, doktorların sosyal sağlık vazifelerile ilişikle-
ri olduğu kadar, yetiştirme kurslarına devam etmeleri veya daha iyi ola-
rak, memleketin ihtisas, kliniklerinde asistan olarak çalıştıkları zaman, 
lazım gelen malumatı toplayıp, işbu bilgilerden, epidemiolojik ve sosyal 
sağlık problemleri çözmeğe çalıştıkları zaman, istifade edeceklerdir”. 

Kutanöz Leishmaniasis tüm dünyada görülebilen bir hastalıktır. Özel-
likle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde, tüm Orta Doğu ülkelerinde, Orta As-
ya’da, Hindistan, Pakistan ve Güneybatı Afrika’da insidansı oldukça 
yüksektir22. 

1950’li yıllardan önce hastalığın prevalansı neredeyse tüm Türkiye’de 
oldukça yüksek ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde antroponotik 
epidemilerle karakterize idi. Bilindiği gibi hastalığın vektörü olan flebo-
tomlar (halk arasında tatarcık, yakarca, üvez, mucuk vs. olarak bilinir-
ler) özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarında üreyip çoğalabilirler. Gün-
düzleri kuytu gölgeliklerde saklanan bu sinekler aktivasyonlarını özellik-
le sıcak ve durgun yaz gecelerinde gösterirler. Akşamları alaca karanlık-
ta saklandıkları yerlerden çıkarak beslenmek için kan emecek hayvan ve 
insan ararlar. Bu kan emme işlemi sırasında farinkslerindeki leishma-
niaları insan veya hayvanların derileri içerisine inoküle ederek hastalığı 
bulaştırırlar23. 

Hastalığın ana rezervuarları, yani kaynakları ise enfekte hastalar ve 
başıboş köpeklerdir. Bazı leishmanisis formlarında ise hyrax ve rhombo-
mis denilen tarla farelerine benzer kemirgenler kaynak olarak rol oynarlar. 

Ancak 1950’lerden sonra, malarya eradikasyonu için sivrisineklere 
karşı uygulanan DDT’nin Kutanöz Leishmaniasis’in vektörü flebotom-
ları da elimine etmesi sonucu, hastalığın insidansı giderek azaldı. So-
nunda hastalık daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesine sınırlı ve diğer 
bölgelerde de sporadik bir hale geldi. Ancak 1980’li yılların başından iti-
baren insidansı tekrar, özellikle Şanlıurfa ve çevresinde artmaya başladı. 
Son 10-12 yılda özellikle Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Kahraman-
maraş ve Mersin illerinden çok sayıda olgu bildirildi. Bu artış Güney ille-
rinde de görüldü. Tahminlere göre Türkiye’de yaklaşık 20 milyon insan 
bu enfeksiyonun tehdidi altındadır. Son yıllarda İzmir, Aydın, Giresun, 
Tokat gibi illerden de bildirimler dikkati çekmektedir. Bu hastalık genel 
olarak bir yayılım eğilimi göstermekte ve yalnızca kırsal kesimleri değil, 
                                                           
22 E.K. Unat, A. Merdivenci, Türkiye’nin Son 100 Senelik Tıbbi Parazitolojik Bibliyografyası, 

İst. Üniv. Tıp Fak. Yayınları 842 (37), 1959. 
23 K. Baz, A. Köktürk, Ü. Türsen, T.İ. Kaya, G. İkizoğlu, A. Kanık, Anamurda Kutanöz Leish-

maniasis, T Klin Dermatoloji 12: 5-10 (2002). 
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aynı zamanda büyük kent merkezlerini de tehdit eder hale gelmektedir. 
Kutanöz Leishmaniasis, belirli bölgelerde özellikle Doğu Akdeniz ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde yüzlerce insanı etkileyerek hem kişisel, 
hem de sosyal olumsuzluklara yol açmaktadır. Kutanöz Leishmaniasis, 
Şanlıurfa ili ve çevresinde hiperendemik, özellikle Çukurova bölgesinde 
olmak üzere Doğu Akdeniz’de endemik, diğer bölgelerde ise sporadiktir. 
Çeşitli leishmaniasis formlarının uzun yıllardır hüküm sürdüğü Türkiye, 
leishmaniasis açısından oldukça özel bir coğrafi konumdadır. Özellikle 
L.tropica ve/veya L.major’un neden olduğu ve Şark Çıbanı olarak da 
bilinen antroponotik Kutanöz Leishmaniaisis, başta Güneydoğu Ana-
dolu bölgesi olmak üzere Türkiye’nin önemli bir kısmında uzun yıllardır 
ciddi bir halk sağlığı problemi olmaktadır ve son yıllarda kırsal bölgelerin 
yanı sıra büyük metropolleri de tehdit eder hale gelmesi sonucu hastalı-
ğa karşı ilgi giderek artmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1989-
2001 yıllarında toplam 27.929 hastalık olgusu bildirildi24. 

Bu arada Urfa ve diğer Güney Doğu illerinde bölgesel bir sağlık soru-
nu olup son dönemlerde nüfusun artması ve göçler nedeniyle Türkiye’-
nin diğer bazı kentlerinde de görülmektedir. Vektör ve rezervuar kontrol 
çalışmalarının zaman içinde aksatılması veya kullanılan insektisitlere di-
renç gelişmesi, kaynak olan hastaların tedavi edilmemesi, endemik böl-
gelerden nonendemik bölgelere ulaşım ve seyahat olanaklarının artması, 
hijyen koşulları kötü olan sağlıksız kentleşmelerin artması gibi pek çok 
faktör sonucu hastalığın insidansında son yılllarda tekrar bir artış ol-
du25. Ne yazık ki bildirim mekanizmalarının yeterince işletilememesi ne-
deni ile (bildirimi zorunlu bir hastalık olduğu halde!) hastalığın şiddeti 
konusunda gerçek verilere sahip değiliz. Sağlık Bakanlığı’nın istatistikle-
rine göre hastalık son 10-12 yıl içerisinde giderek artış göstermekte ve 
özellikle Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin 
illerinden çok sayıda olgu bildirilmektedir (son 15 yılda 30.000’den fazla 
olgu bildirilmiş olmakla beraber gerçek sayının bildirilenden en az 3-5 
kat daha fazla olduğu tahmin edilmekte)26. 

2002 yılında Güney Doğu Anadolu’da Şark Çıbanı ile ilgili olarak 
“Günlüğümden” adlı bir yazıda verilen bilgiler de bu hastalıkla ilgili 
vak’aların 2000li yılların başında bu yörede artmakta olduğunu gösterir: 
Dr. İlhan Diken’in bu yazısında verdiği bazı bilgiler şunlardır27: “Dünya 
                                                           
24 B. Sucaklı, G. Saka, “Diyarbakır’da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi”, Türkiye Parazitoloji Der-

gisi, 31(3): 165-169 (2007). 
25 H. Yılmaz, A. Metin, İ. Delice, “Van’da Türkmenistan Kaynaklı Bir Cutaneous Leishma-

niasis Olgusu”, Van Tıp Dergisi, 6(1): 40-43 (1999). 
26 S. Aytekin, M. Ertem, O. Yağdıran, N. Aytekin, Clinicoepidemiologic Study Of Cutaneous 

Leishmaniasis In Diyarbakir Turkey, Dermatol Online J, 2006; 12 (3): 14. 
27 İ. Diken, “Günlüğümden”, Kod Adımız Şark Çıbanı, Sted 11 (5): 2002 (196-197). 
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Sağlık Örgütü, paraziter hastalıkları ulusların gelişmesinde bir para-
metre olarak kabul etmektedir. Bazı paraziter hastalıklar, halkın sağlığı-
nı olumsuz yönde etkilediği gibi, yayıldığı bölgelerde büyük ekonomik 
kayıplara, büyüme gelişme geriliği ile birlikte fiziksel ve zihinsel gelişme 
bozukluğuna, yine estetik ve ruhsal sıkıntılara neden olur. Diyarbakır 
Tabip Odası olarak dört yıl önce hazırladığımız raporlarda, bu tür para-
ziter hastalıkların, GAP bölgesinde sulu tarıma geçişle birlikte gelişme 
gösterebileceğini belirtmiştik. Nitekim, halk arasında Şark Çıbanı, Ha-
lep Çıbanı, Urfa Çıbanı ya da Yıl Çıbanı diye adlandırılan Leishmania-
sis ile 40-50 yıl aradan sonra bugünlerde yine karşı karşıyayız. Gerçek-
ten, yaşı 50-60 arasında pek çok insanda bu parazite ait iz görülebilir. O 
yıllarda, bölgede sık görülen şark çıbanı, bir kod adı gibi Güneydoğulu 
olmanın kanıtı olmuş, insanların yüzlerdeki kalıcı ve derin iz Güneydo-
ğulu kimliklerini açığa vurmuştur. Arabadan inmeden önce, tatarcıklarla 
çok samimi olmamak için sinek kovucu spreylerimizi kol ve yüzümüze 
sürerek önlem aldık. Köyde ilk karşılaştığımız görüntü; köyün alanında 
büyük bir bataklık, hemen önünde içme suyunun getiren bir boru ile ar-
kasında su deposu, deponun hemen yanında geniş bir gübrelik... Batak-
lığın hemen yanında kuyu suyunun oluşturduğu kanalın içerisinde yü-
zerek serinlemeye çalışan çocukların resimlerini bizimle gelen Reuters 
Ajansı muhabiri ile birlikte çektik. Köy muhtarından köyle ilgili bilgileri 
almaya çalıştık. 

Köy halkı, genellikle hasat zamanı ve pamuk döneminde başka yöre-
lere giderek çalışanlardan oluşuyor. Az sayıda insan da tarım ve hayvan-
cılıkla geçimini sağlıyor. Sağlık hizmeti almak için bir saat uzaklıkta Dic-
le Sağlık Ocağı’na gitmek zorundalar. 150 haneli köyde tuvalet yok. Köy 
alanında bir tek içme suyu borusu var ve elektrikle çalışıyor. Elektrik sık 
sık kesildiğinden günde ancak dört saat su geldiği için, bunun dışındaki 
zamanlarda genellikle su deposu kuruyor. Su olmayınca temizliğin de ol-
madığını söylüyorlar. Köyde yağmur sularıyla oluşmuş 200’e yakın ka-
patılmış kuyu, elektrik ve su sıkıntısı sonucu yeniden açılmış. Bu kuyu-
lar incelendiğinde; tamamen kurtlandıkları, parazitler ve sinekler için bir 
barınma merkezi haline geldikleri saptandı. Bu kuyuları ev ihtiyaçları 
için kullandıkları gibi bazı köylüler zorunlu hallerde içme suyu olarak da 
kullandıklarını söylediler. 

Köyde yapılan incelemede gözlemlenen bir başka manzara da, evlerin 
etrafına, ihata duvarı niyetine yapılmaya çalışan, yığma taşların üzerine 
dizili tezekler ve kümelenmiş karasineklerdi. Evlerin duvarları incelendi-
ğinde tam anlamıyla sıvanmadığı, pencere gibi yeterli derecede aydınlat-
ma ortamının da olmadığı gözlendi. Başıboş köpeklerin ve fare gibi ke-
mirgenlerin de olduğunu köylülerden öğrendik. Bunlarla birlikte batak-
lıklar ve hemen her evin önündeki gübrelikler, hastalık için uygun orta-
mı gözler önüne seriyordu. 
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Bu gözlemlerimizden sonra muhtardan, yüzünde ve vücudunda yara 
olanları çağırmasını istedik; gruplar halinde köy meydanına gelen hasta-
ları incelemeye başladık. Olguların çoğu çocuk ve kadınlardı. Manzara 
gerçekten ürkütücüydü. O an için köyde olan yaklaşık 70 olguyu incele-
dik, diğerlerinin birçoğunda da iyileşmiş şark çıbanı izleri vardı. Muhta-
rın ve köylülerin anlattıklarından; hasta sayısının iyileşip iz kalanlarla 
birlikte 150-200 kadar olduğu, iki yıldan beri bu hastalıkla karşılaştıkla-
rını, son dönemlerde arttığı öğrenildi. Bu olguların çoğunda oldukça be-
lirgin ve yaygın lezyonlar vardı. 

Sol gözünün hemen tamamını tutan lezyonun çirkinleştirmeye çalıştı-
ğı dört yaşındaki çocuğun babasıyla yaptığımız sohbette, yaranın geçen 
yıl çıktığını, iyi olur diye beklediğini, iyileşemeyince doktora götürdüğü-
nü, Fakülte’ye sevk ettiklerini parası olmadığından götüremediğini, ailesi 
ve akrabalarının birçoğunda da benzer lezyonların olduğunu öğrendik. 
Köylülerin büyük çoğunluğu yaşadıkları deneyim sonucu, bir yılda iyile-
şeceğini bildiklerini umursamadıklarını, ancak bazı yaraların iyileşme-
den daha uzun, sürdüğünü belirtiyorlar. 

Bugüne kadar köyde yalnızca 10 gün önce Tropikal Hastalıklar Merke-
zi’nden gelen bir ekibin ilaçlama yaptığını, bir de Köy Hizmetlerinin koca bir 
su kulesi yaptığını fakat bir türlü faaliyete sokmadıklarını öğrendik. Yetkili-
lerden yardım konusunda ‘umutlarını koruyan’ köylülerden bazılarının, 
şark çıbanı lezyonlarının üzerine kına, salça, diş macunu ve mürekkep sü-
rerek tedavi etmeye çalıştıkları da gözlemlediğimiz ayrı bir manzara… 

İncelediğimiz çocukların çoğunda BCG aşısının olmaması dikkatimizi 
çekti. Köyde bulunan birkaç köy korucusu da parasızlıktan çocuklarını 
tedavi ettiremediklerinden dert yanıyordu. Köylünün ‘can ve mal güven-
liğini korumakla’ görevli koruculara, sürecin değişmesiyle birlikte görev 
değişikliği yaptırmanın zamanı gelmişti; bundan sonra koruculara “köy-
lüyü tatarcıklardan koruma” görevi verilebileceğini düşündük. 

Tüm bu ayrıntılardan sonra ekibimiz tarafından alanda toplanan köy-
lülere, hastalıkla ilgili bilgiler verilerek, aşıların yapılması, köpek-kemir-
gen ve sineklere karşı mücadele, tuvaletlerin yapılması, sineklerin sakla-
nabileceği duvar aralıklarının sıvanması, tatarcıklar aydınlık ortamı sev-
mediğinden evlerde aydınlatma açısından yeterli pencere açılması, su 
kuyularının kapatılması, gübrelikler ve bataklıkların temizlenerek orta-
dan kaldırılması gibi pek çok konuda aydınlatıcı bilgiler verildi. 

40-50 yıldır görülmeyen bu olguların yeniden ortaya çıkması son de-
rece üzücüdür. Yalnızca bir köyde 150-200 gibi rakamlarla seyretmesi 
olayın boyutunu gözler önüne sermektedir. Her şeyden önemlisi de iki 
yıldan beri görülmesine, bildirimi zorunlu bir hastalık olmasına karşın, 
soruna duyarsız, umursamaz kalınması, son derece şaşırtıcı ve düşün-
dürücüdür. Çevre il ve ilçelerde de tek tük olguların görüldüğü yönünde 
haberler gelmektedir. Tüm bunlar dikkate alınarak; 
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“1- Çevrede başka olgularla da karşılaşma olasılığıyla en kısa zaman-
da, erken tanıya yönelik çevre taraması yapılmalıdır. 

2- Ülkemizde bulunmayan, ancak yurt dışından getirilebilen, Glukan-
time ve Pentostam gibi Leishmaniasis’te etkili ilaçlar acilen sağlanmalı, 
erken evredeki hastalar hemen tedaviye alınmalıdır. 

3- Taşıyıcılar ve vektörlere yönelik; sinek mücadelesi ile birlikte başı-
boş köpekler ve kemirgenlere karşı mücadele başlatılmalıdır. 

4- Durabeyli köyünde, tuvaletlerin yapılması, bataklıkların kurutul-
ması, gübreliklerin kaldırılması ve sağlıklı içme suyu için devlet desteği 
sağlanmalıdır. 

5- BCG ve diğer aşılama hizmetleri yapılmalıdır”. 
2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgede ise Şark 

Çıbanı’nın cinsleri, yaygınlığı ve tedavisi ile ilgili bazı yeni tanımlamalar 
ve uygulamalara yer verilmektedir28. 

“Bilindiği gibi Leishmaniasis, Leishmania cinsi parazitler ile enfekte 
dişi kum sineklerinin (Tatarcık, Phlebotomus) kan emmesi sırasında 
insanlara bulaştırdığı bir hastalıktır. İnsanlarda üç tip klinik tablo ile 
seyreden hastalığın ülkemizde en çok görülen şekli Kutanöz Leishma-
niasis olup, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve 
Mersin illerimizde endemik olarak görülmektedir. Malûm olduğu üzere, 
Kutanöz Leishmaniasis ile ilgili tanı ve tedavi kriterleri ile vektör ve çev-
reye yönelik hizmetler ilgi genelgemiz ve ekinde gönderilen Kutanöz Le-
ishmaniosis Kontrol Programı kapsamında verilen bilgiler çerçevesinde 
yürütülmektedir. Ancak ortaya çıkan birtakım gelişmeler ve bu gelişme-
ler neticesinde yapılan değerlendirmeler, ilgi genelgemiz çerçevesinde yü-
rütülen hizmetlere ilişkin yeni bir mütalâanın gerekliliğini ortaya koy-
muştur. Bu meyanda, yeniden değerlendirilen, Kutanöz Leishmaniosis 
olgularında tanı ve tedavide yaklaşım ilkeleri ekte gönderilmektedir” de-
nilmekte ve tanı ve tedavide yaklaşımla ilgili bilgiler verilmektedir: 

“Daimî Genelge 

Kutanöz Leishmaniasis Olgularında Tanı ve Tedavide Yaklaşım 

1. Kutanöz Leishmaniasis Olgularında Klinik Yaklaşım  

Kutanöz Leishmaniosis düşünülen lezyonların klinik özellikleri: 
• Genellikle vücudun giysi ile örtülmeyen açık olan kısımlarındaki de-

riye lokalize,  
• Uzun süredir (en az 1 ay) iyileşmeyen,  
• Sekonder olarak bakterilerle infekte olmadıkça ağrısız,  
• Eritemli papül, nodül, nodülo-ülseratif, plak, ülsere plak şeklinde, 

                                                           
28 Şark Çıbanı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2005, 

sah: 1-11. 
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• Ülserleşmiş lezyonların üzerinde alta sıkıca yapışık krutlu, kenarları 
lastik silgi kıvamında endürasyon gösteren (merkezinde krateri olan vol-
kan biçiminde) lezyon.  

• Lezyonlar, yaz aylarında ve geceleri aktif olan tatarcık (Phlebotomus) 
sineğinin beslenmek için kan emdiği deri bölgesinde, 4-8 aylık inkübas-
yon döneminden sonra ortaya çıkan, ağrısız, eritemli bir papül şeklinde 
başlar. Lezyon, 1-2 ay içerisinde büyüyerek 1-2 cm çaplı nodüle dönü-
şür. Nodüler lezyon zaman içerisinde merkezden ülserleşerek krutla 
kaplanır. Tedavisiz olgularda lezyon doğal seyri genellikle 1-1,5 yıllık sü-
reç içinde ömür boyu süren depresif skar bırakarak iyileşir. İyileşmeden 
sonra kişiyi ömür boyu reinfeksiyonlara karşı koruyan doğal bir bağışık-
lık gelişir.  

• Non-endemik bölgelerde de yukarıdaki klinik tanımlamaya uyan lez-
yona sahip olgularda, özellikle yaz aylarında endemik bölgelere (Örneğin, 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerine) seyahat öyküsü açı-
sından ayrıntılı anamnez alınmalıdır. 

2. Kutanöz Leishmaniosis Olgularında Laboratuar Yaklaşımı 

• Kutanöz Leishmaniosis klinik tanısıyla uyumlu her olgu parazito-
lojik olarak doğrulanmalıdır.  

• Parazitolojik olarak doğrulama, en sık direk mikroskobik bakı (sme-
ar) veya kültür yöntemleri ile yapılır.  

Direkt Mikroskopik Bakıda kullanılacak materyalin elde edilmesi:  
• Lezyon % 70’lik alkol ile iyice temizlenir.  
• Lezyon kenarı iki parmak arasında sıkılır ve bir bistüri (tercihen 15 

numaralı bistüri) ile yaklaşık 0.5 cm uzunluğunda ve 2-3 mm derinliğin-
de bir insizyon yapılır. 

• Gazlı bez yardımı ile insizyon üzerindeki kandamlası alınır, bu süre 
içerisinde lezyon kenarına iki parmak ile yapılan basıya devam edilerek 
kanama önlenir. Bistürü ucu ile insizyonun iç kısmına insizyona dik ola-
cak şekilde kazıma işlemi yapılır ve mümkün olduğunca kansız seröz bir 
materyal elde edilmeye çalışılır. 

• Elde edilen bu materyal lam üzerine nazikçe yayılır. Ardından fikse 
edilen materyal Giemsa ile boyanır. Boyama sonrasında mikroskobik in-
celeme 100’lük immersiyon objektifi ile dikkatli bir şekilde yapılır.  

• Hücre içerisinde veya dışarısında Leishmania amastigot şekillerinin 
görülmesi ile parazitolojik tanı konur. 

Yukarıdaki klinik ve laboratuvar araştırmalarla etken gösterilerek kesin 
tanı konulamazsa, Kutanöz Leishmaniasis şüphesinin ortadan kaldırılma-
sı ve diğer deri hastalıkları ile ayırıcı tanısının yapılabilmesi için dermatoloji 
uzmanının bulunduğu bir merkeze hastanın yönlendirilmesi uygundur. 

Etkenin doğrudan gösterilemediği olgularda, tek başına histopatolojik 
bulgulara dayanılarak tanı ve tedaviye gidilmesi sakıncalıdır. Parazitolo-
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jik doğrulamanın yapılamadığı olguların, bir dermatoloji kliniğinde yeni-
den değerlendirilmesi uygundur. 

3. Tanısı Parazitolojik Olarak Doğrulanmış Olgularda Tedavi  
    Yaklaşımı 

Tanısı parazitolojik olarak doğrulanmış bütün olgular tedaviye alın-
malıdır. Ancak baş boyun bölgesi dışında, çapı 1cm’den küçük ve tek 
olan lezyonlar, gelişiminin belli aralıklarla takip edilmesi kaydıyla tedavi-
siz bırakılabilirler. 

Gebe ya da emzirenlerde antimon tedavisinin güvenirliliği ile ilgili ye-
terli bir bilgi bulunmadığından, sistemik veya intralezyonel tedavi öneril-
memektedir. 

3.1. İntralezyonel Enjeksiyon Tedavisi Gerektiren Olgular 

• Aşağıda belirtilen sistemik antimon tedavisi endikasyonu gerektiren 
olguların dışında kalanların tamamına intralezyonel enjeksiyon tedavisi 
uygulanabilir.  

• Belirgin kardiyak, renal, hepatik ve hematolojik hastalığı bulunan 
olgularda intralezyonel enjeksiyon tedavisi tercih edilmelidir. 

3.2. Sistemik antimon tedavisi gerektiren olgular 

• Mukozal ve yarı mukozal tutulumu olan tüm olgular,  
• Lokalizasyon itibariyle iyileştiğinde fonksiyon bozukluğuna yol açma 

riskine sahip lezyonu olan olgular (Örneğin eklem bölgelerine veya göz 
kapağı gibi alanlara yerleşmiş olanlar), 

• Burun ve kulak sayvanı gibi altında kıkırdaklı dokunun bulunduğu 
deri bölgelerinde gelişmiş ülsere ve enflamatuvar lezyonlu olgular, 

• Yukarıda belirtilen bölgeler dışında yerleşmiş çapı 5 cm’nin üzerinde 
olan enflamatuvar ve/veya ülsere lezyonlu olgular,  

• Rezidivan (nüksi) ya da kronik (süresi 2 yıldan uzun) formda lezyo-
nu bulunan olgular,  

• Yara iyileşmesini geciktiren kronik (Diabetes mellitus gibi) veya im-
mun yetmezlikle seyreden hastalığı olan ya da immun supresif tedavi 
alan olgular,  

• Multiple lezyonlu (Ondan fazla) olgular.  

4. Tedavi Uygulamaları 

4.1. Sistemik Tedavi 

Beş değerlikli antimon (SbV), 10-20 mg/kg/gün (tek dozda uygulanır) 
12-15 gün süreyle parenteral olarak uygulanır. 

Pentostam® (sodyum stiboglukonat) ticari preparatının 1 ml’sinde 
100 mg’a eşdeğer SbV bulunurken, Glucantime® (meglumine antimona-
te) ticari preparatının 1 ml’sinde 85 mg’a eşdeğer SbV bulunmaktadır. 
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Glucantime® IM derin enjeksiyon şeklinde, Pentostam® IM veya IV uy-
gulanabilir. IV uygulama beş dakika içerisinde yavaş infüzyon şeklinde 
olmalıdır. Birinci kür tedaviden sonra 1 ay ara verilir ve lezyon bu süre 
sonunda tekrar değerlendirilir; gerekirse ikinci kür tedavi uygulanabilir. 

4.2. İntralezyonel Tedavi 

İnsülin enjektörü veya tüberkulin enjektörü ile uygulanır. İlaç doğru-
dan enjektöre çekilir. İlaç lezyonun içine intradermal olarak, lezyon ta-
mamen beyazlaşana kadar enjekte edilir. Subkutan dokuya veya damar 
içerisine kaçırmadan uygulanmalıdır. Kullanılacak optimal doz lezyonun 
tamamını beyazlatan dozdur. Büyük lezyonlarda, lezyonun tamamını be-
yazlatabilmek için birden fazla noktadan enjeksiyon yapılması gerekebi-
lir. Lezyon ülsere ise, ilacın dışarı kaçmasını önlemek için enjeksiyon ül-
ser kenarına, ülsere paralel olarak uygulanır. Haftada 1 veya 2 kez ol-
mak üzere toplam 5 doz enjeksiyon genellikle yeterlidir. Bu tedavinin ta-
mamlanmasından 1 ay sonra yapılan kontrollerde lezyonda tam iyileşme 
sağlanamamış ise ikinci kür tedavi uygulanabilir. Tedavisi tamamlanan 
olguların, relapslar açısından üç ayda bir, bir yıl süreyle kontrol edilmesi 
uygundur. Tedaviye yanıtın alınamadığı olguların dermatoloji uzmanının 
bulunduğu bir merkeze sevk edilmesi önerilir. 

5. Kontrol Önlemleri: 

• Çalışma amaçlı kitlesel yer değiştirmelerde (Örneğin mevsimsel işçi-
ler), gidilen yerdeki il sağlık müdürlüğü tarafından, kişilerin şark çıbanı 
açısından kontrolden geçirilmesi, şüpheli olguların incelemesinin yapıl-
ması ve gerekirse tedaviye alınması, 

• İnce delikli cibinlik veya insektisitli cibinlik kullanımının teşvik edil-
mesi, 

• Ev ve hayvan barınaklarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi (ahırla-
rın sıvanması ve kireçle badana yapılması, kalıcı insektisit uygulanması), 

• Hastalığın görüldüğü illerde şark çıbanı merkezleri oluşturulması ve 
buralarda çalışan sağlık personelinin teorik ve pratik eğitimlerinin yapıl-
ması; ayrıca, bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, 

• Halk eğitimlerinin yapılması, 
• Tatarcığın yaşama alanlarının ıslahına ilişkin çalışmalar yapılması, 
• İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması ve diğer kurumların 

da konuya gereken hassasiyeti göstermelerinin sağlanması gerekmekte-
dir. 

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet’in Şark Çıbanı Hakkındaki Kitabı ve 
Türk Tıp Tarihindeki Yeri 

Prof. Dr. Hulusi Behçet’in 1925 yılında yayınlanmış olan “Haleb ve-
ya Şark Çıbanlarının Diyatermi İle Tedavisi” hakkındaki kitabı ise 23 
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sahifelik küçük bir monografidir29. Kitapta şark çıbanı ile ilgili birkaç 
vak’a verilerek yorumlamalar yapılmaktadır. Dr. Hulusi Behçet’in kita-
bının birinci cümlesi şöyledir: 

“Bağdad, Diyarıbekir, Haleb, Kayseri havalisinde dolaşan ve Yemen 
civarında bulunan zevatın pek çok tesadüf ettikleri şark çıbanının her 
türlü tedaviye rağmen uzun sürdüğünü veya yapılan müdahalelerden 
esaslı bir netice alınamadığını ve bir seneye yakın devam ettiğini bilme-
yen etibba (hekim) arkadaşımız yoktur”30. 

Hulusi Behçet, şark çıbanının tedavisi için bazı ilaçların kullanıldığı-
nı, ancak tam bir sonuç alınamadığını belirtir. Nitekim Neosalvarsan ve-
ya hâmız-ı karbonla (asit karbonik ile) tedavilerde de tam bir iyilik hali 
görülmemektedir. Bu ünlü hekim diyatermiyi en iyi sonuç verecek bir 
yöntem olarak görmekte ve bunu bu küçük kitabın her sahifesinde be-
lirtmektedir. Hulusi Behçet bu konuda şöyle yazar: 

“Diyatermiye mâlik şehirlere düşecek şark çıbanlarının herhalde diya-
termi ile tedavisi pek kolay olduğundan ve bir hafta nihayet onbeş gün 
içinde, hatta ilerlemiş, üzerinden aylar geçmiş vak’alarda, mütehassıs 
hocalarımıza ve meslektaşlarımıza tatbik için bir saha teşkil edeceğine 
eminim.” 

Hulusi Behçet, 1920’den 1922’ye kadar İstanbul’da 4 leishmaniasis 
vak’asına rastladığını bu kitabında yazmaktadır. Bu vak’alardan birincisi 
19 yaşında Adana’lı bir tüccarın oğludur. Hulusi Behçet bu olguyu şöyle 
vermektedir: 

“Ticaret için Suriye’ye gidip gelmekde olan bir tüccarın oğlu bazen bir, 
bir buçuk ay anılan mahallerde (yerlerde) kalmaktadır. Hasta, beş ay ön-
ce sağ boyun kısmına yakın bölgede kırmızı bir zeminde sert sivilceler 
hâsıl olduğunu ve zamanla birbirleriyle birleşerek gümüş mecidiye bü-
yüklüğüne geldiğini söylemektedir. Gösterdiği etibbanın (hekimlerin) bir 
kısmı şark çıbanı veya frengi hastalığı teşhisi koymuşlar ve salvarsanlar-
dan veya civa şırıngalarından fayda göremeyince İstanbul’a gelen hasta 
bana müracaat etti”31. 

Hulusi Behçet, bu olguda boyun bölgesinde kabuklu bir yara oldu-
ğunu ve bu kabuğu kaldırmanın zor olduğunu belirtmektedir. Kabuk 
kaldırılınca kan gelmekteydi32. Yara oldukça derindi. Zeminde kirli sarı-
yeşilimtrak burbuyonlar vardı ve kolayca temizleniyordu. Yara yeşilim-
trak yapışkan ifrazat yapıyordu. Böylece Hulusi Behçet bu olguda ve 
özellikle frengi ile karıştırmamak için bir kültür hazırlayarak Leishmania 
                                                           
29 Hulusi Behçet, Haleb veya Şark Çıbanlarının Diyatermi ile Tedavisi, Dersaadet 1925 

(İkinci Tab’ı) Kader Matbaası. 
30 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 1. 
31 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 4. 
32 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 5. 
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aranmasına karar verdi ve sonuçta yapılan analizde şark çıbanı tanısı 
koydu33. Yine Hulusi Behçet bu küçük kitabında, Türkiye’de ilk kez Le-
ishmania tropica kültürlerini yapan ve hepimize gösteren Reşat Rıza ve 
Mustafa Bakar olduğunu ve bu konunun Gülhane Seririyatı tarafından 
Almanca olarak yayınlandığını bildirmektedir. Yine bu olgu hakkında bu 
ünlü doktor şöyle yazmaktadır: 

“Karhanın (yaranın) kenar diplerinden pipetle çektiğim kanı ziraa 
damlattım. Oda hararetinde beklettim ve üçüncü günü muayenemde her 
kattan flajelli şekiller göze çarpıyordu. Ultramikroskopi ile tetkik ettim. 
Amiplerin ultramikroskopi muayeneleri misullû boyamaya hacet kal-
maksızın tekmil (bütün) evsafın (özelliklerini) tatbiki kabil olmuyordu. 
Flajeller takriben 4-20 mikro kadar dolu, 4-6 mikro arıza malik ve fev-
kâlhad müteharrik (hareket eden) idiler. İki gün sonra muayenemde ag-
lutine olanlar vardı. Adeta gül manzarasını arzediyordu. Kat’i teşhisten 
sonra diyatermi tatbikine (uygulamasına) başladım”34. 

Burada görüldüğü gibi Prof. Dr. Hulusi Behçet diyatermiyi şark çı-
banı tedavisinde en önemli tedavi usulü olarak görmektedir. 

Hulusi Behçet’in bu kitapta sözettiği ikinci vak’a hakkındaki başlan-
gıç bilgileri şöyle verilmektedir: 

“Vak’a -2-: Hizmetçi kızı -23 yaşında- Sağ elinin şehadet parmağı ve 
sol yanağı ile sol kısmı ve çehresinde üç adet indifaât mevcuddur. Dört 
mâh (ay) mukaddem (önce) hanımlarıyla beraber İstanbul’a gelmişlerdi. 
Hareketlerinden bir ay evvel sağ elinin şehadet parmağında bir kırmızılık 
ve hafif bir şişlik başlamış ve aradan bir müddet mürûrunda sol yana-
ğında kırmızı kabarıklık husul bulduğunu, ara sıra kaşındığını ve niha-
yet deşilerek cerahat yapıldığını hikâye ediyordu. El ve ayaklarındaki in-
difaât gayri mümeyyiz ve vasıfdâr değildiler.” 

Hulusi Behçet daha sonra yaradan aldığı kısmı mutlak alkol ile tes-
bit ederek Romanovski ile boyadığını ve sonuçta Leishmania bulduğunu 
yazmakta ve hastayı derhal tedaviye başladığını belirtmektedir35. 

Hulusi Behçet üçüncü vak’ası hakkında kısaca şu bilgileri vermektedir: 
“Müşahade 3 -Diyarıbekir’den- San’atı hamal-42-3 çocuğu mevcud. 

Memleketinde iken altı ay mukaddem (önce) sağ kaşı ve sol yanağı üze-
rinde ufak kırmızı bir kabarıklık görüyor. Muzur bir hayvan ısırdığından 
ileri geldiğini hükmediyor ve aldırmıyor. Fakat zamanla deşildiğini, de-
rinleştiğini ve yayıldığını söylüyordu. Müracaatında aralarında kılları da-
hi bulunan ve cilde ziyadece mültesik (yapışık), esmer sarı bir kışırla 
(kabukla) mestûr (örtülü), mültehib (iltihaplı) bir karha (yara) mevcuddu. 
İndifaât müteaddid olsaydı royasifilitika tarzında nazarı itibara alınırdı. 
                                                           
33 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 6. 
34 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 7-8. 
35 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 8-9. 
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Kılları keserek kabuğu kaldırdığımda müşterek kenarlarından kan sızı-
yor ve muttasıl (durmadan) pamukla tampon ediyordum. Muhiti presle 
kesilmiş gibi, zemini koyu esmer kırmızı renkte ve sarı koyuca noktalar 
arz ediyordu. Temasla kaidesi sert idi. Kendiliğinden ağrımadığını ve taz-
yik ettikte vecâ (ağrı) hissettiğini söylüyordu. Sol yanağı üzerindeki daha 
geniş ve kabuk daha kalın ve beyzi idi. Kulağının arkasında büyük ade-
nit mevcut ve tarifine nazaran yüzünün şiştiğine bakılırsa bir intân-ı tâli 
(ikinci bir enfeksiyon) neticesi lenfanjit geçirdiği anlaşılıyordu. Her şey-
den evvel leishmanyoz düşündüm ve preparasyonları ihzâr ederek (ha-
zırlayarak) lâzım gelen telvinât (boyamalar)dan sonra cesimatı (cisimleri) 
gördüm ve tedaviye başladım”36. 

Prof. Dr. Hulusi Behçet 4. vak’ayı kısaca şöyle yazar: 
“Müşahede -4- Sabık İran Şahı mensubiyetinden 13 yaşlarında bir 

kız, altı ay mukaddem (önce) Tahran’dan İstanbul’a gelmiş, akrabaların-
dan bir muhterem zat ile bir ay önce müracaat etmişlerdi. Kızcağızın sağ 
yanağında bir onluk hacminde kırmızı derin bir yara vardı. Üzeri kalın 
bir kabukla örtülü, genel manzarası şark çıbanını göstermekle beraber 
lâkayıt bir nazarla bakılırsa ekzemaya da benziyordu. Bu yaraya hiçbir 
tedavi yapılmamıştı. Kabuk güçlükle kalkıyordu. Fazla hassas bulunma-
sından dolayı klor dietil ile hassasiyetini mümkün olduğu kadar azalta-
rak parça parça çıkarabildim. Cildde kanama vardı. Yara iki santimetre 
uzunluğundaydı ve ne lenfanjit, ne gangliyoz şişliği ve ne de erizipel hâli 
vardı. Beş müstahzar yaptım. Bunları Romantoviski ile boyadım. Leish-
manyozlar görünüyordu. Teşhisi müteakip diyatermi ile tedavi ettim. 
Çocuk hassasiyet gösterdiğinden klor d’etil ile mümkün olan anesteziyi 
yapıyordum. Az dozlardan başlamak üzere tedricen çıkan miktarla ve üç 
celsede tedaviyi tamamladım. Kontrol için bir hafta sonra gelmelerini 
söylemiştim. Eşcümle Paris’e gitmek lüzûmu dolayısıyla bırakdığı nedbe-
yi (yara izi) göremedim”37. 

Hulusi Behçet bu dört vak’ada da yazdığı gibi şark çıbanlarının dia-
termi ile tedavisine önem vermektedir. 

Yine bu ünlü hekim Şark Çıbanı’na neden olan mikroorganizmaların 
bulunuşu ve ona verilen adlar hakkında şöyle yazmaktadır: 

“İşte memleketimizde Şark Çıbanları namı altında muhtelif (çeşitli) 
şehirlerde görülen işbu afet-i cildiyeyi (cild afetini) ilk teşhis eden ve 
amil-i maraziyesini (hastalık etkeni) bulan İsmail Hakkı Bey’in söylediği 
gibi vatanımızdan Amerika’ya -Boston şehrine- gidip yerleşen bir ailede 
tatbikatıyla cismani tarif eyleyen Wright isminde bir Amerikalı alim ev-
velâ Helcosome tropicum namını vermiştir. Aynı tarihlerde R. Ross da 
bularak Leishmania tropicum ou furonculosa olarak isimlendirdi. Bi-
                                                           
36 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 9. 
37 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 10-11. 
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lâhare (daha sonra) kalaazar diye anılan ve umum bünye rahatsızlığını 
hazırlayan Leishmania Donovani meydana çıkartmıştır”38. 

Dr. Hulusi Behçet bu küçük kitabında Leishmania cinsleri hakkın-
da da önemli bilgiler verir: 

Leishmania cinsleri, trepanazom sınıflarının mükemmel devirlerinde 
tesadüf edilen ve bunların basit bir numunesi telakki edilmektedir. Le-
ishmania’lar iki muhtelif şekildedirler: 1) Flajelsiz tipler, 2) Flajelli tipler. 

Flajelsizler eşkâl ve safdar olup pek basittir. Flajelli numuneler nikol 
vasat ziraında veyahut citrate kan derununda suni yetiştirilir. Her on 
beş veya yirmi günde pasaj yapmak lazımdır. Flajeller 4-20 mikro uzun-
luğunda, 2-4 mikro arzındadırlar. Hareketleri uzun kuyruğu bulunan bir 
balık gibi vasıfdârdır. Yirmi gün kadar hayatlarını korurlar. Flajeller ek-
seri bir arada toplanarak bir çiçek halinde görüldüğü vakidir. Beşere 
musallat olan Leishmania’lar iki nevi olmak üzere kabul olunmaktadır. 
Biri Donovani, diğeri L. Tropica’dır. Birincisine Kala-azar veya Spleno-
megalie Tropicale dendiği gibi, ikincisinin hemşiresi bulunan ve Şark 
Çıbanları’nın bir cinsi olan L. Americana vardır. Fakat L. Donovani ile 
L. Tropicana arasında 1912-1914 senelerinde yapılan araştırmalar neti-
cesi hayati özellikler bakımından fark bulmuyorlar”39. 

Yine Hulusi Behçet, şark çıbanına verilen adlar ve görüldüğü yerler 
hakkında da bilgiler verir: 

“Kala-azar bidayette Hindistan’da görülmüş, siyah humma ve öldürü-
cü humma namlarıyla adlandırılmıştır. Asya’nın cenub mıntıkalarında 
ve Bahr-i Sefid (Akdeniz) havzasındaki çocukların büyük bir kısmında 
daima tesadüf edildiğini Lavaran bildirdiği gibi kâhil (gelişmiş) çocuklar-
da biraz farklı araz (belirti) gösterir. Haleb çıbanı, Nil, Tahran, Isfahan, 
Filistin, Ankara, Diyarıbekir çıbanları namile yadolunur. Afrika’nın şi-
mâlinde, Bahr-i Sefid mıntıkasında Girit ve Yunan adalarında, Adana ta-
raflarında görülür. Bağdat gibi mahallerde senenin muayyen mevsimle-
rinde -Eylül ve Teşrinievvel aylarında- bulunup da yakalanmayan nadir-
dir. Bilhassa suya civar, nehirlerde dolaşanlar daha ziyade maruzdurlar.” 

Dr. Hulusi Behçet ayrıca hastalığın gidişi ve yayılması hakkında da 
bilgiler verir: 

“Hayvanattan köpeklere, sıçanlara, maymunlara aşılanır, tırnaklarla 
temas eden elbiselerle bizzat kendilerini telkih edenler mevcuddur. Açık 
mahallerde husule gelmesi, haşaratın soktuğuna şüphe bırakmaz.” 

Dr. Hulusi Behçet, Ali Rıza’nın Kısri civarında görülen bir çeşit Le-
ishmanioz’un yedi sene devam ettiğini ve tamamiyle Lopus Oxidane 
benzediğini bildirdiğini de belirtir40. 
                                                           
38 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 12. 
39 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 13. 
40 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 14. 
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Hulusi Behçet, Şark Çıbanı’nın görünümü, gelişimi ve tanısı ile ilgili 
şu bilgileri de vermektedir: 

“Tedricen hacmi artar, tüberkül hâleti alır. 15-20 gün zarfında tüber-
külün zirvesinde de bir püstül olur. Aynı zamanda kurumaya sarı kirli 
bir kabuk teşkiline meyyaldir. Bazen kabuk düşer. Bazen kabuk kalınla-
şır ve altında karhanın (yaranın) faaliyeti vardır. Mahiyeti mışır mışır, 
zımba ile kesilmiş bir tarzdadır. Bir ifrazat vardır ve kabuğu pek kuvvetli 
olarak yapışıkdır. Yaranın derinliği bünyenin mukavemetine bağlıdır. 
Madeni beş para büyüklüğünden 20-30 cm’ye kadar genişlik gösterebi-
lir. Dört-beş ay içinde kapanmağa meyillidir. Nedbe başlangıçta parçalı-
dır. Daha sonra sarımtırak olur ve merkezi beyaz, esmerdir. Şark çıban-
larının teşhisinde en çok Lopus, ürtiker, frengi, royasifilitika ile karıştırı-
lır. Ancak üç azami beş günde en karışık vak’alarda teşhis mümkündür. 
Parazitin araştırılmasıyla teşhis konur”41. 

Dr. Hulusi Behçet şark çıbanının tedavisinde bazı ilaçların da kulla-
nıldığını yazar. Bu konuda magnaneti potas tuzları, blue de metilen mer-
hemleri, arseno benzol, salvarsan gibi ilaçların yüzde yüz etkili olmadığı-
nı belirterek şunları yazar: 

“Arseno benzol çıkalıdanberi -parazitin tripanazomiyos sınıfına yakınlı-
ğı dolayısıyla- birçok müellif tatbikatında bulunarak tesirini medh etmiş-
lerdir (övmüşlerdir). Bu meyanda Edirne Merkez Hastanesi’ne Romanya 
harbinden sevkolunan Arab askerler arasında onbeşi mütecaviz (aşkın) 
vak’aya tesadüf etmişdik. Arsenobenzol şırınga edildi. Altı vak’ada düzel-
me görüldü. Geri kalan hastalarda iyileşme olmadı. Hastalar yaralı idi. Bir 
kısmı üç, diğerleri dört-beş ay yatmağa mecbur kalmışlardı. Bu müddet 
zarfında kendiliklerinden şifa bulmaları ihtimalini daha makul gördük ve 
salvarsanla terapinin ciddi bir tedavi teşkil etmediğini anladık. Bizim gibi 
diğer arkadaşlarımız dahi muhtelif mahallerde aynı şırıngalardan ve yüzde 
yüz denecek bir salah ve şifa görememişlerdir. Geçen sene (dört sene mu-
kaddem), tartre-stibié ile tedavi edilen bir çocuk üzerine münakaşalarda 
her iki ilacın da az çok tesiri olduğunu söylediler. Hastayı takdim eden zat 
-frengiye duçar- frengi belirtileri gösteren diğer bir vak’ada neosalvarsanın 
yalnız frengiye tesir ettiğini ve Halep çıbanına tesir etmediğini bir müşaha-
dede bildirmişti. Bu tarzda daha iki vak’ayı hatırlamakdayım. Bazen etıb-
ba (hekim) arkadaşlarımız çıbanın nescine zerkiyatdan (şırıngada) istifade 
olunduğunu, bir kısım da tuzunun ekilmesinden salvarsan merhemlerin-
den faide gördüklerini söylüyorlar. Bu hususda Reşat Rıza ve Abdülka-
dir Beylerin tecrübeleri vardır, malûmatı lütfederlerse teşekkür ederim.” 

Böylece bu ünlü hekim bu ilaçların hiçbirinin tam olarak şark çıbanına iyi 
gelmediğini, bazı hekim arkadaşlarının da bu konuda yanıldığını belirtmektedir42. 
                                                           
41 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 15. 
42 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 16-17. 
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Kitabının her sahifesinde diatermi uygulamasını öneren Dr. Hulusi 
Behçet bu konuda şöyle bilgi verir: 

“Haleb ve şark ve ilâh namlarla anılan çıbanlar, mevzii (lokal) bir cilt 
hastalığı bulunmasına binaen en fazla onbeş-yigirmi günde şifa temin 
eden ve terk edeceği nedbenin fark olunamayacak derecede husulünü 
emniyete alan diyatermidir. Bilcümle tedaviye faikiyeti (üstünlüğü) artık 
müsbet bir şekle girmiştir. Diyatermi cereyan ile işleyen ve şimdiki hal-
de ancak büyük şehirlerimizde bulunabilecek bir alet olmasından dolayı 
arz edilen donmuş asit karbonik de reddedilemez.” 

Burada görüldüğü gibi Dr. Hulusi Behçet diyatermi aletinin büyük 
şehirlerde bulunabilmesi nedeniyle bulunmayan yerlerde asit karboniğin 
de tedavide kullanılabileceğini bildirmektedir. 

Dr. Hulusi Behçet’in, şark çıbanını tedavide kullanılan salvarsan, 
tartre-stibié vs. gibi ilaçlar hakkında verdiği diğer bilgiler de şöyledir: 

“Esasen tartre-stibié şırıngalarının tatbikindeki mahzurlar, faydala-
rından fazladır. Salvarsan terapide uzun sürmesine rağmen muvaffaki-
yeti kati olması gerektir. Mevzii (lokal) bir hastalık için umumi tedavi ic-
rasına kalkmak doğru değildir. Donmuş asit karbonik zararlarının azlığı 
nedeniyle tartre-stibié ve salvarsana tercih edilir. Diyatermiyi istisna 
edersek donmuş asit karbonik bilhassa muhtelif şehir ve sancaklardaki 
arkadaşlarımız için pek güzel bir uygulama alanıdır.” 

Bu arada Dr. Hulusi Behçet donmuş asit karbonik hakkında da kita-
bında şöyle yazar: 

“Hayli zamandır Lupus teritemeto, lekeler gibi kullandığımız donmuş 
asit karbonikle (müncemid hamızı karbon) ilgili alet taşınması müşkül 
doldurulması bir iş olan koca bir bombadır. Hâlbuki Fransızların yeni çı-
karttıkları Cryocautére ufak bir kutuda portatif şekle sokulmuş ve her-
kesin istifade edeceği tarzda ortaya konmuştur. Donmuş asit karboniğe 
birçok cihetlerden tercih esasları vardır. Velhasıl şark çıbanlarının teda-
vilerinde bırakacağı nedbe ile hekimin yüzünü güldürür. Hastaların 
memnuniyetini mucibdir. Ve pek az zamanda marazı ortadan kaldırır. 
Diyatermi olmayan mahallerde ise müncemid hamızı karbon (donmuş 
asit karbonik) kullanmalıdır”43. 

Dr. Hulusi Behçet küçük kitabının son sahifelerinde bazı vak’alarda-
ki tedavi uygulamalarından söz eder ve bu uygulamalarda kullandığı di-
yaterminin kesin bir yararı bulunduğunu belirtir: 

“922’den 925 Haziran’ına kadar gerek hastane ve gerekse muayene-
hanede hususi olarak müracaat edenlerin adedi dokuzdur. Bu suretle 
gelen hastalarımdan biri Halepli, ikisi Adana civaındandı. Diğerleri Diya-
rıbekir, Musul, Harput ve bir tane de Trabzonlu var idi. Bu sonuncu 
hasta bir sene mukaddem (önce) onbeş gün için Erzurum’a gittiğini, baş-
                                                           
43 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 17-18. 
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ka hiçbir tarafta bulunmadığını iddia ediyordu. Fakat hastalığı Şark Çı-
banı idi. Müstahzaratta Romanovski boyaması ile nükleit lökositler, pa-
razitleri havi idi. Bir kısmı on, diğerleri onbeş, bazıları bilhassa makrofaj 
hücrelerde yirmiye yakın görülüyordu. Hastalarımdan 20 yaşlarındaki 
mektep kapıcısının alnından, burnundan yaptığım müstahzarlarda vazi-
feden parazitler görüldükten sonra teşhis koymuştum. Arazı seririye ba-
riz idi. Bir mütehassısın nazarından kolaylıkla kaçmayacak şekilde le-
ishmanyozu şüphelendiriyorlardı. Romanovski ve kimza boyamalarıyla 
teşhis kati idi. Ancak esas mesele, diyatermi ile müncemid (donmuş) ha-
mızı karbonun (karbonik asit) mukayesesini yapmakdı. Bu hastalarım-
dan üçünü müncemid hamızı karbon (donmuş karbonik asit) ile tedaviye 
kalkıştım. Diğerlerinde diyatermi kullandım. Her iki tarz tatbikin aşikâr 
itiraz kabul etmeyecek delilleri önünde şayanı tercih bulunan diyatermi-
dir. Halep Çıbanları için ideal bir tedavi olduğuna kanaatimi her surette 
kuvvetlendirdim”44. 

Dr. Hulusi Behçet, burada diyatermi ile tedaviyi donmuş karbonik 
asitle tedaviden de üstün bulmaktadır. Yine bu konuda Hulusi Behçet 
bir başka vak’adan söz eder. Bu ünlü hekim bu vak’asında, hastayı, 
4/100 Alipinle lokal anestezi yaptıktan sonra birkaç seansa gerek gör-
meden bir seansta diatermi uyguladığını bildirerek on gün sonra hastayı 
muayene ettiği zaman karbonlaşan kabuğun pensle kalkacak kadar gev-
şediğini belirtir45. 

Ayrıca bu ünlü hekim kitabının son üç sahifesinde donmuş karbonik 
asitle diyatermiyi karşılaştırarak diyatermiyle tedavide kesin sonuç alın-
dığını belirtir ve şöyle yazar: 

“Müncemid hamızı karbon (donmuş karbonik asit) ile alınan netice-
lerde bazen nüks ihtimalleri bulunduğu halde diyatermide katiyen gö-
rülmemektedir. Sathi ve vasati ne nisbetle olursa olsun hissini ibtal et-
tikten sonra diyatermi tatbikatında istifade gerek sûret gerekse tened-
düb (yara kapanması) güzelliği ile diğer usullere tercih edilmelidir. Az 
zamanda azami yigirmi günde en geniş Halep çıbanları bu suretle iyile-
şirler. Vecaa (ağrıya) karşı yüzde dört nisbetinde alipinle satha derin 
olarak dört taraftan sevk etmek kâfidir. Tedricen miktar arttırılmak 
üzere istenildiği kadar şerareyi (elektriği) arttırmak mümkündür. Hâl-
buki müncemid hamızı karbon (donmuş karbonik asit) tatbikatdan bir 
süre sonra şiddet gösterir. Bir kısım şahısların tahammülü pek güç 
oluyor”46. 

Dr. Hulusi Behçet bu kitabının son cümlesinde de diyaterminin mut-
lak uygulanması gerektiğini belirtir: 
                                                           
44 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 18-19. 
45 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 19-20. 
46 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 21-22. 
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“Hali hazırda pek çok hastahanelerde diyatermi mevcuttur. Muhte-
rem meslektaşlarının tesadüf edecekleri Leishmanyoz vak’alarında hiç-
bir tereddüde mahal kalmamak üzere derhal tatbik etmelerini temenni 
ederim. Elektrik cereyanı bulunmayan muhitte ise müncemid hamızı 
karbon (donmuş karbonik asit) şayanı tavsiyedir”47. 

Yine Hulusi Behçet, Şark Çıbanı ile ilgili olarak daha sonra yazdığı 
1934 tarihli ve Wright Çıbanları Serriyatında İhmal Edilmiş İki Mü-
him Nokta adlı yazısında ise şunlardan söz eder48: 

“Leischmaniose’ların nadir şekilleri, histolojik görünümleri bulaşma 
şekli ve diğer (Leischmaniose)larla kıyasları hakkında pek çok kitap ve 
etütler neşredilmiştir. Bunların hiçbirinde esaslı olarak, senelerden beri 
takibatımızla müşahede ettiğimiz belirtilere rastlamadığımızdan burada 
iki mühim noktaya temas etmek istiyorum. 

Bunlardan biri kabuk teşekkülü anında kabuğun kaldırılmasile ka-
buğa yapışık çivi arazının görülmesi; ikincisi de nedbeler (yara izleri) 
üzerinde ve civarında tuberculose’ların bulunmasıdır. 

Malumdur ki direkt aşılama suretile elde edilen tezahüratta görülen 
araz (belirti) ile herhangi bir muhitte hastalığa yakalanıp Wright Çıbanı 
çıkartanlarda olan belirtiler, müelliflerin (yazarların) bahsettikleri gibi 
hemen hemen birbirine uygundurlar. 

Şark çıbanlarında, işbu çivi teşekkülleri, muhtelif ebada (boyutta) ol-
mak suretile, mevcudiyeti, klinikte mühim bir araz olduğuna, yüzlerce, 
vak’ada tesbit ederek kanaat getirdik. Çıbanın ilk devirlerinde parazitle-
rin bol görülmesine ragmen, 4.ncü 5.nci aydan sonra azaldığı bilinir. 
Eğeryaramsı bir şekil almışsa, kabuğun kalkması ile beraber karhanın 
zemini tomurcukludur ve koyu bir ifrazı vardır. Bazı vak’alarda merkezi 
karha (yara) gittikçe derinleşir ve muhitteki bir pensle kaldırıldıkta yine 
çivi teşekküllerine tesadüf olunur. Yapışık kabuk kaldırıldığında, kabuk-
larla birlikte kopan kısımların altlarında çivi teşekkülleri hemen ekseri-
yetle mevcuttur. Şimdiye kadar yayınlanan klasik kitaplarda bu cihetin 
belirtilmesi ihmal edilmiştir. Jadasshon Külliyatı’nın Halep Çıbanları 
kısmında Mayer bile bu hususta aşağıdaki satırlarla maksadımıza te-
mas etmediğini göstermiştir. (Mayer) den aynen: Karhayı örten kabuk, 
ekseriyetle sağlam bir surette yapışmıştır ve çıkarılmasile vaki olan ifraz 
gayet azdır. Zaman zaman çok kerre, mihaniki tesirlerle kabuk kopar ve 
küçük buruşmuş yaranın granulation’la dolu olan sathı meydana çıkar. 
İfrazın bir doğal sonucu olarak ikinci defa yine bir kabuk teşekkül eder 
veyahut uzun zamandan beri mevcudiyyeti dolayısile yeni ve ince bir epi-
dermis tabakası olur. Bu tarzda tekrar kapalı bir kabarcık hasıl olur, çı-
                                                           
47 Hulusi Behçet, Not 29’da a.g.e., s. 23. 
48 Hulusi Behçet, “Wright Çıbanları Seririyatında İhmal Edilmiş İki Mühim Nokta”, Deri 

Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 1 (1): 18-22 (1934). 
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banın devamı müddetince kaideten bu haller sık sık tekrarlar ve bir şark 
çıbanı böylece aylar ve hatta senelerce uzayabilir. 

Yedinci ay içerisinde (granulation) emareleri görünmeğe başlar ve ço-
ğu vak’ada 10-11.nci aylarda daimî kalan bir nedbe ile son bulur. Bu se-
bepten şark çıbanlarına ekseri memleketlerde (yıl çıbanı) namını verdik-
leri, halk arasındada bilinir. Yine bilinen de nedbe, zamanla rengini kay-
beder ve nihayet zamanla beyaz, derin ve kıllı nahiyelerde ise tabiatile 
kılsız olarak yara izleri kendisini gösterir. Hastalar, hayatlarınca silin-
mez izlerin lekelerini taşıyarak yaşarlar. 

Hastalık umumiyetle vasati olarak 4-10 ay, bazı müellifler 3-18 ay he-
sap ederler. Bir kısım müellifler 7 sene faraza, Fotinos 21 ay, Atkins 18 
ay, Willemin 4-5 sene devam ettiğini, Yakimoff 2-5 sene, Owen 17 sene 
sürdüğünü bildirir. 

Senelerden beri nazarı dikkatimizi celp eden 310 vak’ada gördüğüm 
ikinci noktayı arz edeceğim. O da, çıbanların muhitinde gösterdikleri tu-
berculose tegayyürlerdir. 

En mühim durum yukarda bahsettiğim gibi (bacille de Koch)ların yer-
leşmesi ve uygun zemin bulduğu takdirde, (tuberculose)a ait cildî belirti-
ler göstermesidir. Burada şunu kaydetmek isterim. O da çıbanın son de-
virlerinde tuberculose nescini göstermesidir. 

Bu arada Dr. Hulusi Behçet bu yazısında bazı olguları vermektedir. 
Bunlardan biri de aşağıdadır: 

“Altı sene önce Elazizde iki yanağında ve alnında müteaddit çıban-
lar çıkarıyor ve bir sene devam ettikten sora kapanıyor. Bunlardan 
sağ yanağında ve alnı üzerinde birtakım teşekküller husule geliyor, 
birçok tedaviler yapılıyor, netice görülmüyor. Nihayet 1930’da polikli-
niğimize müracaat ediyor. Diathermie ile alnı geçiyor. Yüzündeki li-
pomlarm bir kısmı kayboluyor. Halen Finsentherapie tatbik edilmek-
tedir.” 

Yine Dr. Abimelek’in Hulusi Behçet’in Şark Çıbanı’nda belirttiği çivi 
arazı üzerine yazdığı 1934 tarihli ve Cilt Leischmaniose’ları Hakkında-
ki Münakaşa Münasebetiyle adlı yazıda kısaca şunlar vardır49: 

“Aziz dostum Hulusi Behçet’in 1920 senesinden beri nazarımızda 
canlandırdığı ve her sene cemiyetimizin muhtelif celselerinde getirip gös-
terdiği vak’alarda bildirdiği çivi arazı üzerine birkaç satır yazmak manevî 
mecburiyetini duymaktayım. 

Istanbulda (autochton) olarak ilk defa gördüğüm bir Halep Çıbanı 
vak’ası, (Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie 1928) in 3 nu-
maralı nüshasında yayınlandı ve daha sonra Hulusi Behçet’in beş ve 
Muallim Talat’ın altı (autochton) vak’aya şahit olduklarını Hulusi Beh-
çet’in neşriyatından anladım. Bu suretle umumî harpten sonra gerek Is-
                                                           
49 Abimelek, Not 6’da a.g.e., s. 284. 
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tanbulda, gerekse diğer şehirlerde birtakım (autochton) vak’alara rast-
landığına şüphe edilmemelidir. 

Memleketimizde (autochton) olarak müşahede edilen hastaların bir 
kısmı, hastahğı beraber oturdukları diğer hastalardan almıştır. Memle-
ketimizden maada Fransa’da dahi (autochton) Halep cibanları müşahade 
edilmiştir. 1921 senesinde İtalya’da Cagliari eyaletinde, Mariani, genç 
bir çobanın alt dudağında bir Halep çıbanı müşahede etmiştir. Bu hasta 
memleketinden dışarı çıkmadığı gibi etrafta böyle bir afete yakalanmış 
hiçbir hasta yoktu. Mariani köpekten geçtiğinden şüphe ediyor. Memle-
ketimizde herhâlde köpeklerin Wright Çıbanının yayılmasında bir rol oy-
nadıkları görülmemektedir. Şark Çıbanları’nın muhtelif tablolarına tesa-
düf ettik. Bu meyanda yüzde mükemmel bir frengi şankrını taklit ettiği 
gibi frenginin muhtelif dönemlerini taklit etmekte olduğu ve yine birçok 
(Cryptogamiques) parasiter hastalıklarla benzeyiş gösterdiğini zikretmeyi 
de faydalı buluyorum”. 

Yazar bu yazısında Dr. Behçet’in bildirdiği çivi arazının bazı yazarlar 
tarafından bildirilmediğini belirterek şöyle yazmaktadır: 

“Şüphesiz kat’î teşhis Leishmania’ların tespitile ancak kabildir. Fa-
kat bu keyfiyet ancak laboratuvar tetkikatı gerektirir. Bu tetkikatı yerine 
getiremeyen bilhassa pratisyenlerin elinde, Hulusi Behçet’in pek şü-
mullü tetkik ettiği çivi arazı teşhisi hastalığın diğer deri hastalıklarından 
ayırımı hususunda gayet mühim bir dayanakdır.” 

Bu arada Alfred Marchionini ve Kemal Turgut tarafından 1944 tari-
hinde yazılan ve Şadan Talat Ural tarafından çevrilen Orta Anadolu’da 
Görülen Şark Çıbanlarının İntişarı, Patojenisi, Klinik ve Tedavisi 
Hakkında Tecrübeler adlı yazıda ise Orta Anadolu’daki şark çıbanları 
hakkında kısaca şu bilgiler verilir50: 

“Türkiye dermatologlarını çok yakından ilgilendiren en mühim ve en-
teresan hastalık şüphesiz şark çıbanı yani cilt lâyışmanyozudur. Biz An-
kara Cilt Kliniği’nde bu cilt hastalığının muhtelif evolüsyon devrelerine 
ait birçok vak’aları muntazam bir surette takip etmek fırsatını bulabili-
yoruz. Bu hastaların bir kısmı, bazı aksamı andemik olan, bazı aksamın-
da da hastalığa sporadik olarak rastgelinen Orta Anadolu bölgelerinden 
gelmekte, bir kısmı da ekseriyetle andemik olan doğu-kuzey vilâyetlerin-
den gelmektedir. 

Bizim coğrafî tetkiklerimizden, Kutanöz Leishmaniasis’in şark çıbanı 
şeklinin sıcak memleketlere, bilhassa Subtropikal mıntakalara ait bir 
hastalık olduğu neticesine varılabilir. Hastalığa 20 ve 45 arz dereceleri 
arasında rastlanmaktadır. Halbuki, Amerika Layşmanyozu ise daha zi-
yade tropikal mıntakalarda görülmektedir. 
                                                           
50 A. Marchionni, K. Turgut, “Orta Anadolu’da Görülen Şark Çıbanının İntişarı, Patojenisi, 

Kliniği ve Tedavisi Hakkında Tecrübeler”, Sıhhiye Mecmuası, 1944, 18: 185-264. 
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Aşikârdır ki zamanla bu hastalık Suriye’den bir taraftan şimale ve 
garba, Anadolu’ya doğru, diğer taraftan da Cenub’a, Filistin’e doğru ve 
oradan da Mısır’a intişar etmiştir. Anadolu’dan da hastalık 1822 sene-
sinde Yunanistan’a ve bilhassa Girid’e yayılmıştır. 

Anadolu’da en eski mihrakları Haleb’e yakın olan Diyarbakır, Urfa, 
Mardin ve Gaziantep havalisinde buluyoruz. Kayseri bu mıntakalara bi-
raz uzak geliyor. Şark Çıbanı, Anadolu’da husule geldiği vilâyetlere göre 
de isim almıştır: Diyarbakır Çıbanı, Mardin Çıbanı, Urfa Çıbanı vesai-
re. Son 20-30 sene zarfında şark çıbanı bu mıntakalardan Anadolu’nun 
diğer bâzı mıntakalarına dayayılmıştır. Bu yayılmaya sebep harb olabil-
diği gibi, bu mıntakâlardaki nakil vasıtalarının gelişmesi ile naklin diğer 
vilâyetlerle kolayca vukubulması da bir sebep olabilir. Hastalığın asıl an-
demik mıntakasının Orta ve Güneydoğu Anadolu olduğu anlaşılır. Bu 
mıntakalar küçük Asya’da bulunan step mıntıkaların aynı özelliktedirler. 
Şark çıbanının autochton olarak görüldüğü bir iki vak’asına da İstanbul 
ve Akdenizle Karadeniz’in sahil mıntakalarında rastlanmıştır. Bunları da 
oralarda bulunan doktor arkadaşlarımızın ihbarı üzerine anlıyoruz. Bur-
sa’ya vâki kısa bir seyahatimizde Dr. Lûtfi Karlova bize, son iki sene zar-
fında hakikî 6 lâyışmanyoz vak’asına tesadüf ettiğini söylemiştir. 

Endemi mıntakalarında iklim faktörlerinin oynadığı rol Orta Anado-
lu’ya da şâmildir. Hakikaten Anadolu’nun havası uzun süren kuru, sı-
cak yazlarile, az çok kısa süren, fakat ekseriya şiddetli olan kışlar ile be-
lirgindir. 

Diyarbakır Numune Hastanesi Cildiye Şefliği’ni idare eden talebem 
Dr. Şadan T. Ural, o mıntakada zuhur eden şark çıbanı ile iklim müna-
sebetlerini çok yakından tetkik etmiş ve bunu yayınlamıştır. Takriben 
700 rakım arz eden Diyarbakırla, bu mıntakaya ait olan Urfa, Mardin, 
Gaziantep vilâyetleri, şimalin soğuk ve şiddetli rüzgârlarından Toros sil-
sileleri vasıtasile korundukları halde cenubun sıcak iklimile doğrudan 
doğruya münasebette bulunurlar. Gerek Mezopotamya, gerekse Halep ve 
Bağdat, iklim bakımından birbirine çok benzerler. 

Toprak özelliği itibarile Anadolu’nun bu mıntakası, hastalığın ande-
mik ve sporadik olarak görüldüğü diğer mıntakalar gibi daha ziyade ka-
yalık olup, 600-1200 rakımda, ağaçsız, hozkır evsafındadırlar. Bilhassa, 
toprak, uzun süren yağmursuz, sıcak yaz mevsimlerinde tamamile kuru-
dur. 

Son olarak, Anadolu’daki andemi sahaları hakkında, diyebiliriz ki: bu 
hastalık, sıcak, ormansız ve kayalıklı olan ve step karakterli kuru bulu-
nan bu araziye hâs bir hastalıktır. Halbuki, Akdeniz’in ve Karadeniz’in 
rutubetli mıntakaları bu hastalıktan muaftır. Asıl andemi sahalarında 
Kutanöz Leishmaniosis’e az olsun, çok olsun her rakımda rastlanır. 
1000 metre rakıma malik mıntakalarda hemen her yerde hastalık görü-
lür.” 
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Görüldüğü gibi yazarlar Şark Çıbanı’nın Anadolu’nun en çok nerele-
rinde bulunabileceğini detaylı olarak vermektedirler. Yine aynı yazıda 
hastalığın Ankara’daki durumu hakkında geniş bilgiler verilmektedir: 

“Şark çıbanının Anadolu’da husule geldiği mevki şartlarını daha iyi ince-
leyebilmek için, yalnız Ankara’da bulunan ve şark çıbanı çıkaran hastalarda 
bu çıbanın nasıl ve ne şartlar altında husule geldiğini araştırmak kâfidir. 

Bu hususta biz 115 hasta üzerinde tetkikat yaptık ve 62’sinde hasta-
lığın bilhassa Ankara’da ve 53.nde ise çıbanın Ankara’ya civar bulunan 
köy ve havalide husule geldiğini tesbit ettik. Son büyük harbden evvel 
Ankara ve civarında şark çıbanına tesadüf edilemiyordu. Binaenaleyh 
hastalığın harb dolayısile başka yerlerden Ankara’ya gelmiş olması ihti-
mali varittir. 18 seneden beri Ankara Numune Hastanesi Cilt Klini-
ği’nde çalışmış olan Fahri İzgi’nin işaret ettiği nokta dikkati çekicidir. 
Bu mütalâaya göre, Ankara ve civarında son 4 sene içerisinde şark çıba-
nına ziyade miktarda tesadüf edilmesine sebep, cenubu şarkî ve şark vi-
lâyetlerinin Orta Anadolu ile tren hattı vasıtasile birleştirilmesi ve dolayı-
sile bu mıntakalar halkım birbirlerile münasebetlerinin artmış olmasıdır. 
Hakikaten şark çıbanı mıntakasmda enfekte hastaların Orta Anadolu ve 
diğer mıntakalara göre bir enfeksiyon mihrakı halinde diğer mihrakların 
husulüne sebep oldukları görülmektedir. 

Ankara civarında son zamanlarda yeni tesis edilen köylerin halkında 
bu hastalığa tesadüf edilmediği halde, vilâyetin eski kaza ve nahiyelerin-
de şark çıbanına az çok rastlanmaktadır. Bu hakikat hastalığın etyolojisi 
üzerinde de rol oynar. 

Ankara Şehri İçerisinde Şark Çıbanı Vak’aları 

Ankara’da tesadüf ettiğimiz 62 vak’a, bizzat Ankara’da enfekte olan, 
hiç harice çıkmamış olan vak’alara aittir. Biz bunların oturdukları yerleri 
tesbit ettik ve vak’alar münhasıran eski Ankara’ya, yani Bizans zama-
nından kalıp Selçukîler devrinde ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
tesis edilmiş olan Ankara kalesi civarına ve vak’aların mühim bir kısmı-
nın, Samanpazarı ve civarına ait olduğu anlaşıldı. Buna mukabil gerek 
Çankaya’da, gerekse Yenişehir ve Bahçelievler civarında bir tek şark çı-
banı bile görülemedi. Şark çıbanının, şehirlerin eski kısımlarında görül-
düğüne birçok müellifler de işaret etmişlerdir: Halep’ten Coussa, Ku-
düs’ten Kani, sonra Blanc ve Caminopetros, Mayer ve Malamos. Fakat 
bunların travaylarında gösterdikleri bu nokta, Ankara’da hakikaten na-
zarı dikkati çekecek derecede aşikârdır.” 

Yine bu yazıda Orta Anadolu’daki Şark Çıbanı’nın klinik durumu 
hakkında bilgi verilir: 

Orta Anadolu’da Görülen Şark Çıbanı’nın Klinik Levhası 

Çok büyük farklar gösterir. Keza her iki şark çıbanı nev’inin (oriental 
ve Amerikan şark çıbanı), klinik şekiller ile hastalığın seyrinde de büyük 
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farklar görülür. Bu noktalar Mayer ve Nauck’ın cilt hastalıkları kitabın-
da, keza Jadossohn ve Vigne’in kitaplarında, Darier ve Sabouraud’nun 
“Nouvelle Pratique Dermatologique”inde tafsilatlı olarak gösterilmiştir. 

Amerika Kutanöz Leishmaniasis’i umumiyetle Şark Çıbanı’na nis-
betle daha ağır ve uzun seyreden bir hastalıktır. Yalnız ciltte değil, ağız, 
burun, boğaz’da hattâ derinlere, kıkırdaklara, kemiklere yayılan geniş 
yaralar husule getirir. Şark Çıbanı travayları tetkik edilecek olursa, has-
talığın husule geldiği andemik ve sporadik her yere göre gerek seyir, ge-
rekse eşkâlinde az çok bir fark gösterdiği anlaşılır. 

Atkins’in 250 şark çıbanı vak’ası üzerinde yaptığı incelemelere göre, 
Mezopotamyanm şimalinde ağır eşkale, cenubunda ise hafif şekillere 
rastlanmıştır. İtalya ve Sicilya’da şark çıbanının kapalı, buton tarzındaki 
şekilleri, Sardenya adasında ise karhavî (yaramsı) şekilleri daha çok gö-
rülmüştür. Milâ Çıbanı namile tamamile selim şekilde seyreden bir şark 
çıbanı. Cezayir’de Milâ civarında husule gelmekte ve nedbesiz (iz bırak-
madan) iyi olmaktadır. Parrot ve Foley de aynı memlekette çıbanın mın-
taka itibarile fark ettiğini görmüşlerdir. 

V. Schrötter Suriye’den bildiriyor: orada çıban cesametçe çok büyük, 
fakat adetçe 100 kadar sayılacak derecede çokmuş. Hastalık en ziyade ço-
cuklara musallat oluyormuş. İspanya’da da çıbanın çok hafif seyreden bir 
şekli mevcuttur. Bu çıban ekseriya yüzde çıkmakta ve selim geçmektedir.  

Kültürlerde Brezilya tipi ile şark tipi arasında fark görüldüğü gibi, 
şark tipini temsil eden kültürlerin de birbirlerinden farklı olduğu (Filistin 
ve Türkistan tipleri) görülmüştür. 

Şark çıbanında görülen klinik farkların hakikaten mevcut olup olma-
dığını ve lâyışmanyaların nevileri bakamından muhtelif memleketlerin 
andemi sahalarında husule gelip gelmediğini anlamak için her şeyden 
evvel her memlekete ait vak’ayı bir bir klinikman etüt etmek lâzımgelir. 
Ancak, bundan sonra vak’aları mukayese etmek ve muhtelif andemi 
mıntakalarındaki iklim münasebetlerde bulunan neticeleri birbirile kar-
şılaştırmak kabil olur. Bu suretle şimdiye kadar meçhul bazı noktalar ve 
şark çıbanının etyolojisi aydınlanmış olur. 

Şark çıbanının tezahüratı ve nasıl seyrettiği İstanbul’dan H. Behçet 
ve C. K. İncedayı tarafından, keza İstanbul’da iken Gülhane Hastanesi 
Polikliniği’nde Burhan Urus tarafından, Ankara’da Cilt Kliniği’nde Mar-
cionini tarafından ve Diyarbakır Cilt Kliniğinden Şadan T. Ural tara-
fından bildirilmiştir. Bugün, gördüğümüz hastaların çokluğu sebebile 
hastalığın tezahüratı ve klinik seyrini birkaç sene evvelkine nisbetle da-
ha tafsilâtlı verebilecek bir vaziyete gelmiş bulunuyoruz.” 

Yazıda daha sonra şark çıbanının klinik seyri verilir: 
‘‘Syphilis ve tüberkülozda olduğu gibi hastalığın seyrini 3 devreye 

ayırmaktayız. Bunu yapmakla hemen hemen birtakım münakaşa ve tet-
kikleri mucip olacak bir meseleyi ortaya atmış bulunuyoruz. 

145



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 46

Birinci devir, enfeksiyonun başlangıcından yani marazın amilinin cil-
de nüfuzu anından itibaren başlıyarak husule gelen iptidaî elemanın bir-
kaç aydan bir veya birkaç sene sonra kendiliğinden şifa bulması zamanı-
na kadar devam eder. Hastalığın bu birinci devri, zuhur etmiş olan şark 
çıbanında lâyışmanyanın pozitif olmasile tahakkuk eder. Hastalık mihra-
kı bu devirde bir veya müteaddittir. Eğer mihraklar müteaddit iseler 
adetleri ne kadarsa, bunların herbiri hariçten vâki o kadar bulaşıcı has-
talığa tekabül eder. Biyolojik olarak, iptidaî devrin bu tezahüratı cilde 
nüfuz eden âmili marazîlere karşı o mahal cildinin müdafaa ve mukave-
metinin ifadesidir. 

Cildin bu mevziî müdafaası yetmiyecek derecede ise, o zaman lâ-
yışmanyalar kan veya lenf yolu ile vücuda nüfuz etmeğe başlarlar. Bu 
anda bütün organizmanın müdafaa vasıtaları vak’aların birçoğunda 
âmili marazîleri cilt içinde yerleşmeğe başladıkları bu kısımlarda -te-
davisiz dahi olsa- imha etmeğe kâfi gelir. İşte bu devreye ikinci devir 
denir. Hastalığın bu devrinde, büyük bir kısmı, bilhassa, marazların 
etkenlerinin kana karıştığı vak’alarda mihrakların örtülü cilt kısımları 
üzerinde de husule gelmiş olmalarile karakterizedir. Örtülü yerlerde 
çıkan bu mihraklar haricî intan tesirile değil, büyük bir ihtimalle kan 
yolu ile husule gelmişlerdir. Bu devirde de mihraklarda lâyışmanyalar 
görülür. 

Üçüncü devir tezahüratı, bir taraftan iptidaî devri mütaakıp zuhur 
edebildiği gibi, diğer taraftan da daima o mihrak zemini üzerinde ve 
onun tahavvülü ile müterafık olmak üzere çok çeşitli levhalar arz eder. 
Mihrak içerisinde parazitler ya hiç bulunmaz, yahut müşkülâtla buluna-
bilir. Bu devirde yara kendiliğinden şifaya meyletmez. Bilâkis hattâ sene-
lerce devam eder ve hattâ büyür. Biz bu devrede yalnız, o nahiye cildinin 
lokal müdafaa kuvvetlerinde değil, aynı zamanda bütün organizmanın 
da mukavemet kudretinde bir zaaf mevcut olduğunu kabul ederiz. Bil-
hassa, bu sonuncusu, müzmin malaryada veya anemi, avitaminoz ile uz-
viyeti kaşeksiye götüren hastalıklarda gayet aşikârdır. 

İptidaî Devir 

Bu devirde hastalığın kuluçka müddeti klinik tezahürattan ayrılır. 
Ekseriya uzun süren kuluçka müddeti bazı vak’alarda teşhis itibarile 
büyük bir ehemmiyet arz ettiğinden bu devrin tetkiki lâzımdır. Hastalı-
ğın kuluçka müddeti, yani Leishmania Tropica’nın cilde nüfuzundan ilk 
tezahüratın zuhuruna kadar geçen müddet olup uzun veya kısa olabilir. 
Tecrübî enfeksiyon vak’alarile kısa bir müddet endemi mıntakalarında 
bulunup sonradan salim bir mıntakaya gelerek orada çıbanı çıkaranlar-
da bu kuluçka müddetinin kat’î olarak tâyini mümkündür. Tecrübeleri-
mize göre, bu müddet Anadolu’da 2-6 hafta kadardır. Maamafih bu 
müddet birkaç aydan birkaç seneye kadar da uzayabilir. 
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İlk tezahürat 110 gün sonra çıkmıştır. Diyarbakır’da bu müellif bazı 
vak’alarda kuluçka müddetini 4-7 ay olarak tesbit edebilmiştir. 

Hastalığın göze görünen tezahürati ancak tecrübî enfeksiyonlarla ta-
nınmıştır. Çünkü hastalar ekseriya, bu tezahürata ehemmiyet vermezler 
ve doktora müracaat etmezler. Papül şekline gelen sark çıbanı vak’ala-
rında bazı hastalar doktora gelirler, birkaç hafta sonra bu papül merke-
zinden itibaren çökmeğe başlar. Bazı vak’alarda hasta üzerinde aynı za-
manda müteaddit mihraklar mevcut olabilir. Ekseriya sonraki aylarda 
papüller çukurlaşmaz, yavaş yavaş büyür ve nihayet bir buton halini 
alır. Monacelli, İtalya’da hastalığın seyri esnasında bu farka işaret et-
miştir. Bu devirde de butonun muhitinde lâyışmanyâları bulmak kabil-
dir. Bu butonlara vücudun hariçle teması olan açık yerlerinde tesadüf 
olunmaktadır. Bu papülöz ve buton devrinde hastalar cildin o kısmı al-
tında sanki bir yabancı cisim varmış gibi bir his duyarlar. Hastalığın göz 
kapaklarında lokalize oluşu çok değildir. 

Şark çıbanının dudaklarda husule gelmesi, Amerikan C.L.na nisbetle 
çok nadirdir. Burada buton, hemen hemen bütün alt dudağı kaplar. Bu-
tonun ortasında da hafifçe kanayan bir karha teşekküle başlamıştır. Ba-
zan ülsere olan çıbanın üzerinde gayet sıkı yapışık bir harşef (balık pulu 
şeklinde) bulunur. Hafif bir kuvvetle kaldırılmağa çalışılırsa o zaman alt 
sathında parmak şeklinde uzun ve kalın boynuz tipinde şişler görülür. 

Yine aynı kitabın yazarları şark çıbanındaki çivi şeklindeki oluşumun 
Hulusi Behçet tarafından bulunduğunu şöyle belirtmektedirler: 

“Bu symptom çivi alâmeti (signe de clou) ismi altında 1916’da H. 
Behçet tarafından yazılmıştır. Montpellier ise sürgü alâmeti (signe de 
herse) ismile bunu Hulusi Behçet’ten evvel meydana çıkardığını iddia 
etmişti. Escher’e göre Montpellier alâmeti bir basın hatası yüzünden 
1901 tarihli gösterildiğinden (Arch. f. Dermat. 185-21, 1943) biz de bu 
basın hatasından habersiz olarak Montpellier’yi önce zannetmiştik. Fa-
kat sonradan H. Behçet’in (Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi, 
No. 59-60, 1943) mecmuasında bu meselenin bilhassa Türkçe kısmı 
bizce iyice malûm bulunmıyan literatürü hakkındaki detaylı neşriyatını 
gördükten sonra ilk keşif şerefinin kendilerine ait olduğuna kanaat getir-
dik. Bu hakikatin bizzat Montpellier tarafından da kabul edildiğini bu 
sırada H. Behçet’in bana gönderdiği mektuptan anladım. 

H. Behçet, klinik tezahüratı başlangıcından itibaren takriben 3-4 ay 
sonra zuhur eden bu belirtileri teşhise çok kat’î bir delil teşkil ettiğini 
bildirmektedir. Bu bakımdan bu alâmet ayırıcı teşhis olarak kullanıl-
makta ve literatürde zikredilmektedir (Marchionini, Monacelli vesaire). 
Yalnız Suriye’de Escher bunu bir kaide telâkki etmemektedir. 

Bazı vak’alarda butonlann kenarı -bilhassa yaşlı hastalarda- âdeta 
kanser kanaatini verdirecek derecede sert hissolunur. Diğer vak’alarda 
buton yüzün büyük bir kısmını işgal edecek derecede büyüyebilir. Bazan 
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böyle bir tümör bütün burnu istilâ eder ve âdeta bir lüpüs perino man-
zarasını hâsıl eder. H. Behçet ve Monacelli de böyle şekillerden bahset-
mişlerdir. Bu vakaların bazılarında bütün burun, yanaklar ve üst dudak 
morarmış bir manzara arz edebilir. Vak’aların büyük bir kısmında tedavi 
tatbik edilmemişse mihraklar 9-10 ay veya bir sene sonra kendiliğinden 
şifa bulabilir. İşte çıbanın bu vasfı dolayısile hastalığa Anadolu’da yıl çı-
banı, Arabistan’da Habbülsene, Kafkasya’da Godownik veya Sahlik, 
İran’da Sâlek, Şimalî Afrika’da ve Fransız kolonisinde Bouton d’un 
an isimleri verilir. Bütün bu tabirler bu lisanlarda «Yıl Çabanı» mânasını 
ifade eder. 

İkinci Devir 

Şark çıbanında cildin lokal müdafaa mekanizması aciz gösterdiği tak-
dirde, layışmanyalar lenf ve kan yollarile vücuda dağılarak cildin diğer 
mahallerinde yeni yeni mihraklar husule getirirler. Lenfa sisteminin has-
talığa iştiraki umumî bir adenopati ve diffüs lenfanjit tarzında olabilir. 
Layışmanyalar lenf yolları içerisinde yavaşça ilerler ve içerisinde bulun-
duğu bu ince lenf damarlarını gayet ince sert inci dizisi şekline sokabilir. 
Nahiyevî lenf ukdeleri şişkinlikleri uzun zaman devam edebilir. Bunlar 
içerisinde de lâyışmanyalar bulunmuştur. Son literatürde intanın bu ka-
bîl lenf yolları içerisinde yürüme şeklinden az bahsedilmektedir. Metas-
taz suretile husule gelmiş olan bu çıbanlar dahi uzviyetin müdafaa kuv-
vetleri kâfi derecede mobilize olmuşsa birkaç aydan bir seneye kadar 
olan müddet zarfında kendiliğinden şifa bulabilirler. 

Yine Prof. Dr. Hulusi Behçet’in bu yazıya verilen cevabı 1943 tarihli 
ve Anadolu’da Şark Çıbanları Yayınınız Münasebetile adlı yazısında-
dır51: Bu yanıt kısaca şöyledir: 

‘‘Oldukça üzerinde çalışılmış bulunan yayınınızda dayanılan literatür-
lerde gördüğüm bazı noksanlıklar, hattâ yanlışlıklar hakkında cevap ver-
mekten kendimi alamadım. 

Zatî fikriniz olarak şark çıbanlarını -Wright- her şeye benzetebilir, 
başlangıç, seyir ve sonuçlarını, tipik, atipik şekillerdeki devirlerini sınıf-
lara taksim eder ve üzerinde istediğiniz gibi mütalâa yürütebilirsiniz. 
Bunlar, her müellifin hakkıdır ve zamanında kritikleri, münakaşaları ya-
pılır. 

Halbuki bir esası, bir olayı ortaya koyabilmek hususunda hakikatlere 
dayanma riayeti, zaruridir ve her bir mütehassıs için bir meslek borcu-
dur. 

Bu satırlarınız, bende yanlışlıkların tashihi ıztırarını doğurdu ve bü-
tün vesikalarla ortaya koyma mecburiyetini verdi. 
                                                           
51 Hulusi Behçet, “Anadolu’da Şark Çıbanları Yayını Münasebetiyle Prof. Marchionini’ye”, 

Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 10 (59-60): 2779-2812 (1943). 
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Dr. Nuri Osman ve İhsan Şükrü’nün çivi arazı vasıtasile parazitlerin 
tesbitini gösteren yazısını da aşağıya koyuyorum52: 

Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi 
4 Mart 1937,  No. 20. sahife 1388 

Otokton Olması Muhtemel Bir Şark (Wright) Çıbanı ve Histolojik Etüdü 
Dr. Nuri Osman Eren                                   Dr. İhsan Şükrü Aksel 

Bulunduğu memleketlere göre isim alan ve 54 sinonimi olan şark çı-
banının muhtelif isimleri aşağı yukarı herkesçe malûmdur. Her yere göre 
ismi değişen ve ayni âmili marazîden olan bu hastalığa muhtelif isimler 
vermek doğru değildir ve en doğrusu Hulusi Behçet’in dediği gibi hasta-
lık etkeninin kâşifinin isminden dolayı Wright Çıbanı demek yahut 
Fransa, İtalya; İspanya’da da görünmekle beraber vak’aların % 95 i şark-
ta olduğundan Şark Çıbanı veya Tropikal Çıban da demek muvafık 
olur. 

Hocam Muallim Ali Rıza, şark çıbanı hakkındaki kıymetli eserinde 
Anadolu’daki muhtelif yerlerde olan vilâyetleri işaret etmiştir ki bunlar-
dan Anadolu’nun cenup taraflarında ve herkesçe malûm olan yerlerden 
başka şimale doğru olan Çorum ve Orta Anadolu’da Kayseri, Niğde, Nev-
şehir, Keskin, Van; Kemahı göstermiştir. İstanbul’da şimdiye kadar otok-
ton olarak (Muallim Talât, Prof. Hulusi Behçet, Muallim Burhan, Dr. 
Abimelek) 14 vak’a tesbit edilmiş ve bu vak’alar Halic, Sütlüce, Eyüp, 
Kasımpaşa, Balat taraflarında görülmüştür. 

Her ne kadar müelliflerden Villemin kuluçka devrini 3, 8, hattâ 25 
sene olarak kabul ediyorsa da, birçok müellifler ve Türk dermatologları 
azamî 7 ay olarak kabul etmektedirler. Meselâ Jeanselme 5 ay, Bureau 
3 ay, Patton 16 gün, Wenyon 7 gün telkih edilen maymunlarda 35-100 
gün, köpeklerde 36-90 gün ve bu suretle Laveran asgarî 15 gün, vasati 
2 ay, azamî 7 ay olarak tesbit etmiştir. 

Bu hastalık maymun, köpek, kedi, beyaz fareye kabili telkihtir. Has-
talığın sirayeti doğrudan doğruya hastaya temas ile olabilir. Fakat bu fi-
kir münakaşalıdır. Bilvasıta sirayet daha mantıkîdir. Pire, bit, tahtaku-
rusu ile intikal ettiği fikri de vardır. Gece ısıran kanatlı haşarat ve bun-
lardan en başta Flebotomlarm naklettiği kat’î olarak tesbit edilmiştir. 

Müellifler şark çıbanını histolojik olarak iki devreye ayırıyorlar: Baş-
langıç devresi, Kemal devresi. 

Papulo-squameuse de denilen başlangıç devresinde sahneye hâkim 
olan mihrakların bir tüberkülide benzemesidir. Etrafı lenfosit irtişahı ile 
çevrilmiş olan bu nodüllerin ortasında bol epiteloid hücreler bulunur. 
Bu mihraklar gitgide aralarında birleşerek bir granülom vasfını alırlar. 
                                                           
52 Nuri Osman, İhsan Şükrü, “Otokton Olması Muhtemel Bir Şark (Wright) Çıbanı ve Histo-

lojik Etüdü”, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 20: 1388 (1937). 
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Burada tek tük lökositler de görülür. Ayrıca ortadaki iri protoplazmalı 
monositlerde bol parazitler mevcuttur. Bu parazitler ufak mihraklarda 
görülmez. 

Zamanla incelmiş olan epitelde bir kabuk peyda olur ve bir müddet 
sonra bu ince epitel tabakası parçalanarak granülom dokusu bir yara-
laşma manzarası ile meydana çıkar. İşte bundan sonra kemal devresi 
denilen Ulcero-croûteuse safha başlamıştır. Bu yaralaşan sahanın üzeri 
bir kabukla örtülüdür. Bunun altındaki granülom nesci arasında bir 
miktar epitel dizilerine tesadüf olunabilir. Burada da manzara yine tü-
berkülide benzemektedir.” 

Yine Hulusi Behçet 1937 tarihli ve Wright Çıbanları Hakkında Kli-
nikte Ehemmiyet Verilmesi Lâzım Gelen Noktalar ve Esaslar Hak-
kında Umumî Görüş adlı diğer bir yazıyla da yanıt vermektedir53: 

“Yine arşivimizde çıkan Dr. Sadri Yener, Dr. Hüsamettin Petek ve 
Dr. Nail Hünler’in müşterek yazıları: 

Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği Arşivi 
Cild 4. No. 20, Mart 1937. sahife 1391 

Phlebotomes’la intikali tahakkuk eden, -nadir direkt temaslar hariç- 
ve hayatî, kimyevî reaksiyonlarla, tahribatı mevziî olarak kalan bir has-
talık bulunduğu kat’iyetle anlaşılan, Wright çıbanlarına memleketimizin 
her tarafında rastlandığı, gün geçtikçe daha ziyade anlaşılmakladır. 

Ülkemizin hiçbir şehri bu hastalıktan masun değildir, denecek dere-
cede vak’alara tesadüf edilmektedir. Zira bir şark çıbanlı şahıs gittiği 
yerde, flebotomlarm tecavüzüne maruz kalınca flebotomlar bu parazitle-
rin tekâmülünü uzviyetlerinde yaptıktan sonra ısırdıkları herhangi bir 
şahsa aşılayabilmektedirler. 

Memleketimizde beledî olarak bulunan yerlerde hususî isimlerle, Ur-
fa, Antep, Diyarbakır ve ilâh namlarla yadolunan Wright Çıbanları’nın 
isim sayısının belki hakkile tesbit edilmemiş olduğuna eminiz. 

Hocamız Hulusi Behçet’in 1932 Marsilya Hıfzıssıhha Kongresi’nde-
ki tebliğinden anladığımıza göre memleketimizdeki çıban isimleri dahil 
edildiği halde sayısı daha kim bilir köşede bucakta mevcudiyetleri ilmî 
olarak meydana konmuş birtakım isimler, zamanla belli olacaklardır. 

Hulusi Behçet bu hastalığın gerek klinik ve gerekse memleketimiz 
için coğrafî taksimatını mikrobiyolojik taharrilerini tecrübevî uğraşmala-
rını taklit ettiği hastalıklar üzerinde nadir şekillerini ve nihayet estetik 
noktai nazarından, cidden bir şaheser olan diyatermi tedavilerini oku-
dukça iyi tasvir etmiş ve şimdiye kadar olan neşriyatı bir yığın denecek 
dereceyi bulmuştur. Memleketimizde de olduğu kadar gerek Almanya, 
                                                           
53 Hulusi Behçet, “Wright Çıbanları Hakkında Klinikte Ehemmiyet Verilmesi Lazım Gelen 

Noktalar ve Esaslar Hakkında”, Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 1943. 
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gerek Fransa’da, uluslararası kongredeki tebliğler ile aydınlattığı nokta-
lar yerli ve hariç memleketlerde de ecnebi mütehassıs meslekdaşlarımı-
zın nazarları önlerine konmuştur. 

Bu hastalığın başlangıcından itibaren, klinik yönden görünen vasıflar 
pek güzel tarif edilmiş ve istinat noktalarına dayanarak daha uzaktan 
teşhisin vaz’ı mümkün kılınacak şekle sokulmuştur. 

Bu hususta yine hocamızın 1916’dan beri tarif ettiği, nihayet Marsil-
ya kongresinde ve sonradan Fransız Dermatoloji Cemiyeti’ndeki mü-
nakaşalı tebliğleri haricî manzaraya bakarak Wright Çıbanı şüphesini 
veren görünüşler aldanmıyacak ve diğer hastalıklardan ayırımına hizmet 
edecek vasıftadırlar. 

Gerek buton zamanında ve gerekse çıbanın oturduğu manzarası ve bu 
manzarayı süsliyen parakeratozik tefellüsatm intizam ve insicam altında 
papületlerle beraber muhite doğru yayılması derhal nazarlarımızda bir 
Wright Çıbanı’nın mevcudiyetini gösterir ve bu klinik ikaz, parazit arama 
ve araştırmasının âdeta âmilidir denecek kadar seririyatta bizi aldatmaz. 

Bu hususiyetlerin, yani çıbanların haricî görünüşlerinin etraflıca tas-
virlerine hiçbir kitapta bulunmıyacak derecede ortaya döken hocamız 
Hulusi Behçet’in dersleri, verdiği takrirleri ve etüdleridir. 

Bu arazın paylaşılması hayli gürültülü olmuş ve nihayet bütün dünya 
literatürünü her lisanda hattâ İspanyolca ve Japonca’da takip etmek 
üzere bir mehaz bırakmamak şartile araştıran Jadassohn külliyatında, 
yazılarını büyük bir zevk ve lezzetle okutturan M. Mayer ve hali hazırda 
Hamburg (Troppen hygiene pathologie und therapie) Estitüsü Müdürlü-
ğünü yapan Ernst Nauck yazılarıyla çivi arazının aidiyetinin Hulusi 
Behçet’e ait olacağını kesip atmıştır: 

Artık memleketimizin her tarafında tanınan bu araza dayanarak en 
az vasıftar bulunan tagayyürlerde bile, istifade edebilmekliğimiz müm-
kün olacaktır. Nitekim en son cild ve zührevî hastalıklar cemiyetinin içti-
maında otokton olarak gördüğü vak’anın tebliğinde muhterem mes-lek-
daşımız Nuri Osman Eren de bu araza büyük bir ehemmiyet vererek çok 
kıymetli olan otokton vak’asının teşhisine yürümüş ve çivilerde paraziti 
histolojik tesbite muvaffak olmuştur. 

Hulusi Behçet’in bu etüdlerinin mütalâasından öğrenildiğine göre, 
çıbanların nescinde, muhitinde ve sathında parazitlere tesadüf edilmese 
bile marazî teşrih açısından epitelyal bir istitaleden ibaret olan bu çivi-
lerde, parazit bulmak ve çıkarmak daha kolaydır. Hattâ ezerek mikros-
kopta hareketlerin de tesbiti kabildir. 

Bu marazın ikinci ve hayatça mühim görülen diğer mühim bir nokta-
sı da çıbanın kapanmasından ve üzerinden seneler geçmesinden sonra 
husule gelebilecek tüberküloz inzimamıdır. 

Buna gerek memleketimizde ve gerekse diğer memleketlerde bir hayli 
tesadüf edilmektedir. Bu suretle çıbanın açık bulunduğu zamanlarda gi-
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ren Koch basillerinin, veyahut çıban kapandıktan sonra zayıf düşen ned-
beler (yara izleri) üzerinde, herhangi bir tarikle gelen ve giren Koch basil-
lerinin mevziî olarak meydana çıkarttığı tüberkülozdan korkmaktayız. 

Şimdi size, son arşivde çıkan yazınızda her ne kadar sathî bir şekilde 
bahsetmenize mukabil 1939’da Dermatologische Wochenschrift’te çı-
kan No. 31 sahife 1006’da kendi yazılarınızın fotografisini koyuyorum. 
Bu suretle aradaki farkı hatırlatmış olacağım. 

Türk Deri ve Frengi Arşivi’nin 941 senesine ait No. 43, 44, 40 te çı-
kan şark çıbanları hakkında Diyarbakır Üniversite Haftası münasebetiy-
le İncedayı’nın dünya literatüründen toplanan yazılarını okuma zahme-
tinde bulunsaydınız, yukarıda tarafınızdan yazılıp naklettiğim satırları ko-
yarken 1901 tarihini ve unutulmuş kelimelerin, hakikatin 1916’dan beri 
Türkiye’de malum olduğunu belirtmek insaflığını göstermiş olurdunuz54. 

Benim kadar siz de takdir edersiniz ki; ilimde milliyet duyguları, ta-
rafgirlikleri karışmış ne kadar çok meseleler vardır. Yine bilirsiniz ki ge-
rek Precis’lerde ve gerekse traite’lerde yazı yazan müelliflerin bazıları, 
yazdıkları bahse ait hiçbir hasta görmedikleri halde o hastalıklar hak-
kında uzun uzadıya sahifeler doldururlar. 

Bir kısım müellifler mevcuttur ki tesadüf ettikleri sınırlı vakalardan 
cesaret alarak gerek klinik ve gerek histolojik yazlarında ne kadar aykırı-
lıklar ortaya koyarlar. Mesleğe hürmet duygusiyle isimler zikretmiyece-
ğim. Bu bahsi burada kapatıyor ve gerek yerli ve gerekse yabancı okuyu-
cularımın takdirine bırakıyorum.” 
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TÜRKİYE-TÜRK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNE 
GENEL BİR BAKIŞ 

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ* 

Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devleti’nin mirasçısı ve Av-
rasya coğrafyasında uzun yıllara dayalı hâkimiyeti ile nüfuzu bulundu-
ğundan, burada söz söyleme hakkına herkesten çok sahiptir. Ayrıca Av-
rupa Birliği, Nato vs. gibi kuruluşlarca artık eski öneminin kalmadığı ve 
dışlanmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye’nin Türk dünyası ile ilişkileri 
son derece önem arz ediyor. Dolayısıyla Türkiye daima uzlaşmacı tavrıy-
la hem çevresindeki problemleri halletmede, hem de Türk Cumhuriyetle-
riyle olan ilişkilerini sağlamlaştırmada başrolü oynamak için elinden ge-
len gayreti göstermek zorundadır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Türk Dünyası, Türkiye-Türk Cumhuri-
yetleri İlişkileri. 

General Viewpoint About The Relations Between Turkey And 
Turkish Republics 

Because the Turkish Republic is an inheritor of big Ottoman Govern-
ment and has sovereignty on Eurasian geography for a long time, in here 
deserve to speak more than every one. Also in the occasion where it has 
no more signifiance and tried to be excluded by European Union, NATO 
and etc., the relations between Turkey and Turkish Republics become 
more important. Therefore Turkey, always with its agreeable manner, 
must endeavor to try to have the leading role for not only solving prob-
lems which are arround, but also for reinforcing the relationships with 
Turkish Republics. 

Key words: Turkey, Turkish World, Turkey And Turkish Republics 
Relations. 
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21. yüzyıla girmeden kısa bir süre önce aniden Türk Dünyası’nın uf-
ku açıldı, umulmadık bir şekilde güzel günler yaşandı. Herkesin bildiği 
üzere Türkistan’daki Türk kardeşlerimiz birer birer bağımsızlıklarına ka-
vuştular. Bugün aralarında dil ve kültürce pek ayrılık olmayan 150-200 
milyona yakın bir Türk topluluğu, Avrupa’dan Amerika’ya kadar, dünya 
nüfusunun önemli bir kısmını meydana getirir hale geldiler. Her bakım-
dan milletlerarası stratejilerde etkili bir güç olmalarına rağmen, bu mu-
azzam kitleyi bir araya toplayarak, ortak düşüncelere sahip olmasını 
sağlamak gibi girişimlerden ise şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Sade-
ce tarihi ve kültürel birlik söylemleriyle de bir yere varılmıyor. 

Cumhuriyetlerin ortaya çıkışı sırasında, ne yazık ki Türkiye pek çok 
şeyde olduğu gibi bu konuda da hazırlıksız yakalandığından, Türkiye ile 
irtibat noktasında da eksiklikler gözüktü. Devletin başında bulunan kişi-
ler “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Kadar” ve “21. Asır Türk Çağı Olacak” gibi 
birtakım sloganlar attılar. Ama bunların içinin doldurulmasına yönelik 
bir girişimde bulunmadılar. Ayrıca bu yönde o kadar çok yayın yapıldı 
ki, sanki bütün dünyaya perde arkasında bir Türk tehlikesi varmış ha-
vası verildi. Aslında bu kardeşlerimiz de Azerbaycan hariç, böylesine ko-
lay bir hürriyeti beklemiyorlardı. O güne kadar bütün plan ve program-
ları Rusya Federasyonu odaklı, büyük Sovyetler Birliği’nin çıkarları doğ-
rultusunda olduğundan, Türk Cumhuriyetleri her bakımdan geri idiler1. 
Dolayısıyla Türkiye ve Türk Dünyası 21. yüzyıla pek çok sıkıntılarla gir-
di. Türkiye’de yıllardır sürüp-giden enflasyon ve pahalılık halkın belini 
bükerken, daha iyi gelecek vaadeden iktidarların hiçbirinin başarılı ola-
mayıp, içerideki birtakım problemleri çözüme ulaştıramaması yüzünden, 
kendi dışındaki Türk soydaşları ile de ciddi ölçülerde yakından ilgilene-
medi. Şu bir hakikattir ki; bugün de Türkiye ne Azerbaycan, ne Kazakis-
tan, ne Kırgızistan, ne Özbekistan, ne de Türkmenistan’da ağırlığını his-
settiremiyor. Bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerindeki nüfuzu gün geç-
tikçe azalan Türkiye’nin, diğer Türk topluluklarına zaten tesiri mümkün 
değildir. Maalesef Batı Trakya’ya, Doğu Türkistan’a, Kırım’a, Kök Oguz 
                                                           
1 Y. Aslan, “Yeni Emperyalist Rus Milliyetçiliği ve Türk Birliği”, Yeni Forum, 14/287, An-

kara, 1993, s. 45; S. Tosun, “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Durum”, Yeni Fo-

rum, 17/ 324, Ankara, 1996, s. 15; S. Gömeç, “Türkiye ve Rusya Münasebetleri Üzerine”, 

Ata Dergisi, Sayı 8, Konya, 1999, s. 37; Ü. Sel, “Küreselleşme Olgusunda Türkiye’nin Av-

rasya’daki Rolü”, Yüce Erek, 2/15, Ankara, 2000, s. 23; S. Gömeç, “Kolay Kazanılan Ba-

ğımsızlık ve Sonrası Üzerine Bir Değerlendirme”, Orkun, Sayı 56, İstanbul, 2002, s. 23; T. 

Atmaca, “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Türkiye-Azerbaycan İlişkileri”, Yüce Erek, 4/28, An-

kara, 2002, s. 30; S. Bekmez-A. Danışman-Ü. Özgen, “Dış Ticaretimizde Türk Cumhuri-

yetlerinin Yeri ve Önemi”, Yönetim ve Ekonomi, 11/2, Manisa, 2004, s. 129-130; S. Oğan, 

“Cumhurbaşkanı Sezer’in Rusya Ziyareti ve Türk-Rus İlişkileri”, İkibinyirmiüç (2023), Sayı 

62, Ankara, 2006, s. 31-32. 
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Yeri’ne, Irak’taki Türkmenlere, Kafkasya’daki Karaçay-Balkarlara, kısa-
cası hiçbirine yeterince yardım eli uzanamıyor. Bunun sebebi Türkiye’-
nin bugünkü siyasi ve ekonomik yapısının zayıflığıyla beraber hükümet-
lerin dış politikalarda gerektiği gibi kararlı duramamasından da kaynak-
lanmaktadır. Şimdilik Kıbrıs Türkleri hariç milli bir politikamızın oldu-
ğunu söylemek yanlış olur. Kıbrıs Meselesi de son zamanlarda bazı siya-
setçiler tarafından neredeyse Türkiye’nin kamburu gibi görünmeye baş-
landı. Türkiye Cumhuriyeti idarecilerinin tarihi görevini veya sürekli dil-
lendirilen ağabeylik vazifesini artık yapmayacaklarını söylemeleri2 bile 
bizce bir hatadır. Türk milleti bu coğrafyalarda tarihte vardı, bugün de 
vardır ve milletlerarası siyasetlerin ortaya konmasında Türkiye faktörü-
nün hesaba katılmadan bir şey yapılamayacağını bizim politikacılarımız 
bir şekilde bütün cihana duyurmalıdırlar. Çünkü meseleler dünyanın 
binlerce km uzağından kalkıp gelen ülkelerinden daha çok bizi ilgilendir-
mektedir. 

Bugün Türkiye, Önasya’da Hıristiyan ortodokslar, Arap ve Fars milli-
yetçileriyle, Rus şovenizminin baskısı altında kaldığı gibi, son zamanlar-
da ABD’nin Irak’ı işgali ve güneydeki Kürtleri kullanması suretiyle kıska-
ça alınmış vaziyettedir. Yarın-birgün üç tarafı deniz olmasına rağmen, 
buralara bile çıkamama durumu doğabilir. Bu yüzden başta Türk Cum-
huriyetleri olmak üzere, bölgede güvenebileceğimiz devlet ve topluluklar-
la siyasi münasebetlerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Tehlike, Türkiye’-
nin kapısını çalıyor. Esasında aynı trajediyle Türk Cumhuriyetleri de 
karşı karşıyadır. Her ne kadar Asya’nın ortasında stratejik bir konumda 
bulunuyorlarsa da, coğrafi olarak kuşatıldıkları gibi, hiçbir açık denizle 
de bağlantıları yoktur3. Bu yüzden Türkiye onlar için her türlü açıdan 
bir müttefiktir. 

Elbette ki, o ilk bağımsızlık günlerinde samimi birtakım dostluk hava-
larının estiğini de biliyoruz. Ancak arkasından Türkiye’nin Türk Cumhu-
riyetleriyle yakınlaşma konusunda yeterince ciddi olmadığı anlaşıldı; 
hem devlet bürokratları, hem de özel teşebbüs tarafından bunların yarı 
yolda bırakılmaları sebebiyle, onlar da Türkiye’den uzaklaşarak kendi 
                                                           
2 “Türkiye Ağabeylikten Vazgeçti”, Milliyet Gazetesi, 6 Ekim 1999; Y. Çavuşoğlu, “XXI. Yüz-

yıla Girerken Türkiye ve Türk Dünyası”, Yüce Erek, 1/9, Ankara, 2000, s. 23; F. Tınç, “Tür-

kiye Orta Asya’dan Siliniyor”, Yüce Erek, 2/13, Ankara, 2000, s. 18; Y. Çavuşoğlu, “Mesut 

Sabri ve Türklük Davası”, Yüce Erek, 3/27, Ankara, 2002, s. 15. 
3 A. Akış, “Türk Dünyasını Çeviren Çelik Çemberi Yarmak İçin Türk Birliğinin Kurul-

ması Zorunluluğu”, Yeni Forum, 16/315, Ankara, 1995, s. 40-41; Y. Cumalıoğlu, 

“Türklüğün Kıbrıs Meselesi ve Türklüğe Denktaş”, Orkun, Sayı 60, İstanbul, 2005, s. 

10; H.K. Atay, “Yeni Hedefimiz Neresi”, Orkun, Sayı 61, İstanbul, 2003, s. 25-26; S. 

Şimşir, “Kıbrıs Bir Problem mi, Milli Bir Dava mı”, Orkun, Sayı 66, İstanbul, 2003, s. 

32-34. 
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gelecekleri için yeni siyasi oluşumların peşine takıldılar4. Bunların en 
bariz örneği, BDT ve Shangay Altılısı sözleşmeleridir. Yani bir Çin veya 
Rusya kadar, her bakımdan istikbalimizi yakından ilgilendiren Asya ve 
Kafkasya’daki bu yeni duruma kayıtsız kaldık5. Avrupa Birliği rüyasının 
hüsranla biteceği ayan-beyan ortada iken, belki Türk Cumhuriyetlerinin 
büyük bir kısmının içerisinde bulunduğu Shangay İşbirliği Teşkilatı’na 
girip, bölge ülkeleriyle münasebetleri kuvvetlendirmenin zamanıdır6. Çin 
aslında Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin ekonomilerini tehdit ediyor 
gibi gözüküyorsa da, yakın gelecekte bizim için önemli bir pazar da ola-
bilir. Buna bağlı olarak Çin’in ve Rusya’nın tarihi düşmanlıkları unutup, 
AB ve ABD’ye tavır takınması bakımından bu oluşum son derece mü-
himdir. İşin aslına bakılırsa, yakın gelecekte Türkiye’nin menfaatleri AB 
ve ABD karşıtlığıdır. Bu iki siyasi teşekkül dünyanın ekonomik kaynak-
larını en çok tüketen, en fazla silahlanan ve silah satan ülkeleri oldukla-
rından, kendilerine yeni sömürgeler yaratmak düşüncesindeler ve bunda 
da Orta Doğu ile Türkistan coğrafyası başta gelmektedir. Kafkasya, Bal-
kanlar ve Orta Doğu’nun kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin çı-
karları son yıllarda, sürekli ABD ve AB ile ters düşmektedir. Bölgeye yö-
                                                           
4 Cumhuriyetlerin ilan edilmesinden sonraki yirmi yıllık zamana baktığımızda, Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetlerinin dışişleri bakanlarının icraatları boyunca Türk Cumhuriyetleri-

ne belki bir-iki defa gitmelerine karşılık, her ne hikmetse ABD’ye nerdeyse her yıl bir ziyaret-

leri vardır. 
5 8 Arallık 1992’de, eşit devletlerin gönüllü birliği olarak vasıflandırılan ve Minsk’de Rusya 

Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kurduklarını açık-

ladıklarında, Sovyetler Birliği’nin varlığı sona erdirilmişti. Bu yüzden Türk Cumhuriyetleri 

de, Minsk’teki toplantıdan iki hafta sonra Almatı’da BDT’ye girdiklerini ilan ettiler. Ama iki 

Kafkas ülkesi Azerbaycan ve Gürcistan bunlara katılmayacaklarını belirttiler. Moskova’dan 

kesin olarak ayrılmayı kafaya koyan Azerbaycan ile Gürcistan, içerisinde ABD’nin de yer al-

dığı bir komployla komşularıyla ve kendi içlerinde bir savaşa sürüklendiler (Bkz.: Gömeç, 

“Türkiye ve Rusya…”, s. 37). Rusya’nın BDT’yi kurmadaki siyasi amacı, yakın çevre diye ad-

landırdığı bölgenin kendi etki alanında kalmasını sağlamak, Türkiye, İran ve diğer ülkeleri 

uzak tutmak idi (Bkz.: A. Sheehy, “BDT Sözleşmesi”, Çev.: O. Bekar, Yeni Forum, 14/291, 

Ankara, 1993, s. 54; K. Martin, “Baştan Çıkarma ile Şüphe Arasında”, Çev.: M. Aygen, Yeni 

Forum, 15/303, Ankara, 1994, s. 8-18; C. Özen, “Bağımsız Devletler Topluluğu ve Bütünleş-

me Olgusu”, Yeni Forum, 16/313, Ankara, 1995, s. 16; Ç.K. Yüce, “Kafkasların ve Türkis-

tan’ın Stratejik Önemi”, Orkun, Sayı 85, İstanbul, 2005, s. 15-16; S. Gömeç, Türk Cumhuri-

yetleri ve Toplulukları Tarihi, 3. Baskı, Ankara, 2006, s. 230. 
6 Shangay İşbirliği Teşkilatı’nın amaçlarını Nazarbayev bir konuşmasında şöyle sıralamıştır: 

1- Bölgesel istikrar ve ülkelerin güvenliği, 2- Ekonomik işbirliği, 3- Çevre problemlerinin çö-

zümü, 4- Sosyal ve ekonomik meselelerin incelenmesi (Bkz.: “Kazakistan Cumhurbaşkanı N. 

Nazarbayev’in Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Toplantısında Yaptığı Konuşma”, Yüce 

Erek, 3/25, Ankara, 2001, s. 29-30. 
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nelik yatırımlarda, bu ülkelerin Türkiye’yi değil, İsrail ve yeni bir partner 
olarak Kürtleri düşünmeleri ve buna binaen de bölücü Kürt faaliyetleri-
ne destek olmaları, Türkiye ile Batı arasındaki problemleri çözülmez hale 
getirmektedir. Bu yüzden bölgenin adı geçen ülkeler tarafından kontro-
lünün engellenmesi Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Yani Türkiye’-
nin yönünü sadece Batı’ya çevirmesi ve AB’ne gireceğim sevdasıyla pek 
çok şeyi görmezlikten gelmesi hatadır. Bu şimdi son zamanlarda daha iyi 
anlaşılmaktadır. Avrupa Birliği hayali Türkiye’nin gözünü kör etmiş du-
rumdadır. Hâlbuki Avrupa Birliği’ne girmeden de bugün dünyada pek 
çok ülke hür ve müreffeh yaşayabilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin 
geleceği de çok parlak değildir. Neticede Avrupa’da liderlik ve çıkar sa-
vaşları kısa bir süre sonra şiddetlenecek; şu veya bu şekilde bu Hıristi-
yan birliği dağılacaktır. Kaldı ki Türkiye’nin yakın zamanda milli kültü-
ründen sıyrılmadığı müddetçe bu siyasi oluşuma girmesi de mümkün 
gözükmemektedir. Dolayısıyla Türkiye kendisinin harekete geçirebileceği 
alternatiflerin maalesef farkında değil. Veya tıpkı Karadeniz Ekonomik 
Topluluğu’nda olduğu gibi, işi yüzüne-gözüne bulaştırıyor7. 

Türk Cumhuriyetleri birer birer ilan edildi, ama hepsi birtakım prob-
lemlerle doğdular. Bunlara şöyle bir göz atacak olursak; Türk dünyası-
nın birinci problemi bize göre, lider sorunudur. Nereye bakarsanız bakın 
Türk cumhuriyetlerinde ve topluluklarında halkı peşinden sürükleyecek 
karizmatik insanların noksanlığı göze çarpmaktadır. Türk dünyasında 
bir başı-bozukluk söz konusudur. Çok acıdır ki bu sıkıntıları neredeyse 
son altmış yıldır yaşamaktayız. Yüz yılda bir karşımıza birtakım fırsatlar 
çıktıysa da, onları da değerlendirmeyi bilemedik. Bu millet, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün bile kıymetini anlayamadığı gibi, daha sonra bütün Türk 
milletini kucaklayan, birlik ve beraberliği için çabalayan Elçi Bey’e bile 
değer verilmedi. Hepimizin çok yakından bildiği üzere Mustafa Kemal da-
ha Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında dahi bütün Türk dün-
yasını kucaklayan, Türklerin birlik ve beraberliğinin şart olduğunu vur-
gulayan demeçler ve icraatlar içindeydi8. 
                                                           
7 B. Aras, “Çin-Orta Asya İlişkileri”, Yeni Forum, 17/326, Ankara, 1996, s. 17; Y. Çavuşoğlu, “Bir 

Başka Türk Dünyası”, Orkun, Sayı 70, İstanbul, 2003, s. 8; S. Gömeç, “Doğu Türkistan Davası 

Işığında Dünya Türklüğünün Problemleri”, Kamu Çalışanlarının Sesi, 1/14, Ankara, 2004, s. 2-3; 

A.F. Atun, “Türk Kamuoyunda Tırmanan Amerikan Karşıtlığı”, Orkun, Sayı 91, İstanbul, 2005, s. 

26-29; A. Külebi, “Büyük Güçlerin Mücadele Merkezi Avrasya: Olası Gelişmeler ve Türkiye”, İki-

binyirmiüç (2023), Sayı 62, Ankara, 2006, s. 67; O. Çetinoğlu, “Shangay İşbirliği Teşkilatı”, Orkun, 

Sayı 107, İstanbul 2007; E. Arıklı, “Globalleşen Dünyada Türk Dış Politikası ve Kıbrıs”, Beşinci 

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad 2007, s. 314. 
8 Y. Çavuşoğlu, “Azerbaycan-Elçibey-Türkiye”, Yeni Forum, 14/292, Ankara, 1993, s. 43; 

R.D. Kangas, “Özbekistan Orta Asya’nın Güvenliğinde Lider Oluyor”, Yeni Forum, 17/325, 

Ankara, 1996, s. 13-16; Y. Çavuşoğlu, “Yeter Artık. Atatürk’e Dil Uzatmayın”, Yüce Erek, 
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Siyasi işbirliği hususunda hâlâ Türk Cumhuriyetlerinin yöneticileri 
arasında bir güvensizlik vardır. Henüz bağımsızlığın ilk yıllarında Azer-
baycan’ın Ermenistan ile olan problemleri yüzünden, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin en yetkili ağzının “onlar Şii, biz Sünniyiz” gibi akla-mantı-
ğa sığmayan bir cümle kullandığını herkes hatırlıyor. Yine açlıkla karşı 
karşıya kalan, enerji darboğazında olan Ermenistan’a sınırlarını açan ve 
her türlü yardımın girmesine izin veren Türkiye, Ermenilerin saldırgan-
laşmalarına vesile oldu. Türkiye’nin Ermenistan’ı hiçbir şart koşmadan 
tanıması ve yardım elini uzatması, Ermenistan’a silah götürdüğünden 
kuşkulanılan uçakları bile indirmemesi bir büyük hata idi. Zaten Azer-
baycan Türkleri, “kardeş kardeşin düşmanına yardım etmez” diyerek, bu 
konudaki kırgınlıklarını defalarca dile getirdiler, ama bunlar anlama-
mazlıktan gelindi. Hatta Azerbaycan’da faaliyet gösteren bazı partiler 
Türkiye Büyükelçiliği’nin önünde, Ermenistan’a destek verdiği için Tür-
kiye’ye protestoda bulundular. Türkiye ve Nahçıvan arasındaki Hasret 
Köprüsü bu yüzden bir süre kapalı kaldı. Eğer Türkiye olaylar başladığı 
sırada güçlü ülke olmanın gereklerini yerine getirip, Ermenileri ikaz et-
seydi, Azerbaycan-Ermenistan olayları bu denli vahimleşmezdi9. Bu sıra-
da Türkiye’yi yönetenler, “Ermenistan’a yardım etmeseydik de, aç mı kal-
salardı” derken; Türk hükümeti Azerbaycan Türkleri’nin ölü ve yaralıla-
rını taşımak amacıyla istediği beş yardım helikopterini göndermekten bi-
le sakındı. Bugün ABD ve AB istiyor diye Ermenistan hududu açılıyor. 
Azerbaycan Türklerinin dediği gibi, Ermenistan sınırını açmakla Türkiye 
ne kazanacak? Ermenistan’a ne satacağız, ondan ne alacağız? Hiçbir 
şey! Herkes bunu biliyor. Ayrıca Özbekistan’daki muhalefet liderlerinin 
baskıdan kaçarak bir süre de olsa Türkiye’de kalmaları bu ülkeyle de ip-
leri gerdi. Bu yüzden Özbekistan, neredeyse Türkiye’yle olan bütün iliş-
kilerini askıya aldı. Bereket ileriyi gören bürokratlar ve ilim adamlarının 
yol göstermeleriyle, bu kardeşlerimizin gönlü kazanılmaya çalışılmış ise 
de, eski kırgınlıklar halâ sürüyor. 

Düşmanlarına karşı sınırlarını korumaktan aciz bir ülke düşünüle-
mez. Ama bugün sözde bağımsız olmalarına rağmen, Türk Cumhuriyet-
lerinin bir kısmının hudutlarını Ruslar koruyor ve dış tehditlerde bu 
kardeşlerimiz Rusya Federasyonu’na başvuruyorlar. Belki şimdilik haklı 
olabilirler, ama Türk Milleti ortak bir güvenlik paktı da meydana getir-
                                                                                                                                        
1/7, Ankara, 1999, s. 16; Y. Çavuşoğlu, “Elçibey’in Tek ve Son Vasiyeti”, Yüce Erek, 2/17, 

Ankara, 2000, s. 22; Gömeç, a.g.e., s. 43-46. 
9 Bu sırada Türkiye’yi idare edenler, “Ermenistan’a yardım etmeseydik de, aç mı kalsalardı” 

derken; Türk hükümeti Azerbaycan Türklerinin ölü ve yaralılarını taşımak amacıyla istediği 

beş yardım helikopterini göndermekten imtina etti. Bakınız, Çavuşoğlu, “Azerbaycan-Elçi-

bey…”, s. 45; Ş. Karaca, “Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye”, Türk Yurdu, 11/52, Ankara, 

1991, s. 15; Gömeç, a.g.e., s. 62. 
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meli ve bunun da başını Türkiye çekmelidir. Ortak savunma tedbirleri 
almak askeri harcamaları da azaltacaktır. Türkiye bu cumhuriyetlere 
her türlü lojistik desteği vermeli ve yapacakları askeri antlaşmalar da 
bağlayıcı olmalıdır. Kısacası bir istiklâl var diyebilmemiz için bu cumhu-
riyetlerin bir an evvel milli ordularını da kurmaları gerekiyor. Elbette her 
şeyin çok kısa bir zaman içerisinde çözüleceğine biz de inanmıyoruz ama 
Kırgız hava sahasının Kazakistan ve Rusya’nın katılımıyla korunması 
daha ne zamana kadar devam edecektir? Bu soruyu sormak ve cevabını 
da almak lazım ki, Kırgızistan’da iç güvenlik teşkilatının bile oturmadığı-
nı çok kısa bir süre önce, 2005 yılının başlarında gördük. Dolayısıyla 
bölgenin jeopolitik önemine binaen Türk Cumhuriyetleri, Çin ve Rusya 
gibi emperyalist devletlerin yayılmacılığına karşı ortak bir güvenlik duva-
rı kurmak mecburiyetindeler10. 

Görüldüğü gibi Türkiye-Türk Cumhuriyetleri’nin eksik olan ayakla-
rından birisi de askeridir. Şimdiye kadar bu konuda ne yapıldı? Bize gö-
re fazla bir gayret gösterilmedi. Ama bununla beraber, bu ülkelerin ordu 
ve polis teşkilatlarının modernizasyonunda Türkiye Cumhuriyeti elinden 
gelen çabayı göstermektedir. Zaman zaman Türkiye onların bu talepleri-
ne olumlu cevap veriyor11. Ama bu ülkelerde Türk askerleri ve Türk or-
dusu olması gerekirken, maalesef başta ABD ve Rusya olmak üzere as-
keri üsler kurmak yoluyla, Türk topraklarını kullanıyorlar. 

Günümüz Türk Cumhuriyetlerinin ilişkileri, esasında kültürel ağırlık-
lıdır. Bu işin lokomotifini de Türkiye üstlenmiştir. Buna bağlı olarak, ba-
ğımsızlığın hemen ardından her Türk Cumhuriyeti’nden getirtilen çeşitli 
düzeylerdeki öğrenciler, yine değişik konularda Türkiye’de eğitim ve öğ-
retime tabi tutuldular. Bu insanların büyük bir kısmı hayal kırıklığı için-
de ülkelerine dönerken, bir bölümü de Türkiye ve Türk insanından al-
                                                           
10 S. Aynural-A. Kesici, “Batı Türkistan Cumhuriyetler Birliği’nin Gerekliliği”, Ülkümüz, 1/ 

1, Celalabad, 2003, s. 42; Gömeç, “Kolay Kazanılan Bağımsızlık…”, s. 24; Y. Düğer, “Bağım-

sızlık Sonrası Orta Asya Devletlerarası Entegrasyon Düşünceleri: Gerekçe ve Engeller”, Ülkü-

müz, 4/7, Celalabad, 2007, s. 272; Y. Çavuşoğlu, “Herkes Birşey İstiyor”, Orkun, Sayı 135, 

İstanbul, 2009. 

Ancak 21. yüzyılın başlarında, 2005 senesi Mart ayının sonlarına doğru Kırgızistan’da 

dengeler değişti. Bağımsızlıktan itibaren Rusya yanlısı bir politika takip eden Kırgızistan’a 

ABD ve büyük dünya şirketleri parmak attılar. Kırgızistan üzerinde nüfuz sahibi olmak, 

hem Amerika’nın Avrupa Birliği’ne karşı oluşturmaya çalıştığı Büyük Orta Doğu Projeleri’-

nin bir gereği, hem de doğu da Çin’i kontrol etmek amacına yönelik düşündüğü Asya güven-

lik koridorunun bir şartıydı. Nitekim bunda başarılı olundu ve Askar Akayev, 24 Mart 2005 

tarihinde iktidardan uzaklaştırıldı. Bakınız, Gömeç, a.g.e., s. 158. 
11 “Kırgız Muhafız Alayı Türkiye’de Staj Yapacak”, Yüce Erek, 1/7, Ankara 1999, s. 31; M. 

Koba, “Türk Dünyasından Kısa Kısa”, Yüce Erek, 2/17, Ankara, 2000, s. 30; Gömeç, a.g.e., 

s. 226. 
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dıklarını memleketlerine götürdüler. Bunlar geleceğin bürokratları ve 
idarecileri olacak. Bu nedenle Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin müna-
sebetlerinin ileriki yıllarda geniş çaplı olması mümkündür; ama bu genç-
lerin üzerine yapılan yatırımlara daha da çok önem verilmelidir. Türkiye-
Türk Cumhuriyetleri’nin eğitim ve kültür alanındaki bu işbirliğinin ön-
cülüğünü esasında bir teknik yardım kuruluşu olan ve 1992’de tesis edi-
len TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), TÜRKSOY (Türk 
Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) ve Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üni-
versitesi yapmış olup12, onlardan sonra devlet ve özel teşebbüse ait pek 
çok girişimde de bulunulduğunu belirtmekte fayda var. Buna bağlı ola-
rak 1993 Temmuz’unda, Türk dünyası üniversiteleri arasında her ba-
kımdan ilişkilerin güçlendirilmesi için “Türk Dünyası Üniversite Rektörle-
ri Daimi Konferansı” da gerçekleştirildi13. 

Kültürel faaliyetler kapsamında Türk toplulukları arasında ortak 
Türkçeyi yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalardan birisi, 1993’te 
Türkiye ve Azerbaycan’ın gayretiyle 34 harfli Türk alfabesinin kabulü yo-
lunda olmuştur. Ayrıca ortak Türk tarihinin yazılmasına yönelik çabalar 
da vardır. TİKA tarafından sürdürülen Türkoloji Projesi vasıtasıyla pek 
çok Türk Cumhuriyeti’nde ve özerk bölgesinde Türk dilinin kullanımının 
yaygınlaştırılması, Türk tarihinin ve kültürünün öğretilmesi amacıyla 
1990’lı yıllardan beridir, faaliyetler söz konusudur. Belki de bu gelecekte 
Türkiye Türkçesi’nin edebi dil olmasına yarayacak. Doğrudan Türk coğ-
rafyasının dışındaki Afganistan, Arnavutluk, Belarusya, Bosna-Hersek, 
Kosova, Letonya, Litvanya, Moğolistan ve Tacikistan gibi ülkelerinde üst 
düzey eğitim müesseseleriyle işbirliği devam ediyor. Buna bağlı olarak 
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin gençleri, kadınları, ilim adamları, 
sanatçıları, sporcuları zaman zaman bir araya gelerek, çeşitli etkinliklere 
imza atıyorlar. Özellikle TİKA’nın eğitim dışında tarım, maliye, sanayi, 
sağlık, turizm vs. konuda hem uzman yetiştirilmesi, hem de parasal des-
teğini göz önünde bulundurunca, Türkiye’nin yaptıklarının takdire şa-
yan olduğu anlaşılır. Bunlar yeterli mi? Elbette değildir. İmkânlar biraz 
daha zorlanarak, yukarıda saydığımız her konuda Türk dünyasına kapı-
                                                           
12 1992 senesinde kurulan ve yedi bağımsız Türk Cumhuriyetiyle, otuza yakın Türk bölge-

sinden binlerce öğrenciye hizmet veren Uluslararası Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’-

nin Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları arasındaki her türlü iletişim ve münasebette önemli 

rol oynadığını da unutmamak gerekir. 
13 “Türk Dünyası Üniversiteleri”, Yeni Forum, 14/291, Ankara, 1993, s. 12; “Dr. Öner Kaba-

sakal ile TİKA’nın Faaliyetleri ve Bilge Kağan Hazinesi Üzerine Söyleşi”, İkibinyirmiüç (2023), 

Sayı 5, Ankara, 2001; N. İmaşova, “Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Eğitim-Öğretim İlişki-

lerinin Gelişmesi ve Problemleri”, Yüce Erek, 4/28, Ankara, 2002, s. 21-23; K. Yıldırım-F. 

Kacıroğlu, “Türk Dünyası Öğrencilerinin Durumu: 2”, Orkun, Sayı 62, İstanbul, 2003, s. 42; 

Y. Çavuşoğlu, “Türk Dünyası Kurultayı Yutturmacası”, Orkun, Sayı 118, İstanbul, 2007. 
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larımızın açılması gerekir. Tabi ki, bu icraatlar bizim ileriye dönük men-
faatlerimiz bakımından önemlidir. 

Başlangıçta teknolojinin geriliği yüzünden, oldukça sıkıntılar çekilen 
haberleşme alanında, Türkiye yine Türk Cumhuriyetlerine yardım elini 
uzattı. İlk zamanlarda birtakım olumsuzluklar yaşansa da, TRT’nin hem 
kendi yayınlarını bölgeye ulaştırma, hem de cumhuriyetlerin iletişim 
sektörünü rehabilite etme yolunda gayretleri ve çalışmaları oldu. Türki-
ye’nin, Türksat uydusuyla yayın alanını genişletmesinin temelinde de 
Türk etki sahasının büyümesi yatıyordu14. 

Gerçekte, şöyle bir baktığımızda, Türkiye Türklerinin kurduğu devle-
tin dışındakilerin hiçbiri hakiki manada ne tarihte, ne de günümüzde 
devlet olmanın gereklerini hâlâ yerine getiremediler. Yani şimdi bile kabi-
lecilik ruhuyla hareket eden yapıdaki siyasi teşekküller karşımızda du-
ruyor. Mevcut anlayışı değiştirmek ve çağdaş dünyaya ayak uydurabil-
mek için Türkiye ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Türk dünyasın-
dan gelen politikacılar ve bürokratlar siyaset bilimi, devlet yönetimi gibi 
konularda eğitim aldılar ve almayı da sürdürüyorlar. BM, AGİK gibi 
uluslararası kuruluşlara da Türkiye’nin desteğiyle girdiler. Bununla bir-
likte bağımsızlığın hemen akabinde bölge ülkeleriyle dünyanın pek çok 
devleti çok yakından ilgilendi. Buna binaen Türkiye’nin de kendi laik, 
modern devlet yapısı çerçevesinde yakın temaslarda bulunması gayet 
normaldi. Kendi modelinin tercih edilmesi hususunda ciddi telkinleri 
yoksa da, örnek olmaya çalışmış, özellikle bu konuda İran ve Suudi dev-
letleriyle rekabet halinde görülmüştür. Şii İran, çoğunluğu Sünni olan 
Orta Asya’da teokratik bir devlet karakterini yansıtmakta ve kendi reji-
mini buralara sokma düşüncesindedir. Ama Asya ve Kafkasya’daki eski 
komünist liderler, milliyetçi ve Müslüman yönetim çevreleri buna yanaş-
madılar. İran’ın Türkistan devletlerinde kendi radikal İslâmını yayma gi-
rişimleri hem Batı dünyası, hem de Türkiye tarafından tepkiyle karşılan-
dı. Türkiye’den bir adım önde olmayı hedefleyen İran devleti, Tacikistan 
ve Azerbaycan üzerinden yoğun faaliyetlerde bulunmuş ise de, bunda 
pek başarılı olamamıştır. Atatürk’ün idaresinde Türkiye’nin modernleş-
                                                           
14 A. Yalçın, “Türk Modeli ve Türk Dünyası”, Yeni Forum, 14/286, Ankara, 1993, s. 5; R. 

Asker, “Türk Dünyası Haberleşme Sorunları”, Yeni Forum, 14/289, Ankara, 1993, s. 27-28; 

S. Gömeç, “Ortak Türk Tarihi Üzerine Bazı Görüşler”, Yeni Forum, 14/294, Ankara, 1993, s. 

51-52; Z. Avşar, “Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine Model Olması ve Tarihsel Fırsat Tartış-

maları”, Yeni Forum, 15/302, Ankara, 1994, s. 33; Ş. Küzeci, “Dünya Genç Türk Yazarlar 

Birliği”, Yüce Erek, 2/18, Ankara, 2000, s. 29; Koba, “a.g.m.”, s. 31; C. Aslan, “Türkiye 

Türkçesinin Önemi”, Orkun, Sayı 69, İstanbul, 2003, s. 33; “Türk Cumhuriyetleriyle Sanal 

Birlik”, Zaman Gazetesi, 19 Nisan 2003; H. Orhan, “Türk Dünyası Kadınları Ankara’da Bir 

Araya Geldi”, Orkun, Sayı 71, İstanbul, 2004, s. 43-44; H. Söylemez, “X, Q, W Paraya Takıl-

mış”, Aksiyon, Sayı 474, İstanbul, 2004; Gömeç, a.g.e., s. 60. 
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mesi, İslâm ile Batı toplum yapısını bir araya getirmesi gibi bir tarz, Türk 
devletlerinin gönülden istedikleri bir yönetim şekli oldu15. Fakat son dö-
nemlerde Türkiye’nin iç politik meseleler ve Irak’taki siyasi oluşumla ilgi-
lenmesi, İran’ın da nükleer programı dolayısıyla başının belaya girmesi 
yüzünden sahne sadece ABD’ye kalmıştır. Suudi politikalarının kimin 
kontrolünde olduğunu söylemeye zaten lüzum yok. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra herkesin bildiği üzere bu cumhuri-
yetleri ilk tanıyanlar Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldular. 
Ama hiçbirisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımadı. Çok sonraları 
Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine doğru-
dan uçuşlara başladı. Bunun yanı sıra ilk bağımsızlık yıllarında ülkeler 
arasında insanlar vizesiz, sorgusuz-sualsiz gidip-geliyorlardı. Fakat bu-
rada Türkiye’nin yapmış olduğu hatalardan dolayı, bir müddet sonra bu 
Türk Cumhuriyetleri’nin hepsi Türkiye’ye vize uyguladılar. Bunda da 
haksız değillerdi. Çünkü Türkiyelilerin çoğu işsiz-güçsüz, maceraperest 
insanlardı ve oralarda arzulanmayan yanlışlarda bulundular. Tabi ki bu 
da bir tepkiye neden oldu. 2006 senesinde, Kazak Türkleriyle, orada ça-
lışan Türkiyeli işçiler arasında yaşananlar bunun ispatıdır. Ama geçmişe 
baktığımızda Türk-Kazak münasebetlerinin gayet sıcak ve dostane oldu-
ğu görülür ki, hatta eski başkentin stratejik birtakım sebeplerden dolayı 
ülkenin iç taraflarına (Akmola) taşınması gündeme geldiğinde, Kazakis-
tan, Türkiye’den yardım istemiş, Türkiye Cumhuriyeti de her türlü ko-
nuda destek vermiştir16. 

Bugün Türk dünyasının bir de bağımsız olmayan, yani başka devlet-
lerin hâkimiyeti altında yaşayan toplulukları sorunu vardır. Batı Trakya, 
Bulgaristan, Kök Oğuzlar, Polonya-Finlandiya Tatarları, Kosova, Kırım, 
Kazan Türkleri, Başkurt, Çuvaş, Doğu Türkistan, Saha, Tuva, Hakas, 
Altay Türkleri, Irak, Suriye, İran vs. Türklerinin konumları problemlidir. 
Hepsi bulundukları yerlerde huzursuzlar. Bu meselenin de ortadan şu 
veya bu şekilde kaldırılması gerekir. Sadece bağımsız Türk Cumhuriyet-
leri’nin kendi aralarındaki işbirliği sorunların çözümüne yetmemekte-
                                                           
15 Y. Erbay, “Küresel İşletmeler Olarak Türk İşletmelerinin Türk Cumhuriyetleri’ndeki Faa-

liyetleri”, Yeni Forum, 16/319, Ankara, 1995, s. 25-26; Y. Bingöl, “Sovyet Sonrası Asya Kar-

şısında Türkiye’nin Politikası, Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Meseleler”, Avrasya Etüdleri, 

Sayı 14, Ankara, 1998, s. 10; Bekmez-Danışman-Özgen, “a.g.m.”, s. 139; Gömeç, a.g.e., s. 

229. 
Şunu da gözden kaçırmamakta fayda vardır ki, Türkistan’da İran ve Suudi ağırlıklı radi-

kal İslam tehlikesinin yanı sıra, halkın içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı 

Amerika Birleşik Devletleri’yle işbirliği içerisinde bulunan bazı Batılı devletler, doğrudan hü-

kümetleri kanalıyla yönlendirdikleri kilise ve vakıflar aracılığıyla Müslüman-Türk toplumu-

nun üzerinde Hıristiyanlık propagandasını yoğunlaştırmaktadırlar. 
16 Gömeç, a.g.e., s. 103; O. Çetinoğlu, “Kazakistan Olayları”, Orkun, Sayı 105, İstanbul, 2006. 
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dir17. Problemlerle Türkiye’nin yalnız başına ilgilenmesi mümkün olma-
dığı halde, diğer Türk Cumhuriyetleri maalesef bu konu da Türkiye’yi tek 
bırakmışlardır. Özellikle bu hususta yıllardır TİKA ve TÜRKSOY kanalıy-
la, onlarla ilişkiler canlı tutulmaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin bunları 
unutmadığı vurgulanmaya çalışılıyor. 

Dünyadaki devletlerin ve ülkelerin yaşaması için gerekli her şey Türk 
topraklarında yeterince bulunuyor. Bir cumhuriyet veya bölge diğerinde-
ki eksiklikleri çeşitli şekillerde tamamlayabilir. Ancak bunun için bir 
Türk ortak pazarının kurulması şarttır. İstenildiği takdirde bu işin ger-
çekleşmemesi için de bize göre hiçbir neden yoktur. Ama ne yazık ki, 
Türkler bu avantajlarını kullanamıyorlar. Yıllardır bu konu defalarca dile 
getirilmesine rağmen kimse de meseleye ciddi anlamda eğilmiyor. 1993’-
lerde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan böyle bir girişimde bulun-
duysa da, sonunu getiremediler. Hatta Nursultan Nazarbayev, “bizim 
ekonomik çıkarlarımız, tarihi köklerimiz, dilimiz, dinimiz, ekolojik sorunla-
rımız, dış tehditlerimiz ortaktır. Sıkı bir ekonomik entegrasyonu başlata-
rak, tek bir para birimine doğru ilerlemeliyiz” bile dedi. Bugün Avrupa’da 
ekonomik ve siyasi arenada tek bir çatı altında bir araya gelip, ortak pa-
ra birimi kullanmaya ve bunu daha da ileri götürüp, müşterek bir ordu 
meydana getirmeye kadar işi vardırıyorlarsa, neden Türkler yapama-
sın18. Bunun ırkçılık veyahut da Turancılıkla hiçbir ilgisi yoktur. Bizim 
iş adamlarımız da Güney Afrikalarda yatırım gerçekleştirirken, Türk 
Cumhuriyetlerine gidip, orada iktisadi teşebbüslerde bulunmuyorlar. 
Büyük dediğimiz şirketlerimiz bile süpermarket işletmeciliğinden öteye 
geçmiyor. Belki onların şu anki durumları güven vermiyor, fakat bazı 
risklerin de göze alınması gerekir. Dünya bir yandan globalleşirken, bir 
yandan da yeni iktisadi ve siyasi birlikler ortaya çıkmaktadır. Ancak 
bunların da yapılarına bir baktığımızda umumiyetle dilce, dince, soyca 
birbirlerine yakın insanlardan oluşmaktadır. Dünyada haysiyetli bir şe-
kilde ayakta durabilmek ve söz sahibi olabilmek için birbirleriyle kenet-
leniyorlar. Avrupa Topluluğu, Arap Ülkeleri Birliği, İngiliz Devletler Top-
luluğu, Latin soylu memleketlerin birbirlerine yakınlığı bunun en güzel 
göstergeleridir19. Bugün dünyada 200 milyon civarında Türk yaşamasına 
rağmen, ekonomik bir dayanışmalarının var olduğunu söyleyemiyoruz. 
                                                           
17 Ç. Yetkin-U. Özen, “Türkiye ve Dış Türkler”, Milliyet Gazetesi, 15 Eylül 1990; “Orta Asya’-

ya Türk Modeli”, Sabah Gazetesi, 31 Ekim 1992; Erbay, “a.g.m.”, s. 29; S. Gömeç, “Rusya 

Türklerinin Bağımsızlık Hareketlerine Bir Bakış”, Kök Araştırmalar, 1/2, Ankara, 1999. 
18 Aslan, “a.g.m.”, s. 45; B. Brown, “Üç Orta Asya Devleti İktisadi Birlik Kuruyorlar”, Çev.: 

M. Aygen, Yeni Forum, 15/300, Ankara, 1994, s. 28-29; Erbay, “a.g.m.”, s. 25-26; Gömeç, 

a.g.e., s. 15; Aynural-Kesici, “a.g.m.”, s. 44. 
19 Tosun, “a.g.m.”, s. 15; S. Laçiner, “Orta Asya ve Türkiye”, The Journal of Turkish Weekly, 

17 Mayıs 2005; Gömeç, a.g.e., s. 15-16; M. Yüce-İ. Kalkan, “Ortalık Asya Devletler Birliği 
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Bununla beraber bağımsızlıktan itibaren Türkiye-Türk Cumhuriyetle-
ri iktisadi münasebetlerine bakacak olursak, bir istikrar göremesek de, 
siyasi istiklallerini şu veya bu şekilde kazanan kardeşlerimiz ekonomik 
hürriyetlerine sahip olabilmek amacıyla bir dizi çalışma içerisine girdiler. 
Enerji, sanayi, bankacılık, teknoloji vs. gibi alanlarda yetersiz olan cum-
huriyetler Türkiye ile işbirliğine gittiler. Serbest piyasa ekonomisine ge-
çişte de Türkiye’den oldukça fazla destek aldılar. Buna binaen “Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Andlaşmaları” imzalandı. Bu konuda T.C. Baş-
bakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki projeler hâlâ yürümektedir. Do-
layısıyla onların Türkiye ile olan ticaret ve diğer faaliyetlerinde de bağım-
sızlığın ilk yıllarında bir artış gözlendi. Türkiye hem hava, hem de kara 
yolu ile ticaretin gelişmesi için elinden geleni yaptı. 

Günümüz itibarıyla Türkiye’yi ve Türk Cumhuriyetlerini yakından il-
gilendiren öncelikli iş enerji konusudur ki, bu kardeşlerimizin dünya pi-
yasalarına sundukları en önemli hammadde şu an enerji kaynaklarıdır. 
1993 Şubat’ında Kazakistan ile ortaklaşa Kazak-Türk Munay Limited 
Şirketi kurulduğunu bilmekteyiz. Azerbaycan petrolünün taşınması hu-
susunda da Haziran 1993’te oluşturulan konsorsiyumda Türkiye’ye % 
2.5’lik bir pay verilerek, güzergah Rusya aradan çıkarılarak, Bakü-Cey-
han hattı şeklinde belirlenmiş, ancak Ebulfez Elçibey iktidardan uzak-
laştırılınca, bu iş uzun müddet sürüncemede kalmıştı. Kardeş cumhuri-
yetlerin bu servetleri tek başlarına çıkarmaları ve dünya piyasalarına 
ulaştırmaları pek mümkün gözükmüyordu.  

Eğer bu enerji kaynaklarından dünya ekonomisinin temel direği du-
rumunda bulunan Avrupa ülkeleri azami ölçüde yararlanacaksa, bu yol 
hattındaki Türkiye asla unutulamazdı ve neticede Türkiye, kısmen de ol-
sa istediklerini aldı20. Artık faaliyete geçen ve 2006 senesinde Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarının ortaklaşa açtığı Bakü-
Ceyhan Petrol Boru Hattı ile bunun gibi gelecekte uygulamaya konacağı-
nı sandığımız Türkiye-Türkmenistan-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı ve 
Rusya-Türkiye-İsrail Doğalgaz Boru Hattı projeleri ekonomik ilişkilerin 
                                                                                                                                        
Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve İkinci Türkistan Forumu”, Ülkümüz, 3/6, Celalabad 2006, s. 

23; Düğer, “a.g.m.”, s. 270. 
20 “Orta Asya Trafiği Çok Yoğun”, Milliyet Gazetesi, 24 Ağustos 1992; S. Coll, “Orta Asya’da-

ki Büyük Petrol Oyunu”, Çev.: O. Bekar, Yeni Forum, 14/290, Ankara, 1993, s. 33-36; Er-

bay, “a.g.m.”, s. 27-28; C. Keşanlı, “Türk Cumhuriyetlerine Yazılım Teknolojisi İhracı”, Yeni 

Forum, 15/305, Ankara, 1994, s. 36; Gömeç, “Türkiye ve Rusya…”, s. 41. 

Özellikle ABD’nin kendi çıkarlarını gözettiği bir politika takip etmesine binaen, bölgede ül-

kesini engelleyici her türlü hareketi bastırması veyahut da Orta Doğu ve Kafkasları karıştır-

masını da unutmamak gerekir (Bkz.: S. Tekir, “21. Yüzyılda Yeni Dünya Düzeni ve Çin”, Ül-

kümüz, 4/7, Celalabad, 2007, s. 211-213). 
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temelini oluşturacağa benziyor21. Bunun yanı sıra Türk Cumhuriyetleri’-
nin Türk Boğazları vasıtasıyla yapacakları petrol nakillerini de unutma-
mak gerekir. Türkiye’nin bütün bunlardan yararlanabilmesi için özel 
sektör ve devletin birlikte hareket etmesi şarttır. 

Türkiye’nin hem önemli bir enerji ithalatçısı, hem coğrafi bakımdan 
güvenilir bir güzergâh olması, hem de Batı’nın şimdilik müttefiki konu-
mu önümüzdeki yıllarda enerji diplomasisinde çok daha fazla çalışmayı 
gerektirecektir. Tabi ki Bakü-Ceyhan’a karşılık Rusya’nın Bulgaristan ve 
Yunanistan üzerinden Adalar Denizi’ne (Ege) açılabileceğini hesaplamalı-
yız. İşin başka bir boyutu da Türk Cumhuriyetleri’nin enerjiyi ihraç ede-
bilmek için önce bunu yeryüzüne çıkaracak tesislere sahip olması gere-
kiyor.  

Bu bakımdan da dış desteğe ihtiyaçları var. Yine bununla ilgili, eko-
nomilerinde belirli bir rahatlama ve iyileşme görülecek. O yüzden lüks 
tüketim mallarında ve diğer ürünlerde ülkelerine hızlı bir giriş olacak. 
Türkiye’nin ABD, AB, BDT, Çin ve diğer Uzak Doğu memleketlerinin ara-
sında pay kapabilmesi için ciddi yatırımları ve bağlayıcı anlaşmaları ol-
ması gerekir22. 

Bağımsızlıklarıyla beraber bu ülkeleri ilk tanıyan Türkiye Cumhuriye-
ti bu yüzden pek çok ikili ve çok taraflı imzalar atmıştır. Türkiye’nin 
Türk Cumhuriyetlerine yönelik yatırımları başlangıçta Eximbank kredi-
leriyle destekleniyordu. Ancak bir süre sonra kredi kaynakları kesilince, 
bu yatırımlarda da bir azalma oldu. Ticari ilişkiler de, yerine göre inişli-
çıkışlıdır. İstatistiklere baktığımızda 1990’larda bir yükseliş gözlenirken, 
2000’lerden itibaren düşüşe geçilmiştir.  

Durumun tekrar düzeltilebilmesi için hükümetler sözle değil, icraatla-
rıyla bir şeyler ortaya koymalılar. Bu ülkelere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ihracatında genellikle dokuma, kimya, makine, demir-çelik, otomotiv, gı-
da önemli yer tutuyor. Günümüz itibarıyla dokuma sanayi henüz bu ül-
                                                           
21 Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın bir başka önemi, gelecekte Kazakistan’da çıkarılan 

petrolün de bu yol ile taşınabilmesidir (Bkz. H.D. Gökkaya, “Azerbaycan’ın İktisadi Durumu, 

Türkiye İle İlişkiler”, Yüce Erek, 4/29, Ankara, 2003, s. 41. 
22 Özellikle güvenlik açısından birkaç boru hattının olmasını savunanların arasında Rusya’-

nın yanı sıra ABD’de vardır. Bkz. M. Öğütçü, “21. Yüzyılda Enerji Diplomasisi ve Türkiye: 

Dinamik, Yaratıcı ve Esnek Yaklaşım”, Yeni Forum, 16/316, Ankara, 1995, s. 35; M. Öğüt-

çü, “Avrasya Enerjisi, Stratejik Dengeler ve Türkiye”, Yeni Forum, 16/318, Ankara, 1995, s. 

7; P.A. Goble, “Sovyetler Birliği’nde Boru Hattı Siyaseti: Tünelin Sonunda Işık Göründü mü”, 

Çev.: O. Bekar, Yeni Forum, 17/320, Ankara, 1996, s. 22-23; K. Karacabey, “Bakü-Ceyhan 

Petrol Boru Hattı’nın Geçeceği Ülkelerin Jeopolitiği”, Yüce Erek, 1/9, Ankara, 2000, s. 24-

30; “Petrol Zengini Orta Asya Ülkeleri Mercek Altında”, Zaman Gazetesi, 22 Ağustos 2002; 

Bekmez-Danışman-Özgen, “a.g.m.”, s. 131-132; N. Erdoğan, “Küresel Dünya Konjonktü-

ründe Avrasya’nın Geleceği”, Ülkümüz, 3/6, Celalabad, 2006, s. 59-60. 
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kelerde gelişmemiştir23. Ama ileride bunlar teknolojilerini yeniledikleri 
takdirde, Türkiye ile rekabet haline gelebilirler. 

Ayrıca bankacılık ve müteahhitlik sektöründe de Türkiye’nin ciddi giri-
şimleri oldu. 1992-2000 yılları arasında Türk müteahhitleri 10 milyar do-
lar civarında proje yürüttüler. Yine de ekonomik ilişkiler istenilen düzeyde 
değildir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere büyük Türk şirketlerinin çekimser 
davranmaları oralarda başka ülkeler ve müesseselerin ekmeğine yağ sür-
mektedir. Ama Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin tarihten gelen bağını 
da göz önünde bulunduran çok uluslu sermayeler, buralara girerken 
Türkleri taşeron olarak kullanmayı da unutmuyorlar. Türkiye-Türk Cum-
huriyetleri arasında gelişmekte olan yeni bir iş alanı da turizmdir. Bu ko-
nuda Türkiye oldukça mesafe kat ettiğinden, yatırımlar dikkate değerdir24. 

ABD, Sovyetlerin parçalanmasından sonra başı-boş kalan Orta Asya’-
nın bu enerji koridorunda da ağırlığını koydu. Hususiyetle Türk Cumhuri-
yetlerini yanına çekti. Doğuyla-Batı arasında bu enerjinin ulaştırılmasında 
merkez rolü oynayabilecek olan Afganistan’a askeri anlamda yerleşince, 
Orta Doğu’ya da parmağını attı. Hepimizin gözü önünde cereyan eden 
olaylar neticesinde, sudan sebeplerle Irak’a girdi ve Orta Doğu’da ileriye 
dönük planlarını uygulamaya başladı. Bugün Irak fiilen Amerika tarafın-
dan parçalanmıştır ve durum Türkiye açısından rahatsızlık vericidir. Tür-
kiye için çareler elbette bitmez. Her şeyden önce Türk Milleti kendi başına 
bir güç ve denge unsuru olduğunu hatırlamalıdır. ABD ve AB’nin by-pass 
edilerek Rusya Federasyonu, Çin gibi ülkelerle değişik alanlarda ortaklık-
lar kurulmasının belki de zamanı gelmiştir. Karadeniz İşbirliği fiyaskosun-
dan sonra yeterince imkânlarımızı ve alternatiflerimizi kullandığımızı san-
mıyoruz. Ama, hemen aklımıza gelen ve bizim yönlendirebileceğimiz yeni 
beraberlikler olarak Avrasya Ülkeleri Birliği, Hazar Çevresi ve Etki Alanı 
Ülkeleri, Türk Devletleri ve Toplulukları Konfederasyonu gibi oluşumların 
neden göz ardı edildiğini anlayamıyoruz. Hatta Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev’in, içinde Türkiye’yi de görmek istediği “Avrasya Birliği” pro-
jesi, Türk devlet adamları tarafından dikkate dahi alınmadı. Bunlar gün-
demde ve uygulamaya geçirilmesi engelleniyorsa bile, bu yolda devlet me-
kanizması olarak bir çaba harcadığımız söylenemez25. 
                                                           
23 “Avrasya’yla Ticarette Engelleri Kaldıracağız”, Yeni Şafak, 11 Nisan 2003; Bekmez-Danış-

man-Özgen, “a.g.m.”, s. 132-136; “Türk Cumhuriyetleriyle Ekonomik İlişkiler”, Orkun, Sayı 

80, İstanbul, 2004; S. Gömeç, a.g.e., s. 222. 
24 F. Turan-A. Özdemir, “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ticari ve Ekonomik İlişkileri Hakkın-

da Değerlendirme”, Dış Ticaret Dergisi, Özel Sayı, Ankara, 2002; “Türkiye’nin Uç Beyleri”, 

Akşam Gazetesi, 20 Eylül 2004. 
25 B.A. Brown, “Orta Asya’nın Yorgun Ekonomileri”, Yeni Forum, 16/312, Ankara, 1995, 

s. 35; Y. Çavuşoğlu, “Türkçülüğün Hedefleri, Türklüğün Meseleleri ve Çözümler Üzerine 

Bazı Düşünceler”, Orkun, Sayı 97, İstanbul, 2006, s. 4. 
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Türk devletlerinin ve topluluklarının olduğu bölgeler yer-altı ve yer-
üstü kaynakları bakımından dünyanın en zengin coğrafyalarının başın-
da gelmektedir. Bu yüzden yıllardır söz konusu zenginliklerin paylaşımı 
veya değerlendirilmesi konusunda ne gibi politik mücadeleler olduğuna 
da hepimiz şahidiz. Bunların en başında doğalgaz ve petrol meselesi gel-
mektedir ki, bugün dünyanın vazgeçilmez enerji kaynaklarıdır. Azerbay-
can ve Kazakistan petrolünün çıkarılmasıyla, pazarlanmasında başta 
Türkiye olmak üzere, Türk ülkeleri etkin bir rol oynayamadılar. Türkme-
nistan Türk Cumhuriyeti de bağımsızlıktan sonra sahip olduğu doğalgazı 
İran ve Türkiye üzerinden dünyaya satmayı düşündü. Hatta bunun alt 
yapısı hazırlanmış gibiydi. Fakat Türkiye’deki politikacılar bu konuda da 
yavaş kalınca, haklı olarak başka güzergâhlara yöneldiler26. 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı gibi büyük bir devletinin devamı ve 
Avrupa ile Asya coğrafyasında M.Ö. çağlara kadar uzanan hâkimiyetiyle 
burada söz söyleme hakkına herkesten çok sahiptir. Ayrıca Avrupa Birli-
ği, Nato vs. gibi kuruluşlarca artık eski öneminin kalmadığı ve dışlanma-
ya çalışıldığı bir ortamda Türkiye’nin Türk dünyası ile ilişkileri son dere-
ce önem arz ediyor. Bununla birlikte bağımsızlığın hemen ardından Tür-
kiye’nin bu Türk Cumhuriyetlerine yaklaşması, Rusya Federasyonuyla 
ilişkilerinde bir gerginliğe neden oldu. Bunu Rusya’daki ayrılıkçı hare-
ketler de körükledi. Türkiye bunlara maddi bir destek sağlamıyorsa da, 
manen yanlarında olduğunu her zaman gösteriyordu. Belki de buna 
bağlı olarak Gürcistan’da iç savaşın çıkarılması, Azerbaycan’a Ermenile-
rin saldırtılması, Çeçenlere de doğrudan Rusların müdahalesi bunun bir 
işaretiydi. 

Ayrıca Türkiye ile Türk dünyasının arasındaki birlik duygusunun her 
açıdan engellenmesi yolunda başta ABD olmak üzere, bölgede çıkarları 
olan ülkeler gizli faaliyetlerini sürdürüyor27. Zaten politikacıların yanlış 
                                                           
26 1992’de imzalanan bir andlaşma ile Türkmenistan doğalgazının Türkiye’ye gönderilmesi-

ne karar verildi. Bu projenin belirlenen geçiş hattı Türkmenistan-İran-Türkiye-Avrupa ola-

caktı. Yaklaşık 5000 km uzunluğundaki güzergah ile Azerbaycan’a 5 milyar, Türkiye’ye 15, 

Avrupa’ya da 20 milyar metreküp doğalgaz taşınacaktı (Bkz.: Brown, “a.g.m.”, s. 37; Gömeç, 

“Türkiye ve Rusya…”, s. 41; S. Gömeç, “Dünya Türk Birliğinin Problemlerine Kısa Bir Ba-

kış”, Orkun, Sayı 58, İstanbul, 2002). 
27 Bakınız, E. Fuller, “Türkiye Orta Asya ve Kafkasya’da Nüfuz Sahibi Olmak İçin Güreşi-

yor”, Çev.: M. Aygen, Yeni Forum, 17/327, Ankara, 1996, s. 6-10; Gömeç, “Türkiye ve Rus-

ya…”, s. 37; Ü. Sel, “Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken Türkiye”, Yüce Erek, 1/8, Ankara, 1999, 

s. 26; İ. Bal, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası”, Zaman Gazetesi, 30 Ocak 2002; 

Bekmez-Danışman-Özgen, “a.g.m.”, s. 138; R. Özey, “1990 Sonrası Ortaya Atılan Dünya Hâ-

kimiyet Teorilerinde Türkiye ve Türk Dünyası”, Türk Dünyasına Bakışlar. Prof. Dr. Mehmet 

Saray’a Armağan, İstanbul, 2003, s. 513; Gömeç, a.g.e., s. 229; H. Demir, “Nato Karargâ-

hında Türk Albayı Ölümle Niçin Tehdit Edildi”, Yeniçağ Gazetesi, 23 Ağustos 2006. 
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stratejilerinden dolayı, yukarıda da yer yer belirtmeye çalıştığımız üzere 
Türkiye, Türk dünyasının liderliğini yitirmiş durumdadır. Ama Türkiye 
barışçı yollarla hem çevresindeki problemleri halletmede, hem de Türk 
Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırmada başrolü oynamak 
için de elinden gelen gayreti göstermek zorundadır. 
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DARÜLFÜNUN’DA İLMÎ ARAŞTIRMA  
NOSYONUNUN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ 

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU* 

Osmanlı Devleti’nde, modern yüksek öğretim kurumu olarak üniversi-
te, uzun bir deneme yanılma sürecinin ardından, 1900 senesinde Darül-
fünun-ı Şahane adı ile süreklilik kazanmıştır. Osmanlı aydınlarının Avru-
pa üniversitelerini örnek alarak kurdukları bu yüksek eğitim kurumunun, 
ilmî seviyesini yükseltmek ve ilmî araştırma geleneğini oluşturmak için 
yapılan çalışmalar zaman içerisinde yerleşmiştir. Darülfünun’da akade-
mik bir düzen içerisinde yürütülmeye başlanan ilmî araştırmalar, ancak 
II. Meşrutiyet döneminde ciddi boyutlar almaya başlamıştır. Darülfünun’-
da araştırmaya dayalı tezlerin yapılması ve doktora dersleri ile başlayan 
araştırma nosyonu, Alman öğretim üyelerinin gelmesinin ardından ensti-
tülerin kurulması ile sürmüştür. Ardından Darülfünun hocalarının yaptık-
ları çalışmaların yurt dışında ilmî yayınlarda yer alması, hocaların ulus-
lararası toplantı ve kongrelere katılmaları, talebelerin Avrupa ve Amerika 
üniversiteleri ile temasları akademik gelişmenin ve etkileşimin bir diğer 
göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Darülfünun, 1869 Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi, Yüksek Eğitim, II. Meşrutiyet. 

The Rise Of The Notion Of Scientific Research In Darülfünun 
University as an institution of higher education has attained continu-

ity with the establishment of Darülfünun-ı Şahane in the year 1900 after 
a long process of trial and error. Studies conducted to raise the level of 
scientific quality and to establish a tradition of scientific research in this 
higher education institution, which was founded on the model of Europe-

                                                           
* Türk Bilim Tarihi Kurumu Başkanı. 
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an universities by Ottoman intellectuals, over time have settled. The sci-
entific research started to be conducted in an academic system has just 
begun to take serious dimensions in the Second Constitutional Period. 
The notion of research that had begun with research-based theses and 
Ph. D. programs continued with the establishment of Institutes after the 
arrival of the German faculty members. Publications of Darülfünun inst-
ructors in the international academic journals and books, and their pa-
pers presented in the international symposia and congresses, and the 
students’ relationships with European and American universities are ot-
her indicators of academic development and interaction. 

Key words: Ottoman Empire, Darülfünun, Public Education Regulati-
ons, Higher Education, Meşrutiyet II. 

Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’nin mahsulü olarak ortaya çıkan 
XIX. yüzyıl Avrupa üniversitesinin, bir İslâm toplumunda, Müslüman 
idareci ve aydınlar tarafından kurulması, ilk defa Osmanlı Darülfünu-
nu’nda görülmüştür. Osmanlı kültür hayatında ‘klasik’ten ‘modern’e dö-
nüşümün en önemli çerçevesini oluşturan Darülfünun’un kurulması 
uzun bir süreçte gerçekleşmiştir. 1846 senesinde başlayan Darülfünun 
kurma yolundaki teşebbüsler ancak 1900 yılında başarıya ulaşmıştır. 

Klasik dönemde örneği olmayan ve kurucularının zihninde tam olarak 
oluşmadan kurulması yolunda girişimlerin başladığı XIX. yüzyılın mo-
dern üniversitesini oluşturmak, uzun nefesli ve çok yönlü değişim ve dö-
nüşüm çabalarının tamamlanmasını gerektirmiştir. Bunun gerçekleşe-
bilmesi ve yerleşmiş geleneklere sahip, ilmî seviyesi yüksek bir üniversi-
tenin oluşabilmesi için gerekli zihniyet değişimini sağlamak, hukukî alt-
yapıyı kurmak, idarî çerçeveyi oluşturmak, malî kaynakları temin etmek, 
hedeflenen öğretimi yürütecek hocaları yetiştirmek, okuyacak öğrencileri 
modern eğitimi alacak seviyeye ulaştırmak, okutulacak bilim dallarının 
Türkçe literatürünü (modern terminoloji dâhil) hazırlamak, günü birlik 
alınacak kararlar ve basit tedbirler ile varılacak gayeler değildir. Burada, 
Darülfünun’daki akademik araştırma ve incelemeler konusu mümkün 
olduğu ölçüde, genel hatlarıyla ele alınmaya çalışılacaktır. 

Üniversite eğitiminin istenilen seviyeye ulaşmasının en önemli ve onu 
diğer yüksek eğitim kurumlarından ayıran özelliği akademik araştırma 
ve inceleme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Diğer modern sivil ve askerî 
eğitim ve bilim kurumlarında değişik şekillerde olmakla beraber bu faali-
yetlerin akademik bir düzen içerisinde yürütülmesi ancak Darülfünun 
ile gerçekleşmiştir. Bu da Darülfünun tarihinin birikim isteyen en uzun 
süreçlerinden birisidir. Başlangıçtan itibaren yönetmeliklerde öngörülen 
araştırma-inceleme hususları ancak II. Meşrutiyet döneminde ciddi bo-
yutlar almaya başlamıştır. Darülfünun hocaları, başlangıçta eğitim ve 
öğretime yoğunlaşırken bir noktadan sonra araştırma ile ilgili değişik 
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faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Bir taraftan öğrenciler için me-
zuniyet tezleri, lisansüstü akademik payeler kazanmak için araştırma 
yapma zorunluluğu konulurken, diğer taraftan öğretim üyelerinin de 
yurt dışında ilmî kongrelere katılmaya başladıkları ve ilmî araştırma ne-
ticelerini bu kongrelerde tebliğ ettikleri görülür. 

Avrupa üniversite eğitiminin araştırma unsurlarının ilk tezahürleri, 
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde müze, kütüphane, laboratuar, 
kimyahane, tarih-i tabii ve meskûkât-ı atika (nümismatik) dairesi (müze) 
gibi araştırmaya alt yapı teşkil eden birimlerin kurulması şeklinde karşı-
mıza çıkmaktadır. Akabinde mezuniyet tezi, müderrislik tezi gibi incele-
meye dayalı çalışmaların yapılması öngörülerek araştırma için gerekli 
mekân ve maddî imkânların sağlanmasına çalışılmıştır. 

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde yeni kurulacak modern bir 
eğitim kurumu olan Darülfünun’da bulunması öngörülen araştırmaya 
yönelik unsurlardan biri mezuniyet, diğeri müderrislik için iki farklı tez 
hazırlanmasıdır. Bunlardan birincisi nizamnamenin 104 ve 105’inci 
maddelerinde yer alan ve mezuniyet imtihanlarında başarılı olan talebe-
nin, bağlı olduğu şube tarafından tespit edilen bir ‘mesele’ye dair hazır-
layacağı ‘müsvedde’dir. Bu müsvedde şube müdürü tarafından kabule 
şayan gördüğü takdirde çoğaltılarak o şube muallimlerinden oluşan im-
tihan komisyonuna verilecek, komisyon huzurunda soru cevap şeklinde 
yapılan imtihan sonucunda başarılı olan talebe mezun sayılacak ve me-
zuniyet ruusu (lisans diploması) almaya hak kazanacaktır. İkincisi ise 
müderrislik için hazırlanacak olan ‘mesele-i ilmiye’ye dair müsveddedir. 
Nizamnamenin 106’ncı maddesine göre lisansüstü diyebileceğimiz bu 
uygulamada, mezuniyet ruusu almaya hak kazanmış olan talebe, bir yıl 
daha Darülfünun’a devam ederek imtihanları başardığı, bir ‘mesele-i il-
miye’de müsvedde (yani tez) hazırladığı ve bu müsvedde kabul edildiği 
takdirde ‘müderrislik ruusu’ almaya hak kazanacaktır. 

Nizamnamede, ‘ilmî bir mesele hakkında müsvedde hazırlamak’ olarak 
belirtilen ilmî araştırma konusunun her ne kadar sosyal ve fen bilimleri 
için nasıl bir formda olmasının öngörüldüğü açık olarak belirtilmemiş ise 
de, ilk defa akademik hayatın icapları arasında tarif edildiği görülmekte-
dir. Ancak Darülfünun’da, fen bilimleri için tarih-i tabii müzesi, laboratu-
ar ve kimyahanenin; beşerî bilimler için ise eski eserler ve nümismatik ko-
leksiyonlarının muhafazası için mekânların tasarlanmış olması, her iki sa-
hanın ayrı ayrı düşünüldüğünü göstermektedir (Nizamname, 128’inci 
madde). Ancak nizamnamenin çıkmasından sonra kurulan Darülfünun-ı 
Osmanî, şartların olgunlaşmaması ve çok yönlü imkânsızlıklar neticesinde 
kapanınca bu teşebbüs de fazla uzun ömürlü olmamıştır. 

1874-1882 yıllarında Mekteb-i Sultanî içerisinde Darülfünun-ı Sulta-
nî adı ile faaliyet gösteren Hukuk ve Sivil Mühendis yüksek mektepleri-
nin nizamnamelerinde, mezuniyet sonrasında isteğe bağlı olarak tez ha-
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zırlanması öngörülmüştür. Nizamnamenin 14’üncü maddesinde dört yıl-
lık eğitim süresinin sonunda, yazılı ve sözlü mezuniyet imtihanında ba-
şarılı olanların arasından isteyenlerin, bir ‘mesele-i ilmiye’ üzerine risale1 
-yani tez- hazırlayabilecekleri belirtilmiştir. Bu tez, Maarif Nâzırı’nın baş-
kanlığında şube müdürü ve muallimlerden oluşan bir komisyon huzu-
runda soru cevap şeklinde savunulup başarılı olunduğu takdirde talebe-
ye ‘doktora’ unvanı verilecektir. 

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde mezuniyet ruusu ve müderris-
lik ruusu aldıktan sonra müderris olmak isteyenlerin hazırlayacağı araştır-
maya dayalı tezler, klasik Osmanlı ilmiye geleneğinde kullanılan ‘müsvedde’ 
tabiri ile ifade edilirken, bu defa bu yüksek mekteplerden mezun olduktan 
sonra, ilmî bir problem üzerine araştırma yapanlara, artık Avrupa üniversi-
telerinde kullanılan ‘doktor’ unvanı verilmesi öngörülmüştür. 

Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi bünyesinde faaliyetlerini devam etti-
ren Hukuk ile Mülkiye Mühendis yüksek mektepleri 1880-1881 öğretim 
yılını müteakip kapanmış; bu tarihten sonra biri Adliye Nezareti’ne, diğe-
ri Mühendishane-i Berrî-i Hümayun’a bağlı olarak yeniden açılmıştır. 

Mülkiye Mühendis Mektebi’nin yeni nizamnamesinde tez hazırlama 
konusunda herhangi bir madde yer almamaktadır. Ancak Mekteb-i Hu-
kuk-ı Şahane’de, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde çerçevesi çi-
zilmiş olan araştırma faaliyetleri ile ilgili maddeler gereğince, dördüncü 
sınıf talebelerinden mezun adaylarının muallimlerden oluşan bir heyet 
tarafından mezuniyet imtihanına esas olmak üzere bir meselenin tasav-
vur ve teşrihi (vaka incelemesi) ve kanun hükümlerine uygulanması üze-
rine araştırma ve incelemeye dayalı bir ‘layiha’ (mezuniyet tezi) hazırlaya-
cağı belirtilmiştir. Bu tezin savunmasında öncelikle hazırlanan layiha -
yani tez- imtihan mümeyyizlerine dağıtılmak üzere yeterli sayıda çoğaltı-
lır ve çoğaltılan bu nüshalar müdür vasıtasıyla muallimlerin oluşturdu-
ğu heyete ulaştırılır. Heyet layihayı inceledikten sonra, eğer kabule şa-
yan bulur ise hazırlanış şeklini gözden geçirir. Daha sonra talebe layiha-
nın muhtevasına yönelik soruları, imtihan mümeyyizlerini ikna edecek 
derecede doğru cevapladığı takdirde mezuniyet şehadetnamesi almaya 
hak kazanır. Şehadetnameler, Adliye Nâzırı, imtihan mümeyyizleri, mek-
tep müdürü ve muallimlerince imzalanır. 

Avrupa üniversiteleri ayarında bir Darülfünun kurma gayesine yöne-
lik teşebbüsler, II. Abdülhamid devri reform hareketinde büyük bir yere 
sahip olan Sadrazam Küçük Said Paşa’nın (1840-1914) bu konudaki 
gayretleri ile devam etmiştir. Said Paşa, Avrupa ve Amerika’daki üniver-
site sistemleri konusunda yaptığı incelemeler neticesinde hazırlamış ol-
duğu raporlarda yüksek eğitimi, sanayi, ziraat ve ticaret erbabı yetiştire-
                                                           
1 Bu terim, nizamnamenin Fransızca metninde ‘thèse’ olarak geçmektedir. Bkz. Sava Paşa 

(haz.), Université Impériale Ottomane, Réglement et Programme (Constantinople 1876), s. 61. 
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cek “darülfünun” ile bilim adamı yetiştirecek olan “darülulûm” olarak iki 
ayrı kısma ayırmaktadır. Bu ayrım, daha sonraki dönemlerde oluşan 
üniversite ile teknik üniversite ayrımına benzetilebilir. 

Mezuniyet imtihanlarından sonra talebenin araştırmaya dayalı bir 
‘müsvedde’ (tez) hazırlaması şartı 1900 tarihli Darülfünun-ı Şahane Ni-
zamnamesi’nde de yer almaktadır. Nizamnamenin 21’inci maddesine gö-
re, imtihana giren ‘müteallim’ (öğrenen, öğrenci) ‘mesail-i ilmiye ve fenni-
yeye’ yani ‘ilmî ve fennî konulara dair bir müsvedde hazırlayacaktır. Ni-
zamnamede dikkati çeken bir diğer husus, Osmanlı eğitim geleneği içeri-
sinde ilim eğitimi gören kimseler için kullanılagelen ‘talebe’ (ilim talep 
eden) lafzı yerine ‘müteallim’ kelimesinin kullanılmış olmasıdır. 

Bu durum II. Meşrutiyet devrinde de aynı şekilde karşımıza çıkmak-
tadır. 1911-1912 yıllarında, Emrullah Efendi’nin maarif nazırlığı döne-
minde Darülfünun’da özellikle ders programları ve pedagoji formasyonu 
konusunda yeni düzenlemeler getirilirken, müze, laboratuar, kütüphane 
gibi üniversitelerin vazgeçilmez birimleri ve fonksiyonları da ele alınmış-
tır. 

Osmanlı Darülfünunu’nda araştırma ve inceleme kavramı, teorik ve 
pratik olarak 1915 yılında Almanya’dan gelmiş olan bir grup Alman öğ-
retim üyesinin istihdamı sonrasında büyük gelişme yaşamıştır. Bu geliş-
me, ‘1933 Üniversite Reformu’na kadar inişli çıkışlı da olsa devam etmiş-
tir. 

II. Meşrutiyet hükümetlerinin Almanlarla Birinci Dünya Harbi önce-
sinde başlayan her alandaki yakın işbirliği, orta eğitimde olduğu gibi Da-
rülfünun’da da kendini göstermiştir. Eğitim alanında iki yönde gelişen 
bu yakınlaşmanın birincisi, yüksek öğrenim için Almanya’ya çok sayıda 
talebe gönderilmesi, ikincisi ise Alman öğretim üyelerinin Osmanlı Da-
rülfünunu’nda istihdam edilmesi olmuştur. Sahalarında uzmanlaşmış 
Alman bilim adamlarından oluşan bu ekip, ilk olarak Fransız üniversite 
modeline göre teşkilatlanmış Osmanlı Darülfünunu’nda ıslahat yaparak 
Alman tarzının yerleşmesi için hazırlıklara girişmişlerdir. Alman öğretim 
üyelerinin Osmanlı Darülfünunu’na araştırma ve inceleme alanındaki en 
büyük katkısı, bu öğretim üyelerinin başkanlığında kurulan ‘darülmesa-
iler’ yani ‘enstitüler’ olmuştur. Alman öğretim üyelerinin her biri bütün 
masrafları Osmanlı idaresi tarafından karşılanan bu enstitülerde ilmî 
araştırmalar yapılmasına katkı sağlamışlardır. 

Darülfünun’da Alman öğretim üyelerinin İstanbul’a gelmesinin ardın-
dan açılan enstitülerin tümü hakkında elimizde çok fazla bilgi bulunma-
maktadır. Ancak bunların sayısının oldukça fazla olduğu ve gelen nere-
deyse bütün öğretim üyeleri için birer enstitü açıldığı bilinmektedir. Açı-
lan bu enstitülerin bir kısmı, Alman hocaların 1918’de ülkelerine dön-
melerinden sonra kapanmış yahut kesintiye uğramıştır. Ancak içlerinde 
uzun yıllar çalışmalarını sürdürenler de bulunmaktadır. Fritz Arndt’ın 
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(1885-1969) kurduğu ‘Kimya Enstitüsü’ bunlardan biridir. Coğrafya ve 
Jeoloji Enstitüleri de mevcudiyetlerini sürdürmüşlerdir2. 

Alman hocaların 1918’de ülkelerine dönmeleri ile Darülfünun’da eski 
düzene dönme gayretleri görülmüş ve bu belirli ölçüde başarılmış ise de 
Alman hocaların bulunduğu sırada Darülfünun için hazırlığı yapılan yeni 
hukukî düzenlemeler onlar gittikten sonra tamamlanmıştır. Alman hoca-
ların 1919’da çıkarılan Darülfünun-ı Osmanî Nizamnamesi’nin hazırlanma-
sında büyük katkıları olmuştur. Bu, Alman öğretim üyelerinin Osmanlı 
üniversitesinin gelişmesine yaptıkları katkılardan biri olarak sayılabilir. 
Zira Cumhuriyet döneminde gerçekleşen ıslahat ve akabinde ‘1933 Üniver-
site Reformu’ olarak bilinen büyük değişim, hep bu dönemde kurulmaya 
çalışılan, ilmî araştırma ve bilim adamı yetiştirmeyi hedef alan Alman tipi 
üniversite modelinin temeli üzerinde gelişip uygulama imkânı bulmuştur. 

Darülfünun-ı Osmanî Nizamnamesi’nde Darülfünun’un, ilmî özerkliği 
hâiz, sömestr usulüne göre ders programına sahip ve her meslek grubu-
nun bir kürsü itibar edildiği, modern anlamda Avrupa üniversiteleri gibi 
düşünülmüş olduğu görülmektedir. Darülfünun’un Hukuk, Tıp, Edebi-
yat, Fen olmak üzere dört ‘medreseden’ (fakülte) müteşekkil bir ‘müesse-
se-i ilmiye’ (ilmî müessese) olduğu belirtilen nizamnamede, talebeler için 
mevzubahis olan mezuniyet (lisans) ve icazet (doktora) ruuslarının ya-
nında muallimlerinin (öğretim üyelerinin) de ilmî araştırmalarda bulun-
ması öngörülmüştür. Nizamnamenin, 3’üncü maddesinde Hukuk, Ede-
biyat ve Fen fakültelerinde lisans ruusunu alanlardan arzu edenlerin 
doktora şartlarını yerine getirdiklerinde icazet (doktora) ruusu alabile-
cekleri ve icazet şartlarının her fakültenin özel talimatnamesiyle belirle-
neceği belirtilmektedir. Nizamnamenin 15’inci maddesine göre bir Darül-
fünun mualliminin başta Darülfünun mezunu olması, lisan bilmesi, öğ-
retim üyeliğini kendine meslek edinmesi, kendisine verilecek dersleri 
okutabilecek yeterliliğe sahip olması, bilgisini geliştirmek, tatbikat gör-
mek ve ilmî araştırmalarda bulunmak üzere seyahat edebilecek vasıflara 
sahip olması gerekmektedir. 

1921-1922 yılına ait talebe rehberinde Edebiyat Fakültesi için İcazet 
Ruusu İmtihan Şartları başlığı altında sekiz maddeden oluşan bir düzen-
leme yer almaktadır. Buna göre; Edebiyat Medresesi’nde doktora imtiha-
nına girecek olanların mutlaka bu medreseden mezun olmaları gerek-
mektedir3. Talebe, istediği bir müderris veya muallimin nezareti altında 
                                                           
2 Cumhuriyet’ten sonra da enstitülerin mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdir. Bu dönemde 

fakültelerin bütçelerinde en fazla paranın ayrıldığı yer enstitüler olmuştur. Özellikle Fen Fa-

kültesi bütçesinden her yıl çok önemli miktarlarda paranın enstitülere ve buralara alınacak 

alet ve edevata ayrıldığı görülmektedir. 
3 İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tedrisat ve İmtihanlar Talimatnamesi’nin 11’inci 

maddesinde ‘ecnebi darülfünunlarından (yabancı üniversitelerden) mezun olanlar hakkında 
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bir konu seçerek bu konuda bir tez hazırlamak ve bu tezi bir hakem he-
yeti (jüri) önünde müdafaa etmek zorundadır. Tezlerini ecnebi edebiyat-
larından herhangi birine ait bir konudan seçen talebelerin, tezlerini hem 
Türkçe ve hem de o lisanda -yani tezin konusu olan lisanda- yazmaları 
ve savunmaları gerekmektedir. Bu düzenlemenin son maddesi ise fahri 
doktora unvanı konusundadır. Bu maddede “Edebiyat Medresesi, âsâr 
(eserleri) ve mesai-i ilmiyesiyle (ilmî çalışmalarıyla) fevkalâde temayüz 
(yükselen) eden münasip zevata fahrî doktora unvanını tevcih eder” de-
nilmektedir4. 

Edebiyat Fakültesi’nde doktora yapabilmek için bu fakültenin mezu-
nu olma şartı getirilmiş olmakla birlikte, doktora için tez hazırlanması 
yeterli görülmüştür. Şartnamede doktora için gerekli olan tezin nasıl ha-
zırlanacağı da açık olarak anlatılmaktadır. Buna göre hangi müderris ve-
ya muallimin gözetiminde tez hazırlayacağına karar veren talebe, onunla 
görüşerek bir konu seçer ve planını hazırladıktan sonra yazılı olarak kâ-
tib-i umumiliğe müracaat ederek seçtiği konuyu ve planı bildirir. Kâtib-i 
umumi, konu hangi zümrenin alanında ise o zümrenin müderrisleri ve 
muallimlerinden oluşan bir hakem heyetini (jüri) davet eder. Konu züm-
re müderrislerinin çoğunluğunun oyu ile kabul edilir. Tezin savunması, 
teze rehberlik eden müderrisin başkanlığındaki bir jüri önünde yapılır. 
Savunma önceden belirlenen bir günde ve açık olarak yapılır. Maarif nâ-
zırı ve Darülfünun’un bütün tedris heyeti, resmen savunmaya davetlidir. 
Doktora imtihanında başarılı olamayanlar, ancak üç sene sonra tekrar 
imtihana girebilirler. 

29 Ekim 1921 tarihinde yürürlüğe giren doktora şehadetnameleri 
hakkındaki talimatname uzun süre değişmemiştir. 

Kendi eğitim geleneklerinden farklı, yabancı bir eğitim kurumunun 
kuruluşunda sıfırdan başlayarak yaklaşık 80 yıllık bir süreç sonunda 
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern mânâda üniversitenin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan, araştırma, inceleme veya tercümeye dayalı ha-
zırlanan lisans tezlerinin ilk örnekleri 1921 yılında Edebiyat Fakülte-
si’nde yapılmıştır5. İlk lisans tezi, Edebiyat Medresesi’nin (fakülte) Felse-
fe Şubesi’nde Hasan Âli (Yücel) tarafından hazırlanmış olan Ruh ve Be-
den başlıklı tezdir. 1921’de takdim edilen bu tezi, yine Felsefe Şubesi ta-
lebelerinden Reşad’ın 1923 yılında kabul edilen Kant: Hayatı ve Tekâ-
                                                                                                                                        
meclis-i müderrisîn kararıyla bir istisnanın caiz olabileceği” belirtilmektedir (İstanbul Darül-

fünunu Talebe Rehberi: 1928-1929 Sene-i Dersiyesi, İstanbul, Yeni Matbaa, [1928], s. 152). 
4 Darülfünun-ı Osmanî Talebe Rehberi: 1337-1338 Sene-i Dersiyesine Aittir, İstanbul, Mat-

baa-i Âmire, 1337 [1921], s. 55-56. 
5 Edebiyat Fakültesi’nde yapılan ilk tezler için bkz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tezleri (1920-1946), Yay. Haz.: Oktay Aslanapa, İstanbul, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü 

Araştırma Vakfı, 2004. 
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mül-i Zihnîsi adlı tezi ve Abdülmalik’in 1924’te Schopenhauer Bedbinisi-
nin Mahiyet ve Menşe’i adlı tezleri izlemiştir. Tarih, Edebiyat ve Coğrafya 
şubelerinde de 1923 yılından itibaren lisans tezlerinin hazırlanmış oldu-
ğu görülmektedir. Edebiyat Şubesi’nin ilk tezlerinden biri Ali Nihad’ın 
(Tarlan, 1898-1978) 1922’de kabul edilen İslâm Edebiyatında Leyla vü 
Mecnun Mesnevisi adlı tezidir. Ali Nihad Tarlan, bu tezle Türkiye’de ede-
biyat doktoru unvanını alan ilk kişi olmuştur. Tarih Şubesi’nde hazırla-
nan ilk tezlerden birisi ise 25 Nisan 1341/1925 tarihinde kabul edilen 
Gasprinski Mansur Cevdet’in, Kiev Üniversitesi profesörlerinden Yulian 
Kulakovski (1855-1919)’nin Rusça eserinden tercüme ettiği Tavrida’nın 
Mazisi adlı tez olmuştur. 

Darülfünun Fen Fakültesi’nde lisans tezlerinin hazırlanmadığı, dokto-
ra tezlerinin ise ancak 1934 yılından itibaren başladığı anlaşılmaktadır. 
Bu fakültenin 1933’ten önce uygulamaya konulmuş bir doktora progra-
mına yahut bununla ilgili bir düzenlemeye de rastlanmamıştır6. 

Hukuk Fakültesi’nde ise imtihanların nasıl yapılacağını açıklayan 3 
Haziran 1916 tarihli muvakkat talimatname ile bu fakültede de icazet 
yani doktora programı uygulamaya konulmuştur7. Talimatnamede, Hu-
kuk Fakültesi’nin Adlî, Siyasî ve İktisadî şubeleri imtihanlarında başarılı 
olanlara ‘ruus’ (lisans diploması) verildiği ve bu kişilere ‘hukuk mücazı’ 
unvanının verildiği belirtilmekte ve ruus imtihanlarının nasıl yapılacağı 
açıklanmaktadır. Talimatnamenin doktora imtihanlarını açıklayan mad-
delerinde ise, icazet imtihanlarının senede iki devre olduğu; bu imtihan-
larda başarılı olamayanların bir sene ara ile gelecek devrelerden birinde 
tekrar imtihana girebileceği belirtilmektedir. Bu imtihandan gerekli olan 
notu alan ‘namzetler’ (adaylar) kendi seçecekleri bir konu üzerine bir 
‘eser-i ilmî’ hazırlarlar ve hazırladıkları bu eseri bağlı oldukları şube mü-
derrisleri önünde savunurlar. Hazırlanan eserin bir nüshası fakülte kü-
tüphanesine verilir. 

1926 yılına kadar belirtilen şekilde doktora derslerinin yapılarak imti-
hanların olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak 1926-1927 
ders yılına ait talebe rehberinde Hukuk Fakültesi’nin ders programında 
bazı tadilatın yapıldığı belirtilmektedir. Buna göre, dört sene olan Hukuk 
Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin, diğer Avrupa hukuk fakültelerinde ol-
duğu gibi, üç senede tamamlanmasına ve lisans eğitiminden sonra hu-
kuk konusunda ihtisas yaparak ‘hukuk doktoru’ unvanını kazanmak is-
teyenler için müstakil bir doktora sınıfının ihdas ve tesisine karar veril-
                                                           
6 Sevtap İshakoğlu-Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), İs-

tanbul, 1998. 
7 Bu talimatname ilk defa 1922-1923 yılı talebe rehberinde yer almıştır. Bkz. İstanbul Darül-

fünunu Talebe Rehberi 1338-1339 (1922-1923), İstanbul, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası, 1338, s. 

55-58. 
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miştir. Ders programında yapılan değişikliklerle bir önceki seneden itiba-
ren bu uygulama başlatılmış ve ‘usûl-ı fıkıh’ dersleri ilga edilerek yerine 
‘tarih-i hukuk’ dersleri konulmuş; ‘Avrupa hukuk-ı medenisi’ ve ‘muka-
yese-i kavanîn-i medeniye’ dersleri doktora sınıfına alınmıştır8. 

Darülfünun Hukuk Fakültesi’nde uygulanmaya başlanan bu yeni dü-
zenlemelerle birlikte 10 maddeden oluşan bir de doktora talimatnamesi 
hazırlanmıştır9. Daha önce mevcut iki kısımdan birinin derslerinin alın-
ması söz konusu iken, bu talimatnameyle dört tasdikname (sertifika) 
usulü getirilmiştir. Doktora için, yeni konulan bu tasdiknamelerden iki-
sini almış olmak ve imtihanı vermiş olmak gerekmektedir. Ayrıca dokto-
ra için bir yabancı dil bilmek de zorunlu tutulmuştur. Talimatname dok-
toraya kabul edilme şartlarını da düzenlemektedir. Buna göre doktoraya 
alınacakların not ortalaması en az sekiz olmalıdır. 

Hukuk-ı hususiye tasdiknamesi; hukuk-ı ceza ve hukuk-ı ticaret tas-
diknamesi; hukuk-ı amme tasdiknamesi ve ulûm-ı iktisadiye tasdikname-
sinden oluşan programda, doktora öğrencileri ‘doktor’ olabilmek için iste-
dikleri iki tasdiknameyi seçip imtihanları da verdikleri takdirde, seçtikleri 
bir konuda tez hazırlayacak ve jüri önünde bu tezi savunacaklardır. 

1924 yılında çıkarılan İstanbul Darülfünunu Talimatnamesi’nde doktora 
konusuna da değinilmiş ve 3’üncü maddede Hukuk, Edebiyat ve Fen fa-
kültelerinde eğitimin iki dereceli olduğu, mezun olanların istedikleri tak-
dirde doktora yapabilecekleri, Tıp Fakültesi’nde ise eğitimin bir dereceli 
olup doktora ile tamamlandığı belirtilmektedir. Ayrıca daha önce de oldu-
ğu gibi her fakülte, mezuniyet ve doktora şartlarını kendi belirleyecektir. 

Lisans ve lisansüstü eğitime paralel olarak düzenlenen akademik 
araştırma inceleme faaliyetleri zaman içerisinde sistemleşmiştir. Bunun 
yanı sıra, Darülfünun’un yabancı üniversiteler ile olan münasebetlerinin 
de gelişmesi ve karşılıklı ziyaretler, hoca ve öğrenci değişimi, Darülfünun 
hocalarının uluslararası akademik toplantılara katılmaları ve uluslarara-
sı akademilere üye seçilmeleri de zaman içerisinde gerçekleşmiştir. 

1- Yabancı Üniversiteler İle İlk Temaslar 

Avrupa’ya yapılacak ilmî mahiyetli gezilerin büyük ehemmiyet taşıdığı 
düşünülerek, 1910 yılından itibaren Darülfünun hoca ve talebeleri için 
                                                           
8 1922-1923 ders yılından itibaren Hukuk Medresesi, Adlî Kısım ve Siyasî ve İktisadî Kısım 

olmak üzere iki kısma ayrılmış ve üçüncü sınıfı tamamlayan talebeler için programa seçmeli 

dersler konulmuştur. 1926 yılından itibaren ise fakültede lisans eğitimi üç seneye indiril-

miş, ihtisas yapmak isteyenler için doktora dersleri açılmıştır. Doktora için konulmuş olan 

dersler, 1922 yılından itibaren fakültenin dördüncü sınıfında okutulan seçmeli dersler ile 

hemen hemen aynıdır. 
9 “Doktora Talimatnamesi”, Talebe Rehberi: 1927-1928 Sene-i Dersiyesi, İstanbul, Yeni Mat-

baa, [1927], s. 54-57. 
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çeşitli Avrupa şehirlerine geziler düzenlendiği görülmektedir. Darülfünun 
talebelerinin katıldığı seyahatlerden ilki Bükreş’e düzenlenmiştir10. 

Darülfünun çeşitli yabancı üniversitelerle, karşılıklı talebe değişimi 
yoluyla da ilişkilerini geliştirmeye çalışmış ve 1931’de Leipzig Üniversite-
si ile bir anlaşma yapılarak Hukuk Fakültesi’nden bir talebe gönderil-
miş, bu üniversiteden de bir coğrafya öğrencisi İstanbul’a gelmiştir. Bu 
konudaki diğer bir teklif ise 1933’te Bükreş Üniversitesi tarafından ya-
pılmış, bu teklif Darülfünun tarafından incelenmiş ve cevap Maarif Ve-
kâleti aracılığı ile Romanya hükümetine bildirilmiştir. 

1924 yılında Osmanlı Darülfünunu’nun yabancı üniversitelerle tema-
sını sağlamak için İbrahim Hakkı, Cemil ve Macid beylerden oluşan bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyon, sadece diğer üniversitelerle te-
mas etmemiş, ‘bilumum’ Avrupa üniversitelerine birer tamim göndererek 
Türk Darülfünunu ile fikrî münasebette bulunulmasını temin etmek için 
çalışmıştır. Komisyon, Darülfünun’a ait bütün yayınların yabancı üni-
versitelere gönderileceğini bildirmiş ve onların da buna karşılık vermele-
rini talep etmiştir. Darülfünun’un bu teklifine bazı üniversitelerden 
olumlu cevap alınmış ve rektörlük, komisyon vasıtasıyla bu üniversite-
lerle temasa geçmiştir11. Darülfünun eminliği (rektörlük) ayrıca yabancı 
üniversitelere gönderilmek üzere, Darülfünun hakkında bazı bilgilerin 
yer aldığı Fransızca bir eser hazırlanmasını da kararlaştırmıştır. 

Darülfünun, özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde Av-
rupa üniversiteleri ile olan ilişkilerine önem vermiştir. Bunun için sadece 
yurt dışına geziler düzenlenmemiş, yurt dışında çeşitli üniversitelerden 
de öğretim üyeleri ve talebeler Darülfünun’un ev sahipliğinde İstanbul’a 
gelmişlerdir. Mesela 1929 yılında Amerikalı üniversite öğrencilerinden 
oluşan 105 kişilik bir grup Darülfünun’u ziyaret etmişler12, 1930 yılı Ha-
ziran ayında da Belgrad Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü müdürü Prof. 
Milojevic’in nezaretinde, bu üniversitenin coğrafya talebe cemiyetinden 
bir grup İstanbul’a gelmiştir. Balkan Yarımadası’nda ilmî bir araştırma 
gezisi yapmak üzere yola çıkan 17 hanım ve 5 erkekten oluşan bu grup 
İstanbul’a gelerek Bulgaristan üzerinden memleketlerine dönmüşlerdir. 
İstanbul Darülfünunu bu misafirlere gerekli her türlü yardımı yapmıştır. 
Özellikle İstanbul Boğazı’nın teşekkülü hakkında tetkiklerde bulunmak 
                                                           
10 “Avrupa’ya icra edilecek seyahatlerin her cihetçe ne derecede büyük istifadeler temin etti-

ğini bihakkın takdir eden Darülfünun-ı Osmanî, efendilerinden bir heyet-i mahsusa bu ka-

bil seyahatlerin birincisi olmak üzere bu sene Bükreş’e bir seyahat tertip eylemişlerdir. Bu 

seyahate Darülfünun-ı Osmanî şubatının müdavim ve mezunîni iştirak edebileceklerdir. Bir 

hafta imtidad edecek bu seyahate...”, Tanin, s. 662, 28, C. 1328/Haziran 1326 (5 Temmuz 

1910). 
11 Akşam, sayı 2.115, 29 Ağustos 1340/1929. 
12 Ali Arslan, Darülfünun’dan Üniversite’ye, İstanbul, Kitabevi, 1995, s. 149. 

186



EKMELEDDİN İHSANOĞLU / DARÜLFÜNUN’DA İLMÎ ARAŞTIRMA NOSYONUNUN DOĞUŞU 11

ve Boğaz civarındaki bazı bölgelerin tektonik yapısını incelemek üzere 
gelen ekip, Darülfünunu da ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuşlar-
dır13. 

1925 yılından itibaren yabancı üniversitelerle olan ilişkileri geliştir-
mek ve uluslararası kongrelere katılmaya imkân verebilmek için bütçe-
den “kongrelere ve ecnebi darülfünunlar merasimine iştirak” kalemi ola-
rak bir miktar ödenek ayrıldığı görülmektedir14. Nitekim Darülfünun ho-
caları, ilmî nitelikteki uluslararası toplantılara sıklıkla katılmışlardır. 
Mesela Prag’da toplanacak olan Muallimler Kongresi’ne Darülfünun mu-
âllimlerinden Ali Haydar Bey’in (Taner, 1883-1956) gönderilmesi ve bu 
görev için kendisine diplomatik pasaport verilmesi kararlaştırılmıştır15. 
Mayıs 1926’da Madrid’de toplanan 14. Uluslararası Jeoloji Kongresi’ne, 
Türkiye Darülfünunu adına Fen Fakültesi müderrislerinden Ahmed Ma-
lik Bey’in (Sayar, 1892-1965) katılacağı ve bu sebeple kendisine siyasî 
pasaport verilmesi Maarif Vekâleti tarafından talep edilmiş ve bu talep 
uygun bulunmuştur. 

Darülfünun Hayvanat Enstitüsü müdürü olan Ali Vehbi Bey (Türküs-
tün, 1877-1937), 1927’de Peşte’de toplanan 10. Uluslararası Zooloji 
Kongresi’ne katılmış ve gözlemlerini, yaptığı konuşmayı, Bükreş, Sofya 
ve Budapeşte’de ziyaret ettiği hayvanat bahçeleri, müzeler ve istasyonlar 
hakkındaki görüşlerini Fen Fakültesi Mecmuası’nda neşretmiştir16. Ali 
Vehbi Bey makalesinin sonunda “Onlar çok çalışmışlar, biz şimdiye ka-
dar uyumuşuz. İlerlememizi hükümet-i cumhuriyemizden temenni ve rica 
ederiz” demekte ve Darülfünun bütçesinden kongrelere katılmak için ay-
rılan paranın artırılmasını ve bilim adamlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni 
bu kongrelerde temsil etmesini temenni etmektedir. 

Darülfünun’un hocaları yurt dışında çeşitli toplantılara katılmış, bu-
nun yanı sıra, yurt dışındaki çeşitli kuruluşlar tarafından da ödüllendi-
rilmişlerdir. Bunların başında birçok ilmî çalışması yayınlanan ve Edebi-
yat Fakültesi’nin dekanlığı görevinde de bulunan Fuad Köprülü (1890-
1966) gelir. 1923 yılından itibaren Fuad Köprülü’nün ismi milletlerarası 
kongrelerde ve Batı ilmî araştırma kuruluşlarında sıkça geçmeye başla-
mıştır. Köprülü, 1923 yılında Paris’te Dinler Tarihi Kongresi’ne davet 
                                                           
13 Yugoslavya Darülfünunu coğrafya talebesinin İstanbul’a yaptıkları bu tetkik seyahati 

hakkında daha fazla bilgi için bkz. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, cilt VII, sayı 4 

(Temmuz-Eylül 1930), s. 303-319. 
14 Kongreler için ayrılan tahsisat, 1925 ve 1926’da 4.500 lira; 1927’de 4.000 lira; 1928’de 

ise 8.000 liradır. Bu masraf kalemi 1931 yılından itibaren Darülfünun merkez masrafları 

arasında gösterilmiştir. 
15 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 30.18.1.1/7.28.5. 
16 Ali Vehbi, “Peşte’de İctima Eden Beynelmilel Hayvanat Kongresi’ne Dair Rapor”, Darülfü-

nun Fen Fakültesi Mecmuası, sene V, Sayı 1 (Teşrinievvel-Teşrinisani 1927), s. 460-471. 
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edilmiş ve burada sunduğu tebliğiyle Batılı âlimlerin yanlış bilgi ve kana-
atlerini sarsmış; Batı bilim dünyasının vazgeçemeyeceği bir yere erişmiş-
tir. 1925’te Sovyet İlimler Akademisi’nin daveti üzerine akademinin 
200’üncü yıldönümü kutlamalarına katılmış ve ardından kendisine Tür-
koloji’ye hizmetleri ve yaptığı araştırmaları dolayısıyla Sovyet İlimler Aka-
demisi’nin muhabir üyeliği verilmiştir. 1926’da Bakü’de toplanan Millet-
lerarası Türkoloji Kongresi’ne katılan Köprülü, 1927’de ilme yaptığı hiz-
metler dolayısıyla Heidelberg Üniversitesi tarafından fahrî felsefe doktoru 
payesiyle ödüllendirilmiştir. 1928’de Oxford Müsteşrikler, 1929’da Lond-
ra Dinler Tarihi ve Harkov Müsteşrikler kongrelerine katılmış; aynı sene 
Çekoslovakya Şark Enstitüsü ve 1930’da Alman Arkeoloji Cemiyeti’nin 
üyeliklerine seçilmiştir. Fuad Köprülü bu tarihten sonra da birçok ulus-
lararası toplantıya katılmış ve birçok ilmî kuruluşun üyeleri arasında yer 
almıştır17. 

Hukuk Fakültesi devletler hukuku müderrisi Ahmed Reşid, 1931 yı-
lında Romanya Kralı’nın himayesindeki Romanya İdarî İlimler Enstitü-
sü’nün fahrî üyeliğine getirilmiştir. Aynı fakültenin müderrislerinden 
olan Muslihiddin Adil (Taylan, 1881-1944) ise Brüksel Milletlerarası İda-
re Hukuku Enstitüsü daimî üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştur18. 

Darülfünun muallimlerinden Halil Halid Bey (Çerkeşşeyhizâde, 1868-
1931) de yurt dışında tanınan Türk öğretim üyelerindendir. Daha önce 
Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan ve bu üniversitede ders veren 
ilk Türk hoca olan Halil Halid Bey, 1929 yılında Amerika üniversite ve 
mekteplerinde konferanslar vermek üzere Amerika’da ‘Beynelmilel Edü-
kasyon Müessesesi’ tarafından davet edilmiştir. Her sene Avrupa’nın ta-
nınmış profesörlerini ve önemli şahısları davet ederek konferanslar ver-
diren bu müessesenin daveti “Halil Halid Bey’in buralarda konferanslar 
vermesi cidden pek menfaatli ve lehimize mühim bir propagandaya vesile 
olacağı” gerekçesiyle uygun bulunmuş ve kendisine yol masrafı olarak 
1.500 lira tahsisat verilmiştir19. 

2- Yurtiçi İnceleme Gezileri 

1927 yılından itibaren Darülfünun bütçesinde Coğrafya Enstitüsü’nün 
tetkik seyahatleri için bir tahsisat ayrıldığı görülmektedir. Coğrafya Ens-
titüsü birçok saha araştırması ve ‘tetkik seyahati’ düzenlemiş, elde edi-
len neticelerden bazıları Darülfünun mecmualarında yayınlanmıştır. 1929 
ve 1930 yılı bütçelerinde jeoloji tetkikleri için de Fen Fakültesi bütçesin-
den bir miktar tahsisat ayrılmıştır. Tıp Fakültesi’nde ise, 1925 yılında 
                                                           
17 Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü”, DİA., C. XXVIII, s. 477. 
18 Ali Arslan, a.g.e., s. 145-146. 
19 Halil Halid Bey’in davet edilmesi ile ilgili belgeler için bkz. BCA, Başvekâlet Evrakı, no: 

200.362.10. 
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Antropoloji Tetkikat Merkezi’nin kurulmasından sonra, yapılacak tetkik 
seyahatleri ve araştırmalar için (1926’dan itibaren) bütçeden ödenek ay-
rılmıştır. Aynı şekilde kanser araştırmalarının yürütülmesi için bir Kan-
ser Enstitüsü’nün kurulmasını sağlayan üniversite bütçesinden bunun 
için de bir miktar tahsisat ayrılmıştır. 

Darülfünun müderrislerinden İbrahim Hakkı (Akyol, 1888-1950) ve 
Ernest Chaput (1880-1943) çeşitli tetkik seyahatleri tertip etmişlerdir. 
Bu seyahatler sayesinde İzmir ve Ankara bölgesinin jeolojik haritası çı-
karılmıştır. Bu esnada memleketin sistemli bir surette jeolojisinin tetkiki 
için Hükümet nezdinde birkaç defa resmî teşebbüslerde bulunulmuştur. 
1929 yılında, Ernest Chaput ve İbrahim Hakkı Coğrafya Enstitüsü tara-
fından, İzmir civarında tertip edilen tetkik seyahatinde elde edilen bilgi-
ler, 1/50.000 ölçeğinde takribî bir topografya haritasına aktarılmış ve 15 
günlük bu gezide elde edilen neticeler “İzmir Civarının Bünyesine Ait Tet-
kikler” adıyla Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nda yayınlanmış-
tır20. Bu derginin bir sonraki sayısında yine Ernest Chaput ve İbrahim 
Hakkı’nın birlikte hazırladıkları, Ankara ve civarında meydana gelen ya-
ğışlar, buharlaşma, yeraltı suları, su kaynakları ve bu sulardan nasıl is-
tifade edilebileceğini anlatan “Ankara Civarında Suların Cereyanına ve 
Onlardan İstifadeye Dair” başlıklı bir başka ilmî makale yayınlanmıştır21. 

Fen Fakültesi Mecmuası’nda da çeşitli bölgelerde yapılan jeolojik araş-
tırmaların neticelerinin yayınlandığı görülmektedir. 1916 yılında, Alman-
ya’dan gelen Dr. Walter Penck (1888-1923), Gelibolu Yarımadası üzerin-
deki 15 kilometrelik alanda yapılan jeolojik araştırmaların neticelerini22; 
1926’da Fransa ile yapılan kültür anlaşmasıyla zooloji hocası olarak ge-
len Raymond Hovasse (1895-1989) ise 1927 yılında, Küçükçekmece Gö-
lü’nün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası’nın jeolojik incelemesini bu 
mecmuada yayınlamışlardır. 1928 yılında Ali Vehbi Bey ve Hovasse hay-
van numuneleri toplamak gayesiyle İzmit, Bilecik ve Bursa’ya bir incele-
me gezisi düzenlemişler ve bu gezinin raporunu “1928 Senesi Tatilinde 
Darülfünun Namına Anadolu’da Yapılan Seyahat-i Fenniye Hakkında Mü-
şahedat ve Tedkikatımızı Mübeyyin Rapordur” adıyla Darülfünun Fen Fa-
kültesi Mecmuası’nda yayınlamışlardır23. Darülfünun tarihinde ilk defa 
hayvan türlerini tanıma konusunda böyle bir ilmî seyahat yapılmıştır. 
                                                           
20 E. Chaput, İbrahim Hakkı, “İzmir Civarının Bünyesine Ait Tedkikler”, Darülfünun Edebi-

yat Fakültesi Mecmuası, Cilt VII, Sayı 3 (Nisan 1930), s. 161-183. 
21 E. Chaput, İbrahim Hakkı, “Ankara Civarında Suların Cereyanına ve Onlardan İstifadeye Da-

ir”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Cilt VII, Sayı 4 (Temmuz-Eylül 1930), s. 241-251. 
22 Walter Penck, “Çanakkale Mesele-i Jeolojisi ve Türkiye’nin Muntazam Bir Tedkik-i Ehem-

miyât-ı İktisadiyesi”, Darülfünun Fünun Fakültesi Mecmuası, Cilt I, Sayı 3 (Ağustos 1332/ 

1916), s. 167-203. 
23 Fen Fakültesi Mecmuası, Sene 6, Sayı 2 (1929), s. 769-786. 
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3- Araştırma ve İncelemelerin Dışarıda Yayınlanması 

Öğretim üyelerinin yaptıkları ilmî çalışmaların neşri ve okutulacak 
olan ders kitaplarının basımı da Darülfünun’un ilmî araştırmaların geli-
şimine verdiği önemli desteklerdir. Bu sayede modern ilmî literatürün 
oluşmasına da katkı sağlanmıştır. Her fakülte kendi ilmî süreli yayınları-
nı çıkarmış, bunun yanında ayrılmış olan telifat masrafı ile ders kitapla-
rının basımı sağlanmıştır24. Darülfünun bünyesinde kurulan umumi kü-
tüphanenin yanı sıra fakültelerde de kütüphaneler kurulmuş ve bu kü-
tüphanelerin gelişmesine yardımcı olmak ve yabancı neşriyatı takip ede-
bilmek için de bütçeden para ayrılmıştır25. 

Öğretim üyelerinin yaptıkları ilmî çalışmalar sadece yurt içinde yayın-
lanmakla kalmamış, bazı önemli ilim adamlarının makaleleri saygın ya-
bancı süreli yayınlarda da basılmıştır. İnas Darülfünunu’nda hesap der-
si hocalığı yapan ve daha sonra Salih Zeki Bey (1864-1921) tarafından 
(1919) Darülfünun’da “Sayılar Teorisi Kürsüsü’nün başına getirilen Meh-
med Nadir’in (1856-1927) çalışmasına batıda yayınlanan bir matematik 
kitabında atıflar yapılmıştır. Mehmed Nadir’in L’Intermédiaire des mathé-
maticiens dergisinde (1910-14) matematik sorularına gönderdiği cevaplar 
yayınlanmıştır. Mehmed Nadir, Darülfünun’da verdiği derslerden yarar-
lanarak sayılar teorisine giriş şeklinde bir de ders kitabı hazırlamıştır26. 

Fen Fakültesi hocalarından olan Michel Failleben, Cevad Mazhar 
(1870-1934), Ligor Taranakidis (1875-1956) ve İlhami (Civaoğlu, 1899-
1988) beylerin birlikte yaptıkları ve “Yalova Kaplıca Sularının Tetkiki” 
adıyla Fen Fakültesi Mecmuası’nda da yayınlanan incelemelerinin sonuç-
ları Fransa’da Collège de France’da Institut de Climatologie de d’Hydrolo-
gie’ye sunulmuş ve Annales de l’Institut d’Hydrologie et de Climatologie’de 
yayınlanmıştır. Kimya müderrisi Ligor Bey’in Darülfünun Fen Fakültesi 
                                                           
24 1925 yılından itibaren bütçede fakültelerin yaptıkları yayınlar için “telifat” giderleri ola-

rak para ayrıldığı görülmektedir. Önce ‘tetkikat, taharriyat, teşvik, tetebbuat-ı ilmiye’ mas-

rafları ile birlikte gösterilen bu masraf 1927 yılından itibaren her fakültenin kendi giderleri 

arasında özel bir kalem olarak yer almıştır. Fen, Edebiyat ve İlahiyat fakülteleri için 500 ile 

2.000 lira arasında değişen bu miktar, Hukuk Fakültesi için 3.000 lira, Tıp Fakültesi için 

ise 5.000 ile 9.000 lira arasındadır. Fen ve Hukuk fakültelerine tahsis edilen miktarlar 

1928’den itibaren talebe cemiyetine muavenet (yardım) olarak verilmiştir. 
25 1927-1928 senelerinde ‘Kütüphane tesisi ve kitap bedeli’ olarak ayrılan bu miktar yıllık, 

Edebiyat Fakültesi’nde 500-1.500; Fen Fakültesi’nde 2.000-2.500; İlahiyat Fakültesi’nde 

500-2.000; Hukuk Fakültesi’nde ise 500 lira olarak değişmektedir. Tıp Fakültesi’nde ise 

1927-1929 yıllarında 6.000 lira olan meblağ 1930’da 4.000 liraya düşmüştür. 
26 Mehmed Nadir ve çalışmaları hakkında bkz. Erdal İnönü, Mehmet Nadir: Bir Eğitim ve Bi-

lim Öncüsü, Ankara: TÜBİTAK, 1997; E. İhsanoğlu, R. Şeşen, C. İzgi, Osmanlı Matematik Li-

teratürü Tarihi, C. II, İstanbul: IRCICA, 1999, No. 382. 
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Mecmuası’nda neşrettiği bazı makaleleri Avrupa’da çıkarılan çeşitli mec-
mualarda da yayınlanmıştır. Tıp Fakültesi hayvanat müderrisi İsmail 
Hakkı Bey’in de makalelerinin yurt dışında yayınlandığı görülmektedir. 
1931’de Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalarda bu-
lunan fil fosilini ilim âlemine anlatmak ve dünyanın farklı bölgelerindeki 
numuneleriyle karşılaştırılmalarını sağlamak için Ahmed Malik (Sayar) 
ve Hamid Nafiz (Pamir, 1893-1976) beyler Avrupa’ya gönderilmişlerdir. 
Neticede Fransız Arkeoloji Cemiyeti azalıklarına seçilen her iki öğretim 
üyesinin tetkiklerinin sonuçlarının bu cemiyetin yayın organı olan Soci-
été Géologique de France adlı bültende yayınlanmasına karar verilmiştir. 
Fen Fakültesi’nden Ömer Şevket (Öncel, 1880-1950), Ali Vehbi (Türküs-
tün), Refik (Fenmen, 1882-1951) gibi hocaların da makaleleri yurt dışın-
da yayınlanmıştır27. 

Türkiye’de modern farmakolojinin doğuşunda önde gelen isimlerden 
birisi olan ve uzun yıllar Tıp Fakültesi’nde hocalık yapan Prof. Dr. Âkil 
Muhtar (Özden, 1877-1949)’in “Muhtar Refleksi” adı ile bilinen yerel 
anesteziklerin biyolojik etkilerini değerlendirmek için kullanılan ‘Kobay 
Sırt Derisi Refleksi’ konulu çalışması, 1908’de Paris Biyoloji Cemiyeti’nin 
dergisinde yayınlanmıştır. Daha sonra tıp dergilerinde ve kitaplarında 
yayınlanan pek çok makalede Özden’in buluşuna “Muhtar Refleksi” adıy-
la atıf yapılmıştır. Âkil Muhtar’ın pek çok ilmî makalesinin de Avrupa’da 
çıkan tıp dergilerinde yayınlandığı görülmektedir28. 5-10 Ağustos 1889’-
da Paris’te toplanan I. Dermatoloji Kongresi’ne katılan 10 Mart 1892’de 
Fransız Dermatoloji ve Sifilografi Derneği’ne muhabir üye seçilen ve Tıp 
Fakültesi’nde de hoca olan Celaleddin Muhtar (Özden, 1865-1947) 
Bey’in Fransa Tıp Akademisi azası, emraz-ı cildiye ve efrenciye muallimi 
Dr. Alfred Fournier (1832-1914)’den tercüme ettiği makalelerin yanı sıra 
yabancı dilde de pek çok çalışmasının yayınlandığı görülmektedir29. 

Hocası Şakir Paşa’nın ölümünden sonra Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsü-
sü’nün başına geçen Kemal Cenap (Berksoy, 1876-1949) da yaptığı ulus-
lararası çalışmaları ile tanınmıştır. Mide-bağırsak sistemi, pankreas, kalp-
dolaşım sistemi ile ilgili deneysel çalışmalarda bulunan Kemal Cenap’ın 
Almanca ve Fransızca çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. ‘1933 Üniversi-
te Reformu’ndan sonra da üniversitede görevini sürdüren Kemal Cenap, 
1935 yılında Leningrad’da yapılan Uluslararası Fizyoloji Kongresi’nde ken-
                                                           
27 Fen Fakültesi hocalarının çalışmaları için bkz. E. İhsanoğlu, R. Şeşen, C. İzgi, Osmanlı 

Matematik Literatürü Tarihi; E. İhsanoğlu, R. Şeşen v.d., Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, 

2 C., İstanbul, IRCICA, 1997; aynı yazar, Osmanlı Tabii ve Tatbiki Bilimler Literatürü Tarihi, 2 

C., İstanbul, IRCICA, 2006. 
28 Bkz. E. İhsanoğlu, R. Şeşen vd., Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi, İstanbul, IRCI-

CA, 2008, No: 1.215. 
29 Bkz. Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü, No: 1.197. 
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disinin keşfettiği gastroduodenal refleks konusundaki bildiriyi sunmuştur. 
Yine ‘sekretin’ adı verilen bir hormon konusunda bulunduğu dönemin bil-
gisi göz önünde bulundurulduğunda önemli çalışmalar yapmıştır. Kalp fiz-
yolojisi ile ilgili olarak yaptığı bir çalışmada, 1990’lı yıllarda ispat edilen 
‘Atrial Natriüretik Faktör’ adı verilen bir maddeyi, daha o yıllarda teorik 
olarak tanımlamış, üstelik yaptığı deneysel çalışmada bunu daha net ola-
rak ortaya koyarak kalp hormonunun varlığını ortaya atmıştır. 

Modern patoloji eğitiminin bizdeki kurucusu olan Hamdi Suat (Aknar, 
1873-1936) Bey, Tıp Fakültesi’nde Teşrih-i Marazî Laboratuarı’nın kurulma-
sını sağlamıştır. Çeşitli uluslararası kongrelere hazırladığı bildirilerle katılan 
Hamdi Suat Bey, Fransızca ve Almanca 39 orijinal çalışma yayınlamıştır30. 

Uluslararası tıp sahasında tanınan diğer bir Türk doktor, Şam ve 
Beyrut’taki tıbbiyelerden sonra İstanbul Darülfünunu’nda da hocalık ya-
pan ve daha sonra Kâbil’deki Tıp Fakültesi’nde bulunan Prof. Dr. Hasan 
Reşad Sığındım’dır (1884-1971). Hasan Reşad, 1913 yılında Schilling ile 
birlikte ‘monositer lösemi’yi tanımlamış ve bu buluş ile adını duyurmuş-
tur. Bu tespiti Münchener Medizinische Wochenschrift dergisinin 36’ncı 
sayısında yayınlayarak tıp literatürüne geçmiştir. Sığındım’ın buluşu Re-
şat-Schilling Tipi Monositer Lösemi (Reschad-Schilling type leukemia) 
adıyla literatüre geçmiştir. Prof. Dr. Behçet Hulusi ise tanımladığı hasta-
lıkla dünya tıp literatüründe yer etmiş başka bir isimdir. Ancak Behçet 
Hulusi’nin Tıp Fakültesi’nde görev yapması 1933’ten sonra olmuştur ve 
Behçet hastalığını da bu tarihten sonra tanımlamıştır. Bu konuda yazdı-
ğı yazılar uluslararası tıp dergilerinde yayınlanmıştır. 

Yukarıdaki tespitlerimiz göstermektedir ki Osmanlı eğitim hayatında 
ve modern yüksek eğitim kurumlarında köklü bir geleneğe sahip olma-
yan sistematik araştırma ve inceleme nosyonunun Darülfünun’da kök 
salıp temellenmesi uzun bir süreçten geçmiştir. İlk kurulduğunda Darül-
fünun’un amacı sadece devletin ihtiyacı olan modern bilgiler ile donatıl-
mış bürokratları -dönemin tabiri ile münevver bendegân- yetiştirmekti. 
1933’e gelindiğinde ise Darülfünun, örnek aldığı Avrupa üniversitelerin-
deki gibi ilmî araştırma yapan ve yayınlayan, uluslararası akademik 
mahfillerde araştırmaların neticelerini tebliğ eden, yabancı dilde yayınlar 
yapan, uluslararası meslekî ve ilmî cemiyet ve akademilere üye olan bir 
öğretim kadrosuna ve modern üniversite nosyonuna sahip, uluslararası, 
çağdaş bir üniversite niteliğine kavuşmuştu. 

Lisans ve lisansüstü araştırma tezlerinin Darülfünun eğitiminde aynı 
zamanda başlatılması; kütüphane, laboratuar, müze gibi araştırmalara 
                                                           
30 Hamdi Suat Aknar’ın Almanca ve Fransızca çalışmalarının listesi için bkz. Emine Atabek, 

“Gülhane İç Hastalıkları Klinikleri ve Hamdi Suat Aknar”, Türk-Alman Tıbbî İlişkileri Sempoz-

yum Bildirileri (18 ve 19 Ekim 1976-İstanbul), Yay. Haz.: Arslan Terzioğlu, İstanbul, İ.Ü. İs-

tanbul Tıp Fakültesi, 1981, s. 55-69. 
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kaynaklık edecek kurumların kurulması; kürsü, enstitü gibi akademik 
birimlerin oluşturulması; Darülfünun ile diğer memleketlerde bulunan 
üniversitelerin arasında karşılıklı hoca ve öğrenci ziyaretlerinin düzen-
lenmesi gibi çok yönlü gelişmelerin gerçekleşmesine bağlı idi. 

Bütün bunlar, 1900-1933 yılları arasında, özellikle 1908’den sonra ted-
rici şekilde, birçoğu birbirine paralel veya bir arada oluşan gelişim ve oluşu-
mun eseri olmuştur. Bu temel üzerinde 1933’ten sonra Darülfünun yerine 
kurulan İstanbul Üniversitesi’ne gelen ikinci dalga Alman öğretim üyeleri ile 
araştırma ve inceleme faaliyetleri daha da ileri bir seviyeye ulaşacaktır. 
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OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE SAVAŞ, 
KUŞATMA VE ÇIKARMA 

Prof. Dr. Banu MAHİR* 

Makalede 16. yüzyılda ve 17. yüzyıl başına tarihlenen Osmanlı min-
yatürlerinin, savaş, kuşatma ve çıkarmaları betimleyen seçilmiş örnekleri 
tanıtılmaktadır. Büyük çoğunluğu konusu tarih olan şehnâme ve gazavat-
nâme türündeki eserlerde yer alan bu minyatürleri yapan farklı üsluplara 
sahip nakkaşların, olayları ne denli yaratıcı kompozisyonlarla aktardıkla-
rı gösterilmeye çalışılmaktadır. Nakkaşların savaş sahnelerini resmeder-
ken, yazılı metinlerde anlatılamayan bazı ayrıntıları da belgeleyici bir tu-
tumla yansıtmaya özen gösterdikleri belirtilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Minyatürleri, Savaş, Kuşatma, Çıkarma. 

War, Siege And Subraction In The Miniatures Of The Ottoman 
The article introduces selected examples of Ottoman miniatures da-

ting to 16th and early 17th centuries and depicting several wars, sieges 
and invasions made by the Ottoman army and navy. It tries to show how 
the Ottoman painters have interpreted these events using several styles 
and creative compositions in their miniatures, mostly found in works like 
şehnâmes and gazavatnâmes. It is mentioned that these painters also to-
ok care of depicting some details which were not found in the texts of the 
works, with a documentary manner. 

Key words: Ottoman Miniatures, War, Siege, Invasion. 

Konusu tarih olan eserlerde yer alan Osmanlı minyatürlerinin büyük 
çoğunluğunun saray törenlerinin yanı sıra padişahların veya komutan 
olarak görevlendirilen vezirlerin yaptıkları savaşları, kale ve kent kuşat-
                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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malarını, Osmanlı donanmasının deniz üzerinden yaptığı kara çıkarma-
larını tasvir ettikleri bilinmektedir. Nakkaşlar Osmanlı ordusunun sefer-
lerini, savaşlarını, kuşatma ve çıkarmalarını, kimi zaman bizzat kendi 
gözlemlerine, kimi zaman da resimledikleri el yazmalarının metinlerine 
dayanarak canlandırmaya çalışmışlardır. Hangi yola başvururlarsa baş-
vursunlar, her zaman kullandıkları minyatür geleneğinin resim diliyle, 
tüm olayları gerçekçi bir yaklaşımla yansıtmaya özen göstermişlerdir. Bu 
bakımdan bu makalede ele alınan seçilmiş minyatürler, aynı zamanda 
önemli görsel belgelerdir. 

Bilindiği gibi, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu’da ve Batı’-
da çok sayıda sefer, savaş, kuşatma ve deniz çıkarması yaptığı bir yüz-
yıldır. Seferlerin olumlu getirilerinden biri olan devletlerin birbirleriyle 
yaptıkları kültürel alışverişler, Osmanlı minyatürlerine yoğun bir şekilde 
yansımıştır. Özellikle Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ile Kanunî Sultan 
Süleyman (1520-1566) dönemlerinde kazanılan zaferlerden sonra o ülke-
lerin sanatçılarından bazıları ve taşınabilen sanat eserleri Osmanlı Sara-
yı’na getirilmiştir. Böylelikle, resimli el yazmalarının hazırlandığı ve tüm 
dekoratif sanatların bezeme üsluplarının yaratıldığı, Saray’ın himayesin-
deki sanat atölyesi olan nakkaşhaneye getirilen yabancı sanatçılar, yerli 
sanatçılarla birlikte çalışmışlar ve farklı üslupların sergilendiği çok sayı-
da minyatür yapılmıştır. 

Savaş konulu tasvirlerin yer aldığı ilk eser, kopya tarihi olmayan an-
cak Kanunî’nin saltanatının başlarında 1525 civarında hazırlandığı sanı-
lan Selimnâme (TSMK, H.1597-98) adlı eserdir. Şükri Bitlisî tarafından 
Türkçe mesnevî tarzında kaleme alınmış olan bu eserde Yavuz Sultan 
Selim’in tahta çıkışından ölümüne kadar gerçekleşen önemli olaylar ve 
kazandığı zaferler anlatılmıştır. Eseri resimleyen nakkaşın adı bilinme-
mektedir. Ancak tasviri yapan nakkaşın resim üslubu, 16. yüzyılın ilk 
yarısında Osmanlı sarayına Tebriz’den getirilen Horasanlı nakkaşların 
taşıdıkları Türkmen ve Timurlu resim üsluplarından kaynaklanan nakış-
çı tasvir üslubunun etkilerini yansıtmaktadır. Yavuz’un, babası II. Baye-
zid ile Çorlu’da yaptığı ve babasına yenildiği savaşı1 tasvir eden minya-
türde (y.44a) her iki tarafın askerleri karşılıklı iki grup halinde resmedil-
miştir. 

Sağ tarafta savaşı bir araba içerisinden izleyen II. Bayezid ve askerle-
ri, sol taraftaysa elinde kalkanıyla yandaşlarının başında Yavuz görülür. 
II. Bayezid’in bulunduğu arabanın önünde yeniçeriler Yavuz’un sayıca 
daha az olan yandaşlarına doğru nişan almışlardır. Yavuz’un ve babası 
II. Bayezid’in tasvirinde diğer figürlerden ayırıcı bir ayrıntıya yer verilme-
miştir (Res. 1). 
                                                           
1 Yıldıray Özbek, “Şükrî-i Bitlisi Selimnâmesi Minyatürleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2004/2, Sayı 17, Kayseri, 2004, s. 157, s. 151-194. 
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Yavuz Sultan Selim’in Memluklarla yaptığı Mercidabık Savaşı’nı be-
timleyen eserin bir diğer minyatüründe (y.216a) de, iki ordunun karşılık-
lı tasvir edilişinde aynı kurguya sadık kalınmıştır. Memluk askerleri, kı-
zıl renkli başlıkları ve Osmanlılardan farklı dolanmış sarıklarıyla dikkati 
çekerler. Bunun dışında her iki ordunun askerlerini birbirinden ayırıcı 
herhangi bir ayrıntı yoktur. İlk bakışta hepsi birbirine benzeyen askerle-
rin yüzlerini, sadece sakal, bıyık gibi ufak farklılıklar birbirinden ayırır. 
Mavi renkli tepe sahnenin büyük bir bölümünü kaplar. Gökyüzününse 
sadece küçük bir bölümü altınla boyalıdır. Burada bir meydan savaşı 
betimlenmiş olmasına rağmen, oldukça pastel tonlarla çalışılmış sade bir 
anlatım söz konusudur. Simetrik bir kurguyla tepenin üzerinde yukarı-
dan aşağıya doğru sıralanan savaşçılar donmuş gibidir. Durağanlığı bo-
zan ve simetrik iki grubu birbirine bağlayan tek unsur ortada çarpışan 
iki askerdir. Mızraklar ve sancaklar tasvirin kurgusunda yatay ve dikey-
liği sağlayan unsurlardır2. 

Aynı eserdeki Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan savaşlardan bi-
rini tasvir eden bir diğer minyatür, Sinan Paşa’nın Dülkadiroğlu Alaüd-
devle ile yaptığı savaşı (y.164b) betimler. Eserin metnine göre Yavuz Sul-
tan Selim Çaldıran Savaşı’nda kendisine katılmayarak destek vermeyen, 
savaştan sonra da zaferini kutlamayan ve savaş esnasında Osmanlı mül-
küne saldıran Dulkadirli Beyi’ni Sinan Paşa’nın yönettiği bir orduyla or-
tadan kaldırmak ve topraklarını Osmanlı ülkesine katmak istemektedir. 
Tasvirin sol tarafında tamamen yaya olarak ve ok atar vaziyette Dulka-
dirli askerleri ve ortalarında uzun, beyaz sakalı ile Alaüddevle betimlen-
miştir. Sağ tarafta atlı ve daha gösterişli giyimli Osmanlı askerleri, önde 
tüfekli yeniçerilerle birlikte resmedilmiştir. Ön planda yerde görülen Dul-
kadirli askerlerinden birinin dağılmış cesedi, tasvirin altındaki beyitte 
son mısrada okunan “Kan döküldi gövdeden ayrıldı baş” ifadesini görsel-
leştirmektedir (Res. 2). Bir diğer minyatürde, yazar Şükrî’nin ifadesiyle 
pek çok zorluktan sonra İskenderiye limanına ulaşan Osmanlı donan-
ması (y.254a) tasvir edilmiştir. Gümüş rengi ve ince fırça darbeleriyle iş-
lenerek, balıkları ve dalgalarıyla resmedilmiş denizde Osmanlı donanma-
sı içlerinde birer, ikişer ve üçer figürün yer aldığı üç kadırga ile temsil 
edilmiştir. Limanı kuşatan surlar üzerinde Osmanlı bayrakları yer al-
maktadır. Ayrıca, burçların gerisinde Osmanlı askerinin başları seçilir3. 

Osmanlı Sarayı’nda 15. yüzyıldan itibaren Firdevsî Şehnâmesi’ne du-
yulan ilgi, 16. yüzyılda Osmanlı sultanlarının tarihlerini Firdevsî Şehnâ-
mesi vezniyle ve Fars dilini iyi bilen bir şaire yazdırmalarıyla sonuçlan-
mıştır. Bu durum, Kanunî döneminde resmî karakter kazanan şehnâme-
cilik görevinin oluşmasına yol açmış ve şehnâmeci tarafından yazılan 
                                                           
2 Özbek, “a.g.m.”, res. 20. 
3 Özbek, “a.g.m.”, res. 24. 
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Osmanlı tarihleri, dönemin yetenekli nakkaşları tarafından resimlendiril-
miştir. 16. yüzyılın ortalarında Kanunî tarafından Saray şehnâmecisi 
olarak atanan Arifî mahlaslı Fethullah Arif Çelebi’nin yazdığı beş ciltlik 
Şehnâme-i Âli Osman adlı eserin Osmannâme adını taşıyan dördüncü cil-
dinde (İtalya, özel koleksiyon) ilginç bir tasvir vardır. Eserde Osman Ga-
zi’den Yıldırım Bayezid’e kadar hüküm sürmüş padişahların saltanat yıl-
larının önemli olayları anlatılır. Osmanlıların Aydos Kalesi’ni alışlarını 
gösteren bu minyatürde (y.70b)4, kaleye tırmanan kişi Gazi Abdurrah-
man’dır. Aydos Kalesi’nin alınışının Neşrî Tarihi’nde de nakledilen hikâ-
yesine göre, Aydos tekvurunun sevimli kızı bir gece düşünde çukura 
düştüğünü ve kendisini buradan güzel yüzlü bir gencin kurtardığını gö-
rerek uyanır. Rüyasında gördüğü gencin hayali gözünün önünden git-
mez. Bir gün hisarın civarına Türkler gelir, kız burçtan aşağı bakınca 
aralarında düşünde gördüğü Abdurrahman’ı tanır, derhal Rumca bir 
mektup yazar ve bunu taşa bağlayıp burçtan aşağıya atar. Mektup Gazi 
Abdurrahman’ın önüne düşer. O da bu mektubu Rumca bilen birine 
okutur. Mektupta tekvurun kızı, kaleyi kendilerine alıvereceğini yazmış-
tır. Vaat edilen vakit gelince Gazi Abdurrahman birkaç güvenilir adamıy-
la gece yarısı kaleye gider. Onu bekleyen kız aşağıya kement sarkıtarak 
Abdurrahman’ı yukarı çeker. Böylelikle Türkler Aydos Kalesi’ni ele geçi-
rirler5. Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’i aldıktan sonra İstanbul’a getirdiği 
Heratlı nakkaşların üslubuyla yapılmış olan bu minyatürde, tekvurun 
kızının burçtan aşağıya sarkıttığı saçına tırmanarak yukarı çıkan Gazi 
Abdurrahman ve kalenin dışında bekleyen adamları tasvir edilmiştir. He-
ratlı nakkaşların Tebriz üzerinden İstanbul’a taşıdıkları bu tasvir üslu-
bunda, figürler ince, uzun, naif görünümlüdür. Uçları kıvrılarak uzayan 
serviler, dalları sağa, sola uzamış, kimi zaman servilere dolanmış bol çi-
çekli ağaçlar, bir taş etrafında kümelenmiş yaprak ve çiçekler bu tasvir 
üslubunun kalıplaşmış doğa özellikleridir.  

Bu olayı tasvir etmeye çalışan nakkaş, Firdevsî Şehnâmeleri nüshala-
rında resimlenen ünlü kahraman Rüstem’in annesi Rudabe ve babası 
Zal’in buluşması konusunun tasvir kalıbını kullanmış ve tekvurun kızını 
kaleden kement yerine saçını sarkıtır durumda resmetmiştir. Seçilen bu 
örnek, Osmanlı nakkaşlarınca 1545 civarında aynı üslubun sade bir yo-
rumuyla resimlenmiş olan Şerif’e ait Tercüme-i Şehnâme’dedir (TSMK, 
H.1520, y.48b)6. 
                                                           
4 Ernst J. Grube, Islamic Paintings from the 11th to the 18th Century in the Collection of Hans 

P. Kraus, Germany, tarihsiz, plate XLIV. 
5 Mehmed Neşri, Neşrî Tarihi I, Haz.: Mehmet Altay Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ya-

yınları, 525, 1000 Temel Eser Dizisi, 94, Ankara, 1983, s. 70-72. 
6 Serpil Bağcı-Filiz Çağman-Günsel Renda-Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, Ankara, 

2006, s. 95, res. 56. 
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Arifî’nin yazdığı Şehnâme-i Âli Osman’ın, Süleymannâme adını taşıyan 
beşinci cildinde (TSMK, H.1517) Kanunî döneminin 1520-58 yılları ara-
sında yaşanan önemli olayları konu edilmiştir. Bu eserde bizzat Kanunî’-
nin komuta ettiği doğuya ve batıya yapılan seferlerinin önemli savaşları, 
kuşatmalarının adı bilinmeyen beş ayrı nakkaş tarafından tasvir edil-
miştir. Eseri resimlendiren nakkaşlardan özellikle ikisinin konumuz olan 
savaş ve kuşatma sahnelerini farklı kişisel yorumlarıyla yansıttıkları gö-
rülür. Bunlar arasındaki ilk önemli tasvir 25 Ağustos 1521’de yapılan 
Belgrat’ın kuşatılmasını (y.108b-109a) konu alır. Kent kuşatma sonu-
cunda 29 Ağustos 1521’de düşmüştür. Çift sayfa halinde kurgulanmış 
olan bu minyatürde, soldaki sayfada padişahın Belgrat dışında kurul-
muş olan otağ-ı hümayunu görülür. Karşı sayfada ise, askerler ve pa-
pazlarla dolu kuşatma altındaki şehir, kuleleri ve kiliseleriyle birlikte se-
çilmektedir. Kompozisyonun her iki yarısını ön plânda akmakta olan Tu-
na nehri birbirine bağlar. Kanunî sefer tahtına oturmuş, ellerini cepleri-
ne sokmuş halde heyecanla kuşatmanın seyrini izlemektedir. Nehrin kı-
yısındaysa ellerini önlerinde kavuşturmuş halde duran üç vezir, solda üç 
içoğlanı, tahtın gerisinde altı Hasodalı ağa ve ordugâhın içerisinde bazı 
görevliler kuşatmayı seyrederler. Bu çift sayfaya yayılan kompozisyon, 
farklı kişisel üsluplarıyla eserin resimlenmesinde görev aldığı belirlenmiş 
adı bilinmeyen beş nakkaştan en yeteneklisinin elinden çıkmıştır7. 

Süleymannâme’de bulunan bir diğer minyatür, Osmannâme’yi de re-
simlemiş olan Horasan kökenli nakkaşın elinden çıkmıştır ve Rodos Ka-
lesi’nin kuşatılmasını tasvir eder. Beş ay kadar süren Rodos kuşatması, 
Kanunî’nin en zorlu savaşlarından biri olmuş ve Osmanlı ordusu ciddi 
kayıplar vermiştir. Bu kritik savaş, Süleymannâme’de üç ayrı tasvirle 
canlandırılmıştır. İlk sahne, padişahın 28 Temmuz 1522’de Rodos’a geli-
şini ve kale kuşatması için yapılan hazırlıkları tasvir eder (y.143a). Arka 
plânda miğferli ve başlıklı askerlerin koruduğu Rodos Kalesi yükselmek-
tedir. Osmanlılar kalenin önündeki tepelik arazide toplanarak kuşatma 
harekâtına başlamışlardır. 

Kanunî, peykler, solaklar ve Hasodalı ağalar eşliğinde at üzerinde ka-
lenin olduğu mahale gelmiş ve siper kazan görevlilere nezaret etmekte-
dir. Siperlerin arkasına yerleşmiş olan yeniçeriler tüfeklerini ateşlemeye 
hazırlanmaktadır. Sağ geride sancak ve topuzlarıyla süvariler bir tepenin 
arkasına dizilmişlerdir. Ön plânda sultanın yedek atlarını götüren görev-
liler görülmektedir (Res. 3). 

Rodos Kalesi kuşatmasının bir sonraki aşamasını tasvir eden bu min-
yatür de bir öncekinin kurgusunu izler (y.149a). Aynı nakkaşın fırçasın-
dan çıkmıştır. Burada da Kanunî askerlerin siper kazışlarını seyretmek-
                                                           
7 Esin Atıl, The Illustrated History of Sülayman the Magnificent, Washington, 1986, s. 110-

113, no. 9. 
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te, bir grup yeniçeri kaleyi ateşe tutmaya devam etmektedir. Bir ikinci 
grup, kalkanları ve mızraklarıyla arkadaşları düştüğünde hücum etmeye 
hazır durumda beklemekte, genç bir yeniçeri arkasındakilere yol göste-
rirken, kumandanların dördü kenarda gözlem yapmaktadır. Bu tasvirde-
ki Rodos Kalesi daha büyük ve etkileyici görünümdedir8. 

Rodos’un düşüşünün tasvir edildiği üçüncü sahnedeki hareket, kom-
pozisyona da yansımıştır (y.154b). Tasvirin kompozisyonu diagonal hatlar-
la belirlenmiş farklı alan bölümlerinden oluşur. Ön plânda sultan, hizme-
tindeki solak ve peyklerle çevrili olarak, getirilen savaş esirlerini izlemekte-
dir. Savaş sonucunda uğranılmış olan ağır kayıplardan ötürü yüzünde ke-
derli bir ifade vardır. Bir üst bölümde olayları tartışan iki Hasodalı ağa ile 
bir grup solak seçilir. Üst kısımda kalenin içinde mücadele devam etmek-
tedir. Arka plândaki tepenin gerisinde Rodos’un düşmesi sebebiyle ağla-
yan, dövünen yedi kadın figürü seçilir. Bu bölümde uçuşan tüyler, bay-
raklar ve hareket halindeki figürler olayın heyecanını yansıtırlar. Bu canlı-
lık, alt bölümdeki padişahın sakinliği ve hüznüyle tezat oluşturur9. 

Süleymannâme’de tasvir edilen savaş sahneleri arasında kuşkusuz ön 
görkemlisi Mohaç Savaşı’nı canlandıran çift sayfaya yayılan tasvirdir. Bu 
savaş öncesinde Osmanlı ve Macar ordularının öncü kuvvetleri arasında 
bir kapışma yaşanmıştır. Mohaç öncesi çarha savaşı olarak tanımlanan 
bu minyatürde (y.212a) Osmanlı delili Sinan ile Macar subayı Eugene’-
nin karşı karşıya gelmeleri tasvir edilmiştir. Pars postundan yapılmış 
giysisi ve bir çift kuş kanadıyla taçlanan iri sorguçla süslü başlığıyla bir 
Osmanlı delili olan Sinan, boz bir at üzerindedir. Eugene ise zırhlı ve 
miğferlidir. Silâhlarla donanmış olan her iki savaşçının gerisinde üçer si-
lâhlı ve zırhlı süvari yer almıştır. Doruk noktasında biri büyük, ikisi kü-
çük üç ağacın ve bir su kaynağının seçildiği tepenin sol tarafında Os-
manlı, sağ tarafındaysa Macar kuvvetlerine mensup askerler mevzilen-
miştir. Ön plânda akan nehrin kıyısında hayatını kaybetmiş, Macar as-
kerlerinden ikisi seçilir10. 

Eserde Mohaç Savaşı’nı (y.219b-220a) resmeden nakkaşın, Osmanlı 
ve Macar ordularının Mohaç Ovası’nda 29 Ağustos 1526’da yaptıkları ve 
iki saat içerisinde Macarların yenilgisiyle sonuçlanan savaşı canlandırır-
ken, Osmanlı ordusunun askeri taktiklerini de görselleştirmeye çalıştığı 
dikkati çeker. Kompozisyonda yer alan ağaçlarla kaplı tepelerin arasın-
dan süzülerek akan nehirler, su taşkınlarıyla bataklık halini almış olan 
ovanın durumunu görselleştiren öğelerdir. Zira bu savaşta ovanın batak-
lık haline gelmiş oluşu, ağır savaş giysileriyle kaçmaya çalışan Macar as-
kerlerinin ağır kayıplar vermesine neden olmuştur. 
                                                           
8 Atıl, a.g.e., s. 120-121, no. 13. 
9 Atıl, a.g.e., s. 122-123, no. 14. 
10 Atıl, a.g.e., s. 132-133, no. 19. 
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Sağdaki sayfanın (y.219b) merkezinde Kanunî değerli taşlarla bezeli 
koşum takımlarına sahip siyah bir atın üzerinde resmedilmiştir. Etrafı 
solak ve peyklerle çevrilidir. Ona eşlik eden üç Hasodalı ağa hemen ar-
kasında atları üzerindedirler. Bir grup sancaktar, boruları üfleyen, kös-
lere vuran mehteran, onları izleyen grubu oluşturur. Padişahın önünde 
bir barikatın gerisine dizilmiş olan iki sıra yeniçeri, topların namlularını 
karşı sayfada tasvir edilen Macar saflarına doğru çevirmişlerdir. Yeniçe-
riler tüfeklerini ateşlemekte veya doldurmaktadırlar. Yeniçerilerin hemen 
üzerinde gösterilmiş atı üzerindeki kişinin, bu savaşta sol kanadı oluştu-
ran Rumeli kuvvetlerini komuta ettiği bilinen veziriazam İbrahim Paşa 
veya sağ kanatta savaşan Anadolu kuvvetlerinin komutanı Behram Paşa 
olması mümkündür. Ön plânda akan nehrin kıyısında Macar askerleri-
nin cesetleri ve ölmüş atları yatmaktadır (Res. 4). 

Tasvirin diğer yarısını oluşturan soldaki sayfanın (y.220a) kurgusu 
ise daha hareketlidir ve burada savaşan Osmanlı ve Macar güçleri tasvir 
edilmiştir. Merkezdeki alanda atları üzerinde savaşan iki Osmanlı aske-
rininse, öncü kuvvetleri komuta eden Bali Bey ile Hüsrev Bey olmaları 
mümkündür. Başına büyük bir sarık sarmış olan bey, mızraklı Macar 
şövalyelerine karşı ok ve yayıyla, başında miğfer olan bey ise gürzle sa-
vaşmaktadır. Ön plânda savaşçıların arasında atlarından düşmüş Macar 
askerleri seçilir. Sol ön kenarda bir delil iki Macar askeriyle savaşmakta-
dır. Solda ve arka plânda tasvir edilmiş olan zırhlı ve silahlı Macar as-
kerlerinden bazılarının savaş alanına doğru, bazılarınınsa geriye doğru 
baktığı görülmektedir. Bu çift sayfalık tasvir, biraz önce görmüş olduğu-
muz Belgrat kuşatması gibi, eserdeki tüm çift sayfa kompozisyonları ta-
sarlayan nakkaş tarafından yapılmıştır (Res. 4). 

Süleymannâme’de Mohaç Savaşı sonrası yapılan Budapeşte kuşatma-
sını tasvir eden minyatür (y.282a) ise, yine daha nakışçı üslubu kulla-
nan Horasanlı nakkaşa aittir. Arka planda Habsburglu askerler tarafın-
dan korunan Budapeşte’nin iç kalesi betimlenmiştir. Merkezde ise dış 
kale gözükmektedir. Osmanlıların açtıkları ateş sonucu bir kısım Habs-
burglu askerin tepe üstü, şapkaları uçuşarak kaleden aşağıya düştüğü 
izlenmektedir. Çevredeki Osmanlı askerleri de onları esir almak üzere bek-
leşmektedir11. 

Süleymannâme’deki, Osmanlıların 1532’de Viyana’nın 90 km güne-
yinde bulunan Güns Kalesi’ne yaptıkları kuşatma esnasında yapılan sa-
vaşın tasviri (y.353a) daha yenilikçi bir kurgu sergiler. Kompozisyon bu-
rada diagonal bir hattı izleyen büyük bir tepe tarafından ikiye bölün-
müştür. Tepenin gerisinde bayrakların dalgalandığı kuleleriyle kale yük-
selmektedir. Kalenin içindeki burçlar ve çoğu bazilikal plânlı olduğu an-
laşılan yapıların arasında sivil halkın ve miğferli askerlerin başları seçi-
                                                           
11 Atıl, a.g.e., s. 149, no. 26. 
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lir. Yarı yarıya tepenin arkasına gizlenmiş olan zırhlı ve miğferli üç Avus-
turyalı asker, kentin önündeki çayırlık arazide devriye gezmektedir. Ön 
plânda metinden adının akıncı Turhan Bey olduğu anlaşılan Osmanlı 
askeri hızla gelerek, attığı kemendiyle kale kumandanı Anton’u atından 
düşürürken tasvir edilmiştir. Diğer tasvirlerinde daha çok üçgenimsi ve-
ya yatay hatlarla tasvirlerinin alt yapılarını kurgulayan nakkaş, bu min-
yatürde kaleyi yerleştirişi, figürleri arkasına gizlediği diagonal tepenin 
dik inişiyle, göreceli bir derinlik hissi yaratmaya çalışmıştır (Res. 5). 

Kanunî Sultan Süleyman’ın 1543’te Avrupa toprakları üzerine çıktığı 
sefer sırasında yapılmış olan Estonibelgrad kuşatmasını betimleyen min-
yatürse (y.459a), Süleymannâme’de Rodos kuşatmasına benzeyen ve na-
kışçı üslubu benimsemiş nakkaşın yaptığı tasvirlerden bir diğeridir. Özel-
likle kalenin işlenişi ve tepelerin arkasına toplanmış olan Osmanlı ordu-
sunun verilişinde büyük benzerlikler söz konusudur. Burada da sağ alt 
köşede, atı üzerinde, elinde topuzla, toplara doğru işaret eden, Kanunî 
tasvir edilmiştir. Osmanlı topları tepenin arkasına sıralanmıştır. Atları 
üzerinde dört kumandan hücumu yönetmek için hazır beklemektedir. 
Üst kısımda kalenin içerisinden kaçmaya çalışan düşman askerleri gö-
rülmektedir. Bazıları henüz kaleden çıkmamıştır, bazılarıysa kendilerini 
kaleyi çeviren içi su dolu hendeklere atmış, kıyıya çıkmaya çalışmakta-
dırlar. Kalenin orta avlusu olduğu anlaşılan bölümünde iki askerin kar-
şılıklı konuştukları dikkati çeker. Tasvirde düşman askerlerinin heyeca-
nıyla tezat oluşturan Osmanlıların sakinliği görsel açıdan algılanmakta-
dır12. 

Süleymannâme’de bulunan önemli kuşatma sahnelerinden bir diğeri 
de 1552 yılının 28 Haziran’ında Transilvanya Seferi kapsamında Kara Meh-
med Paşa’nın komutasında yapılan Temeşvar kuşatmasıdır (y.533a). As-
lında bu eserin hazırlanışından bir yıl önce tamamlanmış olan ve Süley-
mannâme metninin 1551-52 yılları olaylarının anlatıldığı bölümü içeren 
Futuhat-ı Cemile adlı eserde de (TSMK, H.1592) aynı nakkaş tarafından 
Temeşvar kuşatmasının (y.18b-19a) tasvir edildiği görülür (Res. 6)13. Fu-
tuhat-ı Cemile’de Macaristan’da Temeşvar, Pec, Eğri ve Lipva’nın fethi an-
latılmıştır. Arifî’ye ait olan eserin metni, Süleymannâme’de de kullanıl-
mıştır. Temeşvar kuşatması esnasında Ahmed Paşa’nın atının vurulma-
sının ve paşanın otağının tasvir edildiği çift sayfaya yayılan bu kompo-
zisyonun sol bölümü, Süleymannâme’de bazı değişikliklerle nakkaş tara-
fından yeniden yorumlanmıştır14. 

Süleymannâme’den seçilen bu minyatürlerde iki ayrı nakkaşın res-
mettikleri savaş veya kuşatma sahnelerinde, ordunun savaş düzenini, 
                                                           
12 Atıl, a.g.e., s. 190-191, no. 45. 
13 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 107, res. 70. 
14 Atıl, a.g.e., s. 210-211, no. 55. 
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yapılan hazırlıkları ve savaşın önemli anlarını farklı kurgular ve anlatım 
dilleriyle yansıtmaya çalıştıkları görülmektedir. Aynı dönemde konusu 
tarih olan eserlerde fethedilen kale, kent ve limanların topoğrafyasının 
yansıtılmaya çalışıldığı özgün bir tasvir tarzı daha ortaya çıkmıştır. To-
poğrafik resim geleneği olarak adlandırılan bu tasvir tarzı, Osmanlı tas-
vir sanatında sonraki yıllarda da geliştirilmiştir. 

Topoğrafik resim geleneğinin yaratıcılarından, Kanunî döneminde eser-
ler veren tarihçi, matematikçi, silahşör ve yarattığı matrak adlı savaş oyu-
nu sebebiyle Matrakçı lakabıyla anılan Nasuh adlı nakkaşın tasvirleri 
arasında, konumuz açısından önem taşıyan bazı örnekler vardır. Örne-
ğin, onun yazıp resimlediği Tarih-i Sultan Bayezid adlı eserinde Osmanlı-
ların II. Bayezid döneminde fethettikleri Kili, Akkerman, İnebahtı, Modon 
ve Gülek kalelerinin tasvirleri, bu yeni tasvir tarzıyla yapılmıştır. Bu tas-
vir tarzında fethedilen kalelerin içerisinde yer alan tüm yapılar siyah 
mürekkeple resmedilmiş ve figüre yer verilmeksizin hafifçe açık renklerle 
boyanmıştır. Bazılarında arka planda pembe ve mavi renkle boyanmış 
tepeler görülür. Örneklerden birini, çift sayfa üzerine tasarlanmış olan 
İnebahtı tasviri oluşturur (TSMK, R.1272, y.21b-22a)15. 

Matrakçı Nasuh’un, 1543 yılında Barbaros Hayreddin Paşa komuta-
sındaki Osmanlı donanmasının Fransa kralına yardım amacıyla güney 
Fransa kıyılarına yaptığı seferi anlattığı Tarih-i Feth-i Şikloş, Estergon ve 
İstonibelgrad adlı eserinde (TSMK, H.1608) de Osmanlı donanmasının 
girdiği liman kentleri aynı tasvir tarzıyla resmedilmiştir. Örnek olarak 
seçtiğimiz Nis limanı tasviri (y.27b-28a) bunlardan biridir. Limandaki 
kale, evler ve Osmanlı donanması bir önceki minyatürde de görmüş ol-
duğumuz, Avrupa portolanlarını andıran bir teknikle yansıtılmışsa da iri 
ot kümeleri, küçük ağaçlar, renkli tepeler ve gümüşle boyanmış deniz, 
dönemin Osmanlı minyatürlerinin manzara anlayışını yansıtır (Res. 7). 

16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı nakkaşhanesinde hazırlanan 
Osmanlı şehnâmelerinin resimlendirilmesinde görev alan ve yarattığı ye-
ni kurguların yanı sıra benimsediği yalın görsel anlatım diliyle Osmanlı 
minyatürünün klâsik çağını şekillendiren nakkaş ise, Üstad Osman ol-
muştur16. Nakkaş Osman’ın keskin gözlemciliğiyle yapılmış ve Matrakçı 
Nasuh’un kullandığı topoğrafik resim geleneğini izleyen bir minyatür, 
Kanunî’nin son seferi Sigetvar Seferi’nin anlatıldığı Nüzhet-i Esrâru’l-ah-
bâr der-sefer-i Sigetvar adlı, Ahmed Feridun Paşa tarafından kaleme alın-
mış olan eserde (TSMK, H.1399) bulunur. Minyatürde Sigetvar Kalesi’nin 
Osmanlı ordusu tarafından kuşatılması tasvir edilmiştir (y.32b-33a). 
                                                           
15 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 76, res. 44. 
16 Nakkaş Osman için bkz. Filiz Çağman, “Nakkaş Osman According to Sixteenth Century 

Documents and Literature”, Art Turc/Turkish Art, 10e Congrés International d’Art Turc, Actes 

/Proceedings, 17-23 September 1995, Cenevre, 1999, s. 197-206. 
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Nakkaş Osman, bu tasvirinde biri iç kale olmak üzere dört kaleden olu-
şan Sigetvar Kalesi’nin etrafının suyla dolu derin bir hendekle çevrili ol-
duğunu, kalelerin köprülerle birbirine bağlandığını göstermiştir. Kalele-
rin burçlarını ve surların içerisindeki yapıları, hendeğin etrafındaki ara-
ziye yerleşmiş olan Osmanlı ordugâhını, ön plândaki padişahın otağ-ı 
hümayununu ve sağ üst bölümdeki muhtemelen veziriazam Sokullu 
Mehmed Paşa’ya ait, önünde bir sayeban seçilen büyük çadırı ayrıntıla-
rıyla, ancak farklı bakış açıları kullanarak yansıtmıştır. Gerek bu tasvir, 
gerek önce gördüğümüz Matrakçı Nasuh’un figürsüz tasvirleri, Osmanlı 
nakkaşlarının yapılan savaşın vahşetinden çok, fethedilen yerlerin to-
pografyasını tasvir etmeyi yeğlediklerini göstermektedir (Res. 8). 

Kanunî’nin Sigetvar Seferi, aynı yıllarda Saray şehnâmecisi görevin-
deki Seyyid Lokman tarafından yazılan eserlerde de anlatılmış ve Nakkaş 
Osman ve kayınbiraderi Ali başta olmak üzere dönemin yetenekli nak-
kaşları tarafından resimlendirilmiştir. 1579 yılında yazılan ve Kanunî’nin 
saltanatının son yıllarının konu edildiği Tarih-i Sultan Süleyman adlı 
eserde (DCBL, T.413) Sigetvar’ın düşüşünü tasvir eden bu minyatür, çift 
sayfa (y.93b-94a) halinde tasarlanmıştır. Soldaki sayfada Osmanlı ordu-
gâhı ve sağ sayfadaysa düşmüş olan Sigetvar Kalesi ile esirlerin otağa 
getirilişi tasvir edilmiştir17. Sahnenin tamamına bakıldığında, önceki dö-
nemin minyatürlerindeki gibi kumaş ve zemin bezemelerinin işlenmediği, 
figürlerin ön plâna taşındığı sade bir anlatım dilinin kullanılmış olduğu 
hemen fark edilir. Bu anlatım dili Nakkaş Osman’a özgüdür, Osman bu 
tasvirinde geniş bir görüş açısıyla topografyayı yansıtmayı ihmal etme-
miştir. 

Aynı eserde Sigetvar Seferiyle ilgili bir diğer minyatür, Osmanlı ordu-
sunun Belgrat’a dönüşünü betimler. Sigetvar kuşatması esnasında 7 Ey-
lül 1566’da Kanunî Sultan Süleyman, otağındaki hasta yatağında vefat 
eder. Padişahın ölümü sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından or-
dudan, hatta vezirlerden bile gizlenir ve iç organları çadırında yatağının 
bulunduğu yere gömülerek cesedi tahnit edilir. Sigetvar Kalesi, onun 
ölümünden bir gün sonra düşer. Osmanlı ordusunun bu zaferden sonra 
Belgrat’a dönüşü ise 48 gün sürer. Bu süre içerisinde de padişahın ölü-
mü herkesten gizlenir. Çift sayfa halinde tasarlanmış olan bu tasvirin 
(y.113b-114a) sağdaki sayfasının merkezinde, hastalığı sebebiyle arabay-
la seyahat ettiği sanılan padişahın cesedinin taşındığı hasta arabası yer 
almaktadır. Bitki örtüsü işlenmemiş açık yeşil renkle boyanmış tepeler 
arasında Osmanlı ordusu ilerlemektedir18. 

Tarih-i Sultan Süleyman adlı eserde dönemin zorlu deniz savaşların-
dan, 1565 yılında yapılan Malta Adası kuşatmasını tasvir eden bir min-
                                                           
17 Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları I: Minyatür, İstanbul, 2002, s. 222. 
18 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 119, res. 81. 
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yatür (y.28a) bulunur. Kurgusuyla ilgi çeken, neredeyse sayfanın tama-
mını kaplayan bu minyatürün etrafına cetvel çekilmemiş ve metne ait 
beyitler tasvirin içerisine yer yer yerleştirilmiştir. Nakkaş Osman, adanın 
topografyasını da yansıtan bu çıkartma tasvirinde ön plânda Osmanlı 
donanmasını temsil eden kadırgalara yer verirken, ada üzerindeki kale-
nin alınışı için süren savaşa katılan askerlerin düzenini de yansıtmaya 
çalışmıştır19. 

Seyyid Lokman’ın kaleme aldığı ve II. Selim dönemi olaylarını konu 
alan Şehname-i Selim Han (TSMK, A.3595) yine Nakkaş Osman ve kayın-
biraderi Ali tarafından resimlendirilmiş bir başka Osmanlı şehnâmesidir. 
Her iki nakkaş bu eser için yaptıkları savaş, kuşatma ve çıkartma tasvir-
lerinde öncelikle bölgenin topoğrafik görüntüsünü aktarmaya çalışmışlar 
ve böylelikle fetihlerin, kuşatma ve çıkartmaların önemini vurgulamayı 
amaçlamışlardır. Örneğin 1574 yılında Osmanlı hâkimiyetindeki Tu-
nus’un yerel güçlerce geri alındığı haberi üzerine Vezir Sinan Paşa ve Kı-
lıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Tunus üzerine çıktık-
ları seferde, bir ay kadar süren Galetta (Halkulvaâd) Kalesi’nin kuşatıl-
ması, eserde tüm ayrıntılarıyla tasvir edilmeye çalışılmıştır. Çift sayfa 
halinde tasarlanmış bu kuşatmayı tasvir eden minyatürde (y.147b-
148a)20, ufuk hattının olmadığı ve gözün algılayabildiği kadar uzağa gi-
den arazinin, denizin, Osmanlı ordugâhı ve donanmasının stratejik ko-
numunun geniş bir bakış açısıyla verilmeye çalışıldığı izlenmektedir. Ay-
nı eserdeki Osmanlı donanmasının 1572’de Akdeniz’de Venediklilerle 
yaptığı Mora yarımadası güneybatısında Navarin yakınında yaptığı deniz 
savaşını betimleyen çift sayfa halindeki minyatürde (y.130b-131a) de21 
aynı ilke benimsenmiştir. Sağdaki sayfada Navarin önlerindeki Osmanlı 
donanması, soldaki sayfada ise Venedik donanmasıyla ve askerleriyle 
yapılan göğüs göğüse savaş betimlenmiştir. 

Şehnâmeci Seyyid Lokman’ın Türkçe manzum-nesir karışık olarak 
kaleme aldığı bir Osmanlı şehnâmesi de iki ciltlik Hünernâme’dir. Eserin 
ilk cildinde (TSMK, H.1523) Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar 
Osmanlı padişahlarının tahta çıkışları, hünerleri ve önemli icraatlarının 
konu edilir. 

İlk ciltte bulunan ve Nigar Anafarta tarafından Nakkaş Osman’ın eki-
binde çalışan Mehmed Bursavî adlı nakkaşa yakıştırılmış olan, Fatih 
Sultan Mehmed’in ordusunun başında Belgrat Kalesi’ne hücumunu tas-
vir eden bu minyatür (y.165a)22, gerek kurgusuyla, gerek bir Osmanlı 
padişahını savaşırken göstermesi bakımından önem taşır. Kompozisyon-
                                                           
19 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 118, res. 80. 
20 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 122, res. 84. 
21 Nurhan Atasoy-Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul, 1974, plate 16. 
22 And, a.g.e., s. 221.  
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da zemin açık yeşil, pembe renkli tepelerle bölünmüştür. Üst bölümde 
üçgenimsi bir kavisle akan nehrin sol tarafında şiddetli bir savaş cere-
yan etmektedir. Nehrin diyagonal doğrultusunda padişah arkasında iki 
silahtarı, iki yanında iki peykle birlikte düşmana saldırmaktadır. Sağ 
elindeki kılıcını zırhlı düşmana saplamış, sol elindeki kalkanını başı üze-
rine kaldırmıştır. Düşman askerleri sol üstteki tepeye doğru kaçmakta 
ve kale içindeki mızraklı askerler olayı seyretmektedir. Sahnenin alt kıs-
mında solda Osmanlı ordusunun savaş düzeni, içindeki askerlerle siper-
ler, siperlerin gerisinde toplar, ordugâh ve ordu alayı tasvir edilmiştir. 
Bu tasvir, kaynaklarda anlatılan, Fatih Sultan Mehmed’in gerileyen or-
duyu durdurmak için Belgrat kuşatmasında ileri atılarak alnından yara 
aldığı anı görselleştirmektedir. Hiyerarşik düzenlemeyle diğer figürlerden 
iri çizilmiş padişah, kompozisyondaki hareketin merkezini oluşturur. Fi-
gür çehrelerinin ve zeminlerin incelikle işlenmesi, Mehmed Bursavî’nin 
tarzı olarak kabul edilir23. 

Bu minyatürü yapan nakkaşın üslubunu yansıtan kalabalık figürlü ve 
göğüs göğüse yapılan savaşları betimleyen bazı minyatürler, Seyyid Lok-
man’ın III. Murad dönemini konu alan iki ciltlik Farsça Şehinşehnâme’sin-
de de yer alırlar. Eserin ilk cildinde (İÜK, F.1404) III. Murad devrinin 
1574-81 arasındaki, ikinci cildindeyse (TSMK, B.200) 1582-88 yılları ara-
sındaki olayları anlatılmıştır. İlk ciltte bulunan Haydar Paşa’nın Kafza’yı 
fethini tasvir eden minyatürde (y.50b)24 nakkaş savaşın tüm merhalelerini 
tek sahnede gösterebilmiştir. Sağda Haydar Paşa maiyetiyle birlikte kaleye 
doğru ilerlemektedir. Altta topçular, tüfekli ve mızraklı Osmanlı askerleri 
savaşa katılmak için bekleşmektedir. Savaş, koyu yeşil renkte tepenin 
üzerinde cereyan etmektedir. Üst kısımda fethedilmiş olan hasarlı kale, 
sahnenin hemen hemen yarısını kaplar. Sol taraftaki kale kapısından ço-
cuklu kadınların da aralarında bulunduğu esirler kaleyi terk etmektedir. 

Eserin ikinci cildinden daha kalabalık figürlü bir savaş sahnesindey-
se (y.138b), Dezgul şehrinin valisi Seccad ile Ali Paşa’nın Ebul Kazım Çö-
lü’nde yaptığı savaş canlandırılmıştır. Burada da Osmanlı ordusunun 
savaş düzenini sayfanın sağ kenarında görmek mümkündür. Üç ayrı ka-
nat halinde Osmanlı ordusu üç grup halinde toplanmıştır. Her grupta 
mehter ve bayraklar, devlet erkânı, toplu ve tüfekli yeniçeriler görülür. 
Solda Seccad’ın ordusu ve ortada onlarla savaşarak yukarıya doğru iler-
leyen Osmanlıların atlarının yönü sahneye hareket katar. Ortada eflatun 
tepeler arasından aşağıya doğru akan nehir, askerler arasında kaybol-
maktadır. Sahnenin en tepesinde yağma edilen kale görülür (Res. 9). 

Şehinşehnâme’nin ikinci cildinde karşılıklı sayfalara yapılmış kalaba-
lık figürlü savaş tasvirlerinden bir diğeri Ferhad Paşa’nın Revan Savaşı’-
                                                           
23 Nigar Anafarta, Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul, 1969. 
24 Atasoy-Çağman, a.g.e., plate 19. 
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nı (y.101b-102a) betimler25. Sağ sayfada Osmanlı ordusu başında Ser-
dar-ı Ekrem Ferhad Paşa olmak üzere, sancakları, topları ve yüklerini 
taşıyan develerle Revan’a doğru ilerlemektedir. Solda ise, nakkaş geniş 
bir bakış açısıyla, biraz tepeden bakılarak Revan kenti, kente giren Os-
manlı askerlerinden kaçmaya çalışan kadınlı, erkekli ahali ve askerler 
tasvir edilmiştir. 

Nakkaş Osman’ın tasarladığı önemli savaş kompozisyonlarından bi-
riyse, Kanunî’nin hünerlerinin, adaletinin, zaferlerinin ve ölümünün an-
latıldığı, Hünernâme’nin ikinci cildinde (TSMK, H.1524) karşımıza çıkar. 
Bu savaş, Süleymannâme’de de tasvir edilmiş olan Mohaç Savaşı’dır 
(y.256b)26. Nakkaş Osman’ın yaptığı bu minyatürde de tepelerin ardına 
yerleştirilen asker grupları aracılığıyla, Süleymannâme’deki Mohaç min-
yatüründeki gibi, Osmanlı ordusunun savaş düzenini görmek mümkün-
dür. Merkezde beyaz atı üzerinde görülen padişah solak ve peykleriyle 
birlikte ilerlemektedir. Hemen arkasında atları üzerinde üç Hasodalı ağa 
padişahı izlemektedir. Padişahın önünde topları ateşleyen yeniçeriler ve 
zırhlı süvariler vardır. Savaşta sol kanatta yer alan Rumeli kuvvetlerinin 
komutanı veziriazam İbrahim Paşa veya sağ kanatta savaşan Anadolu 
kuvvetlerinin komutanı Behram Paşa bu tasvirde de atları üzerinde gös-
terilmişlerdir. Ön plânda göğüs göğüse yapılan öncü kuvvetlerin müca-
delesi görülür. 

Bu yazmadaki diğer savaşla ilgili minyatürler, nakkaşların savaş an-
larından çok, ordunun gücünün yansıtılmasına özen gösterdiklerini dü-
şündürürler. Osmanlı ordusunun Sigetvar Kalesi’ne varışını tasvir eden 
çift sayfa halinde tasarlanmış minyatür (y.277b-278a) bunlardan biridir. 
Nakkaş Osman’ın üslup özelliğini yansıtan bu minyatürde, sol sayfada 
disiplinli bir şekilde muntazam sıralar halinde ilerleyen Osmanlı ordusu 
tasvir edilmiştir. Sağ sayfanın üst kısmındaysa Sigetvar Kalesi, Nüzhet-i 
Esrâru’l-ahbâr der-sefer-i Sigetvar ve Tarih-i Sultan Süleyman’daki gibi, 
topoğrafik resim geleneğiyle betimlenmiştir. Osmanlı toplarının dövmeye 
başladığı köprülerle birbirine bağlanan kalelerde insan figürü görülmez. 
Sağ alt köşede Sokullu Mehmed Paşa ve maiyeti, Sultan’ın ve kendisinin 
konaklayacağı tepeye kurulan otağ-ı hümayuna doğru ilerlemektedir. 

Süleymannâme’de de betimlenmiş olan Estonibelgrad Kalesi’nin fethi-
nin Hünernâme’nin ikinci cildinde farklı bir görsel anlatım diliyle tasvir 
edildiği görülür. Bu minyatürde (y.268b)27 kale, kompozisyonun tamamı-
nı kaplamaktadır. Etrafı tahkim edilmiş kalenin içerisinde evler, kiliseler 
seçilir. Nakkaş, kalenin ele geçirilmesinden sonraki durumu betimleme-
ye çalışmıştır. Kalenin burçları üzerinde haçlar ve dendanlar arasında 
                                                           
25 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 152, res. 117. 
26 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 149, res. 113. 
27 Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005, res. 60. 
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toplar vardır. Osmanlı askerlerinden bazıları fethettikleri kale üzerine 
bayraklar dikmekte, bazılarıysa kale kapısı önünde nöbet tutmaktadır. 
En alt kısımda çadırlar kurulmuştur ve askerler kale içerisine erzak taşı-
maktadır. Gökyüzü altınla boyalıdır. Dikkat çeken bir ayrıntı, kilise ol-
ması muhtemel bazilikal planlı bir yapının üzerindeki ellerini ağzına da-
yayarak ezan okuyan bir Osmanlı figürüdür.  Bu minyatür, Osmanlıların 
fethettikleri kentlerin en görkemli dini yapısını camiye çevirdiklerinin 
görsel belgelerinden biridir. 

Viyana kuşatması konulu minyatür (y.257b), Hünernâme’nin ikinci 
cildinde yer alan önemli kuşatma tasvirlerinden bir diğeri olarak dikkat 
çekicidir. Osmanlı ordusu Budin’den Viyana önlerine gelerek, kamp 
kurmuş ve toplarını kente yöneltmiştir. Sahnenin üst bölümünde surlar 
içerisinde Viyana kenti görülür. Sur duvarları dibinden geçen nehir Os-
manlı ordugâhını soldan ve alttan çevirmektedir. Nakkaş, bu tasvirde de 
hem topografyayı hem de kuşatmanın konumunu yansıtmayı başarmış-
tır (Res. 10). 

16. yüzyıl sonlarına doğru saray nakkaşhanesinin yönlendirici nak-
kaşı Hasan olmuştur. Enderun’dan yetişen ve çeşitli devlet görevlerinde 
bulunan nakkaş Hasan, saraydan Rumeli Beylerbeyi göreviyle çıkmış, 
daha sonra vezirlik ve sadaret kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş 
önemli bir kişidir. Aynı zamanda çok sayıda resimli elyazmasının hazır-
lanmasında emeği geçmiş bir sanatçıdır. Onun kişisel tasvir üslubu, ka-
lın siyah kaşlı yuvarlak yüzlü figürleri ve canlı renkleriyle önceki nak-
kaşların üslubundan ayrılır28. 

Nakkaş Hasan’ın yaptığı Haçova Meydan Savaşı’nı betimleyen çift 
sayfa halinde tasarlanmış bir minyatür, şehnâmeci Talikizâde Suphi Çe-
lebi tarafından Türkçe yazılan ve III. Mehmed’in Eğri Seferi’ni konu alan 
şehnâmede (TSMK, H.1609, y.50b-51a)29 karşımıza çıkar. Osmanlılarla 
Macarlar arasında yapılmış olan bu savaşın görsel anlatımında dairesel 
bir kompozisyon şeması izlenmiştir. Kompozisyonun sağ bölümünün ke-
narına Macar ordusu ve savaşan askerleri, sol bölümünün tamamına 
Osmanlı ordusu tüm askeri birlikleriyle yerleştirilmiştir. Her iki orduyu 
sahneyi yukarıdan aşağıya doğru kesen nehir ayırmaktadır. Nehir kena-
rında solda topların başında Osmanlı askerleri, yeniçeri ağaları, yedek 
atlar, teberdar ve solaklar, at üzerinde padişah III. Mehmed, sol gerisin-
de iki solak, arkasında silahtarları, sancak taşıyanlar, mehteran ve diğer 
hizmetliler yer alırlar. Padişahın hemen yanındaki sakalsız figür, sarayın 
                                                           
28 Zeren Akalay (Tanındı), “XVI. Yüzyıl Nakkaşlarından Hasan Paşa ve Eserleri”, I. Milletler-

arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 15-20.X.1973, Türk Sanatı Tebliğleri, Cilt III, İstanbul, 

1979, s. 607-625; Zeren Tanındı, “Nakkaş Hasan Paşa”, Sanat, Sayı 6, Haziran 1977, s. 

114-125. 
29 Mahir, a.g.e., res. 61. 
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Babüssaâde ağası Gazanfer Ağa’dır. Bu grupların iki yanında yarım dai-
reler çizecek şekilde zırhlı askerler, yükleri taşıyan deve ve eşeklerle ön-
cü kuvvetler tasvir edilmiştir. Padişahın sol tarafında Has Odalılardan 
oluştuğu sanılan süvari grubun içerisindeki bir görevli, başının üzerinde 
bir bohça içerisinde kutsal emanetlerden Hz. Muhammed’in hırkasını ta-
şımaktadır. 

Şehnâmelerin dışında Osmanlı savaşlarının tasvir edildiği ikinci bir 
eser türü vezir veya serdarların komutasında yapılan fetihlerin anlatıldı-
ğı gazanâme veya gazavatnâmelerdir. Gavavatnâme türü eserlerin çoğu 
16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarında yapılan Osmanlı Safevî savaş-
ları esnasında sayıca artmıştır. Osmanlı nakkaşhanesi de bu yıllarda yi-
ne İran’dan gelen yeni akım sanatçıların taşıdıkları yeni etkilere maruz 
kalmıştır. Bir grup esere, dönemin Safevî tasvir üslubunun etkileri yan-
sımıştır. 

Bu türde bir eser olan Nusretnâme (TSMK, H.1365) Osmanlı bürokra-
tı, şair, tarihçi Mustafa Âli tarafından yazılmıştır ve Osmanlı-Safevî sa-
vaşlarının ilk komutanı Lala Mustafa Paşa’nın Gürcistan Seferini konu 
alır. Eserin çift sayfada tasarlanmış minyatürlerinden biri (y.95b-96a) 
Kars yakınında Çıldır’da Azerbaycan Beylerbeyi Emir Han’ın komutasın-
daki Safevî ordusuyla Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordu-
sunun savaşını betimler (Res. 11). Sağdaki sayfada Osmanlı ordugâhın-
daki çadırında oturan Lala Mustafa Paşa kucağında bir not yazmaktadır. 
Soldaki sayfadaysa, Osman Paşa kaçan Safevî askerlerini ve kumanda-
nını kovalamaktadır. Tasviri yapan nakkaş, kaçan Safevî askerlerini ko-
valayan Osmanlı ordusunun askerlerinin hareketlerini kullandığı resim 
dilinin elverdiğince gerçekçi bir yaklaşımla yansıtabilmiştir. 

Bir başka gazanâme olan Tarih-i Feth-i Yemen (İÜK, T.6045) Yemen’de 
defterdarlık yapmış Mustafa Rumuzî adlı bürokratın kaleminden çıkmış-
tır. Eserde Sinan Paşa’nın 1567’de çıkan isyanı bastırmak için görevli 
serdar olarak Yemen’e gidişini ve 1574 yılına kadar yaptığı icraatları an-
latılır. Bu eserin 1594’de temize çekilip resimlenmiş nüshasının minya-
türleri arasında Sinan Paşa’nın Yemen’e gidişini tasvir eden minyatürün 
(y.11b-12a)30 Şehinşehnâme’nin ikinci cildindeki bazı tasvirlerle benzerli-
ği dikkat çekicidir. Yemen’de Lebahe Kaleleri’nin alınışının betimlendiği 
çift sayfa tasarlanmış minyatürde (y.185b-186a)31 de Yemen’in yüksek 
dağlarla çevrili topografyası, aynı nakkaş tarafından anlatılanlara daya-
nılarak fantastik bir şekilde tasvir edilmeye çalışılmıştır. 

Sinan Paşa’nın Yemen’deki Kavkaban Kalesi’ni kuşatması, 17. yüzyıl 
başında hazırlanan resimli Osmanlı el yazmalarında minyatürleri bulu-
nan nakkaş Nakşî tarafından da Nadirî Divanı (TSMK, H.889) içindeki 
                                                           
30 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 175, res. 144. 
31 Bağcı-Çağman-Renda-Tanındı, a.g.e., s. 175, res. 143. 
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minyatürlerinden birinde işlenmiştir (y.14a)32. Nakşî 16. yüzyıl sonlarıyla 
17. yüzyılın başında eserler veren Osmanlı minyatürüne yön veren 
önemli nakkaşlardan biridir. Onun kişisel üslubunda figürlerinin başları 
büyüktür, gövdeleri kimi zaman deforme edilmiştir. Yandan, arkadan 
tasvir ettiği insanların etnik farklılıklarını yüz ifadelerinde ve kıyafetle-
rinde görmek mümkündür. Figürleri deforme edişiyle resimlerine mizah 
katan Nakşî’nin kişisel üslubunun en belirgin özelliğiyse, genellikle pers-
pektif kurallarını dikkate alarak çizdiği gözü derinliklere çeken kapı, 
pencere, kemer açıklıkları ve üç boyutlu konut, kale, kent tasvirleridir33. 
Bu minyatüründe de sanatçı, tasvir ettiği Kavkaban Kalesi’ni Avrupa şa-
tolarına benzetmiş olsa da kalenin Yemen’deki sarp bir tepenin üzerinde-
ki korunaklı konumunu yansıtmaya ve mimari ayrıntılarında derinlik iz-
lenimi vermeye çalışmıştır. Alt kısımda Yemen fatihi Sinan Paşa otağında 
oturur. Önünde huzuruna getirilen savaş esirleri görülür. Arkadaki yeşil 
çayır üzerine dizilmiş Osmanlı topları kaleye doğru yönelmiştir. Tepenin 
önündeki kayalık alan turuncu renkle boyanmış ve kayalar insan veya 
hayvan biçiminde şekillerle verilmiştir. 

Nadirî Divanı içerisinde Nakşî tarafından karşılıklı iki sayfa üzerinde 
tasarlanmış bir diğer savaş sahnesi (y.6b-7a), III. Mehmed’in Haçova Sa-
vaşı’nı tasvir eder (Res. 12). Bu tasvir, Nakkaş Hasan’ın yaptığı Haçova 
Savaşı konulu minyatürden çok farklı kurgulanmıştır ve Nakşî’nin üslu-
bunun tüm özelliklerini yansıtır. Ufuk çizgisi oldukça yukarıdadır. Koyu 
mavi renkte tepe sahnenin hemen hemen tamamını kaplamaktadır. Sol 
sayfada padişah III. Mehmed, onun sağında bu savaşa birlikte katılmış 
olan Hoca Sadeddin Efendi ile gerisinde Babüssaâde ağası Gazanfer Ağa 
tasvir edilmişlerdir34. Her üçü son anda kazanılan bu kritik savaşın gidi-
şatını endişeli bakışlarla izlemektedirler. Padişahın önünde solak ve 
peykler padişahı korumaya çalışmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru ak-
makta olan nehir karşı sayfada devam eder. Sağdaki sayfadaysa kalaba-
lık figürlü bir kompozisyon vardır. Burada Osmanlı askerlerinin Macar-
ları kovalamaya çalıştığı izlenir. Sol sayfanın ön planındaysa kaynaklar-
da yazılan, Osmanlı ordugâhı içine kadar giren düşman askerlerinin son 
anda atoğlanı, aşçıbaşı, deveci, katırcı ve karakullukçu denilen görevlile-
rin çadır kazması, odun baltası, koltuk gövdesi, lobut, sopa, tencere, ta-
va ve kepçelerle kovalanarak püskürtülmeleri betimlenmiştir. 
                                                           
32 Filiz Çağman-Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri, İstanbul, 1979, 

res. 61; Zeren Tanındı, “Transformation of Words to Images, Portraits of Ottoman Courtiers 

in the Dîwâns of Bâkî”, Res 43 Spring 2003, Islamic Arts, s. 141, res. 6. 
33 Esin Atıl, “Ahmed Nakşî, An Eclectic Painter of the 17th Century”, Fifth International 

Congress of Turkish Art, ed. G. Féher, Budapeşte, 1978, s. 103-121. 
34 Zeren Tanındı, “Topkapı Sarayı’nın Ağaları ve Kitapları”, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sos-

yal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 3, 2002, s. 49, res. 3. 
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Sonuç 

Bu makalede tanıtılan seçilmiş minyatürler, Osmanlı nakkaşlarının 16. 
yüzyılda ve 17. yüzyıl başında yapmış oldukları savaş, kuşatma ve çıkarma 
tasvirlerinden bazılarıdır. Bu minyatürler, tarihi konulu eserleri resimlendiren 
nakkaşların olayları ne denli yaratıcı kompozisyonlarla aktardıklarını ve yazılı 
metinlerde anlatılamayan bazı ayrıntıları tek bir sayfada başarıyla yansıtır-
ken, belgeleyici tutumlarından hiç ödün vermediklerini göstermektedir. 
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RESİMLER 

 

Resim 1: Yavuz’un Babası II. Bayezid’le Savaşı,  
Selimnâme, 1525 c.,  TSMK, H. 1597-98, y. 44.a 
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Resim 2: Sinan Paşa’nın Dülkadiroğlu Alaüddevle Savaşı. 
Selimnâme, 1525 c., TSMK, H. 1597-98, y. 164b. 
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KORUMACILIK VE UYGARLIK 

Prof. Dr. Mete TAPAN 

Korumacılık uygar olmanın en önemli öğelerinden biridir. Bu çalışmada “koru-
macılık” ve “uygarlıkla” ilgili düşünceler ülkemiz dikkate alınarak belirtilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Korumacılık, Uygarlık, Kültür, Toplum, Ülke. 

Protectionism And Civilization 
Protectionism is one of the items of being civilized. In this study the 

thoughts which are related to “protectionism” and “civilization”, conside-
ring our state, are tried to be pointed out.  

Key words: Protectionism, Civilization, Culture, Society, Country. 

Tüm kuramcılar ve kültür adamlarınca pek çok kez belirtildiği gibi koru-
macılık uygar olmanın en önemli öğelerinden biridir. Bir toplum ne denli ya-
şadığı topraklarda kendisinden önceki uygarlıkların ürünlerini korur, onla-
ra yeniden yaşama koşullarını sağlarsa o toplum da o denli uygar olur. Eski 
toplumların yarattığı ürünleri “Bunlar eskimiştir, bunlar bugünkü kültürümü-
ze yabancıdır” gibi yanlış değerlendirmelerle değersiz kılmaya çalışan bir 
toplum, geri kalmışlıktan hiçbir zaman kurtulamaz. Bu tür düşüncelerin al-
tında bazen “bağnazlık”, bazen “kültürsüzlük”, bazen de maalesef son yıllar-
da ülkemizde egemen olan “köşeyi hemen dönme” felsefesi yatmaktadır. 
Özellikle “köşeyi hemen dönme” felsefesinin temel kaynağı olan bugünkü 
sahte ve yoz kapitalizm, özellikle ülkemizdeki, bir dizi kültür varlıklarının, 
kentsel ve doğal değerlerinin, bilinçli ve bilinçsiz yok olmasına neden olmuş-
tur. Her türlü kültür ve toplumsal değerlerin yok olduğu böyle bir ortamda 
korumacılıkta da her zaman doğru yaklaşımları, hatta iyi ve dürüst insan-
lardan beklemek, kanımca biraz fazla hayalperestlik olacaktır. 

Ülkemiz, korumacılık yönünden bir dizi gelişmiş ve kapitalizmi doğru 
uygulayan ülkelerden, örneğin Almanya’dan, İtalya’dan, Avusturya’dan 
çok çok geridir. Bu ülkelerde korumacılıkta bilimsel yaklaşımların genel-
de egemen olduğu açıktır. Bu ülkelerde koruma bilinci salt kurumların 
başındaki yönetici veya bilim adamlarının tekelinde olmayıp yaygın ve 
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örgün bir eğitim modeliyle, toplumun tüm tabakalarına inebilmiştir. Ma-
alesef bu durum bizim ülkemiz için geçerli değildir. Okuma ve yazma 
oranı, büyük iç göç, çarpık ekonomik modeller, eğitimdeki eksiklikler, 
korumacılıktaki diğer ülkelerden geri kalmışlığımızın en çarpıcı nedenle-
ridir. Özellikle büyük kentlere gelen kırsal alan kökenli yurttaşlarımızın 
konut sorunlarını kaçak ve gecekondu modeliyle çözmelerinin yıllardır 
devlet politikası olarak benimsenmesi, bu kentlerimizin sağlıklı ve planlı 
gelişmesini hem engellemiş hem de bir dizi doğal güzellikleri barındıran 
kent bölgeleri yok olmuştur. Bu insanların kentleşme süreçlerini hızlan-
dırmak için hiçbir önlem alınmamış aksine bu kaçak yerleşim alanları 
sanki kentin bir parçası değilmiş gibi ihmal edilerek bu insanların hızlı 
bir biçimde kentli olmaları engellenmiştir. Bu yarı kentli insanlarımızdan 
kentin korunacak kültürel varlıklarına duyarlı bakmalarını beklemek 
kanımca hatalı olur. Korumacılık, kültür ve uygarlık sorununun bir sim-
gesi olduğundan toplumsal dinamiklerin bu konu üstündeki ağırlığını 
vurgulamak düşüncesiyle bu kentleşme olgusuna değindim. Bu gece-
kondulaşmayla, bu iç göçle korumacılığı bugünkü ekonomik ve politik 
modellerle sağlamak olanaksızdır. Hele bir de buna yanlış kültür politi-
kalarını ve fırsatını buldukça merkezi hükümetin politik baskılarını da 
eklerseniz ülkemizde bugünkü korumacılık olgusu ortaya çıkar. Turizm 
Bakanlığı’nın proje onayı ile kentin en görkemli yerlerine oteller dikilir, 
dünyanın incisi olan Boğaziçi beton blokların yükseldiği yer olur ve tüm 
Akdeniz ve Ege kıyılarımızın doğal güzellikleri teker teker tahrip edilir. 

Korumacılık uygarlığın bir göstergesi olduğu kadar bir topluma kimlik 
kazandıran, toplum bireyleri arasındaki bağı kuvvetlendiren, onları yaşadık-
ları yörelere saygılı kılan bir araçtır. Dolayısıyla korumacılığın, hümanizmin 
gelişme sürecindeki ağırlığı unutulmamalıdır. İnsana saygı, önce yine insa-
nın tarih boyunca yarattığı ürünlere saygısı ile başlar, sonra da gelecek ne-
sillere en az geçmişteki ürünler kadar başarılı ürün vermekle sürer. Bugün 
ne birincisi ne de ikincisi yapılıyor. Kuramsal olarak evrensel düzeylere bel-
ki gelme çabasındayız, ama uygulamalarda maalesef saygın bir korumacı-
lıktan söz etmek olanaksızdır. Eski yapıları yıkıp, onarıp taklitlerini yapmak 
veya kent dokusunu hiçe sayan yapılar inşa etmek, bir anlamda üniversite-
lerde geliştirilen kuramlara saygısızlıktan başka bir şey değildir. 

Bir avuç insan, çoğu kez kazanılmış haklara, ya da yürürlükteki planla-
ra ödün verme zorunluluğunda olsa da boşu boşuna bir savaş veriyor. Ver-
diği bu savaşı birkaçının dışında ne politik güçlere, ne mal sahiplerine, ne 
de geniş halk kitlelerine anlatabiliyor. Gerçekte korumacılığın bir uygarlık 
sorunu olduğunu, bir demokrasi sorunu olduğunu inandırmak için bu bir 
avuç insan zaman zaman dışlanıyor, horlanıyor hatta alay ediliyor. Kanımca 
yine de bu savaş eninde sonunda bu kişilerin zaferiyle bitecektir. Ancak za-
fere ulaşılana kadar birçok kültür ve doğa varlıkları da yok olacak, ülkemiz 
kültür hazinesi yönünden fakirleşecektir. Bu kültür ve demokrasi savaşının 
en kısa sürede ve zaferle bitmesini dilerim. 
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ERZURUM’DAN FİGÜRLÜ BİR TAS ÜZERİNE 

Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN* 

İslam sanatında madenden, daha çok tepsi, tabak, tas, kandil, ibrik, 
şamdan, maşrapa, bakraç, leğen, hayvan figürleri biçimindeki muhtelif 
kaplar, ayna, havan, vazo, kutu, Kur’an muhafazası, hokka, kapı tokma-
ğı, kalemdan, buhurdan ve gülabdan gibi günlük kullanıma dönük eşya-
ların üretildiği görülmektedir. Bu makalede Erzurum’dan formu ve üzerin-
deki süslemeleri ile dikkat çeken bir madeni tas tanıtılıp değerlendirilme-
ye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: İslam Maden Sanatı, Tas, Sazende, Rakkase. 

On A Cup With Figure From Erzurum 
In Islamic art, it has been seen that daily used objects as plate, cup, 

kettle, candlestick, mug, copper bucket, basin, various pots shaped ani-
mal figure, mirror, mortar, vase, box, box of the Koran, inkpot, door-knoc-
ker, and pencil box, censer and pot of rosewater were mostly produced 
from metal. In this article, we introduce and evaluate a metallic cup 
which is interesting with its form and decorations on it. 

Key words: Islamic Metal Art, Cup, Player Of A Musical Instrument, 
Woman Dancer (Dancing Girl). 

İslam sanatında Hıristiyan dünyasında olduğu gibi, madenden yapıl-
mış büyük boy heykeller, zafer ve mezar anıtları yoktur. Özellikle Sel-
çuklu devrinden itibaren madenden, daha çok tepsi, tabak, tas, kandil, 
ibrik, şamdan, maşrapa, bakraç, leğen, hayvan figürleri biçimindeki 
muhtelif kaplar, ayna, havan, vazo, kutu, Kur’an muhafazası, hokka, 
ponza tutacağı, davul ve kapı tokmağı, kalemdan, buhurdan ve gülab-
dan gibi günlük kullanıma ve çeşitli işlere yarayan eşyaların üretildiği 
                                                           
* Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, bayhanahmetali@hotmail.com 
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görülmektedir. Bu makaleye konu olan ve henüz envantere kaydedilme-
miş durumdaki madeni tasın, sanatsal değer taşıyan süslemeleri ve form 
özellikleri bakımından literatüre kazandırılmalarında fayda görülmüştür. 

Bakır-kalay alaşımı olan tunçtan1 dövme tekniğinde2 imal edilmiş bir 
madeni eser olan tasın ağız çapı, 12.8 cm., kaide çapı 6 cm., yüksekliği 7 
cm., et kalınlığı da ağız kısmında 2 mm., diğer yerlerde 1 mm. ölçülerin-
dedir. İçerisinde herhangi bir süsleme bulunmayan tas, Yakın Doğu’da 
doğal madenlerin ilk keşfedilmesinden beri kullanılan en eski maden sa-
natı tekniği olan dövme tekniğinde elle imal edilmiştir. Yarım daireden 
biraz daha yüksekçe yapılmış olan tas, muhtemelen bir içki kabı olmalı-
dır. Tasın kaidesi ile gövdesi arasında ve ağız kısmında yırtılmalar ol-
muştur. Ayrıca kabın şeklinde de çok az deformasyon söz konusudur 
                                                           
1 Tasın üretim malzemesi olan ve Arapça’da ‘sufr’, Farsça’da ‘isfidh-ruy’ veya ‘sepid-ruy’, 

Türkçe’de de önceleri ‘tuç’, daha sonraları ise ‘tunç’ denilen maden, içinde bir miktar kalay 

olan bir bakır alaşımıdır. Tunç alaşımının keşfi, maden teknolojisinde yeni bir çığır açmış, 

tarihte bir çağa adını veren bu çok önemli madenin keşfinden sonra çeşitli maden sanatı 

teknikleri gelişmiştir. Tunç elde etmek için bakıra karıştırılan kalay, bir kalay-oksidi olan 

kasiterit cevherinden elde edilir. Bakırdan daha sert ve sağlam bir maden olan tunç soğuk 

olarak işlenemez; çekiçlenen tuncun sık sık tavlanması gerekir. Tuncun kızılımtrak sarı bir 

rengi vardır; fakat kimyasal yapısına ve karşılaştığı etkenlere göre, zamanla tunç sarıdan 

griye, kahverengiden siyaha kadar çeşitli renklere girebilir. İslam maden sanatında tunç, 

özellikle döküm tekniğinin uygulandığı eserlerin yapımında başlıca maden olarak kullanıl-

mıştır. Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1978, s. 12-13; a.mlf., “Ma-

den Sanatı” Maddesi, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 1139; F. Eruz, 

Konuşan Maden, İstanbul, 1993, s. 19; M. Sözen-U. Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Söz-

lüğü, İstanbul, 1994, s. 241; E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 1998, s. 24 v.d.; O. 

Başak, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi’nde Bulunan Türk İslam Dö-

nemine Ait Bir Grup Madeni Eser (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basıl-

mamış Doktora Tezi), Van, 2004, s. 30. 
2 İnce bir levhanın kütük ya da örs üstünde çekiçle dövülerek biçimlendirilmesidir. Sığ ve 

ağzı geniş olan tas, tabak, sini ve sahan gibi kaplar genellikle çökertme yoluyla içten çekiçle-

nerek; yüksek ve derin olan ibrik, maşrapa ve vazo gibi kaplarsa yükseltme yoluyla dıştan 

çekiçlenerek yapılır. Bu teknikle yapılan parçalarda emzik ve kulp gibi bölümler ayrıca üre-

tilip gövdeye lehimle birleştirilir. Metalürji tarihindeki en eski tekniği oluşturan dövme tek-

niği, Yakın Doğu’da doğal madenlerin keşfedilmesiyle beraber kullanılmaya başlanmıştır. 

Çayönü, Suberde ve Çatalhöyük gibi Anadolu’nun değişik bölgelerinde yapılan Arkeolojik 

kazı ve araştırmalar sonucunda ele geçen iğne, biz ve kanca gibi madeni buluntular, bu tek-

niğin M.Ö. VII. bin Anadolu’sunda kullanıldığını göstermiştir. İ.G. Kayaoğlu, “Bakır Kap Ya-

pım Teknikleri: I, Dövme Tekniği”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, İstanbul, 1984, s. 

215-265; a.mlf., “Kahramanmaraş’ta Bakırcılık”, Kültür ve Sanat, 10.VIII/3 1991, s. 32-34; 

Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1978, s. 18; F. Eruz, Konuşan Ma-

den, İstanbul, 1993, s. 27. 
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(Resim 1-3). Tasın dış yüzeyi, kabartma tekniğinde3 ağırlıklı olarak yazı, 
insan ve hayvan figürleri, bazı günlük kullanım eşyaları ve bitkisel beze-
melerle kaplanmış durumdadır. 

 
Resim 1- Figürlü tasın genel görünümü     

Resim 2-3- Tasın kaidesi ve iç görünümü 
                                                           
3 Değişik uçlu kalemler ve çekiç kullanılarak, madenin üstüne kabartma bezemeler yapma 

tekniğidir. Bu teknik Yakın Doğu’da eski çağdan beri yaygın bir şekilde kullanıla gelmiştir. 

Bu teknikte kabartmalar maden tabakasının içten ya da dıştan, bazen de hem içten hem 

dıştan çekiçlenmesiyle oluşturulabilir. Kabartmanın alçak kabartma olması isteniyorsa, lev-

ha dıştan, yüksek kabartma olması isteniyorsa içten çekiçlenir. Ü. Erginsoy, İslam Maden 

Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1978, s. 34; a.mlf., “Maden Sanatı” Maddesi, Eczacıbaşı Sa-

nat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 1140; F. Eruz, Konuşan Maden, İstanbul, 1993, s. 31. 
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Dışarısında en üstte beş kartuş içerisine yerleştirilmiş sülüs karak-
terli yazılardan ibaret 8 cm. genişliğinde bir kitabe frizi mevcuttur. Ya-
zıların ilk dört kartuşu, bir gazelin ilk iki dizesine aittir. Beşincisi ise 
tarih satırı olmalıdır. Fakat tarih düşülmemiştir. Kitabe şöyledir4 (Re-
sim 4-7): 

 آن کس که به دست جام دارد
دسلطانی جم مدام دار    

 آبی که خضر حيات از او يافت
 در ميکده جو که جام دارد

Ân-kes ki be-dest câm dâred 
Sultâni-yi Cem mudâm dâred 
Âbî ki Hızr-i heyât ez-û yâft 
Der-meykede cû ki câm dâred 
O kimse ki elinde kadeh vardır 
Daima Cem’in saltanatına sahiptir. 
Hızır’ın kendisinden ebedi hayat bulduğu suyu, 
Meyhanede ara, çünkü kadehte vardır. 

 

Resim 4- Kitabenin birinci satırı 

 
Resim 5- Kitabenin ikinci satırı 

                                                           
4 Kitabeleri okuyan ve yorumlayan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Veyis Değirmençay ile Doç. Dr. 

Selami Bakırcı’ya teşekkür ederim. 
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Resim 6- Kitabenin üçüncü satırı 

 
Resim 7- Kitabenin dördüncü satırı 

 سلطانی جم کن بجام؟ يلدا ز کانون سنه؟
Sultâni-yi Cem kon be-câm? Yeldâ zı-Kânûn sene? 
Cem’in sultanlığını kadehe harca (?) Kânûn (ayından) Yelda (gecesi) 

yıl…? (Resim 8). 

 
Resim 8- Kitabenin beşinci satırı 

Yazı kartuşlarının aralarındaki madalyonlar içerisinde kanatlı bir çift 
kuş tasvirine yer verildiği görülmektedir. Bunların da sayısı beştir, ama 
birisi kırık bölümde olmalıdır. Kuşlardan ön plandakinin başı, kanatları, 
kuyruğu, gövdesi ve ayakları tam, diğerinin ise sadece baş ve boyun kıs-
mı işlenebilmiştir. Duruşlarına bakıldığında her ikisinin de aynı şekilde 
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iki ayakları üzerinde ve gagalarını havaya dikmiş vaziyette durdukları 
anlaşılmaktadır. Boyun ve gövdelerindeki tüyler ile kanat ve kuyruklar 
çizgisel tarzda işlenmişlerdir. Ayrıca arlardaki boşluklar da kabartma çi-
çek desenleriyle doldurulmuştur (Resim 9-12). 

 
Resim 9-10- Kitabe kartuşları arasında bulunan çifte kanatlı kuş tasvirleri 

Resim 11-12- Kitabe kartuşları arasında bulunan çifte kanatlı kuş tasvirleri 

Yazı kuşağının altında, üstten ve alttan ince bir çizgi şeritle sınırlan-
dırılmış 5,2 cm. genişliğindeki bir alanda figürlü süsleme söz konusu-
dur. Alt ve üst kısımları basık kemer formunda dikdörtgen şekilli çerçe-
veler içerisine yerleştirilmiş figürler 22 adet olup, üsttekiler daha büyük 
(2,5 cm. yüksekliğinde ve 1,7 cm. genişliğinde), alttakiler ise daha küçük 
(2,3 cm. yüksekliğinde ve 1,3 cm. genişliğinde) boyutlu olarak işlenmiş-
lerdir.  

Bu durum, muhtemelen tasın aşağıya doğru daralan formundan kay-
naklanmaktadır. Kemer boşlukları yarım ya da tam açmış kabartma bir 
çiçek deseni ile doldurulmuştur. Panoları kitabenin başını başlangıç 
noktası kabul ederek sırasıyla inceleyecek olursak; 

Üst sıradakiler: 
1. Diz çökmüş oturur vaziyette def çalan bir figürün gövdesi cephe-

den, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Göz-
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leri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında ör-
gülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sar-
kıtılmıştır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş 
ve belden de bir kemerle sıkılmış durumdadır. Ayrıca figürün alt kısmın-
daki boşlukta kapaklı bir kap ile bir kadeh bulunmaktadır (Resim 13). 

  
Resim 13- Def çalan bir figür Resim 14- Ud (Tambur) çalan bir figür 

2. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süs-
lenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmış durumdadır. Ayrıca figürün diz-
lerinin üzerindeki boşlukta bir kadeh, alt kısımdaki boşlukta ise kapaklı 
bir kap yer almaktadır (Resim 14). 

3. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tutan 
ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş ve 
bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiştir. Figü-
rün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 15). 

  
Resim 15- Bir saki figürü Resim 16- Bir saki figürü 
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4. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde sürahi tu-
tan ve sol elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap ile bir kadeh yer almaktadır (Resim 16). 

5. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacaklar profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sol eliyle kavradığı darbukayı sağ eliyle çalmaktadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir 
kap ile bir kadeh yer almaktadır (Resim 17). 

  
Resim 17- Darbuka çalan bir figür Resim 18- Ud (Tambur) çalan bir figür 

6. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sol el udun sapında, sağ el ise udun karnında gösteril-
miştir. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve 
belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta 
bir kadeh, alt kısımdaki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Re-
sim 18). 

7. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tutan 
ve sağ elini başının arkasına sarkıtmış olan bu figürün gövdesi cephe-
den, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Göz-
leri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan başı koluyla 
kavranmış durumda bulunduğundan saçları ve saç bağı işlenmemiştir. 
Kolun bu hareketi aynı zamanda sakinin dans ederken tasvir edilmiş ol-
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duğunu da düşündürmektedir. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve nok-
talamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt 
kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 19). 

  
Resim 19- Bir saki figürü Resim 20- Darbuka çalan bir figür 

8. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sağ eliyle kavradığı darbukayı sol eliyle çalmaktadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir ka-
deh, alt kısımdaki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 20). 

9. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sağ el udun sapında, sol el ise udun karnında gös-
terilmiştir. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş 
ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta ka-
paklı bir kap yer almaktadır (Resim 21). 

  
Resim 21- Ud (Tambur) çalan bir figür Resim 22- Bir saki figürü 
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10. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde sürahi tu-
tan ve sol elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacaklar profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir 
kadeh, alt kısımdaki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 22). 

11. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir 
kadeh, alt kısımdaki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 23). 

  
Resim 23- Bir saki figürü Resim 24- Darbuka çalan bir figür 

12. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figür, gövdesi cep-
heden, baş ve bacaklar profilden sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Sağ eliyle kavradığı darbukayı sol eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boy-
dan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle 
sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir kadeh, alt kısım-
daki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 24). 

13. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde sürahi tu-
tan ve sol elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiştir. Fi-
gürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir kapaklı kap, alt kısımdaki boş-
lukta da kapaklı bir kap ile bir kadeh yer almaktadır (Resim 25). 
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Resim 25- Bir saki figürü Resim 26- Ud (Tambur) çalan bir figür 

14. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekil-
dedir. Başın üst kısmı kopmuş durumdadır. Fakat gözler, burun ve ağ-
zın işleniş şeklinden başın diğerleri ile aynı biçimde olduğu düşünül-
mektedir. Sağ el udun sapında, sol el ise udun karnında gösterilmiştir. 
Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap ile bir kadeh yer almak-
tadır (Resim 26). 

15. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap ile bir kadeh yer almaktadır (Resim 27). 

  
Resim 27- Bir saki figürü Resim 28- Darbuka çalan bir figür 

16. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sağ eliyle kavradığı darbukayı sol eliyle çalmaktadır. 
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Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir ka-
deh, alt kısmındaki boşlukta da iki adet kapaklı kap bulunmaktadır (Re-
sim 28). 

17. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta bir ka-
paklı kap ile bir kadeh bulunmaktadır (Resim 29). 

  
Resim 29- Bir saki figürü Resim 30- Ud (Tambur) çalan bir figür 

18. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sol eli udun sapında, sağ eli ise udun karnındadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin önündeki boşlukta bir ka-
deh, alt kısmındaki boşlukta da kapaklı bir kaba yer verilmiştir (Resim 
30). 

19. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap mevcuttur (Resim 31). 
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Resim 31- Bir saki figürü Resim 32- Ud (Tambur) çalan bir figür 

20. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sol eli udun sapında sağ eli ise udun karnındadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir ka-
paklı kap, alt kısmındaki boşlukta da kapaklı bir kap ile bir kadeh vardır 
(Resim 32). 

21. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sol eliyle kavradığı darbukayı sağ eliyle çalmakta-
dır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap yer almaktadır (Resim 33). 

  
Resim 33- Darbuka çalan bir figür Resim 34- Bir saki figürü 

22. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde sürahi tu-
tan ve sol elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
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ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir 
kadeh, alt kısmında ise kapaklı bir kap bulunmaktadır (Resim 34). 

Alt sıradakiler: 
1. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 

cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sağ eliyle kavradığı darbukayı sol eliyle çalmaktadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir 
kap vardır (Resim 35). 

  
Resim 35- Darbuka çalan bir figür Resim 36- Bir saki figürü 

2. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde (şu anda 
kakma olduğu için düşmüş) sürahi tutan ve sağ elini başının arkasına 
sarkıtmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş ve bacakları profilden 
verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla 
bir bütün olarak işlenmiş olan başı koluyla kavranmış durumda bulun-
duğundan saçları ve saç bağı işlenmemiştir. Kolun bu hareketi aynı za-
manda sakinin dans ederken tasvir edilmiş olduğunu da düşündürmek-
tedir. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve 
belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta ka-
paklı bir kap yer almaktadır (Resim 36). 

3. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur)  çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sol eli udun sapında, sağ eli ise udun karnındadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
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de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir 
kap yer almaktadır (Resim 37). 

  
Resim 37- Ud (Tambur) çalan bir figür Resim 38- Bir saki figürü 

4. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elindeki kâseyi su-
nan ya da kâseden içki içen figürün gövdesi cepheden, baş ve bacakları 
profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, burnu ve 
kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saçların bağ-
lanması için şal kullanılmış, ancak şalın aşağıya doğru sarkan ucu silin-
miş durumdadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süs-
lenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boş-
lukta kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 38). 

5. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde sürahi tu-
tan ve sol elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün dizlerinin üzerindeki boşlukta bir 
kadeh, alt kısmındaki boşlukta da kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 39). 

  
Resim 39- Bir saki figürü Resim 40- Def çalan bir saki figür 
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6. Diz çökmüş oturur vaziyette def çalan bir figürün gövdesi cephe-
den, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Göz-
leri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında ör-
gülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sar-
kıtılmıştır. Sol eliyle tuttuğu defi sağ eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boy-
dan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle 
sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almakta-
dır (Resim 40). 

7. Diz çökmüş oturur vaziyette çenk (harp)  çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da saçların örgülü olduğu görülmektedir. Sağ eliyle tuttuğu çenk (harp)i 
sol eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla 
süslenmiştir (Resim 41). 

  
Resim 41- Çenk (Harp) çalan bir figür Resim 42- Ud (Tambur) çalan bir figür 

8. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan baş 
kısmında örgülü saçların bağlanması için şal kullanılmış, ancak şalın 
aşağıya doğru sarkan ucu silinmiş durumdadır. Sağ eli udun sapında, 
sol eli ise udun karnındadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktala-
malarla süslenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kıs-
mındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 42). 

9. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürü gövdesi cep-
heden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmın-
da örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğ-
ru sarkıtılmıştır. Sağ eliyle kavradığı darbukayı sol eliyle çalmaktadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir 
kap yer almaktadır (Resim 43). 
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Resim 43- Darbuka çalan bir figür Resim 44- Bir saki figürü 

10. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap yer almaktadır (Resim 44). 

11. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kıs-
mında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya 
doğru sarkıtılmıştır. Sol eli udun sapında, sağ eli ise udun karnındadır. 
Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden 
de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir 
kap yer almaktadır (Resim 45). 

  
Resim 45- Ud (Tambur) çalan bir figür Resim 46- Def çalan bir figür 
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12. Diz çökmüş oturur vaziyette def çalan bir figürün gövdesi cephe-
den, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Göz-
leri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında ör-
gülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sar-
kıtılmıştır. Sol eli ile tuttuğu defi sağ eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boy-
dan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle 
sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almakta-
dır (Resim 46). 

13. Diz çökmüş oturur vaziyette darbuka çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan baş 
kısmında saçlar belirtilmemiştir. Sol eliyle kavradığı darbukayı sağ eliyle 
çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslen-
miş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta 
kapaklı bir kâse yer almaktadır (Resim 47). 

  
Resim 47- Darbuka çalan bir figür Resim 48- Bir saki figürü 

14. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sağ elinde bir kâse 
tutan ve sol elini de başının arkasına dolandırmış olan bu figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan baş 
kısmında, kolu başını dolandığı için saçlar belirtilmemiştir. Üzerindeki 
boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir ke-
merle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer al-
maktadır (Resim 48). 

15. Diz çökmüş oturur vaziyetteki bir rakkase (dansçı) figürünün göv-
desi cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar ve el-
leri omuz hizasında hareketli bir şekilde, muhtemelen dans eder vaziyet-
tedir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş 
kısmında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağı-
ya doğru sarkıtılmıştır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalar-
la süslenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki 
boşlukta kapaklı bir kap ve bir kâse yer almaktadır (Resim 49). 
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Resim 49- Bir rakkase (dansçı) figürü Resim 50- Ud (Tambur) çalan bir figür 

16. Diz çökmüş oturur vaziyette Ud (Tambur) çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekil-
dedir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş 
kısmında örgülü saçların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağı-
ya doğru sarkıtılmıştır. Sağ eli udun sapında, sol eli ise udun karnında-
dır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap ve bir kâse yer almaktadır (Resim 50). 

17. Diz çökmüş oturur vaziyette çenk (harp)  çalan bir figürün gövde-
si cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekilde-
dir. Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan baş 
kısmında saçların örgülü olduğu görülmektedir. Sağ eliyle tuttuğu çenk 
(harp)i sol eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktala-
malarla süslenmiştir (Resim 51). 

  
Resim 51- Çenk (Harp) çalan bir figür Resim 52- Bir saki figürü 
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18. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap yer almaktadır (Resim 52). 

19. Diz çökmüş oturur vaziyette def çalan bir figür, gövdesi cepheden, 
baş ve bacaklar profilden sola bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, burnu ve 
kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saçların bağ-
lanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmıştır. Sağ 
eliyle tuttuğu defi sol eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi 
ve noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figü-
rün alt kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap ile bir kâse yer almaktadır 
(Resim 53). 

  
Resim 53- Def çalan bir figür Resim 54- Bir saki figürü 

20. Diz çökmüş oturur vaziyette bir saki figürü. Sol elinde sürahi tu-
tan ve sağ elini havaya kaldırmış olan bu figürün gövdesi cepheden, baş 
ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saç-
ların bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmış-
tır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktalamalarla süslenmiş ve bel-
den de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt kısmındaki boşlukta kapaklı 
bir kap yer almaktadır (Resim 54). 

21. Diz çökmüş oturur vaziyette çenk (harp) çalan bir figürün gövdesi 
cepheden, baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sola bakar şekildedir. 
Gözleri, ağzı, burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş olan baş kıs-
mında saçların örgülü olduğu görülmektedir. Sağ eliyle tuttuğu çenk 
(harp)i sol eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve noktala-
malarla süslenmiştir (Resim 55). 
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Resim 55- Çenk (Harp) çalan bir figür Resim 56- Def çalan bir figür 

22. Diz çökmüş oturur vaziyette def çalan bir figürün gövdesi cepheden, 
baş ve bacakları profilden verilmiş olup, sağa bakar şekildedir. Gözleri, ağzı, 
burnu ve kaşlarıyla bir bütün olarak işlenmiş baş kısmında örgülü saçların 
bağlanması için kullanılan şalın bir ucu aşağıya doğru sarkıtılmıştır. Sol eli 
ile tuttuğu defi sağ eliyle çalmaktadır. Üzerindeki boydan kaftan, çizgi ve 
noktalamalarla süslenmiş ve belden de bir kemerle sıkılmıştır. Figürün alt 
kısmındaki boşlukta kapaklı bir kap yer almaktadır (Resim 56). 

Daha altta, üstteki 1 cm. genişliğinde ve Rumilerin sarmal oluştura-
cak biçimde art arda, alttaki ise 0,4 cm. genişliğinde ve Rumilerin ters ve 
düz yerleştirilmesi ile meydana getirilmiş iki bitkisel motifli kuşak vardır. 
Kaidede ise bir bütün açmış çiçek deseni yer almaktadır. Bu desende çi-
çeğin dilimlerinin tepeleri palmet şeklinde düzenlenmiştir. 

Yukarıda özellikleri detaylı bir şekilde verilen figürlü tas, üzerindeki 
yazı, insan ve hayvan figürleri bakımından değerlendirilebilir. 

Tasın üzerindeki kitabeler Farsça olarak sülüs5 karakterde yazılmış-
tır. Bu kitabeler içerik itibariyle XIV. yüzyılda İran’da yaşamış ünlü şair 
Hafız-ı Şirazi’ye ait bir gazelin ilk iki dizesidir. Asıl adı Hâce Şemseddin 
Muhammed olan ve İran’ın önde gelen lirik şairlerinden birisi olan Hâfız-
ı Şirâzî (ö. 792/1390 [?]), kaside, rubai ve kıtalar da yazmış olmasına 
rağmen, asıl şöhrete gazelleriyle ulaşmıştır. Daha önce gazel söyleyen 
bütün üstatların meziyetlerini kendinde toplaması sebebiyle gazelleri 
Fars edebiyatında türünün en gelişmiş örnekleri sayılır. Önceki şairler 
gibi gazellerinde aşk ve şarap meclislerini terennüm etmiştir6. Tasın üze-
rindeki dizelerde ‘Cem’in saltanatına sahip, elinde kadeh tutan’ kişiye 
                                                           
5 XIII. yüzyılda Yâkūt el-Musta’sımî (ö. 518/1298) tarafından en gelişmiş şekliyle tespit etti-

ği ‘aklâm-ı sitte’ içerisinde yer alan ve eski kaynaklarda “ümmü’l-hat” olarak adlandırılan 

sülüs, sanat göstermeye yarayan en uygun hat türü olarak bilinir. Yuvarlak ve gergin karak-

teri, sülüse şekil zenginliği ve yeni istiflere açık olma imkânı vermiştir. M. U. Derman, “Hat” 

Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XVI, İstanbul, 1997, s. 428-429.  
6 T. Yazıcı, “Hâfız-ı Şirâzî” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XV, İstan-

bul, 1997, s. 103-106. 
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‘Hızır’ın kendisinden ebedi hayat bulduğu suyu (âb-ı hayat), meyhanede 
aramasını ve ona ancak kadehle ulaşabileceğini söylemektedir. Cem, 
klasik Fars ve Türk edebiyatlarında çokça anılan efsanevi İran hüküm-
darlarından birisidir. İran mitolojisine göre Cem, ilk sülalelerden Pîşdâ-
diyân’ın dördüncü ve en büyük hükümdarı olup, insanlar ilk defa onun 
döneminde askerler, sanatkârlar ve çiftçiler olmak üzere üç sınıfa ayrıl-
mış, birçok meslek de yine onun devrinde ortaya çıkmıştır7. 

Tasın kitabelerinin aralarına yerleştirilmiş olarak karşımıza çıkan 
kuşlar, Türk sanatında çeşitli sembolik anlamların ifadesi için kullanıl-
mıştır8. Türklerin eski dini olan Şaman inançlarına göre, mezar taşların-
da rastlanan hayat ağacının tepesinde duran kuş, Şaman’a öbür dünya-
ya geçişte yardımcıdır ya da yol gösterici ruhları sembolize eder9. El sa-
natlarında farklı malzemeler üzerinde farklı tekniklerle tatbik edilen fi-
gürlerin dini veya sembolik bir anlamı olduğu düşünülmektedir. Bu fi-
gürlerden kuşlar insan ruhunun görüntüsü veya gökte uçan meleklere 
benzetildiği için sevilir, saygı görürler. Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi’nin 
41. ayetinde “…kanatlarını çırparak uçan dizi dizi kuşlar, hep Allah’ı tes-
bih ederler…” şeklinde zikredilmesi kuşları önemli kılmıştır. Tek kuşlar 
haberci ve saadet ifadesi, karşılıklı kuşlar derin sevgi ve muhabbetin 
simgesi, havuz başındaki kuşlar kara sevdayı, selvi ağacına tünemiş 
kuşlar, bekçi veya cinlere ya da fenalıklara karşı koruyucu, yuvada kuş-
lar veya grup halindeki kuşlar ise aile özlemini dile getirmektedir10. Kuş 
sembolizmi açısından belki konumuzu oluşturan tasın üzerindeki kuşla-
rın daha başka anlamlar taşıdıkları da düşünülebilir. Bu kabın içecek 
içerdiği göz önüne alınırsa, buradaki kuş figürlerinin su ile ilgili bir bere-
ket sembolü olarak, tasın fonksiyonuna uygun bir anlamda başarı ile 
kullanılmış oldukları söylenebilir. Bereket sembolü anlamında benzer bir 
yorum Konya/Meram Hasbey oğlu Mehmet Bey tarafından 1424 tarihin-
de inşa ettirilen hamamın erkekler kısmı cephesindeki kemer dolgusun-
da balıklarla su kuşlarının işlendiği kompozisyonda karşımıza çıkmakta-
dır11. Diğer taraftan kuş figürü bu tür madeni kullanım eşyalarında, bel-
ki de aynı sembolik ifadesi sebebiyle çok rastlanan bir süsleme unsuru-
                                                           
7 N. Albayrak, “Cem” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. VII, İstanbul, 

1993, s. 279-280. 
8 H. Gündoğdu, Türk Mimarisinde Figürlü Taş Plastik (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 

Bölümü Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1979, s. 454, 461. 
9 G. Öney, “Anadolu’da Selçuk Geleneğinde Kuşlu, Çift Başlı Kartallı, Şahinli ve Arslanlı 

Mezar Taşları”, Vakıflar Dergisi, Sayı: VIII, Ankara, 1969, s. 290. 
10 E. Karpuz, “Konya’da Bulunan Hayvan Figürlü İşleme Örnekleri”, 8. El Sanatları Sempoz-

yumu (13–15 Kasım 2002), İzmir, 2005, s. 243. 
11 Ş. Yetkin, “Bazı Selçuklu ve Beylikler Devri Taş Süslemeleri”, Sanat Tarihinde İkonografik 

Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s. 599. 
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dur. Elimizdeki örneklerle çok benzeşmese de İslam sanatında bütün 
gövdesi kuş (tavus, güvercin, kartal ve ördek) şeklinde12 olan madeni 
eserlerden başka erken dönemden itibaren emzik, kapak yahut parmak 
dayama kısımlarından biri veya süslemeleri kuş olan madeni eserlerle 
konumuz olan tas arasında paralellik kurmak mümkündür13. 

Belirli bir sahnenin (eğlence sahnesinin) elemanları olarak yan yana 
ayrı panolar halinde sıralanan insan figürlerine gelince; genellikle yuvar-
lak yüzlü, çekik gözlü, yay kaşlı, küçük ağızlı ve küçük burunlu ve bir 
şalla bağlanarak topuz yapılmış uzun örgülü saçlı Orta Asyalı insan tipi-
ni sergileyen figürlerin hepsi diz çökmüş oturur vaziyette olmalarına kar-
şın boydan bir elbise giydikleri anlaşılmaktadır. Baş, yüz, gövde ve el gibi 
uzuvlar daha itinalı bir şekilde işlenmesine karşın, diz çökmüş biçimde 
yandan gösterilmiş bacak ve ayaklar daha basit yapıda gösterilmişlerdir. 
Figürler müzik aleti çalan sanatçı (sazende), içki sunan saki, içki içen ve 
dans eden dansçılar (rakkase) olarak tanımlanabilirler. Figürlerin bazıla-
rının yanında bir veya iki tane kapaklı kap ile bir kâse ya da kadeh, ba-
zılarının yanında ise sadece kapaklı bir kap yer almaktadır. Çenk (Harp) 
çalan figürlerin yanında ise ne kapaklı kaba, ne de kâse veya kadehe yer 
verilmiştir. Bu tür figürlere İslam maden sanatında daha çok Musul eko-
lüne bağlı maden eserlerde rastlamak mümkündür. Mezopotamya-Suri-
ye maden eserlerini süsleyen eğlence sahnelerinde, hükümdarı eğlendi-
ren figürlerin arasına, hükümdara içki veya meyve sunan hizmetkârlar 
ile ud, def, ney ve çenk gibi sazlar çalan müzisyen ve rakkaselere de yer 
verildiği görülmektedir. Musullu bir usta tarafından yapılan ve Cleveland 
Sanat Müzesi’nde sergilenen 1223 M. tarihli ibriğin üzerinde, tahtta otu-
ran bir hükümdarın iki yanına altlı üstlü iki sıra halinde dizilmiş figür-
lerden üsttekiler, ellerinde ibrik, kadeh ve asa gibi nesneler tutarken, 
alttakiler ise oturdukları yerde sazlar çalarken tasvir edilmişlerdir. Paris 
Musée des Arts Décoratifs’de sergilenen 1252 tarihli leğenin üzerindeki 
yazının aralarına müzisyen figürleri yerleştirilmiştir. Türkiye’de Hacıbak-
taş Müzesi’nde sergilenen XIII. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu sanılan pi-
rinç şamdan da müzisyen figürleri açısından konumuz olan tastaki fi-
gürler ile daha yakın bir benzerlik içerisindedir. Gövdeyi dolanan kufi 
yazı frizinin altında ve üstünde altışar olmak üzere on iki madalyon içe-
risinde müzisyen tasvirleri işlenmiştir. Üstteki frizi süsleyen madalyonla-
rın içinde sırasıyla: 1) ney (veya zamr) çalan bir figür, 2) ud çalan bir fi-
gür, 3) çenk (harp) çalan bir figür, 4) ud (veya tambur) çalan bir figür, 5) 
def çalan bir figür, 6) ud çalan bir figür görülmektedir. Alttaki frizi süsle-
yen madalyonlarda da: 1) elinde silindir biçiminde bir nesne (belki bü-
yük boy bir kadeh veya müzik aleti?) tutan bir figür, 2) çalpara (kastan-
                                                           
12 Ü. Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1978, s. 89-95, 115, 119. 
13 N. Bozkurt-S. Ertuğrul, “İbrik” Maddesi, DİA, Cilt: XXI, İstanbul, 2000, s. 373. 
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yet) çalarak raks eden bir figür, 3) ney çalan bir figür, 4) sağ elinde bir 
kadeh tutan bir figür, 5) ney çalan bir figür, 6) nuzha (kanuna benzeyen 
fakat kucakta dikey tutularak çalınan dikdörtgen biçiminde bir telli saz) 
çalan bir figür tasvir edilmiştir. Ayrıca figürlerin arasındaki boşluklarda 
ayaklı meyve kâseleri ile kadehlerin bulunması açısından da Hacıbektaş 
şamdanı ile konumuz olan tas arasında yakın benzerlik kurmak, imkân 
dâhilindedir14. Def, çenk, ud, tambur ve darbuka gibi aletler çalan mü-
zisyen figürleri, Selçuklu çağında, gerek Horasan’da, gerekse Mezopo-
tamya ve Suriye’de yapılan madeni eserlerin süslemesinde sık sık kulla-
nılan kompozisyonlardır. Sonuç olarak yukarıda sıralanan değerlendir-
meler ışığında, figürlü süslemeleri bakımından hayli önem taşıyan ama 
ustası ve yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen bu tasın Selçuklu sonrası 
atabeylikler döneminden, yani XIV.-XV. yüzyıldan ve belki de Mezopotam-
ya bölgesinin mamulü olabileceğini söylemek mümkün görünmektedir.  
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BİR HUN BAŞKENTİ: T’UNG-WAN CH’ENG 

Doç. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU* 

Çin yıllıklarında Hunlar’ın kurduğu Hsia Devleti başkentinin görkemi 
ve güzellikleri uzun uzadıya anlatılır. T’ung-wan Ch’eng adını taşıyan bu 
Hun başkenti nihayet Çinli arkeologlar tarafından tespit edildi ve dünya-
ya duyuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sha’an-hsi 陕西 Eyaleti’nin ku-

zeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne sınır olan Yu-lin şehri Chin-pien 
kasabasının 58 km. kuzeyinde Pai Cheng-tzu adlı köyün yakınında bulu-
nan şehir hem Hunların şehirciliğine en önemli bilgileri verecek şehir ka-
lıntısı olması hem de bulunan ilk ve tek Hun başkenti özelliğini taşıması 
açısından tarihi değeri oldukça büyüktür. 

Anahtar kelimeler: T’ung-wan Ch’eng, Hun Başkenti, Shaan-hsi, 
Yu-lin, Türk Şehirciliği. 

A Capital Of Hsiung-nu: T'ung-wan Ch'eng 
In Chinese annuals, splendor and beauty of the capital of Hsia Sta-

te which was founded by Hsiung-nus, were told in great details. This 
capital of Hsiung-nus which was named as “T'ung-wan Ch’eng” finally 
was fixed and announced by Chinese archaeologists. The city is near 
by Pai Cheng-tzu village where is 58 km. north of Chin-pien town in Yu-
lin; the border city of Inner Mongolia, in northern part of Shaan-si Pro-
vince of P.R. China, has really historical importance as a city ruins not 
only in point of view presents important information about the city plan-
ning of Hsiung-nus, also is the first and only capital belong to the Hsi-
ung-nus. 

Key words: T’ung-wan Ch’eng, The Capital Of Hsiung-nu, Shaan-si, 
Yu-lin, The City Planning Of Turkish. 
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Türk kültür tarihinde genel fikir Türk şehirciliğinin VIII. yüzyıldan es-
kiye gitmediğidir1. Batı Göktürkler’in sahasında birçok şehir kalıntısı bu-
lunmakla beraber Türkler’de yerleşik hayata genellikle Uygurlar döne-
minde geçildiği düşünülmektedir. Son zamanlarda özellikle Batı Türkis-
tan bölgesinde Göktürk dönemine ait bir takım şehir kalıntıları bulun-
muş2, böylece Türkler’in şehircilik tarihi bir adım daha ilerlemiştir3. 

Asya Hun devletlerine ait bilinen ilk şehir kalıntısı Sibirya’dadır ve 
M.Ö. I. yüzyıla aittir4. Hun devletinin siyasi hareketlerini izlediğimizde 
Çin’in kuzeyine kadar inen Hunlar’ın M.S. III. y.y. sonlarında Çin top-
raklarında yerleştirilmiş 5 boyu olduğunu ve bu boyların Çin’deki iktidar 
zafiyetinden faydalanarak bağımsızlık hareketine giriştiklerini görürüz. 
M.S. 304 yılında bağımsızlığını ilan eden Hunlar önce İlk Chao 前趙 veya 

Han 漢 Devletini (304-329) kurmuş bunu sırasıyla Sonraki Chao 後趙 (319-

352), Büyük Hsia 大夏 (407-432) ve Kuzey Liang 北凉 (397-439) devletleri 

izlemiştir. 
Sarı Irmak’ın iç havzasıyla doğusunda yer alan bu Hun devletleri Çin 

topraklarının hâkimiyetini ele geçirmiş ve böylece en azından yönetici kesi-
mi yarı yerleşik bir hayat tarzına geçiş yapmıştır. Hızla Çin nüfusu gözünde 
önceki devletlerinden bir farkları olmadıklarını ispatlama yoluna girişmiş ve 
yerleşik halkın anlayışına göre büyük bir devlet olduklarını göstermek için 
çeşitli imar faaliyetlerine başlamışlardır. Çin kaynakları bize bu devletlerin 
birçok saray, köşk, kule, yazıt yaptırdığını aktarmışlardır. Fakat gerek bir-
birleri ile gerekse Çinliler’le yapılan savaşlar sonucunda bu yapıların çoğu 
tahrip edilmiş, yok olmuşlardır. Bazıları ise henüz bulunamamıştır. 

Tüm bu mimari yapıların yanı sıra karşımıza o dönem Türkler’de he-
nüz olmadığını düşündüğümüz bir başka yapı türü ortaya çıkar: Şehir. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan bu şehir, kaynakların övgüyle 
bahsettiği, kalıntıları günümüze kadar gelebilmiş tek Hun başkenti olma 
özelliğini taşıyan, Büyük Hsia Devleti’nin kurucusu Ho-lien Po-po 赫連勃勃 

tarafından yaptırılan ve devletin başkenti olan T’ung-wan Ch’eng 統萬城 

şehridir. 
T’ung-wan Ch’eng, “On Binleri Birleştiren Şehir” anlamına gelen ismi 

ve kaynaklarda ifade edilen muazzam yapılarıyla Çin tarihinin de önemli 
                                                           
1 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara, 1994, s. 2. 
2 Emel Esin, “Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri)”, Ankara Üniver-

sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, VI/10-11, Ankara, 1972, 

151-157. 
3 Koray Özcan, “Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi (VII. Yüzyıl-

dan XIII. Yüzyıla Kadar)”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Journal of 

the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University), 20, 2. 2005, s. 251-265; Yıl-

maz Can, “Anadolu Öncesi Türk Kenti”, Türkler, 3, Ankara, 2002, s. 150-160. 
4 Emel Esin., a.g.e., s. 148-149. 
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ve efsanevi bir şehridir. Ho-lien Po-po (381-425) Hunlar’ın hanedan boyu 
olan Tu-ku boyundandır. Yakışıklılığı, disiplini ve askeri yeteneği ile ün-
lüdür5. Sarı Irmak’ın doğusundaki P’ing-ch’eng 平城 şehrinden6 batıya 

doğru seferler başlatmış, Sarı Irmak’ın iç havzasında birçok yeri ele ge-
çirmiş ve nihayetinde M.S. 407 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek “Bü-
yük Hsia” Devleti’ni kurmuştur7. 

Hun imparatoru ülkesini kurduktan sonra giriştiği siyasi ve askeri 
faaliyetlerde başarılar sağlamış, bu başarılara paralel olarak imar hare-
ketlerini de hızlandırmıştır. 413 yılında Ho-lien Po-po Ordos Bölgesi’nde 
kendi başkentini kurdurmaya karar vermişti. Ch’i-kan boyundan8 ünlü 
General A-li’yi 叱干阿利 mimarbaşı yaparak bu işin başına atadı. Mimar-

başı bu şehir için yaklaşık 100.000 işçi çalıştırdı. Üstelik orduda alışkın 
olduğu disiplini bu şehrin yapımında da göstermiş, en ufak bir yanlışı 
olan işçi ve ustaları ölümle cezalandırma yoluna gitmişti9. Şehir, Shuo-
fang 朔方 Nehri’nin10 kuzeyinde, Hei Nehri 黑水’nin güneyinde inşa edildi. 

T’ung-wan Ch’eng sırtını dağa yaslamış, önü ve sağ tarafı ise nehirlere 
bakmaktaydı11. Stratejik olarak Çin başkentleri Luo-yang 洛陽 ve Hsien-

yang 咸陽’dan çok daha kuvvetliydi. Hem savunması kolay hem de sınır-

ları çok genişti12. Şehir surları o kadar genişti ki, Çin kaynakları bunu 
“genişliği güneş ışığının içeri girmesine engel oluyordu” diye aktarmakta-
dır. 

Şehrin sağlamlığı ve stratejik öneminin yanı sıra güzelliği de kaynak-
larda övgüyle anlatılmaktadır: 

Hun imparatoru şehrin içinde duvarları göğe kadar yükselen muhte-
şem bir saray yaptırmıştı. Sarayın etrafında ise avlanmak için büyük bir 
orman, balık tutmak için bir göl bulunuyordu. Ayrıca insanların ve ara-
                                                           
5 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara, 1987, s. 164; Ayşe Onat, V. Asırda Çinde Kurulan 

Hsia Hun Devleti (M.S. 407-431), Ankara, 1977, (Basılmamış Doktora Tezi) s. 50. 
6 Shan-hsi 山西 Eyaleti’nin kuzeyindedir. 

7 TCTC, (Tzu-chih T’ung-chien 資治通鑒, Ssu-ma Kuang 司馬光 tarafından M.S. 1064 yılında 

yazılmıştır), 114, s. 3597-3598. Makalemizde Chung-hua Shu-chu 中华书局, Pekin, 1956, 

baskısı kullanılmıştır. 
8 Hsien-pilerin Ch’i-kan boyunun ismi Tabgaç döneminde Hsüe-kan 薛干 olarak değişmiştir 

Wei Shu, (Wei Hanedanlığı Yıllığı, WEİ Shou 魏收 tarafından M.S. 551 yılında yazılmıştır. 

Makalemizde eserin Chung-hua Shu-chu, Pekin 2002 baskısı kullanılmıştır), 113, s. 3012. 
9 PS (Pei-shih, Kuzey Hanedanlıkları Tarihi, Lİ Yan-shou 李延寿 tarafından 659 yılında ta-

mamlanmıştır. Makalemizde) Chung-hua Shu-chu 中华书局, Pekin, 1974, baskısı kullanıl-

mıştır), 93, s. 3063. 
10 Bugün Ning-hsia Eyaleti’ndedir. 
11 A. Onat, a.g.e., 69. 
12 A. Onat, a.g.e., 92. 
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baların gezinti yapabilmesi için park ve çiçek bahçeleri yapılmıştı. Sara-
yın içindeki odalar gizli kapılar ve geçitlerle birbirine açılıyordu. Sarayın 
süslenmesinde Yan Wang-erh ve Pan Yu gibi sanatçılar görevlendirilmiş-
ti. 

Şehir inşasından ayrı olarak Po-po, beş farklı savaş aleti yapılmasını 
da emretmişti13. Bunların yanısıra yaptırdığı 3 ch’ih14 9 tsun15 uzunlu-
ğundaki, ünü tüm ülkeye yayılan “Da Hsia Lung Ch’ueh” 大夏龍雀 adını 

verdiği kılıcı ile üzeri deve, ejderha gibi altın işleme motiflerle süslü olan 
devasa davulu da bu yeni şehrin girişine yerleştirdi16. 

Şehir öylesine güzeldi ki İmparator, özel kalemi Hu Yi-chou 胡義周’ya 

kendi ağzından bir methiye yazdırarak bir yazıt yaptırdı ve onu şehrin gi-
rişine diktirmiştir. Yazıt şöyledir: 

“… etrafı nehir ve dağlarla çevrili bir yerde başkentimi inşa ettirmeye 
başladım. Sırtı dağa yaslı yüzü nehir gören şehir, sol tarafında nehir sağ 
tarafında önemli bir geçit olan yerdedir. Surlar o kadar yüksektir ki yük-
sekliği güneşin girmesine engel olur. Etrafında bir göl vardır ve çevresi ise 
binlerce Li genişliğindedir. Tehlikelere karşı savunması kolay olan-bu şe-
hir-, sağlamlık açısından uzaktaki Hsien-yang şehrinden daha sağlam, 
güzellik bakımından ise Luo-yang şehrinden daha güzeldir. 

... inşa edildi, odalar arasında gizli geçitler ve kapılar yapıldı, arabalar 
için yollar inşa edildi. Bunu duyan insanlar gruplar halinde gelerek Hsia 
devletinin himayesine girdiler. Böylece imparatorun ünü dört bir yana da-
ğıldı… 

… Büyük sanatkârlar çağrılarak ülkenin en güzel yerlerinde impara-
torluğun sembolü olan saraylar yaptırılmıştır. Bunlardan Yan Wang-erh 
延王爾’ın mimari becerisi ile Pan Yu 班輸’nun ustalığı, dokuz bölgenin ver-
gileri olan altın, gümüş ve sekiz bölgenin hediyeleriyle saray, ordugâhın 
güneyinde, köşk ise Yung-an şehrinin kuzeyine yaptırılmıştır. Bunların 
yapımında on bin kişi çalışmıştır Saray geniş bir temel üzerine oturtul-
muştur. İçindeki sütunlar ahşap ve gökkuşağına benzer bir yapıdadır. Ça-
tısı adeta bir kuşun uçarken kanatlarının aldığı şekle benzer. Günün 5 
vaktinde de farklı yerlerde oturulabilir bir şekilde yapılmıştır. Ilık odası, 
                                                           
13 A. Onat, a.g.e., s. 69. 
14 1 ch’ih 1/3 m. uzunluğundadır. 
15 1 tsun 1/30 m. uzunluğundadır. 
16 Hsia Devleti Tabgaçlar tarafından yıkılınca sarayın hazine dairesindeki sayısız mücevher 

ve yüzlerce kilo altın Tabgaç başkentine taşınmış, binlerce cilt kitaba da el koyulmuştur. W. 

Eberhard, “Eski Türk Devleti Ekonomisi Hakkında İncelemeler, Tobalarda Köle Usulü ve 

Ulaştırma”, Belleten, Cilt: 10, Ankara, 1946, S. 38, s. 255-266; Hazinenin bu kadar zengin 

olmasının nedenlerinden biri de Hsia Devleti’nin Ch’ang-an şehrini aldıktan sonra hazineyi 

başkentleri T’ung-wan Ch’eng’a taşımalarıdır. C.-C. Wang, 王智真, Ho-lien Hsia Chien-shih 

赫連夏简史, Ching-pien 靖邊 2006, s. 85-87. 
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soğuk odası birbirlerinden inci perdelerle ayrılmıştır. Bu odalara yerleşti-
rilmiş aynalar etrafı o denli aydınlatır ki dışarıda gece mi yoksa gündüz 
mü anlaşılamaz. 

… Saraya isim vermek için gelenler sarayın güzelliği karşısında şaşır-
mış, böyle bir eserin ancak tanrının bulunduğu yerde olabileceğini söyle-
mişlerdir. Uygun isim bulmak için buna benzer eski eserlere bakmak ge-
rektiğini, bunun gibi muazzam bir sarayın eskiler içinde bulunmadığını be-
lirterek isim koyamamışlardır.  

… -Yalnızca- Eskiden Chou hanedanlığı zamanındaki Kao Shih -adlı sa-
ray- zamanın şairleri tarafından çok methedilmiştir… 

… Kapıların üzerine ejderha ve yabani hayvan motifleri işlenmiş ve sa-
rayın iç süslemesinde çok sayıda değerli taş kullanılmıştır… 

… Bu saraylar -meşhur- Ling T’ai 靈台’dan daha güzel, Wei-yang 未央 

kadar mükemmeldir. Yapılan bu eserler geçmiş ve gelecek içindeki en gü-
zel -eserler- olarak kalacaktır”17. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shaan-hsi 陕西 Eyaleti’nin kuzeyinde, İç Mo-

ğolistan Eyaleti’ne sınır olan Yu-lin 榆林 şehri Chin-pien 靖邊 Kasabası’nın 

58 km. kuzeyinde Pai Cheng-tzu 白城子 adlı köyün yakınında bulunan şeh-

rin harabesi civar halk tarafından “Beyaz Şehir” olarak bilinmektedir. 
Wu-ting 无定河 Nehri’nin kuzey kıyısında Mao wu-su 毛烏素 Çölü’nün gü-

neyinde yer alan şehir harabesinde çeşitli yıllarda yapılan çalışmalar so-
nunda şehrin doğu şehri, batı şehri ve dış şehir olmak üzere 3 kısımdan 
oluştuğu belirlenmiştir. 

2007 Temmuz - Ağustos ayları arasında Çin Halk Cumhuriyeti Shaan-
hsi ve Shan-hsi 山西 Eyaletleri’ne yaptığım Ordos gezisinde T’ung-wan 

Ch’eng şehri kalıntılarını belgelemek de ekspedisyonumun amaçlarından 
biri idi. Gezinin son ayağı olan ve bu şehrin bulunduğu Yu-lin şehrine 1 
Ağustosta vardım. 2 Ağustos’ta önce Yu-lin şehrinden harabelerin bu-
lunduğu Chin-pien kasabasına ulaştım. Mesafe yaklaşık 134.174 km. 
idi. Oradan doğrudan vasıta olmadığı için bir araç kiralayarak yaklaşık 1 
saat 30 dk. sonra, 53 km. kuzey doğuda bulunan Pai Cheng-tzu köyüne 
vardım. Yol tamamen stabilize dar bir yol idi hatta bazı yerlerde toprak 
yol çökmüştü ve yolun iki yanı patates tarlalarıyla çevriliydi. Toprakların 
giderek çölleştiği fark ediliyordu. 

Şehrin kalıntıları yüksekçe bir düzlükte bulunuyordu. Aşağıda Wu-
ting nehri gözükmekteydi. Yukarıya çıkabilmek için bu nehir üzerindeki 
küçük bir köprüden geçiliyordu. Nehir tam bir bozkır nehri özellikleri ta-
şıyordu.. Suları ise diğer, gördüğümüz diğer nehirler gibi bulanık değil, 
tam aksi çok berrak ve güzeldi. 
                                                           
17 http://www.guoxue.com/shibu/24shi/jinshu/jinshu_130.htm, 01-04-2009; A. Onat, 

a.g.e., s. 91-95. 
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Kalıntılar tahmin ettiğimden çok daha geniş bir alan kaplamaktaydı. 
İncecik, tebeşir tozu gibi toprak içerisinde yükselen bembeyaz duvarlar 
hemen dikkati çekiyordu.  

Harabe herhangi bir restorasyona tabi tutulmamış olmasına rağmen 
oldukça sağlam bir şekilde ayakta durmakta. Yüksek surların hemen di-
binde göz göz odalar, odaların içinde de ocak olduğunu tahin ettiğim bazı 
çukur yapılar var. Odalar birbirine geçişli bir planda yapılmış. Her dört 
oda dışarıda ortak bir duvarla çevrili ve bu bahçe gibi yerin tek bir girişi 
var. İç şehrin bazı kısımları köylüler tarafından sebze tarlası olarak kulla-
nılmakta. Bu şehir kalıntısının bulunduğu bölge ve çevresi Çin Halk Cum-
huriyeti’nin çölleşme bölgelerinden biri olduğu için çölleşmeyi önleme pro-
jeleri çerçevesinde yeşillendirme çalışmaları yapıldığı açıkça görülmekte-
dir. Şehir kalıntısının içindeki sebzeler bu amaçla da ekilmiş olabilir. 

Civarda birkaç köylüden başkası bulunmuyor. Açık hava müzesi olan 
şehrin kapısındaki görevli ile harabelerden buldukları birkaç parça ok 
ucu, keramik parçaları, paralar vs. satmaya çalışan üç köylüden başkası-
nı görmedim. Köylülerin aktardığına göre burada bazı kazı çalışmaları ya-
pılmış, çok önemli eserler bulunmuş ve müzeye götürülmüş. Ancak ne ci-
varda, ne de eyalet müzesinde bunlarla ilgili hiçbir parçaya rastlamadım. 

Çinli bilim adamları Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu şeh-
rin araştırmalarına başlamış, farklı araştırmacılar şehrin kalıntıları üze-
rinde çeşitli araştırmalar yapmıştır. 1956 yılında Shaan-hsi Eyaleti Kül-
tür Dairesi ve Müzesi işbirliği ile eyaletin kuzeyi ve T’ung-wan Ch’eng ha-
rabeleri araştırılmış, şehir kalıntılarının, kule ve burçların resimleri çe-
kilmiştir. 1970 yılında ise Shan-hsi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü üyelerin-
den olan Tai Yin-hsin defalarca bölgeye gitmiş, çeşitli ölçümler alarak şeh-
rin planını çizmiştir. 1972’de ise batı şehrinin güney duvarındaki 1 no’lu 
burcun içinin oyuk olduğu görülmüş ve bunun silah deposu olabileceği 
ifade edilmiştir. 1991’de Wu-ting Nehri’nin batı kıyılarındaki dağ etekle-
rinde T’ang Hanedanlığı (618-907) döneminden kalma birkaç mezar gru-
bu bulunmuştur. Bunun yanı sıra şehir sınırları içinde çok miktarda ça-
tı süsleri ele geçirilmiştir. 1993 yılında İç Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü 
mezar soyguncularına karşı çalışırken bir grup kurgan farketmiş, incele-
melerden sonra bunların Hunlar’ın Büyük Hsia Devleti’ne (407-431) ait 
olduğu tespit edilmiştir. Bu kurganların yeri T’ung-wan Ch’eng şehrinin 
16 km. doğusuna düşmektedir. Açılan kurganların birçoğu geniş tipli tü-
nelli mezarlardır. Bu kurganlardan çok sayıda bronz alet, keramik kap-
kacak ile 53 karakterden oluşan Çince yazılı bir mezar yazıtı bulunmuş-
tur. Mezarın sahibi Hsia Devleti’nde Liang-chou Tutuk18’u olarak hizmet 
gören ve “Ta Hsia 2. yılı”nda yani 405 yılında ölen T’ien Min-huo 田明火’dur. 

Bu kurgan bugüne kadar bilinen Hsia Devleti’ne ait tek kurgandır. İşte 
                                                           
18 Askeri vali. 
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bu yazıtla bu şehir kalıntısının artık Hunlar’ın T’ung-wan Ch’eng şehri 
olduğu biraz daha kesinlik kazanmıştır19. 

Şehrin adı öncelikli olarak açıklanması gereken bir konudur. Bazı 
Çinli ilim adamları tarafından ortaya atılan teze göre “T’ung-wan Ch’eng” 
adı şehrin Türkçe adının Çinceleştirilmiş halidir. XX. yüzyıl ortalarında 
Luo-yang şehrinde ortaya çıkarılan Tabgaç hanedan üyelerine ait mezar 
kitabelerinde bu şehir “T’ung wan-tu” olarak geçmektedir. Bir başka ya-
zıtta ise “T’u-wan-t’u” olarak geçer. İsimler üzerindeki bu tutarsız yazıl-
ma şekli, onun asıl adının Çince olmadığı ihtimalini ortaya koymaktadır. 

Kuzey Chou (556-581) Hanedanı imparatorlarından Yü-wen t’ai 宇文泰’ın 

oğlu olan imparator Ming-ti Yu-wen Yu 明帝宇文毓 (543-560)’nin asıl adı 

“T’ung-wan t’u” 统萬突 veya “ T’u-wan-t’u”dur ve adı bu şehirde doğduğu 

için verilmiştir20. Eski Çince ile Çağdaş Çince okunuşta “w=m” ses deği-
şikliği olduğundan “T’u-wan” kelimesi “T’u-man” olarak okunmalıdır. Ku-
zey hanedanlıkları imparatorları, doğduklarında geleneksel olarak Hun-
ca isim alır, sonradan ona Çince bir isim takılırdı. Hunca “Tuman”ın an-
lamı “on bin” demektir. Günümüz Türkçesi’ndeki “Tümen” kelimesidir. 
Bunun dışında “çok, sayısız, sınırsız” anlamları da taşır. Hun Devleti ku-
rucusu Motun’un babası da bu adı taşımaktaydı. Göktürkler döneminde 
ise bu isim Çince “T’u-men” olarak yazılmıştır. 

O halde kentin asıl adı “Tumen şehri” olmalıdır. Çince adı ise hem 
anlam, hem de ses olarak aslına benzetilmeye çalışılmıştır21. 

İç şehir doğu ve batı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Doğu ve 
batı şehri dikdörtgen bir yapıya sahip olup bir duvarla birbirinden ayrıl-
maktadır. Batı şehrinin kuzey duvarı 557 m., güney duvarı 500 m., batı 
duvarı 721 m., doğu şehriyle ortak olan doğu duvarı ise 774 m.’dir22. Do-
ğu şehrinin kuzey surları 504 m., doğu surları 735 m., güney surları 551 
m., batı şehriyle ortak olan batı surları ise 774 m.’dir. Doğu şehrinin çev-
resi toplam 2566 m., batı şehrinin ise 2470 m.’dir. Şehrin dört köşesinde 
dikdörtgen yapıda kuleler bulunmaktadır. Bunlardan en yükseği 31,6 
                                                           
19 L.-Y. K’ANG 康兰英, “T’ung-wan Ch’eng Te Tiao-ch’a Yu Yan-chiu”, 統萬城的调查与研究 

T’ung-wan Ch’eng Tsung–ho Yan-chiu, 統萬城综合研究 Hsi-an 西安, 2004, s. 16-18. 
20 CS (Chou Shu, 周書 Chou Hanedanlığı Yıllığı, LİN-HU Te-feng 令狐德棻 tarafından M.S. 

636 yılında yazılmıştır. Makalemizde Chung-hua Shu-chu 中华书局, Pekin, 1965 baskısı kul-

lanılmıştır), 4, s. 53; Yü-wen T’ai’ın diğer oğlunun adı ise Çince “Mi-ou-t’u” olarak kaydedil-

miştir. Muhtemelen “Minggatu” yani “Binbaşı”dır. Peter A. Boodberg, “T’u-chüeh Türkleri 

Hakkında Üç Not”, Çeviren Eşref Bengi Özbilen, TDAV Dergisi, Sayı: 102, s. 179-180. 
21 H-p. CH’EN 陈喜波- K-h. Han 韓光辉, “T’ung-wan Ch’eng Min-ch’eng Kao Tse” 統萬城名称 

考释 Collections of Essay on Chinese Historical Geography, Sayı: 19, No: 3, 2004, s.156-157. 
22 H.-c. Wu 吴宏岐, “Kuan-yu Ta-Hsia Kuo Tu T’ung-wan Ch’eng te shih-hsin T’ai yu nei-pu 

chu wen-t’i”. 关于大夏国都統萬城的城市形态与内部布局问题 Chung-kuo Li-shıh Ti-li Lun-Tsung, 

中国历史地理论丛 Hsi-an 西安, Sayı: 19, 2004, s. 133. 
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m.’dir. Batı şehrinin dört tarafında birer kapı bulunur. Doğu şehrindeki 2 
adet kapıyla birlikte toplam kapı sayısı altıdır. Bunlar kuzeydeki kapı P’ing 
Shou 平朔 Kapısı, güneydeki Ch’ao Sung 朝宋 Kapısı, batıdaki Fu Liang 服凉 

Kapısı, doğudaki ise Chao Wei 招魏 Kapısı olarak adlandırılmıştır. Doğu 

şehrinin doğu surlarında ise Feng Shao Kapısı ile Shao Wei Kapısı vardır. 
Shao Wei Kapısı doğu şehrinin batı duvarının tam ortasındadır23. Uçaktan 
çekilen fotoğraflar şehrin doğu duvarında bir yarı dairesel kapının varlığını 
göstermektedir. Çin Eskiçağ şehir mimarisinde bu tip yarı dairesel kapıla-
ra pek rastlanmaz24. Şehrin bu özelliği ise onun kapısının diğer Çin şehir-
lerindeki gibi batıya bakmadığı, ana kapısının doğuda olduğunun göster-
gesidir. Bozkır kültüründeki doğu yönünün kutsallığını işaret eden bu du-
rum şehrin en büyük Türk özelliklerinden biridir. 

Bu iki şehirden Han Sarayı batı şehrinde, bürokratların yaşadığı sa-
ray ise doğu şehrinde bulunmaktaydı. Halk ise dış şehirde yaşıyordu25. 

 

Resim I: T’ung-wan Ch’eng Şehri Planı26 
                                                           
23 L.-s. Wu 吴连书 - H.-c. T’İEN 田惠琴, “Wei Tai Hsiung-nu Shou Ling Ho-lien Po-po Yu Ch’i 

Chien Tzao Te Ta Hsia Kuo Tu T’ung Wan Ch’eng” 未代匈奴首领赫連勃勃与其建的大夏国都統萬城, 

Shih-hai Kuo-ch’en 史海钩沉 Shaan-hsi 陕西, Sayı: 2, 2005, s. 42-43. 
24 Wu H.-c., a.g.e., s. 138. 
25 K. Wang 王刚 - Li H-m. 李小曼 - C-y. Wang 王杰瑜, “Ku-tai “T’ung Wan-ch’eng Fu yuan t’u 

K’ao” 古代 “統萬城” 复原图考, T’ung-wan Ch’eng Tsung-ho Yan-chiu, 統萬城综合研究, Hsi-an 

西安, 2004, s. 201. 
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T’ung-wan Ch’eng’ın diğer büyük farklılığı ise, Çin kale mimarisinde az 
rastlanan bir özellik taşımasından kaynaklanmaktadır. Bu unsur dışa 
doğru çıkık kale burçlarıdır. Burçların dışarıya doğru çıkık olması ve bu 
burçlrdan üç tarafa ok atılabilir olması, kaleyi veya şehir surlarını daha 
kolay savunulabilir hale getirmektedir. Ayrıca burçlar arası kurulacak bir 
çapraz ateş ağıyla savunmayı daha da kolaylaştırmaktaydı. Üstelik bu 
yüzden sur duvarlarının kalın yapılması gerekmemektedir. İşte savunma-
ya büyük yararlılık getiren bu özellik Çin sarayları ve kalelerinde pek gö-
rülmemektedir. Bu yüzden Sung Hanedanlığı kaynakları Hun imparatoru-
nun bu şehrinin farklılıklarını ve faydalı özelliklerini inceleyerek kaleme 
almıştır ve bu tarihten itibaren bu tip burç yapısı Çin hanedanlıklarının 
savunma mimarisine girmiştir. Batı şehrinin kuzey duvarında on adet, gü-
ney duvarında sekiz adet burç vardır. Güney duvarındakiler diğerlerinden 
nispeten daha geniş ve uzundur. Her birinin yüksekliği 18,8 m., genişliği 
ise 16,4 m.’dir. Burçların arası farklı uzunluklarda olup 30-40 m. arasın-
da değişmektedir27. Batı surlarında bu tip burçlardan 37 adet tespit edil-
miştir. Dışarı doğru çıkıntılı olan köşegen burçların şekli at yüzüne benze-
diği için “at yüzü” terimi olarak Çin diline yerleşmiştir. 

 
Resim II: Sung Hanedanlığı (420-479) döneminde yapılmış bir şehrin surlarını  

betimleyen resim. “At yüzü” burçlar ve “yarı dairesel kapı” net bir şekilde görülmektedir28. 
                                                                                                                                        
26 Hui Deng, “Ts’ung T’ung-wan Ch’eng te hsin-fei k’an jen-lei huo-tung tui sheng-t’ai Hu-

an-chin Tsui-juo ti-ch’ü te Yin-hsiang 从统万城的兴废看人类活动对生态环境脆弱地区的影响”, 

T’ung-wan Ch’eng Tsung-ho Yan-chiu, 統萬城综合研究 Hsi-an 西安, 2001, s. 5. 
27 C.-C. Li,“ T’ung-wan Ch’eng Fang-yu Kung-neng ch’ien-shih” 統萬城 防御功能浅释, T’ung-

wan Ch’eng Tsung-ho Yan-chiu 統萬城综合研究, Hsi-an. 西安 2004, s. 133- 135. 
28 Li, a.g.e., s. 134. 
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Resim III: “At Yüzü” tipi kale burçlarının daha yakından görünüşü 

Ayrıca bu Hun şehrinin bir diğer önemli özelliği ise beyaz olmasıdır. 
Yapılan analizlere göre kullanılan malzeme kuvars çakılı, Çin kili yani 
kaolin ve kireç taşından oluşan üç çeşit maddenin bileşimidir. İşte bu 
karışım sırasında kirece su verilirken buhar çıktığından “pişmiş toprak” 
olarak adlandırılmıştır ve duvarların son derecede sağlam olmasını sağ-
lamıştır29. Bir savunma yapısının bu kadar sağlam olması Çinliler’i şa-
şırtmış, bu özellik de burçlar gibi Çin mimarisine girmiştir. 

Kayıtlara göre bu şehir Hsia Devleti’ni kuran Hun boylarının ordası-
nın güneyine kurulmuştur. Bu bölge araştırmacılara göre Ch’i-wu 契吴 

Dağı ile Yun-chung 雲中 arası olmalıdır. 

T’ung-wan Ch’eng’ın kapılarının isimleri ise bize önemli tarihi ipuçları 
vermektedir. Örneğin; güney kapısı olan Ch’ao Sung Kapısı’nın adı “Sung 
Sarayı Kapısı” anlamına gelmekte olup doğu duvarındaki kapı Wei, yani 
Tabgaç Devleti’ni, kuzey yönündeki kapı ise Shuo-fang Bölgesi’ni, batı 
tarafındaki kapı ise Liang Bölgesi’ni işaret etmektedir. Yani kapılara sınır 
komşularını gösterir isimler verilmiştir. İşte bu açıdan bakıldığında şeh-
rin yapımının uzun sürmüş olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü yapımına 
413 yılında başlanmış olan şehrin güney kapısı “Sung Sarayı” anlamına 
gelmekte ise de Sung Hanedanlığı’nın kuruluş tarihi 420’dir. Üstelik ka-
yıtlara göre Hun imparatoru 418’de Ch’ang-an seferinden dönerken yap-
                                                           
29 C-c. Li, 李久昌 (2004) “T’ung-wan Ch’eng yu “Shih-chieh wen-hua yi-ch’an” Ping-yao, Li-

chiang Ku-cheng –San-suo ku-ch’eng T’e-se chi Shih-t’ai te pi-chiao” 統萬城 与世界文化遗产 

平遥丽江古城 = 三座古城特色及实态的比, T’ung-wan Ch’eng Tsung–ho Yan-chiu 統萬城综合研究, 

Hsi-an 西安, 2004, s. 195-196. 
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tığı konuşmasında şehrin güney kapısının henüz “Sung Sarayı Kapısı” 
olmadığı görülmektedir30. 

Ho-lien Po-po, T’ung-wan Ch’eng’in kuruluşundan kısa bir süre sonra 
425 yılı 8. ayda Yung-an Köşkü’nde ölmüş, üçüncü oğlu Ch’ang ise Yung-
an taraçasında tahta çıkmıştır31. O halde bu köşk ve bu taraça da bu şe-
hirde olmalıdır. Batı şehrinin güney duvarının ortalarında yüksek bir 
kulenin harabesi bulunmaktadır. Şehrin en yüksek yapısı olduğu için 
burasının Yung-an Taraçası olduğu sanılmaktadır32. 

Kurduğu devlet sadece 26 yıl yaşamış olmasına rağmen başkenti tari-
he bir hediye olarak kalmıştır. Şehir kayıtlarda Tabgaç döneminde (386-
535) toplam 5000 hububat nakil aracının bulunduğu 4 askeri kazadan 
biri olarak gözükmektedir (Eberhard, 1946:263). 

“On Binleri Birleştiren Şehir”, Kuzey Wei 北魏 (Tabgaç), Batı Wei 西魏 

Kuzey Chou 北周, Sui 隋 (581-618), Tang 唐 (618-907), Beş Devlet Dönemi 

(907-960) gibi Ordos’u ele geçiren tüm hanedanlıklarca siyasi ve askeri 
merkez olarak kullanılmıştır. Şehir çevrenin yavaş yavaş çölleşmesiyle 
Kuzey Sung tarihinde (960-1127) göç vermeye başlamıştır33. 

Hun imparatoru Ho-lien Po-po, devletin başında olduğu müddet için-
de sadece T’ung-wan Ch’eng değil, birçok şehir inşa ettirmiştir. Bunlar-
dan, kayıtlardan veya arkeolojik olarak, tespit edilenler şunlardır: 

1- Kuo-ch’eng 果城 

“Meyva şehri” anlamına gelir. Ho-lien Po-po tarafından kurulan bu 
şehir, meyva bahçelerinin çokluğu yüzünden bu adı almıştır. Hsia Dev-
leti’nin yıkılışından (431) sonra adı “Ling-chou” 灵州城 şehri olarak de-

ğiştirilmiştir. Stratejik mevkii bakımından çok önemli bir yerde olan şe-
hir doğu-batı ve kuzey- güney yollarının kavşak noktasındadır. Ayrıca 
kuzeyin konargöçer halkı ile güneyin yerleşik halkının birleştiği bir yer-
dir. 

Şehrin kalıntıları bugün Çin Halk Cumhuriyeti Ning-hsia Eyaleti, 
Wu-ch’ung 宁夏吴忠县 Kasabası’nın batısındadır. 

2- San-chiao Şehri 三交城 

Po-Po, 411 yılı 9. ayında 30.000 kişilik ordusuyla buraya gelmiş ve 

11. ayda Sonraki Ch’in Devleti ordusuyla Chin-Shih 青石’ın kuzey düz-
                                                           
30 C.-c. Hsüeh, 薛正昌 “Ho-lien Po-po yu T’ung-wan Ch’eng `赫連勃勃与統萬城, T’ung-wan 

Ch’eng Tsung–ho Yan-chiu, 統萬城综合研究 Hsi-an 西安, 2004, s. 57-58. 

31 14 yıl tahtta kalan Po-po 45 yaşında ölmüştür. TCTC, 120, s. 3776. 
32 Wu, a.g.e., s. 138. 
33 C.-c. Hsüeh, “Ho-lien Po-po Yu T’ung-wan Ch’eng” 赫連勃勃与統萬城, Journal of Tianshui 

Normal University, Sayı: 23, 2003, s. 53-56. 
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lüklerinde savaşmıştır34. Galip gelerek 35.000 kişi ve 20.000 at ele geçi-
rir ve burada bir şehir kurar35. Şehrin bir diğer adı Lung-yen (Ejder Gö-
zü)’dir. Bugünkü Shaan-hsi Eyaleti, Chin-pien Kasabası doğusundadır. 

3- T’ai-hou Şehri 太后城 

“İmparatoriçe Şehri” anlamına gelir. Fu-chou Bölgesi Luo-chiao 鄜州洛 

Kasabası kayıtlarında “bu şehir kasabanın 36 Li batısındadır” diye yaz-
maktadır. Po-Po, 417 yılında Liu Yu’nun Sonraki Ch’in Devleti Kralı Yao 
Hung’u 姚泓36 öldürerek devleti yıktığını ve oğlu Yi-cheng’e Ch’ang-an 

şehrini koruması emrini verdiğini duyunca çok memnun olmuştu37. Bu-
rada bir şehir yaptırarak hatununu buraya bırakmış ve derhal ordusuy-
la Çin başkenti Ch’ang-an’a girmiştir. Şehir bugün Shaan-hsi Eyaleti Fu 
陕西 富县 Kasabası’nın batısında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu şehir Türk kültür tarihinde önemli bir yeri olduğuna inandığımız 
ama hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz “Hatun Şehirleri”nden bi-
ri olmalıdır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda VIII. yüzyıl sonrasın-
da “Hatun-kale”, “Hatun-hot”, “Hatun-sını” ve “Hatun Balık” gibi isimler 
taşıyan Hatun şehirleri tespit edilmiştir38. Görünen odur ki bu şehir de 
bu Türk geleneğinin Hunlar’daki tezahüründen başka bir şey değildir. 

4- Wu-erh Ch’eng 吴儿城 

Kaynaklarda eski Yuan-ho 元和 Kasabası’nın 20 km. kuzey batısında 

olduğu yazılmaktadır. Po-po, 418 yılında Doğu Chin Devleti’nin ünlü 
generali Liu Yu 劉裕’nün oğlu Yi-cheng’den başkent Ch’ang-an’ı almış-

tır39. Ele geçirdiği halk için Wu-erh şehrini inşa ettirmiştir. Şehir bugün 
Shaan-hsi Eyaleti Sui-te 陕西 绥德县 Kasabası’nın kuzey batısındadır. 

5- Yin-han Şehri 飲汗城 

Ling-chou 灵州 Bölgesi Huai-yuan Kasabası kayıtlarında, bölgenin 120 

Li kuzey doğusunda olduğu yazmaktadır. Aslında Po-po buraya bahçe 
yaptırmayı düşünmüştür. Fakat Tabgaçlar onlara bir grup halk gönde-
rince burayı şehir yaptırmıştır. 
                                                           
34 TCTC, 116, s. 3643. 
35 A. Onat, a.g.e., s. 66-67. 
36 Sonraki Ch’in Devletinin ikinci kralıdır. 416 yılında babasının yerine tahta çıkmıştır. 
37 Yi-cheng, çok iyi bir asker olan babasına rağmen çok yetenekli bir komutan değildi. Üste-

lik yaşı genç ve tecrübesizdi. Bu yüzden onun korumasına bırakılmış olan Çin başkenti çok 

kolay ele geçirilecekti. TCTC, 118, s. 3715. 
38 Tuncer Baykara, “Türk Şehircilik Tarihinden; Hatun Şehirleri”, Belleten, C. 44, s. 175, 

Ankara, 1980, s. 497-510. 
39 TCTC, 118, s. 3722. 
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Şehir bugün Ning-hsia Eyaleti Yin-ch’uan şehri 宁夏 银川市 kuşağında 

bulunmaktadır. 

6- Ch’i-wu Şehri 契吴城 

Diğer adı “Pai-ch’eng” yani “Ak Şehir”dir. Ch’i Wu Dağı’nın 125 Li gü-
neyinde kurulmuştur. Po-po sağlığında buradan hep çok beğendiği bir 
yer olarak sık sık söz ettiği için oğlu Ho-lien Ch’ang 赫連昌, Po-po’nun 

425’te ölümünden40 sonra onun adına yapımında 7000 işçinin çalıştığı bir 
tapınak yaptırmıştır41. 

Bugün Shaan-hsi Chin-pien kasabası 陕西靖邊, T’ung-wan Ch’eng şeh-

rinin 30 km. kuzeyindedir. 

7- Hei-ch’eng 黑城 

“Kara Şehir” anlamına gelmektedir. Hsia Devleti’nin bu şehri K’u-li 
Nehri 庫利 (bugünkü Yun-yen 雲岩 Nehri) doğu koluyla birleştiği yerde ku-

rulmuştur. Bu nehrin eski adı “Hei-shui” yani “karasu” olduğu için şeh-
re bu ad verilmiş olmalıdır. 

Bugün Yan-an şehrinin güneyindeki Lin 陕西延安临镇 köyündedir. 

Ancak Onat’a göre bir başka Çin kaynağı 391 yılında Po-po’nun baba-
sının diğer oğlunu Hei-ch’eng üzerine yağmaya gönderdiğini yazmakta-
dır42. Bu ifadeden her iki şehrin aynı şehir olduğu zannı uyanmaktadır 
fakat Onat’ın eserinde adı geçen Karaşehir Sarı Irmak’ın en kuzey kolu 
olan Wu-yuan 五原 Nehri kuzeyinde olan başka bir “Karaşehir”dir. 

8- Kan-ch’uan Ch’eng 甘泉城 

“Tatlı Pınar” Şehri anlamına gelmektedir. Kaynaklar,  şehrin içindeki ku-
yu sularının çok tatlı olduğu için şehre bu ismin verildiği söylenmektedir. 

Bugünkü Shaan-hsi Eyaleti Wei-nan 渭南下邽镇 şehrinin kuzey yaka-

sında Aşağı Kui Köyü’nün güney doğusundadır. 

9- Ho-lian Şehri 赫連 城 

Bu şehrin surlarının kalın olmadığı fakat burçlarının çok sık ve yük-
sek olduğu, bu yüzden savunmasının çok önemli olduğunu yazan Sung 
Hanedanlığı (420-479) kaynakları, bu şehirden övgüyle söz etmektedir. 

Şehir kalıntıları; Shaan-hsi Eyaleti Yan-an Kasabası’nın kuzey doğu-
sundaki Feng-lin 陕西延安豐林镇 Köyü’nde bulunmaktadır43. 
                                                           
40 TCTC, 120, s. 3776. 
41 A. Onat, a.g.e., s. 121. 
42 A. Onat, a.g.e., s. 33. 
43 W.-c. Chou, “Shih-liu Kuo Hsia-kuo Hsin chien ch’eng K’ao 十六国夏国新建城邑考”, T’ung-

wan Ch’eng Tsung-ho Yan-chiu, 統萬城综合研究 Hsi-an 西安, 2004, s. 95-96. 
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Sonuç olarak, her geçen gün arkeolojik çalışmaların daha da ilerlemesi 
ve çoğalması ile İslâmiyet öncesi Türk devletleri hakkındaki bilgilerimiz 
artmaktadır. Bu bilgiler ışığında geç dönem Hunları’nın Çin Seddi içindeki 
topraklarında yarı yerleşik hayata geçmiş oldukları, birçok şehir kurduk-
ları, üstelik başkentleri olan T’ung-wan Ch’eng şehrinin Çin siyasi, kültü-
rel ve mimari tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu tespit etmekteyiz. 
Üstelik bu yapılarıyla mimaride Çinliler’i taklit ettikleri veya onlardan etki-
lendikleri gibi tezlerin de doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin Çin 
mimarisinde olmayan “at yüzü” adlı dışa doğru çıkık kale burçları, yarı 
dairesel kapısı gibi önemli özellikleri bu topraklara getirdikleri görülmekte-
dir. Ayrıca şehir surlarının yapımında kullanılan Kaolin, kuvars ve kireç 
daha önce bu coğrafyada sur yapımında kullanılmamış bir malzeme ola-
rak şehrin sağlam beyaz duvarlarını tarihe yazdıran malzeme olmuştur. 
Sağlamlığı dolayısıyla savunma tekniklerini de etkilemiştir. 

Bu şehirler Hun Türkleri’nin yarı yerleşik hayata geçtiklerinin en güzel 
V. yüzyıl örnekleri olarak gözükmektedir. Ancak bu örneklerin daha da 
öncesi veya farklı coğrafyalarda bulunan emsalleri de olmalıdır. Örneğin 
On Altı Devlet Döneminde (304-439) devlet kurmuş diğer Hun devletleri de 
Çin topraklarına hükmettikleri dönemde yarı yerleşik hayata geçerek şe-
hirler kurmuş olmalıdırlar. İlerleyen yıllarda yapılacak arkeolojik çalışma-
lar bu konuyu aydınlatacaktır. Bu konunun en yakın takipçisi olacağız. 

Ezberimizi bozan bu bulgular ışığında Türk kültürü tekrar baştan 
gözden geçirilmeli ve tespit edilen Hun şehirleri Türk bilim adamlarınca 
derhal incelenmeye alınmalıdır. 
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ŞAM EMEVİYE CAMİSİ’NE TÜRKLER’İN 
KATKILARI 

Doç. Dr. Ali BORAN* 

İslâm dini mimarisinin bugüne kadar ayakta kalabilen en erken ese-
rindendir. Cami, Emevi döneminde Halife Velid tarafından 706-715’de in-
şa edilmiştir. Şam Emeviye Camisi farklı dönem ve zamanlarda değişik 
nedenlerden dolayı altı yangın ve bir deprem geçirmiştir. Emeviye Cami-
si’nin günümüze sağlam olarak ulaşmasını sağlayan, İstanbul Ayasofya’-
da olduğu gibi Türklerin katkıları olmuştur. Büyük Selçuklu, Zengi, Mem-
luklu dönemi tamirleri ile özellikle de Osmanlı dönemindeki 1759 ve 1899 
yenilemeleri sayesinde yapı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Şam 
Emeviye Camisi’nin plan şeması ve bazı mimari öğeler ile mozaik süsle-
menin dışındaki tüm bölümleri Türk dönemlerine (1082-1918) aittir. 

Anahtar kelimeler: Cami, Türkler, Osmanlı, Ümeyye, Şam. 

Turks’ Contributions To Damascus Umayyad Mosque 
It is one of the early surviving monuments of Islamic religious archi-

tecture. It was built by Umayyad Caliph Walid in 706-1-715. The mosque 
was injured by fire (six times) and an earthquake. Turks’ contribution is 
the main cause of surviving of this mosque like Istanbul Saint Sophia 
(Ayasofya). The mosque today also is in a good condition with the help of 
Great Saljuqid, Zangid, Mamlukid and especially Ottoman (1759 and 
1899) restorations. Damascus Umayyad Mosque’s all parts except for 
schematic plan, some architectural elements and mosaic decorations be-
long to Turkish periods (1082-1918). 

Key words: Mosque, Turks, Ottoman, Umayyad, Damascus. 
                                                           
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Öğretim Üyesi, 

  e-mail: aliboran@yyu.edu.tr. 
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1. Caminin Tarihçesi: 

Günümüzde Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti olan Şam’da (Da-
mascus, Dımaşk) ilk yerleşim faaliyetleri M.Ö. 9.000 yıllarına kadar git-
mektedir. Kent, M.Ö. XV. yüzyıldan itibaren birçok devlet için başkent 
veya en önemli şehirlerden biri olma özelliğini korumuştur. Aramiler ve 
Emeviler’in başkenti; Roma ve Bizans’ın doğudaki uç kalesi; Büyük Sel-
çuklu, Zengi, Eyyûbi ve Memluklu dönemlerinde ticaret merkezidir. Os-
manlı döneminde, “Şâm-ı şerif” unvanı verilmiş olan kent, ayrıcalıklı 
önemi vurgulanmıştır. 

İslâm dininin üç büyük kutsal mekanları olan Mekke-i Mükerreme’-
deki Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere’deki Mescid-i Nebevî ve Ku-
düs-i Şerif’teki Mescid-i Aksa’dan sonraki önemli mabetlerin başında 
Şam Emeviye Camisi gelmektedir (Resim: 1). Şam Emeviye Camisi; Şam 
merkezde, sur içinde ve Hamidiye Çarşısı’nın doğusunda yer almaktadır. 
Cami’nin yerinde Roma dönemine ait M.Ö. I. yüzyılda yapılan Jupiter 
Tapınağı bulunmakta iken 379-395 yıllarında ise bu tapınağın yerine 
Vaftizci Yahya Kilisesi inşa edilmiştir. Müslümanlar’ın 635 yılında Şam’ı 
fethinin ardından kilise satın alınarak Ebû Ubeyde b. Cerrâh'ın gözeti-
minde camiye çevrilmiştir. Zamanla cami yetersiz kalınca Emevi döne-
minde Halife Velid tarafından yıkılarak 706-715 yıllarında yeniden cami 
inşa edilmiştir. Halife Velid camiyi yaptırdıktan sonra ihtiyaçlarını karşı-
lamak için ilk defa köy ve mezraalar vakfetmiştir. Abbâsiler zamanında 
770 yılında bazı eklemeler yapılmıştır (Resim: 2-3). 

1069’daki yangında yapı büyük hasar görmüş ve Büyük Selçuklu 
Sultanı Melikşah, 1082-1083 yıllarında yapıyı tamir ettirmiştir. 1160 yı-
lında cami Nureddin Zengi tarafından kısmen yenilenmiştir. 1174’deki 
yangında yapı büyük hasar görmüş ve Eyyubiler tarafından tekrar tamir 
edilmiştir. 1339 yılında camide bir kez yangın çıkmış ve Memluklu Sul-
tanı Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalav’un tarafından 1340’da ta-
mir görmüştür. 1401 yılında Timur tarafından kentle beraber cami yakıl-
mıştır. 1411 yılında Memluklu Sultanı Farac Bin Berkuk tarafından ca-
mi onarılmıştır. 1482 yılındaki yangında yapı hasar görmüş ve Memluk-
lu Sultanı Kayıtbay tarafından 1488’de yeniden tamir ettirilmiştir. 

Bölgenin Yavuz Sultan Selim tarafından 1516’da Osmanlı toprakla-
rına katılmasının ardından, Yavuz Sultan Selim Şam Emeviye Camisi’-
nin vakıflarını düzenlemiş ve yeni vakıflar kurmuştur. 1759’daki Şam 
depreminde kentteki birçok yapı ile beraber bu cami de büyük hasar 
görmüştür. Sultan III. Mustafa tarafından Hassa Mimar Başı Hacı Ah-
med Ağa caminin keşif ve tamiriyle görevlendirilmiştir. Hassa Mimar 
Başı Hacı Ahmed tarafından yapı büyük ölçüde yenilenmiştir. Sultan 
III. Selim döneminde de camide bazı tamirler yapılmıştır. Sultan II. Ab-
dülhamid zamanında yapı büyük bir yangın geçirmiştir. Sultan II. Ab-
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dülhamid 1899’da camiyi kısmen yeniletmiş ve bu padişah zamanında 
başka tamirler de yapılmıştır. 

2. Caminin Tanımı ve Öğeleri: 

Şam Emeviye Camisi, enine dikdörtgen planlı ve mihraba paralel üç 
sahınlı ve üzeri kırma çatıyla örtülü bir ibadet mekânı ile revaklı avludan 
oluşmaktadır (Çizim: 1). Plan açısından Medine-i Münevvere'deki Mescid-i 
Nebevî’den sonra, bu plan örnek alınarak yapılan cami olması açısından 
büyük öneme haizdir. 

 

Çizim 1: Emeviye Camisi (Creswel’den işlenerek A. Boran - H. Vardi) 

Caminin dört ana kapısı ve üç minaresi vardır. Caminin kapıları; batı-
da Bâbü’l-Berîd, doğuda Bâbü’l-Ceyrûn ve kuzeyde Bâbü’l-Ferâdis adıyla 
anılıp bunlar yapının revaklı avlusuna; Bâbü’z-Ziyade ise kıble duvarın-
dan iç mekâna açılmakta olup kuzeyde Kellâse Medresesi’ne açılan bir ka-
pı daha vardır. Üç minaresi ise; güneydoğudaki İsa/Beyaz Minare, güney-
batıdaki Kayıtbay Minaresi ve kuzeydeki ise el-Arus Minaresi’dir. 

Üç yönden girişi olan revaklı avlu, hariminin kuzey tarafında olup do-
ğu, batı ve kuzeyden olmak üzere üç yönden revaklarla çevrilidir. Avlu-
nun ortasında şadırvan yer almakta ve avluda ayrıca biri Kubbetü’l-haz-
ne (beytü’l-mâl), diğeri Kubbetü’l-Zeynelâbidîn adını taşıyan iki kubbeli 
küçük yapı bulunmaktadır. Kubbetü’l-hazne’de camiye ait vakıf gelirleri-
nin muhafaza edildiği sanılmaktadır. Bu yapı korint başlıklı sütunların 
taşıdığı sekizgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Sekizgenin her yü-
zeyindeki bitkisel süslemeler, güneş ışığına göre yeşilin her tonunun gö-
rüldüğü mozaikle kaplıdır (Resim: 4-5). Doğu revaklarına bitişik dikdört-
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gen planlı mekânda ise Hz Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin adına ya-
pılmış bir makam yer almaktadır. 

Avludan ibadet mekânına girişi sağlayan ana kapının iki yanı ve üç-
gen alınlığın yüzeyi kent tasvirli mozaiklerle süslüdür. Mihraba paralel 
üç sahınlı ibadet mekânını, mihrap önünde giriş ekseninde dik bir sahın 
kesmekte ve anıtsal bir mihrap önünü kubbesi yer almaktadır. Sahınları 
ayıran iki katlı sütunlar korint başlıklıdır. Kıble duvarında Şafiî mihrabı 
denilen ana mihraptan başka ikisi batıda, biri doğuda üç mihrap daha 
bulunmakta ve bunlardan batıdakilere Hanefî ve Hanbelî mihrapları, 
soldakine ise sahabe veya Mâlikî mihrabı denilmektedir (Resim:6-7). 

Caminin içinde ve dışında geometrik, bitkisel ve kent tasvirleri ile 
hüsn-i hat kullanılmıştır. Bu süslemeler mozaik, mermer, alçı ve kalem 
işi ile tezyin edilmiştir. Caminin ibadet mekânının duvarları ile avlusunu 
çevreleyen revakları içten ve dıştan mozaiklerle süslenmiştir. Bu mozaik-
lerde; göklere yükselen ağaçlar, coşkun coşkun akan suları, Şam’ın ve 
diğer İslâm ülkelerinin çeşitli manzaraları tasvir edilmiştir. Bu mozaik-
lerle yaldızlı camlar ve mermerden oluşan geometrik süslemeler ahenkli 
bir şekilde bir araya getirerek İslâm Sanatının ihtişamını gösteren en 
önemli örnekler oluşturmaktadır1. 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz., Max Van Berchem, Materiaux Pour Un Corpus Inscriptionum Arabi-

carum, XLIII-XLV, Cairo, 1920-1923; Syrie Du Sud, I-IV, Kahire, 1922; K.A.C. Creswell, A 

Short Account Of Early Muslim Architecture, London, 1959; J. Sauvaget, “Règlements Fisca-

uix Ottomans Relatifs Aux Provinces Syriennes”, PIFD, Şam, 1951, s. 3-34; Salâhaddin el-

Müneccid, Vülâtü Dımaşk Fi’l-Ahdi’l-Osmânî, Dımaşk, 1949; H. Laoust, Les Fouverneurs De 

Damas Sous Les Mamelouks Et Les Premiers Ottomans (659/1156-1260/1744), Traduction 

Des Annales d’Ibn Tulun et d’Ibn Ğum’a, Damas, 1952; J.P. Pascual, Damas à la Fin du XVI. 

Siècle d’après Trois Actes de Waqf Ottomans, I, Damas, 1983; M. Meinecke, Die Mamlukische 

Architectur In Agypten Und Syrien, I-II, Glückstadt, 1992; R. Burns, Monuments of Syria, 

London, 1992; Suut Kemal Yetkin, İslâm Sanat Tarihi, Ankara, 1954, s. 23; Davit Talbot Ri-

ce, Islamic Art, Hudson, 1993, s. 9-13; E. Herzfeld, “Damascus: Studies In Architecture”, Ars 

Islamica, Michigan, 1942-1946, IX, 1-53; X, 13-70; XI-XII, 1-71; XII-XIV, s. 118-138; B. Ma-

rino, Le Faubourg Du Mîdan à Damas à l’Époque Ottomane, Damas, 1997; B. Marino, “Les 

Territoires des Villes dans la Syrie Ottomane (XVI-XVIII. Siécle)”, Bulletin d’Etudes Orienta-

les, LII, Damas, 2000, 263-278; Gabriel Charmes, Voyage en Syrie, Paris, 1891; R. Hart-

mann, “Şam”, İA., XI, İstanbul, 1979, s. 298-310; A. Manaz; Suriye’nin Başkenti Şam’da 

Türk Dönemi Eserleri, Ankara, 1992; G. Goodwin, A History Of Ottoman Achitecture, London, 

1977; A. Uluçam, “Şam’daki Osmanlı Eserlerinin Bugünkü Durumu”, VII. Ortaçağ ve Türk 

Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 2006, s. 143-152; F.B. Flood, “Umay-

yad Survivals And Mamluk Revivals: Qalawunid Architecture And The Great Mosque Of Da-

mascus”, Muqarnas, Vol. 14, 1997, s. 57-79; İbrahim Ateş, “Şam Ümeyye Camii ve Vakfiye-

si”, Vakıflar Dergisi, XII 1978, s. 27-90; İbn Şeddâd, el-A’lâku’l-Hatîre Fî Zikri Ümerâ’i’ş-Şâm 

ve’l-Cezire (Nşr. Sâmî ed-Dehhân), Dımaşk, 1375/1956, s. 43-85; Ekrem Hasan el-Ulebî, Dı-
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3. Camiye Türklerin Katkıları 

Bölgenin Türkler tarafından fethinin ardından 1082-1918 yılına ka-
dar ki dönemlerde Emeviye Camisine büyük önem verilmiş ve Büyük 
Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Memluklu ve Osmanlı Devleti zamanında tamir, 
yenileme ve eklemeler yapılmıştır. 

3.1. Büyük Selçuklu Dönemi (1082-1104) 

Sultan Melikşah Zamanı: 

1069 yılındaki büyük yangında Emeviye Camisi büyük hasar görmüş 
ve 1082-1083 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah yapıyı tamir et-
tirmiş ve Abbasiler zamanında eklendiği sanılan mihrap önündeki kubbe 
bu dönemde Isfahan Mescid-i Cuması’nda olduğu gibi anıtsal mihrap 
önü kubbesi yapılmıştır (Resim: 8). 

3.2. Zengi Dönemi (1128-1174) 

Sultan Nurettin Mahmut Zengi Zamanı: 

Zamanla hasar gören yapı Nureddin Zengi tarafından tamir edilmiş-
tir. Özellikle caminin kuzeydoğu köşesindeki revaklı avlunun cephe kıs-
mını yeniletmiştir. Bu yenileme ile ilgili kuzeydeki revakta mozaik malze-
me ile celî sülüsle salâvat-ı şeriften sonra Mahmud Zengi’nin tamir kita-
besi bulunmaktadır. Bu kitabenin mozaik malzeme ile yapılması ayrıca 
önem arz etmektedir. Çünkü bu dönemde ve sonraki dönemde mozaik 
süslemelerin de tamir edildiği anlaşılmaktadır (Resim: 9). 

Bu döneme ait olabilecek olan Taş Vakfiye: Taş vakfiyenin üst kısmı kırık ve 
önemli bir bölümü de hasar görmüştür. Okuyabildiğimiz kadarı ile Hasan el-
Kindi (?) camiye han, hamam, han odası gibi mülklerini vakfetmiştir. Bu vakfi-
ye avluda bulunmakta ve celî sülüs yazı karakteri ile yazılmıştır (Resim: 10). 

Caminin kuzey revakının ortasındaki el-Arus minaresi 715’de Halife 
Velid tarafından yapılmıştır. 1160’da Nureddin Zengi tarafından minare 
yeniletilmiştir. 1174’deki yangında hasar görmüş, Eyyubi ve Memluklu-
                                                                                                                                        
maşk Beyne ‘asri’l-Memâlîk ve’l-‘Osmâniyyîn, Dımaşk, 1402/1982, s. 94, 165-171, 418; 

Oleg Grabar, İslâm Sanatının Oluşumu, İstanbul, 1985; Abdülhalim Asfour, “Emevi Devrin-

den Osmanlılara Kadar Suriye Minareleri”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yük-

sek Lisans Tezi, Ankara, 1997, s. 20-211; Grabar and R. Ettinghausen, The Art And Archi-

tecture Of Islam 650-1250, 1987, s. 37-44; Islam Art Architecture (Ed. Markus Hattstein and 

Peter Delius), Könemann, s. 69-71; Engin Beksaç, “Emeviler”, DİA., 11, İstanbul, 1985, s. 

104-108; Talib Yazıcı, “Emeviyye Camii” DİA., 11, İstanbul, 1985, s. 108-109; Ahmet Özel, 

“Emeviyye Cami’nin Sosyal Hayattaki Yeri” DİA., 11, İstanbul, 1985, s. 109-111; Mehmet 

Yaşar Ertaş, “1759 Şam Depreminde Büyük Hasar Gören Emeviye, Selimiye ve Süleymaniye 

Camileri’nin Onarımı”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bil-

dirileri, 25-28 Ekim 2000, C. I, Ankara, 2001, s. 241-249; Titus Burckhardt, İslâm Sanatı 

(Ter. Turan Koç), İstanbul, 2005, s. 23-30; Ross Burns, Damascus: A History, New York, 2007. 
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lar tarafından tamir edilmiş, 1759 depreminden sonra yeniden elden ge-
çirilmiştir. Minare kare kaideli ve kare gövdelidir. Üç şerefesi olan mina-
renin üst şerefe Memluklu zamanına aittir (Resim: 11). 

3.3. Memluklu Dönemi (1250-1515) 

Yapı, Memluklular zamanında (1260-1515) pek çok tamir geçirmiştir. 
Ayrıca bu dönemde yapının Şam’ın Ulu Camisi olması ve bazı kararların 
tüm halka duyurulması amacıyla caminin avlusuna taş vakfiyeler kon-
muş, sütunlar yüzeyine vergi muafiyeti kitabeleri yazılmıştır. Avlunun 
batı girişinde iki sütun üzerinde iki ayrı vergi muafiyeti kitabesi yer al-
maktadır. İlki Besmele ile başlayan ve 836/1433 tarihli olan bu kitabe 
Eşref Seyfeddin Barsbay tarafından Şam halkından bazı verginin kaldı-
rılmasını içermektedir (Resim: 12). İkinci kitabe ise, Melik Zahir Seyfed-
din Çakmak’ın vergi muafiyeti kitabesidir (Resim: 13). 

Sultan Farac Bin Berkuk Zamanı (1399-1412): 

Sultan Farac zamanında camide tamirler yapılmış ve özellikle yapının 
batı, kuzey ve doğu giriş kapıları bakır ile kaplanmıştır. Batı tarafta yer 
alan ve Berid Kapısı (Bâbü’l-Berîd) olarak adlandırılan kapı caminin ana 
giriş kapısıdır. Kapının iki yüzü de bakırla kaplanmıştır. Berid Kapısı’nın 
dış yüzeyi; kapı kanatları her bir kanat üç panoya ayrılmıştır. Ahşap 
üzerine bakır kaplama şeklindeki kapının yüzeyi geometrik, bitkisel ve 
yazı kuşakları ile süslenmiştir (Çizim: 2).  

 

Çizim 2: Batı Giriş Kapısı Dış Yüzeyi (A. Boran - H. Vardi) 
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Üst bölümde besmele ve “buraya selametle girin” mealindeki ayet, or-
tada “Berkuk’un oğlu Farac 1 Muharrem 809/1407 ayında bu kapı yapıl-
dı” kitabesi celî sülüs yazı ile yazılmıştır. İç yüzeyi de yine bakırla kap-
lanmış ve üzerinde bitkisel ve geometrik süslemeler, Memluklu arması 
ve kitabe yer almaktadır (Resim: 14-15). 

Sultan Seyfeddin Ebu Said Hoşkadem en-Nasiri Muaccedi Zamanı 
(1461-1467): 

Avlunun batı tarafındaki paye üzerine yerleştirilen, dikdörtgen biçim-
li, yekpare taş üzerinde, celî sülüsle yazılan ve Sultan Hoşkadem’in vergi 
düzenlemesini içeren 868/1464 tarihli vergi kitabesi konmuştur (Resim: 
16). 

Sultan Eşref Seyfeddin Kayıt Bay (Kayıtbay) Zamanı (1468-1496): 

887 / 1482 yılındaki yangında cami büyük ölçüde hasar görmüştür. 
1488 yılında Sultan Kayıtbay tarafından cami tamir edilmiş ve güneybatı 
köşedeki Kayıtbay Minaresi yeniden yapılmıştır. 715 yılında Halife Velid 
tarafından cami ile beraber yapılan bu minare 1401 ve 1482’de yanmış-
tır. Kayıtbay Minaresinin kare prizma kaidesi beden duvarı ile kaynaş-
mıştır. Minare sekizgen gövdeli ve iki şerefelidir. Gövde renkli taştan bor-
dür ve rozetlerle süslüdür. Ortadaki rozet içinde “Kayıtbay el-Mevlânâ 
es-sultân el-melike el eşref azze nasruhu” kitabesi yer almaktadır. Ayrıca 
gövdenin ilk bölümünde dilimli kemerli nişler ve şerefe mukarnas plastik 
süslemeleri mevcuttur (Resim: 17). 

3.4. Osmanlı Devleti Dönemi (1516-1918) 

Osmanlı Devleti zamanında Emeviye Camisi’ne vakıflar tahsis edilmiş 
ve cami yangın ve deprem nedeniyle pek çok tamir edilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim Han Zamanı:  

Yavuz Sultan Selim Han camiye büyük önem vermiş ve vakıflarını dü-
zenlemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde Mahfuz Müceddet Ana-
dolu Sâni adlı 585 numaralı defterin 111 ve 117 sahifeleri sırasında ka-
yıtlı olan Emeviye Camisi’ne ait Arapça vakfiye yer almaktadır. 24/Zil-
hicce/1289/1873 tarihli 257/8691 nolu defter Evkaf-ı Hümâyûn nâzırı 
Ahmet Cevdet Paşa tarafından yeniden kaydedilmiştir. Bu vakfiye ile ca-
minin, aydınlatma, sergi, tamir, termim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
ve camide görev yapan imam, hatip, müezzin, kayyum, kâri’ ve talebe 
okutan muallimlerin ve sair kimselerin ücretlerini ödemek üzere birçok 
dükkân, çarşı, han, hamam, mahzen, köy, mezra, bahçe ve saire vakfe-
dilmiştir2. 
                                                           
2 Vakfiye ile ilgili geniş bilgi için bkz., Ateş, a.g.e., s. 27-90. 

269



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

Sultan III. Mustafa Zamanı (1757-1774): 

1759 büyük depreminde Şam Kalesi ve Emeviyye Camisi büyük ha-
sar görmüştür. Osmanlı Hassa Mimar Başı Hacı Ahmed Ağa tarafından 
yirmi bir bin yüz yirmi altı akçe harcanarak caminin büyük ölçüde yeni-
lendiği Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde D. BŞM. BNE tasnif 15941 
numaralı defterde kayıtlıdır (Resim: 18-19). Arşiv belgesinde caminin dış 
duvarları, dört giriş kapısı, İsa minaresi, avlunun etrafını çeviren revak-
lar ile kemerleri, giriş cephesi, bu cephenin yüzeyinin mermer kaplan-
ması, harim mekânındaki sütun, paye, kemer ve sağır kemerler, kıble 
duvarındaki mermer kaplama, dört mihrap, minber, müezzin mahfili, 
kıble duvarındaki vitraylar, cami içindeki tırabzanlar, iç mekândaki yazı-
lar ve kalem işi süslemeler, sıvalar, alçı kafesler, Hz. Yahya Türbesi ve 
Makamı Zeynelabidin, caminin üzerinin kurşunu bu tamir sırasında ye-
nilenmiştir3.  
                                                           
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde D. BŞM. BNE tasnif 15941 Defter nolu Osmanlı arşi-

vinde Şam Emeviye Camii’nin 1173/1759 tarihli Hassa Mimar Başı Hacı Ahmet Ağa’nın keşf 

ve tamir belgesi bulunmaktadır. Belgenin çevirisinde yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Ab-

dülhamit Tüfekçioğlu ile Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Güneş’e teşekkür ederim. Bu belgenin 

çevirisi şöyledir. 

“Bin yüz yetmiş üç senesi Şâm-ı Şerif’te bi kazaiilâhi Teala vuku bulan zelzele-i azimede 

kal’â-i Şam ve Cami-i Emeviyye’nin münhedim olan mehâll ve mevad îlarının bina ve tâmir 

içün devlet-i aliyye ve atiyya-ı seniyyeden bâ ferman-ı ali bina emini tayin ve irsal buyurulan 

dergah-ı âlî kapucubaşılarından sabikan çavuşbaşı olan el-Hâc Mustafa Bey kulları marife-

tiyle keşf ve muayene olunan mahallerden ancak lüzumu olan mahalleri keşfu muayene ve 

mesarifi kesireye müeddi olmamak üzre dergah-ı âli kapıcıbaşılarından Sermimarân-ı Hassa 

el-Hâc Ahmed Ağa kullarına hitaben sadır olan emr-i âli mucibince sâbikan Şâm-ı Şerif Va-

lisi ve Mir el-Hacı Devletlü Muhammed Paşa hazretleri ve sâbıkan Şâm-ı Şerif’te mesned-i 

arâ’yı şeriat-ı garra olan faziletlü Muhammed Rıza Efendi ve Şâm-ı Şerif’te hâlen me’zun bil-

ifta olan kudvetül’-ülema el-Amilin es-Seyyid Ali Efendi en-Nakşibendi ve Kapıkulu Ağası ve 

Yeniçeri Ağası ve Ocaklıları ve dizdar-ı Kal’a ve sair ülema ve süleha ve A’yan-ı Vilayet mari-

fetiyle cümle muvâcehesinde dikkat ve teharri birle mesarif-i kesireye müeddi olmayacak ge-

rek cami-i şerifin ve gerek Kal’a-yı merkumenin yekân keşf ve muayenesi olan mevadı’ın 

keşf ve tahriri üzre mümza ve mahtûm ve defter-i hâkâni siyâkında kal’a-yı merkumei it-

mâm ve bihasebi’l-iktiza hâriç ez’defter ta’mir ve tecdid olunan mahaller dahi cümle muva-

cehesinde defter-i keşfi ihtitâmda tayin ve ilam-ı şer’ide tafsîl ve astane-i aliyyeye furustâde 

ve irsal olunduktan sonra el-hâleti hâzihi cami-i şerifi-i merkumu dahi defter-i memhûr si-

yâkında tecdid ve ta’miri hitâmında ebniye ve ta’miratı keyfiyyatı ru’yet ve muayene ve vu-

kufu muşadesesi içun halen ve Şâm-ı Şerif Valisi ve Emir el-hâc Devletlu Osman Paşa haz-

retleri ve bu dâi-i devletleri ve halen Şâm-ı Şerif’te me’zun bil ifta olan kudvet’ül ülema el-

Amilin Es-Seyyid Ali Efendi En-Nakşibendî ve halen kâimmakam nakibü’l-eşraf Ali Efendi 

dâiileri ve müderrisîn-i kiram ve eimme ve huteba efendiler ve sair ulema ve suleha ve âyân-ı 

vilayet ve mimârân ve sair erbab-ı vukuftan cemgafir-i ve cami-i şerifi merkumda hâzirun 
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olup, tecdid ve ta’mir ve bina kılınan mahalleri her yerleri dikkat ve taharri birle ru’yet ve 

evvelinden ziyâde rasânet ve metânet üzre olduğun cümlesi itiraf ve ikrar eyleyip bâ husus 

İmam-ı Azam ve Hümam-ı Ekrem hazretlerinin mezheb-i şerif üzre evkâf-ı hamsede cemâat-ı 

kübra ile salavât-ı müvakkate edâ olunan mihrâb-ı şerifi fevkinde kubbe-i cedide-i serpûşî-

de ve minare-i beyzâ ve makâm-ı Hazreti Yahya alâ nebiyyinâ ve aleyhi efdalüsselavât vette-

hâyâ ve Harem-i Şerif etrafında olan musakkâfat kemal-i istihkam ve metanet ve tezyin ve 

rasânetini herbirleri sadhezâr tahsin ve hezâr yarpesendide hesemdide ve aferin edâsından 

sonra dest-i dua ba’asuman-ı ru’y-i niyaz berzemîni kâffe-i cemaati müslimin devâm-ı ömrü 

devlet ve izdiyâd-ı şevket ve mehâbet ve saye-i humâyûn-u şevket makrunlarında ibâdullah 

emn ve râhat ve vucûd-ı umâyûn-u inayet numunları her dem safâ sıhhat üzre olmak niya-

zıyla munâcât-ı dergâhı rabbi’l-ibâded iştigal ve mudâvemet gösterdikten sonra ber mûcib-i 

emr-i âli keşf ve tahrir olunan mumza ve memhur defter-i hâkâni muktezince metin ve 

muhkem ve mahasli nâkıs kalmamak üzre tatbik ve tahkik olunup vâkıan defteri keşf-i sâ-

bıktan taksîrât olmadığından mâdâ bi’l-iktizâ defter-i keşfden hariç tâmir ve tecdid olunan 

mahallerin dahi ru’yet ve mesâhesi herbirlerinin mâlumu ve hakikatü’l-hâl hâric-i merku-

mun ibnâsının bi-eyyi hâl lüzumu cümlenin mefhum ve meczumu olduğu nümâyân ve bâhir 

oldukdan sonra alâ vukihi marifet-i şer’le tahrir ber vech-i muayene tûlen ve arzan tahkik 

ve tahrir ve her birinin fiyatı dahi zeyl-i âtide tastîr olunmuştur. 

- Câmi-i şerifin vasatında vâki’ kâgir kubbe zelzeleden bi’l-külliye münhedim olmakla mü-

ceddeden ibnâ olunan kâgir kubbe, 

- Bu mahallede kubbe tahtında mevcut som taş kavisler üzerinde kubbe üzengisine çıkın-

ca bi’l-külliye münhedim olan kâgir duvarın müceddeden binâsı, 

- Cami-i mezbur derûnunde vâki’ Hz. Yahya A.S. Merkad-i Şerifi ittisalinde münhedim 

olan sakafin müceddeden binası, 

- Yine mukabilinde ak minare ittisalinde vâki’ bi’l-külliye münhedim olan sakafin müced-

deden binâsı, 

- Camii mezkurun bâb-ı şark tarafında vâki’ bi’l-külliye münhedim olan sakafin mücedde-

den binâsı, 

- Makâm-ı Hanefiyyenin cânibi yemininde vâki’ bi’l-külliye münhedim olan sakakifinin 

müceddeden binâsı, 

- Cami-i Şerifin vasatı ittisalinde vâki’ bi’l-külliye münhedim olan sakafın müceddeden binâsı, 

- Bu mahalde bâb-ı sancak üzerinda vâki’ tavanlı sakaf münhedim olmakla vad-ı kadi-

miyyesi üzre müceddeden binâsı, 

- Mihrâb-ı Hanefi üzerinde vâki’ sakaf münhedim olup vad’ı kadimiyyesi üzere mücedde-

den binâsı, 

- Mahalli mezburun etraf duvarları zelzeleden mümşak olmakla yarı doldurması, 

- Cami-i Emeviyye derununda vâki’ Hz. Yahya A.S. Merkad-i Şerifinin etraf şebekesinin 

tamir ve boyası tecdîdi, 

- Mihrâb-ı Hanefi önünde vâki Hz. Hıdır A.S. makâmının kapısının üzerinde münhedim 

olan kargir tolozu tecdîdi, 

- Makâm-ı mezbur derununun beyaz sıvası tecdidi, 

- Yine Hanefi mihrabının tarafeyninde vâki’ Hz. Osman ve Hz. Ali R.A. hazretlerinin hatt-ı 

şerifleri ile olan kelâm-ı kadimleri muhafaza olan dolapların tamir ve boyası tecdidi, 
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- Mihrâb-ı Hanefi ittisalinde vâki’ hündekari (kündekari) minberin tarafeyni ve kapısı tamiri, 

- Mihrâb-ı Hanefi önünde vâki’ müezzinin mahfeli külliyen münhedim olmakla vad’ı kadi-

mi üzre müceddeden binâsı, 

- Makâm-ı Hanefi maksurasının tarafeyninde dogramakâri zar kafesin tamiri boyası tecdidi, 

- Müezzin mahfilindeki kadîm kafeslerin şikesk olan doğrama zar kafes müceddeden, 

- Bab-ı şark tarafında vâki’ zelzeleden bi’l-külliye münhedim olan cami-i şerifin kargir ke-

merlerinin müceddeden ibnâsı, 

- Bu mahalde kemerler altın müceddeden som taş ayak, 

- Kemeri mezburlar üzerinde Sakaf tahtına varınca müceddeden kargir duvar, 

- Cami-i mezkurun harem avlusu tarafında vâki’mevcud doğramalı kurma kapıların muh-

lutan tamiri, 

- Yine bu mahal ittisâlinde vâki’ bi’l-külliye münhedim ve şikeste olan kapıların mücedde-

den bina olunması, 

- Mevcut kapılar üzerinde vâki’ doğramakâri kafeslerin tamiri, 

- Bu mahal ittisalinde müceddeden ibna olunacak kapıların üzerinde müceddeden doğra-

makâri kafes, 

- Cami-i şerifin mihrab tarafında vâki’ duvarda mevcut cam havâle tamiri, 

- Bu mahalde zelzeleden şikest olan cam havale tecdîdi, 

- Cami-i şerif derununda Makâm-ı Mâliki mihrabının elvan mermer kaplaması tecdîdi, 

- Yine ittisalinde vâki’ Makam-ı Hûd mihrabının elvan mermer kaplaması tecdîdi, 

- Makam-ı Hanefi mukabilinde vâki ayaklarda yüzleme mermer kaplaması, 

- Vâki payandalarda yüzleme mermer kaplaması, 

- Bu mahalde mevcud duvarda yüzleme mermer kaplaması tecdîdi, 

- Yine mahalde mevcut duvarda yüzleme mermer kaplaması tecdîdi, 

- Cami-i şerifin cânib-i şarkîsinde vâki Hanefi ve Mâlik ve Hanbeli müftülerin makamları 

ve Makam-ı Yahya önünde olan kebîr cami duvarı zelzeleden münhedim olmakla mücedde-

den bina olunacak kargir duvar, 

- Yine bu mahalde vâki kebîr duvarın önünde dehliz sakafı tahtında zelzeleden külliyen 

münhedim olan kemerlerin müceddeden ibnâsı, 

- Yine bu mahalde kemerler üzerine müceddeden ibnâ olunacak sağır kemerler, 

- Kemer-i mezburlar tahtına vaz içün müceddeden mermer sütun, 

- Yine bu mahalde zikrolunan sağır kemer üzerine sakaf tahtına çıkınca müceddeden kar-

gir duvar, 

- Kemer-i mezburlar üzerinde zelzeleden külliyen münhedim olan sakafın tecdîdi, 

- Yine ittisâlinde vâki münhedim sakaf tecdîdi, 

- Cami-i şerifin harem avlusunun şimâli tarafında Şâfi Müftisi makamından yemaniyyeye 

gelince zelzeleden külliyen münhedim olan kargir kemerlerin müceddeden binâsı, 

- Bu mahalde vâki’ kemerler tahtına müceddeden kargir ayak, 

- Yine kemerler üzerinde vâki’ külliyen münhedim olan sağır kemerlerin müceddeden binâsı, 

- Bu mahalde sağır kemerlere iktizâ eden başlıklı mermer sütun tecdîdi, 

- Zikrolunan sagîr kemerler üzerinde sakaf tahtına çıkınca müceddeden kâgir duvar, 

- Kemer-i mezburlar üzerinde sakaf külliyen münhedim olmakla müceddeden tecdîd-i sakaf, 
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- Cami-i şerifin harem avlusu tarafında mevcut ayaklarda yüzleme mermer kaplaması tecdîdi, 

- Cami-i mezkurun cânib-i garbisinde bâb-ı berid ittisalinde vâki şualı meşhedi üzerinde 

mihrab tarafında münhedim olan sakaf tecdîdi, 

- Yine meşhed-i merkumun kapısı tarafında olan sakafın vad’ı kadîmisi üzere mahlûtan tecdîdi, 

- Meşhed-i mezbûrun derûnunun beyaz sıva tecdîdi, 

- Meşhed-i mezburda vâki mihrabın sıvaları etraf sadırları ve tâcı tecdîdi, 

- Bab-ı berîdin cânib-i yesârında vâk-i Sultan Ahmed Han meşhedi üzerinde tavanlı sakaf 

tamiri, 

- Meşhed-i mezbur derûnunda câ-beca sıva tamiri, 

- Cami-i şerifin şarkiyesinde vâki’ bâb-ı cerun ittisalinde sagır kapının taş kemerin tecdîdi, 

- Bâb-ı cerun üzerinin köprüleme taş kemer tecdîdi, 

- Cami-i şerifin etraf-ı erbaasında vâki’ nuhâs kaplu dört adet kapıları tamiri, 

- Bab-ı cerun üzerinde vâki’i münhedim olan sakaf tecdîdi, 

- Yine bu mahalde ak minare tarafına gidecek bâb-ı hâdrâ mükemmel cedid doğrama kapı, 

- Ak minare tarafında vâki’ Hanefi Müftüsü makamının (çarşı) suk tarafında külliyen 

münhedim olan kargir duvar tecdâadi, 

- Derun-i meşhedin etraf duvarlarının sıvası, 

- Meşhed-i mezburun üzerinin sakafı külliyen münhedim olmakla müceddeden sakaf, 

- Meşhed-i mezburun ak minare tarafında mihrab üzerinde olan kargiri münhedim ol-

makla müceddeden kargir duvar, 

- Makâm-ı Yahya ittisâlinde Makâm-ı Zeynelabidin kubbesinin ve kalkanlarda çöpleme derz, 

- Derun-u makamın etraf duvarlarının beyaz sıvası, 

- Yine bu mahalde Makâm-ı Zeynelabidin üzerinde olan sakaf külliyen münhedim olmakla 

müceddeden sakaf, 

- Mahall-i mezburdan Makâm-ı Yahya üzerinde olan kargir duvar külliyen münhedim ol-

makla müceddeden kargir duvar, 

- Makâm-ı Yahya’nın mihrab-ı zahrında olan sakaf külliyen münhedim olmakla mücedde-

den sakaf, 

- Makâm-ı Yahya mihrab-ı zahrında olan sakaf tahtında bil cümle sıvası tecdîdi, 

- Yine bu mahalde Hanbeli müftüsü makamının kapısı üzerinde münhedim kargir duvar 

tecdîdi, 

- Makâm-ı Hanbeli üzerinin münhedim sakaf tecdidi, 

- Makâm-ı mezbur derununda bil-cümle sıva tecdîdi, 

- Camii şerif derununda mevcut duvarda ve harem-i camide etraf duvarlarda olan yazılar-

dan şikest olmakla yerli yerine vaz’ı ve boyası tecdidi (600x120=72000 uzunluk 72000, 

- Mihrâb-ı Hanefi sakafının etraf duvarları zahrında çöpleme derz, 

- Cami-i Şerifin haremi tarafında mevcut duvar zahrına istihkam içün müceddeden kargir 

paye duvar, 

- Cami-i Şerif’in mevcut sakafları tahtında olan kebir sütunlar zelzeleden şikest olmakla 

sakafları açılıp sütunlar ihrac olunup yerine müceddeden sütun vad’ı, 

- Cami-i Şerifin mihrabı tarafında dıvarın yüzünde kaplama mermerler zelzeleden münhe-

dim olmakla vaz-ı kadimi üzre yüzleme mermer kaplaması tecdîdi, 
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- Cami-i Şerif derununda mermer sütunlar arasında noksan trabzan tecdîdi, 

- Mevcut olan trabzanlar mahlutan tamiri, 

- Cami-i Şerifin haremi tarafında münhedim olub tecdidi iktiza eden kemerler üzerlerine 

dökme alçı kafes, 

- Yine bu mahal ittisalinde kemerler üzerine dökme alçı kafes, 

- Cami-i Şerif derununda ve harem havlusunda bil cümle mermer döşeme 1500x1200= 

180000, 

- Şafii Müftüsü makamının ittisâlinde vâki makam üzerinin münhedim sakaf tecdîdi, 

- Makâm-ı mezburun mevcut duvarlarının üzerine dâiren mâdâr duvar tecdîdi, 

- Makâm-ı mezbur derununun bil cümle sıvası tecdîdi, 

- Derun-ı Camii Şerife iktiza eden bilcümle sıva, 

- Bâbu’l-berid ittisalinde vâki Sultan Ahmed Hân Hazretlerinin meşhedi duvaru zahrında 

çöpleme derzi, 

- Derun-ı Camii Şerifde Şafii mihrabı mukabilinde müezzin mahfeli tamiri, 

- Cami-i Şerifin harem avlusu derununda vâki mermer sütunlar üzerinde bağdâdî sıvalı 

kubbe tâmirâtı, 

- Kubbe-i merkum üzerine cedid nühas alem, 

- Cami-i Şerifin mevcud sakaflarının mukteza olan mahallerinin câbecâ tamirat-ı sakaf, 

- Cami-i Şerif derununda müceddeden bina olunan kubbe etrafına müceddeden cam duvar, 

- Cami-i Şerifin bâb-ı silsile ile bâb-ı killise beyninde vâki minare-i arûsun şerefelerinden 

yukarı petek üzerine ahşaptan sakaf tecdîdi, 

- Etrafına korkuluk trabzan tecdîdi, 

- Petek üzerine kargir külah tecdîdi, 

- Cami-i mezburun cânib-i garbisinde vâki minâre-i garbi demekle mâruf minarenin şere-

fesi etrafında müşebbek taş korkuluk tecdîdi, 

- Şerefe-i mezburun mahluten tabanı döşemesi tecdîdi, 

- Minare-i mezburun ikinci şerefesinin tabanı tamiri, 

- Şerefe-i mezbur etrafının müşebbek taş korkuluk tamiri, 

- Şerefe-i merkum üzerine mahlutan sakaf tecdidi, 

- Sakaf-ı mezbur tahtına noksan mermer sütun, 

- Şerefe-i mezbur üzerine müceddeden taş petek, 

- Petek-i mezbur üzerine kurşun külahı sakafı tecdidi, 

- Cami-i Şerifin ve harem-i camiin ve meşhedler üzerinin bilcümle bina olunan sakafları-

nın kurşunlarının ücreti, 

- Minare-i beyzânın fevkâni odalarının sakafına varınca etraf hisar duvarlarının mücedde-

den binâsı, 

- Mezbur odaların iç yüzünde kapı tarafında kargir duvar, 

- Oday-ı mezburun sakafından şerefe-i evvele varınca müceddeden kargir duvar-ı minare, 

- Şerefe-i evvelden şerefe-i sâniyeye varınca müceddeden kargir vücud-u minare, 

- İkinci şerefeden üçüncü şerefeye varınca müceddeden kargir vücud-u minare, 

- Şerefe-i sâlis üzerine kargir petek, 

- Minare-i merkumenin derununa som taş petek, 
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- Petek-i mezbur üzerine külâh-ı kurşun, 

- Şerefe-i evvel-i mezburun etrafına müşebbek taş korkuluk, 

- İkinci şerefe etrafına müşebbek taş korkuluk, 

- Üçüncü şerefeye müşebbek taş korkuluk, 

- Minare-i mezbur derûnuna taş nerdibân (merdiven), 

- Cami-i mezbûrun etrafında vâki inhidama meyli olup hedmi muktazi mahallerin ücreti 

hedmiye ve tathir, 

- Cami-i şerifin garbi tarafında vâki bâb-ı beridin cânib-i yemininde tarik-i caddeye varın-

ca münhedim olan kargir kemer-i dekâkîn, 

- Kemer-i mezburlar tahtına kargir cedid ayak, 

- Kemer-i mezburlar üzerine sakaf içün kargir duvar, 

- Dekâkîn-ı mezburların önündeki tarîkin üzerine toprak puşideli sakaf tecdîdi, 

- Bâb-ı berid ittisâlinde vâki kemer tolozlarının ve etraf duvarlarının sıva tecdîdi, 

- Yine mahall-i mezbur ittisâlinde tarîk üzerine vâki toprak puşide sakaf tecdîdi, 

- Yine haffafhâne sûkunda vâki mumşâların ve etraf duvarlarının sıva tecdîdi, 

- Zikrolunan dört adet mümşâlar derununda câbecâ taş döşeme tâmiri, 

- Mümşây-ı mezburların tahta kapıları, 

- Bâb-ı ceran tahtında vâki mümşâların derûnunda kargir kubbelerin sıvası tecdîdi, 

- Bu mahalde müceddeden bina olunacak dört adet mümşâların bölme duvarları tecdîdi, 

- Mümşâ-ı mezburlar derûnuna taş döşeme tecdidi, 

- Bâb-ı kilise derununda mevcud mümşâlar derununda câbecâ taş döşeme tâmiri, 

- Bu mahal ittisâlinde vâki on sekiz adet medrese odaları zelzeleden külliyen münhedim 

olmakla enkâz-ı atîki ile cedid, 

- Bâb-ı Hıdırda ak minare tarafında sûk başına gelince minare tarafında olan kargir ke-

mer tolozları külliyen münhedim olmakla tecdîdi, 

- Toloz-ı merkumlar önüne som taş kavis, 

- Tonoz-ı merkumların tarafeynine bölme duvar tecdîdi, 

- Mukabilinde olan kargir dekâkîn toloz tecdîdi, 

- Tonoz-ı merkumların tarafeynine bölme duvar tecdîdi, 

- Tonoz-ı merkumlar önüne som taş kavis tecdîdi, 

- Tonoz-ı mezburların tarafeyninde bölme duvarları tecdîdi, 

- Tonoz-ı merkumlar zahrında kalkan duvar tecdîdi, 

- Dekâkîn-ı mezburlar ve tarikın üzerine toprak puşideli sakaf tecdîdi, 

- Mahall-i mezburlarda inhidâma meyil olup hedmi mukteza olan mahallerin ücret-i hed-

miyesi ve tathiri, 

- Küfe binek hammaliye ve nakliye ve mesarif-i saire, 

Hurrire bi marifeti el-Abdul-Fakir... 

Esseyyid el-Hâc İbrahim el-Kâdî 

Bi-Dimeşk eş-Şâm 

Gufire leh 

es-Seyyid 

İbrahim 
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Harici ez-keşf cümle marifetiyle .......... lüzumu olan mahallerin tamir ve tecdîdi ve mesârif-i 

defteridir ki ber vech-i âti zikrolunur, 

- .......... çarşısında bi-hasabi’l-iktiza müceddeden ahşaptan toprak puşideli sakafı, 

- Mahall-i mezburun beyaz sıvası, 

- Merdivan başında hamama varınca sûk üzerinde ahşaptan toprak puşideli sakaf, 

- Mahall-i mezburun beyaz sıvası, 

- Mezbur merdivan başında kubbenin müceddeden beyaz sıvası, 

- Yine merdivan mezbur başında kargir parke (berke), 

- Minarey-i ârus ittisalinde puşideli sakaf üzerinde müceddeden kurşun hurşideli .......... 

nakış ile bir bab, 

- Cami-i mezburun dahilinde Şafii müftüsü makamının cânib-i yemininde münhedim du-

var tecdîdi, 

- Yine bu mahalde kalkan duvar, 

- Zikrolunan mahallerde beyaz sıva tecdîdi, 

- Ve yine bu mahalde doğrama kapı, 

- Ve yine bu mahalde iki eyvan ve bir odanın beyaz sıvası tecdîdi, 

- Bu mahalde dehlizin dairen beyaz sıva tecdidi, 

- Ve cânib-i yesârında duvar münhedim olmakla tecdîdi, 

- Bu mahalde bölme bar-ı nakş, 

- Derununda ahşaptan toprak puşideli sakaf münhedim olmakla tecdîdi, 

- Bu mahalde üç adet kargir kemerlerin tamiri, 

- Yine bu mahalde ahşaptan sakaf tecdîdi, 

- Bu mahalde cedid kapu, 

- Bu mahalde vaki’ odanın sıvası tecdîdi, 

- Câmi-i vustânın kubbe-i mezbur tahtında sonradan hedmi iktiza eden kargir duvar, 

- Derun-u cami-i şerifte kadim-i kebir mermer sütunlar bazıları zelzeleden şak olmakla 

bi’l-iktiza demir bilezikler, 

- Cami-i şerifin kurşun puşideli yerlerinden mecmu’ hâsıl olan yağmur sularının husûl 

edeceği kadim-i kargir tonozlar münhedim olmakla tecdîdi, 

- Cami-i şerifin derûn-u birununa iktiza eden elvan boyaların bahâsı ve nakkaşlar ve ma-

raşlar gündelikleri, 

- Cami-i şerifin su mecmuu ve mermat .........., 

- Kubbenin bu defa bina olunan cedid temelden bâlâsına varınca iktiza eden kenetler için 

sarf olunan demir konsol, 

- Minarey-i beyzânın temelinden bâlâsına varınca kenetler için sarf olunan demir konsol, 

- Minare-i garbinin bu defa mücedden binâ olunan mahalden bâlâsına varınca sarf olu-

nan kenetler için demir, 

- Cami-i şerifte on adet mahalle vaz olunan nühas alem, 

- Cami-i şerifin mermer döşemeleri mukaddemen bin beş yüz zira keşf olunup bu defa 

mesâha olundukda üç bin dört yüz zira el-haletü hâzihi ziyade: 1900 zira, 

- .............................., 

Munakkış-ı Kâşı, 
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Özellikle kıble duvarı ve dört mihrap (Resim: 20), mermerden yapılan ve 
döneminin süsleme özelliğini yansıtan minber (Resim: 21-22), anıtsal mih-
rap önü kubbesini taşıyan fil payeler, tavan süslemeleri, giriş bölümündeki 
payeler, İsa minaresi bu tamir sırsında yenilenmiştir. (Resim: 23). 

Sultan II. Mustafa Zamanı (1695-1703): 

Sultan II. Mustafa zamanında caminin içinde yer alan Hz. Yahya Tür-
besi’ne büyük boyutlu iki şamdan konmuştur. Pirinç malzemeden olan 
ve 3 m.yi geçen bu şamdanda 1111/1700 tarihli manzum kitabe vardır 
(Resim:24). 

Sultan III. Selim Zamanı (1789-1807): 

Sultan III. Selim zamanında camide tamir ve eklemelerin yapıldığı an-
laşılmaktadır. Kıble duvarındaki vitraylı pencerede Keme-i Tevhid yazısı 
ile 1218/1804 tarihli kitabe mevcuttur (Resim: 25). 

Şafii mihrabının üzerindeki mihrap ayeti ve 1315/1801 tarihli celî sü-
lüsle yazılmıştır. Bunun da üzerinde çini üzerinde Rahman Süresi celî 
sülüsle yazılmıştır. Üst tepelikte “rabbini yücelt” ayeti vav harfi müsenna 
olarak istiflenmiştir. 

Avlunun revak yüzeyindeki güneş saati Seyid Mehmet Pir adlı usta 
tarafından 1204/1790 yılında yaptırılmıştır (Resim: 26). 

Sultan II. Abdülhamid Zamanı (1889-1909): 

Sultan II. Abdülhamit zamanında caminin pek çok kez tamir edildiği 
ve 1899 caminin yenilendiği yapıdaki kitabelerden anlaşılmaktadır. 

Kıble duvarındaki dört mihrap bu dönemde yeniden tamir geçirmiştir. 
Dönemin en güzel mihraplarının yer aldığı bu mihraplardan ortada bü-
                                                                                                                                        

-.............................., 

katran ve kantar-ı şâmi, 

- Mahall-i mezburun beyaz sıvası, 

Ser mimârân-ı hâssa el-Hâc Ahmed Ağa kullarının keşf ve tahrîri yekûnundan emin-i mû-

mâ ileyhin noksan mesârifi dört yük (yüz) onaltı bin altı yüz kırk akça edüp emin-i merkû-

mun zimmetinde olmağın hâriç ez-defter sarf eylediği mesârıfından ihrâç olundukda emîn-i 

mûmâ ileyhin matlûbu yalnız on sekiz yük yirmi bir bin yüz yirmi altı akçe (18 yük 21126 

akçe) kalıp bi hisab-i guruş 15176 kuruşa bâliğ olan matlûbuna müsâade-i aliyye buyrul-

mak bâbında emr-u ferman hazreti menlehû’l-emirindir. 

Hurrire bi mağfireti el-Abdul-Fakir.... 

es-Seyyid el-Hâc İbrahim el-Kâdî bi 

Dimeşk eş-Şâm 

Gufire leh 

Esseyyid 

İbrahim 
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yük olan Şâfii mihrabının süslemeleri ve yazıları essizdir. Yarım daire 
planlı olan mihrap nişinin üzerini yarım kubbe kavsaranın içi mukar-
naslarla doldurulmuştur. Zengi düğümü biçimindeki mihrap alınlığı, 
renkli taşlarla süslenmiştir. Mihrap nişinin ortasında üzeri yaldızlı bi-
çimde olan ve tezyini kufi ile yazılmış bu hat 1315/1898’de yazılmıştır. 
Yine mihrap nişinde kufi ile yazılmış Kuran’dan sure yer almaktadır (Re-
sim: 27-29). 

Harim mekânının ana giriş kısmının üzerinde yer alan ahşap mahfil 
ile üzerindeki tavanda II. Abdülhamid’in 1316/1899 yılında Şam Camisi-
nin yenilendiğine dair tarihi bilgi verilmektedir. Dolayısıyla 1316/1899’da 
yapının kısmen yenilendiği anlaşılmaktadır (Resim: 30). 

Hz. Yahya Türbesi, Sultan II. Abdülhamid Han zamanında esaslı bir 
biçimde elden geçirilmiştir. Hz. Yahya Türbesi dikdörtgen planlı ve üzeri 
kubbe ile örtülüdür. Türbenin kubbesi, cepheleri ile kalem işi süslemele-
ri yenilenmiştir. Ayrıca celî sülüs hattıyla Meryem Suresi’nin yer aldığı 
yazı kuşağı bulunmaktadır. Yazının sonunda bunu “1318/1901’de Re-
şad yazdı” şeklinde tarih ve usta kitabesine yer verilmiştir (Resim: 31). 

4. Sonuç 

Yapı, İslâm dini mimarisinin bugüne kadar ayakta kalabilen en erken 
tarihli eserlerdendir. Bölgeye Türkler’in hâkim olmasından (1082-1918) 
sonra başta Şam, Halep, Kudüs ve Hicaz olmak üzere tüm yerleşim yer-
leri külliye, cami, kale, medrese, şifahane, zaviye, sebil, çeşme, hamam, 
han ve konutlarla donatılmıştır. Şam’daki birkaç yapı dışında, günümü-
ze ulaşan kent dokusunun tamamı Türk dönemlerinde şekillendiği gö-
rülmektedir. 

Şam Emeviye Camisi farklı dönem ve zamanlarda değişik nedenlerden 
dolayı altı yangın ve bir deprem geçirmiştir. Bu yangın ve deprem sonra-
sı yapı farklı zamanlarda tamir ve yenilemeler görmüştür. Emeviye Ca-
misi’nin günümüze sağlam olarak ulaşmasını sağlayan İstanbul Ayasof-
ya’da olduğu gibi Türklerin katkıları olmuştur. Büyük Selçuklu, Zengi, 
Memluklu dönemi tamirleri ile özellikle Osmanlı dönemindeki 1759 ve 
1899 onarımları sayesinde yapı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Bu 
katkılar caminin değişik yerindeki kitabelerden anlaşılmaktadır. Şam 
Emeviye Camisinin plan şeması ve bazı mimari öğeler ile bazı mozaik 
süslemenin dışındaki tüm bölümleri Türk dönemlerine (1082-1918) ait 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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BİZANS - VENEDİK İLİŞKİLERİ VE VENEDİK’E 
GÖTÜRÜLEN BİZANS ESERLERİ 

Doç. Dr. Gülgün KÖROĞLU* 

Bu çalışma kapsamında genel olarak, IV. Haçlı Seferi ve sonrasında 
kurulan Latin Devleti’nin (1204-1261) Konstantinopolis’te yol açtığı yağ-
malama ve talanla birlikte özellikle Venedik’e götürülmüş Bizans eserleri-
ne değinilmektedir. Doğuyla yaptığı deniz ticareti sayesinde zenginleşen 
Venedik’in Bizans sanat ve kültüründen etkilenişi ve kentin en önemli ya-
pısı olan San Marco Kilisesi’nde Konstantinopolis kökenli eserlerin bir za-
fer coşkusuyla ön planda sergilenişi anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bizans, Venedik, Pala D’Oro, Tetrark Heykeli, 
Herakles, Büyük İskender. 

Byzantine - Venetian Relations And Byzantine Works Taken To 
Venice 

This study covers in general the pillage caused by the Latin State 
(1204-61) founded following the Fourth Crusade in Constantinople and 
particularly the Byzantine works of art taken to Venice. It is worth noting 
that Venice, getting rich through sea trade with the Orient and influenced 
by the Byzantine art and culture, presented, with a great feeling of 
triumph, the Constantinopolitan works of art at San Marco, the most im-
portant monument of the city. 

Key words: Byzantine, Venice, Pala d’Oro, Tetrarchy, Heracles, Ale-
xander The Great. 

İmparator I. Theodosius’un 395 yılındaki ölümünden sonra Roma İm-
paratorluğu iki oğlu arasında paylaştırılmıştı. Honorius’un payına düşen 
                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 

   e-mail: gkoroglu@msgsu.edu.tr. 

293



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

imparatorluğun batıdaki toprakları içinde kalan İtalya’nın dâhil olduğu 
bölüm 476 yılında Gotlar tarafından fethedilmiş, Arkadius’a kalan doğu 
kısım ise 1453 yılında Türklerin eline geçinceye değin -yaklaşık 1000 yıl 
daha- döneminin en güçlü devleti olarak varlığını sürdürmüştür. Çok 
tanrılı Roma İmparatorluğu’ndan, Hıristiyan Doğu Roma’yı ayırt etmek 
için Bizans olarak adlandırılmış olan bu devlet, 6. yüzyılda en geniş sı-
nırlarına sahiptir. Akdeniz’in çevresine hâkim, üç kıtada yer alan geniş 
topraklarında kısa bir süre sonra farklı birçok devlet kurulmuştur. İtal-
ya’nın ise Bizans imparatorluğu için her zaman özel bir yeri olmuştur. 
Kuzey ve Güney İtalya zaman zaman Bizans’ın elinden gitmesine rağmen 
Bizans etkileri bu bölgelerde yerel yöneticilerinde etkisiyle uzun yıllar de-
vam etmiştir. Adriyatik’in kuzeyinde, Venedik yakınlarındaki Ravenna, 
6. yüzyılda imparatorluk valisinin görev yaptığı vilayet merkeziydi ve Ve-
nedik’te bu eyalete bağlı bir kentti. Günümüzde bile doğa güzelliği ve sa-
kinliğiyle dikkati çeken Ravenna, Bizans soyluları tarafından da yaşa-
mak için tercih edilmiş bir sayfiye şehriydi. Kentte yer alan Ortaçağ mi-
marisi ve sanatında Bizans karakteri hâkimdir. Bunda Kral Theodoric’in 
Bizans hayranlığının yanı sıra 5. ve 6. yüzyılda Ravenna’da yaşamayı se-
çen Theodosius sülalesinden soyluların da rolü olmalıdır. 

Ravenna’daki asillik ve sükûnetin aksine Lagün’de birçok ada üzerin-
de kurulmuş olan Venedik’te ise bambaşka bir canlılık, renk, hareket ve 
ticaretin getirdiği zenginliğin sanat eserlerine dönüşümüyle karşılaşılır. 
Neredeyse tamamen denizin içinde yaşayan Venedikliler, Ortaçağda Ak-
deniz’in doğusu ile batısı arasında süregelen deniz ticaretine hâkim 
olup, doğuda birçok koloni yerleşimleri kurmuşlardı. Venedik’in Bizans 
ve İslâm devletleriyle ticari ve siyasi ilişkilerinin yanında sanatsal etkile-
şim ve alışverişleri de olmuştur. Venediklilerin yanı sıra Pisalılar ve Ce-
novalılar da Doğu da boy gösteren İtalyan kent cumhuriyetlerindendir. 

Venedik donanmasının verdiği destekle Normanları yenen Bizans İm-
paratoru Aleksios Komnenos 1082 yılında, Venediklilere imparatorluğun 
tüm limanlarında gümrük vergisi ödemeden ticaret yapma hakkı, Dük 
Silvio ve haleflerine önemli unvanlar ile Katolik Venedik kilisesine yılda 
20 libre altın vermeyi kabul etmişti. Böyle bir imtiyaz Venedik’i rakipleri 
olan diğer İtalyan cumhuriyetleri ve Bizans karşısında göz ardı edilmeye-
cek bir siyasi güç durumuna getirmişti. Süleymanşah ve Büyük Selçuk-
lu Sultanı Melikşah’ın ölümleriyle Türk dünyasında çıkan kargaşalardan 
yararlanmak isteyen İmparator Aleksios, Batı’dan ücretli asker etme yo-
luna giderek Papa II. Urbanus’dan yardım istemişti. “Haçlılar” adıyla Av-
rupa’dan doğuya gönderilen ordular Yakındoğu’yu kan gölüne dönüştü-
rüp, Bizans’ın felaketi oldular. Haçlı seferleri başladıktan sonra Bizans 
bunları bir daha durduramamıştı. Doğu Hıristiyan dünyasının başı olan 
Bizans, Batılıların doğuda yerleşmesiyle bu bölgelerde Latin kiliselerinin 
kurulması sonucunda kendi Ortodoks kilisesinin üstünlüğünü yitirmiş-
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ti. Birbirini sevmeyen Batı ve Doğu dünyasının, Haçlı Seferleri dolayısıy-
la daha yakın temasa geçmesi, iki taraf arasındaki husumeti daha fazla 
körükledi. Avrupa Bizans’ı ortadan kaldırma ve zenginliklerini ele geçir-
me tutkusunu Dördüncü Haçlı Seferi’nde buldu. Amaç Kudüs’ü yeniden 
almaksa da Venedik’in işe karışması seferin kaderini değiştirdi. Venedik 
Dükü Enrico Dandalo liderliğinde, Venedik gemileriyle Konstantinopo-
lis’e gelen Batılı farklı uluslardan oluşan Katolik Hıristiyan Haçlılar, Bi-
zans imparatorunun kendilerine vaat ettikleri parayı vermemesi ve Bi-
zans kilisesinin Roma’nın üstünlüğünü kabul etmemesini bahane ede-
rek şehre saldırıp, Batılı bir soyluyu imparator ilan etmek istediler ve 13 
Nisan 1204’te İstanbul’u zapt ettiler. O dönem dünyasının en gösterişli 
şehri görülmemiş bir aç gözlülükle üç gün, üç gece boyunca yağmalandı, 
yakıldı ve tahrip edildi. Yüz binleri barındıran kentten, 40-50 bin kişinin 
yaşadığı büyük bir köy haline geldi. Fransızların sekizde üçlük talan pa-
yının 20 milyon altın frank olduğu göz önünde tutulduğunda zenginliğin 
boyutu hayal edilebilir. 

Konstantinopolis’i yerle bir eden Haçlıların kentte herhangi bir yapım 
etkinliğinde bulunmadıkları söylenmektedir. Konstantinopolis’te kurulan 
Latin devleti, 1204-1261 yılları arasındaki 57 yıl boyunca hüküm sür-
müş olmasına rağmen o dönemden günümüze ulaşan yapı veya yapı ka-
lıntısı biri dışında tanınmamaktadır. Bu sebeple Vezneciler’deki 9 ya da 
12. yüzyıla ait Meryem’e adanmış bir kilisenin (Kalenderhane Camisi) 
özel bir önemi vardır. Latinlerinden günümüze ulaşan tek eser, Bizans 
kilisesinin güneyine eklenen Assisili Aziz Fransis’e adanmış küçük şa-
peldir (Resim: 1). Yapının duvarlarında azizin yaşamından sahnelerin be-
timlendiği resimlerin kalıntıları halen görülebilmektedir. Eminönü’ndeki 
Yeni Valide Camisi’nin olduğu yerde bir Latin kilisesinin varlığından ise 
kaynaklar söz etmektedir. Arap Camisi’nin ise aslında Latin işgali sıra-
sında inşa edilen St. Paul Kilisesi olduğu ve çan kulesinin de 1325 yılın-
da eklendiği bilinmektedir. Kentteki başka Ortodoks Bizans kiliselerinin 
de Katolik kiliselerine dönüştürerek kullanılmış olması mümkündür. La-
tin krallarının Boukoleon Sarayı’nda yaşamışlardır. 

Haçlılar, Konstantinopolis’deki Ortodoks Bizanslıların kutsal mekân-
larının büyük bir kısmını tahrip ettiler. İkonalar, kutsal kaplar, sunak-
lar, altın ve gümüş sırmalarla dokunmuş perdeler bile saldırgan haçlı 
askerleri tarafından parça parça edildi. Parıldayan, güzel ve gösterişli 
olan her şey yerlerinden sökülüp ya kaçırıldı ya da yok edildi. Başkent 
olarak seçildiği 325 yılından itibaren, Roma İmparatorluğu’nun dört bir 
tarafından getirilen ve 1204’e kadar Konstantinopolis’i süsleyen Antik 
Çağa ait pek çok heykel ve kabartma bu dönemde ya tahrip edildi ya da 
gemilerle Avrupa’ya kaçırıldı. 

Kentin yağmalanması sırasında arslan payını öteden beri kente hay-
ran olan Venedikliler almıştı. Günümüzde Avrupa ve Amerika’daki kilise 
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hazineleri, müze ve özel koleksiyonları zenginleştiren eserler arasında bu 
yıllarda Haçlılar tarafından batıya kaçırılan ikonalar, altın, değerli taşlar 
ve incilerle süslenmiş altar masası, altın üzerine mine işlemeli panolar, 
Ayasofya’nın apsisinden gümüş sütunlar, altın ambon, gümüş zincirli 
avizeler, eski imparatorlara ait değerli taçlar, mücevherler, giysiler ve bu-
hurdan, kalis, paten ve benzeri dinsel törenlerde kullanılan kaplar ile 
hipodrom, meydan ve kiliselerden heykel, sütun, sütun başlığı ve korku-
luk levhası gibi işlenmiş mimari plastik elemanlar bulunur. 

Venedik’teki Konstantinopolis (İstanbul) Kökenli Eserler 

Hipodrom’un girişi üzerinde yer aldığı düşünülen Yunan ya da Roma 
dönemi eseri olduğu konusunda farklı fikirler bulunan, üzeri altın yal-
dızla kaplı, bronz dökümden dört at heykeli (her birinin boyutları yük. 
2.38 m., uz. 2.52 m., bacakları kurşun doldurulmuş olduğu için ağırlık-
ları ölçülememiştir) bizzat Dük Dandalo tarafından Venedik’e götürül-
müştü. At heykelleri, Konstantinopolis’teki Kutsal Havariler Kilisesi’nin 
benzeri olarak 11. yüzyılda inşa ettirilen, kentin sembolü San Marco Ka-
tedrali’nin batı cephesine yerleştirilmiştir (Resim: 2). 19. yüzyıl başların-
da Napoleon’un isteğiyle Paris’e taşınmış, daha sonra tekrar Venedik’e 
dönmüştür. Günümüzde kopyaları San Marco Katedrali’nin batı cephe-
sinde, orjinal eserler ise kapalı bir yerde korunmaktadır. Emirgan, Sa-
bancı köşkünün bahçesindeki at heykeli, Venedik’teki atlardan birinin 
kopyasıdır. 

San Marco Katedrali’nin kuzeybatı cephesinde bulunan korkuluk lev-
haları, paye ve sütun başlıkları İstanbul Saraçhane’deki Aziz Polyeuktos 
Kilisesi’nden Venedik’e getirilmiştir (Resim: 3-4). Theodosius Sülale-
si’nden Iuliana Anicia tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilmiş kilisenin bi-
rinci sınıf işçiliğe sahip mermer parçaları Venedik’ten başka İstanbul Ar-
keoloji Müzesi’nde de görülebilir. Haçlı seferi sırasında kaçırılan bir sü-
tun başlığı da İspanya’dadır. 

Katedralin kuzeybatısında, denize bakan köşede yan yana yerleştiril-
miş porfir heykeller vardır (1.30 m.) (Resim: 5). Heykel grubu 4. yüzyıl 
heykel sanatının karakteristik özellikleri olan orantısız baş ve vücut, do-
nuk ve iri gözlere sahiptir. İkili gruplar oluşturarak kucaklaşan figürler, 
askeri giysiler içinde betimlenmiştir. Bunlar hükümdar ya da soylu kişi-
ler olmalıdırlar. Bunların III. Constantinus’un oğulları ya da bir ara or-
tak imparatorluk yapan I. Constantinus, Diokletianus, Maksimianus ve 
Galerius’u temsil etmesi de mümkündür. Hükümdar heykellerinden biri-
nin ayağı kopmuş olup, alçıyla tamamlandığı görülmektedir. Kayıp par-
ça, 1965 yılında Myrelaion Manastır Kilisesi’nde (Laleli’deki Bodrum Ca-
misi) arkeolojik kazılar yapan dönemin İstanbul Arkeoloji Müzesi müdü-
rü Nezih Fıratlı tarafından gün ışığına çıkarılmıştır. Siyasi bir antlaşma 
ve dostluğu simgeleyen bu heykel grubunun, Laleli yakınlarındaki ‘kardeş 
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sevgisi’ anlamına gelen ismiyle Philadelphion Forumu’ndaki karşılıklı iki 
sütun üzerinde yer aldığı araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir. 

San Marco Katedrali’nin batı ve kuzey dış cephelerini süsleyen Herak-
les’in yaban domuzuyla mücadelesi (Resim: 6) ve İskender’in grifonların 
çektiği arabada göğe yükselmesinin (Resim: 7) anlatıldığı kabartma pa-
noların, korkuluk levhalarının, kilisede değişik alanlarda bol miktarda 
kullanılan yeşil ve mor renkli porfirden kantaros, sütun ve sütun başlık-
larından bazılarının da Konstantinopolis’ten götürülmüş olması müm-
kündür. Kilisenin bütünündeki Gotik üsluplu veya Venedik’te üretilmiş 
Bizans modellerini çağrıştıran eserlerin dışındaki tüm mimari plastiğin 
Konstantinopolis’ten taşınarak yapıya monte edilmiş süsleme elemanları 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu denli yoğun Bizans eserinin bir araya ge-
tirilmesi, Venedik dükünün ve Venediklilerin Bizans’a hayranlığının yan-
sımasıdır. 

San Marco Katedrali’nin apsisindeki altın üzerine emay tekniğiyle ya-
pılmış, değerli taşlarla mücevher gibi işlenmiş dikdörtgen paravana Pala 
ya da Altın Pala (Pala D’Oro) isimleriyle bilinmektedir. Bu levha 187 par-
çanın Gotik üsluplu bir çerçeve içine alınmasıyla birleştirilmiştir. Ölçüle-
ri 2.1 x 3.5 m.’dir. Tarih boyunca değişiklik ve eklemelere uğramış kar-
ma bir yapıttır (Resim: 8). Geometrik bir düzenlemeyle yerleştirilmiş 
oval, yuvarlak dikdörtgen ve kare bölümlerde İsa, Meryem, melekler, İn-
cil yazarları, havariler, İsa’nın atası ya da öncüsü kabul edilen tüm pey-
gamberler, azizler, İsa’nın ve Aziz Markos’un yaşamından sahneler, Bi-
zans imparatoriçesi Eirene (1118-43) ile Dük Ordelaffo Falier (1102-
18)’in tasvirleri işlenmiştir. Emay plakalarda, Bizans ve Gotik etkili Ve-
nedik yapımı olmak üzere iki farklı işçilik göze çarpar. Eserin aslında Ve-
nedik yapımı olduğu ancak Bizans işi emay plakaların Konstantinopolis’-
teki Pantokrator Manastırı’ndan alınarak sonradan Venedikli kuyumcu 
ustaları tarafından birleştirildiği anlaşılmaktadır. 

San Marco Katedrali Hazinesi’ndeki Bizans kökenli eserler arasında 
Meryem Nikopeia ikonası (Resim: 9), kaya kristali, altın, gümüş, inci, de-
ğerli ve yarı değerli taşlarla süslü kutsal tören kapları (Resim: 10), ka-
bartma, delik işi tekniklerinde süslemeli gümüş üzerine altın yaldızlı tüt-
sü kutusu (Resim: 11) ve Meryem ve çocuk İsa’nın kaya kristalinden 
yontulmuş küçük bir heykeli için kaide olarak kullanılmış İmparator VI. 
Leon’un mineli tacı, çeşitli ölçülerdeki haçlar ile daha pek çok değerli eş-
ya da bulunur. 

İstanbul’daki saray ve kiliselerden toplanan bu eserler arasında en 
önemli ve kutsalı ise röliklerdir. Rölik (leipsana) denilen kutsal kalıntılar; 
İsa’nın çarmıhından büyük bir parça, içinde İsa’nın kanı olan billûr şişe 
ya da kâse, İsa’nın elleri ve ayaklarına çakılan üç çivi, dikenli taç, İsa’nın 
gövdesine saplanan demir mızrak, İsa ve Meryem’in giysileri, Vaftizci 
Yahya’nın kafatası, Fatih Camisi’nin yerinde olan Kutsal Havariler Kili-
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sesi’nden kaçırılan havariler ve azizlere ait kemikler ve daha pek çok 
kutsal kişilerle temas etmiş nesnelerdir. Venediklilerin inancında rölikle-
rin özel bir önemi ve tapınımı olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Venedik-
liler Konstantinopolis’te toplanmış olan rölikleri kentlerine taşımışlardır. 

Bizans ile Venedik’in 5. yüzyıla değin geriye uzanan ilişkileri, dilleri, 
sahip oldukları Hıristiyan inanç biçimleri ve özellikle de siyasetleri bakı-
mından birbirinden çok farklı olan bu iki ülke ticaret, kültür, sanat ve 
karşılıklı savunma gereksinimiyle birbirlerine bağlanmışlardır. Başlan-
gıçta Bizans’ın bir eyaleti olan Venedik büyüdükçe Bizans’ın müttefikine, 
daha sonra ortağına, daha geç dönemlerde ise Bizans dünyasının çözül-
meye başlayan yapısı içinde geniş sömürgeler elde eden ve Haçlı seferleri 
sırasında başkent Konstantinopolis’i yağmalayan düşmanına dönüşmüştür. 
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RESİMLER 

 

Resim 1- Kalenderhane Camisi’nin güneyindeki Aziz Fransis Şapeli’nin kalıntıları 
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Resim 2- Konstantinopolis Hipodromu’ndan kaçırılmış dört at heykeli 

 

Resim 3- San Marko Kilisesi’nin güneyindeki, Polyeuktos Kilisesi’nden götürülmüş          
kabartma bezemeli payeler 
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Resim 4- San Marko Kilisesi’nin güney cephesindeki Polyeuktos Kilisesi’nden götürülmüş 
opus sectileli ve kabartma bezemeli korkuluk levhaları ile Tetrark heykelinin genel görünümü 

 

Resim 5- Tetrark Heykeli 
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Resim 6- San Marko Kilisesi’nin kuzey cephesindeki Herakles ve yaban domuzu tasvirli 
mermer pano 

 

Resim 7- San Marko Kilisesi’nin kuzey cephesindeki Büyük İskender’in grifonların çektiği 
arabada göğe yükselişinin tasvir edildiği mermer pano 
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Resim 8- Pala D’Oro’dan ayrıntı 

 

Resim 9- Meryem Nikopeia ikonası 
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Resim 10- Mine tekniğinde süslenmiş altın ve Sardoniks’den ve kutsal şarap kadehi 

 

Resim 11- Kabartma ve delik işi tekniklerinde süslenmiş altın yaldızlı gümüş tütsü kutusu 
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OSMANLI DÂRÜŞŞİFÂLARI’NIN                  
BAHÇE DÜZENİ VE TIP BİLİMİNE KATKILARI 

Doç. Dr. Candan NEMLİOĞLU* 

Doğanın önemini her zaman benimsemiş olan Türkler, yaşamlarını 
doğanın bir parçası görünümünde her biri farklı güzellikteki bahçelerle 
düzenlemişlerdir. 

Bahçelerdeki ağaç ve çiçeklerin yalnızca güzel görünümleri ve kokuların-
dan değil, hastaların tedavisinde kullanılan ilaç yapımında da yararlandılar. 

Anadolu’da Selçuklularla yapımına başlanan iç avlulu ve bahçe dü-
zenli Dârüşşifâlar, Osmanlılarla daha da gelişerek devam etmiştir. Os-
manlı dârüşşifaları; Bursa-Yıldırım Dârüşşifâsı, Edirne-II. Bayezid Dârüş-
şifâsı, İstanbul-Fatih Dârüşşifâsı, Haseki Dârüşşifâsı, Süleymaniye Dâ-
rüşşifâsı, Atik Valide Dârüşşifâsı, Sultan Ahmed Dârüşşifâsı, Manisa- 
Hafsa Sultan Dârüşşifâsı. 

İç avlulu dârüşşifâların, ortasında fiskiyeli havuzu bulunan bu ağaçlı ve 
çiçek tarhlı bahçeleri güzel görünümleriyle hastaların yalnızca kalplerine ve 
gözlerine hitap etmemekte ruhlarına da hitap ederek özellikle fıskiyelerden 
fışkıran suyun sesiyle zihinsel hastaların tedavisine yardımcı olmaktaydı. 

Ne yazık ki günümüzde gürültülerden uzak iç avlulu ve bahçeli hasta-
ne yapıları inşa edilmediği gibi dış bahçe düzenleri topluma yeterli hizme-
ti sunmamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Hasta, Dârüşşifâ, Bahçe. 

The Garden Harmony Of Ottoman Hospitals And Their 
Supplements To Medicine 

The hospitals which were obtained the highest position during Otto-
man Empire with examples built in Bursa, Edirne, İstanbul and Manisa 
fistly established in Anatolia by Seljuks. 

                                                           
* Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 
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The Turks who always made use of the nature perfectly by thinking 
its useful influence upon humankind, continuously lived within the natu-
re. Everytime, They appraised in their life with the garden culture which 
completed with the nature. Especially, the flowers, not only had beautiful 
appearances and smell but were documented that they also restored to 
healt the patients using in medicine productions. 

The hospitals of Ottoman Empire, Bursa-Yıldırım Dârüşşifâsı (Hospi-
tal), Edirne-II. Bayezid Dârüşşifâsı (Hospital), Istanbul-Fatih Dârüşşifâsı 
(Hospital), Haseki Dârüşşifâsı (Hospital), Suleymaniye Dârüşşifası (Hos-
pital), Atik Valide Dârüşşifası (Hospital), Sultan Ahmed Dârüşşifası (Hos-
pital), Manisa-Hafsa Sultan Dârüşşifâsı (Hospital) generally have internal 
courtyard with the fountain of water in the plan of them. 

All these internal courtyards with the flower bed and trees around the 
fountain of water give the patients piece of mind and happiness to their 
hearts. This place, especially, is necessary for the unrasonable people. 

But unfortunally, nowadays hospitals are built without internal court-
yard and garden. 

Key words: Patient, Hospital, Garden. 

Selçuklularla Anadolu’da temelleri atılan dârüşşifâlar Osmanlılar Dö-
nemi’nde Bursa, Edirne, İstanbul ve Manisa’da yaptırılan örneklerle do-
ruk noktasına ulaştılar. 

Doğayla daima iç içe yaşamış olan Türkler doğanın insan üstündeki 
yararlı etkilerini düşünerek ondan her zaman en güzel şekilde faydalan-
mışlar ve doğayla bütünleşen bahçe kültürünü de yaşamlarının her 
anında değerlendirmişlerdir. Özellikle, çiçeklerin yalnızca güzel görüntü-
leri ve güzel kokuları değil onları ilaç yapımında da kullanılarak hastala-
ra şifa olacaklarını belgelemişlerdir. 

I- Osmanlı Dârüşşifâları’nın Bahçe Düzenleri: 

A- Bursa 

1- Yıldırım Dârüşşifası (R. 1-2-3-4-5): Sultan Yıldırım Beyazıd günü-
müzde adı ile anılan, Sultan Orhan Han’ın Vakfına ait “Şüşteri Bahçesi”1 
üzerinde 1390-13942 yılları arasında bir külliye yaptırdı. Külliye yapıları-
nın bulunduğu mekanın 250-300 m kadar doğusunda küçük bir tepe 
üzerinde Dârüşşifâ’yı inşa ettirdi. Sultan’ın 1400 (802) tarihli vakfiyesin-
den; binayı ötekilerden ayırmak için hem yukarısından hem de aşağısın-
dan onu duvarlarla çevirdiği öğrenilir. 
                                                           
1 Şüş, “Farsça” kelime anlamı karaciğerdir. Bu belki de arazinin havasının sağlıklı olduğu 

için verilen addır. “Şüşteri” ise bir lehçe anlamındadır. Bkz. Şüş, F. Develioğlu, 2000, 1006; 

M. Kanar, 1998, 392. 
2 Dârüşşifâ’nın yapılış tarihleri hakkında farklı fikirler vardır. Bkz. O. Çetin, 2006, 34-35. 
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Bu müessesenin devamı için gelir kaynağı olmak üzere, birçok 
köyler, tarlalar, nehirler, meralar, yapılar, arazi ve bahçeler hayvanat 
sürüleri, dokuma evleri ve dükkanlarda vakfetti3 kaydıyla bahçelerin 
vakfedilmesinin amacı ilaç yapımında çeşitli bitkinin yetiştirilmesi ol-
malıdır. 

Yaklaşık 30 x 50 m ölçülerinde boyuna dikdörtgen bina % 144’lük 
uzun meyilli bir arazi üzerine kurulmuştur. Yapıya giriş ön cephe olarak 
kabul edilen kuzey cephesindendir. Meyilli araziye göre yapılmış olan iç 
avlulu dârüşşifâ da odalar iki tarafta kademeli olarak yükselir. Yapının 
güney cephesindeki kubbe ile örtülü 7.30 x 9.40 m ölçüsünde bir ders-
hane vardır5. 

Akıl hastalarının da tedavi edildiği de bilinen dârüşşifâ’nın bu özelliği 
nedeniyle külliye yapılarından 250-300 m kadar uzakta yapılması düşü-
nülmüş olabilir6. Oldukça geniş yeşillik bir alanda inşa edilen yapının iç 
avlusunda şadırvanlı sekizgen havuzu7 ve güney-kuzey yönlerinde revak-
lara kadar uzanan kanallarıyla Türk-İslam bahçe düzeninin8 ana şema-
sını yansıtır. 

Dört set -kanallardaki kaskadlı bölümler- halindeki bu avlu düze-
ninde kanallar boyunca dört doğu dörtte batı çevresinde olmak üzere 
sekiz çiçek tarlası bulunmaktaydı. Tarlalar iki ya da dördü düzende 
sağlığa yararlı ağaçlarla da değerlendirilmiş olmalıydı. Hastalar odala-
rının önlerindeki revaklardan bahçeyi izleme ve kullanma şansına sa-
hip olmalılar. 

Meyilli arazideki dört seviyeli avlu ve revaklar hava akımına ve güneş 
ışığına daha çok kavuşur. Oysa bugün bahçe düzeni, dörtlü şemaya göre 
düzenlenmeyip basamaklarla yeşil alandan çok beton alana sahip simet-
rik bir düzendedir9. 
                                                           
3 Vakfiye ile ilgili geniş bilgi için bkz. S. Çetin, 1952, 38-40. 
4 E.H. Ayverdi, 1966, 456; O. Çetin, 2000, 31. 
5 Yapının mimarisiyle ilgili geniş bilgi için bkz. S. Çetin Taş, 1952, 40-47; E.H. Ayverdi, 

1966, 454-460; G. Cantay, 1992, 75-77; O. Çetin, 2006, 34-38. 
6 S. Çetintaş, 1952, 38. 
7 S. Çetintaş hafriyat sırasında avluda havuzu bulduklarını belirterek planda çizimi yapmış-

tır. Bkz. S. Çetintaş, 1952, 39; E:H. Ayverdi ise avluda havuz bulunmadığını belirterek ya-

nılgıya düşmüş olmalıdır. Bkz. E.H. Ayverdi, 1966, 460. Medrese ve Dârüşşifâ iç avlularının 

hemen hepsinde ortada havuz bulunan zarif bahçe düzenleri vardır. Ayrıca Gabriel de dört 

kademeli gösterdiği kanalları üstten ikinci kademesinde sekizgen avluyu çizmiştir. O. Çetin, 

200, 35. 
8 Türk-İslam bahçe düzeni ile ilgili bilgi için bkz. S.H. Eldem, 1973, 101-103; C. Nemlioğlu, 

1996, 124-131; C. Nemlioğlu, 2003, 136-139. 
9 O. Çetin’in yapıyı tanıtan kitabında günümüz bahçe düzenini gösteren resimler vardır. 

Bkz. O. Çetin, 2006, 25. 
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Resim-1: Bursa, Yıldırım Dârüşşifâsı Vaziyet Planları (S. Çetintaş) 

 
Resim-2: Bursa, Yıldırım Dârüşşifâsı Kesiti (S. Çetintaş) 

 
Resim-3: Bursa, Yıldırım Dârüşşifâsı Rekonstrüksiyonu (S. Çetintaş) 

308



CANDAN NEMLİOĞLU / OSMANLI DÂRÜŞŞİFÂLARI’NIN BAHÇE DÜZENİ VE TIP BİLİMİ 5

 
Resim-4: Bursa, Yıldırım Dârüşşifâsı (O. Çetin) 

 
Resim-5: Bursa, Yıldırım Dârüşşifâsı (O. Çetin) 
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B- Edirne 

1- II. Bayezid Dârüşşifâsı (R. 6-7-8-9): Dârüşşifâ, Sultan II. Beyazıd 
Han’ın Tunca kenarında oldukça geniş yeşillik bir alanda inşa ettirdiği 
Külliye yapılarından biridir. Külliyenin inşasına 26 Rebiülâhır 889/23 Ma-
yıs 1484 Cuma günü başlanmış ve 893/1488 yılında tamamlanmıştır10. 

Külliyedeki yapılar mimar Hayrettin’in eseridir. Dârüşşifâ ve tıp med-
resesi caminin batısında yer alır. Her iki yapı arasında sadece bir geçit 
kapısı vardır. 

Birisi kapalı ikisi açık üç avlulu yapı oldukça önemli plan özeliğine 
sahiptir11. Dârüşşifâ’nın çevresindeki yeşil alan ilaveten içte de iki açık 
avluyla diğer bir yeşil alan sağlanmıştır. Kuzeyden girilen birinci avlu et-
rafında doğu ve batı cephelerindeki odalarda dış cepheye açılan pencere-
ler bulunur. Kuzeydeki orta açıklıktan enine dikdörtgen şeklinde olan 
ikinci avluya girilir. Buradan dârüşşifâ’nın yataklı bölümü olarak da be-
lirtilen ortada on iki köşeli şadırvanı ve on iki kubbeli odası ile asıl bölü-
me geçilir. 

Şadırvanlı avlunun üzeri de aydınlık feneri bulunan kubbe ile örtülü-
dür. Odalarda dış bahçeye açılan pencereler ve aydınlık feneriyle hasta-
lar için oldukça ferah bir mekan sağlanmıştır. 

Evliya Çelebi, yapının bulunduğu çevreyi ve akıl hastalarının müzik 
ve çiçekle tedavisini şöyle anlatır; …. Beyazıd Han’ın cami’i rüşen-âbâdı-
nın taşra harem-i kabiri yerinde bağ-ı İrem içre dârüş-şifâsı vardır”12. 
Yapının asıl yataklı olarak hizmet veren bölümünü ise şu cümlelerle ta-
nıtır; “…. Bu kübbe-i nühtakın içerisinde dahi sekiz kemer vardır. Her 
kemer altında birer kış odaları vardır. Bu hücrelerin her birinde ikişer 
pencereleri vardır. Bir penceresi hücrenin taşrasında olan hıyaban-ı gü-
lüstan u sünbülistanlı olan bağ-ı bâhâristâna nazırdır. … Bir penceresi 
kubbe-i azimin ortasındaki arşen fe-aşr havz-ı azin fevvâre ve şadırvana 
nâzırdır. .. Bu kubbe-i azim altında olan havz-ı kebirin canib-i erba’ası 
beyaz mücella mermer-i hâm-ı ruham döşenmişdir kim güyâ bir nakş-ı 
bukalemün-vardır. Havz-ı azimine cânib-i erba’sındaki selsebillerden 
mâ-i zülâl kubbe-i nüh-tâkın tâklarında nihâyet bulur”13. 
                                                           
10 Sultan II. Beyazıd Han’ın Edirne, Beyazıd Külliyesi ile ilgili vakıf belgeleri için bkz. T. 

Gökbilgin, 1952, 357; G. Cantay, 1992, 82-83 not 103. 
11 B.N. Şehsüvaroğlu, 1965, 259-261; İ.A. Yüksel, 1983, 121-123; G. Cantay, 1992, 84-87; 

R. Kazanciğil, 1994, 43-48. 
12 Açıklaması: Beyazıd Han Cami’nin doğusunda cennet bahçesi içinde dârüşşifâsı vardır. 

Evliya Çelebi (Ed. Y. Dağlı - S.A. Kahraman), 1999, 263. 
13 Evliya Çelebi burada kış odalarında bulunan iki pencereden birinin dışarıdaki gül ve 

sümbül bahçesine baktığını diğerinin ise avlunun ortasındaki ak mermerden bin bir zarafet-

le işli suların fıskiyesinden kubbeye kadar fışkırdığı şadırvana baktığını anlatır. Bkz. Evliya 

Çelebi, (Ed. Y. Dağlı - S.A. Kahraman), 1999, 263. 
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Bu ferah mekanda hastaların tedavisinde çeşitli çiçeklerin kullanıldığı 
ve musiki dinletildiği de belirtilir14. Evliya Çelebi çiçeklerin güzel kokula-
rından akıl hastalarının etkilenerek şifa bulduğunu şu sözlerle anlatır; 
“Ve mevsim-i bahârda şüküfe kısmından sim u zerfin15 ve nebâti ve deve 
boynu ve müşk-i rumi ve yâsemen ve gül-i nesrin ve şebboy ve karanfil 
ve reyhan ve lale ve benefşe ve ergavan ve şakâyık-ı numan ve nergis ü 
sümbül ve buhâr-ı meryem za’afran müsilli şukafeleri hastalara verüp 
râyiha-i tayyibesinden şifâ bulurlar.”16 

Bu çiçekler dârüşşifânın dış bahçesinde, yeşil alan olarak belirlenen 
avlusunda ya da Edirne’nin 450 bahçesi olduğu anlatılan bahçelerden 
elde edilmekteydi17. 

 
Resim-6: Edirne, II. Bâyezid Dârüşşifâsı Planı ve Boyuna Kesiti 

                                                           
14 Hangi makamın hangi hastalıklara yararlı olacağı da belirtilmiş ve yapının akustik kroki-

si de çizilmiştir. Bkz. R. Kazancıgil, 1994, 54-62, 118. Günümüz tıp bilim insanlarından ba-

zıları bu konuyu neden küçümseyip alay ettiklerini gerçek verilerle belirtmelidirler. Bkz. H. 

Hatemi, 1998, 58-59. 
15 Sim-u zerrin = sarı zerrin / fulya. 
16 Evliya Çelebi (Ed. Y. Dağlı - S.A. Kahraman), 1999, 263, 17. 
17 Yayınlarda Sultan IV. Mehmed Han döneminde Edirne’de 450 bahçe olduğu belirtilir. Ev-

liya Çelebi (Ed. Y. Dağlı - S.A. Kahraman), 1993, 239-240, 255-256, 263-264; A.S. Ünver 

(Haz), 1989, 11-36. 
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Resim-7: II. Bâyezid Dârüşşifâsı (Dr. Rıfat Osman’dan) 

 
Resim-8: Edirne, II. Bâyezid Dârüşşifâsı 

 
Resim-9: Edirne, II. Bâyezid Dârüşşifâsı 
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C- İstanbul 

1- Fatih Dârüşşifâsı (R. 10-11): Fatih Külliyesi yapılarından 
olan dârüşşifâ caminin güney doğu köşesindeki düzlükte yer almak-
taydı18. 

Ortası açık kare avlulu yapının 1823 tarihli planında avlunun orta-
sında, bir havuz (şadırvan) vardır. 1971 tarihli E.H. Ayverdi’nin çizdiği 
planda ise bu havuz yoktur. Şüphesiz açık avlulu şadırvanlı bu mekan 
bahçe düzeninde değerlendirilmiştir. Avluyu dört yönde çevreleyen revak 
kubbelerle örtülüdür. Revakların arkasında yanlarda arkaya açılan dik-
dörtgen odalar ile köşelerde kubbeli mekanlar yer alır19. Girişin karşı ta-
rafında ise ortadan kubbeli ve dışarı çıkma yapan bölümün sağında ve 
solunda üçer dikdörtgen oda sıralanır20. 

Bu şadırvanlı avlulu ferah mekanın yerinde günümüzde apartmanlar 
bulunmaktadır21. 

 

 
Resim 10: Fatih Dârüşşifâsı’nın  

12391823 Tarihli Planı (BŞ.V.A., 2694) 
Resim 11: Fatih Dârüşşifâsı 

(E.H. Ayverdi) 

2- Haseki Darüşşifası (R. 12): Haseki Hürrem Sultan’ın Mimar Si-
nan’a inşa ettirdiği Haseki Külliyesi yapılarından olan dârüşşifâ kapıdaki 
kitabesine göre 1957/1550 yılında yapılmıştır22. 
                                                           
18 Fatih Külliyesi vakfiyeleri hakkında bilgi için bkz. G. Cantay, 1992, 79-80, Not 98. 
19 S.A. Ünver yazısında Fatih Külliyesiyle ilgili üç resim yayınlamıştır. Ancak bu resimlerde 

yapının avlusu ve bahçesi hakkında bir fikre varmak mümkün değil. Bkz. A.S. Ünver 1938, 

81. 
20 Mimari ve plan özelliği ile ilgili geniş bilgi için bkz. E.H. Ayverdi, 1973, III, 339-340; G. 

Cantay, 79-81. 
21 S. Eyice, 1994, 3, 268-269. 
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Yapının üzeri açık sekizgen avlusuna kuzey cephesindeki ilginç bir gi-
rişle ulaşılır. Avlunun güney-doğu ve güney-batı köşelerinden avluya 
açık eyvanların üzerleri kubbe ile örtülüdür. Üzerleri kubbeyle örtülü 
küçük 22 odaya geçiş bu eyvanlardan sağlanır23. Diğer dârüşşifâlardaki 
şadırvanlı avlu düzenine karşı bunda avlu mermer kaplıdır. Oysa dârüş-
şifânın 150 tarihli yönetim kadrosu listesinde yardımcı hizmetler kadro-
sunda bahçıvan kaydına da rastlanır24. 

Bahçıvanın hizmetli listesinde yer alması; yapıdaki avlunun daha önceleri 
mermer kaplı olmayıp şadırvanlı bahçe özelliği taşıdığı fikrini güçlendirir. 

 

 
Resim 12: Haseki Dârüşşifâsı (A. Terzioğlu) 

                                                                                                                                        
22 Kitabeler ve vakfiyeler ile ilgi geniş bilgi için bkz. 1972, 127-132; G. Cantay, 1992, 92-93.  
23 Yapının mimari özelliği ile ilgi geniş bilgi için bkz. A. Kuran, 1986, 39-41, 361; G. Cantay, 

1992, 93-95; D. Kuban, 1994, 4, 5-6. 
24 B.Ak, 2000, 158-160. 
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3- Süleymaniye Dârüşşifâsı (R. 13-14): Süleymaniye Külliyesi yapı-
larından olan dârüşşifâ kuzey-batısında arazi özeliğine göre inşa edilmiş 
iki katlı bir yapıdır. Süleymaniye vakfiyesine göre dârüşşifâ ve tıp medre-
sesi 963/1556 yılında tamamlanmıştır25. 

Dârüşşifâ doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen revaklı iki avlulu bir 
düzenlemeye sahiptir. Kapısı şifahane sokağına açılan dış avlulu mekanda-
ki odalar, hastaları teşhis ve tedavi yapımı için kullanılırken iç avluyu çevre-
leyen odalar ise yatılı hastalara hizmet vermekteydi26. Daha geniş olan iç av-
lunun ortasında sekiz köşeli bir şadırvan vardır27. Sekiz köşeli şadırvan ge-
leneksel Türk-İslam şadırvan özelliğini taşır. Şüphesiz iç avludaki bu şadır-
vanın çevresinde geleneksel nitelikli bir bahçe düzenlemesi de vardır. 

 
Resim 13: Süleymaniye Dârüşşifası (H.G. Egli) 

 

Resim 14: Süleymaniye Külliyesi 
                                                           
25 Vakfiye ile ilgili bilgi için bkz. K.İ. Gürkan, 1970, 261; ayrıca vakfiye çeşitli yayınlarda su-

nulmuştur. Yayınlar listesi için bkz. G. Cantay, 1992, 97, not. 124. 
26 N. Yıldırım, 1994, 95-96. 
27 İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Arşivi’nde bulunan planda sekiz köşeli 

şadırvan görünmektedir. G. Cantay bu şadırvanın kare olduğunu belirtir ve bu şadırvan 

planda gösterilmemektedir. Bkz. G. Cantay, 1992, 98. 
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4- Atik Valide Sultan Dârüşşifaâsı (R. 15-16): Atik Valide Sultan 
Külliyesi yapılarından olan dârüşşifâ Sultan II. Selim Han’ın eşi Nur Ba-
nu Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı. 

Külliye yapılarında 978/1570-71’de başlandığı ve 991/1580’de bitiril-
diği kitabelerinden ve Nur Banu Sultan adına düzenlenmiş olan vakfiye-
lerden anlaşılmaktadır28. 

Dârüşşifâ caminin batısında Kartal Baba Cad. boyunca imaretle bir-
likte arka arkaya sıralanır.  

İmaretin kuzeyindeki yapıda hasta odaları meyilli arazideki iki kade-
meli avlunun çevresinde yer alır. Yapının ilk kez değişikliğe uğraması 18. 
yüzyılın sonlarında başlar29. 

Günümüzde beton kaplı olan iki kademeli avlu yapının yıllar içinde uğ-
radığı pek çok değişiklik sonucu bu şeklini almış olmalıdır. İlk düzenleme-
sinde revakla avlunun iki kademesi arasındaki bağlantı belki de belli bir su 
ve bahçe düzeni ile sağlanıyordu. Medresenin şadırvanlı avlu düzeni genel-
likle dârüşşifâda da uygulanmıştır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi’ne 
tahsis edilen yapı “Güzel Sanatlar Fakültesi” olarak hizmet verecektir. Ona-
rım heyeti yapıyı aslına uygun olarak projelendirilip onarmaktadırlar.  

Projede, dârüşşifâ avlusunun saydam bir örtüyle kapatılarak Resim 
Ana Bilim Dalı’na hizmet vereceği belirtilmektedir30. Oysa yapı özgün 
özelliği korunarak onarılıp ve hizmete sunulmalıdır. 

 
Resim 15: Atik Valide Sultan Dârüşşifası (H.G. Egli) 

                                                           
28 A. Kuran 1986, 175-176, Not: 24; G. Cantay 1992, 103 Not: 135. 
29 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. A. Kuran 1986, 182; G. Cantay 1992, 102 Not: 133; 

M.B. Tanman 1993, 411. 
30 Z.A. Kantarcıoğlu 2007, 457. 
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Resim 16: Atik Valide Sultan Külliyesi (G. Necipoğlu) 

5- Sultan Ahmed Dârüşşifâsı (R. 17): Sultan Ahmed Külliyesi yapı-
larından olan dârüşşifâ 17. yüzyıl tek Osmanlı Dârüşşifâ’sı örneği idi31. 
19. yüzyılda Mektep-i Sanayi’nin yapımıyla özgün özelliğini kaybeden ya-
pıdan 1894 depreminden sonra inşa edilen yeni bina ile -günümüzde 
Marmara Üniversitesi Rektörlük binası- hiçbir belirti kalmamıştır32. 

Dârüşşifâ ile ilgili bilgileri A.S. Ünver’in çizmiş olduğu plandan öğrenebili-
yoruz33. Kareye yakın dikdörtgen yapıda odalar revakların arkasında sırala-
nır. Revak’daki bölümlerin ve odaların üzerleri kubbe ile örtülüdür. Avlunun 
ortasında daire şeklinde şadırvan çizilmiştir. Şadırvanlı avlusu olan dârüşşi-
fânın geleneksel Osmanlı Dârüşşifâ plan özelliği taşıdığı görülmektedir. 

 

Resim 17: Sultan Ahmed Dârüşşifası 
                                                           
31 Külliyenin inşa tarihi ile ilgili bkz. Ö.Z. Barkan 1972, 378-379 Not: 21’de; G. Cantay, 

1992, 106, Not: 140-141; Z. Ahunbay, 1994, 55-56. 
32 G. Cantay, 1992, 107; Z. Ahunbay, 1994, 60. 
33 A.S. Ünver, 1932, plan 277. 
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D- Manisa 

1- Hafsa Sultan Dârüşşifâsı (R. 18-19): Yavuz Sultan Selim Han’ın 
eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafın-
dan mimar Acem Ali’ye yaptırılmıştır (929/1522-1523)34. 

Tarihi belgeler de, dârüşşifâ’nın yapılar topluluğuna 946/1536’da ek-
lendiği belirtilir35. 

Kareye yakın dikdörtgen planlı ortasında sekiz köşeli şadırvanlı avlu-
su bulunan yapıda hasta odaları avlu çevresinde yer alır. Doğu cephesi-
nin ortasındaki oda ile güney cephesindeki üç odanın önü eyvanlı avluya 
açılır. Odaların üzerleri kubbeyle örtülüdür36. 

 
Resim 18: Manisa Hafsa Sultan Dârüşşifası 

 
Resim 19: Manisa Dârüşşifası (A. Terzioğlu) 

                                                           
34 Hafsa Sultan, Acem Ali ve yapım tarihi ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. H. Acun, 1999, 146-147. 
35 G. Cantay 1992, 88; H. Acun, 1999, 120. 
36 Yapının plan ve mimari özelliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. G. Cantay 1992, 88-91. 
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II- Dârüşşifa Bahçelerinin Hastalara Sağladığı Yararlar: 

Dârüşşifâların plan özelliğinde hepsinde hasta odalarının ortasında 
şadırvanlı avlusu ve önünde revakları bulunan mekanın çevresinde yer 
aldığı görülür. Şadırvanlı havuzlarda suyun hareketliliği, görüntü güzel-
liği ile sesinin şakırdaması musiki ahengini vermektedir. Su sesinin ruh-
ları sakinleştirici ve dinlendirici özelliği olduğu gibi suyun hareketliliği-
nin de gözün görme duyusunu kuvvetlendirdiği bilinir37. 

Özellikle, Edirne II. Beyazıd ve İstanbul Süleymaniye Dârüşşifâların-
da şadırvanlı avlularda akıl hastalarının tedavisi için musiki dinletileri 
yapıldığı kaynaklarda belirtilir38. Bu avlulu mekanlarda şadırvanların 
çevreleri ya çeşitli çiçeklerle tahlara bölünmüş ya da bazı çam39, mazı40 
vs. gibi ağaçlarla hastalar için gerekli olan temiz havanın oluşumu sağ-
lanmıştır. Ayrıca Yıldırım Dârüşşifâsı’nda olduğu gibi akıl hastalarına 
çeşitli güzel kokulu çiçekler dağıtılarak ruhlarının sakinleşmesini sağla-
maya çalışmışlardır. Yeşillikler içindeki şadırvanlı avlular doğanın güzel-
liğini de yansıtmış olurlardı. 

Güneşin ve revaklarla da temiz havayla gölgenin birlikte bulunduğu 
avlular hastalar için en mükemmel şifa mekanlarıydı. Osmanlı Dârüşşi-
fâ’larının hepsinde ilaçların yapımı için yapıdaki en uygun mekanın ec-
zane olarak kullanıldığı ve hekimlerin denetiminde çalışan bu sağlık eki-
binin kendi aralarında imal ettikleri ilaçlara göre isimlendirildikleri de 
bilinmektedir41. 

III- Değerlendirme ve Öneriler: 

A. Değerlendirme: Osmanlı ilk dârüşşifâsı olarak bilinen Bursa, Yıldı-
rım Dârüşşifâsı külliye yapılarından uzakta yeşil bir alanda meyilli arazi 
üzerine kurulmuş olması ve şadırvanlı havuzu ile bahçe düzeni içindeki iç 
avlusuyla hastalara tüm özelikleri ile hizmet veren bir şifa merkezi idi. 

Evliya Çelebi’nin cennet bahçesinde “bağ-ı irem” inşa edildiğini belirt-
tiği Edirne II. Beyazıd Dârüşşifâ’sının merkezi altıgen iç avlusundaki altı-
gen şadırvanıyla taşıdığı mimari özelliği yüzyıllar sonra İstanbul’da ve 
Avrupa’da inşa edilen hastanelere örnek olmuştur42. 

İstanbul’da inşa edilen dârüşşifâlarda da şadırvanlı iç avlulu plan şe-
ması uygulanmıştır. Fatih Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Atik Valide 
                                                           
37 A.Z. Akbulut 1993, 299 ve Not: 4’deki yazma eserler listesi bölümüne bakınız. 
38 Evliya Çelebi (E.d. Y. Dağlı - S.A. Kahraman), 1999, 263. 
39 Çamın hastalara sağladığı yararlar için bkz. C. Berk, 1950, 11; B. Baytop, 1999, 178-179. 
40 A. Demirhan 1989, 171-176. 
41 B.N. Şehsuvaroğlu, 957, 9; R. Kazancıgil 1994, 50-51; B.Ak 2000, 135-170; O. Çetin, 

2006, 143-193. 
42 II. Beyazıd Dârüşşifâsı mimari tarzında Avrupa’da inşa edilen yapılarla ilgili geniş bilgi 

için bkz. A. Terzioğlu 1992, 6, 176-177 (Ed. C. Yılmaz - N. Yılmaz). 
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Sultan Külliyesi ve Sultan Ahmed Külliyesi bünyesinde bulunan yapılar 
bu özelliği taşır. Haseki Dârüşşifâsı merkezi plan şemasında olup iç av-
lusunun özgün durumu hakkında kesin bilgi olduğu söylenemez. Mimar 
Sinan örneğini gördüğü Bursa, Yıldırım Beyazıd Dârüşşifâ’sından daha 
görkemlisini inşa ettiği yapılarda uygulamış olmalıdır. 

Hafsa Sultan Dârüşşifâ’sı da şadırvanlı iç avlulu plan özeliğine sahip-
tir. Günümüzde de “Mesir Bayramının”43 kutlandığı bu mekanın ilaç ya-
pımında kullanılacak doğal bitkiler için özel bahçeleri olmalıydı. Bahçe 
kültürüyle bütünleşen bu dârüşşifâlar son dönem Osmanlı hastaneleri-
nin düzenlemelerinde farklı özelliklerde de olsa etkili olmuşlardır. 

Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Vakıf Gureba Hasta-
nesi (R. 20) (1845)44nin arka cephesinde oldukça geniş bir çamlığı var-
dır. Hastane kadrosu listesinde idari personel başlığı altında bahçeye de 
yer verilmiştir45. 

 

Resim 20: Vakıf Gureba Hastahanesi Bahçesi 

Günümüzde farklı mimari yapılarla hizmet veren Osmanlıların son 
inşa ettirdikleri Hamidiye Etfal Hastahanesi (R. 21-22) (1899) ilk plan 
özelliğiyle hastane mimarisine örnek olacak niteliktedir. Hastanenin plan 
ve resimlerinden yapıların önünde dörtlü düzende Türk-İslam bahçesi-
nin en mükemmel örneklerinden biri görülmektedir. Hastanenin perso-
nel listesinde üç bahçıvanın görevlendirildiği kayıtlıdır46. 
                                                           
43 A.H. Bayat 1981, 31-50. 
44 K.İ. Gürkan 1967, 14-64; A. Ataseven 1987, 25-40. 
45 B.Ak 2000, 162. 
46 B.Ak 200, 162-163. 
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Resim 21: Hamidiye Etfal Hastahanesi (B.Ak) 

 

Resim 22: Hamidiye Etfal Hastahanesi (B.Ak) 

Günümüz hastanelerinin pek çoğunda ne yazık ki bahçe yoktur. Ya-
pılar topluluğu şeklinde olan hastanelerimizde ise “Cerrahpaşa Hastane-
si”, İstanbul Üniversitesi Hastanesi (Çapa Hastanesi) v.s. bahçe düzenle-
ri olmadığı gibi yapılar önündeki bazı bahçeyi andıran uygulamalarda 
şekilsiz ve bakımsızdır. 

Osmanlıdan günümüze büyük ölçüde koruyabildiğimiz ve onur duya-
bileceğimiz tek yapı II. Beyazıd Dârüşşifâsıdır. 

321



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Osmanlı Dârüşşifâlarının mimari deha ürünü yapılardan olan ve günü-
müzde müze konumuna getirilen Edirne, “II. Beyazıd Dârüşşifâsı” 27 Nisan 
2004 tarihinde Avrupa konseyinin 2004 yılı Avrupa müze ödülünü aldı47. 

B. Öneriler: 

* İstanbul’da inşa edilmiş olan külliye yapıları içinde yer alan beş dâ-
rüşşifâdan günümüze yalnızca üçü ulaşabilmiştir. Çok az sayıda bu ör-
nekler özgün özelliklerine en yakın şekilde onarılıp korunmalıdır. 

* İçinde eczaneleri de bulunan bu yapılardan biri “Süleymaniye Dâ-
rüşşifâsı” tarihi Osmanlı Hastanesi olarak müze konumuna getirilme ve 
topluma 16. yüzyıldan bir örnek olarak tanıtılmalıdır. 

* Özelikle şadırvanlı ve bahçe düzenli iç avlulu hastanelerin hastalar 
için yararlı bir ortam sağladığı dikkate alınarak, yeni düzenlenen hasta-
ne mimarilerinde değerlendirilmeleridir. 

* Günümüz hastaneleri ya yalnızca tek mimari bir yapı olarak hizmet 
vermekte ya da binalar arasında küçük açık alanlarla -bahçeyi andıran- 
binalar topluluğu olarak hizmet vermektedir. Ne hastaların ne de refa-
katçilerin huzur bulacakları bahçe düzenine sahip değillerdir. Oysa has-
tanelerin huzurlu olabilmeleri için yeşil alan ihtiyaçları dikkate alınmalı. 
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İstanbul’da, Marmaray-Metro inşaatı çerçevesinde, İstanbul Arkeoloji 
Müdürlüğü başkanlığında Sirkeci’de devam eden kazılarda tarihi belgele-
rin yaprakları arasına sıkışıp kalmış birçok eserin de orijinal örnekleri 
gün ışığına çıkmıştır. Bu eserler arasında yaklaşık 2000 yıllık bir süreci 
kapsayan yüzlerce cam kırığı da sayılabilir. Bu cam parçalar Roma, Bi-
zans ve Osmanlı dönemlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Surna-
me-i Humayun ve Surname-i Vehbi’deki minyatürlerde gördüğümüz cam-
ların çok yakın benzerleri de cam buluntular arasında yerlerini almakta 
ve Osmanlı camcılığının gelişimi konusundaki karanlık noktalara ışık tut-
maktadır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Camı, Sirkeci Camları. 

Surname Glasses 
Long-term lasting Marmaray-Subway excavations of the Archaeologi-

cal Museums in Sirkeci revealed a lot of artefacts which include important 
glass findings. These glass finds date back to the different parts of his-
tory from the Hellenistic up to the end of Ottoman Empire. Excavations at 
this area yielded many Ottoman glasses which have tremendous impor-
tance for the history of Ottoman glass production. 

Until very recently it was impossible for us to touch and feel Ottoman 
glasses except nineteenth century examples, other word except the Bey-
koz glassware. A small group of Ottoman glass examples were found at 
Saraçhane excavation (ancient Polyektos church), but it hasn’t been yet 
studied properly. Although in pieces, hundreds of samples of Ottoman 
glass dating back to the fifteenth and to the seventeenth centuries came 
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to light in Sirkeci. And some of them can be restored to its original shape. 
Those turquoise bottles were very lively pictured in the sixteenth century 
Ottoman miniatures called Surname-i Hümayun. Some examples are al-
most identical with those depicted in the eighteenth century Ottoman mi-
niature Surname-i Vehbi and with the carvings on the fountains of Ahmed 
the Third. 

Key words: Ottoman Glass, Sirkeci Glasses. 

İstanbul’da uzun zamandır devam etmekte olan Marmaray-Metro in-
şaatı projesi kapsamında değişik alanlarda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
başkanlığında arkeolojik kazılar yapılmaktadır. İstanbul’un iki büyük 
imparatorluğa başkentlik etmiş bir metropol olduğu düşünülürse bu ka-
zıların ne derece önem taşıdığını anlamak zor olmasa gerek. 

Marmaray-Metro kazılarının bir kısmı Sirkeci’de değişik alanlarda 
sürdürülmektedir. 

Bu kazılarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok 
çeşitli buluntulara ulaşılmıştır. Buluntuların içinde önemli miktarda 
cam parçaları da mevcuttur. Özellikle Osmanlı camlarının yoğunluğu bu 
dönem camcılığı hakkında çok önemli bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. 

Sirkeci kazılarında çok miktarda Osmanlı camı da bulunmuş olup 
bunlar Osmanlı camcılığının tarihi açısından çok büyük önem taşımak-
tadırlar. Şöyle ki biz Osmanlı camcılığını belli amaçlarla hazırlanmış 
Surname-i Hümayun (Res. 1) ve Surname-i Vehbi (Res. 6) gibi minyatür-
lü kitaplardan, narh defterlerinden (1640 tarihli narh defteri), seyahat-
namelerden (Evliya Çelebi Seyahatnamesi), tereke defterlerinden, hatta 
bazı gazetelerden (Takvim-i Vekayi) takip edebiliyorduk. 19. yüzyıla ait 
Beykoz camlarının dışında gerçek objelerden yoksunduk. Küçük bir 
grup Osmanlı camı Polyektos Kilisesi kazılarında bulunmuş fakat detaylı 
çalışılmamıştır1. Sirkeci’deki kazılarda ise, kırık parçalar halinde de olsa 
bunların her tipine yoğun olarak rastladık, şimdi elimizde yüzlerce parça 
var. Bunların erken örnekleri (15. yüzyıl) serbest üflenmiş camın üzerine 
omuzdan aşağı gelecek şekilde, kalıba üflenmiş kaburgalı ikinci bir taba-
ka cam sarılmış şişelerdir. Boyunlarında bir boğum yer almaktadır. Üre-
tildikleri teknik itibarıyla Abbasi camlarını hatırlatmakla beraber renkle-
ri açısından Bizans camlarına çok benzemektedirler2. Oliv, kahverengi ve 
sarı renkli camların malzemesi Bizans dönemine tarihlenen objelerle he-
men hemen aynıdır. Bu da Osmanlı ve Bizanslı ustaların birbirlerinden 
                                                           
1 Hayes (1992), s. 418-420, Fig. 156-8; Pl. 52 d. 
2 Goldstein (2000), s. 237 turkuvaz şişenin bombeli boynu; s. 283 turkuvaz şişenin kabur-

gaları; s. 221, 228, 266-267 şişelerin boyunlarındaki fırfırlar; s. 101-112 şişenin kesik diya-

gonal kaburgaları; Carboni-Whitehouse (2001) s. 95 şişenin fırfırlı boynu; s. 96 şişenin 

bombeli boynu; Carboni (2001) s. 235 şişenin bombeli boynu.  
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pek de uzak olmadıklarını göstermektedir. Daha sonra şişelerin boyutla-
rı epeyce büyümüş, şekilleri değişmiş ve renklerin tamamı turkuvaza 
dönmüştür (16-17. yüzyıllar). 

Osmanlı dönemi camcılığı devlet tarafından desteklenen ve belli ku-
rallara bağlanan bir sanayi olarak düşünülmelidir. Cam ustaları ise de-
ğişik zamanlarda şehrin belirli bölgelerinde toplanmıştır. Yazılı kaynak-
larda adı geçen veya kazılar sonucu ortaya çıkan bu bölgeler Bakırköy, 
Sultanahmet, Tekfur Sarayı, Sirkeci ve Beykoz’dur. Ayrıca aynacıların, 
şişe ustalarının ve pencere camı üreticilerinin yapanların ayrı ayrı ima-
lathanelerde üretimde bulunduklarını da öğreniyoruz. Sirkeci’deki bu-
luntular da bu bilgileri destekler mahiyette görünmektedir. Cam ürünle-
rin arasında en yüksek sayıyı şişeler teşkil etmektedir. Bu şişelerin yerli 
olup olmadığı hakkındaki en önemli referansımız Surname-i Hümayun 
minyatürleri (Res. 1-3), Surname-i Vehbi minyatürleri (Res. 6) ve Üskü-
dar III. Ahmed çeşmesindeki kabartmalardır (Res. 8). 16.-17. yüzyıllara 
tarihlenen tabakalarda bulunan camlar bu minyatürlerdeki gibi turku-
vaz renkli, bazıları kaburgalı bazıları sadedir (Res. 4-5, 7). Tamamı ho-
mojen bir yapı göstermektedir. Bitmiş ürünlerin yanı sıra üretim sırasın-
da bozulmuş parçalar da ele geçmiştir. Erimiş cam mamuller, ısı şokuna 
uğramış objeler, katmanlar halinde şekilsiz topaklar ortaya çıkarılmıştır. 
Bu tür malzemenin varlığı bir cam üretim faaliyetine işaret etmektedir. 
Çünkü evlerde kullanılan veya dükkanlarda satışa sunulan kapların ha-
tasız olmaları gerekmektedir. Özellikle Osmanlı dönemine ait hurda 
camların en belirgin üretim hataları camın yapısındaki termal çatlaklar-
dır. Camın çok sıcaktan günlük ısıya düşürülmesi sırasında aniden so-
ğutulunca cam yüzeyi ve iç yapısındaki dengesiz ısı değişimi iç çatlakla-
ra neden olmuştur. Bu ürünlerin bazıları o kadar gevrektir ki elimizde 
ufalanmaktadır. Bir diğer önemli üretim hatası da şişelerin diplerindeki 
noble (cam şekillendirmede kullanılan metal çubuk) izinde bulunan cam 
kalıntıların kırılarak veya tıraşlanarak alınmamasıdır.  

Bu cam kalıntılar olduğu müddetçe cam kap ayakta duramaz, devri-
lir. Böyle bir ürünün kullanılması veya dükkanlarda satılması mümkün 
değildir. Bu hatalı döküntüler yeniden eritilmek üzere toplanmış olmalı-
dır. 

Kazı buluntusu camların minyatürlerdeki örneklere bu derece benze-
mesi, yine kazı alanlarında üretim artıklarının bulunması bu camların 
yerli ürün olduğunu ortaya koymaktadır. Daha önceki yayınlarda Os-
manlılarda cam üretiminin Venedik’e bağlı olarak geliştiği hatta Surna-
me-i Hümayun’da görülen cam ustalarının Osmanlı kıyafeti giymiş Vene-
dikli camcılar olduğu iddiaları Sirkeci buluntuları sayesinde artık geçer-
liliğini yitirmiş bulunmaktadır3. 
                                                           
3 Rogers (1983), s. 251. 
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Marmaray-Metro çalışmaları kapsamındaki Sirkeci kazılarında inanıl-
maz sayıda yerli cam ürünün gün ışığına çıkmasıyla Osmanlı camcılığın-
daki karanlık bir dönem epeyce aydınlanmış, bu konudaki bilgilerimiz 
hatırı sayılır derecede artmıştır. 

Kaynakça 

Carboni, Stefano, 2001, Glass From Islamic Lands, London. 
Carboni, Stefano ve David Whitehouse, 2001, Glass of the Sultans, New York. 
Goldstein, Sidney M., 2005, Glass From Sasanian Antecedents to Europe-

an Imitations, London. 
Hayes, J.W., 1992, “Glass of the Ottoman Period” Excavations at Saraç-

hane in İstanbul, c. II, 410-421. 
Rogers, Michael, 1983, “Glass In Ottoman Turkey” İstanbuler Mitteilun-

gen, 33, 239-267. 
Surname-i Hümayun, İstanbul, 1582. 
Surname-i Vehbi, İstanbul, 1820. 

Resimler 

 

Resim 1: Surname-i Hümayun, Cam Fırını 

328



ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ / SURNAME CAMLARI 5

  

Resim 2: Surname-i Hümayun, 
Cam Fırının Ağzında Isıtılan Cam Şişe 

Resim 3: Surname-i Hümayun, 
Cam Şişe 
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Resim 5:  
Sirkeci Kazılarında Bulunan Şişe Parçaları 

Resim 7:  
Sirkeci Kazılarında Bulunan Şişe 

 

  

Resim 6: Surname-i Vehbi, Cam Taşıyanlar Resim 8:  
Üsküdar III. Ahmed  
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TÜRKİYE’DE AİLE YAPISI VE DEĞİŞİMİ 

Doç. Dr. Celalettin VATANDAŞ* 

Araştırmanın konusu, Türkiye’deki ailenin yapısal özellikleri ve prob-
lemleridir. Türkiye’deki aile kurumunun oluşumu, büyüklüğü, aile içi ilişki-
lerin niteliği gibi yapısal özelliklerinin yanı sıra, farklı faktörlerin etkisiyle 
ailenin yapısal özelliklerinde gerçekleşen değişmeler ve bu değişmelerin yö-
nü de ele alınmıştır. Böylelikle, toplumun temel taşı ve bireylerin kimlik ve 
kişiliklerinin oluşumunda en önemli kurumlardan birisi olan ailenin bu te-
mel özelliklerini yerine getirirken halen nerelerde zorlandığını ve gelecekte 
zorlanması muhtemel alanları tespit etmek mümkün olabilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Aile, Evlilik, Nikâh, Boşanma, Aile İçi Şiddet. 

Family Structure And Change In Turkey 
The research subject of the study includes the structural features and 

problems of the family in Turkey. In addition to the structural characteris-
tics like formation and extension of family, familial relations; the structural 
changes as a result of different factors and the direction of the changes are 
also examined in detail. By the way, it became possible to determine the 
basic challenges and future difficulties face to family as the cornerstone of 
society and as one of the main factors in forming identity and personality. 

Key words: Family, Marriage, Divorce, Domestic Violence. 

TOPLUMSAL YAPI VE AİLE 

Toplumun yapıtaşını aile oluşturur1. Aile, bireylerin kimlik ve kişilik-
lerinin oluşmasında, bireylerin toplumsallaşıp topluma uygun üyeler ha-
                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi. 
1 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Beta Yayınları, İstanbul, 1990, s. 95; John Edwards (ed), The 

Family and Change, New York, 1969, s. 3; Orhan Türkdoğan, “Günümüz Türk Aile Sistemi”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 152, s. 12. 
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line gelmelerinde alternatifi olmayan en önemli kurumdur2. Bireyin top-
lumla teması, doğumla katıldığı ailesi aracılığıyla başlar. Çocuk ile ailesi 
arasında başlayan etkileşim çocuğun o topluma uygun bir üye oluşuna 
imkân sağlamasının yanı sıra, bireyin ailesi tarafından eğitip-öğretilmesi 
toplumun sürekliliğini de katkı sağlar3. Dolayısıyla aile topluma uygun 
hale getirdiği bireylerle toplumun devamını sağlayan temel kurumlardan 
birisidir. 

Toplumsal yapının çekirdeği olan aile, insanlık tarihinin başlangı-
cından beri var olagelmiş bir kurumdur4. İlkel olarak tanımlanan ve 
toplumsal organizasyonu son derece basit toplumlardan, karmaşık 
yapılı modern toplumlara kadar ailenin olmadığı bir topluma rastla-
mak mümkün olmamıştır5. Aile kurumu bu özelliğiyle zaman ve mekân 
üstü niteliğe sahiptir. Yoğun ve şiddetli olumsuz etkiler karşısında ba-
zen kısmen değişmiş, bazen bir oranda da olsa dönüşmüş; ama hep var 
olmuştur6. Tarihsel süreçte karşılaştığı en köklü toplumsal değişmeler 
karşısında bile iç direncinden bir şey kaybetmemiş; şekil ve işlev farklı-
laşmalarına rağmen var olmaya devam etmiştir. Böylece, aile, toplum 
hayatında vazgeçilemeyen ve muadili bulunmayan bir toplumsal siste-
mi/birimi olarak anlama ve işleve sahip olmuştur. 

Toplumun temelini oluşturan aile, her zaman ve her toplumda bir 
erkek ve bir kadının evlenme anlaşmalarıyla/kararlarıyla başlamıştır. 
Bu beraberlik öncelikle ailenin fizyolojik işlevini yerine getirmesine 
imkân sağlamaktadır. Ailenin yerine getirdiği fizyolojik işleve ilaveten, 
psikolojik tatmin, kültür aktarımı, koruyuculuk, toplumsallaştırma, eko-
nomik dayanışma ve eğitim işlevleri, herhangi bir öncelik sırası olmaksı-
zın, aile ortamında ve aile tarafından yerine getirilir7. Bu oldukça önemli 
ve karmaşık karakterli işlevleri nedeniyle, aile kurumunda gerçekleşebi-
                                                           
2 Celalettin Vatandaş, Trabzon’da Ailenin Yapısı ve Problemleri, Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi Yayınları, Trabzon, 2008, s. 18-24; Hasan Akgündüz, “Tarihi Gelişim İçinde Türk Aile 

Düzeni”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 81, sy. 83. 
3 Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir, (Trc: Nilgün Çelebi), Attila Kitabevi, Ankara, 1996, s. 23-

27. 
4 Mehmet Eröz, İktisat Sosyolojisine Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1973, s. 

56. 
5 Hans Freyer, Sosyolojiye Giriş, (Trc: Nermin Abadan), Ankara, 1963, s. 223. 
6 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul, 1990, C. I, s. 18. 
7 Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, s. 261; Gor-

don Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Trc: O. Akınhay, D. Kömürcü), Bilim ve Sanat Yayınları, 

Ankara, 1999, s. 7; Mustafa Erkal, Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul, 1996, s. 5; Ailenin ye-

rine getirdiği görevlerle ilgili olarak Ferhamuz Aydoğan, Ailenin Fonksiyonu ve Bu Fonksiyon-

lardaki Değişmeler, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul, 1992 isimli çalışması önemli bir kaynak niteliğindedir. 

332



CELALETTİN VATANDAŞ / TÜRKİYE’DE AİLE YAPISI VE DEĞİŞİMİ 3

lecek olumsuz durumlar doğrudan ve kolaylıkla bireylere ve toplumsal 
yapıya yansır. Dolayısıyla, eğer bir toplumda aile kurumu kendisinden 
beklenen işlevleri yerine getirmekte zorlanmaya başlamışsa, o toplumda 
problemli bireylerin ve ciddi toplumsal problemlerin görülmesi kaçınıl-
maz bir sonuç olarak açığa çıkacaktır. 

Aile kurumu hem yapısal ve hem de işlevsel olarak tarihin bazı dö-
nemlerinde önemli etkilere maruz kalmış ve köklü sayılabilecek değişik-
liklerin nesnesi olmuştur. Modern zamanlar, aile kurumunda önemli ve 
kapsamlı değişimin yaşandığı bir dönemi teşkil etmektedir. Başta hızlı 
kentleşme, iç göç ve sanayileşmenin dayattığı yeni yaşama biçimleri ve 
değerleri aile kurumunu bir parçalanma ve dağılma sürecine itmiş, yu-
karıda kısaca bahsedilen temel işlevlerinden bazılarını yerine getirmekte 
zorlanmasına yol açmıştır. Bunun sonucu olarak aile bölünüp parçalan-
mış; tek ebeveynli aileler çoğalmış; boşanma oranları yükselmiş; evlilik 
dışı beraberlikler ve nesebi gayri sahih çocuklar artmış; kültürel ve ahla-
ki değerlerde yozlaşma, toplumsal anomi, uyuşturucu kullanımı, birey-
sel ve toplumsal şiddet yaygınlık kazanmış; kimlik bunalımı, psikolojik 
rahatsızlık, tatminsizlik vb. gibi insanı ve dolayısıyla toplumu tehdit 
eden problemler yaygın bir şekilde yaşanır olmuştur. Buna karşılık bir-
çok ülkede ve özellikle de Türkiye’de aile politikaları ve bu politikaların 
uygulamaları zayıf, dağınık ve bütünlükten yoksun bir görünüm arz et-
mektedir. Bu durum problemi daha da büyütmektedir. Söz konusu dağı-
nıklığın sebebi, ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik bir temel ünite olarak 
devlet politikasının dışında tutulmasıdır. Hâlbuki devlet, vatandaşlarının 
ve toplumun huzurlu, müreffeh ve güvenli bir hayat sürmelerini müm-
kün kılmak için vardır8. Bunları gerçekleştirmenin yolu ise toplumsal 
politikalar ile mümkündür. Devlet sosyal devlet niteliğini de bu politika-
ların gücü ve yaygınlığı ölçüsünde kazanmaktadır9. Aile kurumu ise sos-
                                                           
8 Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve 

refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulan-

masını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar (T.C. Anayasası, 41. madde). 
9 T.C. Anayasası’nın Başlangıç hükmünde şu hükümler yer alır: Her Türk vatandaşının bu 

Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak 

millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve ma-

nevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; topluca Türk va-

tandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve 

ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbi-

rinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulun-

duğu; fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sa-

dakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk ev-

latlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. 
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yal devletin öncelikle ve hassasiyetle üzerinde durması gereken bir ko-
nuyu teşkil etmektedir. Fakat ne var ki küresel düzeydeki etkilerin yanı 
sıra, Türkiye’nin kendi özel şartları nedeniyle aile yapısı sahip olduğu ge-
leneksel gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olmasına 
rağmen, konu bir türlü devletin öncelikli konusu haline dönüşmemiştir. 
İhmal ve ilgisizliğin doğal sonucu olarak da aile kurumu bazı alanlarda 
bir miktarda da olsa geleneksel gücünü kaybetmiştir. Bu itibarla, aile 
araştırmaları iki açıdan ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Öncelikle, hâliha-
zırda mevcut aile yapısının özelliklerini belirlemek, bu özelliklerin ailenin 
işlevlerini olması gereken biçim ve içeriğiyle yerine getirip-getiremeyece-
ğini anlamak için aile araştırmaları yapılması gerekmektedir. İkinci ola-
rak da eğer aile kurumunda bazı yapısal problemler varsa, bu problem-
lerin çözülmesi için mevcut problemlerin kaynağını, mahiyetini, şiddetini 
tespit etmek gerekmektedir. 

ARAŞTIRMANIN KONUSU VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın Konusu 

Araştırmanın konusu, en genel anlamıyla, Türkiye’deki aile kurumu-
dur. Türkiye’deki aile kurumunun yapısal özellikleri ve bu özelliklerde 
gerçekleşen değişiklikler, değişimi etkileyen temel faktörler ele alınan ko-
nu başlıklarını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırma, Türkiye’deki aile kurumunun oluşum özellikleri, büyüklü-
ğü gibi yapısal özelliklerin yanı sıra, farklı faktörlerin etkisiyle ailenin ya-
pısal özelliklerinde gerçekleşen değişmeler, değişmelerin yönü, bireylerin 
kimlik ve kişiliklerinin oluşumunda en önemli kurumlardan birisi olan 
ailenin bu bazı temel özelliklerini yerine getirirken zorlanmasına ve hatta 
işlevlerini yerine getirememesine neden olan problemlerin neler olduğu-
nu belirlemek amacındadır. 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın temel kavramı ailedir. Aile, en genel anlamıyla, evlilik ve 
kan bağına, bir başka deyişle karı-koca, ana-baba-çocuk(lar), kardeşler 
vb. arasındaki ilişkilere dayalı en küçük toplum birimi olarak tanımlan-
                                                                                                                                        

“Devletin temel amaç ve görevleri” başlığı altındaki 5. madde ise şöyledir: Devletin temel 

amaç ve görevleri, Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 

Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 

sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağ-

daşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 

maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
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maktadır10. Akrabalık ilişkileri de, daha genel çerçevede olmak üzere, 
aile bağlamında değerlendirilmesi gereken durumları dile getirmektedir. 
Araştırmada ailenin oluşumu, aileye yüklenen anlam ve değer, nikâh, ni-
kâha yüklenen anlam ve değer, evliliğin sürdürülmesi, aile içi şiddet, eşler 
arasında görülen evlilik problemleri, eşler arası ilişkilerde açığa çıkan 
problemlerin bireysel veya ailevi kökenleri, boşanma, boşanmanın sebep-
leri, ailede değişim, geleneksel aile değerleri ve bu değerlerin değişimi di-
ğer bazı önemli alt konuları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, nicel bir alan araştırması olup, İlişkisel Tarama Modeline 
göre yürütülmüştür. İlişkisel Tarama Modeli iki veya daha fazla sayıdaki 
değişken arasındaki değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 
amaçlayan bir modeldir11. Ancak bu modelde bulunan ilişkiler gerçek bir 
neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanamaz; zira gerçek neden-sonuç iliş-
kisinin bilinebilmesi için etkileşim yönünün bilinmesi zorunluluğu var-
dır. Hâlbuki İlişkisel Tarama Modeli’nde değişkenler arasındaki ilişki or-
taya konulabilmekte ama ilişkinin yönünü gerçek mahiyetiyle ortaya 
koymak mümkün olmamaktadır. 

Araştırmanın evrenini 18 ve üzeri yaşa sahip olan ve Türkiye’de yaşa-
yanlar oluşturmaktadır. Evreni temsil özelliğine sahip örneklem tespiti 
için tabakalı tesadüfî örneklem tekniği tercih edilmiştir. Katılımcıların 
cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri, 
yaşadıkları coğrafi bölge, çocuk sahibi olup-olmamaları dikkate alınan 
başlıca tabaka ölçütlerini oluşturmuştur. 

Tablo-1: Araştırmanın Yürütüldüğü Bölgeler ve İller 

 
                                                           
10 Z. Fahri Fındıkoğlu, Türk Aile Sosyolojisi, İstanbul, 1970, s. 252; H. Ziya Ülken, Aile Sos-

yolojisi, İstanbul, 1943, s. 268. 
11 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeleri Teknikler, Nobel Yayınevi, 

Ankara, 1998, s. 76-86. 
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Tablo-2: Örneklemin Bölgelere Göre Dağılımı 

 

Türkiye evrenini temsil kabiliyetine sahip örneklemi belirlemek için 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) belirlediği ve araştırmalarında kul-
landığı gölge tasnifi esas alınmıştır. Veriler elde edilmesini sağlayan anke-
tin uygulanması Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölümü’nde 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin İİBF-Eğitim Fakültelerinin farklı 
bölümlerinde okuyan ve anket tekniği konusunda öğretilip-eğitilen 139 
öğrenci tarafından gerçekleştirilmiştir. Veriler 2008 yılı Temmuz-Eylül 
aylarında elde edilmiştir. Araştırma için anketörlere verilen soru kâğıdı 
sayısı 7500, araştırmacıya dönen soru kâğıdı sayısı 6886’dır. Ancak bazı 
soru kâğıtları tespit edilen olgusal/mantıksal yanlışlıklar nedeniyle de-
ğerlendirmeye dâhil edilmemiştir. Bu şekilde değerlendirmeye dâhil edil-
meyen soru kâğıdı 138’dir. Bazı soru kâğıtlarındaki olgusal sorularda 
işaretlenmeyenler bulunmakla birlikte, bu durum bir kusur olarak gö-
rülmemiş ve ilgili soru kâğıtları araştırma dışı bırakılmamıştır. Bu tür 
soru kâğıtlarıyla ilgili olarak kendileriyle görüşülen anketörlerden birço-
ğu, söz konusu durumun nedeninin kendi dikkatsizlikleri olmadığını, 
katımcılardan bazılarının bazı olgusal sorulara cevap vermekten kaçın-
maları nedeniyle böylesi bir durum açığa çıktığını ifade etmişlerdir. Eğer 
bazı olgusal soruları cevaplanmayan soru kâğıtları araştırma dışında bı-
rakılsa idi, katılımcı sayısında %10’a varan bir azalma olacaktı. Hâlbuki 
cevaplanmayan soruların sadece o sorudaki genel sonucu etkileme oranı 
en fazla %2 civarındadır. Dolayısıyla olgusal sorularından bazıları cevap-
lanmayan soru kâğıtlarının sahip olduğu diğer verilerden yararlanmak 
daha uygun bulunmuştur. 

ARAŞTIRMANIN BAZI BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER 

Araştırmanın Türkiye’deki aile yapısı ve işlevi ile ilgili bulguları birçok 
bakımdan önemlidir. Bu bulgular aracılığıyla Türkiye’deki aile yapısının 
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ve aile kurumunun işlevinin mevcut durumunu, nerelerden ve nelerden 
ne oranda etkilendiğini, etkilenmesinin aile yapısında ve işlevinde yol aç-
tığı bozulma, gelişme veya dönüşümleri tespit etmek mümkün olabilmiş-
tir. Araştırmanın önemli bazı bulguları şunlardır: 

Ailenin Yapısal Büyüklüğü 

Yaygın şekilde bilindiği üzere aile kurumu tarih içerisinde yapısal ola-
rak bazı değişikliklere uğramıştır. Bunların önemlilerinden birisini aile-
nin büyüklüğünde meydana gelen değişim oluşturmaktadır. İnsanlık ta-
rihinin büyük çoğunluğunda egemen olan büyük/geleneksel aile yapısı 
zaman içerisinde küçülerek çekirdek aileye dönüşmüş ve hatta çekirdek 
aile de günümüzde çocuksuz aileye dönüşmeye başlamıştır12. Sanayileş-
me, geleneksel ailenin hem yapısal ve hem de işlevsel açıdan çözülme 
sürecinin önemli değişkenlerinden birisidir13. Bu nedenle çekirdek aile 
örneğin ünlü sosyolog Parsons tarafından sanayi toplumunun ürünü 
olarak nitelendirilmiştir14. Ancak sanayileşme ailedeki yapısal değişimin 
tek değişkeni değildir. Sanayileşmeden tamamen ayrı tutulamayacak 
olan kırsaldan kente göç de değişimi tetikleyen veya devam ettiren önem-
li faktörlerden bir diğeridir. Sanayileşme ve kentleşme süreci ve bu süre-
cin yol açtığı değişmeler Türkiye açısından daha bir önem kazanmakta-
dır15. Çünkü 1950’lerden bu yana artan bir tempo ile Türkiye her iki 
alanda da önemli bir değişim sürecinin odağında yer almaktadır. Kırsal-
dan kente göç son 15-20 yılda neredeyse kitlesel bir nitelik kazanmıştır. 
Dolayısıyla sanayileşme ve kentleşme sürecini yoğun şekilde yaşayan bir 
ülke olarak Türkiye’deki çekirdek aile oranı hızla artmaktadır. Bu araş-
tırmanın bulgusu da bunu teyit etmektedir. Araştırmanın katılımcıları-
nın %75’i üyesi olduğu aileyi çekirdek aile olarak tanımlamıştır. Bu du-
rum Türkiye açısından oldukça kısa sayılabilecek bir sürede gerçekleş-
miş önemli bir değişimi ifade etmektedir. Çünkü Türkiye’de 1968 yılın-
                                                           
12 Mustafa Ergün, “Sanayileşme ve Ailenin Görevlerinde Meydana Gelen Değişmeler”, Türk 

Aile Ansiklopedisi, C. 3, Ankara, 1994, s. 893-894; Önal Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniver-

sitesi, İzmir, 1990, s. 10-11; Serap Kapız, Sosyal Değişim Sürecinde İş-Aile Yaşamı Etkileşi-

mi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002, 

s. 52, 72-76. 
13 Beşir Atalay, Sanayileşme ve Geleneksel Yapı (Japon Modeli), Sosyal Planlama Başkanlığı 

Planlama Dairesi, Ankara, 1984, s. 1; Sevinç, “Sosyal Hareketlilikte Aile ve Eğitim İlişkileri”, 

Aile Yazıları-II, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990, s. 321; Hüseyin Akyüz, “Ailenin Yapı-

sı ve Fonksiyonları”, Türk Yurdu, C. X, S. 40, Ankara, 1990, s. 36. 
14 Tony Bilton ve diğerleri, Sosyoloji, (çev: Kemal İnal), Siyasal Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 

229. 
15 Levent Aksu, “Atatürk Dönemi (1923-1938) Nüfus ve Aile Yapıları”, Türk Dünyası Araştır-

maları Dergisi, Sayı 154, sy. 163-178. 
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daki çekirdek aile oranı %59,7, 1988 yılında ise %67,1 idi16. Araştırmada 
yer alan aileniz kaç kişiden oluşuyor? sorusuna verilen cevaplardan ha-
reketle Türkiye’deki mevcut hane halkı büyüklüğünün 4,29 olduğu tes-
pit edilmiştir. Bunun bir başka anlamı aile yapımızda çocuk sayısının 
2,29 olduğudur. 1980’li yıllarda yapılan farklı araştırmalar, bölgelere gö-
re değişmekle birlikte aile büyüklüğünün 6 civarında olduğunu gösteri-
yordu. Bunlardan Tuğaç ve arkadaşlarının 1970’de gerçekleştirdikleri 
araştırma dikkate alınacak olursa Ege ve Marmara gibi gelişmiş bölgeler-
deki hane halkı sayısı 5,7; Orta-Kuzey, Akdeniz, Karadeniz ve Orta Gü-
ney bölgeleri gibi orta derecede gelişmiş bölgelerde 6,6; Doğu-Kuzey, Do-
ğu-Güney, Orta-Doğu gibi az gelişmiş bölgelerde 6,6 idi17. Timur’un 1972 
tarihli araştırmasında hane halkı sayısı aile yapısına göre tasnif edilmiş-
tir. Buna göre çekirdek ailelerde ortalama hane üyesi 4,9 iken, geçici ge-
niş ailelerde bu oran 6,4’e, ataerkil geniş ailelerde ise 8,3’e yükselmekte, 
parçalanmış eksik ailelerde ise 2,6’ya düşmekteydi18. DPT’nin 1992 ta-
rihli araştırmasında ise Türkiye genelinde hane halkı büyüklüğü 4,75’-
dir19. Araştırmamızın bulgularıyla bir kez daha anlaşılmıştır ki, son elli 
yıl içinde hane halkı sayısında önemli bir düşüş yaşanmış ve yaşanmaya 
da devam etmektedir. 

Aile büyüklüğüyle ilgili mevcut olgusal özelliğin yanı sıra, ailenin ya-
pısal büyüklüğünü ilgilendiren bir istek de oldukça önemlidir. Katılımcı-
ların %35’i başta anne ve baba olmak üzere aile büyükleriyle birlikte ya-
şama isteğini dile getirmiştir. Aile büyükleriyle birlikte yaşamak isteme-
yenlerin oranı %40,4’tür. 

Aile büyükleriyle birlikte yaşama isteğini diğer bazı değişkenler karşı-
laştırılacak olursa; bunlardan cinsiyet20 ve ailenin sosyo-ekonomik duru-
mu21 ile aile büyükleriyle birlikte yaşama isteği arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Aile büyükleriyle bir-
likte yaşama isteğini ile yaş22, ailenin aylık gelir düzeyi23, öğrenim düze-
yi24, doğulan yerleşim merkezinin niteliği25, en çok yaşanan yerleşim 
                                                           
16 S. Sevim Erel, “Türk Ailesinin Durumu”, I. Aile Şurası Bildirileri, Ankara, 1990, s. 182. 
17 Ahmet Tuğaç, İbrahim Yurt, Gül Ergil, Hüseyin Sevil, Türk Köyünde Modernleşme Eğilim-

leri Araştırması Rapor-1, Ankara, 1970, s. 111. 
18 Serim Timur, Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1972, s. 

37. 
19 Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Aile Yapısı Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, 

Ankara 1992, s. 48. 
20 P>0,05. 
21 P>0,05. 
22 X2: 47,962, P<0,05, C: 0,085, df: 10. 
23 X2: 64,387, P<0,05, C: 0,099, df: 10. 
24 X2: 23,741, P<0,05, C: 0,060, df: 12. 
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merkezinin niteliği26 ve medeni durum27 arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı bir ilişki vardır, ama bu ilişki kayda değer bir farklılaşmaya yol aç-
mamaktadır; bir başka deyişle, anlamlı olan ilişki gücü oldukça düşük-
tür. 

Aile büyükleriyle birlikte yaşama isteğini ile bölge değişkeni arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı ve diğer bazı değişkenlere göre daha güçlü 
bir ilişki vardır28. İki değişkenle ilgili verilerin yer aldığı tablo incelendi-
ğinde aile büyükleriyle birlikte yaşama isteğini en yüksek oranda dile ge-
tirenlerin yer aldığı üç bölgenin Akdeniz (%43,5), Orta Anadolu (%38,2) 
ve Batı Anadolu (%36,9) olduğu, buna karşılık aile büyükleriyle birlikte 
yaşamayı istemeyenlerin en yüksek oranda yer aldığı üç bölgenin de Batı 
Marmara (%53,3), Batı Karadeniz (%50,6) ve İstanbul (%40,8) olduğu an-
laşılmaktadır. 

Araştırmanın önemli bir bulgusu olarak istenen aile yapısı daha çok 
iki-üç çocuktan oluşan aile yapısıdır (%73,2). Bir (%15,2) veya dört 
(%8,6) çocuklu aile yapısını tercih oranı düşüktür. İstenen aile yapısı ile 
cinsiyet29, yaş30, öğrenim düzeyi31, ailenin sosyo-ekonomik durumu32, 
ailenin aylık gelir düzeyi33, doğulan yerleşim merkezinin niteliği34, en çok 
yaşanan yerleşim merkezinin niteliği35, medeni durum36 değişkenleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

Tek çocuk isteğini dile getiren kadınların oranı (%17,7) erkeklere göre 
(%12,3) yüksektir. Buna karşılık dört ve daha fazla sayıda çocuk isteyen 
erkekler (%12,2) kadınlara (%5,5) göre daha yüksek orana sahiptirler. 

Öğrenim düzeyi yükseldikçe bir veya iki-üç çocuk isteği artış kayde-
derken, dört ve üstü çocuk isteği azalma kaydetmektedir. 

İlginç durum yaşta gözlenmektedir. İki-üç çocuk isteği yaşlara göre 
önemli bir değişiklik göstermezken (ortalama %73,1), tek çocuk isteği ya-
şın yükselmesine bağlı olarak azalma kaydederken, dört ve üstü sayıda 
çocuk isteği artış kaydetmektedir. Buna göre insanlar yaşlandıkça çevre-
lerinde daha fazla çocuk görmek istiyorlar denilebilir. 
                                                                                                                                        
25 X2: 56,609, P<0,05, C: 0,093, df: 4. 
26 X2: 16,935, P<0,05, C: 0,051, df: 4. 
27 X2: 26,036, P<0,05, C: 0,063, df: 4. 
28 X2: 135,887, P<0,05, C: 0,143, df: 22. 
29 X2: 127,502, P<0,05, C: 0,141, df: 3. 
30 X2: 268,308, P<0,05, C: 0,202, df: 15. 
31 X2: 365,318, P<0,05, C: 0,234, df: 18. 
32 X2: 129,051, P<0,05, C: 0,142, df: 12. 
33 X2: 160,059, P<0,05, C: 0,158, df: 15. 
34 X2: 110,158, P<0,05, C: 0,131, df: 6. 
35 X2: 159,99, P<0,05, C: 0,141, df: 6. 
36 X2: 157,242, P<0,05, C: 0,141, df: 3. 
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Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alındığında sosyo-ekonomik 
düzey yükseldikçe bir çocuk isteği azalmakta, iki-üç çocuk isteği artış 
kaydetmektedir. Dört ve daha fazla çocuk isteği düşük sosyo-ekonomik 
düzeylerde daha yüksektir. Bu durumun çocuğun ekonomik değeriyle 
açıklanabileceği kanaatindeyiz. Benzer durum ailenin aylık gelir düzeyi 
değişkeninde de gözlenmektedir. En çok yaşanan veya doğulan yerleşim 
merkezinin niteliği istenen aile yapısında benzer özellikli bir değişken 
olarak anlam kazanmaktadır. Kırsal doğumlular veya en çok kırsalda ya-
şamış olanlar dört ve daha fazla sayıda çocuğu, kentte doğmuş veya en 
çok kentte yaşamış olanlara oranla daha fazla isterlerken, tek çocuğu 
daha az istemektedirler. İki-üç çocuk isteği kırsal veya kent değişkenleri 
açısından kayda değer bir farklılaşmaya yol açmamaktadır. 

Evli olanlar bekâr olanlara oranla çocuk sayısının daha fazla olmasını 
istemektedirler. Evli olanların %12,3’i tek çocuklu aileyi tercih ederken, 
bekârların %21,8’i tek çocuklu aileyi tercih etmektedir. Buna karşılık ev-
li olanların %75’i iki-üç, %10,2’si dört ve üstü sayıda çocuklu aileyi ter-
cih ederken, bekârların %69’u iki-üç, %4,6’sı dört ve üstü sayıda çocuk-
lu aileyi tercih etmektedir. 

İstenen çocuk sayısı ile bölge değişkeni arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki vardır37. İki değişkenle ilgili verilerin yer aldığı tablo in-
celendiğinde istenen çocuk sayısı ile ilgili olarak tek çocuk cevabını ve-
renlerin en yüksek oranda yer aldıkları üç bölgenin Batı Marmara 
(%22,6), Batı Karadeniz (%21) ve İstanbul (%21,4) olduğu anlaşılmakta-
dır. Buna karşılık istenen çocuk sayısı ile ilgili olarak iki-üç cevabını ve-
renlerin en yüksek oranda yer aldıkları üç bölgenin Doğu Marmara 
(%81,1), Orta Doğu Anadolu (%76,7) ve Doğu Karadeniz (%76,6) olduğu 
anlaşılmaktadır. Dört ve daha fazla çocuklu aileyi tercih edenlerin en 
yüksek oranda yer aldıkları üç bölgenin ise Akdeniz (%12), Orta Anadolu 
(%11,9) ve Orta Doğu Anadolu (%10,6) olduğu anlaşılmaktadır. 

Evliliğin Anlamı ve Önemi 

Evlilik, yazısız toplumsal kuralların veya yasaların öngördüğü şekilde 
karşı cinsten en az iki kişinin yaşantılarını birleştirmeleridir. Evlilik, sos-
yoloji sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır: Geleneksel olarak evlilik, 
yetişkin bir erkek ile yetişkin bir kadın arasındaki yasal geçerliliği olan, 
belirli hak ve yükümlülükler getiren bir ilişki38. İstisnaları bir yana, daha 
çok iki kişi arasında gerçekleşen ancak sosyal, kültürel, ekonomik, siya-
sal, cinsel açılımlarıyla çok daha geniş bir düzlemde anlam kazanan evli-
lik esas itibarıyla bir sözleşmedir39. Nikâh töreni gerçekleşen toplumsal/ 
                                                           
37 X2: 143,268, P<0,05, C: 0,149, df: 33. 
38 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, s. 223. 
39 Hicret Fişek, Türkiye’de Ailenin Değişimi, Yasal Açıdan İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler 

Derneği, Ankara, 1984, s. 6. 
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yasal sözleşmenin biçimsel kısmını oluşturmaktadır. Nikâh ile birlikte 
toplumun ve/veya yasanın kabul ettiği evlilik hayatı başlamış olmakta-
dır. Uygulanış biçimi, gereği ve kapsamı toplumlara göre değişikliklere 
sahip olsa bile, evliliği düzenlememiş bir toplum mevcut değildir. Bütün 
toplumlarda, evliliğin geçerli sayılmasını sağlayan, eşlerin hak ve sorum-
luluklarını belirleyen yasalar, kurallar, gelenekler ve inançlar vardır40. 

Evliliğin sağlıklı başlaması ve amacına uygun şekilde devamı için 
duygu ve akıl dengesinin iyi kurulmasının gerektiği tecrübelerle sabittir. 
Evlilikte duygu boyutunu evlenecek bireyler temsil etmektedir. Çünkü 
evlilik öncesi aşamada evlenecek bireyler daha çok duygularıyla hareket 
ederler; tatlı bir söz, güzel bir görüntü, hoşa giden jest veya mimikler 
duygusal bağlılığın gerçekleşmesini sağlamaya yetebilmektedir. Ancak 
bireylerin kişilikleriyle, zihniyetleriyle, yaşam tarzlarıyla, hayatı değer-
lendiriş biçimleriyle, evliliğe ve aileye bakışlarıyla, toplumsal cinsiyetteki 
konumlarıyla, kültürel durumlarıyla ve diğer birçok özellikleriyle evlilik 
için önemli ve gerekli olan uyumun, dengenin, anlayışın, aile içi ilişkiler 
ve özellikle de eşler için gerekli olan bazı temel özelliklerin bulunup bu-
lunmadığı sadece duygusallığın egemen olduğu bu aşamada evlenecek 
bireyler tarafından ya hiç fark edilmez ya da çok zor veya çok az fark edi-
lir. Eğer evlilik bu şekilde sadece duygusal uyum ile başlarsa, duygusal-
lığın azaldığı veya doğal sınırlarına çekildiği evliliğin takip eden dönemle-
rinde hayatın gerçekleri, kişilerin asıl konum ve durumları bir gerçek 
olarak süreçte ortaya çıktığında ciddi sorunlar yaşanmaya başlar. Başta-
ki duygusal uyum ise bu sorunları çözmede çoğu zaman yetersiz kalır. 
Bu aşama gerekli olanlar kişilerin zihin dünyalarına, yaşam kabullerine, 
toplumsal cinsiyetlere ilişkin özellikleri ve kabulleridir. İşte bu nedenle 
evlenme aşamasında duygusal uyum önemli olmakla birlikte yeterli de-
ğildir. Ayrıca aklın/tecrübenin/mantığın da devrede olması gerekmekte-
dir. Bu ise evlilik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunabilecek ve du-
ruma duygusal pencereden bakmayacak birilerini gerektirmektedir. Do-
ğaldır ki bunlar daha çok aile büyükleridir. Aile büyüklerinin evlilik ka-
rarında devrede olması genellikle sürecin akıl boyutunu tamamlamaya 
katkı sağlamaktadır. Tecrübe sahibi, durumu rasyonel olarak değerlen-
dirme gücüne sahip aile büyükleri evlenmeyi düşünen bireylerin durum-
larını değerlendirip düşünülen evliliğin sağlıklı bir beraberlik getirip ge-
tirmeyeceğini evlenecek bireylere göre daha kolay fark ederler. Böylelikle 
hem duygunun ve hem de aklın etkili olduğu bir evliliğin gerçekleşmesi 
sağlanır. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki sadece aklın devrede olduğu ve 
duygusal boyutun bulunmadığı evlilikler için de olumlu şeyler söylemek 
                                                           
40 Neşide Yıldırım, Türk Aile Sistemi İçinde Edirne Ailesinin Sosyal Yapı Özellikleri, İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1992, s. 40-46. 
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zordur. Çünkü duygusal uyumun, beraberliğin olmadığı yerde yaşanan 
veya yaşanacak muhtemel sorunlar karşısında akıl çok kolaylıkla teslim 
olabilir; direnç göstermeyebilir; direnç göstermeyi anlamlı bulmayabilir. 
Ancak bireyler arasındaki duygusal uyum ve beraberliğin ürünü olan 
sevgi, zorlukları aşmaya imkân sağlayacak olan dayanışmayı, fedakârlığı 
oluşturur. Duygu boyutu olmayan bir evliliğin evi, yuvaya dönüştürmesi 
zordur. Bu bağlamda evlenecek bireylerin kendi aralarında görüşüp-ko-
nuşup evlilik beraberliğine karar vermeleri ve aile büyüklerinin de devre-
ye girip görüş ve kanaatlerini bildirerek evlilik kararının alınması duygu-
akıl dengesinin yer aldığı evlilik tarzı olarak anlam kazanırken; evlenecek 
bireylerin görüş ve kanaatlerinin hiç işe karıştırılmadığı, evlenilecek kişi-
ye ve evliliğe ilişkin kararı sadece aile bireylerinin/büyüklerinin verdiği 
evlilik tarzı ise duygusal uyum ve beraberliğin olmadığı evlilik türü ola-
rak anlam kazanmaktadır. Konu dâhilinde araştırmanın evlilikle ilgili 
bulguları incelendiğinde, genel anlamda evliliklerin yaklaşık yarısının 
farklı açılardan olumsuz olarak nitelenebilecek, eleştirilebilecek tarzlarda 
gerçekleştiği, duygu-akıl dengesinin söz konusu olduğu evliliğin ise tüm 
evlilikler içerisinde yarıdan biraz az bir oranı (%42) teşkil ettiği anlaşıl-
maktadır. 1993 ve 1998 Türkiye nüfus ve sağlık araştırmaları sonuçları-
na göre41, evliliğe kendisi karar veren 1993’de %25,9, 1998’de %36,1 
(araştırmamızda bu tarz evlilik oranı %50,4); ailesi karar veren 1993’de 
%67,8, 1998’de %58,1’dir (araştırmamızda bu tarz evlilik oranı %45,6). 
Evliliğe kendisi karar verenlerden 1993’de %95,4’ü, 1998’de 90,1’i aile 
onayını almıştır. Evliliğine ailesi tarafından karar verilenlerden 
1993’de %78,9’unun, 1998’de 81,9’unun kendi onayı alınmıştır. Araş-
tırmamızın bulgusu ve önceki yıllara ait istatistikler karşılaştırıldığın-
da evliliklerde evlenecek bireylerin karar verme oranı önemli bir artış 
kaydederken, aile büyüklerinin sürece dâhil edilme oranları önemli bir 
azalma göstermektedir. 

Evlilik aşamasında kıydırılan nikâh türü dikkate alınacak olursa, 
Devlet İstatistik Kurumu’nun Evlenme İstatistikleri’ne göre Türkiye’de 
1993 yılında resmi nikâhlı oranı %3,2 iken 1998’de %3,8’dir. Resmi 
ve dini nikâhı olanların oranı 1993’de %89,0, 1998’de %88,5’dur. 
Sadece dini nikâhı olanlar 1993’de %7,5, 1998’de %7,4’tür. Tarafımız-
dan yürütülen araştırmanın bulgularına göre ise 2008 yılının Türkiye’-
sinde sadece resmi nikâhla evlenenlerin oranı %10,4, sadece dini nikâh-
la evlenenlerin oranı %4,2 olmasına karşılık resmi ve dini nikâhın iki ile 
birlikte evlenenlerin oranı ise %85,1’dir. Anlaşıldığı üzere toplumun evle-
nirken kıydırılan nikâh biçimine ilişkin tercihinde sadece resmi nikâhla 
evlenmenin lehine, sadece dini nikâhla evlenmenin aleyhine bir değişim 
                                                           
41 Latife Çimen Kabaklı, Türk Ailesinde Karar Mekanizmaları ve Kadının Rolü, Sakarya Üni-

versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003, s. 84 
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yaşanıyor olmakla birlikte tüm evlilikler dikkate alındığında nikâh tar-
zında kayda değer bir değişme gerçekleşmemiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre başarılı bir evlilik için üç özellik ön 
plana çıkarılmaktadır. Bunlar eşler arasında anlayış ve hoşgörünün 
(%25,9), saygının (%23,9) ve din birliğinin (%14,8) bulunmasıdır. Kuşku 
yok ki her çağda ve toplumda evliliğin amacına ulaşması, toplumun yapı 
taşının sağlam olması, ailenin temelini oluşturan eşlerin birbirlerine say-
gı, sevgi ve anlayışla bağlanmalarını gerektirmektedir. Din birliği ise ben-
zer yaşam tarzına, kültüre, dünya görüşüne aidiyet sağlaması ve dolayı-
sıyla evliliğin sağlıklı yürütülmesinin bazı şartlarını gerçekleştirmesi açı-
sından önemlidir. Bu açıdan katılımcıların %79,8’inin dini nikâh olma-
dan olmaz görüşünü dile getirmiş olması manidardır. 

Mevcut aile yapıları dikkate alındığında evlilerin genelinin yürüttükle-
ri evlilikten memnun olmaları aile yapısı adına sevindirici bir durumdur. 
Zira katılımcıların %38,7 yürütmekte olduğu evliliğinden çok memnun ol-
duğunu ifade ederken %48,5’lik kesim ise memnun olduğunu ifade et-
miştir. Bu durum doğal olarak aile ortamına da yansımaktadır. Katılım-
cıların %62,6’sı mensubu olduğu aile ortamını huzurlu olarak nitelerken, 
%20,9’u ise çok huzurlu olarak nitelemiştir. Bu da yine doğal olarak evli-
liği değerlendirme tarzına yansımaktadır. Katılımcıların %63,8’i için evli-
lik mutluluk, %16,9’u için ise ihtiyaçtır. Evlilik hakkında olumsuz değer-
lendirmede bulunup esarettir diyenler görece azdır (%5,1). 

Evlenme tarzı ile yürütülen evlilikten memnuniyet durumları karşı-
laştırılacak olursa, iki değişken arasında istatistiksel açısından anlamlı 
ve güçlü sayılabilecek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir42. Yürütmekte ol-
duğu evliliğinden en yüksek oranda memnun olmayanların aile büyükle-
rinin kararıyla-görüşü alınmadan (%8,8) ve kendileri tanışarak/aile bü-
yükleri istememesine rağmen evlenenler (%9,3) olduğu anlaşılmıştır. Do-
layısıyla evliliğinden memnun olanlar kendileri tanışarak/aile büyükleri-
nin onayıyla (%92,4) ve aile büyüklerinin kararıyla/görüşü alınarak (%87) 
evlenenler olduğu anlaşılmaktadır. Bu da evlenme tarzının evliliğin nite-
liğini belirleyen değişkenlerden birisi olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. 

Evlenme yaşı ile yürütülen evlilikten memnuniyet durumları arasında 
da istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir43. Görece küçük yaşlarda veya geç yaşlarda evlenenlerin 
daha yüksek oranda olmak üzere evliliğinden memnun olmadığı tespit 
edilmiştir. 16 ve daha düşük yaşlarda evlenenlerin %10,1’i, 17-18 yaşla-
rında evlenenlerin %10,3’ü, 31-35 yaşlarında evlenenlerin %9,1’i ile 36 
ve üstü yaşlarda evlenenlerin %20’si evliliğinden memnun olmadığını ifa-
                                                           
42 X2: 222,289, P<0,05, C: 0,216, df: 12. 
43 X2: 219,151, P<0,05, C: 0,215, df: 21. 
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de etmiştir. Buna karşılık 19-20 yaşlarında evlenenlerin %5,9’u, 21-22 
yaşlarında evlenenlerin %4,1’i, 23-26 yaşlarında evlenenlerin %4,5’i, 27-
30 yaşlarında evlenenlerin %2,3’ü evliliğinden memnun olmadığını ifade 
etmiştir. 

İlginç ve önemli bir bulgu olarak ifade etmek gerekirse, evlenirken 
kıydırılan nikâh türü ile yürütülmekte olan evlilikten memnuniyet duru-
mu arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir44. Evliliğinden en yüksek oranda memnun 
olmayanlar evlenirken sadece dini (%16,9) veya sadece resmi (%16,2) ni-
kâh kıydıranlardır. Evlenirken dini ve resmi nikâhın ikisini birden kıydı-
ranlar yürütmekte olduğu evliliğinden en yüksek oranda memnun olan-
lardır (%89,3). Memnuniyeti en az olanlar ise evlenirken sadece dini ni-
kâh kıydıranlardır (%74,3). 

Evliliği değerlendirme tarzı ile katılımcıların cinsiyetleri arasında ista-
tistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir ilişki vardır45. Erkek 
katılımcılara göre evlilik daha çok ihtiyaç (erkek: %23,6, kadın: %11) ol-
masına karşılık, kadın katılımcılar için ise daha çok mutluluktur (erkek: 
%58,6, kadın: %68,2). Evliliği değerlendirmede en çok kararsızlık yaşa-
yanlar da kadınlardır (erkek: %11,5, kadın: %16,5). 

Evlenme tarzı ile evliliğin değerlendirilme tarzı karşılaştırılacak olur-
sa, iki değişken arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayıla-
bilecek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir46. Evliliği en yüksek oranda esa-
ret olarak niteleyenlerin (%8,4) aile büyüklerinin kararıyla-görüşü alınma-
dan evlenenler olduğu anlaşılmıştır. Evliliği en yüksek oranda ihtiyaç 
olarak niteleyenlerin ise aile büyüklerinin kararıyla-görüşü alınmadan 
(%20,5) ile aile büyüklerinin kararıyla/görüşü alınarak (%29) olduğu tes-
pit edilmiştir. Yine, eşle tanışma biçimi ile evliliği değerlendirme tarzı 
arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir47. Evliliği en yüksek oranda esaret olarak nitele-
yenlerin ailem buldu ve tanıştık (%13,2) ve nişan/nikâh sırasında tanıştık 
(%9,3) diyenler olması son derece manidardır. Evliliği değerlendirmede 
en yüksek oranda kararsızlık yaşayanlar da bu iki kesimdir. 

Nikâhın Önemi ve Anlamı 

Bütün toplumlarda aile birliği toplumsal bir ilanla/törenle başlar48. 
Bu aileye en azından toplumsal bir meşruiyet kazandırır. Böylelikle inşa 
                                                           
44 X2: 280,031, P<0,05, C: 0,240, df: 6. 
45 X2: 226,122, P<0,05, C: 0,181, df: 3. 
46 X2: 217,988, P<0,05, C: 0,214, df: 12. 
47 X2: 331,213, P<0,05, C: 0,260, df: 12. 
48 Ömer Demir, Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yayınları, İstanbul, 1993, s. 

126. 
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olan aile birimi toplumsal işlevini yerine getirmeye başlar. Söz konusu 
ilan/tören nikâhtır. Nikâhın biçimi toplumdan topluma değişebilir, an-
cak aileyi toplumsal bir ilanla/nikâhla başlatmayan toplum yoktur. Fa-
kat ne var ki günümüzün modern dünyasında, sekülerleşmenin ve bi-
reyselleşmenin baskın etkisiyle nikâhsız birliktelik olarak isimlendirilen 
bir duruma rastlanır olmuştur49. Elbette ki nikâhsız birliktelik toplumsal 
diğer tüm sapmalar gibi olabilir ve oluyor da. Ancak önemli olan salt be-
raberlik değil, niçin ve nasıl beraberlik olduğudur. İnsanlar, toplumsal 
normlara rağmen sadece cinsel ihtiyaçlarını karşılamak veya sadece yal-
nızlık duygusundan kurtulmak veya sadece çocuk edinmek veya sadece 
evin zorunlu giderlerini/sorumluluklarını paylaşmak veya daha çok boş 
zamanlarını birlikte geçireceği bir arkadaş edinmek için diğer cinsten bi-
risiyle nikâhsız beraberlik gerçekleştirebilir. Ancak bu beraberlik hiçbir 
zaman söz konusu ihtiyaçların hepsini birden karşılamaz. Eğer hepsinin 
karşılanması istiyorsa bu aile kurumunun gerektirdiği sorumluluk, feda-
kârlık, güven, bağlılık, anlayış, işbirliği, dayanışma gibi özelliklerin bir 
arada olmasını gerektirir. Bunlar olunca da nikâhsız beraberlik değil çok 
daha kapsamlı ve derinlikli olan aile beraberliği oluşur. Bu beraberlik ise 
toplumsal meşruiyetini ve dolayısıyla sosyal, ekonomik, bireysel güven-
cesini nikâh ile kazanır. Ayrıca nikâh bireylerin haklarını yasal veya top-
lumsal açıdan güvence altına alır. 

Yürütülen araştırma ile tespit edilmiştir ki nikâhın toplumsal/yasal 
açıdan sağladığı güvenceler açısından önemi hala güçlü bir şekilde bilini-
yor. Ailenin sadece kişisel tutku ve isteklerini karşılamak için inşa edilen 
bir beraberlik olmadığının farkında olanlar çoğunluktadır. Bu toplumu-
muz adına sevindirici bir durumdur. Ancak görece az da olsa nikâhsız be-
raberliği normal veya olabilir bulanların bulunması geleceğe ilişkin toplum-
sal bir problemin de işareti olarak anlam kazanmaktadır. Zira katılımcıla-
ra yöneltilen nikâhsız beraber yaşayan bir komşuya tepkilerinin ne olacağı 
sorusuna katılımcıların %50’si rahatsız olurum demiştir. Rahatsız olmam 
diyenlerin oranı sadece %10’dur. Ancak %31,5’lik bir kesim ise ilgilenmem 
demiştir. Bu ilgilenmem cevabı açıktır ki herkes istediği gibi yaşar; bu be-
nim değil, onun bileceği bir iştir gibi modern paradigmanın gerektirdiği bir 
cevaptır. Çünkü geleneksel kültürde bu tür işler bireysel değil, toplumsal 
olarak görülür ve sapma gösterenler mutlaka uyarılır ve hatta cezalandırı-
lırdı. Beni ilgilendirmez diyen %31,5’lik oran modern türden bir hoşgörü-
nün gelişme trendi hakkında ipuçları vermektedir. Bu trendin ise ailenin 
yapısal ve işlevsel özelliklerini tehdit ettiği açıktır. 

Katılımcıların evlilik yaşları ile nikâhsız beraber yaşayan komşuya 
tepkinin niteliği arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayıla-
                                                           
49 Bilton, Sosyoloji, s. 252; Anthony Giddens, Sosyoloji, (Trc: H. Özel, C. Güzel), Ayraç Ya-

yınları, Ankara, 2000, s. 175-176. 
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bilecek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir50. 31-35 yaşlarında evlenenlerin 
diğer yaşlarda evlenenlere göre en yüksek oranda (%20,6) nikâhsız bera-
ber yaşayan bir komşuya tepkilerinin ne olacağı sorusuna rahatsız ol-
mam demiş olmaları dikkat çekicidir. Nikâhsız beraber yaşayan komşu-
dan en yüksek oranda rahatsız olacağını ifade edenler ise görece en kü-
çük yaşlarda evlenenlerdir (%72,7). Buna karşılık 21-22 yaşlarında evle-
nenlerin %51,8’i, 23-26 yaşlarında evlenenlerin %52,4’ü, 27-30 yaşların-
da evlenenlerin %50,6’sı, 31-35 yaşlarında evlenenlerin %20’si, 36 ve üs-
tü yaşlarda evlenenlerin %45,6’sı nikâhsız beraber yaşayan komşudan 
rahatsız olacağını ifade etmişlerdir. Nikâhsız beraber yaşayan komşu ko-
nusunda nasıl bir tepkide bulunacağıyla ilgili olarak en yüksek oranda 
kararsızlık yaşayanlar 31 ve üstü yaşlarda evlenenlerdir. 31-35 yaşların-
da evlenenlerin %34,2’si, 36 ve üstü yaşlarda evlenenlerin %26,3’ü ni-
kâhsız beraber yaşayan komşuya yönelik tutumuyla ilgili olarak karar-
sızlık yaşadığını ifade etmiştir. 

Eşle ilk tanışma biçimi ile nikâhsız beraber yaşayan komşuya yönelik 
tutumun şekli arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sayılabile-
cek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir51. Nikâhsız beraber yaşayan komşu-
dan en yüksek oranda (%70,6) rahatsız olacağını ifade edenler eşini kom-
şusu olduğu için evlenmeden önce de tanıyanlardır. Bu durum mahalle 
mahremiyetinin etkisini göstermesi açısından önemli ve anlamlıdır. Buna 
karşılık nikâhsız beraber yaşayan komşudan en yüksek oranda rahatsız ol-
mayacağını ifade edenler ise eşiyle okul/iş arkadaşı olduğu için tanışanlar 
(%14,8) ve bir arkadaş aracılığıyla tanışanlar (%12,1) olması manidardır. 

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile nikâhsız beraber yaşayan komşu-
ya yönelik tutumun şekli arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güç-
lü sayılabilecek bir ilişki vardır52. Öğrenim düzeyi yükseldikçe nikâhsız 
beraber yaşayan komşudan rahatsız olmama veya bu komşu ile ilgilen-
meme oranında artış gözlenmektedir. Örneğin ilkokul düzeyi öğrenime 
sahip olanların %5,4’ü nikâhsız beraber yaşayan komşudan rahatsız ol-
mayacağını ifade ederken lise düzeyi öğrenime sahip olanların %10,5’i, 
lisans ve üstü öğrenime sahip olanların %16,5’i nikâhsız beraber yaşa-
yan komşudan rahatsız olmayacağını ifade etmiştir. Yine ilkokul düzeyi 
öğrenime sahip olanların %24’ü nikâhsız beraber yaşayan komşuyla ilgi-
lenmeyeceğini ifade ederken lise düzeyi öğrenime sahip olanların %29’u, 
lisans ve üstü öğrenime sahip olanların %36,4’ü nikâhsız beraber yaşa-
yan komşuyla ilgilenmeyeceğini ifade etmiştir. 

Katılımcıların medeni durumları ile nikâhsız beraber yaşayan komşu-
ya yönelik tutumları arasında istatistiksel açısından anlamlı ve güçlü sa-
                                                           
50 X2: 413,781, P<0,05, C: 0,290, df: 21. 
51 X2: 285,132, P<0,05, C: 0,243, df: 15. 
52 X2: 308,562, P<0,05, C: 0,211, df: 18. 
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yılabilecek bir ilişki vardır53. Evli olanların %56,6’sı nikâhsız beraber ya-
şayan komşudan rahatsız olacağını ifade ederken, dul/boşanmış olanla-
rın %39,5’i, bekârların ise %38,1’i nikâhsız beraber yaşayan komşudan 
rahatsız olacağını ifade etmiştir. Evli olanların %8,5’i nikâhsız beraber 
yaşayan komşudan rahatsız olmayacağını ifade ederken, dul/boşanmış 
olanların %21,7’si, bekârların ise %13,8’i nikâhsız beraber yaşayan kom-
şudan rahatsız olmayacağını ifade etmiştir. Yine evli olanların %27,9’u 
nikâhsız beraber yaşayan komşuyla ilgilenmeyeceğini ifade ederken, dul/ 
boşanmış olanların %33,6’sı, bekârların ise %38,9’u nikâhsız beraber 
yaşayan komşuyla ilgilenmeyeceğini ifade etmiştir. 

Eş Seçimi 

Şüphesiz evlilikle ilgili önemli konulardan birisi eşle ilk kez nasıl tanı-
şıldığıdır. Eşinizle nasıl tanıştınız? sorusuna bir tanıdık/arkadaş aracılı-
ğıyla cevabı %37,7 ile ilk sırada yer almaktadır. Burada dikkat çeken 
noktalardan birisi, akraba evliliklerinin yüksek düzeyde olduğu kabul 
edilen ülkemizde akraba olduğum için tanıyordum cevabının %17,7 gibi 
görece düşük orana sahip olmasıdır. Komşum olduğu için, arkadaşım ol-
duğu için ve ailem buldu tanıştık şıkları birbirine yakın olmak üzere %14 
civarlarında seyretmektedir. Bu durum akraba evliliklerindeki düşüşe 
işaret ettiği gibi son üç şıkkı bir araya getirdiğimizde adayların bizzat ta-
nışarak evlenmesi durumunun bir hayli yüksek olduğunu, yaklaşık iki 
evlilikten birisinde adayların bizzat tanışarak gerçekleştirdiklerini göster-
mektedir. Gerçi bunların bir kısmının yakın akrabalık çerçevesinde ger-
çekleşmiş olabileceği gibi en yüksek oran olan bir tanıdık aracılığıyla şık-
kı da yerine göre tanışarak evlenme olarak değerlendirilebilir. Yani sonuç 
olarak evlilikler genelde belirgin bir tanışmanın sonunda gerçekleşmek-
tedir. Burada dikkat çeken noktalardan bir diğeri de bir arkadaş aracılı-
ğıyla tanıştık oranının kadınlarda genel ortalama olan %37,7’nin üzerin-
de (%42,3) iken erkeklerde ailem buldu cevabının, genel ortalamanın 
(%13,8) üzerinde ve aynı kategorideki kadınların iki katını geçmesidir. 
Genç evlilerde bir tanıdık aracılığıyla tanıştık oranı yüksek iken, yaşlı ev-
lilerde bu oran bir hayli düşüktür. Akraba tanışıklığı ise fakirlerde zen-
ginlerden daha yüksek görünüyor ki, akrabalığın düğün külfetlerini 
azaltmış olması gerekçe olabilir. Yine okuryazarlık tanışarak evlenmeyi 
artırırken, yaşanan yer değişkeninde köyde ailenin bulmuş olması genel 
ortalamanın bir hayli üzerindedir. Bu sonuçlarda modern gelişmelerin 
etkili olduğu söylenebilir. Bu tespitlerin dayanakları olan veriler dikkate 
alınacak olursa; öğrenim düzeyinin eşle tanışma biçiminde istatistiksel 
açıdan önemli ve anlamlı bir değişken olduğu anlaşılmıştır54. Öğrenim 
                                                           
53 X2: 233,863, P<0,05, C: 0,185, df: 6. 
54 X2: 705,152, P<0,05, C: 0,365, df: 30. 
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düzeyi düştükçe akrabam olduğu için tanıyordum ve ailem buldu tanıştık 
cevapları artış kaydederken, bir tanıdık/arkadaş aracılığıyla tanıştık ce-
vabında artış gözlenmektedir. Örneğin ilkokul düzeyi öğrenime sahip 
olanların %21,6’sı akrabam olduğu için tanıyordum, %15,2’si ailem buldu 
tanıştık, %31,4’ü bir tanıdık/arkadaş aracılığıyla tanıştık cevabını verir-
ken, lise düzeyi öğrenime sahip olanların %12,1’i akrabam olduğu için ta-
nıyordum, %13,6’sı ailem buldu tanıştık, %45,1’i bir tanıdık/arkadaş ara-
cılığıyla tanıştık cevabını vermiştir. Bunun yanı sıra lisans ve üstü öğre-
nime sahip olan evli katılımcıların ise %9,7’si akrabam olduğu için tanı-
yordum, %4,2’si ailem buldu tanıştık, %43,5’i bir tanıdık/arkadaş aracılı-
ğıyla tanıştık cevabını vermiştir. 

Kırsalda akraba çevresinden evlenmenin ve bir tanıdık/arkadaş aracılı-
ğıyla tanışarak evlenmenin kente oranla daha yaygın olduğu tespit edil-
miştir. Bununla ilgili olarak istatistiksel bulgular şöyledir: kırsalda doğan 
katılımcıların %19,5’i eşinizle ilk kez nasıl tanışıp, evlendiniz? sorusuna 
akrabam olduğu için tanıyordum, %30,5’i ise tanıdık/arkadaş aracılığıyla 
tanıştık cevabını verirken, kent doğumlu katılımcıların ise %9,7’si eşinizle 
ilk kez nasıl tanışıp evlendiniz? sorusuna akrabam olduğu için tanıyordum, 
%45’i de bir tanıdık/arkadaş aracılığıyla tanıştık cevabını vermiştir55. 

Evli katılımcıların eşleriyle ilk tanışmaları yaşları açısından incelendi-
ğinde değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve görece güçlü sa-
yılabilecek bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir56. Yaş küçüldükçe akra-
bam olduğu için tanıyordum cevabında azalma gözlenirken, bir tanıdık/ar-
kadaş aracılığıyla tanıştık cevabında artış gözlenmektedir. Örneğin 18-24 
arası yaşa sahip katılımcıların %8,9’u akrabam olduğu için tanıyordum ce-
vabını verirken, 25-30 arası yaşa sahip katılımcıların %10,7’si, 45-54 ara-
sı yaşa sahip katılımcıların %22,7’si, 65 ve üstü yaşa sahip olan katılımcı-
ların ise %17,2’si akrabam olduğu için tanıyordum cevabını vermiştir. Bu-
na karşılık 18-24 arası yaşa sahip katılımcıların %42,5’i bir tanıdık/arka-
daş aracılığıyla tanıştık cevabını verirken, 25-30 arası yaşa sahip katılım-
cıların %46,3’ü, 45-54 arası yaşa sahip katılımcıların %24,7’si, 65 ve üstü 
yaşa sahip olan katılımcıların ise %16,2’si bir tanıdık/arkadaş aracılığıyla 
tanıştık cevabını vermiştir. Ailem buldu ve tanıştık cevabında en yüksek 
oran (%26,3) 65 ve üstü yaşa sahip olan katılımcılara, nişan/nikâh sıra-
sında tanıdım cevabında ise yine en yüksek oran 55-64 (%13,7) ve 65 ve 
üstü yaşa sahip olan katılımcılara (%9,1) aittir. 

Evlilik Yaşı 

Aile yapısıyla ilgili sorunlardan bir diğeri evlenme yaşıdır. Araştırma-
nın bulgularına göre, Türkiye genelinde evlenme yaşının aritmetik orta-
                                                           
55 X2: 262,222, P<0,05, C: 0,233, df: 10. 
56 X2: 402,258, P<0,05, C: 0,285, df: 25. 
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laması konuyla ilgili sorunun cevap seçenekleri bağlamında 4,03’tür. Bu 
ise 21-22 yaş grubu bölümünün sonlarına yakın bir kısmı, yani daha 
çok 22 yaşı işaretlemektedir. Bu konuda diğer bazı araştırmaların bulgu-
ları da birer karşılaştırma değeri olarak önemlidir. Vatandaş’ın Trabzon’-
da Ailenin Yapısı ve Problemleri (Trabzon-Türkiye Karşılaştırması) araştır-
masının bulgularına göre57 Türkiye genelinde evlenme yaşının aritmetik 
ortalaması 3,95’tir. Bunlar ise bu araştırmanın bulgularıyla tam uyumlu 
olacak şekilde 21-22 yaş grubu bölümünün sonlarına yakın bir kısmı, 
yani 22 yaşı işaretlemektedir. Timur’un Türkiye’de Aile Yapısı isimli 
araştırmasına göre kadınların evlilik yaş ortalaması 17, erkeklerin evlilik 
yaşı ortalaması 22’dir58. Timur’un araştırma bulgularına göre bölgeler öl-
çeğinde kadınların evlilik yaşının en düşük olduğu bölge 16,3 ile Doğu 
Anadolu, en yüksek olduğu bölge ise 17,8 ile Batı Anadolu’dur. Erkekler 
için evlilik yaşı ortalamasının en düşük olduğu bölge 20,9 ile Karadeniz, 
en yüksek olduğu bölge ise 21,8 ile Akdeniz’dir59. Başol’un araştırmasına 
göre60 Türkiye’de erkeklerin evlenme yaş ortalaması 21, kadınların ise 
18’dir. Kırsaldaki evlenme yaşı kentlere göre daha düşüktür. Kağıtçıba-
şı’nın tespitlerine göre ise61 Türkiye’de kadınların %52’sinin evlenme yaşı 
15-17, geriye kalan kadınların %29’ununki 18-20, %16’sınınki 15’den 
küçük olmasına karşılık, %2’sinin evlilik yaşı 24-26, %1’in evlilik yaşı ise 
26’nın üzeridir. Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri62 isimli araştırma-
da evlilik yaşı ortalaması kadınlarda 16,9, erkeklerde 20,6 olarak tespit 
edilmiştir. Özen’in Soma köylerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 
katılımcıların %59’unun evlilik yaşı 22-24, %24’ün evlilik yaşı 25-27’dir. 
%9’u ise 19-21 yaşlarında evlenmiştir63. 

Bekleneceği üzere evlilik yaşı kadın ve erkek olmaya göre önemli dü-
zeyde farklılığa sahiptir. Evlilik yaşı cinsiyetlere göre incelendiğinde de-
ğişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve görece oldukça güçlü 
bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir64. Araştırmanın bulgularına göre ve 
beklendiği üzere kadınların evlilik yaşı erkeklere oranla daha düşüktür. 
Örneğin 16 ve altı yaşlarda evlenen erkeklerin oranı %3,9 olmasına kar-
                                                           
57 Vatandaş, Trabzon’da Ailenin Yapısı ve Problemleri (Trabzon-Türkiye Karşılaştırması), s. 

111. 
58 Timur, Türkiye’de Aile Yapısı, s. 94. 
59 Timur, Türkiye’de Aile Yapısı, s. 97. 
60 Koray Başol, Demografi-Beşeri Kaynaklar ve Gelir Dağılımı, İzmir, 1988, s. 140. 
61 Çiğdem Kağıtçıbaşı, “Türkiye’de Çocuğun Değeri, Kadının Rolü ve Doğurganlığı”, (Editör) 

N. Abadan Unat, Türk Toplumunda Kadın, Ankara, 1980, s. 92. 
62 Tuğaç, Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri Rapor-1, s. 112. 
63 Sevinç Özen, Sanayi Kasabasında Yaşam Biçimi ve Aile Yapısında Meydana Gelen Değiş-

meler-Soma Örneği, İzmir, 1991, s. 134. 
64 X2: 421,993, P<0,05, C: 0,291, df: 7. 
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şılık, kadınların oranı 7,4’tür. Yine 17-18 yaşlarında evlenen erkeklerin 
oranı %6,8, kadınların oranı 18,9’dur. 19-20 yaşlarında evlenen erkekle-
rin oranı %12,8, kadınların oranı 23,6, 21-22 yaşlarında evlenen erkek-
lerin oranı %15,1, kadınların oranı 14,8’dir. Buna karşılık takip eden 
yaşlarda erkeklerin oranları kadınlara göre artış kaydetmektedir. 23-26 
yaşlarında evlenen erkeklerin oranı %39,4, kadınların oranı 27,2’dir. 27-
30 yaşlarında evlenen erkeklerin oranı %14,9, kadınların oranı 5,3’tür. 
31-35 yaşlarında evlenen erkeklerin oranı %5,2, kadınların oranı 1,9’-
dur. Bu da gösteriyor ki geleneksel etki evlilik yaşında hala varlığını sür-
dürmekte bu nedenle kadınlar daha düşük yaşlarda evlenirken, erkekler 
daha yüksek yaşlarda evlenmektedirler. Bunda ise erkeklerin geleneksel 
olarak aileyi geçindirme sorumluluğunun gereği olarak bir iş sahibi olma 
ve askerlik görevlerini yerine getirmeden kaynaklanan gecikmenin etkisi 
olduğu açıktır. 

Katılımcıların ailelerinin sosyo-ekonomik durumunun evlilik yaşında 
belirleyici bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Her iki değişken arasın-
da istatistiksel açıdan anlamlı ve görece güçlü bir ilişki vardır65. Araştır-
manın bulgularına göre sosyo-ekonomik düzeyi düşük aileye mensup 
olanlar daha erken yaşlarda evlenirlerken, ailesinin sosyo-ekonomik dü-
zeyi görece iyi olanlar daha ileri yaşlarda evlenmişlerdir. Örneğin ailesi-
nin sosyo-ekonomik durumunu çok yoksul olarak tanımlayanların 
%13,6’sı 16 ve daha düşük yaşlarda, %11,6’sı 17-18 yaşlarında, %13,2’-
si 19-20 yaşlarında evlenmiş, ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yok-
sul olarak tanımlayanların %4,9’u 16 ve daha düşük yaşlarda, %18’i 17-
18 yaşlarında, %18,9’u 19-20 yaşlarında evlenmiş, ailesinin sosyo-eko-
nomik durumunu zengin olarak tanımlayanların %2,4’ü 16 ve daha dü-
şük yaşlarda, %0,8’i 17-18 yaşlarında, %28,5’i 19-20 yaşlarında evlen-
miştir. Ailenin aylık gelir düzeyi ile evlilik yaşı arasındaki ilişki66 de aile-
nin sosyo-ekonomik durumu ile paralel özellik göstermektedir; değişen 
sadece oranlardaki oldukça küçük farklılaşmalardır. 

Yine, bekleneceği üzere, evlilik yaşı öğrenim düzeyine göre önemli 
oranlarda değişime uğramaktadır. Evlilik yaşı öğrenim düzeyine göre in-
celendiğinde değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve görece 
çok güçlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir67. Araştırmanın bulgula-
rına göre düşük eğitim düzeylerinde evlilik yaşı düşüş kaydederken, 
yüksek öğrenim düzeylerinde ise evlilik yaşı ileri yaşlara kaymaktadır. 
Örneğin ilkokul düzeyi öğrenime sahip olanların %12,6’sı 16 ve daha dü-
şük yaşlarda, %23’ü 17-18 yaşlarında, %20’si 19-20 yaşlarında, %12,9’u 
21-22 yaşlarında, %21,2’si 23-26 yaşlarında evlenmesine karşılık, lise 
                                                           
65 X2: 216,269, P<0,05, C: 0,213, df: 28. 
66 X2: 294,674, P<0,05, C: 0,247, df: 35. 
67 X2: 806,232, P<0,05, C: 0,388, df: 42. 
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düzeyi öğrenime sahip olanların %2,9’u 16 ve daha düşük yaşlarda, 
%9,3’ü 17-18 yaşlarında, %22,5’i 19-20 yaşlarında, %18,6’sı 21-22 yaş-
larında, %36,4’ü 23-26 yaşlarında evlenmiştir. Bunun yanı sıra lisans ve 
üstü öğrenime sahip olanlardan 16 ve daha düşük yaşlarda evlenen hiç 
kimse yoktur. Lisans ve üstü öğrenime sahip olanların %2,7’si 17-18 
yaşlarında, %8,5’i 19-20 yaşlarında, %11,9’u 21-22 yaşlarında, %49,2’si 
23-26 yaşlarında evlenmiştir. 

Evli katılımcıların evlilik yaşları doğdukları ve en çok yaşadıkları yer-
leşim merkezinin niteliğine göre incelendiğinde doğulan68 ve en çok yaşa-
nan69 yerleşim merkezlerinin evlilik yaşında belirleyici bir değişken oldu-
ğu tespit edilmiştir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse kırsal do-
ğumlu veya en çok kırsalda yaşamış olanlar daha küçük yaşlarda evlen-
melerine karşılık, kent doğumlu veya daha çok kentte yaşamış olanlar 
ise görece daha ileri yaşlarda evlenmişlerdir. Örneğin kırsal doğumlu 
olanların %5,7’si 16 ve daha düşük yaşlarda, %17,2’si 17-18 yaşlarında, 
%19,4’ü 19-20 yaşlarında, %17,4’ü 21-22 yaşlarında, %28,3’ü 23-26 
yaşlarında evlenmesine karşılık, kent merkezi doğumluların %7’si 16 ve 
daha düşük yaşlarda, %9,7’si 17-18 yaşlarında, %16,8’i 19-20 yaşların-
da, %14,3’ü 21-22 yaşlarında, %34,4’ü 23-26 yaşlarında evlenmiştir. 
Daha çok kırsalda yaşamış olanların %7’si 16 ve daha düşük yaşlarda, 
%18’i 17-18 yaşlarında, %19,7’si 19-20 yaşlarında, %19’u 21-22 yaşla-
rında, %25’i 23-26 yaşlarında evlenmesine karşılık, daha çok kent mer-
kezinde yaşamış olanların %6,1’i 16 ve daha düşük yaşlarda, %10,5’i 
17-18 yaşlarında, %18,9’u 19-20 yaşlarında, %15,9’u 21-22 yaşlarında, 
%32,4’ü 23-26 yaşlarında evlenmiştir. Başka araştırmalar ve bunları yü-
rüten araştırmacıların tespitleri, bulgularımızı destekler mahiyettedir. 
Türkdoğan’a göre70 evlilik yaşları bakımından köy toplumu şehir top-
luluklarına göre farklılık göstermektedir. Çünkü köylüler evlenmeye daha 
fazla eğilim göstermektedir ve kadınlar erken yaşta evlenmektedir. 
Bunda evliliğin evlenecek kişilerin kararıyla değil, ailelerin kararlarıy-
la gerçekleşmesinin de etkisi vardır71. Evlenme yaşı sosyo-ekonomik 
yönden gelişmiş bölgelerde, gelişmemiş bölgelere göre daha yüksek-
tir72. 

Zaman içerisinde evlilik yaşının büyüdüğü bilinen bir durumdur. Bu 
durum araştırmamızın da bir bulgusu olarak anlam kazanmıştır. Evli 
                                                           
68 X2: 145,312, P<0,05, C: 0,176, df: 14. 
69 X2: 118,467, P<0,05, C: 0,160, df: 14. 
70 Orhan Türkdoğan, “Türk Ailesinin Yapısı ve Tarihi Gelişimi”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 96, s. 27. 
71 Meryem Koray, Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, Aile Araştırma 

Kurumu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1999, s. 13. 
72 Timur, Türkiye’de Aile Yapısı, s. 97. 
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katılımcıların evlilik yaşları evlilik sürelerine göre incelendiğinde73 yakın 
zamanlarda evlenenlerin daha büyük yaşlarda, daha eskilerde evlenenle-
rin de daha küçük yaşlarda evlendikleri tespit edilmektedir. Bu da evlilik 
yaşının son otuz yıl içinde 3,5 yaş ileri kaydığını göstermektedir. Son bir 
yıl içinde evlenenlerin evlilik yaşı ortalaması 24,2 olmasına karşılık, otuz 
yıl ve öncesinde evlenenlerin evlilik yaşı ortalaması 20,7’dir. Konu bağla-
mında önemli bir referans olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğü’nün verileri dikkate alınacak olursa74; 2006 yılında ilk kez evle-
nen erkeklerin yaş ortalaması 26,1, kadınların yaş ortalaması 22,8’dir. 
Dört yıl içinde gerçekleşen değişim oranını tespit etmek için 2002 yılı is-
tatistikleri dikkate alınacak olursa 2002 yılında ilk kez evlenen erkekle-
rin yaş ortalaması 25,9, kadınların yaş ortalaması 22,7’dir. Araştırmamı-
zın bulgusuna göre son bir yıl içinde evlenen erkeklerin yaş ortalaması 
26,2, kadınların evlilik yaşı ortalaması ise 22,7’dir. Yine araştırmamızın 
bulgularına göre otuz yıl ve öncesinde evlenen erkeklerin evlilik yaşı or-
talaması 22,7, kadınların evlilik yaşı ortalaması ise 19,9’dur. 

Ailenin Reisi 

Şüphesiz aile yapısıyla ilgili önemli faktörlerden birisi de otorite yani ön-
celikle ailede kimin sözünün geçtiğidir. Otorite birliktelikten doğan grup gü-
cünü temsil eden, onu kullanan kişidir. Otorite doğal olarak diğer üyelerden 
daha etkin bir konuma sahiptir. Esasen otorite bir başkasının davranışı 
üzerinde etkili olup değiştirebilme yeteneğidir. Literatürde her ne kadar bir 
ayırım yapılmıyorsa da biz bu etkinliğin maddi ve manevi iki boyutunun ol-
duğunu belirtip, manevi olanını otorite, madde olanını ise iktidar olarak ni-
teleyebiliriz. İşin gerçeği ikisi arasında bir ayrışma sıkça yaşanmakta ve me-
sela yerine göre iktidar erkekte, otorite kadın/annede olabilmektedir. Ne var 
ki sorun çoğu kere erke indirgenmekte ve öyle tartışılmaktadır. 

Her sosyal grup gibi ailede de bir yönetici, son sözü söyleyen bir yet-
kili bulunmaktadır. Bu söz konusu yetkili, aile lideri, hane veya aile rei-
si, aile başkanı gibi sözcüklerle anlatılmaktadır. Esasen ailenin de sonuç 
itibariyle farklı statü ve rollere sahip bireylerin oluşturdukları bir küçük 
grup olduğu düşünülürse bu rol ve statülerin en önemlilerinden birisi-
nin aile reisliği olduğunda şüphe yoktur. Aile reisi genel olarak, ataerkil 
aile yapılarında erkek, anaerkil ailelerde kadındır. Aile reisi ikametgâh 
seçme, aile mülkünü temsil etme, soyu kendine nispet etme haklarına 
sahiptir. Ancak günümüz araştırmalarında ailede otorite kavramı basit-
leştirilmekte ve daha çok da güncel hayatla ilgili kararlarda etkinlik ola-
rak alınmaktadır. 
                                                           
73 X2: 859,116, P<0,05, C: 0,401, df: 49. 
74 www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Istatistikler,Evlenme_Bosanma_.statistikleri.html (Erişim tarihi: 

9 Ocak 2008). 
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Genel bir kanaate göre geleneksel aile yapımızda kadına fazla iş düş-
memektedir. Ancak bu yargı eksiktir, çünkü bugün modernleşmiş kabul 
edilen ailemizde de genelde otorite erkeğe aittir, yani nihai sözü o söyle-
mektedir. Bununla birlikte geleneksel aile yapımızda şöyle bir otorite sı-
ralamasının izlendiğini söyleyebiliriz: En yaşlı erkek üye, büyük oğul, en 
yaşlı kadın75. Günümüzde eşitlikçi otorite söylem ve davranışlarının ön 
plana çıkmasına da bağlı olarak çekirdek niteliği taşıdığı kabul edilen 
ailemizde kadının kararlara katılımı artmaktadır. Şüphesiz biçimsel aile 
reisliği, kır-kent ve bölgelere göre farklılık arz etmekte ve belli şartlar ge-
reğince de değişip dönüşmektedir. Yani farklı şartlarda aile üzerine nihai 
sözü söyleyecek üye değişebilmektedir. Mesela erkek ve kadının çalışa-
madığı bir ailede çalışarak ailenin geçimini sağlayan çocuk fiili veya po-
tansiyel reis durumundadır. 

Araştırma ile tespit edilmiştir ki reislik ile cinsiyet arasındaki bağlantı 
büyük oranda kaybolmakta ve ailenin sorumluluğunu üstlenme, karar 
verme durumları hem erkeğe ve hem de kadına ait kabul edilmektedir. 
Katılımcıların yarıdan fazlası (%57,5) ailenin reisi olarak kadın-erkek bir-
likteliğini ifade etmiştir. Erkeğin ailenin reisi olduğunu ifade edenlerin 
oranı da görece yüksektir (%38,8). Tutuma ilişkin bu tespitin yanı sıra, 
mevcut duruma ilişkin veriler dikkate alındığında katılımcıların %37,9’-
unun ailede sözü geçen kişi olarak babayı ifade ettikleri anlaşılmaktadır. 
Genel olarak düşündüğünüzde ailenizde daha çok kimin söz geçer? soru-
suna anne (%8,1) diyenlerin oranı görece düşük olmasına karşılık, anne 
-baba (%23,9) ve ailede herkesin fikri alınır (%28,8) diyenlerin oranı göre-
ce yüksektir. Hem tutum ve hem de mevcut durum açısından özellikle 
söz konusu demokratik tutumun görece yüksekliği modern değerlerin ve 
anlayışın yaygın kabul görmeye başladığının bir göstergesi olarak değer-
lendirilebilir. Hiç kuşku yok ki bu durum başta rol ayrışması olmak üze-
re birçok yeni durumun açığa çıkmasına ve yaşanmasına yol açmaktadır 
ve açacaktır. Çünkü toplumsal cinsiyet düzleminde önemli bir değişiklik 
gerçekleşmektedir. Kadının ev dışı çalışma hayatına girmesi ve ekonomik 
güvenceye kavuşması değişimin önemli faktörlerindendir. Söz konusu 
reislik dönüşümünün en önemli sebepleri şöyle sıralanabilir: Gençlerin 
bilgilerinin gittikçe artması (çünkü modern teamülde bilgi güçtür), yaşlı 
konumundaki babaların bilgilerinin önemsizleşmesi, dış dünya ile etkile-
şimin fazla olması, babanın gelir düzeyinin düşmesi ve başka aile üyele-
rinin de gelir sahibi olmaları. Bütün bunlar daha çok geleneksel erkek/ 
baba otoritesini erozyona uğratmakta, böylece de bir otorite bölüşümü 
ortaya çıkmaktadır. Tartışılabilir olmakla birlikte Parsons’ın tezine göre 
                                                           
75 Mehmet Eröz, “Türk Ailesi”, Aile Yazıları-1, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990, s. 

229; Orhan Türkdoğan, “Eski Türklerde Aile Tipolojisi”, Türk Yurdu, C. X, S. 40, Ankara, 

1990, s. 6; A. Kurtkan Bilgiseven, Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985, s. 392-394. 
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çekirdek ailelerde karı-koca arasında iç bağımlılık artmakta, bu sürece 
bağlı olarak da otorite de ister istemez eşitlikçi hale gelmektedir ki mut-
lak olmasa da bu kural bizim ailemiz için de geçerlidir. 

Ailede kimin reis olması gerektiğiyle ilgili görüşler dâhilinde önemli 
bir bulgu olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların cinsiyetleri76, öğre-
nim durumları77, medeni durumları78 ve evlilik süreleri79 ile ailede kimin 
reis olması gerektiğiyle ilgili görüşleri arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı ve görece güçlü sayılabilecek bir ilişki vardır. 

Erkek katılımcıların önemli bir kısmı (%53,3) ailede reis olması gere-
kenle ilgili olarak erkek cevabını verirken, kadın katılımcıların ise 
%26,7’si ailede reis olması gerekenle ilgili olarak erkek cevabını vermiş-
tir. Kadınların reislik konusundaki ağırlıklı tercihleri (%68,4) kadın-er-
kek birlikteliği yönündedir. Ailenin reisliğini kadın-erkek birlikteliğine ait 
kılan erkek katılımcıların oranı %44,6’dır. 

Katılımcıların mensup oldukları yaş grubu büyüdükçe ailede erkeğin 
reis olması gerektiği görüşüne verilen destekte artış gözlenmektedir. Ör-
neğin 18-24 yaş grubundaki katılımcıların %32,7’si ailenin reisinin er-
kek olması gerektiği görüşünü dile getirirken, 35-44 yaş grubundaki ka-
tılımcıların %44,7’si, 55-64 yaş grubundaki katılımcıların %48,8’i, 65 ve 
üstü yaş grubuna mensup katılımcıların ise %56,3’ü aynı görüşü dile ge-
tirmiştir. Yine 18-24 yaş grubundaki katılımcıların %61,5’i ailenin reisini 
bir cinse ait kılmayıp erkek-kadın birlikteliğinin reisliğin gereklerini yeri-
ne getirmesi gerektiği görüşünü dile getirirken, 35-44 yaş grubundaki 
katılımcıların %53’ü, 55-64 yaş grubundaki katılımcıların %50,8’i, 65 ve 
üstü yaş grubuna mensup katılımcıların ise %43,8’i aynı görüşü dile ge-
tirmiştir. 

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile ailede reisin kim olacağı görüşleri 
arasında kayda değer bir ilişki vardır. Genel manada ifade etmek gere-
kirse öğrenim düzeyi düştükçe ailenin reisinin erkek olması gerektiği gö-
rüşü artış göstermekte, buna karşılık ailenin reisini bir cinse ait kılma-
yıp erkek-kadın birlikteliğinin reisliğin gereklerini yerine getirmesi gerek-
tiği görüşü artış kaydetmektedir. Örneğin ilkokul düzeyi öğrenime sahip 
katılımcıların %49,2’si ailenin reisinin erkek olması gerektiğini ifade 
ederken, lise düzeyi öğrenime sahip olanların %37,6’sı, lisans ve üstü 
düzey öğrenime sahip olanların %24,1’i aynı görüşü dile getirmiştir. Bu-
nun yanı sıra ilkokul düzeyi öğrenime sahip katılımcıların %46,6’sı aile-
nin reisini bir cinse ait kılmayıp erkek-kadın birlikteliğinin reisliğin gerek-
lerini yerine getirmesi gerektiği görüşünü ifade ederken, lise düzeyi öğre-
                                                           
76 X2: 191,209, P<0,05, C: 0,168, df: 15. 
77 X2: 314,698, P<0,05, C: 0,214, df: 18. 
78 X2: 232,524, P<0,05, C: 0,185, df: 6. 
79 X2: 177,933, P<0,05, C: 0,198, df: 21. 
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nime sahip olanların %57,7’si, lisans ve üstü düzey öğrenime sahip 
olanların %72,9’u aynı görüşü dile getirmiştir. 

Katılımcıların medeni durumları ile ailede reisin kim olacağı görüşleri 
arasında ilişki bulunduğu ve ilişkinin güçlü sayılabilecek düzeyde oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Evli katılımcıların %44,1’i ailenin reisinin erkek ol-
ması gerektiğini ifade ederken, bekâr katılımcıların %27,9’u ailenin reisi-
nin erkek olması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra evli katılım-
cıların %53,7’si ailenin reisini bir cinse ait kılmayıp erkek-kadın birlikteli-
ğinin reisliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiği görüşünü ifade eder-
ken, bekâr olanların %65,9’u aynı görüşü dile getirmiştir. 

Evli katılımcıların evlilik süreleri ailede reisin kim olacağı görüşlerinin 
şekillenmesinde önemli bir değişken olarak anlam kazanmaktadır. Örne-
ğin 1 yıldır evli olan katılımcıların %33,9’u ailenin reisinin erkek olması 
gerektiği görüşünü dile getirirken, 4-6 yıldır evli olan katılımcıların 
%45,7’si, 11-15 yıldır evli olan katılımcıların %47,2’si, 21-30 yıldır evli 
olan katılımcıların %47,5’i ailenin reisinin erkek olması gerektiği görüşü-
nü dile getirmiştir. 

Evlilik Dışı Çocuk Edinme 

Evliliğin ve aile kurumunun önemsenme düzeyini açığa çıkaracağı 
için katılımcıların evlilik dışı/nikâhsız beraberlik sonucu çocuk edinme-
ye ilişkin tutumları öğrenilmek istenmiştir. Araştırmanın bir bulgusu 
olarak ifade etmek gerekirse evlilik dışı çocuk edinme genel manada ol-
mak üzere reddedilmektedir. Katılımcıların %75’i evlilik dışı çocuk edin-
meyi ahlaksızlık olarak nitelemiştir. Bu, toplumun yapı taşını oluşturan 
aile kurumunun korunmasına katkı sağlayacak bir anlayış olması açı-
sından önemli ve anlamlıdır. Ancak %16,5’lik bir kesimin kararsızlık içe-
risinde olması da üzerinde durmayı gerektirecek bir özellik olarak anlam 
kazanmaktadır. Evlilik dışı çocuk edinmeyi olabilir/normal bulanların 
oranı %8,6’dır. 

Evlilik dışı çocuk edinmeye ilişkin tutumlar katılımcıların medeni du-
rumları açısından incelendiğinde iki değişken arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir80. Evlilik dışı çocuk 
edinmeyi en üst düzeyde ahlaksızlık olarak niteleyenler evlilerdir 
(%79,5). Buna karşılık dul/boşanmış (%67,2) ve bekârlar (%66,5) birbir-
lerine eşit sayılabilecek oranda ve görece düşük olarak evlilik dışı çocuk 
edinmeyi ahlaksızlık olarak nitelemişlerdir. Evlilik dışı çocuk edinme ko-
nusunda tutum belirleme açısından en yüksek oranda kararsızlık yaşa-
yanlar veya evlilik dışı çocuk edinmeyi en yüksek oranda normal/olabilir 
bulanlar da dul/boşanmış ve bekârlardır. Dul/boşanmış (%20,9) ve be-
kârlar (%21) birbirlerine eşit sayılabilecek oranda evlilik dışı çocuk edin-
                                                           
80 X2: 142,640, P<0,05, C: 0,145, df: 4. 
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me konusunda tutum belirleme açısından kararsızlık yaşarlarken, dul/ 
boşanmış olanlar (%11) ve bekârlar (%12,5) yine birbirlerine eşit sayıla-
bilecek oranda evlilik dışı çocuk edinme konusunda olabilir/normal gö-
rüşünü dile getirmişlerdir. Tüm bunlara karşılık evlilerin %14’ü evlilik 
dışı çocuk edinme konusunda kararsızlık yaşarken, %6,4’ü ise olabilir/ 
normal görüşünü dile getirmiştir. 

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile evlilik dışı çocuk edinmeye ilişkin 
tutumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit 
edilmiştir81. Öğrenim düzeyi yükseldikçe evlilik dışı çocuk edinmeyi 
olumlu/normal bulmada artış, evlilik dışı çocuk edinmeyi ahlaksızlık ola-
rak değerlendirmede de azalma gözlenmektedir. Örneğin ilkokul düzeyi 
öğrenime sahip olanların %6,5’i evlilik dışı çocuk edinmeyi normal/olabi-
lir olarak değerlendirirken, lise düzeyi öğrenime sahip olanların %8,6’sı, 
lisans ve üstü öğrenime sahip olanların %11,5’i evlilik dışı çocuk edin-
meyi normal/olabilir olarak değerlendirmiştir. Yine ilkokul düzeyi öğreni-
me sahip olanların %10,7’si evlilik dışı çocuk edinme konusunda değer-
lendirme kararsızlığı yaşadığını ifade ederken, lise düzeyi öğrenime sahip 
olanların %14,6’sı, lisans ve üstü öğrenime sahip olanların %21,7’si evli-
lik dışı çocuk edinme konusunda değerlendirme kararsızlığı yaşadığını 
ifade etmiştir. Tüm bunlara karşılık ilkokul düzeyi öğrenime sahip olan-
ların %82,8’i evlilik dışı çocuk edinmeyi ahlaksızlık olarak değerlendirir-
ken, lise düzeyi öğrenime sahip olanların %76,8’i, lisans ve üstü öğreni-
me sahip olanların %66,8’i evlilik dışı çocuk edinmeyi ahlaksızlık olarak 
değerlendirmiştir. Bu durum öğrenimin geleneksel değerlerde önemli bir 
yıpranmaya/erozyona yol açtığını göstermesi açısından önemli ve anlam-
lıdır. 

Katılımcıların doğdukları82 yerleşim merkezinin ve en çok yaşadıkla-
rı83 yerleşim merkezinin niteliği ile evlilik dışı çocuk edinmeye ilişkin tu-
tumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit 
edilmiştir. Kırsal doğumlular (%82,5) veya en çok kırsalda yaşamış olan-
lar (%83,9) evlilik dışı çocuk edinmeyi kentte doğmuş (%69,2) veya en 
çok kentte yaşamışlara (%68,5) oranla daha yüksek düzeyde ahlaksızlık 
olarak nitelemektedirler. Kırsalda evlilik dışı çocuk edinmeyi olumsuz 
değerlendiren geleneksel değerlerin daha güçlü olması bu değerlendirme-
deki farklılığın nedeni olarak görülmektedir. 

Evlenirken kıydırılan nikâh türü ile evlilik dışı çocuk edinmeye ilişkin 
tutumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit 
edilmiştir84. Evlenirken sadece resmi nikâh kıydıranlar, evlilik dışı çocuk 
                                                           
81 X2: 174,989, P<0,05, C: 0,161, df: 12. 
82 X2: 179,299, P<0,05, C: 0,162, df: 4. 
83 X2: 170,130, P<0,05, C: 0,158, df: 4. 
84 X2: 92,533, P<0,05, C: 0,142, df: 4. 
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edinmeyi diğerlerine göre en düşük oranda (%63,9) ahlaksızlık olarak de-
ğerlendirmektedirler. Evlenirken sadece dini nikâh kıydıranlar ise diğer-
lerine göre en yüksek oranda (%94,7) ahlaksızlık olarak değerlendirmek-
tedirler. Evlenirken dini ve resmi nikâhın ikisini birden kıydıranlar ise 
diğerlerine göre ortalama bir düzeyde (%79,5) evlilik dışı çocuk edinmeyi 
ahlaksızlık olarak değerlendirmektedirler. 

Dini nikâhı değerlendirme tarzı ile evlilik dışı çocuk edinmeye ilişkin 
tutumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve son derece güçlü bir 
ilişki bulunduğu tespit edilmiştir85. Dini nikâh konusunda dini nikâh ol-
madan olmaz görüşünde olanlar evlilik dışı çocuk edinmeyi diğerlerine 
göre en yüksek oranda (%81,3) ahlaksızlık olarak değerlendirmektedir-
ler. Buna karşılık dini nikâh konusunda dini nikâh olmasa da olur görü-
şünde olanlar %51,2 gibi görece düşük düzeyde evlilik dışı çocuk edin-
meyi ahlaksızlık olarak değerlendirirlerken, dini nikâh konusunda dini 
nikâh gereksiz görüşünde olanlar evlilik dışı çocuk edinmeyi diğerlerine 
göre en düşük oranda (%49) ahlaksızlık olarak değerlendirmektedirler. 
İlginç ve önemli bir bulgu olarak ifade edilecek olursa dini nikâh konu-
sunda dini nikâh gereksiz görüşünde olanlar evlilik dışı çocuk edinmeyi 
diğerlerine göre en yüksek oranda (%22,9) normal/olabilir bulduklarını 
ifade etmişlerdir. 

Sanal Evlilik 

İnternet ortamında tanışıp evlenen kişilerle ilgili haberler özellikle 
medya başta olmak üzere gün geçtikçe değişik kaynaklardan sıklıkla işi-
tilir oldu. Hatta internet ortamında evlenecek kişileri birbirlerinden ha-
berdar eden ve tanışmalarını sağlayan siteler de faaliyet yürütüyor; bu 
tür sitelerin sayısı her yeni günle daha da artıyor. Sanal ortamda ilişki 
kuranlar, genellikle birbirlerine karşı dürüst davranmamakta, kurmaca 
kimliklerle gerçekte olduklarından çok farklı görünmeye çalışmaktadır-
lar. Bu şekilde başlayan bir dizi olumsuzluğun zamanla kişileri birtakım 
psikolojik ve kişilik problemleriyle karşı karşıya bırakması kaçınılmaz ol-
maktadır. Çünkü sanal ilişkilerde kişiler muhatapları ve onların samimi-
yeti hakkında hiçbir şey bilmiyor ve başka bir kimlikle konuşup yazışır-
ken aynı şeyin kendisine de yapılabileceğini düşünüyor. Bu kısır döngü 
bir süre sonra internet kullanıcılarının sistematik olarak güven duygula-
rını örselemeye ve güvensiz insanların sayısını arttırmaya başlıyor. Yani 
insanlar güvenmemeyi öğrenmektedirler. Bilinçaltında bu şekilde oluşan 
güvensizlik duygusu insanların tüm yaşamlarına yansımakta ve onları 
kendilerine yabancılaştırmaktadır. 

Araştırma kapsamında katılımcılara sanal evlilik konusunda görüşle-
rinin ne olduğu soruldu. Alınan cevapların genel dağılımından internet 
                                                           
85 X2: 548,561, P<0,05, C: 0,278, df: 4. 
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ortamında gerçekleşen sanal tanışmayı takiben evlenmede, evliliğin bek-
lenen amaçlarını gerçekleştirmesi konusunda kuşku duyulduğu anlaşıl-
maktadır. %50,2’lik bir kesim internet üzerinden tanışıp evlenmeye doğ-
ru değil yargısında bulunurken, %31,5’lik kesim ise olabilir kanaatini di-
le getirmiştir. Sanal evliliğe ilişkin değerlendirmelerde cinsiyet farklılığı-
nın önemli bir değişken olmadığı tespit edilmiştir. Ancak katılımcıların 
yaşları tutum belirleyici bir değişken olarak anlam kazanmaktadır86. Ya-
şı görece daha küçük katılımcılar sanal evliliği görece büyük yaşlılara 
göre daha fazla güzel ve olabilir bulmaktadırlar. Örneğin 18-24 yaş gru-
buna dâhil katılımcıların %11,2’si sanal evliliği güzel bulurken %37’si 
ise olabilir bulduğunu ifade etmiştir. 25-34 yaş grubuna dâhil katılımcı-
ların ise %11,3’ü sanal evliliği güzel bulurken %32,3’ü olabilir bulduğu-
nu ifade etmiştir. Buna karşılık 45-54 yaş grubundaki katılımcıların 
%11,2’si sanal evliliği güzel bulurken %24’ü olabilir bulduğunu ifade et-
miştir. 55-64 yaş grubundaki katılımcıların ise %5,2’si sanal evliliği gü-
zel bulurken %31’i olabilir bulduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile sanal evlilik konusundaki tu-
tumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir 
ilişki vardır87. Öğrenim düzeyi yükseldikçe sanal evliliği güzel bulma 
oranında artış gözlenmektedir. Örneğin ilkokul düzeyi öğrenime sahip 
olanların %5,4’ü sanal evliliği güzel bulduğunu ifade ederken, lise dü-
zeyi öğrenime sahip olanların %10,5’i, lisans ve üstü öğrenime sahip 
olanların %16,5’i sanal evliliği güzel bulduğunu ifade etmiştir. Yine ilk-
okul düzeyi öğrenime sahip olanların %24’ü sanal evliliği güzel buldu-
ğunu ifade ederken lise düzeyi öğrenime sahip olanların %29’u, lisans 
ve üstü öğrenime sahip olanların %36,4’ü sanal evliliği güzel bulduğu-
nu ifade etmiştir. 

Katılımcıların doğdukları yerleşim merkezinin niteliği ile sanal evlilik 
konusundaki tutumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
vardır88. Kırsal doğumluların %61,8’i sanal evliliği yanlış bulduğunu ifa-
de ederken, kent doğumluların %42’si sanal evliliği yanlış bulduğunu 
ifade etmiştir. Yine kırsal doğumluların %10,5’i sanal evliliği güzel bul-
duğunu ifade ederken, kent doğumluların %13’ü sanal evliliği güzel bul-
duğunu ifade etmiştir. Kırsal doğumluların %21,2’si sanal evliliği olabilir 
bulduğunu ifade ederken, kent doğumluların %35,3’ü sanal evliliği olabi-
lir bulduğunu ifade etmiştir. 

Araştırmanın önemli bir bulgusu olarak ifade etmek gerekirse, evli 
katılımcıların evliliklerinden memnuniyet durumlarıyla sanal evliliği de-
ğerlendirme tarzları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü bir 
                                                           
86 X2: 135,347, P<0,05, C: 0,141, df: 15. 
87 X2: 308,562, P<0,05, C: 0,211, df: 18. 
88 X2: 206,209, P<0,05, C: 0,174, df: 6. 
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ilişki vardır89. Evliliğinden çok memnun olanların %58’i, memnun olanla-
rın %55,1’i sanal evlilik konusunda yanlış değerlendirmesinde bulunur-
ken, evliliğinden memnun olmayanların %37,8’i sanal evlilik konusunda 
yanlış değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Buna karşılık evliliğinden 
çok memnun olanların %9,5’i, memnun olanların %7,9’u sanal evlilik ko-
nusunda güzel değerlendirmesinde bulunurken, evliliğinden memnun ol-
mayanların %17,8’i sanal evlilik konusunda güzel değerlendirmesinde 
bulunmuşlardır. 

Yine araştırmanın önemli bir bulgusu olarak ifade etmek gerekirse evli 
katılımcıların evlilik süreleri ile sanal evliliği değerlendirme tarzları arasın-
da istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiş-
tir90. Evlilik süresi arttıkça sanal evliliği yanlış bulma oranı artış kayde-
derken, olabilir değerlendirmesinde bulunanların oranında azalma gerçek-
leşmektedir. Örneğin 1 yıldır evli olanların %43,9’u sanal evlilik ile ilgili 
olarak yanlış değerlendirmesinde bulunurken, 7-10 yıldır evli olanların 
%52,6’sı, 21-30 yıldır evli olanların %61,2’si sanal evlilik ile ilgili olarak 
yanlış değerlendirmesinde bulunmuştur. Yine 1 yıldır evli olanların 
%48,9’u sanal evlilik ile ilgili olarak olabilir değerlendirmesinde bulunur-
ken, 7-10 yıldır evli olanların %22,7’si, 21-30 yıldır evli olanların %26,5’i 
sanal evlilik ile ilgili olarak olabilir değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Evlenirken kıydırılan nikâh türü ile sanal evliliğe ilişkin tutumlar ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir91. Ev-
lenirken sadece resmi nikâh kıydıranlar, sanal evliliği diğerlerine göre en 
düşük oranda (%28,1) yanlış olarak değerlendirmektedirler. Evlenirken 
hem dini ve hem de resmi nikâhın ikisini birden kıydıranlar ise diğerleri-
ne göre en yüksek oranda (%58,5) sanal evliliği yanlış olarak değerlen-
dirmişlerdir. Evlenirken sadece dini nikâh kıydıranların ise %56,3’ü yan-
lış olarak değerlendirmiştir. Evlenirken sadece resmi nikâh kıydıranların 
%50,3 sanal evlilik konusunda olabilir değerlendirmesi yaparken, 
%16,8’i ise güzel değerlendirmesinde bulunmuştur. Buna karşılık evle-
nirken sadece dini nikâh kıydıranların %23,6’sı sanal evlilik konusunda 
olabilir değerlendirmesi yaparken, %10,6’sı ise güzel değerlendirmesinde 
bulunmuştur. Evlenirken hem dini ve hem de resmi nikâhın ikisini bir-
den kıydıranların ise %25,9’u sanal evlilik konusunda olabilir değerlen-
dirmesi yaparken, %8,3’ü ise güzel değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Yakın Akraba Evliliği 

Yakın akraba evliliği, gen uyuşmazlığı nedeniyle doğacak çocukların 
sakat olma ihtimalini artırdığı için son yıllarda gündemde yer bulan 
                                                           
89 X2: 120,523, P<0,05, C: 0,161, df: 9. 
90 X2: 277,747, P<0,05, C: 0,243, df: 21. 
91 X2: 198,332, P<0,05, C: 0,205, df: 6. 
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önemli konulardan birisidir. Yakın akraba evliliğinin çocuklar açısından 
çok riskli olduğuna dair yaygın bir anlayış vardır. Araştırmada katılımcı-
lara yakın akraba evliliği konusunda ne düşündükleri sorulmuştur. 
Araştırmanın genel bulgularına göre kesinlikle yanlış-olmamalı diyenler 
çoğunluğu teşkil etmektedirler (%45,2). Buna karşılık olabilir ama olma-
sa iyi olur diyenlerin oranı da görece yüksektir (%37). Yakın akraba evli-
liği konusunda normal/olabilir diyenlerin oranı %12,7’dir. 

Araştırmanın verilerinden hareketle yakın akraba evliliği konusunda 
ne düşünüyorsunuz? sorusuna verilen cevapları farklı değişkenler açısın-
dan inceleyecek olursak: Katılımcıların yaşlarının yakın akraba evliliği 
konusunda ne düşünüyorsunuz? sorusuna verilen cevabın niteliğini be-
lirleyen bir değişken olduğu tespit edilmiştir92. Özellikle 55 ve üstü yaşa 
sahip olanlar diğer yaş gruplarındakilere oranla oldukça önemli düzeyde 
olmak üzere farklı bir tutum ve değerlendirmeye sahipler. 18-54 yaş gru-
bundaki katılımcılar yaklaşık %44’lük bir oranla yakın akraba evliliği ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz? sorusuna kesinlikle yanlış-olmamalı ceva-
bını vermesine karşılık 55 ve üstü yaşa sahip olanlar yaklaşık %60’lık 
bir oranla kesinlikle yanlış-olmamalı cevabını vermiştir. Bu farklılık olabi-
lir ama olmasa iyi olur cevabında da kendisini açığa vurmaktadır. 18-54 
yaş grubundaki katılımcılar yaklaşık %38-40’lık bir oranla yakın akraba 
evliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? sorusuna olabilir ama olmasa iyi 
olur cevabını vermesine karşılık 55 ve üstü yaşa sahip olanlar yaklaşık 
%26-28’lik bir oranla olabilir ama olmasa iyi olur cevabını verdikleri göz-
lenmektedir. 

Evlenecek Çocukların Eş Adaylarıyla Görüşme Şartları 

Anne-babalar için çocuklarının evlilikleri birçok bakımdan önemlidir. 
Her şeyden önce birçok farklı tutum ve tavrın sergilenmesine neden ola-
cak karmaşık bir süreçtir. Evliliğin söz-nişan-nikâh aşamaları, evliliği ta-
kip eden ilk aylar, evlilik öncesi gelin ve damadın aile yakınlarıyla ilişki-
ler, evlenmesi düşünülen veya kararlaştırılmış gelin-damat adayının ni-
kâh öncesi birbirlerine yakınlıkları, davranışları vs… tüm bunlar kurallı 
karmaşık ilişkiler sisteminin birer unsuru olarak anlam kazanırlar. Söz 
konusu ilişkiler ağının şekillenmesini sağlayan tutum ve tavırların 
önemli ayrım noktalarından birisi, evlenecek çocuğun cinsiyetiyle ilgili-
dir. Geleneksel normlar veya ailenin özel yaklaşımı gelin adayına veya 
damat adayına cinsiyetlerinin farklılığından kaynaklanan farklı roller 
yükleyebilmekte, birisi için normal kabul edilen davranış, bir diğer için 
yadırganabilmektedir. Kuşku yok ki gelin ve damat adaylarının evlik ön-
cesi birbirleriyle ilişkileri, ilişkilerinin niteliği her zaman aile büyükleri-
nin üzerinde hassasiyetle durdukları birer konu olmuştur. Bu nedenle 
                                                           
92 X2: 66,422, P<0,05, C: 0,100, df: 15. 
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araştırma dâhilinde gelin ve damat adaylarının evlilik öncesindeki ilişki-
lerinin niteliğine ilişkin iki ayrı soru sorulmuştur. Bu sorulardan birisi 
ile anne-babalara ve anne-baba adaylarına oğullarının evleneceği kişi ile 
olan ilişkilerinde hangilerini onayladıkları sorulurken, diğerinde ise an-
ne-babalara ve anne-baba adaylarına kızlarının evleneceği kişi ile olan 
ilişkilerinde hangilerini onayladıkları sorulmuştur. 

Araştırmanın önemli bir bulgusu olarak ifade etmek gerekirse anne-
babalar veya anne-baba adaylarının gerek oğulları ve gerekse kızları için 
evlenmeyi düşündüğü kişi ile görüşme biçimi ve mekânı açısından onay-
ladıkları davranışların sıralaması değişmemektedir. Bu, onaylanan dav-
ranışlarda kız veya erkek çocuk arasında fark gözetilmediğini göstermesi 
açısından önemlidir. Ancak onaylanan davranışların onaylanma oranla-
rın da farklılık vardır. Anne-babalar veya anne-baba adaylarının gerek 
oğulları ve gerekse kızları için evlenmeyi düşündüğü kişi ile görüşme bi-
çimi ve mekânı açısından en yüksek oranla onayladıkları davranış birlik-
te halka açık yerlerde gezmeleridir. Bu ilişki biçiminin erkek çocuklar 
için onaylanma oranı %52,5, kız çocuğu için onaylanma oranı %47,4’-
dür.  

Anlaşılıyor ki, anne-babalar veya anne-baba adayları toplumsal kont-
rolü kendileri için önemli bir yardımcı mekanizma olarak değerlendir-
mekte ve evlilik öncesinde birbirlerinin tanımaları gerektiğini düşündük-
leri çocuklarının kamuya açık ortamlarda bir arada olmalarında bir sa-
kınca görmedikleri gibi, diğerlerine göre kontrollü davranışlara neden 
olacağını için tercih de etmektedirler. 

Anne-babalar veya anne-baba adaylarının gerek oğulları ve gerekse 
kızları için evlenmeyi düşündüğü kişi ile görüşme biçimi ve mekânı açı-
sından ikinci aşamada en yüksek oranla onayladıkları davranış yanların-
da üçüncü bir şahısla birlikte halka açık yerlerde (park vs) gezmeleridir. 
Bu ilişki biçiminin erkek çocuklar için onaylanma oranı %10,8, kız çocu-
ğu için onaylanma oranı %13,4’dür.  

Davranışın onaylanma sırası değişmemekle birlikte onaylanma oranı 
cinsiyet ayrımının etkisi olarak yorumlanabilir. İlgili veriden anlaşıldığı-
na göre kız çocuğunun anne veya babaları, istemedikleri yakınlaşmalara 
engel olacağı için çocuklarının yanında üçüncü bir kişi olmasını daha 
çok istemektedirler. 

Anne-babalar veya anne-baba adaylarının evlenmeyi düşündüğü kişi 
ile görüşme biçimi ve mekânı açısından üçüncü aşamada en yüksek 
oranla onayladıkları davranışlar oğulları ve kızları için değişmektedir. 
Anne-babalar veya anne-baba adaylarının oğullarının, evlenmeyi düşün-
düğü kişi ile görüşme biçimi ve mekânı açısından üçüncü aşamada en 
yüksek oranla onayladıkları davranış %9,6’lık oranla evde yalnız kalma-
ları, kızları için onayladıkları davranış ise %10,1 ile yanlarında üçüncü 
bir şahısla birlikte evde görüşüp/konuşmalarıdır. 
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Evlenecek Çocuğun Evlilik Kararı 

Aile yaşam döngüsünün önemli aşamalarından birisini çocukların 
büyüyüp evlilik çağına gelmeleri ve evlenerek evden ayrılmaya başlama-
larının yer aldığı dönem oluşturmaktadır. Bu aşamada önemli konular-
dan birisi, çocuğun evleneceği kişiye kimin veya kimlerin karar verece-
ğiyle ilgilidir. Çocuğun cinsiyetinin evliliğe kimin karar vereceğini belirle-
yen önemli bir değişken olduğu varsayımıyla erkek ve kız çocukla ilgili 
iki ayrı soruya yer verilmiştir. Araştırmanın genel bulgularına göre, anne 
ve babalar veya anne-baba adayları çocuğun cinsiyetini dikkate almaksı-
zın aynı görüşü sergilemektedirler. Anne-babaların veya anne-baba 
adaylarının evlilik çağındaki çocuğun evleneceği kişiye kimin karar vere-
ceği konusunda genel eğilimleri kararın anne-baba ve çocuk arasında 
verilmesi yönündedir. Erkek çocuk için kararı verecek olanları ben-eşim 
ve oğlum biçiminde ifade edenlerin oranı %54,9 iken, kız çocuğu için ka-
rarı verecek kimseler olarak ben-eşim ve kızım diyenlerin oranı %60’tır. 
Oğlunun tek başına karar verebileceğini ifade edenlerin oranı %38,5 ol-
masına karşılık, kızının tek başına karar verebileceğini ifade edenlerin 
oranı %32,5’tir. 

Katılımcıların yaşları ile erkek çocuğun93 veya kız çocuğun94 evlilik 
kararını kimin vereceğine ilişkin görüşler arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ve güçlü sayılabilecek bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. An-
cak ilişkinin gücünü gösteren (C) değerinden anlaşılacağı üzere katılım-
cıların yaşları ile erkek çocuğun evliliğine kimin karar vereceğiyle ilgili 
görüşler arasındaki ilişki, kız çocuğun evliliğine kimin karar vereceğiyle 
ilgili görüşlerle arasındaki ilişkiden daha güçlüdür. İlginçtir 65 ve üstü 
yaşa sahip katılımcıların önemli bir kısmı (%17,6) sizce erkek çocuk evle-
nirken, evlilik kararını kim vermelidir? sorusuna ben, %18,6’lık kısmı ise 
ben ve eşim cevabını vererek diğer yaş gruplarındaki katılımcılardan çok 
farklı bir görüş dile getirmişlerdir. Hâlbuki diğer yaş gruplarındaki katı-
lımcıların söz konusu soruya ben veya ben ve eşim tarzında cevaplama 
oranları ortalama %2 civarındadır. Ayrıca, yine ilginç bir özellik olarak 
65 ve üstü yaşa sahip katılımcılar kız çocuklarının evlilik kararına erkek 
çocuklarına oranla daha az müdahil olma eğilimindeler. Bunu sizce kız 
çocuk evlenirken, evlilik kararını kim vermelidir? sorusuna verdikleri ce-
vaplardan anlamak mümkün oluyor. 65 ve üstü yaşa sahip katılımcıla-
rın %8’i sizce kız çocuk evlenirken, evlilik kararını kim vermelidir? Soru-
suna ben cevabını verirken %16,1’i ise ben ve eşim cevabını vererek hem 
diğer her yaş grubundaki katılımcılardan çok farklı bir görüş dile getir-
mişler ve hem de erkek çocukla ilgili eğilimlerinden farklı bir eğilim içeri-
sinde olmuşlardır. 
                                                           
93 X2: 290,420, P<0,05, C: 0,260, df: 20. 
94 X2: 202,698, P<0,05, C: 0,172, df: 20. 
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İstenen Damat ve Gelinin Temel Özelliği 

Araştırma verileri genel olarak incelendiğinde anne-babaların veya 
anne-baba adaylarının damatlarında bulunmasını istedikleri en önemli 
özellik (%33,8) saygın bir aileye mensup olmasıdır. Damatta bulunması 
gereken ikinci önemli özellik ise (%31,9) kariyer sahibi/iyi bir iş sahibi ol-
masıdır. Damatla ilgili olmak üzere üçüncü aşamada olmak üzere en çok 
istenilen özellik dindar (%20,4) olmasıdır. Buna karşılık anne-babaların 
veya anne-baba adaylarının gelinlerinde olmasını istedikleri en önemli 
özellik de aile çevresiyle ilgilidir. Gelinlerinin saygın bir aileye mensup ol-
masını her şeyden daha çok istemektedirler (%32,7). Kariyer sahibi/iyi 
bir iş sahibi olmak gelinlerden de ikinci aşamada en çok istenen özelliği 
teşkil etmektedir (%20,5). Gelinle ilgili olmak üzere üçüncü aşamada en 
çok istenilen özellik de aynen damatlarda olduğu üzere dindar (%18,9) 
olmasıdır. Gelinde olması istenen ve istek oranı itibarıyla her ne kadar 
dördüncü sırada yer alsa bile oran itibarıyla ilk üç isteğin oranına yakın-
lığı nedeniyle önemli olan bir diğer özellik ise gelinin ev işlerinden anla-
yan birisi olmasıdır (%15,6). 

Araştırmanın ilginç ve önemli olduğunu düşündüğümüz bir bulgusu, 
çoğu zaman ifade edildiğinin aksine damat veya gelin ile ilgili olarak ya-
kışıklı/güzel olması isteğinin ağırlıklı/baskın bir istek olmamasıdır. Hat-
ta damadın yakışıklı olmasını isteyenlerin oranı son derece düşüktür 
(%4,7). Gelin için istenen güzel olması isteği damadın yakışıklı olmasını 
istemeye göre kısmen yüksek olmakla birlikte (%7,9) diğer istekler sıra-
lamasında en sonlarda yer alması açısından da dikkat çekicidir. Yine ay-
nı şekilde bilhassa damadın zengin olması isteğinin istekler sıralamasın-
da en sonlarda yer aldığı dikkat çekmektedir. 

Eşin Anlamı ve Önemi 

Evlilik, herhangi bir beraberlik değil, kapsamlı, derinlikli ve ömür bo-
yu sürecek özel bir beraberliktir. En azından insanlar bu amaçla evlenir-
ler. Dolayısıyla evliliğin gerçekleşmesi, ömür boyu sürecek kapsamlı ve 
derinlikli bir beraberliğin inşa edilebilmesi, aralarında beraberlik kararı 
veren iki kişinin birbirlerini nasıl algıladıkları, değerlendirdikleri ile doğ-
rudan ilgilidir. Bir başka söyleyişle eş’e ilişkin tutum ve görüşler, evlili-
ğin amacına ulaşıp ulaşmamasında, beklenen işlevi yerine getirip getir-
memesinde belirleyici bir unsurdur. Bu nedenle araştırma kapsamında 
eşe ilişkin tutum ve görüşleri tespite özel bir önem verilmiştir. Araştırma 
ile tespit edilmiştir ki eşe ilişkin tutum ve görüşler sığ ve tek boyutlu de-
ğil; tamamen karmaşık ve çok boyutlu bir durumdan ibarettir. 

Araştırmanın önemli bir tespiti olarak ifade etmek gerekirse eş daha 
çok bir iş ortağı, fizyolojik veya psikolojik bazı ihtiyaçların karşılanmasını 
sağlayan bir araç, aynı mekânın paylaşıldığı bir arkadaş, evin ihtiyaçları-
nı veya işlerini yapan bir işçi gibi sığ, dar, basit bir bakış açısının gerek-
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lerine göre değil; aile kurumunun gerektirdiği kapsamlı, derinlikli ve sü-
rekli bir beraberliğin gereğine uygun şekilde hayat arkadaşı (%75,2) ola-
rak görülmektedir. Bunun gereğine uygun olarak da iyi bir eş saygı 
(%24,3), sadakat (%24,2), sorumluluk (%18,1) üçlüsüne sahip birey olarak 
tanımlanmaktadır. 

Katılımcılara sorulan sorulardan birisi, kadının çalışarak ekonomik 
gelir elde etmesini nasıl değerlendirdiklerine ilişkindi. Katılımcıların çok 
yüksek oranda bunu olumlu buldukları tespit edilmiştir (çok olumlu: 
%47,9, olumlu: %38,5). Bu durum, Türkiye’de kadının geleneksel rolleri-
ne ilişkin zihniyet değişiminin önemli düzeyde gerçekleştiğini göstermek-
tedir. İster birtakım zorluklardan kaynaklansın, isterse yaklaşımlardan 
farklılıklar meydana gelmiş olsun, netice itibarıyla kadının gelir getirme-
si olumlu karşılanmaktadır. Aynı soruya verilen cevapların cinsiyet açı-
sından dağılımlarına baktığımızda, bilhassa kadınların erkeklere naza-
ran kadının çalışarak gelir getirmesini çok olumlu buldukları anlaşılmak-
tadır. Erkekler buna %33,2, kadınlar ise %30,3 oranında çok olumlu 
bakmaktadırlar. Olumlu ve çok olumlu cevaplarını topladığımızda da ka-
dınlar yine önde çıkmaktadırlar. İlginç olan; bu konuda kararsız olanlar 
ile olumsuz düşünenlerin erkeklerde yüksek oranda çıkmasıdır. Dolayı-
sıyla erkekler açısından kimi tereddütlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. 

Elbette ki hemen her evlilik güzel duygu ve düşüncelerle başlar. Ama 
zamanla bir şeyler değişir, değişebilir. Süreç içerisinde eğer varsa temel-
siz, asılsız duygu ve düşünceler silinip gider. Cicim aylarının tozpembe 
atmosferinden her rengin yer bulduğu hayatın gerçeklerinin bulunduğu 
bir ortama geçilir. İşte bu aşamada eşler birbirleri hakkında başlangıçta-
ki düşünce ve kanaatlerini değiştirebilirler; olumlu düşünce ve kanaatle-
rin yerini olumsuz düşünce ve kanaatler alabilir. Araştırma kapsamında 
bunun ne oranda gerçekleştiği tespit edilmek istenmiştir. Sonuç aile ya-
pısı açısından sevindiricidir. Eşlerin baskın çoğunluğunun eşinden mem-
nun olduğu, eşiyle ilgili hayal kırıklığı yaşamadığı tespit edilmiştir (% 
76,1). Bu ise eşle ilgili başlangıçtaki kararın isabetli olduğunu gösterme-
si açısından önemlidir. Bu nedenledir ki katılımcıların önemli bir kısmı 
evliliğinden memnun olduğunu ifade etmiştir. Evliliğinden memnun ol-
mayanlar %5,9, az memnun olanlar ise %7 gibi görece düşük oranlara 
sahiptirler. Yine bu durumlar bağlantılı olarak katılımcıların %20,9’u 
aile ortamını çok huzurlu, %62,6’sı huzurlu olarak tanımlamıştır. Aile or-
tamı hakkında huzursuz (%3,1) ve çok huzursuz (%1,3) tanımlaması ya-
panların oranı son derece düşüktür. 

Katılımcılara erkekseniz kadın, kadınsanız erkek nedir? sorusu yönel-
tilmiştir. Bu soruya büyük oranda (%75,2) hayat arkadaşıdır cevabı ve-
rilmiştir. Bunu %7,6 ile hayatta tadılacak zevklerden birisi, %5,8 ile ço-
cuklarımın annesidir/babasıdır cevabı takip etmiştir. Dolayısıyla kadın 
ve erkek birbirlerini büyük oranda bir eş ve arkadaş olarak kabul etmek-

364



CELALETTİN VATANDAŞ / TÜRKİYE’DE AİLE YAPISI VE DEĞİŞİMİ 35

tedirler. Bu cevapların farklı değişkenlere göre dağılımlarına baktığımız 
zaman, genel olarak kategoriler arası farklı sonuçların çıkmadığını gör-
mekteyiz. Zaten cevaplar içinde hayat arkadaşıdır şıkkı çok büyük oranı 
oluşturduğu için, diğer şıklar arasındaki yüzde farklılıkları da çok fazla 
anlamlılık ifade etmemektedir. Bununla birlikte birkaç noktaya da dik-
kat çekmek istiyoruz. Meselâ, 18-24 yaş grubu arasında eşini hayat ar-
kadaşı olarak görenlerin oranı %80,9 iken, bu oran üst yaş gruplarında 
%65’lere kadar düşmektedir. 

Araştırmada yer alan eşe ilişkin diğer bazı sorular genellikle eşler ara-
sındaki denklik unsuru üzerine dayanmaktadır. Bunlar eşler arasındaki 
gelir farklılıkları, yaş, güzellik/yakışıklılık, eğitim, ailelerin eğitim duru-
mu ile ilgili sorulardır. Belki aile içi uyumun önemli etkenlerinden olan 
ekonomik gelirle ilgili soru önemlidir. Katılımcılara eşlerinin kendilerin-
den daha yüksek bir gelire sahip olmalarına nasıl baktıkları yönünde bir 
soru sorulmuştur. Cevapların dağılımlarına baktığımız zaman %63,0 
oranında eşlerin kendilerinden daha yüksek gelire sahip olmalarını iste-
diklerini görmekteyiz. Bunu %26,8 ile istemem cevabı takip etmektedir. 
Fakat bu konudaki esas anlamlı farklılık cinsiyetlere göre dağılımda gö-
rülmektedir. Kadınların %81,3’ü kocalarının kendilerinden yüksek gelire 
sahip olmalarını isterken, bunu isteyen erkeklerin oranı %41,2’dir. İste-
meyenlerin oranı ise erkeklerde %45,8 iken, kadınlarda %10,9’dur. Dola-
yısıyla toplumumuzun genel yapısına uygun olarak kadınların kocaları-
nın kendilerinden yüksek gelire sahip olmalarını problem yapmadıkları 
anlaşılmaktadır. Çünkü ailelerin gelirleri zaten büyük oranda erkekler 
tarafından sağlanmaktadır. Ancak erkekler arasında bunu hem isteyen 
hem de istemeyen kişilerin oranlarının birbirine yakın olması oldukça 
dikkat çekicidir. Buna göre erkeklerin önemli oranda hanımlarının ken-
dilerinden yüksek gelire sahip olmalarını problem yapmadıkları anlaşıl-
maktadır. Diğer değişkenlere göre çok fazla anlamlı farklılıkların bulun-
madığını söyleyebiliriz. 

Eş bağlamında sorulan bir diğer soru da, eşlerin birbirlerinden yaşları-
nın küçük olmasını değerlendirmeleriyle ilgilidir. Verilen cevaplara göre, 
katılımcıların %41,2’si bunu olumlu bulurken, %51,6’sı olumsuz bulmak-
tadır. %7,3 gibi bir oran bu konuda kararsız olduklarını bildirmişlerdir. 
Cevapların cinsiyete göre dağılımlarına baktığımız zaman, erkeklerin ha-
nımlarının kendilerinden birkaç yaş küçük olmasını %72,6 oranında iste-
melerine karşın, kadınlarda bu oranın %13,6’ya gerilediğini görmekteyiz. 
Benzer şekilde istemem cevabını verenler ise erkeklerde %19,6, kadınlarda 
%79,6 civarındadır. Bu sonuçların da genel anlamda sosyal hayat ve aile 
yapısıyla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü erkeklerin kendilerinden 
yaşça küçük hanımla evlenmeleri normal karşılanmakta, hatta daha da 
ötede arzulanmaktadır. Bu konuda da diğer bağımsız değişkenlere göre 
anlamlı ve birbirinden farklı sonuçlar bulamamaktayız. 
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Eşle İletişim ve Duygusal Uyum 

Evlilik paylaşmayı, dayanışmayı, birçok bakımdan uyumu, güveni ge-
rektiren ve hayat boyu sürmesi hedeflenen bir birlikteliktir. Tüm bunla-
rın ve diğer başka amaçların ve özelliklerin gerçekleşebilmesi eşler arası 
iletişimin güçlü ve sağlıklı olmasıyla doğrudan ilgilidir. Aralarındaki ileti-
şim problemli ve zayıf olan eşler arasında paylaşımdan dayanışmadan,  
uyumdan, güvenden bahsetmek zor ve hatta imkânsızdır. Eşler arası 
sağlıklı iletişimin en temel şartlarından birisi ise niteliği her ne olursa ol-
sun problemleri görüşüp, konuşmak ve birlikte çözüm çabasına girmek-
ten geçmektedir. Küçük problemlerde iletişimi gerçekleştiremeyen, ge-
rekli yardımlaşmayı sağlayamayan eşler, büyük problemler karşısında 
kolaylıkla pes ederler. Bu açıdan eşler arası iletişim kanalları sürekli 
açık olmak zorundadır. Araştırmanın bir bulgusu olarak ifade etmek ge-
rekirse, söz konusu özellikler bağlamında eşler arasında problem bulun-
duğundan bahsetmek mümkündür. Eşinizle, yakın arkadaşlarınızla ko-
nuştuğunuz problemlerinizi konuşur musunuz? sorusuna her zaman 
(%24,4) ve genellikle (%30,7) cevabını verenlerin görece yüksekliğine kar-
şılık, çok seyrek (%27,8) ve hiçbir zaman (%17,1) cevaplarının yüksekliği 
de dikkat çekici düzeylerdedir. Elbette ki bunun birçok nedeni vardır. 
Önemli olan bu nedenlerin tespiti ve çözümüdür. 

Evlilikte aile bireyleri ve özellikle de eşler arasında bazı uyumsuzluk-
ların açığa çıkması beklenebilir. Zaten evlilik uyumsuzlukların sağlıklı 
çözümü, problemlerin doğru çözümüyle sağlam temellere sahip olacak 
ve işlevini gerektiği biçim ve muhtevasıyla yerine getirebilecektir. Eşler 
arasındaki uyumsuzluklar, problemler çok farklı şeylerden kaynaklana-
bilir. Araştırma bağlamında eşler arasında kumardan (%5), alkolden 
(%15,1), işi/iş konularını eve taşımaktan (%22,3), bencillikten (%29,9), gi-
yim tarzından (%33,6), arkadaş çevresinden (%29,1), akrabalarla ilişki-
lerden (%34,6) dini (%11) ve siyasi (%13) görüş farklılığından, sigaradan 
(%44,6), ev ve çocukla ilgili sorumluluklardan (%51), gelirin yetersizliğin-
den (%49,7), harcamalardan (%56,1), kıskançlıktan (%51,2) kaynaklanan 
problemlerin farklı sıklık derecelerinde de olsa yaşandığı tespit edilmiş-
tir. Elbette ki bu problemlerin olmaması istenir, ancak önemli olan prob-
lemlerin varlığı değil, problemlerin çözülüp çözülmediği, çözümü için ge-
rekli çabanın harcanıp harcanmadığı, çözümü için doğru yöntemin takip 
edilip edilmediğidir. Bu açıdan katılımcıların yaklaşık 1/4’ünün eşiyle il-
gili temel probleminin eşi tarafından kendisine gereken değerin verilme-
diğini ifade etmiş olması anlamlıdır. Araştırma kapsamında, eşler arası 
ilişkilerin şekillenmesine etkide bulunduğu için, katılımcılara eşinizin en 
çok hangi özelliğinden rahatsız oluyorsunuz? sorusu yöneltilerek, evlilik-
lerde baskın/etkili/önemli olumsuzluğun/eksikliğin ne olduğu tespit 
edilmek istenmiştir. Söz konusu soru bağlamında elde edilen verilerin 
genel sonucuna göre bir eş için en önemli olumsuzluk/eksiklik olarak 
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eşe değer vermeme özelliği ifade edilmiştir. Katılımcıların %23,4’ü eşinin 
en çok rahatsız olduğu özelliği olarak bana değer vermemesi değerlendir-
mesinde bulunmuştur. İkinci düzeyde önemli olumsuz özellik ise 
%21,6’lık oranla beni sevmemesi/saymaması biçiminde ifade edilmiştir. 
Evi/bir eş-baba-anne olarak sorumlulukları ihmal etme ise %13,8’lik 
oranla üçüncü olumsuz özellik olarak ifade edilmiştir. Eşler arasında ya-
şanan problemleri de dikkate alarak ifade etmek gerekirse değer verilme-
yen eşin problemiyle ilgilenilmeyeceği, ilgilenilse bile gerekli çaba har-
canmayacağı veya problemin çözümü için doğru yöntemi takip edip ge-
reklerine tahammül etme çabasında bulunulmayacağı açıktır. Bu açıdan 
değerli hissedilmeme problemi çok daha önemli problemdir. Problemler-
den kurtuluşun, uygun çözüm çabalarının öncelikle buraya yönlendiril-
mesi ve eşlerin birbirlerinin değerini fark edecekleri ve hissettirecekleri 
bir konuma ve duruma kavuşmaları gerekmektedir. 

Eşe ilişkin tutum ve tavırlar başlığı altında katılımcılara iki gönül bir 
olunca samanlık seyran olur sözünün doğruluk durumu sorulmuştur. Ce-
vapların dağılımında bu sözü doğru ve tamamen doğru bulanlar toplam 
%36 civarında iken; yanlış ve tamamen yanlış bulanlar %42 oranındadır. 
Oranlar birbirine yakın olmakla birlikte daha çok yanlış bulunduğu görül-
mektedir. Bu soruya verilen cevapların bağımsız değişkenlere göre dağılı-
mında da bazı ilginç bulgulara rastlamaktayız. Cinsiyete göre bu soruya 
verilen cevapların dağılımına baktığımız zaman, kadınların erkeklere göre 
bu sözü daha fazla yanlış buldukları, erkeklerin ise kabule daha meyilli 
oldukları anlaşılmaktadır. Bu bulgular, kadınların evlilik ve aile içinde er-
keklere göre daha reel olduklarını ve rasyonel düşündüklerini göstermek-
tedirler. Yaşlara göre dağılımda ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
Verilen cevapların ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre dağılımla-
rında da nispeten anlamlı ilişkilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna gö-
re çok zengin olanlar içinde %55,9’luk bir kesim bu sözü tamamen doğru 
bulmaktadır; doğru bulanların oranı ise %35,3’tür. Buna paralel olarak 
çok zengin olanlar içinde bu sözü yanlış bulanların oranı çok azdır. Fakat 
bu sözü doğru ya da yanlış bulanlar arasında çok yoksuldan zengine doğ-
ru kategoriler arası anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Bu da doğrusu 
ekonomik düzeyin iki gönül bir olunca samanlık seyran olur gibi reel ger-
çeklerden daha çok duygusal boyuta ağırlık veren bu söze toleranslı yak-
laşma konusundaki etkisini göstermektedir. Çünkü maddi düzey reel so-
runların üstesinden gelme konusunda önemli bir sermayedir. 

Eşler Arası Fiziksel Şiddet 

Şiddet, son derece kapsamlı anlamlar içeren bir kavramdır. İnsan iliş-
kilerinde veya genel olarak tüm doğada var olan ve çok farklı nedenlerle 
açığa çıkabilen birçok şiddet türünden bahsedilebilir95. Şiddetin sadece 
                                                           
95 Y. Michaud, Şiddet, (çev: Cem Muhtaroğlu), İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, s. 11. 
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insanla ilgili kısmı ele alınırsa, insanın olduğu her yerde ve her zamanda 
şiddet görüldüğünü söylemek pek yanlış olmaz. Tarihin değişmeyen mal-
zemesi olan savaşlar, toplumların baş belası olan terör olayları, kavgalar, 
çekişmeler, modern hayatın getirdiği gerilimler ve daha niceleri, insan 
merkezli şiddetin yaygınlığını gösteren önemli örnekler olarak anlam ka-
zanmaktadırlar. 

Çok değişik vesilelerle ve hemen her zaman şiddetin acısını, yıkıcı-
lığını yaşayan insan, sürekli şiddetten yakınmış; fakat yakındığı şeyin 
faili olmaktan da vazgeç(e)memiştir. Böylece insan, şiddetin hem 
mağduru ve hem de faili olmak gibi çelişik duruma düşmüştür. Bazen 
savunma, bazen intikam, bazen ceza, bazen terbiye... adına meşrula-
şan şiddet, insanın ayrılmaz parçası olarak neredeyse hep var olmuş-
tur. 

Faili insan olan şiddet, maalesef hemen her ortamda açığa çıkabil-
mektedir. Kutsal bir kurum, sıcak bir yuva, sığınak... olan aile ise, şidde-
tin görüldüğü, hatta yuvalandığı yerlerden birisidir. Araştırmanın konu-
ya ilişkin bulguları dikkate alındığından şiddetin büyük oranda toplum-
sallaşma sürecinde model alma yoluyla öğrenildiği tespit edilmiştir. Top-
lumsallaşma sürecinde erkek şiddetin faili, kadın ise şiddete boyun 
eğen; gerektiğinde kendisine yönelen şiddete razı olan kişiliğe sahip biri-
sine dönüşmektedir. Şiddet salt bireysel bir olgu değildir. Bu nedenler-
den dolayı aile içi şiddet olgusu ve bu çerçevede olmak üzere eşler arası 
şiddet incelenirken bireyin yetişme şartları, çevresi, çevresiyle olan ilişki-
lerinin dikkate alınması gerekmektedir96. 

Katılımcıların önemli bir kısmı yaşamının farklı dönemlerinde şiddete 
maruz kaldıklarını ifade etmiştir (%62). Kuşku yok ki bu son derece yük-
sek bir orandır. Bunun nedeninin şiddetin toplumumuzda kültürel bir 
meşruiyet temeline sahip olmasında aranması gerektiği kanaatindeyiz. 
Zira şiddet terbiyenin, eğitimin olmazsa olmaz şartı gibi algılanmaktadır. 
Dayağın cennetten çıktığı, öğretmenin/babanın/annenin/büyüğün vurdu-
ğu yerde gül bittiği, bir belanın bin musibet önlediği, kızını dövmeyenin di-
zini döveceği, tekdir ile uslanmayanın hakkının kötek olduğu... türünden 
kabuller/sözler/değer yargıları bu durumun kültürel meşruluk temelleri-
ni oluşturmaktadır. Bunlar şiddetin açığa çıkışını ve yeniden üretimine 
katkı sağlamaktadır. Şiddetin bu meşruiyet temelini yok edebilmek için 
şiddet karşıtı politikalar geliştirmek gerekmektedir. Bu süreçte öğret-
menlere ve din adamlarına büyük görevler düştüğü açıktır. Ancak ne ya-
zık ki öğretmenler şiddetin önemli faillerinden birisidirler. Araştırmanın 
bulgusuna göre fiziksel şiddetin ilk dört faili baba (%35,6), anne (%14), 
öğretmen (%13,2) ve eş’tir (%11,6). 
                                                           
96 Celalettin Vatandaş, Aile ve Şiddet, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahi-

sar, 2002, s. 34-40. 
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Araştırmanın bir bulgusu olarak ifade etmek gerekirse toplumun bü-
yük çoğunluğu için bir erkek karısını hiçbir gerekçeyle dövemez (%76,6). 
Ancak bazı gerekçelerle bir erkeğin karısını dövebileceğini ifade edenlerin 
oranı da dikkate almayı gerektirecek düzeydedir (%13,1). Eşler arası fi-
ziksel şiddetin önemli bir kısmı evliliğin ilk aylarında (%44,4) başlamak-
tadır; bunu evliliğin birinci yılından sonra (%21,5) ve evliliğin ilk günleri 
(%20,1) takip etmektedir. %14’lük bir oranla da eşler arası fiziksel şiddet 
evlilik öncesinde başlamaktadır. 

Eşler arası şiddetin varlığında ve devamında toplumsal cinsiyetin ve 
cinsiyet rollerinin algılanma biçimi önemlidir. Bireyler cinsiyet rollerine 
ilişkin kabul ve düşünceleri toplum içinde iken veya konunun uzmanla-
rınca kontrol edilmeyen eğitim/öğretim sürecinde ve kitaplardan öğren-
mektedirler. Toplumsallaşma sürecinde erkeği şiddetin faili, kadını ise 
şiddetin gönüllü mağduru olmaya dolaylı biçimde teşvik eden tanımla-
malardan, hikâye kahramanı modellerinden uzak kitapların yazımının 
sağlanması ve bu bağlamda özellikle ilköğretimdeki ders kitaplarının ve 
ilköğretim çağı çocuklarına hitap eden kitapların gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. 

Bir Aile Değeri Olarak Namus 

Namus, bireyler için önemlidir; onurun önemli referanslarından biri-
sidir. Derinlikli ve kapsamlı bir kavramdır. Ancak toplumumuzda gele-
neksel bir anlayış olarak çoğunlukla ve özellikle cinsiyetle bağlantılı dü-
şünülmektedir. Bu ise cinsiyet düzleminde namusu temsil edenin kim 
olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Yine çoğu zaman namus ka-
dınla ilişkilendirilmiş ve kadının bedeni namusun nesnesi olarak algılan-
mıştır. Namusun fiilen ihlal edilmesi cinsel boyutta ancak iki kişiyle ger-
çekleşecek bir durum olmasına rağmen böylesi tek boyutlu/cinsiyetli al-
gılanması önemli bir problemdir. Çünkü namus anlayışının sorumluluk-
ları sadece bir cinse yüklemektir. Ancak araştırmanın bulgularına göre 
bu durumun büyük oranda değiştiğini görüyoruz. Yürütülen araştırma 
ile namusun büyük oranda cinsler üstü algılandığı (%78,8), bir cinse ait 
durum olmaktan öte, bireye ait bir durum olarak algılandığı ve sadece 
bedenle değil, hem bedenle ve hem de düşünceyle ilişkilendirildiği tespit 
edilmiştir. Bu durum namusun kapsamı ve davranışlar üzerindeki etkile-
ri açısından daha doğru bir yaklaşımı ifade etmesi açısından önemlidir. 

Evliliğin devamını sağlayan ve eşler arasında bulunması gereken en 
temel özelliklerden birisinin sadakat olduğunda kuşku yoktur. Bu açı-
dan sadakatsizlik evlilik ve dolayısıyla aile için çok önemli bir problem-
dir. Katılımcılara eşinizin sizi bir başkasıyla aldattığına emin olsanız ne 
yaparsınız? sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplarda çeşitlilik bu-
lunmakla birlikte, %57,6 gibi önemli bir oranın boşanırım şıkkında yo-
ğunlaştığını görmekteyiz. Bunu %14,2 ile konuşur/tartışır/vazgeçirmeye 
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çalışırım cevabı izlemektedir. Daha sonra %7,5 ile öldürürüm, %4,9 ile ço-
cuklarımın hatırına kabullenirim, %4,8 ile evi terk ederim, %3,3 ile boşan-
mam durumunda yaşayacağım zorlukları düşünür kabullenirim, %2,3 ile 
döverim, %1,1 ile küser, bir süre konuşmam, %1,0 ile aldırmam/kabulle-
nirim görüşleri sırasıyla gelmektedir. Buna göre, aldatma durumunda 
katılımcıların yarıdan fazlasının boşanma yoluna gidecekleri anlaşılmak-
tadır. Fakat farklı tepkiler koymakla birlikte aldatmayı kabullenenlerin 
de %26’lara ulaştığını görmekteyiz ki, bu da azımsanacak bir rakam de-
ğildir. Eşin sadakatsizliğine verilen tepkilerin cinsiyete göre dağılımlarına 
baktığımız zaman, bazı anlamlı ve ilginç sonuçlarla karşılaşmaktayız. 
Öncelikle bir aldatma durumunda konuşur/tartışır/vazgeçirmeye çalışı-
rım seçeneğini tercih edenler erkeklerde %5,4 iken, bu oran kadınlarda 
%21,5’e çıkmaktadır. Yine çocuklarının hatırına ya da boşanmanın zor-
luklarından dolayı buna katlananların oranı kadınlarda erkeklere göre 
daha yüksektir. Bu da kadının ekonomik ve sosyal bakımdan sosyal ha-
yatta mahrumiyet içinde olması ve kendini güvende olmamasından kay-
naklanan bir durum olsa gerektir. Boşanırım cevabını verenler içinde er-
keklerin %67,2, kadınların ise %49,6 olması da kadınların içinde bulun-
dukları şartlar açısından boşanmaya daha mesafeli yaklaştıklarını gös-
termektedir. Aslında aldatma durumunda öldürürüm cevabını verenler 
arasında da erkeklerin oran olarak kadınlardan yüksek olması, toplum-
da kadın namusunun üzerinde daha hassasiyetle durulmasından kay-
naklanmaktadır. 

Cinsellik ve Cinsel Hayat 

Cinsellik insanın temel nitelikteki fizyolojik güdülerden birisidir. Er-
genlikle birlikte hayatın doğal bir parçası haline gelmektedir. Ancak ha-
yatın bir parçası, fizyolojik yapının bir gereği olan bu güdünün özellikle-
rinin ve karşılanma tarzının yanlış veya eksik bilinmesi bireyin hayatın-
da ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bireyler cinselliklerine ve cinsel 
hayatlarına ilişkin bilgiler edinerek varlıklarının ve hayatlarının bu doğal 
yönünü olması gereken şekliyle yürütmeye çalışırlar. Bu açıdan da elde 
edilen bilgilerin doğru olup-olmaması veya bilgi sahibi olup-olmamak 
çok önemlidir. Dolayısıyla, kanaatimizce çocukları cinsellikleri ve cinsel 
hayatları konusunda bilgilendirme sorumluluğu öncelikle anne ve baba-
lara aittir. Araştırmamızda, cinselliğe ait ilk bilgilerin kaynağının anne ve 
babadan, okuldan, konu hakkında yazılmış bilimsel makale ve kitaplar-
dan çok arkadaş olduğu tespit edilmiştir. Çünkü katılımcılara cinselliğe 
ve cinsel hayatınıza ait ilk bilgileri kimden aldınız? şeklinde soru yöneltil-
miştir. Bu soruya verilen cevaplar kendi içerisinde bir çeşitlilik taşımak-
tadır. Katılımcıların %29,8’i arkadaş, %23,2’si kitap/dergi, %14,2’si an-
ne, %7,4’ü film, %6,6’sı abla, %4,4’ü baba, %2,0’si ise ağabey cevabını 
vermiştir. Fakat görüldüğü üzere cevap büyük oranda arkadaş, kitap/ 
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dergi ve anne üzerinde yoğunlaşmaktadır. Doğrusu, genel gözlemlere gö-
re arkadaş, bu konudaki en önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır. 
Cinsellik konusunda yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olmayan akranla-
rın bilgi kaynağı olması kabul etmek gerekir ki birçok bakımdan olum-
suz bir durumdur. Anneler çocuklarına cinsellik konusunda daha çok 
destek olmakla birlikte babaların konunun büyük oranda dışında kal-
malarını anlamak zordur. 

Cinsellik insanın doğal bir özelliğidir; açlık, susuzluk, uyku gibi fizyo-
lojik güdülerinden birisidir. Ancak cinsel hayat evlilikle meşruluk kaza-
nan hayatın önemli bir kesitidir. Dolayısıyla cinsellik ve cinsel hayat eş-
ler arası ilişkilerin önemli unsurlarından birisidir. Eşlerin cinselliklerin-
deki uyumları evlilik hayatlarının mutlu, uyumlu, başarılı gitmesine yol 
açtığı gibi, cinsellikteki uyumsuzluklar ve problemler evlilik hayatının 
mutlu, uyumlu, başarılı gitmesine engel olabilmektedir. Bu nedenle 
araştırma bağlamında evli katılımcıların cinsellik eksenli problemleri 
olup olmadığı sorulduğunda azımsanamayacak bir kesimin (%24,4) 
problem sahibi olduğu tespit edilmiştir. Bunda, zamanında cinsellikle il-
gili olarak doğru bilgilenememenin, akran bilgisi ile cinselliği tanımanın 
etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Ailenin biyolojik işlevi, sadece fertlerin cinsel ihtiyaçlarını karşılama 
ve cinsel davranışlarını bir düzene koyma gibi görevleri yerine getirmekle 
kalmaz, aynı zamanda ailenin ve toplumun devamını sağlar. Aile, neslin 
biyolojik devamının gerektirdiği cinsiyet ilişkilerinin odağı olan, nesli de-
vam ettiren evrensel bir kurumdur. Ancak ne var ki tüm bunlara rağmen 
evlilik öncesi cinsel ilişki veya daha yaygın ismiyle evlilik dışı cinsel ilişki 
aile kurumunun yapısını ve işlevini tehdit eden bir sapma olarak hep var 
olagelmiştir. Gerek dinlerin ve gerekse hukuk sistemlerinin ve geleneksel 
değerlerin önemli amaçlarından birisi hemen her zaman aile kurumunu 
korumaya bağlı olarak evlilik dışı cinsel beraberliği önlemeye veya kont-
rol etmeye yönelik olmuştur. Genel anlamda evlilik dışı, özel anlamda da 
evlilik öncesi cinsel ilişki İslam’ın en şiddetli yasaklarından birisi olarak 
anlam kazanmakta, İslamî etkiyle oluşmuş geleneksel değerlerimizde de 
evlilik öncesi cinsel ilişki kabul edilmeyen, reddedilen bir sapma olarak 
değerlendirilmektedir. Modern/seküler değerlerin her geçen gün daha da 
yaygınlaştığı dünyamızda evlilik öncesi cinsel ilişki şiddetle yasaklanan 
bir sapma olarak algılanmamakta ve hatta evlik öncesi cinsel ilişkilerin 
bir tecrübe unsuru olarak kabul edilişine ilişkin konuşmalara veya yazı-
lara sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu nedenle araştırma bağlamında katı-
lımcılara evlilik öncesi cinsel beraberliği nasıl değerlendiriyorsunuz? So-
rusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yarıdan fazlası (%67,1) evlilik öncesi 
cinsel beraberliği ahlaksızlık olarak değerlendirmiştir. Evlilik öncesi cin-
sel beraberliği ahlaksızlık olarak değerlendirenlerin söz konusu soruya 
cevap verenler içerisinde en yüksek oranı temsil etmeleri aile kurumu 
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adına sevindirici bir sonuç olarak anlam kazanıyorsa da %12,1 gibi bir 
oranla katılımcıların bir kısmının evlilik öncesi cinsel ilişki hakkında ola-
bilir/normal değerlendirmesi yapmaları seküler kültürün etkisi bağla-
mında değerlendirilebilecek bir özellik olarak anlam kazanmaktadır. Da-
ha da önemlisi %20,8’lik bir oranla hiçte azımsanamayacak bir kesimin 
konu hakkında kararsızlık yaşıyor olmalarıdır. 

Boşanma 

Aile, içinde insan türünün belli bir şekilde devamının sağlandığı, 
topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili şekilde cereyan 
ettiği, cinsel ilişkilerin düzenlendiği, eşler, çocuklar diğer yakınlar ara-
sında belli bir ölçüde içten, sıcak ve güven verici ilişkilerin kurulduğu, yi-
ne içinde bulunulan toplumsal düzene göre ekonomik etkinliklerin yer 
aldığı toplumsal bir kurumdur97. Bu anlamda toplumun en temel yapı 
taşını oluşturan aile birliğinin korunması ve evlilik yoluyla sürdürülmesi-
nin sağlanması elzemdir. Evliliğin dolayısıyla ailenin, meşrulaştırma 
biçimlerini üretimin biçimi, gelenekler, dini kurallar ve son olarak da 
hukuk sistemi belirlemiştir. Toplum kendi mevcut düzenini korumak ve 
idare ettirmek eğilimindedir. Bu nedenle de bu düzenin sürdürülmesini 
sağlayan kurumları korumaya çalışır ve dolayısıyla toplum, evliliği bir ku-
rum olarak zorlar. Aynı olgunun bir sonucu olarak da yalnız yaşamaya 
karşı toplumsal bir tepki oluşur. Bekârlara ev verilirken güçlük çıkarıl-
ması, bekâr kadının aileler tarafından dışlanması, evine giriş-çıkış sa-
atlerinin kısıtlanması, hem erkek hem de kadın bekârların istedikleri ye-
re gidememeleri bu meşrulaştırmaya örnek olarak verilebilir. Her ne kadar 
gelenek, din ve yasalar evliliği ve dolayısıyla aile kurumunu koruma altına 
almış olsalar da ailenin kopması, parçalanması anlamını taşıyan boşanma 
olgusu günümüzde hızla devam eden toplumsal bir durumdur. 

Boşanma olayı; ailenin bölünmesine, dağılmasına yol açan, ailedeki bi-
reyleri de derinden sarsan ve hiçbir zaman istenmeyen yıpratıcı bir olay-
dır98. Boşanma, toplumsal ve/veya hukuki kuralar çerçevesinde yapılmış 
bir evliliğin, tarafların karı koca olarak hiçbir bağı kalmaksızın; fakat 
varsa ortak çocukların hakları saklı kalmak üzere sona erdirilmesine ve 
tarafların başkalarıyla yeniden evlenmelerine olanak veren hukuki/top-
lumsal bir işlemdir99. 

Boşanma, evlilik kadar eskidir. Ailenin olduğu her yerde boşanma, 
mevcut ihtimallerden biri olarak hep karşımıza çıkmaktadır. Tarihin ilk 
                                                           
97 Özer Ozankaya, Toplumbilim, Tekin Yayınları, İstanbul, 1988, s. 283. 
98 Ceyhan Çelikoğlu, Boşanmanın Çocukların Benlik Saygısına Etkisi, Hacettepe Üniversite-

si, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997, s. 4. 
99 Çiğdem Arıkan, Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması, Aile Araştırma Kurumu, 

Ankara, 1996, s. 25. 
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dönemlerindeki ilk toplumlarda da günümüzün farklı coğrafyalarında da 
boşanma, arzu edilmeyen bir evlilik ve aile gerçeği olarak görülmektedir. 
Günümüzde boşanma, dünya çapında gittikçe artan bir sosyal realite 
haline gelmektedir. Denilebilir ki her toplumda, geçmişe oranla boşanma 
bugün çok daha yaygın ve çok daha büyük orandadır100. Boşanmanın hız-
la artmasının birçok nedeni vardır. Toplumsal ve kültürel tüm değişme-
ler ve bunların aileye yansıması, boşanmaların artısından sorumlu tutu-
labilir. Kentleşme hızına bağlı olarak boşanmalar artmıştır. Kırsal kesim-
de boşanmalar daha azdır. Çünkü aile birlikteliğini koruyan ve devam 
ettiren toplumsal kontrol kente göre çok güçlüdür. Kentleşme ve kadının 
iş hayatına atılmasıyla birlikte ailenin yaşam düzeyi yükselmiş ama aile-
ye rol çatışması girmiştir. Bunun sonucu olarak da boşanma kentlerde 
daha da artmıştır. Boşanmaların artması, evlenme çağına gelen gençler 
için de kötü örnek olmaktadır. İstatistikler, boşanmış eşlerin çocukları-
nın kurdukları evliliklerin de boşanma ile sonuçlanma olasılığının yük-
sek olduğunu göstermektedir. Böyle gençler evliliklerinde de en ufak bir 
anlaşmazlık olduğu zaman en kolay çözümü, ana babalarının yolundan 
giderek ayrılmada bulmaktadırlar. Toplum yaşamında hızlanma, çok yer 
değiştirme, çok insan tanıma olanakları, rastgele evlilikleri ve değişik din 
ırk ve toplumsal sınıflar arası evlilikleri artırmıştır. Sevgiden başka ortak 
yanları olmayan bu tür evlilikler uzun ömürlü olmamaktadır. Özellikle 
kısa tanışmaların ardından aile, akraba ve genellikle yakın çevrenin ona-
yı olmadan başlatılan evliliklerin büyük engellerle karşılaşması sonucu 
evliliğin başarı şansı azalmakta ve bu da boşanmalara neden olmakta-
dır101. 

Aile yapısındaki ve evlenme anlayışındaki değişiklikler, toplum bilimci-
lerce kabul edilse de aile hala toplumun temel kurumu olarak önemini 
korumaktadır. Aile yapısındaki değişiklikler, aile yapısını da etkile-
miştir. Çocuk bakımı ve yetiştirmesi, ailede karar mekanizmalarına 
katılım, kadının çalışma yaşarama aktif katılımı, eşler arası iletişim gibi 
boyutlarda ortaya çıkan değişiklikler, ister istemez evliliğe ve boşanmaya 
ilişkin tutumları da farklılaştırmaya başlamıştır. Ailede güç ve otorite mo-
deli olan erkek, bu değişime paralel olarak yeni aile ve evlilik rollerine 
uyum sağlamaya yönelmiştir. Eskiden olduğu gibi güç ve otorite modeli ol-
mak, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede, kentsel kesimlerde gide-
rek daha sembolik anlam taşımaya başlamıştır. Özellikle eğitim düzeyinin 
yükselmesiyle pek çok erkek artık evlilik ilişkilerinde karşılıklı bağımlılık 
gibi kavramalardan daha az ürkmektedir. Cinsiyet rollerinde daha eşit-
                                                           
100 İhsan Sezal, Aile Nedir, Ankara, 1992, 76. 
101 Işık Keskin, Boşanmanın Sosyolojik ve Psikolojik Nedenleri ve Boşanmanın Ortaya Çıkar-

dığı Sonuçlar, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Niğde, 2007, s. 25. 
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likçi bir dağılım kendini göstermeye başlamıştır. Kadının kendini ekono-
mik anlamda erkeğe bağımlı görmemesi, başka bir deyişle bağımlılık 
yerine bağlılık kavramının ön plana çıkması, evliliğin niteliğinin (dayanış-
ma, dostluk, sevgi, paylaşım vb.) vurgulanması, evliliğe bakışı olduğu ka-
dar boşanmayla ilgili değerlendirmeleri de eskiye kıyasla farklılaştır-
maktadır. Farklılaşan değerlendirmelerin başında tüm çabalara karşın 
yolunda gitmeyen evlilikleri her ne pahasına olursa olsun sürdürmenin 
aile üyelerine çoğu zaman daha fazla zarar vereceği düşüncesi gelmek-
tedir. Çocukları varlığının da bir evliliği sürdürebilmek için yeterli olmaya-
cağı düşünülmektedir102. Daha önce de vurgulandığı gibi yüksek boşan-
ma oranları, kişilerin evlenme fikrinden uzaklaşmasıyla sonuçlanma-
mıştır. Aksine kadınların üçte ikisi ve erkeklerin dörtte üçü yeniden ev-
lenmektedirler. Ancak ilk evlilik ve boşanma sürecindeki çatışmaların çö-
zümlenmemesi durumlarında boşanma oranları %60 gibi yüksek oranlara 
çıkabilmektedir103. Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli ola-
bilmesine karşın, en çok görülen sebepler şunlardır: Ekonomik problem-
ler, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, cinsel problemler, eşler arası 
iletişim bozukluğu, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet, zevk ayrılıkları, 
eşlerin birbirlerini ihmal edişi, ailelerin aşırı müdahalesi, eşlerden biri ya 
da her ikisinin ailelerine bağımlı ya da zayıf kişilikte olmaları, çocuk ol-
maması, ciddi ekonomik ve sınıfsal farklılıklar, yaş farkının fazla olması, er-
ken yaş evlilikleri, aile baskısı ile evlendirmeler, taraflardan birinin ani ki-
şilik ve yaşam pratiğinin değişmesi, psikiyatrik sorunlar, uyuşturucu, al-
kol ve kumar bağımlılığı. 

Evliliğin sona ermesinin nedenleri görüldüğü üzere çok farklı olmasına 
rağmen çoğunlukla şiddetli geçimsizlik olarak davalarda ve istatistiklerde 
karşımıza çıkmaktadır. Başlıca boşanma nedeni olarak %75 oranında ge-
çimsizlik gelmektedir. Sonra evi terk etme ve aldatma diğer nedenler ara-
sındadır. Yıllara göre anlamlı bir gelişme de boşanmak için mahkemeye 
başvuran kadın oranındaki artıştır. Örneğin 1960 yılında boşanma isteği 
çoğunlukla erkekten gelirken, 1976 yılında boşanmak isteyen kadınların 
sayısı erkek sayısını aşmıştır104. Ancak, sürekli geçimsizlik ya da daha 
ağır nedenler her zaman evliliği yıkmaz. Ağır ruhsal dengesizliklere, çok 
kötü davranışlara, evlilik dışı ilişkilere karşın sürüp giden nice evlilik 
gösterilebilir. Eşlerden birinin ya da ikisinin mutsuzluğu pahasına sür-
dürülen evlilikler hiç de az değildir. Birçok mutlu görünen evliliklerde 
vardır ki; sudan ve yüzeysel nedenlerden dolayı, kısa sürede boşanmayla 
                                                           
102 Arıkan, Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması, s. 10. 
103 Hülya Akar, Psikiyatrik Yardım Talebi Olanlar İle Yardım Talebi Olmayan ve Boşanma 

Aşamasında Olan Çiftlerde Çift Uyumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırıl-

ması, Sağlık Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005, s. 16. 
104 Atalay Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 103. 
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biter. Evlilikte karşılıklı beklentiler vardır. Sürekli olarak boşa çıkan 
beklentiler başarısız kalan yaklaşma çabaları, duygusal bağı sarsar. 
Böylece evlilik, duygusal alışverişin dengesiz olduğu bir ortama dönüşür 
ve boşanma kaçınılmaz bir hal alır. Eşlerden birinin umudunu kesme-
mesinden yalnız başına yaşamını sürdürmek istememesinden ve çocuk-
ların sorumluluğundan dolayı evlilik sürebilir ama eşler duygusal olarak 
birbirlerinden ayrılmışlardır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun tespitlerine göre105 Türkiye’de evliliğin 
sonlanması anlamına gelen boşanma oranında dikkat çekici bir artış ya-
şanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. Türkiye geneline göre 
1998 yılında 32.167 kişi boşanırken, 1999 yılında 31.540, 2000 yılında 
34.862, 2001 yılında 50.402, 2002 yılında ise 51.096 kişi boşanmıştır. 
Boşanma sürecinde önemli kırılma noktasını 2000-2001 yılı oluştur-
maktadır. Boşanma, uzun zaman önce Batı ülkelerinde toplumsal bir so-
run olarak algılanan düzeylere erişmiş olmasına karşılık Türkiye’de ya-
kın zamanlara kadar hep Batı ülkelerine göre çok daha düşük oranlarda 
gerçekleşen bir durumdu ve bu oranlarıyla da toplumsal bir sorun ola-
rak görülmüyor ve algılanmıyordu. Ancak son 5-7 yılda çok şey değişti. 
Bir anda toplumun gündeminde ön sıralara oturan bir toplumsal sorun 
haline geliverdi. Boşanma oranı katlanarak büyümeye başladı. Elbette ki 
boşanma toplumsal ve bireysel yönleriyle incelenmesi gereken çok kar-
maşık bir durumdur. Ancak burada bazı yönleriyle araştırmanın konusu 
edilmiştir. 

Aile kurumu için bir sorun olabileceği gibi mevcut sorunların bir çö-
züm aracı da olabilecek olan boşanma öncelikle düşüncede şekillenir. 
Eşler arası sorunlar, aile içi diğer başka sorunlar boşanma düşüncesini 
mevcut sorunlardan kurtuluşun bir aracı olarak düşündürebilir. Ancak 
her düşünce uygulamaya dönüşmez; hatta boşanma gibi evliliği bitiren, 
aileyi dağıtan bir düşüncenin uygulamaya dönüşmesi çok daha zordur. 
Araştırma ile evli katılımcılara boşanma düşüncesine sahip olup-olma-
dıkları, eğer sahiplerse bunun hangi sıklıkta olduğunu tespit etmek için 
tüm evlilik sürenizi dikkate aldığınızda eşinizden boşanmayı hiç düşündü-
nüz mü? sorusu yöneltildi. Söz konusu soru bağlamında elde edilen veri-
lerin genel sonucuna göre katılımcıların yarıdan fazlası (%66,6) evlilik 
hayatı boyunca eşinden boşanmayı hiçbir zaman düşünmemiş. Buna 
karşılık %16,8’lik bir kesim evlilik hayatı boyunca bir-iki kez de olsa 
eşinden boşanmayı düşünmüş. %12,4’lük bir kesim seyrek de olsa ba-
zen eşinden boşanmayı düşünüyor. %4,2’lik bir kesim ise eşinden bo-
şanmayı sürekli denecek kadar sıklıkla düşünüyor. 

Çiğdem Arıkan’ın 1996 yılında yayınlanan Halkın Boşanmaya İlişkin 
Tutumları Araştırması’na göre katılımcıların %0,7’si sık sık olmak üzere 
                                                           
105 TUİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, s. 68. 
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eşinden boşanmayı düşünürken, %7,1’i ara sıra eşinden boşanmayı dü-
şünmektedir. Eşinden hiçbir zaman boşanmayı düşünmeyenlerin oranı 
ise %89’dur. %3,2’lik bir kesim ise eşten boşanmayı düşünme durumuy-
la ilgili soruyu cevapsız bırakmıştır. Araştırmamızın genel sonuçları Çiğ-
dem’in araştırma bulgularıyla karşılaştırdığımızda 1996 yılından 2007 
yılına kadar boşanma düşüncesinde gerçekleşen değişimin ne kadar bü-
yük oranlara eriştiğini tespit etmek mümkün oluyor. 

Araştırmanın eşinizden boşanmayı hiç düşündünüz mü? sorusuyla il-
gili verileri, farklı değişkenler açısından incelenecek olursa; katılımcıların 
cinsiyetlerinin eşinizden boşanmayı hiç düşündünüz mü? sorusuna veri-
len cevaplarda kısmen belirleyici bir değişken olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmanın erkek katılımcılarının %71,1’i eşinizden boşanmayı hiç dü-
şündünüz mü? sorusuna hiçbir zaman cevabını verirken, %15,7’si bir-iki 
kez, %10,2’si ara sıra, %3’ü ise her zaman cevabını vermiştir. Buna kar-
şılık araştırmanın kadın katılımcılarının %62,9’u eşinizden boşanmayı 
hiç düşündünüz mü? sorusuna hiçbir zaman cevabını verirken, %15,6’sı 
bir-iki kez, %14,2’si ara sıra, %5,3’ü ise her zaman cevabını vermiştir. 
Buna göre kadınlar evliliklerinden yana daha fazla problemliler ve bu ne-
denle erkeklere oranla boşanmayı daha çok ve daha sık düşünüyorlar. 

Evlilikten memnuniyet biçimiyle eşinizden boşanmayı hiç düşündünüz 
mü? sorusunun cevaplanış tarzı arasında önemli ve ilginç bir ilişki vardır. 
Evliliğinden çok memnun olanların %91’i eşinden boşanmayı hiçbir zaman 
düşünmediğini ifade ederken, evliliğinden memnun olanların %63’ü, az 
memnun olanların %10,1’i eşinden boşanmayı hiçbir zaman düşünmemek-
tedir. Buna karşılık evliliğinden hiç memnun olmayanlar arasında eşinden 
boşanmayı hiçbir zaman düşünmeyenlerin oranı %3,7’dir. Bir başka söy-
leyişle evliliğinden hiç memnun olmayanların tamamına yakını değişik sık-
lıklarda olmak üzere eşinden boşanmayı düşünmektedir. Evliliğinden hiç 
memnun olmayanların %5,2’si bir iki kez, %34,1’i ara sıra eşinden boşan-
mayı düşünürken, %57’si her zaman düşünmüştür ve düşünmektedir. 

Eşten boşanmayı düşünme durumu ile eşle sorunları paylaşma sıklı-
ğı arasında ilişki bulunmaktadır. Eşinizle, yakın arkadaşlarınızla konuş-
tuğunuz problemlerinizi konuşur musunuz? sorusuna her zaman cevabını 
verenlerin %80,6’sı eşinden boşanmayı hiçbir zaman düşünmediğini ifa-
de ederken, eşinizle, yakın arkadaşlarınızla konuştuğunuz problemlerinizi 
konuşur musunuz? sorusuna genellikle cevabını verenlerin %68,7’si, çok 
seyrek cevabını verenlerin %56,8’i eşinden boşanmayı hiçbir zaman dü-
şünmediğini ifade etmiştir. Eşiyle sorunlarını hiçbir zaman konuşmayan-
ların ise %59,9’u eşinden boşanmayı hiçbir zaman düşünmezken, yakla-
şık bir bu kadarı ise değişik sıklıklarda olmak üzere eşinden boşanmayı 
düşünmüş ve düşünmektedir. 

Boşanma toplumsal bir olgu olduğu, toplumsal şartlardan etkilendiği 
gibi aynı zamanda da bireysel yönü bulunan bir durumdur. Bireylerin 
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beklentileri, düşünce sistemleri, inançları, kültürleri, bireysel istek ve 
arzuları boşanmaya neden olabilecek şartları oluşturabilir veya mevcut 
şartlar söz konusu ölçütler dâhilinde boşanmanın gerekçesi haline gele-
bilir. Araştırma dâhilinde katılımcılara sizce boşanmayı gerektirecek en 
önemli sebep nedir? sorusunu yönelttik ve bu soru bağlamında önem sı-
rasına göre üç sebebi belirtmelerini istedik. Ancak katılımcıların büyük 
çoğunluğunun, önem sırası belirtmeksizin kendisince boşanmayı meşru-
laştıracak veya boşanmaya sebep olabilecek üç durum işaretlediği görül-
dü. Bu durumda boşanmanın en önemli sebebi, ikinci düzeyde önemli 
sebebi, üçüncü düzeyde önemli sebebi ayrımları yapmamız gerekirken, 
önem sırasının belirtilmemiş olması nedeniyle tüm işaretleri birleştirerek 
tek tabloluk bir veri grubu oluşturma durumu açığa çıktı. Söz konusu 
birleştirme sonucunda katılımcılar tarafından sizce boşanmayı gerektire-
cek en önemli sebep nedir? sorusunun cevabı olarak en çok işaretlenen 
sebebin %24,5’lik oranla sadakatsizlik/evliliğe ihanet olduğu anlaşılmış-
tır. İkinci düzeyde ise üç farklı özellik eşit sayılabilecek oranlarda olmak 
üzere boşanmayı gerektirecek sebep olarak ifade edildiği tespit edilmiş-
tir. Bunlar eşin fiziksel şiddeti/dayağı (%17,6), eşler arası sevgisizlik (% 
17,4) ve aşırı alkol/kumar gibi kötü alışkanlıklarıdır (%17,3). 

Türkiye’de son zamanlarda boşanma oranlarında hızlı bir artış oldu-
ğu biliniyor. Boşanmadaki bu artışın sebepleri konusundaki görüşlerin 
neler olduğunu tespit etmek için katılımcılara sizce, Türkiye’de özellikle 
son yıllarda boşananların sayısındaki artışın en önemli sebebi nedir? so-
rusunu yönelttik. Bu soru aracılığıyla elde edilen verilerin genel sonuçla-
rına göre katılımcıların önemli bir kesimine göre (%17,8) boşanmadaki 
artışın en önemli sebebi eşe sadakat duygusunun zayıflaması/namus 
anlayışının yıpranmasıdır. Bu sebebi %16,9’luk oranla yeni hayat şartla-
rının eşler arasında saygı ve sevgiyi azaltması takip etmektedir. Katılım-
cılara göre ekonomik sıkıntıların ve kadınların geçmişe oranla daha özgür 
ekonomik açıdan daha bağımsız olmaları da (%14,2) boşanmayı artıran 
sebeplerden diğerleridir. 

Araştırmanın sizce, Türkiye’de özellikle son yıllarda boşananların sa-
yısındaki artışın en önemli sebebi nedir? sorusuyla ilgili verileri, farklı de-
ğişkenler açısından incelenecek olursa; katılımcıların cinsiyetlerinin siz-
ce, Türkiye’de özellikle son yıllarda boşananların sayısındaki artışın en 
önemli sebebi nedir? sorusuna verilen cevaplarda belirleyici bir değişken 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın erkek katılımcılarının %18,3’ü siz-
ce, Türkiye’de özellikle son yıllarda boşananların sayısındaki artışın en 
önemli sebebi nedir? sorusuna eşe sadakat duygusunun zayıflaması/na-
mus anlayışının yıpranması cevabını verirken, %15,5’i TV ve gazetelerin 
boşanmayı kışkırtıcı/aileyi yıpratıcı yayınları, %14,8’i ise yeni hayat şart-
larının eşler arasında saygı ve sevgiyi azaltması cevabını vermiştir. Buna 
karşılık araştırmanın kadın katılımcılarının %18,6’sı sizce, Türkiye’de 
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özellikle son yıllarda boşananların sayısındaki artışın en önemli sebebi 
nedir? sorusuna yeni hayat şartlarının eşler arasında saygı ve sevgiyi 
azaltması cevabını verirken, %17,3’ü eşe sadakat duygusunun zayıfla-
ması/namus anlayışının yıpranması cevabını vermiştir. Bunun yanı sıra 
kadın katılımcıların %15,4’lük kesimi ise boşanmalardaki artışın sebep-
leri arasında kadınların geçmişe oranla daha özgür/ekonomik açıdan da-
ha bağımsız olmaları cevabını vermişlerdir. 

TV ve Aile 

İnsanlık tarihinin her döneminde ve toplumsal örgütlenmenin her 
aşamasında medya, diğer bir tabirle kitle iletişim araçları hep var olmuş-
tur. Ancak, içinde bulunduğumuz yüzyılda medyaya toplumsal bir olgu 
olarak çok daha fazla önemli hale gelmiştir. Çünkü modern toplumlarda 
karmaşık ilişkiler ağı mesaj alışverişi ile birbirine bağlanmaktadır. Bu 
nedenle medya toplumların, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
faaliyetlerinin en temel özelliği olarak kabul görmektedir106. Kültürel ha-
yatın değişimi üzerinde en fazla etki yaratan kitle iletişim aracının yay-
gınlığı, etkinliği, formatı dikkate alındığında televizyon olduğunu söy-
lemek yanlış değildir. Başka hiçbir kitle iletişim aracı televizyon öl-
çüsünde yaygınlığa sahip olmamıştır. Televizyonun önceki sanat ve ile-
tişim araçlarındaki format ve türlerden farklı format ve türler üretebil-
mesi ve bunları kendine özgü bir biçimde yeniden formüle edebilmesi 
onun en önemli özelliklerinden birisidir107. Medya toplum ilişkileri çerçe-
vesinde yapılan araştırmalarda televizyonun özel bir yerinin olduğu tüm 
araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Bunun nedenlerinin bir 
bölümü aracın niteliklerinden kaynaklanırken bir bölümü de, televizyo-
nun topluma nüfuz etme düzeyinin yüksekliği ve günlük yaşamda kulla-
nılma yoğunluğuna bağlıdır. Televizyonun yaygınlığı, ancak bütün dün-
yayı zahmetsizce izleyicinin ayağına getirebilmesi ile açıklanabilir. Öte 
yandan teknoloji olarak televizyon, kendinden önceki tüm kitle iletişim 
araçlarını içerdiği gibi kendinden sonra gelişen formlarla da eklemlene-
bilmiştir. Televizyon yayıncılığının ağırlıklı olarak görüntüye dayanma-
sı, programlarının akışı içinde her kesimden insana hitap edebilecek 
tarzda düzenlemelerin yapılabilmesi, kolay izlenebilmesi, eğitim ve sı-
nıf farklılıkları engeline takılmaksızın etkisini her yere ulaştırmasına 
imkân tanımaktadır108. 
                                                           
106 Konca Yumlu, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 

1990, s. 2. 
107 Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, s. 52. 
108 Konu dâhilinde önemli bir araştırma olarak bkz: Vedat Çakır, Bir Sosyal Etkinlik Olarak 

Eğlence ve Televizyon (Konya Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-

lanmamış Doktora Tezi, Konya, 2005. 
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Serbest zamanı değerlendirmede kullanılan en etkin araçlardan bi-
risi olan televizyon gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gel-
miş ve insanlar onu evlerinde başköşeye koymuşlardır. İzleyici ve te-
levizyon arasında zihinsel bir ilişki vardır. Bu araç gündelik yaşamın 
bir parçası olmakla kalmamakta, hayatın anlamlandırılmasında, 
duygular ve düşüncelerin biçimlendirilmesinde insanlara yol gösteri-
ci mesajlar da göndermektedir. İnsanların önceliklerinin ve yaşam 
tarzının şekillenmesinde yönlendirici olan televizyon güzel-çirkin, iyi-
kötü, doğru-yanlış vs. kavramları sınamakta ve kullanılacak ölçütleri 
insanlara sunmaktadır109. Televizyon karşısındaki birey yeni doğmuş 
bir çocuk gibidir. Yeni doğmuş bir çocuk nasıl ancak başkaları tarafın-
dan beslenebiliyorsa; televizyon izleyicisi de kültürel beslenmesinde 
aynı bu şekilde edilgendir110. 

Genel anlamda medyanın özelde ise TV’nin aile yapısı üzerindeki etkisi-
nin nasıl değerlendirildiğini tespit etmek amacıyla katılımcılara sizce, TV 
dizi ve filmlerindeki aile bireylerinin birbirleriyle ve başkalarıyla olan ilişki 
biçimleri ve ahlaki değerleri aile yapımızı ve değerlerimizi etkiliyor mu? so-
rusu yöneltildi. Alınan cevaplardan TV dizi ve filmleri hakkında olumsuz 
kanaatin oldukça güçlü olduğu, katılımcıların yarısından fazlasının (%61) 
olumsuz etkiliyor görüşüne sahip oldukları anlaşılmıştır. Üstelik bunların 
%11’i çok olumsuz etkiliyor görüşünü dile getirmiştir. Buna rağmen TV’nin 
çok izleniyor olması son derece ilginç ve manidar bir durumdur. Çünkü 
araştırmada yer alan sorulardan birisi boş zamanlarda en çok yapılan şey 
ile ilgilidir. Söz konusu sorunun seçenekleri on maddede belirlenmişti. Boş 
zamanı doldurma tercihlerinde ilk sırayı % 20,4 ile gezmek almıştır. İkinci 
sırada %19,9 ile TV seyretmek, üçüncü sırada %14,5 ile uyumak gelmek-
tedir. Bundan sonra %11,4 ile gazete okumak, %11,1 ile müzik dinlemek, 
%9,1 ile kitap okumak, %5,4 ile spor yapmak, %4,6 ile kahveye gitmek, 
%2,9 ile sinemaya/tiyatroya gitmek ve %0,7 ile bar/gazino gibi eğlence 
yerlerine gitmek yer almaktadır. İlaveten katılımcılara günde ne kadar TV 
seyrettikleri sorusu yöneltilmiştir. Günde ortalama televizyon seyretme 
miktarları içinde hemen hemen hiç TV seyretmeyen ile 6 saat ve daha faz-
la seyredenlerin miktarı birbirine yakın olduğu anlaşılmıştır (%4,4-%7,2). 
Günlük 3-5 saat televizyon seyredenlerin oranı düşündürücü düzeyde 
yüksektir: %33,7. Bir saatten az seyredenler %10,8 iken 1-2 saat seyre-
denler ortalama bir durum sergilemektedir. 

TV’de yayınlanan dizi ve filmlerin aile yapısı üzerindeki etkisi dâhilin-
de önemli bir bulgu olarak ifade etmek gerekirse, katılımcıların cinsiyet-
                                                           
109 Özkan Öz, “Yabancılaşma ve Televizyon”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 

S. 7, İstanbul, 1998, s. 392. 
110 Ertuğrul Özkök, Kitlelerin Çözülüşü (İletişim Kuramları Açısından), Tan Yayınları, Anka-

ra, 1985, s. 119. 
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leri111 ile konuyu değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir ilişki bulunmakla birlikte bu ilişki kayda değer bir farklılaşmaya yol 
açmamaktadır; ilişki gücü oldukça düşüktür. Ancak buna karşılık katı-
lımcıların yaşları112, medeni durumları113, doğdukları yerleşim merkezi-
nin niteliği114, aile aylık gelir düzeyleri115 evlilik süreleri116, öğrenim dü-
zeyleri117 ile TV dizi ve filmlerindeki aile bireylerinin birbirleriyle ve baş-
kalarıyla olan ilişki biçimlerinin ve ahlaki değerlerinin aile yapımızı ve 
değerlerimizi etkileyip-etkilemediği, eğer etkiliyorsa bu etkilemenin niteli-
ği ile ilgili değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve göre-
ce güçlü sayılabilecek bir ilişki vardır. 

Katılımcıların mensup oldukları yaş grubu büyüdükçe TV dizi ve film-
lerinin aile yapısını olumsuz etkilediğiyle ilgili görüşte artış gözlenmekte-
dir. Örneğin 18-24 yaş grubundaki katılımcıların %55’i olumsuz etkiliyor 
görüşünü dile getirirken, 35-44 yaş grubundaki katılımcıların %64,2’si, 
45-54 yaş grubundaki katılımcıların %72,6’sı benzer görüşü dile getir-
miştir. 

Katılımcıların medeni durumları TV dizi ve filmlerinin aile yapısını et-
kileyip-etkilemediği eğer etkiliyorsa bu etkilemenin niteliği konusundaki 
görüşlerinde önemli bir değişken olarak anlam kazanmaktadır. Evli katı-
lımcıların %65,1’i olumsuz etkiliyor görüşünü dile getirirken, bekâr katı-
lımcıların %51,9’u olumsuz etkiliyor görüşünü dile getirmiştir. 

Kırsal doğumlu katılımcıların %72,3’ü TV dizi ve filmlerinin aile yapı-
sını olumsuz etkilediği görüşünü dile getirirken, kent doğumlu katılımcı-
ların %55,9’u aynı görüşü dile getirmiştir. Burada geleneksel değerlerin 
kırsalda daha güçlü olmasının söz konusu değerlendirmedeki payı ko-
laylıkla gözlenebilmektedir. 

Katılımcıların aylık gelir düzeyleri arttıkça TV dizi ve filmlerinin aile 
yapısını çok olumsuz etkilediğiyle ilgili görüşte önemli bir artış gözlen-
mektedir. Örneğin aylık geliri 0-500 TL olan katılımcıların %3,5’i TV dizi 
ve filmlerinin aile yapısını çok olumsuz etkilediği görüşünü dile getirir-
ken, aylık geliri 1001-1500 TL olan katılımcıların %13,2’si, aylık geliri 
2001 TL ve üstü olanların ise %18,4’ü TV dizi ve filmlerinin aile yapısını 
çok olumsuz etkilediği görüşünü dile getirmiştir. 

Evli katılımcıların evlilik süreleri TV dizi ve filmlerinin aile yapısını et-
kileyip-etkilemediği eğer etkiliyorsa bu etkilemenin niteliği konusundaki 
                                                           
111 X2: 18,131, P<0,05, C: 0,052, df: 3. 
112 X2: 135,347, P<0,05, C: 0,141, df: 15. 
113 X2: 233,863, P<0,05, C: 0,185, df: 6. 
114 X2: 206,290, P<0,05, C: 0,174, df: 6. 
115 X2: 238,003, P<0,05, C: 0,187, df: 15. 
116 X2: 277,747, P<0,05, C: 0,243, df: 21. 
117 X2: 308,562, P<0,05, C: 0,211, df: 18. 
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görüşlerinin şekillenmesinde önemli bir değişken olarak anlam kazan-
maktadır. Örneğin 1 yıldır evli olan katılımcıların %50,9’u TV dizi ve 
filmlerinin aile yapısını olumsuz etkilediği görüşünü dile getirirken, 4-6 
yıldır evli olan katılımcıların %60,4’ü, 11-15 yıldır evli olan katılımcıların 
%73,6’sı, 21-30 yıldır evli olan katılımcıların %70,1’i TV dizi ve filmleri-
nin aile yapısını olumsuz etkilediği görüşünü dile getirmiştir. 

Ailenin Gidişatı 

Çekirdek ailenin büyük/geleneksel aile yapısına göre olumsuz olarak 
nitelenebilecek bazı özellikleri vardır118. Bu bağlamda en önemli olum-
suzluk olarak, çocukların toplumsallaşmalarına yeterli ortam ve imkânı 
sağlamasında zorlanması nedeniyle başka kurumların desteğine ihtiyaç 
hissetmesi söylenebilir. Eğitim ve diğer bazı hizmet kurumları aileye des-
tek olan kurumların başında yer almaktadır. Bireyler, bilgilenme, hayata 
hazırlanma, hayata ve bireysel gelişimlerine ilişkin sorularının cevabını 
bulma, mesleğe hazırlanma gibi ihtiyaçlarını eğitim kurumlarıyla karşı-
lamaya çalışırlarken; dostluk, eğlence, arkadaşlık gibi ihtiyaçlarını boş 
zamanı değerlendirmeyi sağlayacak eğlence sektörlerinin sunduğu im-
kânlarla; ekonomik dayanışma gibi ihtiyaçlarını ise hizmet sektörünün 
değişik unsurları aracılığıyla karşılamaktadırlar. Hâlbuki bunların çoğu 
büyük/geleneksel ailelerde aile ortamında ve ailenin üyeleri arasında 
sağlanırdı. Ancak ne var ki büyük/geleneksel ailenin kuşatıcılığı, birey-
lere farklı açılardan sağladığı destekler çekirdek ailede bütün boyutlarıy-
la gerçekleşememektedir. Bu sebeple olacak ki katılımcıların önemli bir 
kısmı aile yapısının kötüye doğru gittiğini düşünmektedir. Türkiye’deki 
aile yapısının kötüye gittiğini düşünenlerin oranı %41,5, iyiye gittiğini 
düşünenlerin oranı ise %27,2’dir. Elbette ki bu kanaatte boşanmalarda-
ki artışın, geleneksel değerlerin zayıflamasının aile bireylerinin tutum ve 
davranışları üzerindeki olumsuz etkilerinin de payı vardır. 

Türkiye’deki aile yapısının gidişatıyla ilgili değerlendirme tarzıyla 
cinsiyet119, yaş120, öğrenim düzeyi121, ailenin sosyo-ekonomik duru-
mu122, ailenin aylık gelir düzeyi123, bölge124 değişkenleri arasında is-
tatistiksel açıdan anlamlı ve görece güçlü sayılabilecek bir ilişki var-
dır. 
                                                           
118 Çekirdek aile ile büyük/geleneksel aile yapısının işlevleri ile ilgili olarak bkz: Şahinkaya, 

Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, s. 23. 
119 X2: 105,128, P<0,05, C: 0,125, df: 3. 
120 X2: 114,866, P<0,05, C: 0,131, df: 15. 
121 X2: 131,308, P<0,05, C: 0,140, df: 18. 
122 X2: 100,015, P<0,05, C: 0,122, df: 12. 
123 X2: 79,441, P<0,05, C: 0,109, df: 15. 
124 X2: 95,890, P<0,05, C: 0,11, df: 33. 
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Türkiye’deki aile yapısının gidişatıyla ilgili olarak erkekler daha kötüm-
ser bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Erkeklerin %48,1’i Türki-
ye’deki aile yapısının kötüye gittiğini ifade ederken, kadınlara %36’sı aynı 
görüşü dile getirmiştir. Konu hakkında iyiye gidiyor (Erkek:%25,1 Kadın: 
%29), fikrim yok (Erkek: %7,1 Kadın: %10,6) ve değişmiyor (Erkek: %19,8, 
Kadın: %24,4) görüşünü dile getiren kadınların oranı daha yüksektir. 

Katılımcıların yaşlarına göre Türkiye’deki aile yapısının gidişatıyla il-
gili değerlendirmeleri dikkate alındığında, ilginçtir, aile yapısının gidişatı-
nı olumsuz değerlendirenler yaşı görece küçük olanlardır. Örneğin 18-24 
yaşındaki katılımcıların %41,8’i Türkiye’deki aile yapısının kötüye gittiği-
ni ifade ederken, 35-44 yaş grubundaki katılımcıların %44,2’si, 65 ve 
üstü yaşa sahip olanların ise %22,3’ü aynı şekilde görüş bildirmiştir. 
Buna karşılık konu hakkında en yüksek oranda fikrim yok cevabını vere-
rek kararsızlığını ifade edenler (%19,6) 65 ve üstü yaşa sahip olanlardır. 

Türkiye’deki aile yapısının gidişatını değerlendirmede katılımcıların 
öğrenim düzeyleri önemli bir değişken olarak anlam kazanmaktadır. Öğ-
renim düzeyi düşük olanlar modern değerlerle daha az karşılaştıkları 
için ailedeki değişimi daha yüksek oranlarda olumsuz değerlendirmeleri 
beklenebilir. Ancak araştırmanın bulgusu bu kanaatin yanlışlığını ortaya 
koymaktadır. Katılımcıların öğrenim düzeyleri yükseldikçe ailenin gidişa-
tını olumsuz bulma oranı da artış kaydetmektedir. Örneğin ilkokul düze-
yinde öğrenime sahip olanların %36,8’i ailenin gidişatı konusunda olum-
suz değerlendirmede bulunurken, ortaokul düzeyinde öğrenime sahip 
olanların %35,7’si, lise düzeyinde öğrenime sahip olanların %40,9’u, li-
sans ve üstü düzeyde öğrenime sahip olanların %46,7’si benzer değer-
lendirmede bulunmuştur. 

Katılımcıların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile aylık gelir dü-
zeyleri, Türkiye’deki ailenin gidişatını değerlendirmede belirleyici bir de-
ğişken olarak anlam kazanmaktadır. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin 
veya gelir düzeyinin yüksek olduğu durumlarda ailenin gidişatını olumlu 
değerlendirme oranı görece yükselirken, olumsuz değerlendirme oranı da 
görece azalmaktadır. 

Katılımcıların bulundukları coğrafi bölge ile ailenin gidişatını değer-
lendirme tarzları arasından dikkat çeken bir ilişki olduğu tespit edilmiş-
tir. Ailenin gidişatını en yüksek düzeyde olumsuz değerlendirenlerin ya-
şadıkları üç bölge şunlardır: Kuzey Doğu Anadolu (%50,5), İstanbul 
(%45,3), Batı Marmara (%44,7). Ailenin gidişatını en yüksek düzeyde 
olumlu değerlendirenlerin yaşadıkları üç bölge ise şunlardır: Doğu Mar-
mara (%32,3), Batı Anadolu (%31,1), Güneydoğu Anadolu (%29). 

Türkiye’deki aile yapısının gidişatıyla ilgili değerlendirme tarzıyla katı-
lımcıların medeni durumları125 doğdukları yerleşim merkezinin niteli-
                                                           
125 X2: 58,774, P<0,05, C: 0,094, df: 6. 
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ği126, en çok yaşadıkları yerleşim merkezinin niteliği127 değişkenleri ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır ama bu ilişki kayda de-
ğer bir farklılaşmaya yol açmamaktadır; ilişki gücü oldukça düşüktür. 

Fakat tüm bunlara karşılık Türkiye’deki aile yapısının gidişatını de-
ğerlendirme tarzıyla katılımcıların özellikleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ve en yüksek düzeyde ilişkili değişkenin evli katılımcıların evlilik 
süreleri olduğu tespit edilmiştir128. Ailenin gidişatını değerlendirme ile 
evlilik süresi arasındaki ilişkide en dikkat çeken ilişki ise yeni evliler ile 
31 yıl ve üstü süre evliler arasında gözlenmektedir. Henüz bir yıldır evli 
olanların %39,5’i ailenin gidişatını olumlu bulurken, %11,8’i değişmedi-
ğini, %47,6’sı kötüye gittiğini dile getirmiştir. Buna karşılık otuz bir yıl ve 
üstü süre evli olanların %25,8’i ailenin gidişatını olumlu bulurken, 
%30,7’si değişmediğini, %37,6’sı ise kötüye gittiğini dile getirmiştir. 

AB Üyeliği ve Aile Yapısı 

Katılımcılara sizce, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşirse aile 
yapımız bundan nasıl etkilenir? sorusu yöneltilmiştir. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda bundan aile yapımızın olum-
suz etkileneceğini (%32,4) düşünenlerin oranı görece yüksektir. Avrupa 
Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, aile yapımızın olumlu (% 
16,3) etkileneceğini, bir değişme yaşanmayacağını (%28,9) düşünenlerin 
yanı sıra karar bildiremeyen, sürece ilişkin bir görüş ifade edemeyenlerin 
oranı da (%22,4) görece yüksektir. 

Konu dâhilinde önemli özelliklerden birisi katılımcıların cinsiyetlerine 
göre konuyu değerlendirişlerinde gözlenmektedir129; özellikle de konu 
hakkında yaşanan kararsızlıkta Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin 
gerçekleşmesi durumunda aile yapımızın bundan nasıl etkileneceği ko-
nusunda kadınlar içinde görüş bildiremeyen, fikrim yok cevabını verenle-
rin oranı erkeklere oranla yüksektir (Erkek: %17,3, Kadın: %26,7). 

Benzer durum konu bağlamında yapılan değerlendirmeler katılımcıla-
rın yaşlarına göre incelenmesinde de gözleniyor130. Katılımcılardan 18-44 
yaş grubunda olanlar ortalama %20 civarında fikrim yok cevabı ile konu 
ile ilgili kararsız/tereddütlü tutumunu ifade ederken, 45-54 yaş grubun-
daki katılımcıların %12,8’i, 55-64 yaş grubundaki katılımcıların %33,5’i, 
65 ve üstü yaşta olanların ise %50,5’i fikrim yok cevabını vermiştir. Katı-
lımcıların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri131 veya aylık gelir düzeyle-
                                                           
126 X2: 27,552, P<0,05, C: 0,054, df: 6. 
127 X2: 47,139, P<0,05, C: 0,084, df: 6. 
128 X2: 160,671, P<0,05, C: 0,187, df: 21. 
129 X2: 114,908, P<0,05, C: 0,130, df: 3. 
130 X2: 145,913, P<0,05, C: 0,147, df: 15. 
131 X2: 61,388, P<0,05, C: 0,096, df: 12. 
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ri132 yükseldikçe kararsızlık durumunda önemli bir düşüş gözleniyor. Ör-
neğin ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yoksul olarak tanımlayanların 
%30,9’u, zengin olarak tanımlayanların ise %12,1’i fikrim yok cevabını ver-
miştir. Buna karşılık söz konusu üyeliğin gerçekleşmesi durumunda aile 
yapımızın bundan olumlu etkileneceği görüşünde sosyo-ekonomik duru-
mun yükselmesine bağlı olarak artış gözlenmektedir. Örneğin ailesinin 
sosyo-ekonomik durumunu yoksul olarak tanımlayanların %18,8’i, zengin 
olarak tanımlayanların ise %21,8’i olumlu etkilenir cevabını vermiştir. Aile 
aylık gelir düzeyi 0-500 TL olanların %31’i, 2001 TL ve üstü olanların ise 
%6,7’si fikrim yok cevabını vermiştir. Buna karşılık söz konusu üyeliğin 
gerçekleşmesi durumunda aile yapımızın bundan olumlu etkileneceği gö-
rüşünde aile aylık gelir düzeyinin yükselmesine bağlı olarak artış gözlen-
mektedir. Aile aylık gelir düzeyi 0-500 TL olanların %12,2’si, 2001 TL ve 
üstü olanların ise %19,6’sı olumlu etkilenir cevabını vermiştir. 

Sonuç 

Sonuçlandırılan araştırma ile Türkiye’deki aile kurumunun oluşum 
şartları, büyüklüğü, aile içi ilişkilerin niteliği gibi yapısal özelliklerin yanı 
sıra, farklı faktörlerin etkisiyle ailenin yapısal ve işlevsel özelliklerinde 
gerçekleşen değişmeler, değişmelerin yönü, bireylerin kimlik ve kişilikle-
rinin oluşumuna katkı sağlayan en önemli kurumlardan birisi olan aile-
nin bu bazı temel özelliklerini yerine getirirken zorlanmasına veya işlev-
lerini yerine getirememesine neden olan problemlerin neler olduğu belir-
lenmiş bulunuyor. Araştırmanın bulgularının hem aile yapımızın mevcut 
özelliklerini ve problemlerini tespit etmek ve hem de söz konusu prob-
lemlerin çözümü için önemli ipuçları elde edildiği kanaatindeyiz. 

Yürütülen araştırmanın bulguları kapsamında genel bir değerlendir-
me yapmak gerekirse Türkiye’deki aile yapısının bazı önemli problemler-
le karşı karşıya olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye’deki aile yapısının 
kontrolsüz bir şekilde hızla değiştiği, geleneksel işlevlerini yerine getir-
mekte her geçen gün biraz daha zorlandığı, aile bireyleri arasında ciddi 
problemler olduğu ve aile içi şiddetin ailenin problemleri arasında önemli 
bir düzeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elbette ki aile canlı ve dinamik 
bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla aile kurumu değişir, her değişim öncesin-
de ve sonrasında bazı problemler yaşasa bile tüm bunları dinamik ve 
güçlü özellikleriyle çözer ve kendisini yeni şartlara uyumlu hale getirir. 
Ancak yürütülen araştırma ile tespit edilmiştir ki, aile yapımız son dere-
ce güçlü, hızlı ve radikal sayılabilecek değişim faktörleri ile karşı karşıya-
dır. Bu ise ailenin yapısal ve işlevsel değişimini sarsıcı hale getirmekte, 
aile kurumundaki dengenin oluşumunu zorlaştırmaktadır. Boşanmalar-
daki artış bunun görünen sonuçlarından sadece bir tanesidir. 
                                                           
132 X2: 213,220, P<0,05, C: 0,177, df: 15. 
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ÇORUH VADİSİ DERİNER BARAJ ALANINDA 
BULUNAN KÜLTÜR VARLIKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN* 

Çoruh ırmağının ana kolu ve yan kolları üzerinde 15 adet baraj ve 
HES inşa edilecektir. Ayrıca, yan kolları üzerinde oluşturulacak 12 adet 
doğal akışlı hidro-elektrik santralleri de bunlara eklendiğinde bu sayı ar-
tacaktır. Biz bu makalemizde, sadece Deriner baraj güzergâhında bulu-
nan taşınmaz kültür varlıklarının tanıtımı yapmaya çalıştık ve sözü edi-
len baraj ve hidro elektrik inşalarının buradaki taşınmaz kültür varlıkları-
na vereceği zararlara değindik. 

Anahtar kelimeler: Çoruh Vadisi, Deriner Barajı, Taşınmaz Kültür 
Varlıkları. 

The Cultural Heritages On The Deriner Barrage Area Of  
Çoruh Valley 

15 barrages and HES are going to be built on the main outfall and si-
defalls of Çoruh River. Besides, this total will increase when 12 hydro-
electric station with natural flow are added to them, on the sidefalls of 
the river. In this article, we tried to represent immovable cultural herita-
ges on the route of Deriner Barrage and also pointed out the effects of 
building of barrages and hydro-electric stations to this immovable cultural 
heritages. 

Key words: Çoruh Valley, Deriner Barrage, Immovable Cultural Heri-
tages. 

T.C. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ço-
ruh ırmağının ana kolu (10) ve yan kolları (5) üzerinde toplam 15 baraj 
                                                           
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Öğretim Üyesi, 

Van-Türkiye. 
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ve HES inşa edilecektir. Ayrıca, yan kolları üzerinde oluşturulacak 12 
adet doğal akışlı hidro-elektrik santralleri de dikkate alındığında bu sayı 
27’ye yükselmektedir1. 

Bunlardan en önemlileri Artvin sınırları içerisinde kalmakta olup, man-
sapdan - menbaya doğru ana kol üzerinde Muratlı, Borçka, Deriner, Art-
vin, Yusufeli; yan kollardan Berta - Okçular suyu üzerinde Bağlık ve 
Bayram ile Barhal çayı üzerinde Altıparmak barajları ve HES’lerdir. De-
vamını teşkil eden ve Erzurum sınırları içerisinde kalan ana kolda Ar-
kun, Aksu, Güllübağ ve İspir; yan kollardan Oltu kolu üzerinde Ayvalı ve 
Olur barajları ve HES’lerdir. Üçüncü olarak Bayburt ili sınırları içerisin-
de ve anakol üzerinde Laleli barajı ve HES’idir. Bunlardan sadece Murat-
lı (1999), Borçka (1999) ve Deriner (1998) baraj ve HES inşaatına baş-
lanmış ve 2005 yılında Muratlı, 2006 yılında ise Borçka barajları tamam-
lanmış olup enerji üretimine başlanmıştır. Deriner barajının ise 2012 yı-
lında tamamlanması beklenmektedir. Yusufeli barajının da 2010 yılı için-
de başlanması öngörülmektedir. Diğer barajların inşasına ne zaman baş-
lanacağı tam olarak bilinmemektedir. DSİ verilerine göre, Çoruh havza-
sındaki tüm barajlar tamamlanabilirse, ülkemiz enerji ihtiyacının % 5’inin 
karşılanacağı beklenmektedir2. 

Çoruh ırmağının ana kolu üzerinde yapılan barajlar birbirinin devamı 
şeklinde sıralanmış olup, en alt kısımdaki Muratlı barajı 56 m. taban ko-
duna sahipken en sondaki Laleli barajı 1363 taban koduna ulaşmakta-
dır. Deriner barajı, gövde yüksekliği ve göl hacmi açısından Yusufeli ba-
rajından biraz küçük olsa da 2118 GWh kapasitesiyle, enerji üretimi açı-
sından ilk sırayı almaktadır3. 

Söz konusu barajların çevreye vereceği zarar ve karın değerlendiril-
mesi, çok yönlü ve zamanında yapılması gerekmektedir. TRT tarafından 
2003 yılında çekimi tamamlanan “Çoruh Artık Durgun Akacak” belgeseli 
dışında medyaya çok fazla yansımasa da, yöredeki barajlar konusunda 
çeşitli yayınlar dikkat çekmektedir4. 

Biz bu makalemizde, sadece Deriner baraj güzergâhında bulunan ta-
şınmaz kültür varlıklarının tanıtımı yapılacaktır. 
                                                           
1 İ. Avcı, “Çoruh’ta Bir Serüven”, Atlas Dergisi, 120, 90-94, (2003). 
2 Makalenin içeriğini oluşturan tespitler; Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri çerçevesinde 

tarafımızca yürütülen yüzey araştırmaları ve TÜBİTAK tarafından desteklenen SOBAG-

102K002 projesi çerçevesinde elde edilmiştir. 
3 H.V. Dipçin, - İ. Gültekin, EİE Tarafından Mühendislik Hizmetleri Yürütülen Hidroelektrik 

Santral Projeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, (2006), s. 8-29. 
4 İ. Avcı, “Artvin’deki Enerji Yatırımları Kazanılan ve Kaybedilen Değerler”, Artvin Dergisi, 6, 

10-18, (1998); K. Köroğlu, “Tarihsel Süreç ve Barajlar Dönemi”, Artvin Dergisi, 6, 20-23, 

(1998); İ. Avcı, “Barajlar ve Çevre”, Bizim Atabari Dergisi, 2, 18-21, (2000); R. Sever, Çoruh 

Havzası Enerji Yatırım Projeleri ve Çevresel Etkileri, (2005). 
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Kalburlu Köyü Camii 

Artvin Merkez ilçeye bağlı Kalburlu köyünün Cami mahallesinde, 293 
m. rakımda, 4.12.823 enlem ve 041.88.915 boylamda bulunmaktadır. 
Cümle kapısı üzerine sonradan konan levhaya göre H. 1251 (M. 1835) 
yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır (Resim - 1). 

Cami, mahalleye ulaşımı sağlayan patika yollarla batı ve güney yönle-
rinden çevrelenmiş olup, mevcut arazinin meyilli olmasından dolayı, gü-
neyine yakın zamanda istinat duvarı çekilerek, içinde meyve ağaçların-
dan oluşan demir çitlerle çevrelenmiş bir bahçe elde edilmiştir. Yapı iç-
ten 8.15 x 7.40 m. ölçülerinde kareye yakın planlı, tek katlı, tek minare-
li, son cemaat yeri olmayan, kırma çatılı ve oluklu kiremit örtülü içten ve 
dıştan sıvanmış olup, cephe duvarları taş, iç donanımı ise ahşap malze-
me ile inşa edilmiştir (Çizim - 1). Güneybatı köşesinden yükseltilmiş olan 
galvanizli saç kaplamalı ahşap minaresine çıkış, cepheye bitişik olarak 
saçak seviyesine kadar yükselen ahşap merdivenle sağlanmıştır. Harime 
giriş, batı cephesinin eksenden kuzeye doğru kayan, betonarme bir sun-
durma ile koruma altına alınmış basık kemer açıklıklı ve ahşap kanatlı 
bir kapı ile sağlanmıştır. Kuzey bölümünde, doğu - batı doğrultusunda ge-
lişen ve harimin kuzeybatı köşesine yerleştirilen ahşap merdivenle çıkı-
lan köşklü ahşaptan mahfili bulunmaktadır. İki ahşap direk üzerine otur-
tulan bu mahfilin daha sonraki dönemlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Güney duvarı ekseninde yer alan mihrabı yarım daire formlu olup, iç 
kısmı yeşil renkli yağlı boya ile vurgulanmıştır. Mihrabın sağ yanındaki 
ahşap minber oldukça sade ve geç döneme aittir. Düz ahşap tavanın or-
tasında, siyah ve beyaz yağlı boya ile hareketlendirilmiş eşit kenarlı ve 
tekne biçimli göbek süsüne sahiptir. Harim; güney duvarına açılan altlı 
üstlü ikişerden simetrik dört pencere, doğuda güney yana doğru altlı 
üstlü iki, kuzey yana doğru üstte bir olmak üzere toplam dokuz pencere 
ile aydınlatılmıştır. Kuzey duvarına, arazinin konumundan dolayı pence-
re açılmamıştır. Güneydoğu köşesine yerleştirilen ahşaptan vaaz kürsü-
sü de yenidir. Yapının, önemli ölçüde onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Cami, hâlihazırda ibadete açıktır ve yakın gelecekte baraj sularının altın-
da kalacaktır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Adakale Mahallesi İskenderpaşa Camii Yanındaki Türbeler 

Günümüzde Ardanuç ilçe merkezine bağlı mahalle durumuna düşen 
Adakale; etrafı surlarla çevrili kale - şehir ile hemen üst kesiminde yük-
selen kaya kütlesi üzerinde şekillenen iç kaleden oluşmakta olup, yöre-
nin Ortaçağ döneminden başlayarak Osmanlı dönemi boyunca da yöne-
tim merkezi olmuş, önemli bir tarihsel geçmişe sahip yerleşim yeridir. 
Her üç türbe de, mahalle merkezinde bulunan tarihi İskender Paşa Ca-
mii’nin batı cephesi ile irtibatlandırılmış olarak düzenlenmiştir. Yapılar, 
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Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 21.06.1989 
tarih 341 sayılı kararınca tescillenmiştir. 

Bunlardan en büyüğü; caminin kuzeybatı köşesi ile organik bağı olan 
7.07 x 7.07 m. ölçülerinde kare plana sahiptir (Çizim - 2). Türbeye, ca-
minin son cemaat yerine açılan doğu cephesinde yer alan bir kapı ile gi-
rilmektedir. Diğer üç yönde, alttakiler dikdörtgen formlu, üsttekiler daire 
formlu pencerelere yer verilmiştir. İç mekân, pandantif geçişli kubbe ile 
örtülmüştür. Cephe duvarları vasıfsız taşla, üzeri sonradan sıvanmış olan 
kubbe ise tuğla ile örülmüştür. İçinde, doğu - batı doğrultusunda sonra-
dan tasarlandığı anlaşılan dikdörtgen koruma duvarı içine alınmış ve şa-
hideleri bozulmuş iki mezar yer almaktadır. Bazı kaynaklarda Hatice Ha-
nım Türbesi olarak geçen bu yapının kesin kime ait olduğu bilinmemek-
tedir. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesi bozulduğu için tam okuna-
mamaktadır. Kitabeden, Vezir Sefer Paşa (1625-1652) adının bulunması 
ile yörede yöneticilik yapan Ahıska hanedanına mensup kişilere ait ola-
bileceği ve muhtemelen XVII. yüzyılda yaptırılmış olduğu söylenebilir. 
Bakımsız ve sıvaları bozulmuştur (Resim - 2). 

İkinci türbe ise, birinci türbenin güneybatı köşesiyle irtibatlandırılmış 
olup, güney cephesinden açılan bir kapı ile girilmektedir ve sadece doğu 
ve batı duvarlarına yerleştirilen birer pencere ile aydınlatılmıştır. 5.46 x 
4.95 m. ölçülerinde kare plana sahip türbe, pandantif geçişli kubbe ile 
örtülmüştür (Çizim - 3). Bazı yayınlarda, Ali Paşa türbesi olarak gösteril-
se de, üzerinde herhangi bir kitabenin bulunmayışı, içinde mezarın yer 
almayışı ve güney duvarı önünde doğu - batı doğrultusunda taştan seki-
nin varlığı, türbeden çok, türbedara ait bir mekân olabileceğini akla ge-
tirmektedir. Malzeme ve işçilik açısından birinci türbe ile aynı özellikleri 
göstermektedir ve muhtemelen de aynı dönemden olmalıdır (Resim - 3). 

Üçüncü türbe ise; caminin güney köşesine yakın batı cephesine ek-
lemlenmiş olup, kuzeybatı köşesinden girişi bulunmakta ve güneydoğu 
köşesine açılan bir pencere ile cami harimi ile irtibatlandırılmıştır. Ayrı-
ca, güney cephesinin orta ekseninde yer alan alttaki büyük, üstteki kü-
çük iki pencere ile de iç mekânın aydınlatılması sağlanmıştır. 6.23 x 
6.10 m. ölçülerindeki kare planlı mekân, pandantif geçişli kubbe ile ör-
tülmüştür (Çizim - 4). İçteki mezarların düzeni define avcıları tarafından 
çok acımasızca 2002 yılı baharında tahrip edilmiştir. Orijinalde, doğu 
duvarına yakın bir biçimde sıralanan dört mezarın var olduğu söylen-
mektedir. Günümüze bunlardan sadece biri bozulmuş olarak ulaşabil-
miştir. Buradaki mezarlardan birine ait olan ve hâlihazırda yere düşmüş 
durumda olan taştan bir şahide üzerinde H. 1109 (M. 1697) tarihi sap-
tanmıştır. Bazı yayınlarda, Süleyman Paşa Türbesi olarak gösterilse de 
bunu doğrulayacak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Malzeme ve iş-
çilik açısından diğer türbelerle aynıdır. En kısa sürede restorasyona ihti-
yacı bulunmaktadır (Resim - 4). 
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Adakale Mahallesi Aşot Kilisesi 

Adakele yerleşmesinin alt tarafında ve sur dışında yer almaktadır. 
17.40 x 13.40 m. ölçülerinde dikdörtgen plana sahip olan kilisenin, te-
mel seviyesinde kalıntıları ulaşabilmiştir (Çizim - 5). Ayrıca, güneydoğu 
köşesinde toprağa gömülmüş durumda olan 4.48 x 1.60 m. ölçülerinde 
tonoz örtülü şapel yapısı yer almaktadır. İç kalıntılardan pastaforion hüc-
relerine yer verildiği anlaşılmaktadır. Temel seviyesindeki taşlar oldukça 
büyük bloklardan oluşmaktadır. Cephe duvarlarının iç ve dış kaplamala-
rında düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Üze-
rinde herhangi bir kitabesi bulunmayan kilisenin, muhtemelen IX. yüz-
yılda Bagratlılar tarafından yaptırıldığı söylenebilir. Metruk durumdadır 
(Resim - 5). Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Gümüşhane Köyü Şapeli 

Ardanuç ilçesi Gümüşhane köyünün sınırları içerisinde, Şogar mev-
kiinde bulunmaktadır (Resim - 6). Üzerinde herhangi bir kitabesi yok-
tur. Muhtemelen, Ortaçağ dönemindendir. Yapı, doğu - batı doğrultu-
sunda dikdörtgen plana sahiptir. Cephe duvarlarının bir kısmı dışında 
yıkılmış durumdadır. Kısmen ayakta olan doğu ve güney cephelerine ait 
duvar kalıntılarından, kireç harcının kullanılmış olduğu ve dolgu duvar 
tekniğinin uygulandığı anlaşılmaktadır. Meskûn mahalden uzak, tek 
başına ve terk edilmiş durumdadır. Baraj su kodunun üstünde yer al-
maktadır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Adakale Mahallesindeki Şadırvan 

İskender Paşa Camii ile hamam arasında, anayolun bitimine yakın 
üst tarafında bulunan şadırvan, her iki köşesi yaklaşık 2.00 m. uzunlu-
ğunda ve 1.70 m. yüksekliğinde altıgen plana sahiptir. Günümüzde yı-
kılmış olan üst kısmı, 2.30 x 2.30 m. ölçülerinde kubbemsi bir biçimde 
sonlanmaktadır. Cephelerinde düzgün kesme taş kaplama, örtüsünde ise 
vasıfsız taş kullanılmıştır. Etrafı kısmen dolan ve üst örtüsü bozulmuş 
olan şadırvanın orta seviyeye yakın cephesinde su oluk yerleri dikkat 
çekmektedir. Orijinalde, etrafının ahşap donanımlı bir korumaya sahip 
olabileceği ve camiye ait şadırvan olarak işlev gördüğü söylenebilir. Üze-
rinde herhangi bir kitabesi olmayan şadırvanın, muhtemelen XIX. yüzyıl-
da Osmanlı döneminde yaptırıldığı söylenebilir. Günümüzde metruk du-
rumdadır (Resim - 7). Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Adakale Mahallesi Ahmet Orhan Sokaktaki Çeşme 

Adakale mahallesinin üst tarafında, Ahmet Orhan sokakta, ön yüzü 
batıya bakar durumda yer almaktadır. 3.60 m. uzunluğa ve 3.20 m. de-
rinliğe sahiptir. Ayrıca, içte 2.10 x 1.90 m. ölçülerinde tonoz örtülü su de-
po yeri bulunmaktadır (Çizim - 6). Meyilli bir arazi üzerinde bulunan çeş-
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menin ana gövdesi toprağa gömülü durumdadır ve üçgen alınlıklı yüzeye 
sahiptir. Önünde, yalağı ve çalışır durumda olmayan üç adet su oluk ye-
ri vardır. Yüzeyin her iki köşesi duvar payesi şeklinde vurgulanmış olup, 
üçgen alınlığı süslemeli bir silme ile belirlenmiştir. Alınlığın ortasında 
kare formlu bir açıklık dikkat çekmektedir. Hemen sol yanındaki kapla-
ma taşı düşmüş durumdadır. Semerdam çatısının arka bedenine yakın 
örtü taşları bozulmuştur. Ön yüzünde düzgün kesme taş, diğer kısımlar 
ise vasıfsız taş malzemenin kullanımıyla ve kireç harcıyla inşa edilmiştir 
(Resim - 8). Üzerinde herhangi bir kitabesi yoktur. Hâlihazırda metruk 
durumda olan çeşmenin suyu Vashet mevkiinden toprak borularla geti-
rildiği ve XVIII. yüzyıl Osmanlı dönemi yapısı olduğunu tahmin etmekte-
yiz. Gerek büyüklüğü, gerekse plan açısından ünik olma özelliğini taşı-
maktadır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Gümüşhane Köyü Su Değirmeni 

Ardanuç ilçesi Gümüşhane köyünde bulunan şapelin yakınında, vadi 
içerisindeki küçük bir derenin kenarında bulunmaktadır. Yakın çevresin-
de yıkılmış durumda olan yapı kalıntıları bulunmaktadır (Resim - 9). Üze-
rinde herhangi bir kitabesi yoktur. Muhtemelen, Ortaçağ döneminden-
dir. Yapı, meyilli bir alan üzerindedir. Arka ve yan duvarları toprakla kap-
lıdır. Değişik boyutlardaki vasıfsız taşla ve kireç harcı kullanımı ile inşa 
edilmiştir. Cephe duvarlarının ekseriyeti ve tonozlu örtüsü günümüze 
gelebilmiştir. Meskûn mahalden uzak, tek başına ve terk edilmiş durum-
dadır. Baraj su kodunun üstünde yer almaktadır. Tescil kaydına rast-
lanmamıştır. 

Hamamlı Köyü Altındaki Su Değirmeni Kalıntısı 

Artvin merkez ilçesine bağlı Hamamlı köyünün alt tarafında, Deriner ba-
rajı nedeniyle yeni hizmete açılan Artvin - Erzurum bağlantılı karayolunun 
hemen üst tarafında, 363 m. rakımda, 41.16.385 enlem ve 041.96.601 bo-
yamda, küçük bir dere yatağında bulunmaktadır. 

Taş malzemeden imal edilmiş olan köprüden günümüze ancak oluk 
kısmının bir bölümü ile temel izleri kalabilmiştir. Bizim açımızdan önemi 
ise, muhtemelen Ortaçağ döneminde yapılmış olmasıdır. 

Meskûn mahalden uzak, terk edilmiş ve tescili olmayan bir yapıdır. 

Adakale Mahallesindeki Arasta 

Ardanuç ilçesi, Merkez Adakale mahallesinde yer almaktadır. Kale gi-
rişinin yaklaşık 25 m. sonrasında, 5.20 m. genişliğindeki İskender Paşa 
caddesinin her iki yanına simetrik olarak yerleştirilen arastadan günü-
müze; sol yanında beş, sağ yanında ise bir adet dükkân ulaşabilmiştir. 
Ayrıca, her iki yönden dükkânların devam ettiğini gösteren yapı izleri 
bulunmaktadır. Orijinalde arastanın kaç dükkândan oluştuğu tam ola-
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rak bilinmemekle birlikte, özellikle 1950’li yıllardan sonra gelişen konut 
yapımı sırasında bu dükkânların bir kısmının ortadan kaldırıldığı anla-
şılmaktadır. Tek kattan oluşan dükkânların tümünde kireç harcıyla tut-
turulan kemer ve kemerin yan kısımları düzgün kesme taş, diğer kısım-
larında ise vasıfsız taş, tonoz örtülerinde tuğla, düz damlarında ise top-
rak malzeme kullanılmıştır. En iyi durumda olan sol taraftan ikinci dük-
kân (giriş yönünden); içten 5.55 x 3.05 m. ölçülerinde dikdörtgen plana 
sahip olup, orijinal kapı kanadı bozulmuş, caddeye açılan ve cephenin 
tümünü kapsayan basık kemerli kapı açıklığına sahiptir. Zemini toprak 
döşemelidir. Tavanı ise tuğladandır ve tonoz örtüye sahiptir. Dışa tü-
müyle kapalı olan mekânın beden duvarının ortasında üçgen alınlıkla 
sonlanan ocak nişi bulunmaktadır. Üzerlerinde herhangi bir kitabeye 
rastlanmayan dükkânların kesin olarak hangi tarihte yapıldıkları bilin-
memekle birlikte, H. 973 (M. 1563) tarihli vakfiyesinde Ardanuç Kalesi’ni 
fetheden İskender Paşa tarafından caminin hizmetlerinde kullanılmak 
üzere çok sayıda dükkânın varlığından söz edilmektedir. Bu durumda 
günümüzde metruk durumda olan ve bir kaçı odunluk ve depo olarak 
kullanılan arastanın, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar dönemin-
de inşa edildiği anlaşılmaktadır (Resim - 10). Yörenin tek arasta niteliği-
ni taşıması ve tarihsel olarak Osmanlı yapılaşmasının ilk örneklerini 
yansıtması açısından özenle korunması gerekli eserler olarak nitelenebi-
lir. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Gümüşhane Köyü Han Kalıntısı 

Ardanuç ilçesi Gümüşhane köyü sınırları içerisinde, Artvin merkez 
ilçeye bağlı Köseler ve Okumuşlar yönünden gelip Ardanuç’a devam et-
tiği anlaşılan tarihi patika-kervan yolu güzergâhında, 663 m. rakımda, 
41.13.482 enlem ve 041.92.370 boylamda, Paşapınarı mevkiinde bu-
lunmaktadır (Resim - 11). Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamak-
tadır. Muhtemelen, Ortaçağ dönemindendir. Yapı, günümüze gelen şek-
liyle 13.00 x 4.00 m. ölçülerinde dikdörtgen plana sahiptir. Arka ve yan 
cephe duvarları ayaktadır. Üst örtüsü ve ara bölmeleri yıkılmıştır. Cep-
helerinde vasıfsız taş ve kireç harcı kullanılmıştır. Tamamen yıkılmış 
olan ön cephesinin hemen yanı başından patika yol geçmektedir. Mes-
kûn mahalden uzak, tek başına ve terk edilmiş durumdadır. Baraj su 
kodunun üstünde yer almaktadır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Kalburlu Köyü Osman Özel Evi 

Artvin Merkez ilçeye bağlı Kalburlu köyünün Cami mahallesinde, 278 
m. rakımda, 41.12.819 enlem ve 041.88.837 boylamda, No: 105 olarak 
kayıtlı bulunmaktadır. Birinci katın ambar kapısı üzerine çakılan ahşap 
levha üzerindeki Osmanlıca kitabesine göre Mimar Muhammed Usta’ya 
H. 1326 (M. 1908) yılında yaptırılmıştır. Konut taş ve ahşap malzemenin 

393



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

kullanımı ile inşa edilmiş olup, zemin üzeri iki katlı ve kırma çatılıdır. Ön 
cephesi güney (güneydoğu) yönünde olmak üzere kuzey - güney doğrul-
tusunda meyilli bir arsa üzerinde bulunan evin arka bedenini mahalleye 
ulaşım sağlayan patika yol, diğer cephelerini ise meyve ağaçlarıyla kaplı 
bahçe çevrelemektedir (Resim - 12). Batı dış köşesinde tuvaleti, doğu dış 
köşesinde ise ocak ve fırını bulunmaktadır. 

Zemin kat; dıştan 9.65 x 9.30 m. ölçülerinde kareye yakın plana sa-
hiptir. Bu kısmın orijinalde sadece doğu duvarı kapalı diğer iki yönden 
açık tutulmuş toplam yedi ahşap destekle belirlenmiş ön bölüm ile arka 
yönde yan yana iki büyükçe odadan oluşmaktadır. Daha sonra ise bu ön 
bölümün batı yönünden iki ahşap direkten sonraki kısmı kapatılarak sa-
lon haline dönüştürülmüştür. Ayrıca, doğu yan cephesine bir banyo ek-
lenmiştir. Hâlihazırda batı yönündeki oda kiler olarak, doğu yönünde ise 
barınma yeri olarak kullanılmaktadır. Salona açılan bu odanın arka du-
varında ortada ocak, sol yanında gömme dolap ile doğu duvarındaki maz-
gal penceresi orijinaldir. Bu bölüm, ev sahibinin arazilerine bakan yarıcı 
tarafından konut olarak kullanılmaktadır. Yan ve arka beden duvarları 
moloz taş örgüye sahiptir. 

Zemin katla doğrudan irtibatlı olmayan birinci kata çıkış, zemin katın 
her iki yan cephesine yamandırılmış olarak yükseltilen ahşap merdiven-
lerle sağlanmıştır. Bu kısımda ön bölümde yanları kapalı, önü açık geniş-
çe çardak ile arka yönünde ortada ambar, her iki yanında birer odadan 
oluşan düzenlemeye gidilmiştir. Çardağın batı köşesine üst kata çıkış sağ-
layan ahşap merdiven, doğu köşesinde ise ocak ve lavabo yerleştirilmiştir. 
Dikdörtgen planlı her iki oda, çardağa açılan tek kanatlı kapılara sahiptir. 
Yan duvarlarına açılan ikili pencerelerle aydınlık sağlanmıştır. Arka beden 
duvarlarında dış köşelere gelecek şekilde yerleştirilmiş oval biçimli gömme 
banyolara, iç köşelerde ise gömme dolaplara ve üstlerini kuşatan tereklere 
yer verilmiştir. Giriş yönündeki köşelere de yüklükler yerleştirilmiştir. 
Farklılık olarak batı yönündeki odanın arka bedeninde ocak bulunmamak-
tadır. Dışa tümüyle kapalı olan ambar yüksek eşikli ve daha küçük tutul-
muş kapılıdır. Bu katın arka beden duvarı taş, odaların yan cephe duvar-
ları ahşap arası karkas (çakatura) diğer geri kalan tüm birimleri ahşaptır. 

Üst kata çıkış, içten birinci kattaki merdivenle ve dıştan kuzeydoğu 
köşesindeki ahşap merdivenle sağlanmıştır. Bu katın düzenleniş biçimi 
ve malzemesi birinci katla hemen hemen aynı özelliktedir. Farklılık ola-
rak, üç yönlü cepheyi çevreleyen balkonlara yer verilmiş olmasıdır. Ayrı-
ca doğu yönündeki yan odaya, misafirlerin kolaylıkla girebilmesini sağla-
yan dıştan ikinci bir kapı daha açılmıştır. Bunların yanı sıra, her iki oda-
nın beden duvarlarına ikili gömme dolaplara yer verilirken, ocak konma-
mıştır. Yüklükleri de bulunmamaktadır. Çatısı, oluklu kiremitle örtülü 
ve arka bedenin her iki köşesinden yükselen birer bacaya sahiptir. Süs-
leme açısından sade, ancak orijinal dokusunu koruyan ve tümüyle de ol-
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masa konut işlevini sürdüren yapı, baraj sularının altında kalacaktır. Tes-
cil kaydına rastlanmamıştır 

Berta Köprüsü 

Artvin merkez, Hamamlı köyünün Berta köprüsü mevkiinde, 300 m. 
rakımda, 41.16.693 enlem ve 041.97.102 boylamda yer almaktadır. Eski 
Artvin - Şavşat karayolunun 21. km.’ sinde, yeni baraj yolunun Şavşat - 
Erzurum yol ayrımında, Çoruh ırmağını besleyen ve Şavşat yönünden ge-
len Berta suyunun üzerinde, güneydoğu - kuzeybatı istikametinde, dış 
yüzeyleri bombeli kireç harcıyla tutturulmuş taş malzeme ile inşa edilen 
köprü; döşeme uzunluğu 64.20 m. ortalama genişliği 5 m. ve yaklaşık 
7.30 m. yüksekliğe sahip olup, üç gözlü ve yolunun düz olduğu köprüler 
grubuna girmektedir (Çizim - 7). 

Bu köprü; Batum - Ardahan bağlantılı tarihi araç yolu üzerinde bu-
lunmaktadır ve Ardanuç istikametine geçişi sağlamaktadır. Tabliyesi son-
radan asfaltlanmış ve her iki yanına taştan korkuluk eklenmiştir. Suyun 
içinde kalan her iki ayağı memba ve mansabında, üst kısımları yarım 
konik külahla belirlenen, yarım yuvarlak formlu sel yaranlara sahiptir 
(Resim - 13). Kitabesi bulunmadığından kesin olarak hangi tarihte inşa 
edildiği saptanamamıştır. Osmanlı köprülerine oldukça benzerlik göster-
mektedir. Daha önce tanıtımı yapılan Borçka’daki köprü ile de benzeş-
mektedir. Bütün bunlarla birlikte; Osmanlı döneminde yapılmış olabile-
ceği ancak, Batum - Ardahan bağlantılı yolun üzerinde bulunması ve ara-
ba geçişlerine elverişli olması nedeniyle son şeklini, 1878 sonrasında Rus 
yönetimi zamanında kazandığını tahmin etmekteyiz. Halen kullanılabilir 
durumda olmakla birlikte, 1980’li yıllarda buranın hemen yakınına yapı-
lan modern köprüden dolayı eski işlevini kaybetmiştir. Yapı, Trabzon 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 10.05.2002 tarih 
4431 sayılı kararınca tescillenmiştir. 

Çimenli Köyü Yakınındaki Köprü Kalıntısı 

Artvin merkez, Çimenli köyü yakınında, Artvin - Şavşat karayolu gü-
zergâhında, Berta suyu üzerinde, 289 m. rakımda, 41.17.237 enlem ve 
041.97.576 boylamda yer almaktadır. 

Herhangi bir yayında yer almayan köprünün Ortaçağ döneminde inşa 
edilmiş olabileceğini tahmin etmekteyiz. 

Günümüzde sadece su akış yönüne göre sol yanındaki ayak kısmına 
ait taş temel izleri gelebilmiştir (Resim - 14). 

Meskûn mahalden uzak ve tescili olmayan bir yapıdır. 

Hamamlı Köyü Altındaki Köprü 

Artvin merkezine bağlı Hamamlı köyünün alt tarafında, Deriner Bara-
jı için yapılan yeni yolun hemen üst kısmında yer alan ve bombeli taş 
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malzeme ile inşa edilen köprü; yağmur suları ile beslenen küçük bir dere 
yatağı üzerinde, tarihi Batum - Ardahan yolu güzergâhında bulunmakta-
dır (Resim - 15). Tek gözlü ve yolunun düz olduğu köprüler grubunda 
olup, 14.11 m. uzunluğa, 6.53 m. genişliğe ve 3.50 m. ölçüsünde kemer 
açıklığına sahiptir. Sağlam ve kullanılabilir durumda olmasına karşın, 
yeni açılan Deriner Barajı güzergâhındaki yol nedeniyle eski yolla birlikte 
bağlantısız duruma gelmiştir. Muhtemelen 1878 sonrasından ve Rus yö-
netimi zamanında inşa edilmiş olmalıdır. Herhangi bir kitabesi bulunma-
maktadır. Tesil kaydına rastlanmamıştır. 

Yine buna benzer başka bir taş köprü de; buranın çok yakınında ve 
Şavşat istikametine doğru paralelinde bulunmaktadır. Aynı yol güzergâ-
hında ve aynı zamanda yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Bağcılar Köyü Altındaki Köprü Kalıntısı 

Artvin merkez, Bağcılar köyünün sınırları içerisinde, Artvin - Şavşat 
karayolu güzergâhında ve Okçular suyunun üzerinde, 439 m. rakımda, 
41.22.040 enlem ve 041.05.311 boylamda yer almaktadır. 

Yayınlarda rastlanmayan köprünün Ortaçağda inşa edilmiş olduğunu 
tahmin emekteyiz. Yapıdan günümüze sadece su akış yönüne göre sol ta-
rafında ayak kısmının taş temel izleri zor seçilebilmektedir. 

Meskûn mahalden uzak ve tescili olmayan bir yapıdır (Resim - 16). 

Avcılar Köyü Kemer Köprüsü 

Ardanuç ilçesine bağlı Avcılar köyü yakınında, Ardanuç modern ka-
rayolunun üst kısmında, yağmur suları ile beslenen dere yatağı üzerin-
de ve bombeli taş malzeme ile inşa edilen taş köprü; tek gözlü ve yolu-
nun düz olduğu köprüler grubundan olup, 11.40 m. uzunluğa, 9.30 m. 
genişliğe ve 2.20 m. ölçüsünde her iki taraftan yuvarlak kemerlerle vur-
gulanmış tonozla sonlanan kemer açıklığına sahiptir. Hamamlı altında-
ki köprülere her açıdan yakın benzerlik içindedir. Sağlam ve kullanıla-
bilir durumda olmakla birlikte, Ardanuç yönüne devam eden eski yol gü-
zergâhı değiştiğinden kullanılmaz hale gelmiştir. Tarihi Batum - Arda-
han yolu güzergâhında bulunması ile 1878 sonrasında Ruslar tarafın-
dan yaptırıldığı anlaşılmaktadır (Resim - 17). Tescil kaydına rastlanma-
mıştır. Yapı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nca 26.07.2002 tarih 4504 sayılı kararınca tescillenmiştir. 

Avcılar Köyü Yakınındaki Taş Köprü 

Ardanuç ilçesine bağlı Avcılar köyü Şavlet mahallesinde ve Arda-
nuç suyu üzerinde, taş malzeme ile inşa edilen köprü; tek gözlü, yu-
varlak kemerli ve yolunun eğimli olduğu köprülerden olup, 15.06 m. 
uzunluğunda ve 2.66 m. genişliğinde kemere sahiptir. Kemerlerinde 
düzgün kesme taş, ayaklarında ise kırma taş kullanılmış ve kireç harç-
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la tutturulmuştur. Yürüme yolu çay taşı ile döşelidir. Korkulukları bu-
lunmayan yapı, yayaların kullanımına açıktır. Kitabesi bulunmamak-
la birlikte, tipik Osmanlı köprülerinden biridir ve muhtemelen XVIII. 
yüzyıldandır. Buranın 500 m. mansabında modern bir köprü yer al-
maktadır (Resim - 18). Yapı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu’nca 26.07.2002 tarih 4504 sayılı kararınca tescil-
lenmiştir. 

Sakalar Köyü Köprüsü 

Artvin merkez ilçesi Sakalar köyü sınırları içerisinde, Ortaköy’e ula-
şım sağlayan kara yolu güzergâhında, Sakalar deresi ile Berta deresinin 
birleştiği noktada, 447 m. rakımda, 41.21.643 enlem ve 041.99.774 boy-
lamda, Berta deresinin üzerinde bulunmaktadır (Resim - 19). Üzerinde 
herhangi bir kitabesi yoktur. Muhtemelen, Ortaçağ dönemindendir. Ya-
pı; tek gözlü, yol döşemesi hafif eğimli olan, basık kemerinde düzgün yo-
nu taşı, diğer kısımları vasıfsız taşla ve kireç harcıyla inşa edilmiştir. Yol 
döşemesi 2.00 m. genişliğe ve 20.30 m. uzunluğa sahiptir. Kemer açıklığı 
ise 8.80 m.’dir. Yan korkulukları yoktur. Hâlihazırda yayaların geçebile-
ceği durumda olan köprünün; 1970’li yıllarda inşa edilmiş olan hemen 
alt yanındaki betonarme köprü yapılıncaya kadar, yanları ahşap kalas-
larla desteklenerek motorlu araçların geçişi sağlanmıştır. Baraj sularının 
etkisi altındadır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Seyitler Köyündeki Demir Köprü 

Artvin merkez ilçeye bağlı Seyitler köyünün Güvenli mahallesinde 
dere üzerinde, 285 m. rakımda, 41.18.754 enlem ve 041.84.875 boy-
lamda bulunan köprü; doğu-batı doğrultusunda uzanan her iki yönden 
taş ve sonradan beton haline getirilen destekler üzerine oturtulmuş, tü-
müyle demir malzemeden oluşturulmuştur (Resim - 20). Düz yol döşe-
mesi ahşap, korkulukları da demirden olan köprü 26.86 m. uzunlu-
ğunda ve 4.10 m. genişliğe sahiptir. Dere yatağından 8.60 m. yüksek-
likte bulunmaktadır. Mahallenin kullanımında olan köprü, DSİ tarafın-
dan iki yıl önce demir aksamı yağlı boya ile boyanmış ve ahşap yol dö-
şemesi ile doğu yönündeki destek duvarı betonarme olarak yenilenmiş-
tir. Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamakla birlikte, tarihi Batum - 
Ardahan yolu güzergâhında bulunmasıyla Rus yönetimince yaptırıldığı 
ve XX. yüzyılın başlarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Modern yol ağı 
değiştiğinden eski önemini kaybetmiştir. Tescil kaydına rastlanmamış-
tır. 

Kutul Geçidindeki Köprü 

Ardanuç ilçesine bağlı Müezzinler köyüne ait yayla sınırları içerisinde, 
küçük bir derenin üzerinde, Kutul hanları mevkiinde bulunan köprü; 
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doğu - batı doğrultusunda olmak üzere 7.40 m. uzunluğunda, 5.36 m. 
genişliğinde betonarme bir yapıdır. Dere yatağından yüksekliği 1.48 m. 
olan dört yatay ve üç dikey kolonlu köprü her iki yönden taş duvarlı des-
tek üzerinde oturtulmuştur (Resim - 21). Halen işler durumda olan köp-
rü, mansap tarafında tabliyesinin yüzeyinde 1911 tarihi okunabilmekte-
dir. Böylece, Rus yönetimi zamanında yaptırıldığı ve 1911 yılında Batum - 
Ardahan yolunun buraya kadar ulaştığını doğrulaması açısından ayrı bir 
önem taşımaktadır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Demirköy Kalesi 

Yusufeli ilçesine bağlı Demirköy’ün Eğritaş mahallesinde yer almak-
tadır. Kale, köy yollarının kesiştiği boğazda, dere yatağının üst yanın-
da, vadiye hâkim bir yerde bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir kita-
besi yoktur. Muhtemelen, Ortaçağ dönemindendir. Kalenin yer aldığı 
ana kaya çok yüksek olmadığından kolaylıkla içine girilebilmektedir. Mo-
loz taş malzemenin kireç harcıyla örülen surlarından bir bölümü günü-
müze gelebilmiştir. Sur duvarları oldukça kalın tutulmuştur ve mevcut 
haliyle yaklaşık 5.00 m.’ye kadar oluşan yükseltiye sahiptir. Yörede sık-
ça rastlanan küçük kalelerden biridir. Terk edilmiş durumdadır (Resim - 
22). Baraj su kodunun üstünde yer almaktadır. Tescil kaydına rastlan-
mamıştır. 

Cevizlik Köyü (Bedazor) Kalesi 

Yusufeli ilçesine bağlı Cevizlik köyünün Bedazor mahallesinde yer al-
maktadır. Kale, vadi içindeki mahallenin güney doğusuna kalan çevreye 
hâkim bir sırtta bulunmaktadır. Herhangi bir yazıta ulaşılamamıştır. 
Muhtemelen, Ortaçağ dönemindendir. Giriş kapısı kuzeybatıdan bulun-
maktan ise de, zamanla bozulduğundan içine girilememiştir. Güney cep-
hesi oldukça yüksek olduğundan bu yönde pek sura yer verilmemiştir. 
Günümüze gelen surlar kapı ve çevresinde yoğunlaşmaktadır. Moloz taş 
malzemenin kireç harcıyla oluşturulan kale ana kayanın doğal şekline 
uydurulmuş, yörede sıkça rastlanan küçük yapılardan biridir. Terk edil-
miş durumdadır (Resim - 23). Baraj su kodunun üstünde yer almakta-
dır. Tescil kaydına rastlanmamıştır. 

Sonuç Olarak 

Yukarıda tanıtımı yapılan taşınmaz kültür varlıklarının bir kısmı doğ-
rudan bir kısmı ise dolaylı olarak Deriner baraj gölünden etkilenmiş ola-
caklardır. Şu aşamada su tutumuna geçilmemesine rağmen özellikle ka-
rayollarının yapımından dolayı bir bölüm kültür varlıkları hâlihazırda bi-
le etkilenmiş bulunmaktadır. Yine bu arada belirtmemiz gerekir ki, baraj 
güzergâhındaki kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik ciddi bir ça-
lışma ve öngörü bulunmamaktadır. 
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Resim 1: Artvin - Merkez, Kalburlu Köyü Camii, Genel 

 

Çizim 1: Artvin - Merkez, Kalburlu Köyü Camii Planı, O. Aytekin - E. Koç, 2003 
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Resim 2: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbeler, Genel 

 

Çizim 2: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbe - I 

400



OSMAN AYTEKİN / ÇORUH VADİSİ DERİNER BARAJ ALANINDA BULUNAN KÜLTÜR VARLIKLARI 15

 

Resim 3: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbe - II, Genel 

 

Çizim 3: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbe - II 
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Resim 4: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbe - III, Genel 

 

Çizim 4: Ardanuç - Adakale, İskender Paşa Yakınındaki Türbe - III 
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Resim 5: Ardanuç - Adakale Mahallesi Aşot Kilisesi, Genel 

 

Çizim 5: Ardanuç - Adakale Mahallesi Aşot Kilisesi Planı, O. Aytekin - E. Koç, 2002 

403



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

 
 

 

Resim 6: Ardanuç - Gümüşhane Köyü Şapeli, Genel 

 

Resim 7: Ardanuç - Adakale Mahallesi Şadırvanı, Genel 
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Resim 8: Ardanuç - Adakale Mahallesi Ahmet Orhan Sokak Çeşmesi, Genel 

 

Çizim 6: Ardanuç - Adakale Mahallesi Ahmet Orhan Sokak Çeşmesi, Planı, O. Aytekin - 
E. Koç, 2004 
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Resim 9: Ardanuç - Gümüşhane Köyü Su Değirmeni, Genel 

 

Resim 10: Ardanuç - Merkez Adakale Mahallesi Arastası, Genel 
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Resim 11: Artvin - Merkez Gümüşhane Köyü Han Kalıntısı, Genel 

 

Resim 12: Artvin - Merkez Kalburlu Köyü Osman Özel Evi, Genel 
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Resim 13: Artvin - Merkez Hamamlı Köyü Mevkii Berta Köprüsü, Genel 

 
Çizim 7: Artvin - Merkez Hamamlı Köyü Mevkii Berta Köprüsü Planı, O. Aytekin - E. Koç, 

2001 
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Resim 14: Artvin - Merkez Çimenli Köyü Köprü Kalıntısı, Genel 

 

Resim 15: Artvin - Merkez Hamamlı Köyü Altındaki Köprü, Genel 
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Resim 16: Artvin - Merkez Bağcılar Köyü Köprü Kalıntısı, Genel 

 

Resim 17: Ardanuç - Avcılar Kemer Köprüsü, Genel 
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Resim 18: Ardanuç - Avcılar Köyü Yakınındaki Taş Köprü, Genel 

 

Resim 19: Artvin - Merkez Sakalar Köyü Köprüsü, Genel 
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Resim 20: Artvin - Merkez Seyitler Köyü Demir Köprüsü, Genel 

 

Resim 21: Ardanuç - Müezzinler Köyü Kutul Geçidi Köprüsü, Genel 
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Resim 22: Yusufeli - Demirköy Kalesi, Genel 

 

Resim 23: Yusufeli - Cevizlik Köyü (Bedazor) Kalesi, Genel 
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ASKERİ KÜLTÜR VARLIKLARINDA 
TÜRK - MACAR İLİŞKİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU* 

Tarih boyunca Türk ve Macar toplulukları arasında kültürel anlamda 
önemli ilişkiler söz konusudur. Bu ilişkiler askeri kültür varlıkları açısın-
dan daha da dikkat çekicidir. 

Özellikle üzerinde çalıştığımız top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silah-
lar, zırh ve miğfer gibi koruyucu silahlar, ok-yay, mızrak, gürz, topuz, kı-
lıç, kama gibi delici, vurucu ve kesici silahlar ve bunlara ait teçhizatlar ve 
binek hayvan zırhları ile ilgili çarpıcı benzerlikler bu makalenin konusunu 
oluşturur. Adı geçen eser türleri incelendiğinde, malzemeleri, biçimleri, 
teknikleri ve süslemeleri açısından Türk ve Macar askeri kültür varlıkları-
nın yakın benzerlikleri ortaya çıkmaktadır. 

Her iki kültür arasındaki bu benzerlikler tarihsel köklerle ilişkili ola-
rak kavimler göçü ile başlayan serüvenin Osmanlı döneminde pekişmesi 
ile açıklanabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk, Macar, Kültürel Varlıklar, Askeri Kültür 
Varlıkları, Kültürel İlişkiler. 

Turks-Hungarian Relations At The Militarical Cultural Objects 
The subject of this announcement is to make an attention to cultural 

relations between Turks and Hungarians by the side of art history scien-
ce. 

The militarical cultural objects that will be study on are; cannons, rif-
les, pistols, knights, arrows-bows, war clubs etc., any arms, helmets and 
armors, the equipments and accesories belongs to these arms, horse’s 
harness equipments. The work samples that will be the main for putting 

                                                           
* Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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to use are objects chose from Turkish Military Museum, Topkapı Palace 
Museum, some Hungary Museums and some collections. 

There are so openly similarities in; forms/shapes, using of materials, 
motifs and adorning applies at Turk and Hungarian objects, at the base 
of that similarities are the deep history of both culture have and the close 
relations between both culture at the period of Otoman Empire. 

Key words: Turk, Hungarian, Culturel Objects, Militarian Culturel Ob-
jects, Culturel Relations. 

Bu araştırmada amacımız, Türk ve Macar topluluklarının askeri kül-
tür varlıkları arasındaki etkileşimler ve ilişkileri Sanat Tarihi bilimi açı-
sından ortaya koymaktır. Askeri kültür varlıkları ile kastedilen ifade, or-
du ve askerin kullandığı ok-yay, kılıç, kama, topuz, gürz gibi her türlü 
silah, zırh ve miğfer gibi askeri giyim kuşamlar ile at koşum takımlarıdır. 
Bu ilişkileri ve etkileşimleri tespit ederken, her iki kültüre ait eserler in-
celenmiştir. İncelenen bu eserler özellikle Türk ve Macar müzeleri ile ba-
zı doğu Avrupa müzelerinden seçilmiştir. Söz konusu eserleri, yapım 
malzemeleri, biçimleri, süslemeleri, işlevsel özellikleri açısından karşılaş-
tırdığımızda Türk silahları ile benzerlikleri ilk bakışta dikkati çeker. An-
cak bu benzerliğin nedenini yalnızca Osmanlı dönemi Osmanlı-Macar 
ilişkilerine bağlamak tam anlamı ile doğru olmaz. 

Tarih boyunca Asya ve Avrupa kıtaları arasında süregelen yeni yurt-
lar edinme ve toprak genişletme politikaları nedeniyle kültürler arası bir 
etkileşim söz konusu olmuştur. Fetihler ve yayılımlar sonucunda zaman 
zaman devletlerin arsenalleri el değiştirmiş, bu kargaşa ortamlarında 
önemli atölyeler ve ustalar başka güçlü patronlar adına hizmet vermiştir. 
Devletlerarası el değiştiren ganimetler arasında bulunan kullanılabilir 
nitelikteki objeler, yeni sahipleri tarafından yeniden değerlendirilmiş 
(Resim 4-5). Bütün bu hareketlilikler milletlerin kültür varlıklarının bir-
birinden etkilenmesine zemin hazırlamıştır. Bu etkileşimi hızlandıran di-
ğer bir etken de devletlerarası hediyeleşmeler olmuştur. Yönetici ve üst 
komutanların kendi ülkesinin önemli ustalarının elinden çıkma eserleri, 
dostani ya da politik jestlerle başka ülkelere göndermesi kültürel etkile-
şimin bir başka boyutudur. Çoğu zaman da güçlü devletler, milliyeti ne 
olursa olsun, başarılı sanatkârları yüksek ücretler ile kendileri için çalış-
tırmışlardır. Bu durumdaki usta ve sanatkârlar, bilgi ve tecrübelerini ye-
ni patronları için ürettikleri eserler üzerine aktarmışlardır1. 

Bu ilişkiler Türk ve Macar kültürlerinin etkileşimi için de geçerlidir. 
Ancak her iki kültür arasındaki kültürel ilişki ve bağların temelleri As-
ya’dan batıya akan en erken tarihli göçlerle başlar. Oldukça erken tarih-
                                                           
1 Tülin Çoruhlu, “Bezeme ve Formları Açısından Türk ve Avrupa Silahları Arasındaki Etkile-

şim”, Sanatta Etkileşim, Ankara 2000, s. 92-97. 
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lerden itibaren bir kısım Türk kavimleri veya onlarla ilişkili Bozkır ka-
vimleri, Kuzey Karadeniz ve Doğu Avrupa’ya bozkır sanatını taşımışlar-
dır. Geniş oranda Karadeniz’in kuzeyinde M.Ö. VIII. yüzyıldan itibaren 
varlık gösteren ve bir konfederasyon olan İskit topluluğunun içinde de 
proto-Türk halkların varlığı kabul edilmektedir2. Dolayısıyla İskitlerden 
başlayarak, Bulgarlar, Avrupa Hunları, Avarlar, Peçenekler ve Türk üs-
luplarının takipçisi Kuman-Kıpçaklar, Osmanlılardan önce Doğu Avrupa 
bölgesinin Türk sanatı bünyesine katılmasını sağladılar. Onların oluş-
turduğu tabaka üzerine daha sonra Osmanlı sanatı etkileri eklenmiştir3. 

Bozkır kuşağı İç Asya’dan gelip Kafkasya ve Kuzey Karadeniz’den ve 
aynı zamanda Türkiye’den (özellikle Doğu, kuzey İç ve İç Batı Anadolu, 
Trakya) geçer ve Doğu Avrupa’nın da birçok ülkesini kapsayarak Polon-
ya’ya kadar uzanır. Bozkır kültürü çerçevesine mensup olan eski Türk 
kavimleri Asya’dan batıya doğru yollarına devam ederken, büyük oranda 
milli karakterlerini yeni coğrafyalara ulaştırmışlar ve karşılaştıkları yeni 
kültürlerle zaman zaman sentez oluşturmuşlardır. Öte yandan bu toplu-
luklar birden bire batıdaki en uç noktaya ulaşmamıştır. Hatta kimisinin 
bu hareketi yüzyıl veya yüzyıllardan daha fazla zaman almıştır. Bozkır 
kuşağı olarak adlandırılan bu ortak kültür çevresi içinde Türk kökenli 
olmayan halklar da söz konusudur. Dolayısıyla bu kuşak, üzerinde ya-
şayan tüm topluluklara benzeri imkânları sunması nedeniyle, kolayca 
birbirlerine uyum sağlamışlardı. Örneğin, Avrupa Hun Devleti içerisinde 
yer alan Alan kavimlerinin sanatı ile Hun Sanatı arasındaki çok küçük 
farklılıklar ancak uzmanları tarafından ayırt edilebiliyordu4. 

Türk-Macar kültürlerinin ilişkileri ile ilgili Macar bilim adamlarının ha-
tırı sayılır araştırmaları mevcuttur. Macar araştırmacı Geza Feher Bulgar 
Türkleri, Hunlar, Hazarlar, Peçenekler, Osmanlılar gibi Türk halklarının 
Macar halkının yaşantısına kesin etkileri olduğunu ifade ederken, bu etki-
nin başlangıcını Macarların Avrupa’ya gelişinden yüzlerce yıl öncesine 
bağlayarak Osmanlı Türklerine kadar devam ettiğini belirtmektedir (Resim 
7-8). Aynı araştırmacı gerek Macar halk işi eserlerde, gerekse zengin ve 
                                                           
2 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul 2007, s. 327-328. 
3 Y. Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul, 2007, s. 327-355; T. Çoruhlu, Gora Halk 

Sanatları, (II. Bölüm: Osmanlılardan Önce Kuzey Karadeniz ve Doğu Avrupa’da Türk Sanatı, 

(yazan: Yaşar Çoruhlu), İstanbul, 2007, s. 34-35; Ayrıca bkz. I. Kovrig, Avar Finds In The 

Hungarian National Museum, Budapest, 1975; A. Kiss, Avar Cemeteries In Country Baranya, 

Budapest, 1977; Nikola Daskalov, Weaponary In The Past, Sofia, 1989; Andras Paloczi Hor-

vath, Pechenegs, Cumans, Lasians, Macaristan, 1989; Gerhart Logthaler, Treasures On The 

Danube, Graz, 1985; Gyula Laszlo-İstvan Racz, The Treasure Of Nagyszentmiklos, Hungary, 

1985; Y. Çoruhlu, “Türk Eserlerini Değerlendirmeleri Bakımından Macar Müzeleri”, III. Mü-

zecilik Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 1997, s. 126-137. 
4 Y. Çoruhlu, “a.g.m.”, (2007), s. 43. 
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beylerin kullandığı objelerde Türk etkisinin açıkça belli olduğunu ve za-
man zaman Macar-Türk özelliklerinin birbirine karıştığını dile getirmekte-
dir. Burada işaret edilen Türk kavramı Osmanlı Türklüğü ile sınırlı tutul-
muş ve Osmanlı öncesi Türklüğü göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda, Macar 
tarihçi Gyula Szekfu “Macar Tarihi III” eserinde “…Türklerin muhteşem ya-
şayış şekli Macar beylerinin yaşayışını etkilemiş ve şaşasını arttırmıştır. El-
bise, silah, hatta masa süslemelerinde Türk etkisiyle, ilk bakışta firuze, ya-
kut gibi kıymetli taşlar geniş ölçüde kullanılmış, pelerinlerde, düğmelerde, 
kemer, toka ve rozetlerle de 1001 gece masallarının ihtişamını dile getiril-
miştir. Hıristiyan Macarlar başka dini olan Türklerin kültüründen her ne ka-
dar uzak kalmaya çalışmışlarsa da, ihtişam konusunda onlara boyun eğ-
mişlerdir…”5 şeklinde bir değerlendirme yapar. 

Türk-Macar ilişkileri çağımız araştırmacılarından çok daha önce ileri 
sürülmüş bir tezdir. Miklos Olah 1536’da hazırladığı ‘Hungaria’ adlı ese-
rinde Macarların Hunlarla aynı kökten geldiğini ve Türklerin de kökleri 
açısından Hunlarla bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde durmuştur. Lau-
rentius Toppeltinus de Medgyes 1667 yılında hazırladığı eserinde, birçok 
Macar kelimesinin aslını Türk dilinde aramıştır. 1761’de György Pray 
Macar dilinin Türk diliyle akraba olduğunu ileri sürmüştür6. 20. yüzyılın 
başlarında önemli araştırmalara imza atan Macar Türkolog Aurel Ste-
in’de Macarların köklerinin Asya bağlantılı ve dolayısı ile Türklerle ilişkili 
olduğu doğrultusundadır7. 

Araştırmacıların dikkat çektiği bu ilişkilere dair saptamaları kuvvet-
lendiren en önemli delilleri, çoğu arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan, 
Macaristan ve çevresindeki Doğu Avrupa ülkelerinin müzelerini zengin-
leştiren, Sanat Tarihi objeleri oluşturmaktadır. Adı geçen bu erken boz-
kır toplulukları ile ilgili olarak, kazılarla ele geçen birçok buluntu arasın-
da özellikle askeri kültür varlığı niteliğindeki objeler dikkat çeker. Bulgu-
lar, Osmanlı öncesine ait bu erken Türk topluluklarının ok-yay, temren, 
kılıç, kama, balta, mızrak, miğfer, zırh, kalkan, topuz/bozdoğan8, üzen-
gi, gem, eğer, at örtüsü, at zırhları, çeşitli başlıklar, kemer ve kıyafet ak-
sesuarları gibi askeri nitelikteki objeleri kullandıklarını gösterir. Avrupa 
Hun mezarlarından çıkarılan eserler, kuyumculuk ve demircilik sanatı-
nın bu topluluklarda hayli gelişmiş olduğunu da göstermektedir. Kuşku-
                                                           
5 Geza Feher, “Macar Sanatında Türk Etkisi”, Türk Sanatı ve Tarihi Araştırma ve İncelemeleri 

II, İstanbul, 1969, s. 205, 208. 
6 Geza Feher, “a.g.m.”, s. 206. 
7 Ahmet Ali Arslan, “Türk Dünyasına Hoş Geldin Macaristan”, Türk Dünyası Tarih Kültür 

Dergisi, Nisan 1995, s. 30-31. 
8 Bozdoğan, topuz ya da gürz adıyla da anılan bir vurucu silahtır. Adını vurucu bir kuş olan 

‘bozdoğan’dan almıştır. Bu silahında Avrupa kültürüne geçişi söz konusudur. Bugün Doğu 

Avrupa müzelerinde bu silah, adı dahi değiştirilmeden, ‘bozdogan’ adı ile sergilenmektedir. 
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suz bu sanatların en gelişmiş örnekleri Osmanlı döneminde ortaya ko-
yulmuştur (Resim 2). Özellikle kasıma, kabartma, telkari, kakma, tom-
bak ve taş/ kemik/sedef kakmalar Osmanlı döneminde kuyumculuk iş-
çiliğinin ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır (Resim 3-6). Bu ne-
denle bu zenginlik Macar sanatında da kendini göstermiştir. 

Demir ve demircilik veya maden işçiliğinin eski Türk kültüründe öne-
mi büyüktür. Eski Çin kaynakları komşuları Türk topluluklarından ‘Al-
tay’ın Demircileri’ olarak söz ederken, Türk mitolojisinde bir türeyiş efsa-
nesi olan ‘Ergenekon Destanı’nda demir madeni ve demircilik birinci 
plandadır. Öte yandan demirin kutsal sayılması nedeni ile ve Gök ina-
nışlarına bağlı olarak ‘Gök Demir/Kök Temur’ sıfatı ile kutsallaştırılması, 
Yakutlar gibi, bazı Türk topluluklarında demircilerin koruyucu ilahının 
olması, özellikle silah ile bağlantılı olarak demirin, Türk kültüründe bin-
lerce yıldır önemini koruduğuna işaret etmektedir9. 

Hun kurganlarından çıkan ok-yay, at koşum takımları ve eğerlerin 
Atilla’nın ordusu ile birlikte Avrupa’ya geldiği çeşitli araştırmacılar tara-
fından da kabul edilmektedir10. Miladi 4-5. yüzyıla karşılık gelen bu ta-
rih, bize göre M.Ö. 7. yüzyıla yani İskitlere kadar uzanan daha erken dö-
nemlere götürülebilir. Türkistan ve Altaylarda ok-yay kullanımı Neolitik 
çağa kadar uzanmaktadır11. Bu konuyla ilgili olarak, bronz çağına ait 
Ivolga boylarında yer alan bir geyik taşı üzerindeki petrogliflerde görülen 
ok-yay tasviri12, Etrüsk Vazosu (M.Ö. 6. yüzyıl) üzerindeki Kimmer süva-
rilerinin elindeki ok-yay13, Hunivka kurganında ele geçen altın aplik lev-
ha (M.Ö. 4. yüzyıl) üzerinde görülen süvarinin elindeki ok-yay14, Kuloba 
köyü kurganında ele geçen ve Kiev Müzesi’nde sergilenen İskit vazosu 
(M.Ö. 4. yüzyıl) üzerindeki ok-yay15, Kafkas bölgesinde, Kuban buluntu-
ları arasında yer alan altın levha üzerinde savaşçıların (M.S. I-II. yüzyıl) 
elindeki ok-yay16 gibi örnekler Ak Hunlar öncesinde, bozkır ok ve yayının 
batıya ulaşım haritasını ortaya koymaktadır. 

At eğeri, at örtüsü, gem ve üzengi gibi objelerin de, bozkır kültürü ve 
atçılıkla ilgilidir. Bu unsurlarda büyük oranda Türkistan’dan batıya ta-
                                                           
9 Y. Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul, 2006, s. 36, 181, 189, 193. 
10 Istvan Bona, Das Hunnen-Reich, Budapeşte, 1991, s. 68, f. 23. 
11 A.P. Ocladnikov, “Tarihin Şafağında İç Asya”, Erken İç Asya Tarihi, (Çeviren: Deniz Sinor), 

İstanbul, 2000, 90-91. 
12 A.P. Okladnikov, Ancient Population Of Siberia And Its Cultura, Cambridge, 1959, s.90, f. 21. 
13 D.N. Kozak-S.D. Kırjitsky-V. Yu. Murzin, Bıloe Ukraınskay Stepi, Nikolayev, 2002, s. 25. 
14 Newyork 2001, Ellen D. Reeder (Edit.), Scythian Gold. Treasures From Ancient Ukraine, 

s. 254-255, f. 123. 
15 Boris Piotrovsky-Ludmilla Galanina-Nonna Grach, Scythian Art, Oxford, Leningrad, 1987, 

f. 171-173. 
16 E.D. Philips, The Royal Hordes Nomad Peoples of The Steppes, London, 1965, s. 104. 
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şınmıştır17. İtil nehrinin sol tarafındaki Borodayevski köyünde bulunan 
Hun dönemi mezarından çıkarılan iyi durumda günümüze gelebilmiş 
eyer buluntusu önemlidir. Ahşaptan yapılmış olan eyerin kaşları ön kı-
sımda kavisli arka kısımda ise yuvarlak olarak yapılmış ve boyu yaklaşık 
60 cm. uzunluğundadır. Eyer kaşlarının uç ve orta kısımlarına açılan 
deliklerden geçirilen kayışlarla takviye edilmiştir. Bu eyer tipi çok yaygın 
olarak kullanılan Türk eyer tipine işaret eden bir örnektir18. 

Uzun mesafeleri at üzerinde yol alarak kat eden eski Türk toplulukla-
rı, atlarının terini almak için at örtüsü kullanmışlar, sadak kubur ve çe-
şitli pusatlarını kolayca taşıyabilmek için at eğerlerini ön ve arkasını 
yüksek kaşlı olmak üzere, ahşaptan yapıp üzerine deri veya keçe kapla-
mışlardır. Temelde bu özelliklerde olan Türk eğer ve eğer örtüleri, zaman 
içinde törensel zenginliğe işaret eden ihtişamda süslenmiş objeler olarak 
da karşımıza çıkmıştır19. Avrupa Hun buluntularının, ahşap iskelet üze-
rine deri ve metal plakalarla takviye edilmiş Türk tipi eyerlerin Hunlarla 
beraber Avrupa’ya geldiğini göstermesi de ayrıca önemlidir. At ve yay ile 
ilgili olarak Bükreş Milli Tarih Müzesi’nde sergilenen Trayan sütunu 
(M.S. 92-117) üzerindeki tasvirler önemlidir. Genel anlamda Bozkır ka-
vimlerinin Romalılarla savaşlarının anlatıldığı eser üzerinde Trayan or-
dusunun Dacialıları (dağlarda yaşayan topluluklar) teslim alışını anlatan 
sahnede; yaylarını kirişleri kırılmış olarak yay halkası olarak, omuzların-
da taşıyan ve Romalılardan farklı olarak pantolon ve ayaklarına bilek bo-
yunda bot giymiş Dac’lar bir bozkır kavmi olarak görülür. Ayrıca esir 
alınmış Dac atları üzerinde taşınan ganimetler ve atların işlemeli örtüleri 
de Bozkır kültürünün, Roma kültürüne geçişinin belgesidir. 

Araştırmacı Artomonov Hunların kullandığı yayların yine Hunlar ta-
rafından geliştirildiği ve göçler sırasından Asya’dan Karadeniz’in kuzeyini 
geçerek Doğu Avrupa’ya getirildiğini kabul etmektedir20. Hun yayları de-
nilen bu yayların azami uzunluğu 165 santimdir. Süvarinin kullanımına 
uygun şekilde hazırlanmış bu yayların ok atışı sırasında keman kısmının 
elle tutulan kabza bölümüne kemik malzeme takviye edilmiştir. Aynı şe-
                                                           
17 Emel Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004, s. 291, 293-94, 296-97. 
18 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar, (Çeviren: D. Ahsen Batur), İstan-

bul, 2004, s. 64-65, 135, 136. 
19 Bu malzemelerin Osmanlı dönemine ait seçkin örnekleri Topkapı Sarayı ve Askeri Müze 

gibi Türkiye müzelerinin yanı sıra, Almanya Karlsruhe, Budapeşte’nin Milli Müze, Etnograf-

ya Müzesi, Bükreş Milli Tarih Müzesi, Askeri Müze gibi koleksiyonlarda da bulunmaktadır. 

Bkz. Grup, Askeri Müze Koleksiyonları, İstanbul, 1995. Ernst Petrasch, vd., Die Karlsruher 

Turkenbeute, München, 1991. Museum In The Budapest, Corvina, Budapeşte, 1989. Lugası 

Jozsef-Frenc Temesvary, Kordok Zrınyı Katonai Kiado, Budapest, 1988. 
20 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar, (Çeviren: D. Ahsen Batur), İstan-

bul, 2004, s. 64-65, 135, 136. 
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kilde kemanın iki ucuna kuzu bağırsağından yapılmış olan kirişin bağ-
lanması için kertikler açılmış ve bu bölüme de kemik parça takviye edil-
miştir. Bu yaylar kirişi gerilmiş iken ortada birleşen çift kaş gibi görü-
nürken, kiriş kesildiğinde tam zıt yöne dönerek dairevi bir şekil alırlar. 
Hun döneminden bu yana kullanılmış olan bu yay biçimi Osmanlı süva-
rileri tarafından da kullanılan yay tipidir21. Türk yayı temelde at üzerin-
de süvari tarafından kullanılmak üzere, tek tip gelişmiş olmasına rağ-
men, kullanım sahasına göre, boyutları veya kullandıkları okların özel-
likleri değişir. Örneğin; talimlerde kullanılan örnekler, avlanma sırasında 
avın türüne göre farklılık gösteren örnekler veya savaş sırasında hücum, 
saldırı ve savunma hattına göre kullanılan örnekler vardır. Yani yay ve 
okun boyutları, teknik özellikleri, bazen kullanılan ağaç türü, küçük de-
ğişiklikler gösterebilir. Osmanlı kaynaklarında temren/tir gibi adlarla da 
anılan ok uçları, yayın büyüklüğü ve gücüne göre metal, kemik veya ah-
şap olabilir. Metal ok uçları, ince uzun ve sivri uçlu, iki, üç veya dört ka-
natlı olabilir.  

Ayrıca ok gerisi, kiriş veya yay ipine rahat yerleştirilmesi için, oluklu 
kertik şeklindedir. Mesafeye bağlı olarak, okun fırlatılması ve havada 
dengeli ilerlemesini sağlamak üzere, gerisine kuş tüylerinden yapılan ye-
lek giydirilir. Bu yelekler ve ok ucu kanatları sayesinde ok hedefe gider-
ken etkili bir ses çıkarır. 

Benzer ilişkiler Türk kılıcı konusunda da geçerlidir. Proto-Türk kül-
türlerden itibaren petroglifler, kurgan buluntuları ve diğer resimli tasvir-
lerde iki tip kılıç ile karşılaşılır. Her iki tip kılıçta da kın kullanılmış olup, 
kınlar askı halkaları ile kemere asılırdı. Bunlardan birinci tip çift ağızlı, 
düz gövdeli, kan oluklu, kabzalı ve balçaklı örneklerdir. Kama ve pala gi-
bi düz kılıçlar bu tipin geliştirilmesinden oluşmuştur. Bu örneklerde bal-
çak ve kabza başları Türk hayvan üslubunda hayvan motifleri ile işlen-
miş olarak, zengin kuyumculuk işçiliği sergiler biçimde karşımıza çıkar. 
İkinci tip ise, hafif eğri gövdeli, bir tarafı tam, diğer tarafı yarı keskin ke-
narlıdır. Klasik Osmanlı kılıcı bu kılıcın tekâmülünden ortaya çıkmıştır. 
Tek ağızlı ve hafif içe eğik yatağanlar ise bıçağın çağlar içinde geliştiril-
mesi ve bir silaha dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Kuzey Karadeniz 
çevresinde ve Macaristan’da önemli örneklerine rastladığımız Avrupa 
Hunları’na ait kılıçların22 iki örneği Kerç’de ve yine Kırım yarım adasın-
daki Dimitrievka’da bulunmuştur. 

Kerç’de bulunan kılıcın altın kabza kısmında, kın üzerindeki halkalar 
ve ağız kesiminde kakma tekniğinin uygulandığı görülmektedir. Sözü 
                                                           
21 Bkz. Ünsal Yücel, Türk Okçuluğu, Ankara, 1999. 
22 Bahaeddin Ögel, “Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında”, A.Ü. Dil ve Tarih Coğraf-

ya Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 5, Ankara, 1948, s. 433-438. Diğer Türk kılıçları ile karşılaş-

tırmak için aynı makalenin tümüne (s. 431-460) bakınız. 
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edilen ikinci merkezdeki silah da, ilki gibi çift ağızlı bir kılıçtır23. Slovak-
ya’nın Bajc-Vlkanovo’da Komarom bölgesindeki eski Bajcs-Farkasd kö-
yündeki 10. yüzyıla ait Peçenek mezarlarından ve Peçenek asilzadeleri-
nin mezarlarının bulunduğu Fejer bölgesindeki mezardan çeşitli objelerle 
birlikte, gem parçaları, bir üzengi ve iki kılıç çıkarılmıştır. Soyluluk gös-
tergesi olan bu kılıçlardan birinin kabzası ve balçağı bulunmakta olup 
gövdesinin üzerinde pirinç kakma ile dekor vardır. Ancak kabza kapla-
ması mevcut olmayan her iki kılıç 11. yüzyıldaki gelişmelere işaret eden 
tipik eğri gövdeli kılıçlar idi24. 

Özellikle demir zincir halkalarıyla örülmüş Türk zırhları ile sivri kü-
lah şeklinde, ense ve kulak siperlikleri olan miğfer/başlıklar, yine zincir 
örme omuz pelerinleri de erken dönemlerde Avrupa’ya ulaşmış karakte-
ristik Türk askeri giyim-kuşamıdır. Koruyucu nitelikte, kollu ve yakası 
yırtmaçlı tunik boyundaki bu zırh gömleklerin örnekleri kazılarla ortaya 
çıkmıştır. Bizans askerleri bu zırh gömlekleri çevre Türk toplulukların-
dan ve Doğu Avrupa Bozkır kavimlerinden almışlardır. Bunların Kuman, 
Kıpçak, Peçenek ve Tatarlara ait örnekleri Budapeşte Milli Müzesi’nde ve 
Bükreş Askeri Müzesi’nde mevcuttur. Söz konusu zırh gömleklerin geliş-
miş örnekleri Selçuklu ve Osmanlı askeri tarafından da kullanılmaktay-
dı. Peçeneklere ait olduğu ileri sürülen en önemli sanat eserleri ünlü Na-
gy Szent Miklos hazinesinde yer almaktadır25. Kaplardan bazılarının üze-
rinde bir yanlış adlandırma sonucu runik denilen Türk yazıları bulun-
maktadır. Hazinenin en zengin parçalardan biri, 2 numaralı sürahidir. 
Burada bir grifonun bir geyiğe saldırdığı hayvan mücadele sahnesi. Miğ-
ferli, zırhlı, hafif çekik badem gözlü, bıyıklı-sakallı ve kuyruğu düğümlü 
bir ata binen süvari tasviri gibi sahneler yer almaktadır (Resim 1). Bir 
elinde flamalı bir mızrak tutan süvari, bir esiri sürüklemekte olup, atının 
terkisinde de kesik bir baş götürmektedir. Bu özellikte bir zırh gömlek ve 
soyluluk göstergesi olarak takılan omuz boyunda kısa pelerin ile bir sivri 
külah formunda Macar miğferi de İstanbul Askeri Müze’de bulunmakta-
dır26. Söz konusu bu silah formları sadece Anadolu ve Doğu Avrupa’da 
değil ana yurdu olan Türkistan’da da kullanıma devam etmekteydi. Ka-
                                                           
23 Nandor Fettich, Hunların Arkeolojik Hatıraları, Atilla ve Hunlar, (Çeviri: Şerif Baştav), An-

kara, 1982, s. 219. 
24 Andras Paloczi Horvath, Pechenegs, Cumans, Lasians, Macaristan, 1989, s. 18-20, 22, 

24, 34-35, Resim: 21-22. 
25 Gyula Laszlo-Istvan Racz, The Treasure Of Nagyszentmiklos, (Macarca’dan Çev.: H. Tar-

noy), Budapeşte, 1977. Bu konuda ayrıca bkz. Nejat Diyarbekirli, “Peçenek Hazinesi ve Türk 

Sanatının Çeşitli Kıtalarda Gelişen Ortak Nitelikleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 4-5’den ayrı 

basım, İstanbul, 1974. 
26 İstanbul Askeri Müze, Envanter: 16526 (Zırh Gömlek), 16527 (Zırh Pelerin), 5575 (Miğ-

fer). 
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zakistan’da 13. yüzyıla ait bir Kıpçak mezarında gömü hediyesi olarak 
ortaya çıkarılan silahlar dikkate değerdir. Bu mezardan çıkan demir zırh 
gömlek, sivri külah formlu miğfer ve Türk tipi takviyeli yay önemli bu-
luntuları oluşturur27. 

Kuzey Karadeniz ve Doğu Avrupa’da Kuman-Kıpçaklardan günümüze 
kalan eserler arasında, oldukça hafif ve hareket kabiliyetini kısıtlamayan 
deri ve zincir örme zırhlar da ele geçmiştir. Kırım örneklerinde, zırh işçi-
liğinin hayli gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır28. Öte yandan bu topluluk-
ların, Türkistan geleneğini sürdüren taş heykelleri (taş baba/balbal) ve 
kıyafet aksesuarları önemlidir. 

Osmanlı Türkleri’nin Doğu Avrupa’yı kalıcı yurtlarının bir parçası ola-
rak düşündüklerini gösteren en önemli hareketlerden biri, başkentin 
767/1366’da Edirne’ye nakledilmesi idi. Ancak 857/1453’de İstanbul’un 
fethiyle, imparatorluğun her iki kanadının da ortasına yakın bir yerde 
kalacak olan bu şehir devletin başkenti oldu. Osmanlı Devleti’nin en 
güçlü olduğu dönemde Doğu Avrupa’daki sınırları, Balkan coğrafyasının 
tümünü kapsıyordu.  

Bu coğrafya yukarıda da belirtildiği gibi Avrupa Hunları, Avarlar, 
Peçenekler, Kumanlar ve Kıpçaklar vb. sözünü ettiğimiz toplulukların 
daha eski toplanma bölgesiydi. Osmanlıların bu husustan ne derece ha-
berleri vardı bilinmez; ancak bu bölgeleri Anayurt Türkiye’den ayrı dü-
şünmedikleri gerçeği, bölgenin Türkler açısından geçmiş dönemlerini bil-
diklerine yorumlanabilir29. 

Sonuç olarak; Macar ve Doğu Avrupa kültüründe zaten var olan Türk 
kültürü izleri, Osmanlı Türk kültürünün bütünleştirici etkisi ile birleşin-
ce diğer alanlarda olduğu gibi askeri kültür varlıklarında da önemli eser-
ler ortaya koyulmuştur. 
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(D.J. Roxburgh (Edit.), Turks, London 2005, p. 338) 
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Foto 5: Macar Eğeri, 17. yüzyıl ikinci yarısı, Karlsruhe Museum 
(E. Petrasch et al., Die Karlsruher Türkenbeute, München 1991, s. 124) 

 

Foto 6: Türk Kılıcı, 16. yüzyıl ikinci yarısı, İstanbul Askeri Müze 
(S. Tekeli - T. Çoruhlu et al., Military Museum Collections, Istanbul 1995) 
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Foto 7: Macar Kılıçları, 16. yüzyıl, motif ve süsleme teknikleri ‘Türk Ülubu’nda, 

Budapeşte Milli Müzesi (Lugasi - Temesvary, p. 42-44) 

 

Foto 8: Macar Kılıcı, 16. yüzyıl, Budapeşte Milli Müzesi (Lugasi - Temesvary, p. 40) 
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VE 

EĞLENCE KÜLTÜRÜ* 

Yrd. Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ** 

Hun tarihi ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren Çin kaynakları 
Hunların kullandıkları müzik aletleri konusunda da bizi aydınlatmakta-
dırlar. Hun şarkıları genel olarak Konghou, Pipa, Hujia ve Gubing gibi, 
daha sonraki dönemlerde diğer Türk toplulukları Çinliler ve Moğollar tara-
fından da tercih edilen enstrümanlar eşliğinde söylenirdi. Biz bu kısa 
araştırmamızda yukarıda adı geçen Hunlarda müzik aletleri, Hun şarkı-
ları ve Hun toplumunda görülen eğlence faaliyetleri hakkında bilgiler ver-
meye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Hunlar, Hun Müziği, Hun Kültürü. 

Musical Instruments And Entertainment Culture Of Huns 
Culture of Entertainment Chinese sources, which include extensive in-

formation about the Hun history and culture, contain detailed records on 
musical instruments that the Huns have used. The Hun songs that are 
played alongside with these instruments, mainly Konghou Pipa Hujia and 
Gubing, which are widely preferred even after the Hun period by various 
Turkish communities, the Chinese and Mongolian, are also an important 
element of the Hun culture. In this brief review mentioned above, it is tri-
ed to be given information about musical instruments, songs and custom 
entertainments among Huns. 

Key words: The Huns, Hun Music, Culture of Huns. 
                                                           
* 8-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de düzenlenen I. Uluslararası Avrasya Ar-

keoloji Kongresi’ne sunulan bildirinin metnidir. 
** İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Öğretim Üyesi, eyupsaritas@hotmail.com 
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Hun dönemine ait Çin kaynaklarında Hunlarla ilgili kayıtlar daha çok 
siyasi tarihle ilgilidir. Onların kültür tarihine ayrılan kısımlar oldukça sı-
nırlıdır. Biz bu kısa araştırmamızda Hunlarda müzik, müzik aletleri ve 
eğlence kültürü hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. 

Hun müzik aletlerini incelemeye başlamadan önce, kaynakların verdi-
ği bilgiler ölçüsünde geleneksel Hun müziği hakkında bilgi vermek fay-
dalı olacaktır. Zira Hun müziği ve özelliklerini kavramadan, onların mü-
zik aletlerinin özellikleri ve çeşitlerinin neler olduğunu anlamak imkân-
sızdır. 

I. Hun Müziği ve Müzik Aletleri 

İlgili Çin kaynakları incelendiğinde Hunların müziğe ve eğlenceye çok 
önem verdikleri ortaya çıkmaktadır. Çinli tarihçi Ying Shih-yü’nün de 
belirttiği gibi1, müzik aleti göndermek hükümranlığın meşruiyetini tanı-
mak anlamına geliyordu. Dolayısıyla Hunlarda bazı müzik aletleri hâki-
miyet alameti olarak kullanılıyordu. Örneğin M.S. 52 yılında Han sarayı-
na gelen Kuzey Hun elçileri, bir asır önce Hou Hanye’ye verilen çalgıların 
yıprandığı gerekçesini ileri sürerek Han sarayından Yü, Se, Konghou gibi 
Çin müzik aletleri istemiştir2. O devirde devletlerarası ilişkilerde müzik 
aletinin gönderilmesine sadece hediye gönderme işi olarak bakmamak 
lazımdır. 

Hunların kendilerine özgü müzik sistemleri vardı. Fakat gerek tarih 
kaynakları ve gerekse arkeolojik kalıntılar bu konu ile ilgili çok az bilgi 
vermektedirler. Han Hanedanı Kitabı’nda Çinli devlet adamı Su Wu’nun 
biyografisindeki bir kayda göre, Su Wu Hunlara esir düştükten sonra 
Beihai’a3 sürülmüş, Hun Şanyüsü, kendisine daha önce teslim olmuş 
olan Çinli General Li Ling’in Beihai’a giderek Su Wu’ya nasihat etmesini 
istemiştir. Li Ling Beihai’da iken Su Wu’nun onuruna içkili ve müzikli 
bir ziyafet vermiş, birkaç gün devam eden bu eğlencenin arkasından Su 
Wu oradan ayrılmıştır. Burada sözü edilen müzik mutlaka Hun müziği 
olmalıdır. Hunlar Güney ve Kuzey Hunları olmak üzere iki kısma ayrıl-
dıktan sonra Han müziğini de kabul etmişlerdir. 

“Hexi Jiu Shı” adlı klasik bir Çin eserinde bir Hun şarkısı kaydedil-
miştir4. Aşağıda da yer aldığı üzere Hunlar bu şarkıda Qilian Dağları’nı 
kaybetmelerinden dolayı büyük bir üzüntü içine girmişlerdir. Qilian Dağı 
                                                           
1 Ying Shıyu, “Xiongnu (Hunlar)”, Erken İç Asya Tarihi, Derleyen: Denis Sinor, Çev.: Selçuk 

Esenbel, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, 202, vd. 
2 Ying Shıyu, a.g.e., s. 202. 
3 Şimdiki Baykal Gölü’nün yakınlarıdır (Cıhai Tarihi-Coğrafya Cildi, Shanghai Cıshu Yayın-

evi, Shanghai, 1984, s. 64). 
4 Lin Gan, “Xiongnu Shı (Hun Tarihi)”, İç Moğolistan Halk Yayınevi, Hohhot, 1979, s. 

143. 
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ile Yanzhı5 Dağı, Zhangye6 ile Jiuquan7 şehirlerinin doğu ve batı kena-
rında yer almakta olup, birbirine olan uzaklığı 200 li’den fazladır (yakla-
şık 100 km.). Güneyden kuzeye ise 100 li’dir. Bu dağın olduğu bölge su 
ve ot bakımından zengin olduğu için hayvan otlatmaya çok elverişlidir. 
İklim kışın ılıman, yazın ise serindir. M.Ö. 121 yılında Hunlar ile Çinliler 
arasında yapılan bir savaşta Hunlar yenilince, bu iki dağ da Çinlilerin 
eline geçmiştir. İşte Hunlar yukarıda isimleri verilen dağları kaybetmele-
rine çok üzülmüşler ve bu vesile ile şöyle bir şarkı yazmışlardır: 

Qilian Dağı’nı kaybettik, 
Bu yüzden yeterince 

Hayvan besleyemez duruma geldik. 
Yanzhı Dağını kaybettik, 

Bu yüzden evlenen 
Erkeklerimizin yüzleri 

Renksiz bir duruma geldi. 

Oldukça sade, basit ve serbest bir şekilde yazılan bu şarkı günümüze 
kadar ulaşabilen tek Hu şarkısıdır. Hun insanını duygulandıran bu şar-
kı aynı zamanda göçebe hayatının özelliklerini aksettirmektedir. Hun 
halkının yenilgiye uğradıktan sonra ekonomik çevre ve askeri güçlerinin 
zayıflaması sonucu Hunların hissettiklerini ortaya koymaktadır. Hun 
müziğinin etkileri, Türk kültürünün diğer unsurları gibi yüzyıllar boyun-
ca devam etmiştir. Uygurların ataları olduğunu bildiğimiz Gaochelar hak-
kında Wei Shu’daki bir kayda göre onlar yüksek sesle şarkı söylemesini 
severlerdi. Öyle ki bu alışkanlıklarını kurban törenleri sırasında da sür-
dürürlerdi. Bazı tarihçiler Gaocheların söyledikleri şarkıların melodileri 
bozkırlar bölgesinde Hunlardan kalma melodilerin aynısı idi8. 

Avrupa Hun imparatoru Attila’yı sarayında ziyaret eden Romalı Pris-
kos, onun sefer dönüşünde başkente girerken, saflar halinde dizilmiş 
güzel giyimli Hun kızlarının söylediği Hun şarkıları ile karşılanmıştı. Ay-
rıca Attila, Burgond kralına bir Hun orkestrası göndermişti9. 

A. Hunlarda Müzik Aletleri 

Hunların kullandıkları Konghou, Pipa, Bili, Hudi ve Hujiao gibi müzik 
aletlerinin Han Hanedanı (M.Ö. 206-M.S. 220) zamanında Hunların ya-
şadıkları Batı bölgelerinden Çin’e yayıldığı kabul edilmektedir. Bunlar 
                                                           
5 Gansu eyaletinin Yongchan ilçesinin batısı ile Shandan ilçesinin güneydoğusunda bulu-

nan bir dağdır (Cı Hai, a.g.e., s. 237). 
6 Gansu eyaletinin Zhangye ilçesinin kuzeybatısındadır (a.g.e., s. 133). 
7 Gansu eyaletinin Shule Irmağı’nın doğu tarafındadır. 
8 Yang Shengmin, Huihe Shı (Uygur Tarihi), Jilin Eğitim Yayınevi, Changchun, 1991, s. 189. 
9 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 238. 
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değişik yollardan farklı dönemlerde Çin’e girmiş ve zamanla bazı şekil 
değişikliklerine de uğramışlardır10. Hunların kullandıkları müzik aletleri 
konusunda en ayrıntılı bilgileri veren Çin kaynaklarıdır. Prof. Dr. Baha-
eddin Ögel, “Türk Kültür Tarihine Giriş” adlı eserinin 9. cildini tamamen 
Türk halk musikisi aletlerine ayırmış, fakat öncesi dönemlere ait Türkler 
tarafından yaygın olarak kullanılan müzik aletlerinden hiç bahsetmemiş-
tir. Oysa gerek Hun ve gerekse Göktürk dönemlerine ait bazı Çin kay-
naklarında söz konusu dönemlerde Türklerin kullandıkları müzik aletle-
ri konusunda önemli kayıtlar mevcuttur. Prof. Dr. Ögel burada sözünü 
ettiğimiz eserinde Uygur döneminden itibaren birinci elden bazı eski 
Türkçe kaynaklar ile ikinci elden Rusça, İngilizce ve Almanca araştırma 
eserlerine ağırlık vermiştir.  

Dolayısıyla biz bu kısa araştırmamızda konumuzla ilgili Çin kaynak-
larına dayanarak yapmaya çalışacağız. 

M.S. 50 yılında Çin imparatoru Guang Wu’nun Güney Hun Şanyüsü’-
ne gönderdiği hediyeler arasında müzik aletleri de yer alıyordu11. Aradan 
iki yıl geçtikten sonra ise, Kuzey Hunları, Çin sarayı ile akrabalık ilişkisi 
kurmak üzere Çin sarayına elçilik heyeti göndermişler, bu elçilik heyeti-
nin üyeleri Çin sarayından müzik aletleri de talep etmişlerdir. Bu istek 
üzerine Çin imparatoru Guang Wu, Hun Şanyüsü’ne yazdığı bir mektup-
ta şunları belirtmiştir: “Bir süre önce Çin imparatoru tarafından Şanyü-
nüz Hou Hanye’ye gönderilen Yü, Se ve Konghou ve Hou gibi müzik aletle-
rinin hepsi yıprandığı için istediğiniz müzik aletlerini tekrar gönderiyo-
ruz”12. 

Burada dikkati çeken nokta, Hun elçilerinin bir asır önce Hun Şanyü-
sü Hou Hanye’ye verilen çalgıların yıprandığı gerekçesiyle Han sarayın-
dan yukarıda isimleri belirtilen Yü Se, Konghou ve Hou gibi Çin musiki 
aletlerini istemiş olmalarıdır. Hunların Hanlardan musiki aletleri isteme-
leri açıklanması gereken iki mesaj içeriyordu: Birincisi Hunlar Çin müzi-
ğine olan belirgin ilgilerini göstermekle, Yeni Han Hanedanı ile barışçıl 
ilişkiler kurmak istemelerindeki içtenliği belirtmek istiyorlardı. Çünkü 
artık Hunlar törenleri (Li) ve müziği (Yue) barışın başlıca iki sembolü ola-
rak gören Çin anlayışına tamamıyla aşina olmuşlardı.  

Buna ek olarak yıpranmış Han musiki aletleri aslen Hou Hanye’ye 
Şanyü olarak konumunun meşruiyetinin tanınması dolayısıyla verilmiş-
ti13. 
                                                           
10 Shı Yuntao, Zaoqi Zhong Xi Jiao Tong Yu Jiaoliu Shıgao (Erken Dönem Çin-Batı Arasındaki 

İletişim ve İlişkiler Tarihine Giriş), Xueyuan Yayınevi, Pekin, 2004, s. 477. 
11 Lin Gan, a.g.e., s. 101. 
12 Sı Maguang, Zızhı Tongjian (Evrensel Tarihin Aynası), Zhonghua Yayınevi, Pekin, 1993, 

Cilt: IV, Bölüm 44, s. 1005. 
13 Ying Shıyu, a.g.e., s. 202. 
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Han döneminde yaşamış olan Çinli kadın şair Cai Wenji14, “Hu Jia 
Shıba Pai” adlı eserinde Hujia’nın gerçekte Hunlara ait olduğu belirttik-
ten sonra Binggu’nun sesinin (bir tür davul) Hun ülkesinde akşamdan 
başlayarak ertesi gün doğuncaya kadar çalındığını kaydetmektedir. Ya-
zarın burada sözünü ettiği Hujia şüphesiz Hunların kendilerine ait en 
fazla tercih edilen müzik aletleri idi. Binggu’nun şeklinin tam olarak na-
sıl olduğunu anlamak çok zordur. Fakat bu kayıttan Hunların bu gibi 
davulları çalmaktan hoşlandıkları anlaşılmaktadır. 

1. Hujia 

Han döneminde yaşamış bir diğer Çinli yazar olan Guo Maoqian, “Le 
Fu Shı Ji” adını verdiği eserinde şunları yazmaktadır: “Cai Wenji Hun ül-
kesinde 12 yıl yaşadıktan sonra Çin’e dönmüş, daha sonra, Cai Wenji 
ülkesini özlediği zaman kamış yaprağından yaptığı ve Çin kaynaklarında 
Hujia adı verilen müzik aletini çalmıştır15. Bu üflemeli bir çalgı idi ve ça-
lındığı zaman sesi insana çok hüzün verirdi.” Bu kayıttan da anlaşılmak-
tadır ki, Hujia ilk zamanlarda bambu yaprağından yapılırdı. Cai Wenji’-
nin daima çalmayı tercih ettiği müzik aleti şüphesiz Hunlar arasında ol-
dukça yaygın olan kullanılan bir enstrüman idi. Hujia’nın en büyük 
özelliği sesini duyan insanın hemen hüzünlenmesi ve vatanından veya 
memleketinden uzakta yaşayan insanları hüzne sevk ederek onların ak-
lına sılayı getirmesidir. 

Hunların geleneksel bir müzik aleti olan Hujia, daha sonraki dönem-
lerde Çin’e de girmiş ve Çinliler tarafından da oldukça rağbet görmüştür. 
Aşağıda da belirtileceği üzere bazı Çinli devlet adamları da Hujia çalma-
sını öğrenmişlerdir. Örneğin Jin Hanedanı Kitabı’ndaki Liu Kun Biyogra-
fisinde Hujia ile ilgili olarak şöyle bir kayıt vardır: “Bir gün liu Kun Bing-
zhou şehrinde flüt çalarken, etrafını süvari hun askerleri sarmış, adeta 
tüm şehir halkı oraya birikmişti. Gece geç saatlerde kaldığı binanın yük-
sek bir yerine çıkan Liu Kun tekrar flüt çalmaya başlayınca flüt sesini 
duyan tüm Hunlar hıçkırarak ağlamaya başlamışlar ve hepsi de memle-
ketlerini özlemiyle yanmışlar, sabah olup Liu Kun yine flütünü çalmaya 
devam edince Hunlar hemen oradan ayrılıp memleketlerine gitmek üzere 
                                                           
14 Yazdığı eserlerden Han döneminde yaşadığı anlaşılan yazar Cai Wenji’nin hangi yıllar 

arasında yaşadığı konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hunlarla yapı-

lan bir savaşta esir düşmüş, bir süre Hun ülkesinde yaşamış ve Han Hanedanı Kitabı’nın 

devamı olan “Xu Han Shu”nun yazımına katılmıştır. (“Cıhai”, Shanghai Cıshu Yayınevi, 

Shanghai, 1989, Cilt: I, s. 1608). 
15 Lu Yifei, Hu Zu Xisu Yu Sui-Tang Fengyun (Hu Milletlerinin Gelenekleri ve Sui-Tang Hane-

danlarının Büyüsü), Shumu Wenxian Kitabevi, Pekin, 1994, s. 158. (“Le Fu Shı Ji” adlı esere 

şimdilik ulaşma imkânımız olmadığı için, bu esere referans yapan Çince bir araştırma eseri-

ni kullanmak zorunda kaldık). 
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yola çıkmışlardır”16. Burada sözü edilen Liu Kun adlı şahıs Doğu Jin 
devletindendir ve o sıralarda bulunduğu Bingzhou şehrinde yaşayanların 
büyük bir kısmı da Hunlardı. Bu kayıt bize göstermektedir ki, o devirde 
Hunlar Hujia adı verilen flüt türünü çok iyi biliyorlardı. 

Sonraki Han Hanedanı Kitabı adlı kaynağın yazarı Fan Hua, Dou 
Rong’un biyografisinde şunları belirtmektedir: “Ordumuz uzaktaki Altın 
Dağı’na, Hun Şanyüsü’nün yaşadığı Longtian’a ulaştı. O sırada bir Hujia 
sesi duyduk”17. Daha sonraki yıllarda Hujia Çin’de de kullanılmaya baş-
lanmıştır. Anlaşılan Çinliler bu müzik aletini çok sevmişlerdir. 

Yukarıda adı geçen Cai Wenji’nin yazdığı bir şiir hakkında kısa bir 
araştırma yapan Doç. Dr. Tille Deniz Baykuzu, Çinlilerin Hujia adını ver-
diği bu Hun enstrümanına haklı olarak flüt adını vermiş ve bunun önce-
leri yaprakları kıvırıp üflemek suretiyle müzik yapan Hunların daha son-
ra bunu ağaçtan yaptıklarını, üç delikli olduğunu, han hanedanı zama-
nında kuzey sınırlarındaki kabilelerde ve Türkistan topraklarında yaşa-
yan halklar arasında oldukça yaygın olarak kullanıldığını belirtmiştir. 
Zamanla bu müzik aleti Çin hanedanlıkları orkestralarının vazgeçilmez 
enstrümanı haline gelmiştir18. 

Bir şarkı havasında olan ve “Hun Flütünden Onsekiz Şarkı” adını taşı-
yan şiirde yukarıda adı geçen bayan şair Wen Ji’nin duygularının yanı 
sıra Hun adetleri ve yaşadıkları coğrafya ile ilgili bazı bilgiler de bulmak-
tayız. Şiirin bir parçası şöyledir: 

Hun garnizonlarının ışıkları kilometrelerce uzaktan ışıldıyor. 
Burada yaşlı ve güçsüzü öldürmek, 
Gence ve güçlüye tapınmak, bir gelenek. 
Yeni otlaklarda geziniyor, seddin arkasında konaklıyorlar! 
Arı ve karıncalar gibi, sığır ve koyun sürüleri otlaklara üşüşüyorlar. 
Otlak ve sular tükenince atlarına binecek ve sığırlarını sürecekler… 
Bu yedinci bölüm arayışlarının şarkısıdır! 
Bu şekilde yaşamaktan nasıl da nefret ediyorum! 
… 
Kendimi öldüremem, zira hala umut dolu kalbim! 
Tek arzuma kavuşmak için, yeterince uzun yaşayabilirim. 
Bir gün dut ve katalya ağaçlarının evimin, 
Belki de yeniden görebilirim! 
Kemiklerim çoktan yok olurdu eğer ölmeye razı olsaydım. 

                                                           
16 Liang Shenyue, Jin Shu (Jin Hanedanı Kitabı), Zhonghua Yayınevi, Cilt: VI, Bölüm 62, Pe-

kin, 1991, s. 1690. 
17 Fan Ye, Hou Han Shu (Sonraki Han Hanedanı Kitabı), Zhonghua Yayınevi, Cilt: III, Bölüm 

23, Pekin, 1991, s. 822. 
18 Tilla Deniz Baykuzu, Güney Hunları ve Hun Flütünden On Sekiz Şarkı, Bilig, Bahar, 2005, 

Sayı: 33, s. 111. 
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Hun karargâhında günler ve aylar geçti, 
Hun kocam beni sevdi, ona iki oğul verdim. 
Onları utanmayacağım bir şekilde, yetiştirdim, büyüttüm! 
Ama bozkır kaplarında yetiştikleri için üzgünüm, 
Bu onbirinci bölüm oğullarımın acısı içindir. 
Yaşadıklarıma bakınca yüreğim paramparça oluyor! 
… 
Zavallı hayatımda asla inanmazdım! 
Bir gün gelip aniden evime döneceğim hiç aklıma gelmezdi. 
Hun oğullarımı kucaklıyor ve onları okşuyorum. 
Gözyaşları giysilerimizi ıslatıyor, 
Han sarayından rüzgâr gibi koşan dört atla 
Bir elçi geldi beni almaya. 
Oğullarımın acısını kim ölçebilir? 
Onlarla yaşayacağımı düşünmüşlerdi, onlarla öleceğimi. 
Şimdi ayrılmak zorunda olan benim! 
Oğullarımın acısı kararttı güneşimi! 
Beraberce uçardık uzaklara, eğer kanatlarımız olsaydı. 
Ayaklarımı hareket ettiremiyorum! 
Attığım her adımda onlardan bir adım daha uzaklaşıyorum! 
Ruhum boğuluyor… 
Silüetleri kaybolup gitti uzakta. 
Geriye sadece sevgim kaldı!  
On üçüncü bölüm, telleri hızla çekerek çalışıyorum. 
Fakat melodi hüzünlü! 
Hiç kimse içimi parçalayan kederimi bilemez! 

2. Konghou 

Bozkır Türk folklorunda çok önemli bir yeri olan Konghou’ya Türkler 
Kopuz adını verirlerdi. Telli bir çalgı olan bu müzik aleti Sui Hanedanı 
Kitabı adlı kaynağına göre ilk olarak Batı Bölgeleri’nden çıkmıştır19 ve 
Hintçe’de “Vina” adı verilirdi. Başka bir görüşe göre Mezopotamya’dan ya 
da İran’dan bütün dünyaya yayılmış olup, Klasik Farsça’da bu alete 
“Cank” adı verilirdi20. Konggou’nun Sui ve Tang Hanedanları dönemle-
rinde Japonya’da da kullanılmaya başlandığı göz önüne alınırsa, bu çal-
gının kullanımının coğrafi olarak ne kadar geniş bir bölgeye yayıldığı ko-
layca anlaşılır21. Biz bu sazın Hunlara ait olduğuna inanıyoruz. Zira Han 
döneminden itibaren eski Çin kaynakları bu noktaya şahitlik etmekte-
                                                           
19 Wei Zheng, Sui Shu (Sui Hanedanı Kitabı), Cilt: II, Bölüm XV, Müzik Kayıtları Bölümü, 

Zhonghua Yayınevi, Pekin, 1991, s. 
20 Shı Yuntao, a.g.e., s. 478. 
21 a.g.e., s. 479. 
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dirler. Mezopotamya ya da İran’da kullanılan Konghou türleri ile ilgili 
herhangi bir Çin kaydına rastlayamadık. 

Destanlar, kahramanlık menkıbeleri, aşk türküleri, acı-tatlı hatıralar, 
saz şairleri tarafından kopuz eşliğinde çalınırdı. 1969 yılında Doğu Tür-
kistan’ın Turfan şehri yakınlarında Tang dönemine ait bir mezarın duva-
rına çizilmiş Konghou resmine rastlanmıştır. Burada sözü edilen Kong-
hou (duvar) resmi, tarih kitaplarında anlatılanlarla aynıdır. Fakat sazın 
üzerinde bulunan tellerin sayısı farklıdır22. 

Asya Hunlarından beri bütün Türkler arasında en çok tanınmış oldu-
ğu anlaşılan bu basit, fakat tatlı sesli saz, kopuz ve “Kobuz” adı işte Uy-
gur metinlerinde ve Divan-ı Lügat-ı Türk’te de geçmektedir23. Prof. Dr. 
Ögel, yukarıda sözünü ettiğimiz eserinde Kazak, Kırgız, Hakas ve Şor 
Türklerinde kullanılan kopuzlar hakkında geniş bilgiler verirken, Uygur-
lardan önce kullanılan Türk kopuzları hakkında hiçbir malumat verme-
mektedir. Ayrıca eserde Kopuzun, Hun dönemindeki ismi olan Konghou 
ismine de rastlanmamaktadır. Konghou da Pipa gibi Kuçalılar, Kaşgarlı-
lar ve Gaochanglılar tarafından yaygın olarak kullanılmışlardır. 

3. Pipa 

Pipa da Konghou gibi telli bir saz türü olup, günümüzde kullanılan ud-
lardan biraz daha ince idi ve daha çok at üstünde çalınırdı. Bazı araştır-
macılar pipanın Sümerler tarafından icat edildiğini, M.Ö. 2000 yıllarında 
Mezopotamya’da kullanılan ve “Pantur” adı verilen müzik aletine benzediği 
belirtilmektedir. Bu saz daha sonra Mısır ve Yunanistan’a yayılmış, İran’-
da kullanılmaya başlandığında ise Farsça Tanbur adını almıştır24. 

En eski izlerinin hunlardan kaldığı anlaşılan Pipa, Türk dünyasında 
en yaygın kullanılan müzik aletlerinden birisidir. Sadece Türkler arasın-
da kullanılmakla kalmayan pipa, Çin’de de çok rağbet görmüş, hatta 
M.S. V. yüzyılda Çin’de yetişen çok sayıda pipa uzmanı Pei Shenfu, ger-
çekleştirdiği pipa konserleri ve “Sheng Man Nu”, “Huo Feng” ve “Qing Bei 
Yue” gibi besteleriyle tanınmıştır25. Doğu Türkistan’da yer alan Kuça 
şehrinde bu çalgıya Kuça dilinde “Vipanki” adı verilmiştir. Bir Japon 
araştırmacı bu sazın menşeinin Anadolu olup, İran Hindistan ve Orta ve 
Batı Asya’nın en önemli sazlarından biri olduğuna inanmakta, fakat bu 
fikri belirtirken hangi delile dayandığını ortaya koyamamaktadır26. 
                                                           
22 Tao Ketao, Zhan Xiang Chunqiu-Xiongnu Bian (Yurt-İlkbahar-Sonbahar-Hunlar Kısmı), 

Halk Yayınevi, Pekin, 1987, s. 312. 
23 Kafesoğu, a.g.e., s. 328. 
24 Shı Yuntao, a.g.e., s. 480. 
25 Zhang Tieshan-Zhao Yonghong, Shaoshu Minzu Yishu (Azınlık Milletlerinin Sanatı), Merke-

zi Milletler, Üniversitesi Yayınevi, Pekin, 1996, s. 6. 
26 Shı Yuntao, a.g.e., s. 481. 
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Sui Hanedanı Kitabı’nın XIV. bölümünün Müzik Kayıtları kısmındaki 
bir kayda göre Su Dipo isimli bir Kuçalı Göktürk prensesi ile birlikte 
Çin’e gelmiş, Türklerin Pipalarını çalma konusunda çok usta idi. Tong 
Dian’de yer alan diğer bir kayda göre ise beş telli ve küçük boyutlu Pipa 
muhtemelen Göktürk ülkesinden Çin’e yayılmıştır. Bir diğer görüşe göre 
ise sözü edilen beş telli Pipaların anavatanı Hindistan’dır. Fakat bu ko-
nuda da kesin kanıtlar mevcut değildir. 

Çalmaya başladıktan sonra daha çok “pi” ve “pa” sesleri çıkardığın-
dan dolayı Pipa isminin verildiği belirtilmektedir27. Hunlar Pipa, Huchı ve 
Çin’den geldiği anlaşılan ve yukarıda adı geçen Yu’den esinlenerek Hu 
Yü adını verdikleri müzik aletleri de yapıp kullanmışlardır. Yapılan araş-
tırmalar, Hunlarda yaygın olarak kullanıldığı bilinen Pipanın Moğollar 
arasında da oldukça rağbet gördüğünü ortaya koymaktadır. Hunların 
severek çaldıkları anlaşılan Pipa’nın Kuçalılar28, Kaşgarlılar29, Gaoc-
hanglılar30, Xilianglılar31, Tangutlar, Kitanlar32 ve Moğollar tarafından 
yaygın olarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar, Moğolların kullandık-
ları müzik aletleri Pipa ile birlikte 18 çeşittir33. Bütün bunlar Hun sana-
tının önemli bir kısmını oluşturan Hun müziğinin değerli unsurlarını 
oluşturmaktadır. 

4. Gubing 

Gubing’in bir tür davul olduğu anlaşılmaktadır. Cai Wenji’nin Hun 
Flütünden Onsekiz Şarkı’nda açıkladığına göre Gubing gürültülü bir ses 
çıkararak akşamdan sabah oluncaya kadar çalınırdı. Bu tür davul da 
Hunlar arasında çok rağbet gören bir çalgı aleti idi. Aslında Gubing daha 
önceleri süvari askerlerinin at üzerinde çaldıkları küçük bir davul türüy-
dü34. 

Güney Hunlarının bir kolu olan Jie’ler tarafından kullanıldığı anlaşı-
lan “Jie Davulu” diye tercüme diyebileceğimiz Jiegu büyük bir ihtimalle 
Gubing’den esinlenerek yapılan bir tür küçük davul olmalıdır. Dağlarda 
                                                           
27 Shu Shunlin, Beifang Minzu Wenhua Yichan (Kuzey Milletleri Kültürel Mirasları Hakkında 

Araşırmalar), Xiongnu Wenhua Sanlun (Hunların Kültürü Hakkında Bazı Görüşler), İç Moğolis-

tan Üniversitesi Yayınevi, Hohhot, 1991, s. 134. 
28 Doğu Türkistan’ın Kuça ilçesinin olduğu yerdir. 
29 Doğu Türkistan’daki Kaşgar şehridir. Çin kaynaklarında Shule olarak geçmektedir. 
30 Doğu Türkistan’daki Turfan şehrinin yaklaşık 20 km. doğusunda bulunmaktadır. 
31 Gabsu eyaletinin Wuwei şehri yakınlarındadır. Bu şehir İpek Yolu üzerinde oldukça 

önemi bir yere sahipti. 
32 Zhang Tieshan-Zhao Yonghong, Shaoshu Minzu Yishu, a.g.e., s. 4-9. 
33 Zhang Tieashan-Zhao, Yonghong, Menggu Jian Shı (Moğolların Kısa Tarihi), İç Moğolistan 

Halk Yayınevi, Hohhot, 1985, s. 108. 
34 Lu Yifei, a.g.e., s. 159. 
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yetişen dut ağacından yapıldığı belirtilen Jiegu’nun şeklinin yemek ye-
mede kullanılan tasa benziyordu35. Jiegu Kuzey Hanedanı (386-5550) 
zamanında çok rağbet görmüştür. Sui Shu’nun Müzik kayıtları bölümün-
de Kuzey Wei Hanedanı (386-534) zamanında yaygın olarak kullanılan bu 
davul Kuçalılar, Kitanlılar, Gaochanglılar, Kaşgarlıların (Shule) ve hatta 
Hindistanlılar Jiegu’yu yaygın olarak kullandıkları kaydedilmektedir36. 

Gaocha daha sonraki Tang döneminde Çin’in on müzik grubunun bi-
risini Gaochang Müziği oluşturmuştur. Gaochanglıların kullandıkları 
müzik Kuzey-Güney Hanedanları döneminde Çin’e de girmiş, bu ülkede 
kurulan müzik grupları Gubing davulunun yanı sıra başka bir davul tü-
rü olan Lagu davullarını da kullanmayı tercih etmişlerdir37. 

B. Arkeolojik Kazılarda Bulunan Müzik Aletleri 

Çin’de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Hun müzik aletleri bu-
luntularının sayısı çok azdır. 1962 yılının Ekim ayında İç Moğolistan’ın 
Chun-ka-erh-ch’i nahiyesi yakınlarındaki Shu-ch’i-kou buluntu yerlerin-
deki Hun mezarlarında 4 adet zil bulunmuştur38. Aynı eyaletin Yi-chin 
Huo-luo-chi’i’deki Hun mezarlarında da 2 adet zil keşfedilmiştir. Burada 
bulunan zillerin üzerinde “^” şekline benzer desenler yer almaktadır. 
Bunların yüksekliği 7.9 cm, yukarı kısmının genişliği 5 cm., aşağı kısmı-
nın genişliği ise 5.6 cm.’dir39. Hulusetai’daki Hun mezarlarında ise iki 
adet bronzdan yapılmış zil bulunmuştur. Bunların üzerinde bir düğme 
vardır ve kalınlığı 15-15.5 cm.’dir40. Çin’de bu tür zillerin müzik aleti ola-
rak kullanıldığı bilinmektedir. Hunların da çok eski dönemlerden itiba-
ren çeşitli müzik aletlerine sahip olduğu düşünüldüğünde, Hunların da 
bu tür zilleri müzik aleti olarak kullandıklarına hükmedilebilir. 

II. Hunlarda Eğlence Kültürü 

Hunlarda eğlence faaliyetleri ile ilgili Çin kaynaklarında çok fazla ol-
masa da bize fikir verebilecek kadar kayıtlar mevcuttur. Sonraki Han 
                                                           
35 Liu Weijun, Xi Yu Shıhua (Batı Bölgeleri Tarihi Konuşmaları), Xinjiang Gençlik Yayınevi, 

Urumçi, 1985, s. 82. 
36 Wei zheng, Sui Shu (Sui Hanedanı Kitabı), Cilt: II, Bölüm 50, Zhonghua Yayınevi, Pekin, 

1992, s. 378-380. 
37 Zhang Tieshan-Zhao Yonghong, a.g.e., s. 8. 
38 Gai Shanlin, Nei Menggu Zızhı Qü Zhungaerqi Shujigou Chutu Yi Bi Tongqi (İç Moğolistan 

Otonom Bölgesinde Çıkarılan Bir Kısım Bronz Aletler), Xiongnu Shılun Wenxue Ji (Hun Tarihi 

Hakkında Makaleler), Zhonghua Yayınevi, Editör: Lin Gan, Pekin, 1983, s. 522. 
39 Gao Yi-Wang, Zhıping, Nei Menggu Yijinhuoluqi Xiongnu Mu (İç Moğolistan Yijinghuoluoqi 

Hun Mezarları), Wenwu, 1992, Sayı: V, s. 80. 
40 Ta La-Liang Jingming, Hulusetai, Xiongnu Mu (Hulusetai Hun Mezarları), Wenwu Xuebao, 

1980, Sayı: VII, s. 12. 
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Hanedanı Kitabı’ndaki bir kayda göre, Hunlar her yılın birinci, beşinci ve 
dokuzuncu aylarında büyük toplantılar düzenlerler, çeşitli kurbanların 
kesildiği ve devlet işlerinin konuşulduğu toplantılarda at yarışları ve de-
ve güreşleri tertip ederlerdi41. 

Han Hanedanı zamanında yaşamış olan Gu Yi’nin42 kaleme aldığı Xin 
Shu adlı eserinin Hunlar kısmında yer alan bir kayda göre Hunlar çeşitli 
oyunlar oynamaktan çok hoşlanırlardı. 20.30 Hun kadını yüzlerini siya-
ha ya da beyaza boyarlar, işlemeli elbiseler giyerler ve büyük bir salonda 
temsil verirlerdi. Orada bulunan Hunlar bir taraftan yemek yerler, bir ta-
raftan da oynanan oyunları seyrederlerdi. Bu faaliyet Hunların gelenek-
sel oyunları haline gelmişti. Hunlar bu oyun türünü yemekten arta ka-
lan zamanlarda da düzenlemekten hoşlanırlardı. Bunlardan başka güreş 
yapmak, at yarışları ve deve güreşlerinden de çok zevk alırlardı. Ne var 
ki Çin kaynakları burada sözü edilen oyunun tam olarak nasıl oynandığı 
hakkında ayrıntılı bilgiler vermemektedirler. 

1950’li yıllarda Shaanxi eyaletinin başkenti Xi’an yakınlarında yer 
alan Linyuan’de bulunan 140 numaralı bir Hun mezarında iki adet 
bronzdan yapılmış kare şeklinde kemer tokaları bulunmuştur. Arkeolog-
lar, bu mezarın Çin’den Hun ülkesine gönderilen bir elçiye ya da bir elçi-
lik heyetine mensup bir görevliye ait olabileceği görüşündedirler. Tokala-
rın üzerine kabartma şeklinde iki insan figürü tasvir edilmiştir. Bu in-
sanlar iri burunlu ve uzun saçlıdır. Saçları bir araya toplanmamıştır. 
Pantolonlarının alt kısımları dardır. Her ikisi de ellerliyle birbirlerinin 
bellerini, diğer elleriyle de birbirinin bacağını tutar vaziyette tasvir edil-
miştir43. Bu kemer tokasından anlaşılmaktadır ki, Hunlar arasında gü-
reş oyunu vardı. 

Sonraki Han Hanedanı’na ait Çin kaynağının Wuxing Zhıyi bölümün-
de Hun otağı, Hun yatağı, Hun yemekleri, Hunların kullandıkları bir 
müzik aleti olan Konghu ile birlikte bir de Hun dansından da söz edil-
mektedir44. Burada sözü edilen Hun dansı mutlaka çok etkileyici olmalı. 
Ne yazık ki, çok sevilen bu dans türü ile ilgili günümüze her hangi bir 
bilgi ulaşmamıştır. 

Daha sonraki dönemlerde Hunlara mahsus eğlence türü olan yarışla-
rı, güreş müsabakaları ve deve güreşleri Çin’in iş kesimlerine kadar yayı-
                                                           
41 Fan Ye, HOU Han Shu (Sonraki Han Hanedanı Kitabı), Cilt: X, Bölüm 89, Zhonghua Ya-

yınevi, Pekin, 1991, s. 2944. 
42 Gu Yi, M.Ö. 200 - M.Ö. 168 yılları arasında yaşamış olan bir yazardır. En tanınmış eseri 

“Xin Shu (Yeni Kitap)” 10 bölümden oluşmaktadır. (Cı hai, Tarih Cildi, Shanghai Cıshu Ya-

yınevi, Shanghai, 1984, s. 247). 
43 Xue Zongzheng, Zhongguo Xinjiang Gudai Shıhui Shenghuo Shı (Çin Türkistan’ı Toplumsal 

Hayat Tarihi), Doğu Türkistan Halk Yayınevi, Urumçi, 1997, s. 91-92. 
44 Fan Ye, Hou Han Shu, Cilt: XI, Bölüm XIII, s. 3272. 
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larak, Çinlilerin hayatına girmiş ve bir süre sonra da kuzeyde yaşayan 
göçebelerin hayatını etkilemiştir. Moğol platolarında yaşayan göçebe 
hayvancılığı ile uğraşan kavimler bu gibi eğlence türlerini tamamen be-
nimseyerek devam ettirmişlerdir45. 

San Guo (Üç Devlet) zamanında imparatorun kardeşi Sao Zhı, Hun 
dansını yapmaktan çok hoşlanırdı. Çinli devlet adamı Wang San da bi-
yografisinde Wei lü’ de birlikte olduğu insanlarla birlikte banyodan son-
ra, yüzüne beyaz bir toz sürer, ellerini birbirine vurarak Hun dansı ya-
pardı46. 

“Yan Tie Lun” adlı klasik kitabın “San Bu Zu” kısmında “Huda” sözü 
geçmektedir47. Bazı Çinli araştırmacılar Huda’nın, Hun kadın sanatçısı 
kılığına girmiş Çinliler olduklarını, bir diğer araştırmacı grubu ise bu 
sözcüğün kadın sanatçıları anlattığı fikrine inanırlar. Günümüzde gele-
neksel Çin tiyatrosunda rol alan kadın sanatçılara Nüdan ismi verilmek-
tedir. Muhtemelen bu isim Han döneminde kadın sanatçılara verilen 
isimden gelmektedir. Fakat Han Hanedanı Kitabı’ndaki Huda’ların tiyat-
ro oyunu mu oynadıkları, yoksa şarkı mı söyledikleri hakkında kesin bil-
giler verilmemektedir. 
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AHLAT’IN TARİHİ TOPOGRAFYASI VE KENT 
KİMLİĞİNİN OLUŞUMU 

Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇGİN* 

Van Gölünün kuzey-batısında yer alan Ahlat, Ortaçağ’ın önemli kent-
lerinden biridir. Türklerin fethinden sonra Anadolu’ya yayılma sürecinde 
askerî üs olarak kullanılmıştır. Selçuklu Kalesi’nden sonra Osmanlılar ta-
rafından kıyıya ikinci kalenin inşa edilmesi Van Gölü’ndeki askeri ve ti-
cari hareketleri kontrol etmek içindir. Kent, Şeyh Necmeddin ve Abdurrah-
man Gazi adına inşa edilen türbeler nedeniyle Türk-İslâm dünyasının 
önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul edilmiş ve İslâm dünyasının 
en büyük mezarlıklarından biri burada oluşmuştur. 

Bu mezarlar Ahlat’ın kimliğidir ve bu kimlik Ahlat’taki Türk varlığının 
bir göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: Ahlat, Ortaçağ, Kent, Topografya, Mezar. 

Ahlat’s Historical Topography And Its Urban Identity 
Formation 

Akhlat is one of the most important cities of the middle age which is at 
northwest side of Van Lake. Akhlat was used as a millitary base in the ex-
pansion process of Anatolia after the conquence of the town by Turks. Besi-
des Seljukid castle, the second castle was built on the coast by Ottomans in 
order to control the millitaristic and commercial activities over the Van Lake. 

The city was recognised as one of the important religious centres in the Is-
lamic world because of two tombs which were constructed in the name of 
Sheikh Necmeddin and Abdurrahman Gazi and became as one of the biggest 
graveyards come into being in this city. These graves and tombs are the iden-
tity of Akhlat and this identity is a sign of Turkish existence in Akhlat. 

Key words: Ahlat, Middle Age, Urban, Topography, Grave. 
                                                           
* MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Van Gölü’nün kuzey-batısında kurulmuş bir sahil kenti olan Ahlat’ta 
ilk yerleşimin ne zaman başladığı konusunda kesin bilgiler bulunma-
makla beraber Asur Krallığı’nın bir uç beyliği iken, Van Gölü çevresinde 
gelişmiş bir kültürün sahipleri olan Urartular zamanında önemli bir 
kent haline geldiği kabul edilmektedir1. Toroslarla ayrılan Anadolu ve 
İran sahaları arasında geçişin sağlanabildiği bir güzergah üzerinde bulu-
nan Ahlat coğrafî konumu itibariyle hem ticarî, hem de sosyal ve askerî 
intikallerin önemli bir merkezi olmuş ve Büyük Selçuklu Devleti’nin Ana-
dolu içlerine yayılma harekâtında askerî üs olarak kullanılmıştır2. Ahlat, 
Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına katıldığı döneme 
kadar uzun veya kısa süreli birçok farklı devletin yönetimine girmiş ve 
egemenliğin değiştiği dönemlerde defalarca yıkılmış-yağmalanmış, defa-
larca yeniden imar edilmiştir. Kentin tarihinde bu türden yıkımlar kimi 
zaman da doğal afetler nedeniyle olmuştur. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 
ve Seyahatnâmeyi esas alan bazı yayınlarda ilginç bir masal kurgusu 
içinde anlatılan kentin yerle bir oluşu ve neticesinde 1200 hane Ahlat’lı-
nın Kahire’ye göç etmesi, esasında kentin 1273 yılında maruz kaldığı bü-
yük bir deprem nedeniyledir3. 

Siyasi tarihindeki bu karışıklığa rağmen özellikle 12.-14. yüzyıllarda 
zengin bir kültür, sanat ve bilim ortamına sahip olan Ahlat, bu durumu-
na istinaden İslâm dünyasında Belh ve Buhara ile birlikte Kubbetü’l-İs-
lâm olarak anılan üç kentten biri olmuştur. Ayrıca Evliya Çelebi Seya-
hatnâmesi’nde de belirtildiği üzere, tarihçilerin Ahlat için Dar-ı Bele 
(Oğuz taifesi şehri) ifadesini kullanmaları4, Anadolu Selçuklu Devleti’ni 
kuran Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in Ahlat’ta ikamet etmesi ve Osman-
lı’yı kuran Ertuğrul Gazi’nin de yine bu topraklarda doğduğuna inanıl-
                                                           
1 Şemseddin Günaltay, Yakın Şark II Anadolu, Ankara, 1987, s. 317 vd.; Oktay Belli, “Urar-

tu Krallığı’nın Güney Ticaret Yolu ve Bitlis-Deliklitaş (Semiramis) Kaya Tüneli”, II. Van Gölü 

Havzası Sempozyumu (4-7 Eylül 2006), Ankara, 2007, s. 20-28. 
2 M. Ayça, Anadolu’nun Tarihi Büyük Yolları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniver-

sitesi Edebiyat Fakültesi (1944-1945), İstanbul, s. 16; K. Tuna, Şehirlerin Ortaya Çıkış ve 

Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi (1987), İstanbul, s. 165; Faruk Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlat-Şahlar”, TTK Bellete-

ni, Ankara, 1986, s. 447-489; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, 

Ankara, 1965, s. 100-101; C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, İstanbul, 

1984, s. 137. 
3 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Üçdal Neşriyat, C. III-IV, İstanbul, 1986, s. 517 vd; Bey-

han Karamağralı, “Ahlat Anıtları”, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, Ankara, 1992, s. 

51-85. 
4 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Üçdal Neşriyat, C. III-IV, İstanbul, 1986, s. 517; İlhami Nal-

bantoğlu, “Kubbet-ül-İslâm Oğuz Taifesi Şehri, Tapu Senedimiz Ahlat”, Ahlat ve Kültürel Mi-

rasımızın Korunması, Ankara, 1992, s. 109-113. 
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ması nedeniyledir. Bu durum, II. Abdülhamid’in saltanat döneminde İn-
giliz Büyükelçisi Josef Haslin’in Doğu Anadolu’da bilinçli ve planlı olarak 
kışkırttıkları etnik çatışmaları sebep göstererek bölgeyi Osmanlı’dan ko-
parmaya yönelik istekleri üzerine, Sultan’ın “İstanbul’u veririm Doğu 
Anadolu’yu vermem, çünkü Büyük Osmanlı’nın ecdadı Ahlat’ta yatmakta-
dır” şeklindeki cevabını da daha anlamlı kılmaktadır5. 

Van Gölü’nün kuzey batısında kıyı düzlüğüne kurulan ve sırtını Nem-
rut ile Süphan dağlarının yüksek platolarına yaslayan Ahlat’ın kıyı bo-
yunca uzunluğu 12 km. kıyıdan derinliği ortalama 4,5 km’dir. Her ne 
kadar Evliya Çelebi Seyahatnâmesi ve çeşitli kaynaklarda Ahlat’ın, Adil-
cevaz’a kadar uzanan son derece verimli bağ ve bahçelerinin bulundu-
ğundan söz edilse de, yapılaşmanın söz konusu olduğu kent merkezi ku-
zeyde Uluçay güneyde ise Taht’ı Süleyman Deresi (Keş Deresi) ile doğal 
bir biçimde sınırlandırılmıştır. İki dere arasındaki bu alanda, mevcut du-
rum itibariyle çeşitli dönemlere ait 30’dan fazla müstakil yapı ve binlerce 
mezartaşı barındıran muazzam büyüklükleri ile tarihî değere sahip 6 
mezarlık bulunmaktadır. Sözü edilen tarihî eserlerin önemli bir kısmı 
Prof. Dr. Haluk Karamağralı ve Prof. Dr. Beyhan Karamağralı’nın uzun 
yıllar sürdürdükleri kazılar neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Az önce ifa-
de edilen rakamsal değerler büyük olasılıkla bundan sonraki dönemlerde 
yapılacak kazı ve araştırmalar neticesinde daha da değişebilecektir. 

Kısmen veya tümüyle günümüze ulaşabilmiş müstakil yapıların fonk-
siyonel durumları irdelendiğinde yarıdan fazlasının anıtsal mezar yapıla-
rı (akıt, türbe, kümbet) olması ilgi çekicidir. 

Anadolu’daki Ortaçağ kentlerinin bir çoğunda olduğu gibi Ahlat’ta da 
fizikî dokunun şekillenmesinde en belirleyici unsur kale olmuştur. Kent-
te biri Selçuklu, diğeri Osmanlı dönemine ait olmak üzere iki kale bulun-
maktadır. Selçuklu dönemi iskân sahasını oluşturduğu düşünülen kale 
Selçuklu öncesinde de kentteki imar ve iskânın ilk başladığı yer olmalı-
dır6. Taht-ı Süleyman Mahallesi, Harabeşehir Mahallesi ve İki Kubbe Ma-
hallesi’ni içine alan bölgede yapılaşma derenin iki yanında da görülmek-
tedir. Ancak Taht’ı Süleyman Deresi’nin Tatvan istikametindeki tarafın-
da, sadece dere yatağının yamacındaki düzlükte inşa edilmiş 13. yüzyıla 
ait oldukları düşünülen iki anonim kümbet ve Hasan Padişah Kümbeti 
(M. 1275) ile Taht-ı Süleyman (Kara Şeyh) Mezarlığı yer alır. Aynı istika-
mette Yeniköprü Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü yerde oluşan alüvyon-
lu düzlük kentin tarım alanını oluştururken, fizikî doku Adilcevaz istika-
                                                           
5 Ali Rıza Azapağası, “Anadolu Türk Tarihinde Ahlat”, GAP ve DAP Projeleri Çerçevesinde 

Van Gölü Havzası, Ankara, 1993, s. 85-88. 
6 Lynch, H.F.B., Armenia; Travels and Studies 1898, Vol. II. Beirut, 1965, s. 145-149; W. 

Bachman, Kirschen und Moscheen, Leipzig, 1913, s. 58; Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ ve 

Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı II. Bitlis, Ankara, 2002, s. 186. 
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metinde kıyı boyunca yayılma göstermiştir. Söz konusu Kale, Arkınlı De-
resi ile Taht’ı Süleyman Deresi (Keş Deresi) birleştikten sonra tek kol ha-
linde devam eden dere yatağının genişlediği düzlükte kurulmuş, derenin 
kenarında yükselen bir tepe üzerine de iç kale inşa edilmiştir. İç Kale’nin 
hemen altında yer alan Emir Bayındır Köprüsü derenin iki yakasını bir-
birine bağlar. Topografyanın imkân verdiği ölçüde oldukça büyük bir 
alana yayıldığı düşünülen kale, dinî ve sivil yapılarla birlikte bazı anıtsal 
mezar yapıları ve Harabeşehir Kabristan’ını da bünyesinde barındırmak-
tadır7. Son yıllarda, Doç. Dr. Nakış Karamağralı tarafından Harabeşehir 
çevresinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bir mağara evde, bölge-
nin yaygın kültürel yapısı dikkate alındığında farklılık arz eden tavus 
kuşu ve lotus gibi birtakım bezeme öğeleri bulunmuştur. Budist inancın 
göstergesi olabileceği düşüncesinden hareketle, söz konusu bezeme öğe-
lerinin, Budist inanca mensup olduğu bilinen Moğol Hükümdarı Boğatay 
Aka’nın 13. yüzyılda Ahlat’ı ele geçirmesi sırasında bölgeye taşındığı ifa-
de edilmekte ve bezemelerin bulunduğu mağara ev, bir Budist tapınağı 
olarak yorumlanmaktadır. Bu durum ise, kentin 13. yüzyıldaki sosyal ve 
kültürel hayatına çok farklı bir boyut kazandırmaktadır. 

Kentin Osmanlılar döneminde inşa edilen diğer kalesi göl kıyısında 
yer almaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde; Yavuz Sultan Selim’in 
Şah İsmail’i mağlup etmesinden sonra Ahlatlıların Erzurum önlerindeki 
Yavuz Sultan Selim’e gelerek Ahlat’a bir kale yaptırması isteğinde bulun-
dukları fakat Ahlat’taki Osmanlı Kalesi’nin Kanunî döneminde yaptırıldı-
ğı anlatılır8. Ancak kapıları üzerindeki kitabelerden9 anlaşılmıştır ki, Ka-
le’nin inşasına Yavuz Sultan Selim döneminde başlanmış, (muhtemelen 
ilk olarak iç kale ve iç kalenin göle doğru uzanan sur duvarları inşa edil-
miş) daha sonra Kanunî döneminde, Zal Paşa ve Mimar Sinan görevlen-
dirilerek Şah Tahmasp’ın 1553 yılındaki saldırısından dolayı gerekli gö-
rülen bazı onarımlar gerçekleştirilmiş ve kapsamlı birtakım ilâveler ya-
pılmıştır10. Göle doğru yaklaşık 400 x 200 m. ölçülerinde dikdörtgen bir 
alana yayılan kaleye Sultan II. Selim döneminde de bazı ilaveler yapıldığı 
anlaşılmaktadır. İç kale duvarları silindirik kulelerle, dış sur duvarları 
ise silindirik veya kare burçlarla takviye edilen Kalenin güney doğu sur-
ları, A. Gabriel’in ifadelerine göre gölün içindeymiş11. Kendine özgü üslu-
                                                           
7 Haluk Karamağralı, “Ahlat Kazıları”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu (4-7 Eylül 2006), 

Ankara, 2007, s. 83-96. 
8 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Üçdal Neşriyat), C. III-IV, İstanbul, 1986, s. 518-519. 
9 A.Ş. Beygu, Ahlat Kitabeleri, İstanbul, 1992, s. 92-93. 
10 Gönül Cantay, “Ahlat ve Van’ın Şehir Kuruluşu”, Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu 

Ahlat, Ankara, 1994, s. 111-122; Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çev-

resi Mimarlığı II. Bitlis, Ankara, 2002, s. 187 vd. 
11 A. Gabriel, Voyages Archeologiques dans la Turquie Oriantale, Paris, 1940, s. 241. 
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buyla Evliya Çelebi, Kale’nin derin olmayan hendeklerle çevrildiğini, du-
varlarının geniş fakat yüksek olmadığını, göl tarafında üç katlı demir ka-
pısının bulunduğunu ve çevresinin 3000 adım olduğunu belirtmiştir 
ki12, az önce ifade edilen Kalenin çevre duvarlarına ait ölçülerle karşılaş-
tırıldığında tutarlı bir bilgi olduğu görülmektedir. Halen meskûn bulu-
nan Kale’de Osmanlılar döneminde inşa edilmiş İskender Paşa Külliyesi 
ve Kadı Mahmut Camii ile evler yer almaktadır. 

Cami, medrese ve hamam yapılarından oluşan İskender Paşa Külliye-
si Farsça inşa kitabesine göre h.972/m.1564 yılında Van Beylerbeyi İs-
kender Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camisi 1990-1998 yılları arasında 
restore edilen külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış, hamamı da 
harap bir vaziyette kendi haline terk edilmiştir. 

Kale içerisindeki diğer Osmanlı yapısı ise Ahlat Kadılarından Gazi 
Mahmut’un h.992/m.1584 yılında yaptırdığı cami, türbe ve çeşmeden 
oluşan yapı topluluğudur. Ayrıca Evliya Çelebi Kale içinde Süleyman 
Han’ın bir cami, bir hamam, bir han ve yirmi kadar dükkânından söz 
eder. Seyahatname’de bahsi geçen bu yapılar ya günümüze ulaşmamış 
ya da Evliya Çelebi’nin ifadeleri İskender Paşa Külliyesi’ne işaret ediyor 
olabilir. Fakat sonuç ne olursa olsun anlaşılıyor ki, Osmanlı Kalesi’nde 
ticaret yapıları da bulunmaktaydı. Klasik Osmanlı üslûbunda fakat mü-
tevazı mimarileriyle söz konusu yapılar, 16. yüzyılda Osmanlı Kalesi 
içinde yoğun bir yerleşimin olduğuna işaret ederler. 

Mimarisine ilişkin ayrıntıların ötesinde Ahlat’ta ikinci bir kalenin inşa 
edilmiş olması tarihi topografya açısından üstünde durulması gereken 
bir konudur. Bu durumun görünürdeki nedeni hiç şüphesiz Şah Tah-
masp’ın 1553 yılında Kent’e saldırması ve bu saldırı neticesinde Selçuk-
lu Kalesi’nin büyük hasar görmesidir. Ancak bunun yanında daha 
önemli bir başka neden, zaten son derece karmaşık bir siyasi yapıya sa-
hip olan, sürekli saldırılara maruz kalan ve sürekli el değiştiren bölgede 
Osmanlı’nın iktidarını ve kontrolü kesin olarak sağlamaktır. Bu da Prof. 
Dr. Gönül Cantay’ın ifade ettiği gibi; Van Gölü kıyısına bir kale inşa ede-
rek hem göl üzerinden yapılan deniz ticaretini ve hem de göldeki askerî 
hareketleri kontrol altına almakla olabilmiştir13. Nitekim Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi’nde Kale’nin deniz tarafındaki iskelesinde gümrük emini-
nin oturduğundan ve gelen bütün gemilerden 1/10 oranında vergi aldı-
ğından söz edilmesi bu durumu açıklamaktadır. Ayrıca Van Gölü çevre-
sindeki diğer kalelerin de ya göl kenarında ya da gölü kontrol edebilecek 
hâkim bir tepe üzerinde oldukları görülür. (Adilcevaz, Erciş, Van kaleleri 
gibi). 
                                                           
12 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Üçdal Neşriyat), C. III-IV, İstanbul, 1986, s. 519 vd. 
13 Gönül Cantay, “Ahlat ve Van’ın Şehir Kuruluşu”, Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu 

Ahlat, Ankara, 1994, s. 111-122. 
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Ahlat’taki diğer yapılar kent dokusu içinde düzensiz bir dağılım göste-
ren türbe-kümbet ve akıt türünde mezar yapılarıdır. Bu mezar yapıları-
nın önemli bir bölümü Ahlat’ın en büyük mezarlığı olan Meydanlık Kab-
ristanı çevresinde toplanmıştır. Ancak eski yerleşim dokusuna uzak olan 
bazı mezar yapılarını da yine bir mezarlıkla ilişkili olarak bulmaktayız. 
Örneğin Şeyh Necmettin Kümbeti (h.619/m.1222) ve Erzen Hatun Küm-
beti (h.799/m.1396) Merkez Kabristanı ve Kaya Mezarlığı olarak anılan 
yerdedir. Özellikle, 12. yy. sonu-13. yy. başlarında yaşamış olan Ahlat’ın 
ünlü mutasavvıflarından Şeyh Necmettin adına yaptırılan kümbet ile Ah-
lat’ın Hz. Ömer zamanındaki kuşatması sırasında şehit olup buraya def-
nedilen ve aynı zamanda Hz. Muhammed’in bayraktarı olduğuna inanı-
lan Abdurrahman Gazi adına inşa edilen kümbet, (her iki zâtın da dinî 
kimliklerinden dolayı) İstanbul’da Eyüp Sultan Semerkant’ta Şah Zinde 
örneklerinde olduğu gibi Ahlat’ta da İslâm dünyasının en büyük mezar-
lıklarından birinin oluşmasına öncülük etmiş olabilirler. 

Daha önce de ifade edildiği gibi Ahlat’ın tarihi boyunca maruz kaldığı 
afetler ve yıkımlar pek çok yapının yok olmasına neden olmuştur ve bel-
ki bu yapıların bir kısmı sürdürülen kazı çalışmaları neticesinde belli 
oranda tespit edilebilecektir. Ancak tarihi bir gerçek var ki, konumu iti-
bariyle jeopolitik ve ekonomik açıdan 16. yüzyıla kadar önemini koruyan 
Kent, aldığı planlı göçlerle 300.000 gibi rakamlarla ifade edilen nüfus yo-
ğunluğuna ulaşmış ve nitelikli bir toplumsal yaşama sahne olmuştur. 

Tarihte derin izler bırakmış tüm kentlerin bir kimliği vardır. Bu kim-
lik, kentin adı söylendiği zaman zihnimizde o kente dair çağrışım yapan 
ilk ve en belirgin özelliklerden oluşur. Kentin sosyal ve dini yapısı, bün-
yesinde barındırdığı mimari eserler, jeopolitik konumu, maddî kültür 
öğeleri, kent kimliğini belirleyen başlıca özellikler arasında sayılabilir. 
Örneğin Kudüs dendiğinde ilk aklımıza gelen üç ilâhî dinin kutsal kenti 
olduğudur. Kayseri dendiğinde, Ortaçağ’ın Anadolu’daki en önemli tica-
ret merkezi olduğunu düşünürüz. Paris dendiğinde Avrupa’nın başta ge-
len sanat merkezlerinden biri olduğuna ve hemen her sanatçının, kariye-
rinde bir Paris rüyası taşıdığına inanırız. Ahlat da tarihte derin izler bı-
rakmış kentlerden biridir. Her ne kadar bugün az sayıda nüfusa sahip 
bir ilçe olsa da, Ahlat dendiği zaman, tarihte yaşadığı parlak dönemlerin 
yanında zihnimizde beliren ilk resim, bir mezar şahidesi ve binlerce me-
zar taşını barındıran mezarlıklarıdır. Bir başka deyişle, Ahlat’taki her bir 
mezar taşı, her bir mimari anıt bu kentin kimliğidir. 
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İSLAM TASVİR SANATINDA İKONOGRAFİK 
ÇÖZÜMLEME 
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İslam kitap resimlemeciliğinde araştırmacılar uzun yıllar İslam tasvir 
sanatına dekoratif bir sanat gözüyle bakmışlardır. Dolayısıyla araştırma-
lar da genellikle tasvirlerin tanıtılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak 
sanat tarihçisi Erwin Panofsky’nin ikonografik yaklaşım ve yöntemlerin 
önemini vurgulayan Studies In Iconology (1939) adlı eserinden sonra, sa-
nat tarihi bağlamında daha açıklayıcı bilgiler verilmeye başlanmıştır. Bu 
bağlamda üslup ve ikonografi ile ilgili yayınlar taranarak, çözümleme tek-
nikleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: İkonografi, Kitap Resmi, Minyatür, El Yazması, 
Nakkaş. 

Islamic Art In The Iconographic Analysis Tasvir 
The researchers has considered the Islamic book art as a decorative 

art in the illustrated of Islamic book for many years. So generally the 
description of miniatures were concentrated on the studies. However, The 
Studies In Iconology (1939) written by art historian Erwin Panofsky 
which emphasized importance of iconographic approaches and methods 
and after that the more explaning knowledge is started representing in 
Art History. It’s emphasized on, the analysis techniques by scanning the 
publication with style and iconography. 

Key words: Iconography, Book Painting, Miniature, Manuscript, Nakkash. 

11. yüzyıldan itibaren örneklerini görmeye başladığımız İslâm kitap 
resimlemeciliğinde, araştırmacılar uzun yıllar İslâm tasvir sanatına de-
koratif bir sanat gözüyle bakmış, dolayısıyla araştırmalar da genellikle 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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eserlerin tanımlanması, tasvir edilmesi, belirli merkez ve sanatçıların üs-
luplarının temel özelliklerinin tanıtılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak 
özellikle Studies in Iconology (1939) adlı yayınıyla ikonografik yaklaşım 
ve yöntemlerin önemini vurgulayan sanat tarihçisi Erwin Panofsky’nin 
çalışmalarından sonra, eserlerin ikonografik çözümlemelerinin yapılma-
sı, sanat tarihi bağlamında daha aydınlatıcı sorulara yanıtlar getirilmesi-
ne yol açmıştır. 

Toplumlarda her kültürün, tarihî, sosyal ve siyasî değişimi göz önüne 
alındığında, kendine özgü karakteri neticesinde sanatçılar da dünyaya 
ve yaşadıkları çağa farklı bir gözle bakmışlar, yeni anlatım dili oluştur-
dukları gibi, kimi zaman da geleneksele bağlı kalmışlardır. Bu bağlamda 
üslup ve ikonografi ile ilgili yayınlar taranarak birkaçı tanıtılmış, çözüm-
leme teknikleri üzerinde durulmuştur. 

İslâm tasvir sanatı ile ilgili ikonografik araştırmalar incelendiğinde, 
bu araştırmaların sorularının ve irdeleme yöntemlerinin konuların farklı 
biçimlerde ele alınarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu yöntemlerden 
biri, araştırılacak konunun seçiminden sonra bu konuyla ilgili örnekle-
rin derlenip, kronolojik olarak değişimleri incelenerek dönemle ilgili pa-
noramanın ortaya çıkarılmasıdır. Yazmalarda resimlenmek üzere seçilen 
hikâyenin konusu, bu hikâyenin az ya da çok tercih edilme sebebi, o dö-
nem toplumundaki birtakım değerleri, dini görüşleri ve hâkimiyet anlayı-
şını sergiler1. Eser seçimi ya da hikâyelerin sıklıkla ya da seyrek resim-
lenmesi ise kitabın sahibinin ya da ısmarlayanın politikasını, dünya gö-
rüşünü, ideallerini belirlemesi açısından önemlidir2. 
                                                           
1 Bu yöntemi izleyen yayınlardan biri Filiz Çağman’ın “Sultan Sencer ve Yaşlı Kadın Minya-

türlerinin İkonografisi” (Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, An-

kara, 1993:87-116) başlıklı yayınıdır. Çağman Nizamî Hamsesi’ndeki Mahzenü’l-esrâr mes-

nevisinde geçen bu hikâyeyi ele alarak, Türk-İslâm devletlerinde hükümdarın aslî görevle-

rinden biri olan “halka karşı adil olması” konusunu irdelemiştir. Çağman araştırmasında 

Nizamî Hamse nüshalarının resimli örneklerini, dönemlerine göre irdelerken, eserlerin hazır-

lanması sırasında sanatçıların, konu olan hükümdarlar ile kendi hükümdar ve yöneticilerini 

özdeşleştirmiş olabileceklerini belirtmiştir. Aynı konuda benzer bir araştırma Serpil Bağcı 

tarafından “From Iskender to Mehmed II: Change In Royal Imagery” (10th International Cong-

ress of Turkish Art. Cenevre, 1999:111-25) konulu araştırma ile yapılmış, 1544 tarihinde İs-

tanbul’da kopya edilen Firdevsî Şehnâmesi tercümesinde (TSMK H. 1522) ve 1616-20 tarih-

lerinde İstanbul’da kopya edilen Şerif’in Şehname tercümesinde Kaydafe’nin İskender’i port-

resini göstererek tanıdığı sahnede İskender’in portresi nakkaş tarafından Fatih Sultan Meh-

med olarak betimlenmiştir. Dolayısıyla İskender imgesiyle Fatih Sultan Mehmed’in özdeşleş-

tirildiğini göstermiştir. 
2 Z. Tanındı’nın Topkapı Sarayındaki kitapsever ağalar ile ilgili yapmış olduğu “Bibliophile 

Aghas (Eunuchs) at Topkapı Saray” (Muqarnas, XXI, 2004:333-343) başlıklı makalesinde, 

özellikle 1550’li yıllardan sonra Osmanlı Sarayı’nda ön plana çıkan Mehmed Ağa, Cüce Zey-
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Elyazmalarında metinle doğrudan bağlantılı resimlerin yanı sıra, kimi 
zaman yazmanın metnine geçmeden önce, genellikle çift sayfa olarak ha-
zırlanmış resim görülür. Takdim sayfası olarak kabul edilen bu resimler-
de metinle doğrudan ilişkisi olmayan bir veya birkaç konu betimlenir. 
Genellikle hükümdar ve yönetici saraydaki aktivitelerden birinde canlan-
dırılır. Böyle bir konunun ikonografik olarak incelenmesinde uygulanan 
yöntem, seçilen konunun resimli örneklerinin bulunması ve resimlendi-
rilmesinin sebeplerinin, elyazmasının metninde geçmediği için konuyla 
ilgili tarihî, dinî ve edebî yayınlardan yararlanılarak tartışılmasıdır. Dö-
nemin çağdaş eserleri, tarihî ve dinî eserler, seyahatnâmeler toplumun 
beğeni ve zevklerini, siyasî ve dinî görüşlerini, ekonomik yapısını ortaya 
koyan çok önemli kaynaklardır3. 

Eserin hazırlandığı merkezdeki siyasî-dinî görüş ve yazmayı ısmarla-
yan haminin konumu bir yazmanın hazırlanmasını doğrudan etkileyen 
unsurlardır. Hami seçtiği eseri kendi görüşleri doğrultusunda yorumla-
yarak, sanatçılara iletir ve sanatçılar da toplumsal tercihleri kendi üslu-
bu çerçevesinde yazmaya yansıtır. Bu nedenle resimli yazmalar incele-
nirken, tarihsel ve dinî gerçekler göz ardı edilmemeli, sebep-sonuç ilişki-
lerine dikkat çekilmelidir4. 
                                                                                                                                        
rek Ağa, Gazanfer Ağa ve Beşir Ağa gibi saray görevlilerinden bahseder. Bu ağaların resim-

lendirilmek üzere kimi eserlerin seçiminde etkili oldukları, şairleri destekledikleri ve aracı ol-

dukları, resim programına müdahale ettikleri hem eserlerdeki önsözlerden hem de mühür 

ve mülkiyet kayıtlarından anlaşılır. Aynı zamanda sarayda ve dışarıda kütüphaneler kurul-

masını sağlayan bu ağalar, kendi dönemlerinin kültür sanat ortamına da katkıda bulun-

muşlardır. 
3 S. Bağcı, “Takdim Minyatürlerinde Farklı Bir Konu: Süleyman Peygamber’in Divanı” (Sa-

nat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993:35-59) başlıklı 

araştırmasında, takdim sayfası olarak resimlenen bir sahnenin neden seçildiğine dönemle il-

gili yayınlara da bakarak cevap aramıştır. Bu tasvirlerin yazmaların başına konmasının an-

lam ve önemini irdeleyerek, resimli kitapların hazırlandığı dönemin dini-siyasi ve toplumsal 

karakterinin resimlerin ikonografisinin oluşumuna katkısını ortaya koymuştur. 
4 Bu yöntem P. Soucek’in “The Life Of The Prophet: Illustrated Versions” (Content and Con-

text of Visual Arts In The Islamic World. A Colloqium in Memory of Richard Ettinghausen Insti-

tute of Fine Arts, London, 1988:193-217) başlıklı makalesinde görülmektedir. Soucek bura-

da Hz. Muhammed’in hayatı ve İslâmiyet’i kabul eden toplumun ilk yıllarını anlatan tarihî 

eserlerin resimli kopyaları yapılırken resim programının seçiminde toplum yapısı ve inançla-

rın önemi ortaya konulmuştur. Hz. Muhammed’in hayatını anlatan bu resimli nüshalarda 

kimi farklı yaklaşımlar görülür. Taberî çevirisinin yapıldığı farklı kopyaların resimlerine ba-

kıldığında el yazmasındaki üslup çeşitliliğinden çeşitli merkezlerde hazırlandığı anlaşılır. Ba-

lami ve Biruni nüshalarında Sünnî ve Şiî toplumların tercihleri ve ideolojileri daha net görü-

lür. Balami yazmasında Sünni toplumların hikâyesi anlatılırken Ebu Bekir ve Ömer övülüp 

ön plana çıkarken Ali reddedilmiştir. Birunî yazmasında ise resimler özellikle Şiî toplumu-
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İslâm sanatında bir gelenek haline gelen hamse resimlemeciliğinde 
nakkaşlar iki yol izlemiştir. Kimi zaman hikâyeyi okuyup ayrıntılarıyla 
birlikte canlandırmışlar, kimi zaman da metni okumadan hikâyeyi ön ör-
neklerine bakarak betimlemişlerdir. Dolayısıyla yazmaların bir kısmında 
metin-resim ilişkisi kurulamazken, bir kısmında da benzer konulu eser-
lerin resimleme programlarının kalıp olarak tekrarlandığı görülmüştür5. 

Yukarıda belirtildiği gibi nakkaşlar kimi zaman metni okumayıp, or-
tak hafızalarında yer alan imgeleri hazırladıkları resimli kopyalarda uy-
gulamaktadırlar6. 
                                                                                                                                        
nun popüler konularını gösterir. Ali’nin kahramanlıkları ön plandadır. Moğol katkısı yani 

Reşiddeddin’in resim seçiminde oynadığı rol de önemlidir. Çünkü eser hazırlanırken birçok 

ilahiyatçıyı toplamıştır. Onların görüşlerine başvurmuştur. Hazırlandığı merkez, dönem ve 

haminin görüşleri bu açıdan önem taşır. Yine dönemin politikasını yansıtan çok önemli bir 

yazma da Şah Tahmasp Şehnamesi’dir. R. Hillenbrand’in “The Iconography of the Shah-na-

me-yi Shahi” (Pembroke Papers 4, 1996:53-78) başlıklı araştırmasında Safevî Şahı Şah Tah-

masp döneminde tamamlanan, döneminin en usta nakkaşlarının çalıştığı 258 resimlik Şeh-

name kopyasında, çağının politik sorunlarını yansıtır biçimde İran ve Orta Asya arasındaki 

savaş vurgulanacak biçimde hazırlanmıştır. Yazmayı ısmarlayanın tercihlerini yansıtması 

açısından dikkate değer bir başka çalışma ise, E. Fetvacı tarafından yapılmıştır. Fetvacı “Vi-

ziers to Eunuchs: Transitions Otoman Manuscript Patronage, 1566-1617” başlıklı doktora 

tezinde (Harvard University, 2005), 1566-1617 yılları arasında Osmanlı’da hazırlanan elyaz-

malarının hamilerine dikkat çekmiştir. Aralarında Sokullu Mehmed Paşa, Koca Sinan Paşa, 

Siyavuş Paşa, Mehmed Ağa, Gazanfer Ağa gibi Osmanlı Sarayı’ndaki vezir ve ağaların kitap 

hamiliklerini irdeleyerek, ısmarladıkları ya da hazırlanmasına önayak oldukları kitapları lis-

telemiştir. Paşaların ve ağaların tercihleri de böylece gözler önüne serilmiştir. Örneğin konu-

muz açısından önemli olan Gazanfer Ağa’nın Ali Şir Nevâyî’yi kültürel bir model olarak izle-

yerek hükümdara yakınlığının yanı sıra sanat hamisi ve koruyucusu özellikleri ile de benze-

meye çalışması kitap sahiplerinin eseri ısmarlama sebeplerini de açıkça gösterir. 
5 Zeren Tanındı, “Mihr-ü Müşteri Minyatürlerinin İkonografik Çözümlemesi” (Sanat Tarihin-

de İkonografik Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993:457-490) başlıklı araştır-

masında, tek bir nüshada yer alan resimlerin konularının tespitini yaparak bu konularla 

benzer başka hikayelerin olduğu eserlerin ortaya çıkarılması ve birbirlerinden etkilenme sü-

reçlerinin gösterilmesini sağlamıştır. Asar el-Tebrizi tarafından yazılan Mihr-ü Müşteri adlı 

eserin Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki kopyasını (H. 831) ele alarak, resimlerin ikonografik çö-

zümlemesini yapmış, bilge kişiyle konuşma, okul, resme bakarak âşık olma, gemiyle seya-

hat, garip yaratıklarla mücadele, sevgililerin birbirini görünce bayılması gibi edebi eserlerde 

çok işlenen temaları tespit ederek, aynı konuların diğer eserlerdeki yorumlanışı ve resimle-

rin canlandırılması sırasında benzerlik ve farklılıkları irdelemiştir. 
6 Bu konu ile ilgili bir çalışma da S. Bağcı’nın “Old Images for New Texts and Contexts: 

Wandering Images In Islamic Book Painting” (Muqarnas, XXI, Leiden, 2004:21-32) adlı yayı-

nında yapılmıştır. Nakkaşların ortak hafızalarında yer almış kimi öykülerin ve kahramanla-

rın, yeni metinlerde nasıl hayat bulduğu anlaşılır. Ahmedi İskendernamesi’ndeki İskender’in 
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Bilindiği gibi kitap resimlemeciliğinde genel kanı, resmin görevinin 
metni açıklayıcı olmasıdır. Albüm resimleri ve istisnalar dışında dinî-
edebî ya da tarihî yazmalarda metni açıklayan resimler belirli bir olayı, 
kişiyi ya da hikâyeyi tasvir eder, canlandırır. Ancak edebî metinlerde na-
zım türü divan olduğunda, mecazi anlatımların görselleştirilirken birta-
kım imgelerle ifade edildiği görülür. Burada metnin okunması esastır7. 
Ayrıca divan resminde diğer edebî eserlerden geçme bazı sahnelerin var 
olduğu, nakkaşın daha çok kendisine ilginç gelen bir temayı resmine ko-
nu olarak aldığı, hatta başka edebi eserlerdeki kahramanların hikâyele-
rinden yararlandığı da görülür8. 

İslâm tasvir sanatında resimli elyazmalarının hazırlandıkları merke-
zin ve dönemin tespiti, yazmanın hazırlanmasına katkıda bulunan sa-
natçıların tespiti ve kimin adına hazırlandığının ortaya çıkarılması yaz-
manın tanımlanması açısından çok büyük önem taşır. Eserlerin resimli 
nüshalarının hazırlanması zor, zahmetli ve masraflı bir iştir. Yazmanın 
hazırlanması sırasında, kâtip, nakkaş, cetvelkeş, müzehhip, mücellid 
birlikte ortaklaşa bir çalışma yürütürler. 

Nüshalar tamamlanmışsa, yazmaların bir kısmında ketebe kaydın-
dan, hattatın ya da çok seyrek de olsa sanatçının imzasından, kimi za-
man da kimin adına hazırlandığının belirtilmesinden dolayı, yazmanın 
yapıldığı dönem ve merkez saptanır. Ancak yazmaların bir kısmı ısmar-
layanın ölmesi, hazırlandığı merkezin siyasi olaylar sonucu el değiştir-
mesi ya da yazmanın başka bir merkeze götürülmesi gibi nedenlerden 
dolayı eklemeler yapılmış olabilir. Kimilerinde ketebe kaydı olmadığı gibi 
birçoğunda birden fazla nakkaş görev yapmış ve bu nedenle de çoğu za-
man merkezlerinin ve üsluplarının tespitinde bu nedenlerden ötürü ha-
                                                                                                                                        
ejder öldürme sahnesi ile, Firdevsi Şehnamesi’ndeki İsfendiyar’ın ejder öldürme sahnesi, Ah-

medi İskendernamesi’ndeki köpek başlı yaratıklarla mücadelesi sahnesindeki yaratıkların, 

Kazvini’nin Acaibül Mahlukat adlı eserinde de yer alması yazma kitapların elden ele dolaş-

masından, sanatçıların hafızalarında geleneksel bir anlatım dili oluşturulduğunu göster-

mektedir. 
7 Divanlardaki metin-resim ilişkisini, 17. yüzyıla tarihlendirilen Hafız Divanını (TSMK H. 

1010) örnekleyerek açıklayan Güner İnal, böylece resimlerin metinle bağlantısını ortaya ko-

yan bir çalışma yapmıştır (Suut Kemal Yetkin’e Armağan, Ankara 1984:165-201). İnal araş-

tırmasında, beyitlerde geçen soyut ya da somut kavramların nakkaş tarafından görselleşti-

rilmek üzere nasıl betimlendiğini göstermiştir. Beyitlerde geçen “ayna”nın güzelin elinde be-

timlenişi ya da “kara ben”in güzelin yanağında betimlenişi divanların resimlendirilme yönte-

mi ile ilgili birçok ipucu vermektedir. 
8 Nakkaş Hafız divanında geçen, “Yarabbi, Leyla’nın devesini çeken ay beşiğini bile hükmün-

de tutan devecinin gönlüne bir ilham ver de Mecnun’a bir uğrasın” beyiti altına Mecnun’u bir 

ağacın dibindeki kayanın üzerinde otururken karşısına da deveye binmiş Leyla tasvir edil-

miştir (İnal 1984:200). 
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talar yapılmıştır. Yazmalara sonradan eklenen resimler9 veya kayıtlar10, 
eserin yapıldığı dönem ve merkezi tespitte daha fazla dikkat gerektirir. 

Üslup irdelemeleri, dönemin zevk ve beğenilerinin ya da siyasi görü-
şünün ortaya konması açısından da çok önemlidir. Resimlerin kompo-
zisyonu, figür tipleri, kıyafetleri, arka plan, mekân, mimarî, kullanılan 
renkler gibi resmin karakteri ile ilgili birçok özellik, yazmanın hazırlandı-
ğı coğrafi, tarihî ve kültürel kesitin, başka bir deyişle hazırlandığı nak-
kaşhanenin belirlenmesinde yardımcı olur. Aynı eserin farklı nüshaları-
nın karşılaştırılması veya benzer üslup özelliklerinin diğer eserlerde aran-
ması bir dönemin resim üslubunu aydınlatmaya yönelik bir yöntemdir11. 
Aynı yazmadaki birden fazla üslup ve farklı dönemler bize yazmanın ba-
şından geçen yolculuğu dolayısıyla da tarihsel gelişimi gösterir12. Ayrıca 
farklı eserlerdeki benzer üslupların tespiti, aynı dönemde resimli nüsha-
ları yapılmak üzere seçilen eserlerin niteliği, seçilme sebebi dönemin be-
ğenilerini de ortaya koyar13. 
                                                           
9 Örneğin, F. Çağman “Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 762 nolu Hamse’nin Minyatürleri” ad-

lı doktora tezinde üç ayrı merkezde resimlenmiş bir Nizamî Hamsesi’ni tanıtır. Akkoyunlu 

hükümdarı Sultan Halil döneminde Şiraz’da hazırlanmaya başlanan yazma (1475), Tebriz’de 

Sultan Yakub’un saltanat yıllarında büyük kısmı bitirilmiş (1481) ve Tebriz’de Şah İsmail’in 

saltanatının ilk yıllarında da bazı minyatürleri ile eksik cildi tamamlanmıştır (İstanbul Üni-

versitesi, 1971). 
10 Yanlış olarak Pîr Budak Hamsesi olarak anılan eser (TSMK H. 761) üç aşamada tamam-

lanmış, Herat’ta hazırlanmaya başlanan yazma, Karakoyunlu Pîr Budak döneminde esere 

eklenen 886/1461 tarihi ve kolofonun Şeyh Mahmud Pîr Budakî tarafından yazılması yaz-

manın tarihlendirilmesinde ve merkezin tespitinde hataya yol açmıştır (Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Robinson 1979:246). 
11 Titley “Istanbul or Tebriz? The Question of Provenance of Three 16th century Neva’i Manus-

cripts in the British Library” (Oriental Art, XXIV/3, 1978:292-96) başlıklı makalesinde, bir ese-

rin ketebe kaydı bulunmayan resimli nüshalarını ele alarak, hazırlandıkları merkezin tespitine 

çalışmıştır. Figür tiplerinden, davranış biçimlerinden, kıyafetlerden ve kompozisyondan yola çı-

karak aynı yazmada çalışan ancak farklı merkezlerde eğitim görmüş nakkaşların, birlikte aynı 

resimde nasıl çalıştıklarını göstermiştir. Resimdeki detaylara baktığında aslında resimlerin bir 

kısmının Tebriz’de değil İstanbul’da yapılmış olabileceğini savunmuştur. 
12 Z. Tanındı’nın “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 753 No.lu Nizamî Hamsesi’-

nin Minyatürleri” (Sanat Tarihi Yıllığı, V, 1973:389-409) başlıklı araştırmasında, Nizamî 

Hamsesi’nin TSMK’daki nüshasında eserde dört farklı üslup, dolayısıyla da dört farklı dö-

nem tespit etmiştir. A üslubunun Şiraz’da 1457 civarında, iki ayrı nakkaş tarafından resim-

lenen B üslubunun Şiraz’da 1460 civarında, C üslubunun Tebriz’de Şah İsmail döneminde 

1510 civarında, D üslubunun ise İstanbul’da 1540 civarında yapıldığını tespit etmiş, bu 

farklı merkezler ve dönemler ile ilgili tarihi ve siyasi bilgiler vermiştir. 
13 Günsel Renda “Sinbādnāme: An Early Otoman Illustrated Manuscript Unique in Iconog-

raphy and Style” (Muqarnas, Essays in Honor of J. M. Rogers, Leiden-Brill, 2004:311-22) 
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Yazmaların hazırlandıkları dönemler üslup özellikleri incelendiğinde da-
ha doğru bir biçimde tespit edilmektedir. Kuşkusuz farklı ülke ve kültürler 
arasındaki alışveriş, hazırlanan eserlere de yansımaktadır. Böylece merkez-
ler ve dönemler arası etkileşimin eserler üzerinde bıraktıkları iz takip edildi-
ğinde yazmanın hangi dönemde ve hangi koşullar altında hazırlanmış olabi-
leceği sorusuna cevap bulunmaktadır. Söz gelimi, siyasî olaylar sonucu hü-
kümdar varisleri olan çocuklarının, diğer ülkelere sığınmaları, giderken de 
yanlarında himayeleri altındaki sanatçı ve sahibi oldukları sanat eserlerini 
götürmeleri bunu doğrular biçimdedir14. Böylece eser ve sanatçıların yer de-
ğiştirmesi sonucu kültürler arası etkileşim olması kaçınılmazdır. 

Kimi resimli eserlerin kopyalarda, gelişim sürecinde olan bir üslubun izleri 
tespit edilebilir. Siyasî ve tarihî nedenlerden ötürü toplumlar arasında gerçek-
leşen kültürel alışveriş, hazırlanan elyazmalarındaki resimlerde de görülür. 
İslam resim sanatında merkezler arası bu yakınlık sonucu eserlerin hazırlan-
dığı nakkaşhaneler komşu kültürlerin etkilerine son derece açıktır15. 

Yukarıda da belirtildiği gibi minyatürlü yazmanın konusu ister edebî, 
ister tarihi, ister dini olsun, resimlerinin ikonografik açılardan incelenmesi 
sırasında, resimlerin metinle bağlantısı, öykünün ya da beyitlerin hangi 
                                                                                                                                        
başlıklı araştırmasında eseri hem ikonografik hem de üslupsal açılardan değerlendirmiştir. 

Çevirisi Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan oğlu Bayezid için yapılan Sin-

badnâme adlı eserin resimli nüshalarını ve bu resimlerle benzer üslupta yapılmış olan diğer 

eserlerin resimlerini karşılaştırarak erken dönem Osmanlı resim üslubunu tanımlamıştır. 
14 Timurlu sultanı Hüseyin Baykara’nın büyük oğlu Bediüzzaman Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan 

Selim’e, küçük oğlu Muhammed Mirza’nın ise Safevî sultanı Şah İsmail’e sığındığı bilinmektedir. 
15 Barbara Brend “Jamāl va Jalāl: a link between epochs” başlıklı çalışmasında (Safawid 

Art and Architecture, (Ed. S. Canby), London, 2002:32-36) iki ayrı dönem ve merkez arasın-

daki bağlantıyı göstermiştir. Yazmanın Timurlu başkenti Herat’ta kopya edilip resimlerinin 

ise biri hariç Safevî Tebriz’inde yapıldığını belirtmiştir. Cemal u Celal’in resimlerinin Akko-

yunlu, Safavî ve Timurî dünyalarının kavşak noktası olduğunu, Akkoyunlu Türkmen, Herat 

ve Tebriz kültürlerinin birbiriyle kaynaşması sonucu Tebriz’de gelenekleri hem karıştırmış, 

hem de değiştirmiş, fakat bununla beraber baştanbaşa bir birlik de sağlanan yepyeni bir 

Tebriz üslubunun ortaya çıktığını örnekleme yoluna giderek açıklamıştır. Aslında bu resim-

lerin mükemmele ulaşmak için yapılan denemeler olarak görmüştür. Dönemin siyasi ve top-

lumsal birtakım tercihlerini göz önüne alarak, Safavî döneminde Tac-ı Haydarîler’in ön ör-

neklerinin başlık biçimi olarak kullanılmaya başlanması, Akkoyunlu Türkmen üslubunda 

yapılmış resimde ise başlık biçimi olarak beyaz sarığın kullanılması ayrıntıların önemini or-

taya koymaktadır. Canby’nin The Golden Age of Persian Art, 1501-1722, (London, 1999) ve 

Welch’in Wonders of the Age: Masterpieces of Early Safavid Painting 1501-1576, (Cambridge, 

Mass, 1979) adlı yayınlarında ise Safevî devletinin ilk kuruluşundan hâkimiyetinin sonları-

na kadarki dönem mercek altına alınmıştır. İlk Şah İsmail dönemiyle başlayan o, resimdeki 

farklı üslupların bir araya toplanması dönemi, ardından Şah Tahmasp’ın muhteşem elyaz-

malarını hazırlattığı klasik dönem ve daha sonra dönüşüm dönemi irdelenmiştir. 
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bölümünün canlandırıldığı, resimlerde izlenen ikonografik şemanın yakla-
şık ne zaman ortaya çıktığı, bu şemanın zaman içindeki değişimi ya da 
sürekliliği tartışılmalıdır. Böylece resimli üretilen el yazmalarının kendi 
coğrafyasında ve İstanbul’un da arasında bulunduğu Herat, Şiraz, Tebriz, 
Buhara, İsfahan, Kazvin, Bağdat gibi diğer üretim merkezlerinde resim sa-
natı tarihi içinde nerede durduğu sorusuna da cevap bulunabilir. 
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BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ’NDEN 
BİR ÖRNEK: KADIKÖY ŞEHREMANETİ BİNASI 

Yrd. Doç. Dr. Nalan TÜRKMEN* 

Mimarlık tarihimizde Türkçülük ideolojisi çerçevesinde gelişen Birinci 
Ulusal Mimarlık Dönemi yeni işlevlere sahip yeni bina türlerinin batılı 
plan şemaları ile birlikte ele alınıp, Selçuklu ve Osmanlı’nın cephe ve iç 
mekan yüzey süslemelerinin bir arada kullanıldığı bir dönemdir. 1908-
1930 yılları arasına tarihlenen bu dönemde, kamu yönetim ve hizmet bi-
nalarının inşasına büyük özen gösterilmiştir. Kadıköy Şehremenati Binası 
da bunlardan biridir. Devlet erkinin güç gösterisinin tersine, insanî boyut-
ta, hacimsel açıdan küçük ölçekli kübik görünüm sergileyen bu yapı, Ana-
dolu yakası yol güzergahlarının kesiştiği stratejik düğüm noktası olan 
Kadıköy iskele meydanında inşa edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kadıköy İskele Meydanı, Kamusal Yapılar, Ka-
dıköy Şehremaneti Binası, Ulusal Mimari. 

An Illustration Of The First National Architecture Period:    
The Town House Of Kadıköy 

In our history of architecture, the period of first national architecture, 
which, to a large extent, evolved as a part Turkist ideologies, was a period 
when new types of Western-oriented buildings with relatively new functi-
ons were mingled with those reflecting the Seljuk and the Ottoman Periods. 
During this period, dating back to 1908-1930, the construction of the buil-
dings of public administrations were of prime concern. The town house of 
Kadıköy was such a building. The building, unlike those that are meant to 
display the power of the authority, was designed as a modest building and 
is situated at the port square of Kadıköy, where a large of number of roads 
of strategic importance at the Anatolian side used to intersect. 

                                                           
* Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Key words: Port Square Of Kadıköy, Public Buildings, Town House 
Of Kadıköy, National Architecture. 

Türk Mimarlık tarihinde Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi 1908’de II. 
Meşrutiyet’in ilanından, 1930’lara kadar uzanan bir zaman dilimini kap-
samaktadır. Bu kısa zaman dilimi Türk siyasî, toplumsal ve kültürel ya-
şamının en hareketli ve çalkantılı dönemlerinden biridir. Zira bu dönem 
zarfında yüzyıllara meydan okuyan büyük bir imparatorluğun çöküşü ve 
yeni genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Bilindiği 
gibi Birinci Ulusal Mimarlık Akımının düşünsel temelinde Ziya Gökalp’in 
öncülüğünde gelişen Türkçülük akımı yatmaktadır. Bu ideoloji çerçeve-
sinde gelişen bu mimarlık döneminde; yeni işlevlere sahip yeni bina tür-
leri batılı plan şemaları ile birlikte ele alınıp, Selçuklu ve Osmanlının 
cephe kurgusu ve iç mekan organizasyonundaki yüzey bezeme anlayışı 
ile harmanlanarak tekrardan yorumlanmıştır. 

İstanbul, kent bütünü içinde şekillenirken, bu yaklaşıma hitap eden 
ve bu döneme kadar İstanbul’un tarihî kent dokusuna yabancı olan çok 
sayıda yeni yapı tipleri inşa edilmiştir. Bu yeni yapı tiplerinden biri de 
kamu hizmet binalarıdır. Tekeli 19. yüzyılda kentin yapısındaki bu dö-
nüşümün nedenlerini açıklarken, Tanzimatla birlikte gelen “yeni bürok-
rasi” anlayışının etkisiyle devlet işlerinin kent merkezinde inşa edilen 
devlet dairelerinde gerçekleştirilmesi konusuna da değinmiştir1. Bu yüz-
yıla kadar yönetim ve kamu hizmeti ile ilgili işler saraylarda, devlet erkâ-
nının şahsına ait ikametgahlarda veya yerel yöneticiler için kiralanan ya 
da satın alınan konaklarda yürütülmüştür2. 

Birinci Ulusal Mimarlık Döneminde kamu yönetim binaları içinde be-
lediye hizmet binalarının inşasına da özen gösterilmiştir. Kadıköy Şehre-
menati Binası da bunlardan biridir (Fotoğraf 1). Kamu hizmet binaları 
yönetimin simgesi olan yapılar olduğu için otoriteyi vurgulayan anıtsal 
nitelikte yapılardır. Oysa Kadıköy Şehremaneti Binası devlet erkinin güç 
gösterisinin tersine, insanî boyutta, hacimsel açıdan küçük ölçekli bir 
yapıdır. Dönemi içinde fiziksel çevre dokusu ile uyumlu olan yapı, bu-
günkü sıkışık bölgesel doku içinde rahatlıkla algılanamamaktadır. Bu 
tip hizmet binalarının konumlandığı alanda önemlidir. İnsanların yoğun 
                                                           
1 İlhan Tekeli, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul, 1985, s. 881. 
2 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Ta-

rih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 20; Nurcan Yazıcı, “Trabzon Örneğinde Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Hükümet Konağı Binaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of 

International Socıal Research, Volume: 1, Issue: 5, 2008-www.sosyalarastirmalar.com, s. 946; Es-

ra Çamaş, Geçmişten Günümüze Kamu Yönetim-Belediye Hizmet Binalarının Mimari Değişimi, İs-

tanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 

2000, s. 46. 
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olduğu, halkla bütünleşen, çarşı ile bağlantılı, gündelik yaşamın iç içe 
geçtiği ana arterlerin kesişme noktasında yükselirler3. 

Kadıköy Şehremaneti Binası’nın yer aldığı Kadıköy iskele meydanı, 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de kentsel ögelerin bir araya toplandığı 
karayolu, denizyolu ve demiryolu bağlantılı bir ana merkez olup, özellikle 
Anadolu yakası yol güzergahlarının kesiştiği stratejik düğüm noktasıdır4 
(Fotoğraf 2). Kadıköy’ün kamusal hayatına yön veren bu meydan sonra-
dan doldurularak kazanılmış yarı bataklık bir alandır. Deniz, bugün Ka-
dıköy çarşısının içinde kalan III. Mustafa’nın 1760 tarihinde inşa ettirdi-
ği ve adını konumundan dolayı alan İskele Cami’nin önüne kadar gel-
mekteydi5. Rıhtım bir taraftan Mühürdar’a kadar uzanırken, bir taraftan 
da Selimiye’nin önlerine kadar devam etmekteydi. Hatta bu doğal sahil 
şeridi 1880 de doldurularak6 semtin topografyasının değişmesinde etkili 
olan Haydarpaşa Garı’nın7 inşa edildiği bilinmektedir. Bu arada Mühür-
dar çıkmazına kadar olan sahil şeridi de doldurularak Kumluk adı veri-
len bir meydan oluşturulmuştur (Fotoğraf 3). Böylelikle 1908 yılından 
itibaren bugünkü Kadıköy meydanı şekillenmeye başlamıştır8. Bu mey-
dan 1930’larda kamu yapılarının bir araya toplandığı kamusal bir alana 
dönüşmüştür. Sözen ve Kızıldere Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapıla-
rı ile Kadıköy’de küçük bir kent merkezi yaratıldığına işaret ederek, mo-
dern bir kent oluşturma çabasının “bir ön çalışması” olarak nitelendir-
mişlerdir9. Kadıköy meydanının iskelesi, eski hal binası (bugünkü İstan-
bul Belediyesi Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi) ve Şehremaneti 
ile ulusalcı bir kent kesiti oluşturduğunu vurgulamışlardır (Fotoğraf 2). 

Sözen ve Tapan Kadıköy Şehremaneti Binası’nın 1913 yılında Yervant 
Terziyan adlı bir mimarın eseri olduğunu ifade etmektedirler10. Ayrıca 
                                                           
3 Ayrıntılı bilgi için bakınız Esra Çamaş, a.g.t., s. 38, 48-50. 
4 Ayrıntılı bilgi için bakınız Ayşegül Kılıç, Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından De-

ğerlendirilmesi: Kadıköy İskele Meydanı ve Yakın Çevresi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehirsel Tasarım Programı (Ya-

yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2001. 
5 Müfid Ekdal, Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy, Kadıköy Belediyesi Sağlık ve 

Sosyal Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 460. 
6 İrfan Bayhan, “Kadıköy Koyu Üzerinde Bir Deneme”, Arkitekt, S. 330, İstanbul, 1968, s. 63. 
7 Ayrıntılı bilgi için bakınız Semavi Eyice, “Haydarpaşa”, İslam Ansiklopedisi, TDV, C. 17, İs-

tanbul, 1998, s. 39. 
8 Eser Tutel, “İskeleler Kenti İstanbul”, İstanbul, S. 21, İstanbul, 1997, s. 39. 
9 Selda Kızıldere-Metin Sözen, “İstanbul’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları’nın 

Kent Bütünü İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, C. 2, S. 1, 

2005, s. 92. 
10 Metin Sözen-Mete Tapan, 50 Yılın Türk Mimarisi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 

1973, s. 104. 
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Fatih Belediye Binası’nın mimarının da Terziyan olduğunu belirtmekte-
dirler. Plan şeması ve cephe düzenlemesi açısından neredeyse birebir ör-
tüşen bu iki yapı muhtemelen aynı anda inşa edilmiştir. Kaynaklarda 
Yervant Terziyan’la ilgili ayrıntılı bilgi mevcut olmayıp, sadece bu iki be-
lediye binası ona atfedilmektedir. Cezar, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde ho-
calık yapan mimarlar hakkında bilgi verirken, Terziyan’ın da adını tespit 
etmiş, Akademi’ye Mimarlık Bölümü’ne girdiği ve ayrıldığı tarihleri kesin 
olarak belirtmiştir11. Terziyan “mimarlık öğretmen yardımcısı” olarak, 01 
Haziran 1911 yılında işe başlamış, 01 Nisan 1917 yılında da ayrılmıştır. 
Hatta Cezar, Terziyan’ın Avrupa’da bulunduğu sırada yerine kendi gibi 
mimarlık öğretmen yardımcısı Zare Efendi’nin vekalet ettiği bilgisini de 
vermiştir. Annuaire Oriental ticaret yıllığını inceleyerek bu dönemde İs-
tanbul’da faaliyet gösteren mimarları tanıtan Kuruyazıcı’dan da, Terzi-
yan’la ilgili verilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Kuruyazıcı “Annuaire 
Oriental-Şark Ticaret Yıllığı-Ticaret Yıllığı” kayıtlarına göre 1869-1945 
yılları arasında İstanbul’da faaliyet göstermiş mimarların listesinde Ter-
ziyan adına da yer vermiştir12. Bu bilgiler ışığında Terziyan’ın 1912-1921 
yılları arasında İstanbul’da çalışmış olduğu görülmektedir. Kuruyazıcı 
aynı kaynağa dayanarak Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi’nde hocalık ya-
pan mimarları tanıtırken Terziyan’ın 1911-1917 yılları arasında atölye 
hocası olarak görev yaptığını ancak Annuaire Oriental’ın 1915 yılından 
sonra beş yıl boyunca yayımlanmadığı için 1914’ten sonra kaydına rast-
lanmadığını belirtmektedir13. Konuyla ilgili bir diğer bilgi de Koyunoğlu 
tarafından verilmektedir. Koyunoğlu mimarlık yaşamı üzerine gerçekleş-
tirilen bir söyleyişi de, Yervant Terziyan’ın, Mongeri’nin yardımcısı ve İs-
tanbul Belediyesi Fen Heyeti üyesi olduğunu, onun vasıtası ile Saraybur-
nu Parkı ile ilgili bir projede görev aldığını ifade etmektedir14. Bu arada 
Terziyan’ın Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin ilk kuruluş aşa-
masında tüzüklerini hazırlamak amacıyla oluşturulan “geçici kurulda” 
da görev aldığı kaynaklarca ifade edilmektedir15. 

Binanın cepheleri iki yatay silmeyle üç ana bölüme ayrılmış olup, her 
bir cephe kendi içinde simetrik bir kurgulama ile dönemin mimarisini 
                                                           
11 Mustafa Cezar, “Güzel Sanatlar Akademisi’nden 100. Yılda Mimar Sinan Üniversitesi’ne”, 

Güzel Sanatlar Eğitiminde 100 Yıl, (Yay. Haz.: Zeki Sönmez), Mimar Sinan Üniversitesi Yayı-

nı, İstanbul, 1983, s. 69. 
12 Hasan Kuruyazıcı, “İstanbul’un Unutulmuş Mimarları-4”, İstanbul, S. 34, İstanbul, 2000, 

s. 74. 
13 Hasan Kuruyazıcı, “İstanbul’un Unutulmuş Mimarları-3”, İstanbul, S. 30, İstanbul, 1999, s. 54. 
14 Güven Birkan-Selçuk Pehlivanlı, “Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ile Bir Söyleşi”, Mimarlık, 

S. 150, Ankara 1977, s. 8-9. 
15 Çetin Ünalın, Cumhuriyet Mimarlığının Kuruluşu ve Kurumlaşması Sürecinde Türk Mimar-

lar Cemiyeti’nden Mimarlar Derneği 1927’ye, Mimarlar Derneği, Ankara, 2002, s. 16-17. 
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karakterize eder (Fotoğraf 4). Bununla birlikte döneminin geleneksel cep-
he tasarımı içinde en sade olan örneklerinden de biridir. Yapı iki katlı ol-
makla birlikte bir de alçak tutulmuş bodrum katına sahiptir. Birinci 
Ulusal Mimari Dönemi yapılarının yüzeyleri, geleneksel tarihî dokuyla 
uyumlu olarak kesme taşla ya da bu görüntüyü çağrıştıracak şekilde sı-
vanarak derzlendiği bilinmektedir16. Bu yapıda da aynı uygulama söz ko-
nusudur. Plan şeması açısından “U” şeklinde olup, üst örtü sistemi gizli 
kırma çatıdır. Özellikle kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı cephelerinden 
üst örtü sistemini okunamamaktadır. Ancak yapının güneydoğu arka 
cephesinden belirgin olarak kırma çatı olduğu görülmektedir. 

KUZEYBATI CEPHESİ 

Yapının ana giriş cephesi denize bakan kuzeybatı doğrultusundadır. 
Bu cephe döneminin bir özelliği olarak diğer cephelere göre daha fazla 
özenilerek ele alınmıştır (Fotoğraf 5). Diğer cepheler arasındaki bu fark 
kullanılan malzeme açısından da kendini göstermektedir. Basık kemerli 
ana girişinin üzerinde sade üçgen profilli silme dizini ve her iki köşesin-
de sekiz köşeli yıldız motifli korkuluğu olan küçük bir balkon çıkıntısı 
yer almaktadır. Burada palmet tepelikli büyük bir sivri kemer içine yer-
leştirilen yine sivri kemerli ikiz balkon kapıları mevcuttur. Bu kapıların 
ortasında ve iki kenarında yer alan sade mukarnas başlıklı sütunçeler 
taşıyıcı özelliklerinden çok cepheye hareketlilik kazandıran birer süsleme 
unsurlarıdır. Büyük sivri kemerin içi lacivert zemin üzerine turkuaz 
renkli kıvrık dallı rumiler ve yer yer yine kırmızı rumi ve palmet motifle-
rinin serpiştirilmesinden oluşan simetrik düzende bezemeli bir şebeke ile 
dolgulanmıştır. Kompozisyonun ortasına turkuaz renkli sekizgen bir şe-
rit içine bugün mevcut olmayan bir kabara ya da alçak kabartmalı bir 
süsleme veya bir arma yerleştirilmiş olabilir. Yapının çinileri üslup özel-
likleri açısından değerlendirildiğinde Hafız Mehmet Emin Efendi (1872-
1922)’ye mâl edilmektedir17. Mehmed Emin Usta dönemin ideolojisine 
sahip fikir yapısıyla Kütahya çiniciliğini yeniden canlandırıp ivme kazan-
dıran Birinci Ulusal Mimarlık akımının önde gelen çini ustasıdır18. 

Çatı seviyesinden taşan giriş cephesi, kademeli yükselerek anıtsal bir 
girişe vurgu yapmıştır. Simetrik olarak yerleştirilen dişli konsolların üze-
                                                           
16 Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin genel mimarlık özellikleri ile ilgili bakınız Yıldırım Ya-

vuz, “Kemalettin Bey’in Ulusal Mimarlık Alanındaki Katkıları”, Sanat Dünyamız, S. 45, İs-

tanbul, 1991, s. 36-44. 
17 Hakan Arlı, Kütahyalı Mehmed Emin Usta ve Eserlerinin Üslubu, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Sanat Tarihi Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1989, s. 136-137. 
18 Ayrıntılı bilgi için bakınız Hakan Arlı, a.g.t., s. 6-24, 157-160; Hakan Arlı, “Kütahyalı Ha-

fız Mehmed Emin Efendi (Çanakçı Emin)”, Ateşin Yarattığı Sanat Kütahya Çiniciliği (Haz: Rı-

fat Çini), Celsus Yayıcılık, İstanbul, 2002, s. 55-58. 
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rinde kabaralar ve sekizgen gövdeli üzeri yarım küre külahlı babalar ile 
ana giriş cephesi adeta bir taç kapı niteliğindedir (Fotoğraf 6). Özellikle 
kademeli yükseltinin içi, Selçuklu ve Osmanlı geleneksel taş işçiliğinin 
hatırasını yansıtacak şekilde dönemin karakteristik özelliği olarak mu-
karnaslı silme ile dolgulanmıştır. Ana giriş cephesinden çıkma yapan bö-
lümde, geniş bir saçak yan kanatlara doğru çevrilerek yapıya anıtsal bir 
görünüm kazandırmaktadır. Saçak altı ince çıtalarla karelenerek sade 
bir şekilde verilmiştir. Bu arada çıkma parapetleri mihrap nişi formun-
da, içeriye çekilen iki yan kanadın parapetleri ise sekiz köşeli yıldız moti-
fi şeklindedir. 

Çıkmadaki pencere sistemine baktığımızda; ana giriş kapısının iki ta-
rafında birer basık kemerli büyük pencereler yer alırken, ikinci katta ay-
nı ölçülerde sivri kemerli ikiz pencereler bulunmaktadır. Sivri kemerli 
ikiz pencerelerin alınlıklarında da yine benzer süsleme programı uygu-
lanmıştır. Simetrik bir düzende gelişen iç içe geçmiş palmet ve rumi dal-
larının dolgulanmasından oluşan bitkisel bezemeli bir şebeke dikkati 
çekmektedir. Yapının kuzeybatı ana giriş çıkmasının simetrik iki yan ka-
natlarında pencereler alt katta düz atkılı açıklıklar iken, ikinci katta sivri 
kemerli açıklıklar olarak kurgulanmıştır. Sivri kemerli pencere alınlıkları 
monokrom (tek renkli) çinilerle dolgulanmıştır (Fotoğraf 7). Turkuaz 
renkli iki ince şeritin birleştiği noktada lacivert çini kabara ile hareket 
kazandırmaya çalışılmıştır. 

KUZEYDOĞU CEPHESİ 

Yapının kuzeydoğu yan cephesi de ana giriş cephesi kadar olmasa da 
oldukça hareketli olarak kurgulanmıştır (Fotoğraf 8). Bu cephede de bir 
çıkma mevcuttur. Çıkma çatıdaki sekiz köşeli yıldız motifli parapeti aşa-
rak daha yüksek seviyede verilmiştir. Çıkmanın orta aksında; çok ışınlı 
geometriksel yıldız geçmeli korkuluğu ile sekiz basamaklı bir merdivenle 
çıkılan basık kemerli onarım görmüş iki ahşap kanatlı bir giriş kapısı 
mevcuttur (Fotoğraf 9). Bu kapı bugün sergi salonu olarak kullanılan 
Merkez Sanat Galerisi’ne açılmaktadır. Kapının hemen üzerinde yapının 
düşey etkisini kıran küçük bir saçak bulunmaktadır. Bu saçağında altı 
(kuzeybatı ana giriş cephesinde olduğu gibi) ince çıtalarla karolaj yapıla-
rak hareket kazandırılmıştır. Bu küçük saçağın hemen üzerinde kapı 
açıklığı ile aynı ölçekde sivri kemerli geniş bir pencere mevcuttur. Kade-
meli pencere alınlığı monokrom çini ile dolgulanmış olup, üzerine de bir 
sıra dişli silme yerleştirilmiştir. 

Kuzeydoğu cephe çıkmasının simetrik iki yan kanatlarında aynı pen-
cere düzenlemesi hakimdir (Fotoğraf 10). Alt katta düz atkılı, üst katta 
sivri kemerli, bodrum katında da demir parmaklıklı küçük pencereler sı-
ralanmıştır. Kuzeybatı cephesinden tek bir fark olarak pencere alınlıkla-
rında çini dolgusuna yer verilmemiştir. 
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GÜNEYBATI CEPHESİ 

Binanın güneybatı yan cephesi oldukça sadedir (Fotoğraf 11). Cephede 
pencerelerin sağladığı düşey etki, iki yatay silme ile yumuşatılmıştır. Ritmik 
pencere dizisi alt katta düz atkılı iken aynı hizada üst katta sivri kemerli olup, 
süreklilik ve bütünlük etkisi yaratmaktadır. Bodrum katta ise belirli aralıklar-
la yerleştirilmiş demir parmaklıklı küçük pencere açıklıkları yer almaktadır. 

Güneybatı cephesi boyunca uzanan dörder sıra halinde sekiz köşeli 
yıldız motifli parapet ise cepheyi hareketlendiren bir unsur olarak dikka-
ti çekmektedir. 

GÜNEYDOĞU CEPHESİ 

Yapının güneydoğu arka cephesi bugün yeşillikler arasında kaldığın-
dan ve Vergi Konseyi Binası ile yakın mesafede konumlandığından uzak-
tan tam olarak algılanamaz (Fotoğraf 12). Cephenin orta aksında basık 
kemerli bir kapı ve üzerinde sivri kemerli vitray süslü geniş bir pencere 
yer almaktadır (Fotoğraf 13). Bu kısmın üst örtü sistemi dar saçaklı kü-
çük ölçekli çokgen kırma çatı ile kaplıdır (Fotoğraf 14). Saçak altında yi-
ne aynı uygulama görülmektedir. “U” şeklinde plan şemasına sahip olan 
yapının arka cephesinde “U”nun kısa kolları uzanmaktadır. Simetrik dü-
zendeki pencere sıralamaları küçük bir avluya bakmaktadır. 

Kadıköy Şehremaneti Binası’nın iç mekan organizasyonuna baktığı-
mızda; Yapının ana girişi “U” şeklindeki plan şemasının rahatlıkla oku-
nabileceği geniş bir hole açılmaktadır. Girişin sağ ve sol tarafları, simet-
rik bir düzende yerleştirilmiş birer salon ve karşılıklı ikişer odadan iba-
rettir. Holün orta aksında Atatürk büstünün de bulunduğu simetrik iki 
kollu merdiven katı yer almaktadır (Fotoğraf 15). Vitray süslemeli sivri 
kemerli geniş pencere açıklığı giriş holünü aydınlatmaktadır. Tavan etek-
leri; bitkisel süslemeli kartuş şeklindeki silmeler ile sade, küçük ölçekli 
damlalar, mukarnas silmeler ve çarkıfelek motifleri ile çevrelenmiştir 
(Fotoğraf 16). Merdiven boşluğuna açılan karşılıklı köşe duvarlarına da 
flama formunu hatırlatan ters palmet tepelikli bir kartuş yerleştirilmiş-
tir. İçi bir hataiden çıkan kırmızı kıvrık dallı rumi ve çarkıfelek motifi ile 
dolgulanmıştır (Fotoğraf 17). Tavan eteklerinde ve burada uygulanan bu 
süsleme kompozisyonu yapının bütününde yoğun olarak kullanılmıştır. 

Ana girişin sağ tarafında ortada Belediye Meclis Salonu yer almakta 
olup, iki tarafında karşılıklı olarak yerleştirilen biri ana giriş cephesine 
bakan Meclis Başkan Vekili odası, diğeri de “U”nun bir koluna yerleştiri-
lerek arka cepheye bakan Meclis Bürosu Şefi’ne ait oda yer almaktadır. 
Belediye Meclis Salonu sekiz pencereli olup, güneybatı cepheyi boydan 
boya kateden bir salondur (Fotoğraf 18). Tavanı, karelere bölünmüş çok 
ışınlı geometriksel yıldız geçmeli alçı süsleme ile kaplanmıştır. Tavan 
etekleri ve karşılıklı gelen kolonların üzeri yukarıda sözü edilen aynı be-
zeme anlayışı çerçevesinde süslenmiştir. 
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Ana girişin sol tarafında ise ortada güneybatı cephe boyunca uzanan 
Merkez Sanat Galerisi yer almaktadır (Fotoğraf 19). Bu salondan yan 
cepheye açılan bir giriş mevcuttur. Burada da sağ tarafta olduğu gibi si-
metrik düzende yerleştirilmiş karşılıklı meclis bürolarının yer aldığı oda-
lar bulunmaktadır. 

Yapının ikinci katına iki koldan merdivenle çıkılmaktadır. Uzun kori-
dorun orta aksında kuzeybatı cephe çıkmasını kateden salon bulunmak-
tadır. Bu büyük ve geniş salon başkan odası olup, eski Türk evlerindeki 
baş odayı hatırlatmaktadır (Fotoğraf 20). Salonun sağında ve solunda, 
karşılıklı simetrik olarak yerleştirilen ikişer oda vardır (Fotoğraf 21). Sağ-
daki odalar bugün iktidar partisinin ve ana muhalefet partisinin grup 
odalarıdır. Soldaki odalardan biri başkan sekreterinin, diğeri de küçük 
bir toplantı odası olarak düzenlenmiştir. “U” şeklindeki kısa kollar ise 
küçük bir çayhane ve tuvalet olarak değerlendirilmiştir. Süsleme progra-
mı zemin katı ile tamamen aynı olmasına rağmen, ikinci katın merdiven 
boşluğuna gelen tavan süslemeleri farklılık göstermektedir. Tavan küçük 
karelere bölünerek bu alanı çevreleyen geniş bordüre, atlamalı olarak 
adeta telkâri gibi işlenmiş kabaralar yerleştirilmiştir (Fotoğraf 22). 

Bodrum katı kareye yakın bir avluya açılan beş odadan ibarettir. Bu-
gün bu basık tavanlı odalar erzak ve temizlik malzemelerini saklamak 
için tahsis edilmiştir. Simetrik merdiven boşlukları da kapatılarak küçük 
birer gazete arşiv odası haline getirilmiştir. 

Kadıköy Şehremaneti Binası tarihsel kimliği ile de önem taşımaktadır. 
Bilindiği gibi İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto etmek ama-
cıyla İstanbul’da tertip edilen mitinglerden ikisi Kadıköy ve Fatih’te ya-
pılmıştır. Halide Edip Adıvar önce 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Fatih 
Belediye Binası’nın balkonundan elli bine yakın halka hitap etmiş, daha 
sonra 22 Mayıs 1919 Perşembe günü bu kez Kadıköy Belediye Binası’nın 
balkonundan yağmur altında yirmi bin kişilik halk kitlesine seslenmiş-
tir19. Bir döneme tanıklık eden belediye binası ve iskele meydanı, günü-
müz kargaşası içinde kolay ayırt edilebilme özelliklerini yitirmişlerdir. 
Şehir planlamacıları bugünkü Kadıköy meydanını kendi içinde bölün-
müş, biçim açısından şekilsiz bir meydan olarak nitelendirmekte, otobüs 
ve minibüs duraklarının yarattığı karmaşa ve yoğun trafiğin etkisiyle 
meydanın bütünlükten yoksun parçalar halinde algılanmasına neden ol-
duğunu ileri sürmektedirler20. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ulusal 
mimarlık döneminin ürünlerinin bir araya geldiği Kadıköy meydanı tari-
hî ve kültürel dokusu ile Anadolu yakasının önemli bir merkezidir. 
                                                           
19 Necdet Sakaoğlu, “Kadıköy Mitingi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 4, İstan-

bul, 1994, s. 343; Kemal Arıburnu, Millî Mücadelede İstanbul Mitingleri, Ankara, 1975, s. 13, 

34. 
20 Ayşegül Kılıç, a.g.t., s. 99-100. 
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Foto 2: Kadıköy’ün genel görünüşü (Kadıköy Belediyesi Fotoğraf Arşivi) 

 

Foto 3: Kadıköy’ün genel görünüşü (Kadıköy Belediyesi Fotoğraf Arşivi) 
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Foto 4: Kadıköy Şehremaneti Binası (Kadıköy Belediyesi Fotoğraf Arşivi) 

 

Foto 5: Yapının kuzeybatı ana giriş kapısı 
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Foto 6: Yapının kuzeybatı ana giriş kapısından detay 

 

Foto 7: Kuzeybatı cephe çıkmasının yan kanadından genel görünüş 
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Foto 8: Yapının kuzeydoğu yan cephesinden görünüş 

 

Foto 9: Kuzeydoğu yan cephe girişi 

472



NALAN TÜRKMEN / KADIKÖY ŞEHREMANETİ BİNASI 15

 

Foto 10: Kuzeydoğu cephesinin yan kanatlarından detay 

 

Foto 11: Güneybatı yan cephesinden görünüş 
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Foto 12: Güneydoğu arka cephesinden görünüş 

 

Foto 13: Güneydoğu arka cepheden görünüş üst örtü sisteminin görünüşü 
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Foto 14: Güneydoğu arka cephesinden üst örtü sisteminin görünüşü 

 

Foto 15: Zemin katı giriş holünden görünüş 
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Foto 16: Tavan eteklerinden süsleme detayı 

 
Foto 17:  

Kolon ve kemer içi süslemelerinden 
detay 

Foto 18:  
Belediye Meclis Salonu’ndan  

görünüş 
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Foto 20: İkinci kat koridorunda yer alan başkanlık odasından görünüm 

Foto 19:  
Merkez Sanat Galerisi’nden  

görünüş 

Foto 21:  
İkinci kat koridorundan görünüm 
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Foto 22: İkinci katın merdiven boşluğuna gelen tavan süslemelerinden 
detay 
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DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMLARINDA 
ÇEVGEN / ÇÖĞEN / ÇEVGAN / POLO 

OYUNUNA GENEL BAKIŞ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKMEN* 

Bu araştırmada; geleneksel Türk binicilik sporları içinde gözüken, an-
cak uluslararası literatürde buna az rastlanılan, daha ziyade Pers/İran 
menşeli olduğu vurgulanan “çevgen/çöğen/çevgan/polo” oyununun tarihi 
bağlamda ortaya çıkışı, kaynağı, uygulama biçimi ve geleneksel tarzı, oy-
nandığı coğrafyalar, icra ettiği fonksiyonlar, bilinmeyen yeni boyutları ve 
terminolojik yönü incelenmiştir. Rusça bazı literatürlerde, özellikle de Orta 
Asya menşeli kaynaklarda, altın tarihi rolünün en yoğun olduğu dönem-
lerde çöğen/çevgenin “Türk Atlı Bozkır Kültürü”nün ürünü olduğu birçok 
yönüyle görülebilmiştir. Çalışmada; çöğenin Türk toplumlarının sosyo-
ekonomik ve kültürel hayatları içindeki yerini belirlemek, Türk spor tarihi-
ne doğru yansıtmak, çöğenin dünya spor tarihi içindeki Türklere ait cılız 
rolünü güçlendirerek hak ettiği yere getirebilmek amaçlanmıştır. 

İlk olarak 841 yılında Yenisey’de ve 946’da Islık Köl’de Kırgız Türkle-
ri tarafından, bundan sonraki tüm Türk devletlerinde de oynandığı görül-
müştür. Türk temel eserlerinde, edebi metinlerinde tıp kitaplarında görü-
len çöğen, mitolojisinde görülmemiştir. Ancak, bazı yazarların mitolojiyi 
temel eserlerden öne çıkardıkları anlaşılmıştır. Atın tarihi rolünü yitirmesi 
ile birlikte çöğeninde Türk toplumları arasındaki icra ettiği birçok fonksi-
yonlarını yitirdiği görülmüş, Türk toplumlarında bu spor yapılmamaya ve 
unutulmaya başlanmıştır. 1912 yılında İstanbul’da İngilizler tarafından 
oynanan polo, bu tarihten sonra Türkiye’de oynanmamıştır. 1972 yılında 
Frunze/Bişkek’de “çevken”, “gil-git” veya “pulu” adıyla oynanmaktadır. 
Modern adıyla polo ise, refah düzeyi yüksek sosyal sınıflar tarafından 
oynanmaya devam edilmektedir. 

                                                           
* 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. 
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Anahtar kelimeler: Atlı Binicilik Tarihi, Geleneksel Türk Sporları, 
Polo’nun Tarihi. 

General View Of Çevken / Çöğen / Çevgan / Polo Game In Turkish 
Societies From The Past To The Present 

The folklore of the “çevgen/çöğen/çevgan/polo” game, as well as its 
origin, source, geographic distribution, terminology and new dimensions, 
which were unknown before, were investigated in this study. Even though 
çöğen is one of the traditional Turkish riding sports, its origin was wrong-
fully attributed to Persia in most international literature. Some of the Rus-
sian literature, especially the Central Asian related ones, indicated in 
many ways that during the ages where life was centered around horses, 
çöğen/çevken was the result of “steppe - horse based Turkish culture”. 
The aim of this study is to define the position of”çöğen” in the socio-econo-
mic and cultural lives of the Turkish communities, to correctly reflect the 
history of Turkish sport and to place “çöğen” in its deserved spot, by 
strengthhening the role of the Turks, in the history of sport. 

For the first time, this game was played in Yenisey and Issık Köl in 
841 and 946 respectively and in all other Turkish states there after. Al-
though records about çöğen were found in major Turkish literary records, 
medical books, this game can not be seen in Turkish mythology. Same 
authors put mythology before major literary records. With the declining 
role of the horse, it was noted that çöğen lost its many functions, which it 
had previously executed in Turkish societies. Consequently, the game 
was played less and less and was slowly being forgotten. Polo played in 
Istanbul by the British in 1912, was not played in Turkey since. It was 
recorded that this game was played in Frunze/Bişkek with the name of 
“çevken” in 1972. Today, it is played in Southern Turkistan and known 
as “çevken”, “gil - git” or “pulu”. With its modern name, “polo” is conti-
nued to be played by wealthy high-class society.  

Key words: History of Horse-Back Riding, Traditional Turkish Sports, 
History of Polo. 

Giriş 

Asya’da kullanılan adıyla “çevgân/çöven/çöğen/çevgen/çevken”, Batı 
dünyasında ve günümüzde daha çok bilinen adıyla “polo”, takımlar ha-
linde oynanan tarihi bir binicilik sporudur. Polonun ortaya çıkışı, oyna-
nış tarzı, taşıdığı motifler ve nitelikler hangi amaçlı ve ne olursa olsun; 
diğer binicilik sporlarında olabileceği gibi bunda da at ile binici arasında 
uyumlu bir ortaklık bulunabilmesidir1. 
                                                           
1 M.A. Levine, “Botai and the Origins of Horse Domestication”, Journal of Anthropological 

Archaeology, Vol. 18, pp. 29-78, July 1998.; P. Wollenman DVM, “Prepurchase Examination 
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Polo/çevgânın proto tipinin ortaya çıkışı ve kıtalararası yaygınlaşması 
hakkında birçok yorumlara rastlanılmaktadır. Yorumların birçoğu polo-
nun ortaya çıkışında, Türk toplumlarının tarihi rolünü görmezlikten gel-
mekte ya da çok sınırlı rol biçmektedirler2. Özellikle bazı araştırmacılar 
çevgânın kökeni konusunda engin ve zengin “Türk Atlı Kültürü”nü, bu 
kültürle kurulmuş güçlü devlet ve medeniyetlerini, geleneksel zemini polo-
ya benzeyen onlarca binicilik sporlarını görmezlikten gelmeleri ilginçtir3. 
Daha da ilginci; çevgânın proto tipinin doğduğu Asya bozkırlarında, o za-
manın henüz devletleşmemiş bazı halklarını gösterirlerken4, onlara uzun 
yıllar gelişmiş atlı kültürleriyle hükmeden Türkleri göstermemeleridir5. 

Bu taraflı ya da önyargılı durum, Türkiye ve Türk dünyasındaki uz-
manları ciddi araştırmalara sevk etmiştir6. Ayrıca, konuyla ilgili getirilen 
                                                                                                                                        
of Polo Horse”, Proceedings of the Annual Convention of the AAEP, AAEP Proceedings/Vol. 

45/1999, pp. 13-18. 
2 D. Ayan, “Kültürel Gelişmecikte Polo/Çevgân Oyunu”, Uluslararası IV. Türk Kültürü Kong-

resi Bildirileri, 4-7 Kasım 1997, III. C., Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 239, Ankara, 2000, 

s. 93-101.; Ö. Güven, Türklerde Spor Kültürü, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi: 44, Ata-

türk Kültür Merkezi Yayınları, (AKMY), II. Baskı, Ankara, 1999, s. 210-222.; G. Bogfer-G. 

Blasher, Geschichte des sport aller völker and ziet, Berlin, 1930, s. 140-155. 
3 J.T.C. Liu, “Polo and Cultural Change: From T’ang to Sung China”, Harvard Journal of 

Asiatic Studies, Vol. 45, No: 1 (Jun. 2008), pp. 203-224.; J.D. Campbeel, “Training for sport 

is training for war: sport and the transformation of the British army, 1860-1914”, Internatio-

nal Journal of the History of Sport, 17:4, 01 Dec. 2000, pp. 21-58.; G. Hoh, Physical educati-

on in China, London 1931, pp. 41-51.; A.A. Arslan, “Bütün Türk İllerinin Müşterek Oyunu 

Çöğen Avrupa’da Polo Oldu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 84, Aralık 1983, s. 26-34. 
4 V. Ummger, Die chornik des sports, Chornik Verlağ, Aulage, 1992, s. 27-29, 64-67.; İ. 

Bobyliov, Equestrian Games, Mıhnat, Taşkent 1989, pp. 26-29.; D. Davidov, Konniye igri no-

radov Zakavkazya, Mıhnat Baskısı, Taşkent, 1989, s. 69.; V.V. Stolbov, İstoriya Fiziceskoy 

Kuturi, “Prosveşeniye”, Moskova, 1989, s. 20-21, 27-28.; S.M. Abramzon, Kirgizı i ih etnoge-

netiçeskiye i istoriko kulturniye svyaz, Kirgizdın Masması, Frunze, 1990, s. 88-91.; O.D. 

Ömürzakov-M.K. Saralaev, Kirgizkiye natsionalniye vidı sporta i noradye igri, Kirgizdın Mas-

ması, Frunze, 1981, s. 63. 
5 M.K. Saralaev - B. Motukeyev, Dene tarbiya cana sport tarihi, Kirgız Respublikasının bilim 

berüü cana ilim ministirliği Kirgız memlekttik dene terbiya institu, Bişkek, 1995, s. 14-25.; 

G.N. Simakov, Obşestvennıye funktsii kirgizskih noradnıh razvleceniy v kotse XIX-naçale XX 

v, nauka, Leningrad, 1984, s. 16-17.; Bobyliov, a.g.e., s. 27.; Arslan, “a.g.m.”, s. 22-30. 
6 G. Çalışkan - M. Göral - İ. Yıldıran, “Philosophy of Some Turkish Traditional Sports”, Pa-

kistan journal of Social Sciences, 5(7): 2008, pp. 710-721.; Güven, a.g.e., s. 210-216; Ayan, 

“a.g.m.”, s. 95-98; A. Abdikalikov, Yeniseyskiye Kirgizi v XVIII veke, CCP Kırgızistana İlimdar 

Akademiyası umumi Türkoloji ve Dunganoloji Bölümü, Furunze, 1968, s. 92-96.; D. Ömür-

zakov, Fiziçeskaya kultura i sport v Kirgizskoy SSR, Kirgizıs Respublika, nauka, Frunze, 1963, 

s. 35-37. 
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yorumlarda, araştırmacılardan oyunların ritüel, törensel veya sosyo-
ekonomik kökenlerinin tarafları olmamaları beklenir. Oyunun ilk ortaya 
çıkışı ve gelişim sürecinin doğasına yönelen bakışın tarafsız ve objektif 
olması, bilim teorisinin temellenmesi doğrultusunda ve kaynağını kendi 
karakteriyle doğru yansıtması beklenir. Bu bağlamda polo/çevgânın or-
taya çıkışı, geçirdiği aşamalar tarihi ve sosyalizasyon süreci dikkate alı-
narak açıklanmaya çalışılacaktır. Bu araştırmada, Türk dünyasına veril-
meyen polonun tarihi rolü; verilerek dünya spor literatürlerinde hak etti-
ği bir şekilde yer alması amaçlansa da, bunun kolay olmayacağı bilinme-
lidir. 

Çevgân/Poloya Terminolojik, Tarihi ve Sosyalizasyon 
Sürecinden Bakış 

XIX. asrın ikinci yarısında çevgân ile Assam, Burma, Manipuri gibi 
Hindistan’ın kuzey bölgelerinde tanışan İngiliz askerleri, Hint yerlilerinin 
“sağol kangei” dedikleri bu spora, Tibet’ten gelen çok daha kısa olan adı 
seçerler ve “polo” derler. Polo, Tibet dilinin Batlı dialektinde “pulu” yani 
“top” anlamına gelmektedir7. Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki eski me-
tinlerde “çevgân” olarak geçen bu oyuna, XIX. asrın sonları ve XX. asrın 
başlarında Türkler’in “çöven/çöğen”8, “çevgen”9, “çevkan”10, “çöken”11, 
“çöğan”12, ve “çöğen”13 dedikleri görülürken, günümüz Türkistan’ında da 
yine “çevgen” denildiği görülebilmektedir14. 
                                                           
7 http://www. Hickoksports.com/history/polo01.shtm (21.03.2009); J.A. Cuddor, Internati-

onal Dictionary of fre-Thirteenth century Turkish, Oxford-London, 1979, pp. 203-204. 
8 M.Ş. Ülkütaşır, “Atalarımızın Toplu Oyun ve Sporları”, Ülkü, C. 3, No: 30, Haziran 1949, s. 

182-186.; M. Ş. Ülkütaşır, “Çevgen ve Kökbörü”, Türk Kültürü, Mo: 57, 1967, s. 663.; Ayan, 

“a.g.m.”, s. 99.; İ. Yıldıran, Tarihi Kaynakları Açısından Türk Spor Kültürü, Yayınlanmamış 

Master Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, s. 38. 
9 D. Yıldız, “Çağlarboyu Türkler’de Spor”, Tele Basım, İstanbul, 2002, s. 54-56; F. Develioğ-

lu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara, 1987, s. 190. 
10 B. Öğel, Türk Kültür Tarihine Giriş, TKAE, II. C., Ankara, 1987, s. 8; Develioğlu, a.g.e., s. 

190; C. Alpman, Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi, M.E. 

Basımevi, İstanbul, 1972, s. 31-32. 
11 N. Kırşan, “Atlı Sporlardan Polo 1”, Türk Spor Kurum Dergisi, No: 73, 1937, s. 6; S.S. Tar-

can, “Türklerde Beden İdmanları”, Türk Tarihinin Anahatları Müsveddeleri, No: 18. 
12 K. Kepecioğlu, “Türklerde Spor”, II. Türk Tarihi Kongresi, 20-25 Eylül, 1937-İstanbul, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, 1946, s. 128-133; Kırşan, “a.g.m.”, s. 7; Arslan, “a.g.m.”, s. 27. 
13 D.P.T. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ön İnceleme Raporu, “Geleneksel Spor Dallarının Geliş-

tirilmesi”, s. 30. 
14 J. Bekman, Sportleyikon, Berlin, 1928, s. 60-63; Develioğlu, a.g.e., 190; Öğel, a.g.e., s. 9; 

Ömürzakov - Saralaev, a.g.e., s. 37-63; Abramzon, a.g.e., s. 91; Arslan, “a.g.m.”, s. 27; Hoh, 

a.g.e., s. 42. 
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Kaşgarlı “çevgân” kelimesini açıklarken karşılığını “çevgen” olarak be-
lirtmektedir15. Yine Kaşgarlı “talas” sözcüğünü açıklarken “At yarışında, 
top oyununda, (çevgende) meydanın çevresine dikilen ip” olarak tarif et-
mekte, yine “topık” terimini açıklarken “çevgen ile vurulan top, topaç” 
ifadesini kullanmaktadır16. Kaşgarlı “top” kelimesini “topık” kelimesinin 
kısaltılmışı olarak belirtir ve yine “eğtürdü” kelimesini açıklarken “ucu 
eğri ve ya ucu eğdirilmiş ağaç sopa ve bu sopayla çöğen oynanır” ifadesi-
ni kullanır17. 

Görüldüğü gibi “çöğen/çevgen/çöven” ucu eğri ağaçtan yapılmış sopa 
olup bununla çevgen/polo oynanır. Yani bu sopayla top çevrilir. Dolayı-
sıyla oyun adını bu sopadan almaktadır ve Türklerin bu oyuna niçin çev-
gen/çöğen/çöven dedikleri anlaşılabilmektedir. Bu kelimelerin Farsça ve 
Türkçe dillerindeki etkileşim ve Arap alfabesinin bu dillerde kullanılma-
sı, terimin açıklanmasını gösterebilecek durumdadır. Bilindiği gibi 1056 
yılından itibaren Türk dili özellikle edebiyat alanında Farsça’dan etkilen-
meye başlamıştır. 

Araplar’ın “savelcan”, Bizanslılar’ın “tzunkanion”, Çinliler’in “pu-lo”, 
Japonlar’ın “ki-yu” dedikleri polo oyununa, Türk ve Farslar’ın etimolojik 
bağlamda açıklayıcı olabilen ve aynılığı görülebilen “çöğen” ve çevgân ke-
limesini kullanmışlardır18. 

Çevgânın yazılış şekli Farsça “çaugan” olarak okunabilmektedir. Türk-
çede daha ziyade “çöğen” okunuşu, kelimenin kökeninin aynılığını göste-
rebilmektedir19. XIV. yy. itibaren Arapça ile Farsça tamlama sözcükleri-
nin Türk edebiyatında arttığı yönünde edebiyatçılar hemfikirdir. Hatta 
Türk divan edebiyatı Fars ve Arap edebiyatı ile sadece dil bakımından 
değil, kültürel etkileşimin yanında efsanevi aşklar, tasavvuf ve dini ko-
nular gibi bazı unsurları ortak işlediklerinin görülebilmesi doğaldır. Bu 
etkileşimden çöğen de kendisine düşen payı almış ve çevgen sopası, to-
                                                           
15 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügat-it Türk (DLT), Türk Dil Kurumu Yayınları (TDKY), C. 1, 

Ankara, 1985, s. 187, 223-224, 402, 405. 
16 Kaşgarlı, DLT, C. 1, Talas için bkz., s. 366, Topık için bkz., s. 380. 
17 Kaşgarlı, DLT, C. 1, s. 187, 223-224, 380.; Kaşgarlı, DLT, C. III, s. 119, “ol manğa çöğen 

eğişti=o bana çevgen eğmekte yardım etti”, “o çevgen eğtürdü=o çevgen eğdirdi”. 
18 M. Uğurlu, Minyetü-l Guzât, (yay. haz. ve inceleme), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1987, s. 73-75; Takieddin Ahmed, Makrizi, Histoire des Sultans Memluks de L. 

Egypte, (Frc. Çev.: M. Quatremer), Tome Premier, Paris, (1837), s. 53-59; Yusuf Has Hacip, 

Kutatgu Bilig, (Çev.: R.R. Arat), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları (TKAEY): 47, 

III. İndeks, İstanbul, 1979, s. 133. 
19 Ö. Güven-D. Ayan, “Edebi Metinlerde Polo/ Çevgân”, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu (AKDTYK) Bülteni, C. IX, Sayı 26-27, Ocak-Mayıs 1996, s. 64-65; G. Onay, İran Sel-

çukluları İle Mukayeseli Anadolu Selçuklularında Atlı Av Sahneleri, Türk Tarih Kurumu, Özel 

Basım, Ankara, 1969, s. 23-25. 
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pu, sahası vb. unsurlar özellikle Osmanlı şairlerince bazı benzetmeler 
yapılarak kullanılmıştır20. 

Türkler XI. yy. başlarında İran topraklarına geldiklerinde ve Selçuklu 
Devleti’ni kurduklarında İran’ı temsil eden siyasi, askeri, ekonomik ve 
idari herhangi bir gücünün olmadığı bilinmekteydi. Çünkü Türkler ora-
lara geldiklerinde Emeviler 400 yıl önce İran’ı temsil eden Sasani Devle-
ti’ni ortadan kaldırmışlardı. 1040 Dandanakan Zaferi’nden sonra Sel-
çuklu Türkleri, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye de tamamen hâkim ol-
muşlar, hatta 1071 Malazgirt Zaferi ile de Anadolu’yu vatanlaştırmışlar-
dı21. 

Kaşgarlı ünlü eseri D.L.T.’ü kaleme aldığı aynı yıllarda (1070), siyasi 
gücü hiç olmayan Farslardan, Türklerin özellikle atlı kültür unsuru ala-
cak kadar bir beraberlikleri olmamıştır. Türklerin hâkimiyetinde olan bu 
coğrafyada, kendisine tabi olan Fars ve Arap unsurlardan yukarıda da 
belirtildiği gibi bazı kelimeleri alıp kullandıkları bilinir. Ancak, çevgân gi-
bi kelimelerin kullanılması, dilerinde olmadığı için değil, tabiî unsurları 
daha iyi anlamaları ve idareye ısınmalarını temin için olabilir. O tarihler-
de atlı kültüre ve bu kültürün ürünü olan çok sayıda binicilik sporlarına 
hâkim Türkler, kendi himayesine aldığı devletsiz bir azınlığın, bu tarih-
ten 100 yıl sonra kullandığı (Firdevs) bir kelime (çevgân) ile Büyük Türk 
Atlı Kültürü’nü görmezlikten gelmeleri düşündürücüdür22. 

Farslı şair Firdevs, “M.Ö. 600’de oynandığı var sayılan bir maçı tarif 
etmiştir. Bununla birlikte Firdevs 1500 yıldan fazla bir süre sonra bunu 
yazmıştır. Bu nedenle tarifi tarihi olarak doğru olmayabilir”23. Bunu söy-
leyen otoritelerin dışında, dünyanın en ciddi polo kurumlarının sitelerin-
de, yine aynı tarihlerde (M.Ö. 600) Türkmenler ile Persler’in karşılıklı po-
lo maçı oynadıklarını; Türkmenler’in Persleri/Farsları/İranlıları yendik-
lerini açıkça belirttiler ve bu maçların dünyanın ilk polo maçı olduğunu 
yazarlar24. 
                                                           
20 D. Ayan, “15. Yüzyıl Osmanlı Şairi Bedri Dilşad’ın Muradnamesi’nde Çevgân/Polo ile İlgili 

Dizeler ve Spor Tarihi Açısından Önemi”, Osmanlılarda Spor Sempozyumu, Selçuk Üniversi-

tesi B.E.S.Y.O., 27-29 Mayıs 1999, s. 291-296; Güven, a.g.e., 212-213; Güven-Ayan, 

“a.g.m.”, s. 65. 
21 M. Kafalı, “Türk Kültüründe Nevruz ve Takvimi”, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı 

100, Kongre ve Sempozyum Bildirileri Dizisi, Sayı 5, 20-22 Mart, Ankara, 1995, s. 25-26. 
22 V.L. Voronina, Priem troitelstva do Arabskogo periada v Sredney Azii, Kratkie soobseniye 

odoklodoh i polevih ossledovenigah instütü istorii materialnoy Kulturi, XXVIII, Ufa, 1985, 

s. 104-108.; Kafalı, a.g.m., s. 26. 
23 http://www.sportpolo.com/History/default.htm (12-10-2009). 
24 “a short history of polo”, http://www.polo.co.uk/polohistory.htm (11-10-2009); 

http://www.britannica.com/EBchecked/popic/468128/polo/5832/History#ansiklopa 

(11.10.2009). 
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Dünyada bilinen ilk maçı kazanacak kadar mahir olan bir kavmin 
adını, polonun proto tipinde ve özellikle organizasyonunda geçirmemekte 
ısrarlı gözüken sözde otoriteler, bu maçın mağlubuna polonun ortaya çı-
kışını mal etmelerine şaşırmamak elde değil. Bu yorumların polo otorite-
lerine nasıl yakışacağını kendilerinin irdelemesi gerekmektedir. 

Spor otoriteleri ve özellikle sosyologları; bir toplumda çağdaş veya gelenek-
sel bir sporun, o toplumun “ata sporu” olabilmesi için, söz konusu sporun o 
toplumun sosyal yapı ve yaşayışlarının her safhasında yer alması gerekir der-
ler. Yani söz konusu sporun o toplumun sanat, edebiyat adet ve gelenekleri-
nin teşekkülünde mühim bir yer teşkil etmesi gerektiğini belirtirler25. 

Bu bağlamda bakıldığında; çöğenin özellikle Türkistan coğrafyasında-
ki Türklerin sosyal yapı ve yaşayışlarının her safhasında görülebilmekte; 
aynı zamanda Türk minyatür sanatı, edebi metinler, temel eserler, divan 
edebiyatı, Yunus gibi ozanlarının eserlerinde de görülmektedir26. 

Polonun dünyanın en eski takım sporlarından biri olduğu ve Asya kö-
kenli olduğu konu artık otoritelerce tartışılmamaktadır. Türk-Moğol 
halkları arasından çıktığı birçok kaynaklarca belirtilse de, muhtemelen 
gözüyle bakılmaktadır. Buna rağmen polonun ilk formunun İç Asya/Or-
ta Asya’dan Çin’e, Japonya’ya, Tibet’e, Hindistan’a, Bizans’a ve Mısır’a 
yayıldığına dair kesin ifadeler yer almaktadır27. Bu yorumun yüzeysel 
                                                           
25 Z. Bektanov - C. Musin, Kirgıdın Eldik Oyunları, Kirgızdın Respublikalık Masması, Frünze 

1978, s. 96-97; O. Gündoğduev, “Rol Konya v jizini Türkmen”, Tarih Bilimleri Doktora Tezi 

Özetleri (Avtoreferad), Aşkabat, 1994, s. 5-6; S. Gedin, Puteşestviye v 1899-1907 gg. V. Pa-

mir, Tibet i Vastoçnıy Turkestan, SPb., 1931, s. 17-21.; Sımakov, a.g.e., s. 14-15. 
26 Güven-Ayan, “a.g.m.”, s. 64; Güven, “a.g.m.”, s. 4-7; Güven, a.g.e., s. 210-220; Ayan, Kültü-

rel…, 93-101; Ayan, 15. Yüzyıl…, s. 27-29; Kaşgarlı, DLT, C. 1, s. 187, 223-224, 366, 380, 402, 

405; Kaşgarlı, DLT, C. III, s. 119; Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, (Ha. R.R. Arat), I. Metin, 3. Bas-

kı, Ankara, 1991, s. 276; K.K. Timurtaş, Yunus Emre Divanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınla-

rı, 380, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi, 16, III. Baskı, Ankara, 1986, s. 60; M.A. Köymen, “Büyük 

Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu”, A. Ünv. Dil Trh. Coğ. Fak. Dergisi, C. XV, Sayı 1-3, s. 155; 

F. Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1966, s. 83; İ. Pala, 

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, II. C., Kültür Bakanlığı Yayınları, 1018, Ankara, 1989, s. 214; 

Ömer Bin Mezid, Memü’atü’n-nezair, (Haz.: M. Campolat), Türk Dil Kurumu Yayınları, 500, Anka-

ra, 1995, s. 78; K. Akarsu, Za’ifi Divanı, Metin, Tahlil ve Sistematik Endeks, Gazi Ünv. Sos. Bil. 

Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1989, s. 200-201; Ayrıca Minyatür için bkz.: D. Yıl-

dız, a.g.e., 54-56; S. A. Zenkovskiy, Pan Turkism and Islam in Russia, Harward, 1967, pp. 76-78; 

E. Allwoth, Central Asia; a century of Russian Rule, London, 1967, pp. 226-227; Y.H. Bayur, “Ön-

söz ve Tarihi Özet”in Babür Vekayi Babür’un Hatıratı, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 

1943, s. 21; Niyâzî, Mansur Nâme, (Haz.: M. Taşçı), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2440, Bilim 

ve Kültür Eserleri Dizisi, 623, Şark-İslâm Klasikleri, 47, İstanbul, 1994, s. 233. 
27 “Polo 1: Early History and Development”, http://hickoksports.com/history/polo01.shtml 

(12.10.2009). 
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bakışının Türklerin lehine poloyu çevirdiği gözükse de, biraz irdelendi-
ğinde çelişkilerle karşılaşılacaktır. Örneğin, polonun Hindistan’a gidişini 
Moğol olan Babür’e bağlarlar. Hâlbuki Babür kendi ifadesiyle “bir Moğol 
değil Türküm” demektedir. Kaldı ki, polonun dünyanın ilk takım sporu 
olması da tartışılır. Çünkü polo atla oynanır, atın evcilleştirilmesi, ko-
şum takımının icadı vs. çok süreç istemektedir. 

Batı dünyası poloyu M.Ö. VI. asırda Türkmenlerin oynadığını açıkça 
belirtseler de, sonraki yıllar içinde oyunun Türkler tarafından oynandığı-
na dair pek malumat vermezler. Oysa belirtildiği gibi Türkler bu oyunla 
XIX. asrın başlarına kadar literatürlerde hak ettiği yeri alabilecek kadar 
meşgul olmuşlardır. Fakat polonun Türkistan ile Türkiye’de oynanışında 
bir sınıfsal kaygı görülebilir. Çünkü Türkmenistan’da halkın her kesimi 
polo oynarlarken, Küçük Asya ve batı Türklerinde sosyal statüsü üst dü-
zeyde olanların oynadığı görülebilir28. Poloya “kral oyunu” veya “oyunla-
rın kralı” denmesinin nedeni de bu olabilir. Oysa böyle bir deyime Tür-
kistan coğrafyasında rastlanılmamıştır. 

Tarcan 1911 yılında Sivas ve Erzurum yörelerinde çöken adıyla oynandı-
ğını söylese de29, bu konuda herhangi bir kayda şimdilik rastlanılmamıştır. 
1820 tarihinden sonra çöğenin Türkiye’de Türkler tarafından oynandığına 
dair bir kayıt şimdilik gözükememektedir. Fakat İngiliz işgal kuvvetleri polo-
yu 1903-12 yıllarında İstanbul Büyükdere çayırında oynamışlardır30. 

M.S. VII. asır Türkistan’ın Fergana vadisinde, bu bölgeye çok yakın 
olan Talas ve Narın’da da XVIII-XX. asırlarda oynandığını etnograflar bil-
dirirler31. Çöğen aynı şekilde XIV-XVII. asırlarda Buhara, Semerkant ve 
Taşkent civarlarında oynandığı belgelenmektedir32. Daha aşağı tarihlere 
inildiğinde VII-VIII. asırlarda Türkistan Türklerinin o zamanlar kültür 
merkezi sayılan Hotan’dan başlayarak M.S. 707 yıllarında polonun Çin’e 
geçtiği; Çin imparatoru H’üan-dzung’un poloyu zevkle oynadığı; bunun 
için iyi atları Türk-Moğol sahalarından ipek karşılığı getirttiği; çöğen 
oyunu için geniş sahalar düzenleyen ve oyunu severek oynayan, Çin’de 
de yaygınlaşmasını sağlayanların Maniheizim dinini benimsemiş Uygur 
Türklerinin olduğu belirtilmektedir33. 
                                                           
28 S.N. Akataev, “Zorostrizm i poklonenniye ostom Kazahov v proşlom”, KSBD, 1973, No: 2, 

s. 43-49; Arhiv Leningradskoy çasti İE AN SSSR (ALÇİE)/Sovyetler Birliği İlimler Akademisi-

nin; Etnoğrafya Enstitüsü Leningrad Kısmı Arşivi, f. K1, Op. 2, No: 01140, s. 58-60, 111. 
29 Tarcan, “a.g.m.”, No: 18. 
30 Kırşan, “a.g.m.”, s. 6. 
31 Rukopisnıye fondi otdeleniya obşestva Nauk AN King. SSR. (RFOON)/Kırgızistan İlimler 

Akademisinin Sosyal Bilimler Bölümü; El Yazmaları Bölümü Fonu, inv. No: 342 s. 106-107. 
32 E.A. Alektorov, “Parzdniçniye razvleçenya i Kirgızov”, Orenburg Listesi, 1888, No: 42. 
33 W. Eberhrd, “Çin Kaynaklarına Göre Türkler ve Komşularında Spor” (Çev.: N.T. Uluğtuğ), 

Ülkü, No: 87, C. 15, Ankara, 1940, s. 121-127; M. Ertan, “At ve Atlı Spor”, Ülkü, No: 44, C. 4, 
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Batılı tarihçilerin belirttiği gibi M.Ö. VI. asırdan itibaren iyi bir polo 
oyuncusu olan Türkler, M.S. Kırgızlar, Kazaklar, Uygurlar, Özbekler, 
Türkmenler ve daha sonra Karahanlılar, Gazneliler, Akkoyunlu ve Kara-
koyunlular, Memluklular, Selçuklular ve Osmanlı Türklerince oynandığı 
gözükebilmektedir. Çöğen oyunu klasik tarzıyla en son Kırgızistan’ın 
Frunze/Bişkek kentinde 1972’de oynanmış, bu tarihte oynandığına dair 
bir de resim bulunmaktadır34. 

Genceli Nizamî (1126-1200) bir çöğen oyununda Türk kadınının da 
erkelerle beraber ve onları çok zorlayacak kadar usta bir şekilde oynadı-
ğından bahseder35. Bilindiği gibi eski Türk toplumlarında kadının sosyal 
hayatta üstün bir mevkisi vardır. Bu durum Türk spor geleneğine yansı-
maktadır. Söz konusu tarihlerde Fars ve Araplar da kadına ticari bir te-
ma, batı dünyasında ise zevk ve eğlence unsuru olarak bakılabilmekte-
dir36. Yine “evgen” adıyla Kafkasya coğrafyasında bulunan Türkler ve ak-
raba toplumlarının bu oyunu yakın tarihe kadar en az İç Asya Türkleri 
kadar oynadıkları görülebilmektedir37. 

Günümüzde Polo/Çöğen Oyununun Geleneksel ve Modern Tarzı 

Günümüz Türk dünyasında çöğenin geleneksel tarzıyla oynandığını 
görebilmenin zorluğu ortadadır. Hatta modern polo oyunuyla meşgul 
olabilen Türk halklarına rastlayabilmek de oldukça zordur. Türkistan 
coğrafyasından Y. Musin, M. Saralayev, D. Ömürzakov, M. Bukayev, K. 
Cusupov ve S. Toktorbayev gibi geleneksel sporlar ve spor tarihinde uz-
man akademisyenlerle kurulan irtibatla öğrenildiğine göre; Türkistan’da 
son 20-30 yıldır geleneksel ve modern tarzda polo oynanmamaktadır. 
                                                                                                                                        
Temmuz 1943, s. 128-130; MAU-tsai LİU, Die Chainesischen Nachrichten zur Geschihte der 

ost-Türken (Tu·kue), Wiesbaden, 1958, 1, s. 452-461. 
34 A.A. Divaev, “İgri v proşlıh Kirgızskoy molodgoji”, Türkistan Bordosu Gazetesi, Sayı 54, 

Ak-Car/Taşkent, 1907, s. 9-12; L.P. Poapov, “Drevniy obıçay, otrajayuşiy pervobıtnoobşin-

nıy bıt koçevnikov”, Tyurkol, sbornik AN SSSR, No: 1, 1955, s. 170-176; S. Saipbayev, Kırgız 

Oyundarının Pedayogikalık Manisi, Mektep Basması Frunze 1976, s. 4-5; E.D. Sokol, The re-

volt of 1916 in Russian central Asia, Baltimore, 1954, pp. 140-142; V.Z. Galiev, Araştırmacı-

lar ve Kazakistan, Sosyal Bilimler Dizisi: 9, Alma-Ata, 1990, s. 126-128; Ömürkazov-Sarala-

ev, a.g.e., s. 63. 
35 Arslan, “a.g.m.”, s. 30; M. Türkmen, Türklerde Geleneksel Atlı Sporların Yapılışı, Kaynağı 

ve Bilinmeyen Yeni Boyutları, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanma-

mış Doktora Tezi, İstanbul, 1996, s. 195. 
36 M. Türkmen-M. Kaldırımcı-H. İmamoğlu, “Türk Spor Kültüründe Kadın Unsuru”, Atatürk 

Üniversitesi B.E.S.Y.O., I. Spor Kongresine Sunulan Bildiri, 16-18 Mart 1998, Erzurum, s. 24-

30. 
37 Davidov, a.g.e., s. 69; F.A. Agapov, Fiziçeskaya i sport v gorskih noradov şevenego Kavka-

za, Pedegogiçeskiy insttut, Mahaçkale, 1971, s. 24-25. 
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Ancak, biraz bu coğrafyanın güneyine inildiğinde ve eskiden Türk hâki-
miyetinde olan Pakistan’ın kuzey doğusu ve Afganistan’ın güney bölgele-
rinde klasik tarzda “gilgit” adıyla polo oynandığı görülebilmektedir. Pa-
kistan’da 1920 yılından beri devam edegelen “Gilgit Kupası”, Batı Avrupa 
ve Amerika’nın “Palm Beach”i sayılmaktadır38. Söz konusu bölgelerde ya-
şayan Türklerin olduğu ve bunların gilgiti Pakistan ve Afgan halkından 
daha iyi oynadıkları vurgulanmaktadır39. 

Her şeye rağmen Büyük Asya Türk dünyasının çöğeni Anadolu ve Kü-
çük Asya Türklerine göre daha uzun süre koruyabilmişlerdir. Elbette 
bunda sosyalizasyon sürecinden Anadolu Türkistan’a göre daha çok et-
kilenmiştir. Ayrıca, önce de belirtildiği gibi Türkistan ve Türkiye’de çöğe-
nin hitap ettiği sosyal taban farklı konumdadır. Örneğin; 1826 yılında II. 
Mahmut Osmanlı Devleti’nde atlı cirit oyununu yasaklar. Fakat atlı cirit 
sadece saray ve çevresinde oynanmayıp halk arasında da muteber oldu-
ğu için, bu yasağa rağmen günümüze kadar gelir. Eğer halk arasında at-
lı cirit oynanmamış olsaydı, belki de günümüz Türkiye’sinde tıpkı çöğe-
nin olmadığı gibi atlı cirit de olmayacaktı40. 

- Bir başka kaynakta 1800 yılına gelindiğinde çevgânın Hindistan’ın 
dağlık bölgelerinin dışında oynanmadığını belirtir. Hindistan’daki İngiliz 
Ordusu’ndan Teğmen J. Sherer 1857 yılında Hindistan’ın kuzey doğu-
sundaki Assam şehrinde maç yapan kabile üyelerini görür ve şöyle der: 
“Bu oyunu öğrenmeliyiz”. Sherer’in komutanı Albay R. Stewart da aynı 
fikre katılır. Stewart, Sherer ve yedi İngiliz çay üreticisi 1859 yılında Silc-
her Polo Kulübü’nü kurarlar. Kulüp üyeleri yerel Manipuri kabile üyeleri 
ile düzenli maçlar yaparlar41. 

1861 yılında Stewart poloyu Kalküta’da tanıtır. 1870 yılına gelindiğin-
de polo tüm Hindistan’a yayılır. 1870’lerin başında İngiltere’de polonun 
kuralları resmileşir ve düzenli maçlar oynanır. 1886 yılında Hurlingham 
Kulübü kurulur. 1875 yılında polo Amerika’ya İngiltere’den gider. Bu 
arada Batı Avrupa ve Güney Amerika’da da yaygınlaşır. 1908 yılında 
Olimpiyat Oyunlarına dahil edilen polo, 1936 Berlin Olimpiyatlarında Ar-
jantin’in Britanya’yı 11-0 yenmesinden sonra, polo Olimpiyatlardan çıka-
rılır. Ancak modern polonun hala düzenli bir şekilde dünya ve Avrupa 
                                                           
38 Türkmen, a.g.d.t., s. 200. 
39 O.A. Gündoğduev, “Kult Konya u Türkmen” Türkmenlerde At Kültü, “Narodı Sredney Azii” 

/Orta Asya Halkları, Uluslararası Sempozyum Tebliğleri, Aşgabat, 1993, s. 19-20; A.T. Gur-

banaliyeva, “Nebsnıy vsadnik Tanrı” (Tanrının Gökyüzü Atları), Turkmenskaya iskara Gaza-

tası, 23 Ağustos 2006, No: 256. 
40 A. Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları 1697, Başvuru Kitap-

ları Dizisi 27, Ankara, 1995, s. 507. 
41 “Polo 1: Early History and Development”, http://www.hickoksports.com/history/polo01. 

html. 

488



MEHMET TÜRKMEN / ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNUNA GENEL BAKIŞ 11

kupaları yapılmaktadır. Düzenli, disiplinli ve büyük maddi güçle yapılan 
polo sporu, kulüpleşme düzeyinde de oldukça güçlüdür42. 

Sonuç 

Türkistan Türkleri tarafından M.Ö. VI. y.y. çöğenin oynandığı ve bu 
tarihin aynı zamanda dünyanın ilk polo maçı olduğu; maçında Persler ile 
Türkmenler arasında geçtiği; maçın galibinin de Türkmenler olduğu be-
lirlenmiştir. Çöğenin ortaya çıkışında Pers, Türk ya da Moğol gibi hangi 
ulusun rolü olduğu konusunda dünya literatürlerinde kayda değer her-
hangi bilgiye rastlanmasa da, “Atlı Bozkır Kültürü”nün etkisiyle ortaya 
çıktığı; bunun şekillenmesinde de iktisadi hayat, coğrafi faktör ve diğer 
sosyo-kültürel unsurların olduğu anlaşılabilmiştir. Polonun orijininde 
kaynaklar Türklerden ziyade Persleri işaret etseler de, bu görüşlerin tu-
tarlı olmadığı belirlenmiş, işaret edilen tarihlerde Perslere göre Türklerin 
“Atlı Kültür” ve atlı sporlarda çok ileri düzeyde oldukları anlaşılmıştır. 
Aynı zamanda Pers Şair Firdevs ile birlikte zikredilen ve dünya literatür-
lerinde de böyle anılan çevgân, anılan tarihten 400 yıl öncesi ve 200 yıl 
sonrası Perslerin Türklere karşı siyasi, askeri, ekonomik hiçbir gücünün 
olmadığı; bu bağlamda Türklerin Perslerden değil, Perslerin Türklerden 
teminolojik, sosyo-kültürel ve sosyo ekonomik bir şeyler almaya ihtiyaç-
larının olduğu görülebilmiştir. 

Çöğen ve çevgânın etimolojisinin aynılığı dikkat çekerken, Türklerin 
poloya çöğen/çevgen vb. demelerinde çevirmek, bükmek, eğmek fiilinden 
türeyen ve çevgân oynanan sopaya istinaden bu adı verdikleri anlaşıl-
mıştır. Batı Türklerinde oyun saray ve çevresiyle sınırlı kalırken, Doğu 
Türklerinde her türlü sosyal kesime hitap ettiği; onun için de oyunun 
Türkiye’ye göre Türkistan’da daha fazla yaşatabilindiği anlaşılabilmiştir. 

Çöğenin Türklerin sanat, edebiyat ve temel eserlerinde yer aldığı; bu-
nun yeterince dünya literatürlerine yansıtılamadığı; yansıtmada Farsların 
Türklerden daha gayretli oldukları; Türklerin bu konuda daha ciddi araş-
tırmalar yapması gerektiği ve çöğenin dünya spor literatürlerinde Türk ta-
rihi bağlamında hak ettiği yere getirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

XI. yy.’da polo Avrupa’ya geçse de tutunamamış, XIX. yy.’ın ortaların-
da İngilizler tarafından Hindistan’dan alınıp, aynı asrın sonlarında doğru 
kulüpleşerek ve kurumsallaşarak Avrupa ve Amerika’da popüler bir spor 
halini aldığı; 1936 Berlin’den itibaren Olimpiyatlardan kalksa da, dünya 
ve Avrupa kupaları ile kulüpler ve turnuva maçlarıyla zengin sporu ola-
rak varlığını sürdürdükleri görülebilmiştir. 

Bu bağlamda çöğenle ilgili tarihi bakiyelerin araştırılarak ortaya çıka-
rılması; doğu ve batı Türk dünyasında konuyla ilgili uzmanların varsa 
                                                           
42 J.G. Bennett, “Palm Beach forom Polo Clubbe”, New York Herald, 13.10.1994, p. 5; Türk-

men, a.g.d.t., s. 197. 
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çabalarının desteklenmesi; çabaları yoksa gayretlendirilmesi; hala pra-
tikte imkânı olan güney Türkistan’ın desteklenmesi; özellikle yeni elde 
edilecek kaynaklarla birlikte var olanları da bir an önce Türk ve dünya 
kamuoyuna sunulması önerilerinde bulunulabilir. 
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KUBAD ABAD SARAYI KAZILARINDA 
(1981-2004) BULUNAN CAM BİLEZİKLER 

Yrd. Doç. Dr. Zekiye UYSAL 

Prof. Dr. Rüçhan Arık tarafından yapılan Kubad Abad Selçuklu Sara-
yı kazılarının 1981-2004 yıllarında çok sayıda cam buluntu ele geçmiştir. 
Bunlar kadeh, şişe, kandil, bilezik ve pencere camı parçaları ile üretimle 
ilgili cam çubuklar ve cam cüruflardır. Bunların yanında çok sayıda cam 
bilezik bulunmuştur. Bu bileziklerden on sekiz tanesi araştırma kapsa-
mında ele alınmıştır. Tipolojik olarak “burmalı”, “paralel lif sarmalı”, “düz 
yüzeyli” ve “sırtı profilli” olmak üzere dört gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar-
dan bir kısmı lif sarma tekniğinde yapılırken bir kısmı da halka çevirme 
tekniğinde yapılmıştır. Renk olarak koyu yeşil, mavinin tonları kullanıl-
mıştır. Selçuklu tabakasında ele geçen bu bilezikler 13 yüzyıla tarihlen-
melidir. 

Anahtar kelimeler: Kubad Abad, Selçuklular, Cam, Bilezik. 

Glass Bracelets Found In Kubad Abad Palace Excavation 
(1981-2004) 

During the excavation carried out in Kubad Abad Palace by Prof. Dr. 
Rüçhan Arık a lot of glass findings were found 1981-2004 seasons. The-
se are goblet, bottle, lamp, bracelet, window glass rod, raw material of 
production. Besides these, bracelets were found a lot. Eighteen of these 
bracelets have been investigated in this research. They have been typi-
cally divided into four groups as “spiral twist”, “parallel thread winded”, 
“flat surfaced”, “cross sections”. Some of they have been made using 
thread winding technique, and some with circular winding technique. Co-
lour dark green and tones of blue have been used. These bracelets found 

                                                           
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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in the layer associated with Seljuk should be dated back to the 13th Cen-
tury. 

Key words: Kubad Abad, Seljuks, Glass, Bracelet. 

Camdan yapılmış süs eşyaları arasında bilezikler, bu malzemeyle ya-
pılan en eski eşya türlerinden birisi olarak görülmektedir. M.Ö. II. Bin-
den itibaren varlığı bilinen cam bileziklerin moda olmaya başlaması Geç 
Roma devrine rastlamaktadır. Bundan sonra bütün Doğu Akdeniz çevre-
sindeki Bizans ve İslâm sahalarında yaygın olarak cam bileziklerle karşı-
laşılır1. 

Filistin bölgesi örneklerini ele alırken bileziklerin teknik özellikleri, ti-
poloji ve dekorasyon sorunlarını da etraflıca irdeleyen Spaer’in de vurgu-
ladığı gibi, bu süs eşyası esas olarak halka biçimine sahiptir2. Bilezikle-
rin kesitleri, yapım tekniği ve çoğu zaman onunla birlikte şekillenen süs-
lemeye bağlı olarak dairesel, yarı daire (D kesiti şeklinde), yassı veya bi-
raz sivri olabilmektedir. Süsleme açısından sade yüzeyli, dikine veya çap-
raz yivli, aplike ya da mühür baskılı, tek renk spiral burmalı, çok renk 
spiral burmalı örnekleri vardır. Bunlardan spiral burmalı olanların Orta-
çağ İslâm dünyasında yaygın biçimde uygulandığı kabul edilmektedir3. 

Filistin bölgesindeki Samaria4 ya da Balkanlardaki Sirmium5 gibi Er-
ken Bizans merkezlerinin yanı sıra, Anadolu’da Sardes (X-XI. y.y.)6, Amo-
rium7, Demre8 başta olmak üzere çeşitli merkezlerdeki kazılarda, özellik-
le Orta Bizans dönemine ait cam bilezikler bulunmuştur. Bunların dışın-
da, İznik Roma tiyatrosu kazılarında çoğunlukla Erken Bizans dönemine 
tarihlenen birçok bilezik parçası ele geçmiştir. Çoğu yuvarlak kesitli, sa-
de işçilikli İznik bileziklerinde kobalt mavisi başta olmak üzere mavi, ko-
yu yeşil, kahverengi, siyah ve mor renkler görülmektedir. İznik’te, bur-
malı, mineli ve aplike süslemeli örneklere de rastlanmıştır9. Yumukte-
                                                           
1 Bkz.; M. Spaer, “The Pre Islamic Glass Bracelets of Palastine”, JGS, Vol. 30, Newyork, 

1988, p. 51-52. 
2 M. Spaer, op. cit., p. 52. 
3 Bkz.; M. Spaer, op. cit., p. 58. 
4 Bkz.; J. Philippe, Le Monde Byzantin Dans L’Histoire de la Verrerie, Bologna, 1970, p. 64. 
5 Bkz.; J. Philippe, op. cit., p. 83. 
6 J. Philippe, op. cit., p. 81. 
7 Bkz.; M.A.V. Gill - C. S. Lightfoot - E.A. Ivison - M.T. Wypyski, Amorium Reports, Finds I: The 

Glass (1987-1997), Oxford, 2002, p. 183-234. 
8 Bkz.; B.Y. Olcay, Antalya’nın Demre (Kale) İlçesindeki Aziz Nikolos Kilisesi Kazısı 1989-

1995 Yılları Cam Buluntuları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Sa-

nat Tarihi Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 1997, s. 403-408. 
9 Ü. Özgümüş, “Anadolu’da Bizans Dönemi Camcılığı”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 

Sayı: 12, İstanbul, 1993-94, s. 39. 
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pe’nin Ortaçağ tabakasındaki boya bezemeli, burmalı, spiral cam ipliği 
sarmalı ve aplikeli bilezikler de Bizans dönemine verilmektedir10. 

Anadolu Selçuklu devriyle ilgili olarak, Aksaray Melik Mahmud Gazi 
Hanikahı (Darphane) kazısında dört adet renkli cam bilezik rapor edil-
miştir. Bunlar yeşil, sarı, turuncu, siyah ve beyaz renklerinin yanı sıra 
akıtma tekniğinde yapılmış dalgalı süslemeleriyle de birbirlerine benze-
mektedirler11. (Şek. 1). Aynı şekilde Konya Sahip Ata külliyesi kazısında 
da renkli ve renksiz, motifli cam bileziklerden söz edilmektedir. Fakat 
bunlar hakkında ayrıntı verilmemiştir12. 

 
Şek. 1: Darphane Kazısından bir bilezik (Gültekin’den) 

Beyşehir Gölünün batı kıyısında bulunan Kubad Abad Selçuklu sa-
ray külliyesinde 1981 yılından beri Prof. Dr. Rüçhan Arık tarafından ya-
pılan kazılarda çini, seramik, metal gibi buluntuların yanı sıra çok sayı-
da cam eşya ortaya çıkarılmıştır13. İbn Bibi’ye göre Kubad - Abad sarayı 
I. Alâeddin Keykubad (M. 1220-1237) tarafından yaptırılmıştır14. Bu ya-
zımızda 1981-2004 yılları arasındaki kazılarda ele geçen cam bilezikler 
üzerinde durulmaya çalışılacaktır15. 

Kubad - Abad’ın 1981-2004 yılları arasındaki kazılarında çıkan cam 
bilezik parçalarından 18 adeti araştırma kapsamında ele alınmışlardır. 
Bunların tamamı kırıktır. Burada ele aldığımız örneklerde bileziklerin çap-
ları 6-9 cm. arasındadır. Bu açıdan Bizans dönemi bileziklerinden pek 
farklı değildirler. Örneğin Yumuktepe’nin Bizans devri cam bileziklerinin 
                                                           
10 Bkz.; G. Köroğlu, “Yumuktepe Höyüğü Ortaçağ Kazısından Küçük Buluntular”, VI. Orta-

çağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 2002), Kayseri, 

2002, s. 523. 
11 E. Gültekin, “Aksaray - Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı-2002” Sanat Ta-

rihi Dergisi (Aydoğan Demir’e Armağan), Sayı: XIII/1, İzmir, 2004, s. 50,53. 
12 Bkz.; Ö. Yörükoğlu, “Sahip Ata Araştırması”, VIII. Türk Tarih Kongresi (11-15 Ekim 1976, An-

kara) Kongreye Sunulan Bildiriler, C. II, Ankara, 1981, s. 899. 
13 Kubad - Abad Sarayı Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölyaka (Hoyran) köyü yakınında 

yer almaktadır. Sarayın tarihi ve kazılar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; R. Arık, Kubad 

Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul, 2000. 
14 İbn Bibi, El-Evamirü’l-Alaiye fi’l-Umuri’l-Alaiye (Selçuk - Name), C. I, Haz.: M. Öztürk, An-

kara, 1996, s. 363. 
15 Kubad Abad Sarayı cam buluntuları tarafımdan doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Z. Uy-

sal, Kubad Abad Sarayı Cam Buluntuları (1981-2004), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2008. 
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çaplarının 6-9 cm. olduğu belirtilmiştir16. Anadolu Selçuklu devri cam bi-
leziklerine ait ayrıntılı araştırmalar bulunmadığından, karşılaştırmaları-
mızı, zorunlu olarak Bizans örnekleriyle yapmak durumundayız. 

Cam bileziklerin, “lif sarma” ve “halka çevirme” olmak üzere iki ge-
leneksel yapım tekniği de Kubad-Abad örneklerinde tespit edilmektedir. 

Bunlardan lif sarma, “eklentili” olarak tanımlanan bilezik yapımının 
temel özelliğidir. Bu uygulamada, cam lifi, sade biçimde bilezik için arzu 
edilen kalınlığa ulaşıncaya dek iki ucundan aletle çekilip halka haline ge-
tirilmekte, sonra yine alet yardımıyla iki uç birleştirilmektedir. Bu birleş-
me yeri bazı örneklerde belirgin iken, bazılarında birleştirme yeri düzleşti-
rilmiştir. Sade (düz) yüzeye sahip bileziklerin çoğu bu teknikle meydana 
getirilmişlerdir (kat. no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17). 

Lif sarma tekniğinde yapılmış burmalı bileziklerde, ya tek cam lifi, ve-
ya aynı renkte birkaç cam lifi burularak sarılmaktadır. (kat. no. 2, 3, 4, 
18). Bazılarında ise, cam lifinin üzerine, aynı renkte, fakat daha ince bir 
cam lifi, sık spiral biçimde sarılmaktadır (kat. no. 1). Bazen de cam lifi-
nin üzerine aynı renkte ince cam lifiyle birlikte farklı renkte cam lifi de 
sarılabilmektedir. (kat. no. 18). Bu uygulamalar aynı zamanda bilezi-
ğe dekoratif bir görünüm de kazandırmaktadır. Bu teknikte yapılmış ba-
zı bileziklerin ise, birbirine paralel birkaç cam lifinden oluşturulduğu dik-
kati çekmektedir (kat. no. 5, 6, 7, 8). 

Bizim “halka çevirme tekniği” olarak adlandırdığımız, bir aletin ucu-
na alınmış camın kendi ekseni etrafında çevrilmesiyle yapılan ve bu yüz-
den eklentisiz - yekpare biçimlenmiş durumda az sayıda örnek vardır. 
Halka çevirme uygulamasının en belirgin özelliği, kullanılan alet nedeniyle 
bileziğin iç yüzeyinin düz olmasıdır. Bunlar kat. no. 13 ve 14’tür. Bu tek-
nikte yapılanlardan kat. no. 16 ve 17 düz yüzeyli iken; kat. no. 13 ve 
14’ün sırtı profillidir. 

Katalogda yer alan bileziklerden 11’inde (kat. no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 15, 17) cam koyu yeşil renktedir. (Kornerup 28, 8F; 28, 8E; 28, 8D; 
29, 8F; 30, 8E). Üç bilezikte (kat. no. 9, 11, 14) çimen yeşili (Kornerup 
27, 8D); tek örnekte (kat. no. 10) koyu mavi (Kornerup 22, 8E) tespit 
edilmektedir. Türkuaz renk bir bilezikte (kat. no. 13) (Kornerup 24, 3A); 
Açık mavi renk ise yine iki örnekte (kat. 16, 18) (Kornerup 24, 5A, 23, 
4A) karşımıza çıkmaktadır17. Yeşil ve mavinin tonları Anadolu’daki Bi-
zans buluntu merkezlerinden gelen bileziklerde de yaygındır18. 
                                                           
16 Bkz.; G. Köroğlu, “Yumuktepe Höyüğünden Bizans Dönemi Cam Bilezikleri”, Ortaçağda 

Anadolu (Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan), Ankara, 2002, s. 360. 
17 Bileziklerdeki renk ayrımı için Kornerup’un renk katalogundan yararlanılmıştır. A. Kor-

nerup - J. H. Wanscher, Taschenlexikon der Farben, Zürich, 1981 (4). 
18 Bkz.; M. A. V. Gill - C. S. Lightfoot - E. A. Ivison - M. T. Wypyski, op. cit., p. 184; G. Kör-

oğlu, “Yumuktepe Höyüğünden Bizans Dönemi Cam Bilezikleri”, s. 364. 
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Kubad - Abad’da çıkan cam bilezikleri kesit bakımından dairesel, yarı 
dairesel (D biçimli), yassı, biraz sivri veya profilli biçimler sergilemekte-
dirler. Fakat biz bilezikleri kesitlerine göre değil, bir ölçüde dekoratif 
yönlerini de yansıtan görünüşlerine göre tiplere ayırmayı tercih ettik. Bu 
açıdan katalogda yer alan bilezikler “burmalı”, “paralel lif sarmalı”, 
“düz yüzeyli” ve “sırtı profilli” olmak üzere dört tipe ayrılabilmektedir-
ler. 

Burmalı Bilezikler: Genel olarak İslamî dönemlerde en yaygın görü-
len bilezik tipi burmalı tiptir. Cam lifi ya da liflerinin burulmasıyla spi-
ralli görünüş elde edilmektedir. Katalogdaki bileziklerden 5’i (kat. no. 1, 
2, 3, 4, 18) bu tiptedir. (Şek. 2) (Res. 2, 3, 4, 5, 19). Esas olarak tek renk 
cam lifi sarılan burmalı bilezikler, yapım tekniği bakımından eklentili (lif 
sarma) gruba girerler. Anadolu’da yukarıda isimleri verilen Bizans mer-
kezlerinde de burmalı bileziklerle karşılaşılmıştır. Bizans merkezlerinde 
bu tipin çok renkli uygulamalarında cam lifinin üzerine farklı renkte 
(Res. 1) cam lifi sarılmış örnekler de bulunmaktadır19. Fakat Kubad - 
Abad’da şimdiye kadar sadece tek örnekte (kat. 18) renkli burmalı uygu-
lamayla karşılaşılmıştır. (Res. 19). Örneklerimizdeki burmalı bileziklerin 
çapları 7-9 cm. arasında değişmektedir. Kalınlıkları ise 0,5-0,6 cm. ara-
sındadır. 

                
  Kat. no. 1         Kat. no. 2              Kat. no. 3              Kat. no. 4 

Şek. 2: Burmalı bileziklerden örnekler 

Paralel Lif Sarmalı Bilezikler: Bilezik kataloğundaki 4 örnek (kat. 
no. 5, 6, 7, 8) bu tipe girmektedir. (Şek. 3). Bunlarda aynı renkte birkaç 
cam lifi paralel biçimde sarılarak bilezik meydana getirilmektedir. Bu yüz-
den kesitleri profilli bir görünüşe sahiptir. Bunların çapları 7-9 cm. ara-
sındadır. Kalınlıkları ise 0,5-0,6 cm. arasında değişmektedir.(Res. 6, 7, 
8, 9). 
                                                           
19 Örneğin bkz.; M. A. V. Gill - C. S. Lightfoot - E. A. Ivison - M. T. Wypyski, op. cit., p. 182, pl. 14. 
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Kat. no. 5            Kat. no. 6              Kat. no. 7              Kat. no. 8 

Şek. 3: Paralel lif sarmalı bileziklerden örnekler 

Düz Yüzeyli Bilezikler: Kubad - Abad kazılarında en çok bu tipte bilezik 
ele geçmiştir. (Kat. no. 9, 10, 11, 12, 16, 17). (Şek. 4). Bunların büyük ço-
ğunluğu tek bir cam lifinin iki ucundan çekilip birleştirilmesiyle oluşturul-
muşlardır. (Res. 10, 11, 12, 13). Kesitleri dairesel olan bu örneklerin yüzey-
leri düz ve sadedir. Bu tipten sadece iki örneğin (kat. no. 16, 17) halka çe-
virme tekniğiyle yapıldığı dikkati çekmektedir. (Res. 17, 18). Halka çevirme 
tekniğiyle yapılanların kesiti dairesel olmayıp, iç yüzün düzlüğü nedeniyle 
(D) biçimine yakın bir kesit sunarlar. Düz yüzeyli bileziklerin kalınlıkları 
0,5-0,6 cm. arasında değişmektedir. Çaplar ise 6,5-9 cm. arasındadır. 

          
  Kat. no. 9            Kat. no. 10            Kat. no. 11            Kat. no. 12 

Şek. 4: Düz yüzeyli bileziklerden örnekler 

Sırtı Profilli Bilezikler: Katalogdaki bileziklerden üç örnek (kat. no. 
13, 14, 15) bu tipe dâhildir. (Şek. 5). Bunlardan kat. no. 13 ve 14 halka 
çevirme tekniğiyle yapıldıktan sonra sırtlarına bileziğe paralel doğrultuda 
cam lifi çekilerek profilli bir görünüm elde edilmiştir. (Res. 14, 15). Bu 
özellikleri kesitten de anlaşılabilmektedir. Bunlara benzer örnekler Yu-
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muktepe bilezikleri arasında da vardır20. Kat. no. 15 ise lif sarma tekni-
ğinde yapıldıktan sonra, alet yardımıyla sırtına oluk biçiminde paralel yiv 
açılmıştır. (Res. 16). Bu yüzden üstten bakıldığında iki profilli görünür. 
Amorium kazılarında bunu hatırlatan örnekler göze çarpmaktadır21. 

           
    Kat. no. 13                  Kat. no. 14                  Kat. no. 15 

Şek. 5- Sırtı profilli bilezikler 

Kubad - Abad bilezikleri, Amorium, İznik, Yumuktepe v.d. Bizans mer-
kezlerinde görülen örnekler gibi zengin bir bezeme ortaya koymazlar. (Res. 
1). Düz ve sade yüzeyli bilezikler yoğunluktadır. Bununla birlikte, burmalı 
bilezikler, yapılışları sırasında aynı zamanda süslenmiş olmaktadırlar. Do-
layısıyla lif sarma tekniğinde spiral burgularla plastik bir görünüme sa-
hiptirler. Burmalı bileziklerden tek örnekte (kat. no. 18) mavi lifin arasına 
opak beyaz renkte ince cam lifi sarılarak iki renkli biçimlendirme yapıl-
mıştır. (Res. 19). Bunların dışında sadece iki bileziğin (kat. no. 15, 16) sır-
tında çizgiler halinde mineleme tekniği yansıtan boyalar görülmektedir. 
(Res. 16, 17). Kat. no. 16’nın sırtına kırmızı boyayla iki paralel çizgi çekil-
miştir. Kat. no. 15’de ise, sırttaki yivin içine ve iki yandaki profilin üzerine 
kalınca kırmızı boya (Kornerup 8, 8E) sürülmüştür. Bu tarz bezeme Amo-
rium örneğinde olduğu gibi Bizans devrinde çok görülmektedir. (Res. 20). 

Yukarıda değerlendirmeye çalıştığımız cam bilezik parçaları, saray ka-
zılarında çini, çini mozaikler ve diğer Selçuklu devri buluntularıyla bera-
ber ele geçmişlerdir. Bu bakımdan söz konusu örnekler Selçuklu devrine 
aittir. Sarayın kuruluşu ve kullanım süresi dikkate alınarak, bilezikler 
XIII. yüzyıla tarihlenmelidirler. 

Sonuç olarak, Kubad - Abad kazılarında ele geçen bilezikler tipolojik 
bakımdan “burmalı”, “paralel lif sarmalı”, “düz yüzeyli” ve “sırtı profilli” 
olmak üzere dört gruba ayrılabilmektedirler. Kubad - Abad bilezikleri ge-
                                                           
20 Bkz.; G. Köroğlu, “Yumuktepe Höyüğünden Bizans Dönemi Cam Bilezikleri”, s. 361. 
21 Bkz.; M. A. V. Gill - C. S. Lightfoot - E. A. Ivison - M. T. Wypyski, op. cit., p. 229. 
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nel form açısından Ortaçağ’ın diğer camcılık merkezleri olan Suriye, Fi-
listin, Mısır gibi bölgelerin örneklerinden ve Bizans devri bileziklerinden 
pek farklı değillerdir. Fakat bezeme özelliği açısından yukarıda sayılan 
bölge örneklerine göre daha sade oldukları söylenebilir. Ayrıca Kubad - 
Abad’da bu türde eşyaların ele geçmesi, saray sakinlerinin takı olarak cam 
bilezikleri de kullandıklarını göstermektedir. 

Katalog 

Kat. 1.: 2002, LXVII-F açmasında bulunmuştur. Çap 9 cm., kalınlık 
0.5 cm.’dir. Yarıya yakını mevcut olan parça koyu yeşil cam ipi ile birlik-
te, çok ince sarı renkli cam ipliğinin burularak sarılmasıyla şekillendiril-
miştir. Bileziğin uç kısmı biraz kalındır. Bu kısım iki ucun birleştiği yer 
olmalıdır. Yapım ve süsleme tekniği lif sarmadır. (Res. 2, Şek. 2). 

Kat. 2.: 2004, LXVI-G açmasında ele geçmiştir. Çap 9 cm., kalınlık 
0.5 cm.’dir. Koyu yeşil renkli kalın cam ipi ile birlikte, çok ince açık sarı 
renkli cam ipinin ince sık yivler oluşturacak biçimde burulmasıyla mey-
dana getirilmiştir. Bileziğin uç kısmı biraz kalındır. Yapım ve süsleme tek-
niği lif sarmadır. (Res. 3, Şek. 2). 

Kat. 3.: 1993, XL-JJ açmasında bulunmuştur. Çap 8 cm., kalınlık 
0.6 cm.’dir. Koyu yeşil renklidir. Cam lifinin burma oluşturacak şekilde 
sarılmasıyla biçimlendirilmiştir. Yapım ve süsleme tekniği lif sarmadır. 
(Res. 4, Şek. 2). 

Kat. 4.: 2002, LXVII-G açmasında ortaya çıkarılmıştır. Çap 7 cm., 
kalınlık 0.5 cm.’dir. Koyu yeşil renklidir. Cam lifinin kendi ekseni etra-
fında burulmasıyla meydana getirilmiştir. Yapım ve süsleme tekniği lif 
sarmadır. (Res. 5, Şek. 2). 

Kat. 5.: 2004, LXVI-G açmasında ele geçmiştir. Çap 9 cm., kalınlık 0.5 
cm.’dir. Koyu yeşil renkte üç cam lifinin aynı doğrultuda (paralel) çekilmesiyle 
oluşturulmuştur. Yapım ve süsleme tekniği lif sarmadır. (Res. 6, Şek. 3). 

Kat. 6.: 2002, LXVII-F açmasında bulunmuştur. Çap 8 cm., kalınlık 
0.5 cm.’dir. Koyu yeşil renkli üç cam lifinin aynı doğrultuda birbirine pa-
ralel sarılmasıyla biçimlenmiştir. Bu yüzden bilezik kavsi yönünde üç yiv 
oluşmuştur.  Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 7, Şek. 3). 

Kat. 7.: 2002, LXVII-F açmasında ele geçmiştir. Çap 7 cm., kalınlık 0.5 
cm.’dir. Koyu yeşil renklidir. Üç ince cam lifinin birbirine paralel sarılmasıy-
la meydana getirilmiştir. Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 8, Şek. 3). 

Kat. 8.: 2002, LXVII-F açmasında bulunmuştur. Çapı belirleneme-
miştir. Kalınlık 0.6 cm.’dir. Bir ucu yassı biçimdedir. Koyu yeşil renkte 
cam liflerinin birbirine paralel sarılmasıyla meydana getirilmiştir. Yapım 
tekniği lif sarmadır. (Res. 9, Şek. 3). 

Kat. 9.: 1992, Malanda’da ele geçmiştir. Çap 6.5 cm., kalınlık 0.5 
cm.’dir. Yuvarlak kesitli, düz yüzeyli ve sadedir. Çimen yeşili renktedir. 
Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 10, Şek. 4). 
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Kat. 10.: 2002, LXVII-F açmasında bulunmuştur. Çap 8 cm., kalınlık 
0.5 cm.’dir. Korozyon sonucu üzerini beyaz bir tortu tabakası kaplamış-
tır. Koyu mavi renklidir. Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 11, Şek. 4). 

Kat. 11.: 1988, XXXIII-FF açmasında ele geçmiştir. Çap 9 cm., kalın-
lık 0.6 cm.’dir. Yuvarlak kesitli, düz yüzeyli ve sadedir. Çimen yeşili renk-
tedir. Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 12, Şek. 4). 

Kat. 12.: 2003, LXVI-E açmasında bulunmuştur. Çap 8 cm., kalınlık 
0.6 cm.’dir. Yuvarlak kesitli, düz ve pürüzsüzdür. Koyu yeşil renktedir. 
Yapım tekniği lif sarmadır. (Res. 13, Şek. 4). 

Kat. 13.: 1987, XXXI-II açmasında bulunmuştur. Çap 8 cm., kalınlık 
0.8 cm.’dir. Yassı biçimde olup sırtına tek cam lifi çekilerek profil oluştu-
rulmuştur. Bileziğin iç yüzeyindeki pürüzsüz işçiliğin nedeni halka çevir-
me tekniği ile yapılmış olmasıdır. Türkuaz renktedir. Yapım tekniği, hal-
ka çevirme, süsleme tekniği lif sarmadır. (Res. 14, Şek. 5). 

Kat. 14.: 2001, XIV-E açmasından ortaya çıkarılmıştır. Çap 8 cm., ka-
lınlık 0.6 cm.’dir. Halka çevirme tekniğiyle yapılan bileziğin sırtına aynı 
renk cam lifi çekilerek profil oluşturulmuştur. Çimen yeşili renktedir. Ya-
pım tekniği, halka çevirme, süsleme tekniği lif sarmadır. (Res. 15, Şek. 5). 

Kat. 15.: 2004, LXIX-G açmasında ele geçmiştir. Çap belirlenememiş-
tir. Kalınlık 0.8 cm.’dir. Koyu yeşil renkte cam lifinin halka biçimine geti-
rilip, iki ucunun aletle birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sonra bir alet 
yardımıyla bileziğin sırtına oluk tarzında yiv açılmıştır. Son olarak sırtı-
na mineleme tekniğinde kırmızı boya çekilmiştir. Bu parça bileziğin iki 
ucunun birleşme yeri olmalıdır. Yapım tekniği lif sarma, süsleme tekniği 
ise minelemedir. (Res. 16, Şek. 5). 

Kat. 16.: 2004, LXIX-G açmasında bulunmuştur. Çap 7.8 cm.’dir. 
Kalınlık 0.5 cm.’dir. Açık mavi renkte cam lifi ile yapılan bileziğin iç tara-
fı düzgündür. Sırtında iki paralel çizgi halinde dikkati çeken kırmızı renkli 
süs unsuru boyayla oluşturulmuştur. Bu boya mineleme tekniğini gös-
termektedir. Yapım tekniği halka çevirme, süsleme tekniği minelemedir. 
(Res. 17). 

Kat. 17.: 2003, LXIII-B açmasında ele geçmiştir. Çap 8 cm., kalınlık 
0.5 cm.’dir. Koyu yeşil renkli cam lifi ile yapılan bilezik düz yüzeylidir. 
Halka çevirme tekniğinde yapılmıştır. (Res. 18). 

Kat. 18.: 1987, XXXI-II açmasında bulunmuştur. Çap 7 cm., kalınlık 
0.6 cm.’dir. Açık mavi renkli cam üzerine aynı renkte cam lifi ve ince opak 
beyaz cam lifinin burma biçiminde sarılmasıyla meydana getirilmiştir. Ya-
pım tekniği lif sarma, süsleme tekniği de lif sarmadır. (Res. 19). 
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VE 

ANADOLU’DAKİ TÜRK DÖNEMİ KAZILARI 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI* 

Makalede, Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından, 1961-62 yıllarında 
yürütülen Ortaçağ Türk Dönemi’nin ilk sistematik kazısı Diyarbakır İçkale 
kazılarından başlayarak, İznik Sultan Orhan İmareti Camii (1963-64), 
Kayseri Keykubadiye Köşkleri (1964), Konya Tac’ül Vezir Medresesi 
(1964), Afyon Hisarardı Medresesi (1965), Çorum Kalehisar’daki mimari 
eserler (1965-66) ve aynı yerdeki keramik fırınları (1965), Eski Van Ulu 
Camii (1970-72), Yenişehir Reyhan Paşa Lahti ve çevresi ile iki dönem 
halinde yürütülen (1963-69) ve (1981’den bu yana) İznik Kazıları tanıtıl-
makta ve Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın Türk dönemi kazılarını yürüten 
öncü kimliği vurgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Oktay Aslanapa, Türk Dönemi, Kazılar, Mimari. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa And The Turkish Period Excavations 
In Anatolia 

This article introduces several excavations held by Prof. Dr. Oktay Aslan-
apa, beginning with the excavations in Diyarbakır İç Kale which was the first 
systematic excavation of the Medieval Turkish Period. Further it deals with 
the excavations in İznik Sultan Orhan İmareti Mosque (1963-64), in Kayseri 
Keykubadiye Mansions (1964), in Konya Tac’ül Vezir Medrese (1964), in Af-
yon Hisarardı Medrese (1965), in Çorum Kalehisar (1965-66), in Van Ancient 
Ulu Camii (1970-72), in Yenişehir Reyhan Paşa Tomb and with the excavati-
ons in İznik which were made between 1963-69 and from 1981 onwards 
which are still going on. It stresses the pioneer personality of Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa for doing the Turkish Period Excavations in Anatolia. 

Key words: Oktay Aslanapa, Turkish Period, Excavation, Architecture. 
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Türkiye’de Ortaçağ Türk Dönemi kazıları, Cumhuriyet Dönemi’yle 
başlamıştır1. 1937 yılında, mimar Sedat Çetintaş tarafından, Abideleri 
Koruma Heyeti adına, Sivas Keykavus Şifahanesi’nde yapılan çalışmala-
rı2; 1941 yılında, Türk Tarih Kurumu’nun Konya Alaeddin Tepesi’nde 
yürüttüğü hafriyat bağlamında, Prof. Remzi Oğuz Arık idaresindeki he-
yetin kazı ve sondajları ile başka çalışmalar takip etmiştir. Anadolu’da 
Türk Saray mimarisi üzerine yapılan ilk çalışma olması nedeniyle önem 
arz eden Alaeddin Tepesi hafriyatında çok sayıda çini, stuko süslemeler 
ortaya çıkarılmış; bu kazı ve sondajların sonuçları detaylı bir şekilde ya-
yınlanmıştır3. 1943 ve 1945 yıllarında, mimar Sedat Çetintaş tarafından 
yürütülen Bursa’daki Orhan Bey Hamamı kazısı ile 1943, 1944, 1945 ve 
son olarak 1947’de yapılan bazı sondajlarla tamamlanan Yıldırım Darüş-
şifası’ndaki çalışmalar bu alanda yapılan ilk çalışmalar olarak ele alın-
mıştır4. 

Bu kazı ve sondaj çalışmaları sonrasında, doğrudan Ortaçağ’a yönelik 
ilk sistemli ve bilimsel kazılar Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından başla-
tılmıştır. Aslanapa’nın Diyarbakır’da başladığı kazıyı, Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde, Türk sanatının birçok alanını aydınlatan kazıları takip et-
miştir. Dönemin zor koşullarında, kısıtlı ödeneklerle Aslanapa’nın, daha 
sonra alanında önemli isimler olan öğrenci ve araştırmacılarla yürüttüğü 
bu kazılar önemli bilimsel veriler sunmuştur. 

Aslanapa’nın yürüttüğü kazılar sonucunda yayınladığı bilimsel çalış-
maları, kazı sonuçları yanında önemli değerlendirmeler içermektedir ve 
hala ilk kaynak olma özelliğini korumaktadır. Bu yazıda, Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa tarafından yürütülen kazılar bir kronoloji içinde ele alınıp; so-
nuçları, Türk Sanatı bağlamındaki önemi ve bugünkü durumları üzerin-
de durulacaktır. 

Diyarbakır, İçkale’deki Artuklu Sarayı Kazısı 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yürütülen kazılardan ilki, Diyar-
bakır’da, İçkale’de, Virantepe, Top Tepe diye adlandırılan yığma bir tepe 
                                                           
1 Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yapılan kazıları da içeren kapsamlı bir makale yayın-

lanmıştır. Bkz.: Şerare Yetkin, “Türkiye’de Elli Yıl İçinde Yapılan Türk Sanatı İle İlgili Kazı-

lar”, Cumhuriyet’in 50. Yılına Armağan, İstanbul, 1973, s. 271-290. Bu yazı, Aslanapa’nın 

yürüttüğü kazılarla ilgili yazılarından, dönem dönem kendisiyle yapılan görüşmelerden ve 

Prof. Dr. Ara Altun tarafından kaleme alınmış olan Aslanapa hakkındaki çalışmalardan ya-

rarlanılarak hazırlanmıştır. 
2 Sedat Çetintaş, “Sivas Şifaiyesinde Yaptırılan Mimari Hafriyat”, Belleten III, Ankara, 1939, 

s. 61-67. 
3 Mahmut Akok, “Konya’da Alaeddin Köşkü, Selçuk Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya 

Dergisi, XI, Ankara, 1969, s. 47-73. 
4 Sedat Çetintaş, Bursa’da Murad I ve Beyazıt I Binaları, İstanbul, 1952, s. 38-47. 
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üzerinde bulunan ve kazılar sonucunda mimari ve süsleme özellikleri 
tespit edilen saray kalıntılarıdır. Anadolu’daki Artuklu saray mimarisi-
nin, bilinen sınırlı örneklerinden biri olan bu sarayın varlığı yazılı kay-
naklardan bilinmekle birlikte, kazı yapılıncaya kadar mimari ve süsleme 
özellikleri hakkında bilgi yoktu5. 

Yazılı kaynaklardaki sınırlı bilgiler ve A. Gabriel’in 1932’de Diyarba-
kır’daki incelemeleri sırasında, hiçbir iz kalmadığını belirttiği Artuklu 
Sarayı’na dair kazı çalışmaları, bu tarihten yaklaşık 30 yıl sonra yapıla-
bilmiştir. 1646-1947 yıllarında sarayın bulunduğu tepeye bir su deposu 
yapılması ve sonrasında telsiz istasyonu kurulması için toprağın kazıl-
ması sırasında ele geçen firuze sır altına siyah dekorlu çift başlı kartal 
arması, çini kitabe parçaları ve çini levhaların bulunması üzerine du-
rum, müze idaresine ve oradan da Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’ne bildirilmiştir. Bulunan bu ilk parçalar bölgenin öneminin belir-
lenmesinde etkili olmuş; 1955 ve 1959 yıllarında Aslanapa’nın Diyarba-
kır’a yaptığı inceleme gezileri sırasında da bu bölgede bulunan keramik 
parçaları ve yazılı kaynakların aktardıklarından yola çıkılarak burada 
kazı yapılmasının gerekli olduğu anlaşılmış; Aslanapa’nın girişimleri so-
nucunda 1961 yılında kazıya başlanabilmiştir (Foto: 1). Çeşitli sebeplerle 
ve ödenek yokluğu yüzünden bu tarihe kadar ertelenen kazı çalışmaları, 
daha önce çift başlı kartal armasının da bulunduğu yığma tepede, 15 
Eylül 1961 tarihinde başlatılmış; 15 gün süren kazı çalışmaları sonu-
cunda çok önemli verilere ulaşılabilmiştir. Kaynaklarda bahsi geçen sa-
rayın kalıntıları ve en önemlisi de divanhane kısmı ortaya çıkarılmıştır. 
Yığma tepenin en yüksek noktasındaki düzlükte yer alan sarayın kesme 
taştan duvarları yanında, dört eyvan şemasına sahip bölüm ve ortasında 
yer alan köşeleri pahlanmış sekizgen şemadaki havuz; güney eyvanına 
devam eden selsebil kazı sonucu ortaya çıkarılmıştır. Sarayın divanhane 
kısmına ait olduğu anlaşılan bu birimin süsleme özellikleri açısından 
önemli bir örnek olduğu görülmüştür. Havuzun içinin tamamen renkli, 
küçük cam ve taştan mozaiklerle kaplı olduğu; her kenarda, yine renkli 
mozaiklerle yapılmış, stilize denebilecek ikişer ördek ve balık figürünün 
bulunduğu tespit edilmiştir. Havuzun fıskiyesi ve kenarları ise renkli 
taşlardan oluşturulan çeşitli geometrik şekillerle süslenmiştir. Havuzun 
ortasındaki yükseltilmiş kısmının da tamamen renkli çini levhalarla kap-
landığı görülmüştür. Havuz geniş bir kanalla selsebile bağlanmakta; gü-
ney eyvanına devam eden bu selsebilin ucunda da bir kerevet/seki yer 
almaktadır. Üst kısmı yıkılmış olmakla birlikte bu seki ve selsebil de ta-
mamen levha çinilerle kaplanmıştır. Tek renkli çinilerin yanında, teknik 
                                                           
5 O. Aslanapa, “Diyarbakır Sarayı Kazısından İlk Rapor (1961)”, Türk Arkeoloji Dergisi, C. XI, 

S. 2, Ankara, 1961, s. 10-18; O. Aslanapa, “Erster Berisht über die Ausgrabung Des Palas-

tes Von Diyarbakır”, Istanbuler Mitteilungen, 12, Tübingen, 1962, s. 115-128. 
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ve dekor olarak özellik gösteren iki ayrı çini parçasının tespit edilmesi çi-
ni sanatı açısından önemlidir. Renkli taş ve cam küp mozaiklerle yapılan 
figürlü süslemelerin Anadolu Türk mimarisinde ilk defa burada görülme-
si, bu kazı sonucu ortaya konulan yeniliklerden biridir. İçkale’deki bu 
Artuklu Sarayı’nda yapılan kazıda sarayın tarihi hakkında herhangi bir 
kitabe ele geçirilmemekle birlikte, çift başlı kartal armalı çini buluntular 
ve bu dönemde inşa edildiği kitabeleriyle bilinen buradaki yapı, sur, ke-
merlerden yola çıkılarak; Aslanapa tarafından saray Artuklu hükümdarı 
Melik Nasırüddin Mahmud zamanına (1200-1222) tarihlendirilmiştir. 

Kazıya, 1962 yılı Eylül ayında da devam edilmiş; bu ikinci sezon ça-
lışmalarında saraya ulaşan taş merdivenler ve küçük bir hamam yapısı 
ile buraya bağlı küçük birimler ortaya çıkarılmıştır. Kazıda bol miktarda 
sgrafitto ve sır altı tekniğinde keramik parçası da bulunmuştur. 

Yapılan kazılar sonucunda Diyarbakır’daki bu İçkale Sarayı, plan ve 
süsleme özellikleriyle önemli bir örnek olarak, kalan kısımlarıyla gün yü-
züne çıkarılarak belgelenmiştir. Saray, dört eyvanlı şemanın devamcısı 
olarak nitelendirilebilen selsebilli mozaik döşeli divanhanesi, bağlantılı 
mekânları ve küçük ölçekli özel hamamı ile Anadolu köşk ve saray mi-
marisinde özel bir yere sahiptir6. 

2000 yılında başlatılan, İçkale’yi Kültür ve Turizm merkezi olarak dü-
zenleme projesi kapsamında, kolordu, adliye ve diğer kamu kurumları 
buradan ayrılmıştır. İçkale’nin kuzey batısında yer alan bu yığma tepe-
deki Artuklu Sarayı’ndan, bugün bazı duvar kalıntıları görülebilmekte-
dir; kalıntıların büyük bir kısmı betonla kapatılmıştır. 

Aslanapa, Diyarbakır İçkale’deki sarayın korunamamasından duydu-
ğu üzüntüyü her fırsatta dile getirmektedir. Kazının yapıldığı dönemde 
askeri bölge olan bu yerde çok rahat çalıştıklarını; gerek dönemin askeri 
valisi gerekse askeriyenin kendilerine çok yardımcı olduklarını belirt-
mektedir. 1960 ihtilali sonrası olması nedeniyle askeri yönetimin etkin 
olduğu dönemde, yönetimin ve askeriyenin gereken kolaylığı fazlasıyla 
göstermiş olduğunu, minnet duyguları içinde ifade etmektedir. Ancak 
sonraki yıllarda, kazı alanıyla ilgili aldığı bilgilerden üzüntü duyduğunu 
da eklemektedir. Askeri bölgedeki bu alanın üzerine bir dönem pencere-
siz, beton bina yaptırıldığını; bunun da mozaiklerin zarar görmesine ne-
den olduğunu; daha sonra bu binanın yıktırıldığını; saray kalıntılarına 
zarar verildiğini duymuş olmasının kendisini çok üzdüğünü ifade etmek-
tedir. 

İznik, Sultan Orhan İmaret Camii Kazısı 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yürütülen kazılardan biri de Os-
manlı’nın önemli mimari eserlerinin bulunduğu Bursa’nın İznik ilçesin-
                                                           
6 Ara Altun, Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul, 1978, s. 281. 
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dedir. Aslanapa’nın İznik’teki çalışmaları, 1963 ve 1964 yıllarında, iki 
dönem yürütülen İznik Orhan İmareti kazısıyla başlamıştır. Çeşitli kay-
naklarda, İznik surları dışında Orhan Gazi’nin kenti kuşatması sırasında 
bir külliye yaptırdığı geçmektedir ve son olarak Otto Dorn, yapının he-
men tamamen yok olduğunu, temel ve bazı duvar izleri dışında hiçbir 
kalıntısının bulunmadığını belirttiği Orhan Camii’nde kazı yapılmasının 
gerekli olduğu görülmüştür. 

Orhan İmareti Camii, kentin güney yönünde bulunan Yenişehir Kapı’-
nın yaklaşık yarım kilometre dışında bulunmaktadır. 1963 yılında, tarla-
lar arasında, tamamen funda ve çalılıklarla örtülü olan alan temizlene-
rek, 10 günlük bir kazı sonunda yapının plan ve süsleme özellikleri hak-
kında bilgi edinilebilmiştir (Foto: 2). 2-12 Temmuz tarihleri arasında yü-
rütülen bu ilk kazı döneminde, Sultan Orhan İmareti Camii’nin kalan kı-
sımları temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Planının, Osmanlı mimarlık 
terminolojisine tabhaneli, zaviyeli, ters T planlı, yan mekânlı camiler ola-
rak giren şemada olduğu tespit edilmiştir. Plan, arka arkaya iki mekân-
la, bu mekâna yanlardan kapılarla bağlanan dikdörtgen mekânlardan 
oluşmaktadır. Son cemaat yerine dair bulunan altı sütunun devşirme ol-
duğu ve caminin beş bölümlü bir son cemaat yerine sahip olduğu anla-
şılmıştır. Yapının mihrabı, minaresi ve örtü sistemine dair bir ize rast-
lanmamıştır. 

Kazı sırasında, molozlar arasında taş ve mermer söve parçaları ile 
kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş palmet ve rumiler, kabartmalı baklava 
süslemeler ve geometrik geçmelerden oluşan alçı süsleme parçaları da 
bulunmuştur. Duvarlarda, büyük bir kısmı dökülmüş olmakla birlikte, 
yer yer görülen yeşil ve firuze renkteki altıgen çini parçaları yapının du-
varlarının, erken dönem Osmanlı mimarisinde yaygın olarak kullanılan 
altıgen düz çinilerle kaplanmış olduğunu göstermiştir. 

1963 yılında yapılan kazıda, yapının plan ve süsleme özelliklerinin 
belirlenmesi yanında; parçalanmış da olsa kitabesinin bulunması önem-
lidir. Büyük bir kısmı toplanarak bir araya getirilen kitabenin kalan kı-
sımlarından okunabildiği kadarıyla yapı, Orhan Gazi’nin sultan unvanını 
aldığı 735 (Miladi: 1335) yılında inşa edilmiştir7. 

İznik Sultan Orhan İmaret Camii kazısı 1964 yılında, 9-17 Temmuz 
tarihleri arasında da sürdürülmüş; yan mekânlar ve son cemaat yeri ta-
mamen açılarak temizlenmiştir. Bu ikinci kazıda, ilk kazıda belirlenen 
plan esas itibariyle değişmemekle birlikte bazı detaylar belirlenebilmiş-
tir8. 
                                                           
7 İznik Orhan Camii’nin kitabe parçaları, beton bir blok üzerinde birleştirilmiş halde, İznik 

Müzesi’nde bulunmaktadır. 
8 Oktay Aslanapa, “İznik’te Sultan Orhan İmaret Camii Kazısı”, Sanat Tarihi Yıllığı I, İstan-

bul, 1964-1965, s. 16-31. 

509



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

İznik’teki Sultan Orhan İmaret Camii kazısı, erken Osmanlı mimari-
sinde karşımıza çıkan bir plan tipolojisinin ilk örneğini belirlemesi açı-
sından mimarlık tarihi alanında özel bir yere sahiptir. Bu kazılardan ön-
ce, İznik’teki Nilüfer Hatun İmareti’yle başlatılan ve çeşitli isimlerle ad-
landırılan yan mekânlı camilerin ilk örneğinin 1335 tarihli, Sultan Or-
han İmaret Camii olduğu anlaşılmıştır. 

Erken Osmanlı şehirciliğinde, belli bir strateji ile uygulandığı bilinen ve 
sur dışındaki yeni yerleşim için yaptırılan bayındırlık yapılarından biri oldu-
ğu anlaşılan Orhan İmareti, bu anlamda da erken ve önemli bir örnektir9. 
Orhan Gazi’nin İznik kuşatması sırasında, surların dışında inşa ettirdiği bu 
yapının planının asıl gelişimi erken dönem Bursa camilerinde olmuştur10. 

İznik Sultan Orhan İmaret Camii kazısı sırasında, caminin ilerisinde 
bulunan Orhan Hamamı’nda da kazılar yapılarak planı tam olarak orta-
ya çıkarılmıştır. Burada, küçük kubbeli mekânın alttan ısındığını göste-
ren tuğla sıraları bulunmuştur11. 

Yaklaşık 50 yıl önce temizlenerek ortaya çıkarılan ve Osmanlı mimari-
sinde plan tipolojisi bakımından, kitabeli ilk örnek olan İznik Sultan Or-
han İmaret Camii bugün, yine tarlalar arasında kalmış; harap bir vazi-
yette, kalan kısımları da yok olarak/yok edilerek silinip gitmek üzeredir 
(Foto: 3). İznik’in sur dışında, bu yönde yapılanmasının giderek arttığı 
son yıllarda, bu yapının tekrar ele alınmasının gereği Aslanapa tarafın-
dan ifade edilmektedir. 

Kayseri, Keykubadiye Köşkleri Kazısı 

Kayseri’deki, Şeker Gölü’nün doğusundaki Keykubadiye Köşkleri Ka-
zısı 23-27 Haziran 1964 tarihleri arasında yapılmıştır. Daha önce Zeki 
Oral tarafından yapılan sondajlarla ve tarihi kaynaklardaki bilgilerden 
yola çıkılarak, mevcut yapı kalıntısı I. Alaeddin Keykubat Dönemine ta-
rihlendirilmiştir12. Bu sondajların devamı olarak, Prof. Dr. Oktay Aslan-
apa başkanlığında, 1964 yılında başlatılan kazıda, burada üç yapı kalın-
tısı belirlenmiştir (Foto: 4). Bunlardan, daha önce tespit edilen, kervan-
sarayların köşk mescitlerini hatırlatan baldaken tarzındaki, çapraz to-
nozlu yapının kemer ayakları kazılmış; taş temellere ve firuze sırlı küçük 
çini parçalarına ulaşılmıştır. Belli bir derinlikten sonra bol miktarda su 
çıktığı için kazıya devam edilememiştir. Taş işlemelerinin aşınmış olduğu 
belirlenmiş; sadece kemer alınlığına yakın tek bir taş parçası üzerinde 
örgülü geçme dekor görülebilmiştir. 
                                                           
9 Ara Altun, “İznik Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), İstan-

bul, 2000, s. 276. 
10 Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986, s. 7-8. 
11 Şerare Yetkin, “a.g.m.”, s. 276. 
12 Zeki Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, XVII, Ankara, 1953, s. 501-517. 
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Bu alandaki ikinci kazı ise ilk köşkün elli metre kuzeyinde, göle doğ-
ru uzanan tepe üzerinde yapılmış; alan açılınca kesme taşlar ve tonoz yı-
kıntılarıyla bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Birbirine paralel üç to-
nozla örtülü küçük bir köşk olduğu anlaşılan bu kalıntının, ön biriminin 
bir balkon veya kayıkların rahatça yanaşması için sahil terası, iskele ola-
bileceği tahmin edilmiştir. 

Baldaken tarzındaki köşkün yüz metre kadar güneyinde, tonoz kalın-
tısının bulunduğu yerde yapılan son kazıda yapı temel izleri ile kalıntı-
lardan küçük bir mutfak olduğu anlaşılan birim belirlenmiştir. 

Keykubadiye köşklerinde yapılan kazılar sırasında, kalıntılar arasın-
da dağınık halde çini parçaları ele geçmiştir. İki grup halinde değerlen-
dirilen bu çini parçalarından birinci grubu, sır altına koyu mavi, firuze 
ve patlıcan rengi dekorlu, geometrik, yıldız ve örgülü geçmeli parçalar 
oluşturmaktadır. Anadolu Selçuklu çağındaki diğer geometrik dekorlu 
çinilerle benzer özellik gösteren bu çini parçalarının yanında, ikinci bir 
grup olarak tanıtılan firuze sır altına siyah renkte, kalın geometrik geç-
melerin aralarının spiral kıvrık dallarla dekorlandığı örnekler de kazı 
buluntuları arasındadır. Aslanapa, daha önce Selçuklu çinilerinde ta-
nımadığımız bir dekor olarak gruplandırdığı bu çini parçalarında uygu-
lanan süslemenin Osmanlı Dönemi mavi-beyaz çinilerinde Haliç işi ola-
rak tanımlanan grupta tekrar ortaya çıktığına değinerek dikkat çekmiş-
tir13. 

1992 yılında, köşk yapılarının önündeki göl kurutulunca içerisinde 
bol miktarda, geometrik ve bitkisel süslemeli; birkaç tane de figürlü süs-
lemenin yer aldığı çini parçaları çıkmıştır14. Sır altı ve sır üstü tekniğin-
deki bu çini parçaları ve daha önce bulunan çini parçaları saray yapıla-
rının, diğer Selçuklu saraylarında olduğu gibi çinilerle kaplı olduğunu 
göstermektedir. I. Alaeddin Keykubad’ın burada öldüğünü yazan ve sa-
ray hakkında teferruatlı bilgiler veren İbni Bibi’nin tanımlamaları, bu ka-
lıntı ve buluntularla örtüşmektedir. 

Bugün Kayseri Şeker Fabrikası’nın sınırları içinde kalan ve hızla tah-
rip olan tonoz ve baldaken köşk kalıntısı yok olmamak için zamana ve 
diğer etkenlere direnmektedir. 

Kayseri’de, kazı yapıldığı dönemde de aktif olan, Şeker Fabrikası loj-
manlarında, nispeten iyi sayılabilecek koşullarda kalınarak yürütülen 
kazıda, kazılabilecek yerlerin kazıldığını ve ulaşılabilecek kısımlara ula-
şıldığını belirten Aslanapa, Şeker Gölü ortasındaki adaya, çok fazla yılan 
olduğu için girilemediğini söylemektedir. 
                                                           
13 Oktay Aslanapa, “Kayseri Keykubadiye Köşkleri Kazısı (1964)”, Türk Arkeoloji Dergisi, 

S. 13/1, İstanbul, 1965, s. 19-41. 
14 Osman Eravşar, “Kayseri’de Selçuklu Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, S. 1, İstanbul, 

2000, s. 93. 
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Konya, Tac’ül Vezir Medresesi Kazısı 

1964 yılı yazında, Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından, Konya’da tür-
benin bitişik olduğu Tac’ül Vezir Medresesi kalıntısında bir sondaj yapıl-
mış, fakat devam edilmemiştir15. 

Aslanapa, yapılan sondajda hiçbir veriye ulaşılamadığı için çalışmaya 
devam edilmediğini söylemektedir.  

Kalehisar’daki Mimari Eserlerle İlgili Kazılar 

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı, Alacahöyük yakınlarındaki, eski ve kü-
çük bir Selçuklu merkezi olduğu bilinen Kalehisar’daki kalıntılarla ilgili, 
1965 ve 1966 yıllarında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından birtakım in-
celeme, sondaj ve kazılar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, daha 
önce yeterince bilinmeyen kervansaray, medrese ve hamamın plan ve 
mimari özellikleri hakkında önemli verilere ulaşılabilmiştir16. 

Araştırmacıların daha önce de inceleyip yayınladıkları ve Kalehisar’-
daki yapıların en önemlisi olan, Husamiye Medresesi adıyla tanınan, tek 
katlı, 2 eyvanlı Selçuklu yapısının daha detaylı bir planı ve mimari özel-
likleri, Aslanapa’nın yaptığı sondaj ve incelemeler sonucunda belirlene-
bilmiştir. Aslanapa medreseyi, plan ve mimari özelliklerinin yanı sıra, 
kazılar sonuncunda ele geçen keramik buluntularla da destekleyerek 
XIII. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirmiştir. 

Kalehisar’da yer alan ikinci yapının, kazılar sonucunda bir kervansa-
ray olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda uzanan kervan-
sarayın, birbirinden farklı şemada, yan yana sıralanmış üç bölümlü bir 
yapı olduğu; bilinen Selçuklu kervansaraylarından farklı bir plan şema-
sına sahip olduğu belirlenmiştir. Tarihlendirme konusunda net bir şey 
söylememekle birlikte, Aslanapa yapının XIV. yüzyılın sonu olabileceğini 
ileri sürmüştür. Aynı yerde, kazı yapılmadan önce tek bir kemer halinde 
mevcut olan kalıntının, çalışmalar sonunda bir hamam kalıntısı olduğu 
görülmüştür. Duvar izlerinden sadece sıcaklık kısmının planı çıkarılabi-
len hamamın halvet (sıcaklık) birimi dört eyvanlı bir plan şeması sun-
maktadır. Böylece Selçuklu çağı ve hemen sonrasına ait üç önemli mi-
mari eser ortaya çıkarılıp tarihi önemleri belirlenmiştir. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın Kalehisar’da yaptığı kazılarda mimari eser-
lerin yanında en önemli buluntuları çini-keramik örnekleri oluşturmuştur. 

Kalehisar, Keramik Fırınları Kazısı 

Kalehisar’da, bir tarla kazılırken sgrafitto tekniğindeki figürlü parça-
ların bulunması üzerine kazı yapılmasına karar verilmiş; 1965 yılında, 
                                                           
15 Şerare Yetkin, “a.g.m.”, s. 277. 
16 Oktay Aslanapa, “Kalehisar’da Bulunan Mimari Eserler”, Sanat Tarihi Yıllığı II, İstanbul, 

1968, s. 1-14. 
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Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından burada kazıya başlanmıştır17. Kazı 
sonunda iki keramik fırınının bulunması Türk çini-keramik sanatının 
gelişimi açısından oldukça önemli görülmüştür. Bir Selçuklu çağı tekniği 
olarak bilinen “slip” tekniğindeki parçaların burada bulunması, üretim 
yerinin Kalehisar olduğunun anlaşılması sonraki gelişmelere ışık tut-
muştur. Kalehisar’da bulunan fırınlarda, “slip” tekniğinde keramik üreti-
mi olduğunun görülmesi ve daha sonra İznik’teki Osmanlı keramiğinin 
ilk döneminde de bu tekniğin kullanılmış olması, Selçuklu ve Osmanlı 
keramik sanatındaki bağlantıyı kanıtlayan somut veriler olmuştur18. 

Afyon, Hisarardı Medresesi Kazısı 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından, 1965 yılında Afyon Kalesi’nin 
batısında, şehrin dış mahalleleri arasında bulunan Hisarardı Medrese-
si’nde kazı yapılmıştır19. Kazıya başlandığı sırada, yalnız girişin sağ ve 
solundaki odalarının dış duvarları ayakta; yer yer dış duvar kalıntıları da 
izlenebilmekte olan medrese kalıntısının büyük bir kısmının toprak al-
tında olduğu belirtilmiştir20. Yapılan kazı sonunda avlu ve bazı medrese 
odalarının girişleri yanında, diğer kısımları belirlenebilmiştir. Eğimli bir 
arazide inşa edilmiş olan medresenin, avlusunun üzeri açık, iki veya tek 
eyvanlı medrese grubuna girdiği; moloz taştan tek katlı olarak inşa edil-
diği anlaşılmıştır. Planından hareketle medresenin 13. yüzyılın ikinci 
yarısında inşa edilmiş olabileceği düşünülmüştür. 

Selçuklu ve Beylikler devrinin bu önemli merkezinde, yapılan kazı 
sonucu ortaya çıkarılan medrese, bu dönemden kalan tek medrese yapı-
sı olması açısından önemlidir. Yaklaşık 45 yıl önce ortaya çıkarılan yapı-
dan bugün hiçbir iz kalmamıştır. Harabeye dönmüş olan medresenin 
bulunduğu yere 1978 yılında sağlık ocağı yapılmıştır21. 

İznik, Stuko Buluntuları Kazısı 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın İznik’te yürüttüğü çalışmaların bir par-
çası olarak, daha önce müze müdürlüğünün birtakım stukolar tespit 
                                                           
17 Oktay Aslanapa, “Keramiköfen und figürliche Keramik aus Kalehisar”, Anatolica, I, Lei-

den, 1967, s. 135-142. 
18 Ara Altun, “Diyarbakır İçkale/Kalehisar/Eski Van Ulu Camii Kazıları ve Türkiye’de İstan-

bul Üniversitesi’nin Ortaçağ Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1932-1999), 

İstanbul, 2000, s. 274. 
19 Şerare Yetkin, “a.g.m.”, s. 280. 
20 Bu medrese kazısının yayın hakkı, kazı başkanı tarafından, o dönemde doktora öğrencisi 

olan ve kazı ekibinde bulunan Prof. Dr. Metin Sözen’e verilmiştir. Metin Sözen, Anadolu 

Medreseleri, Selçuklular ve Beylikler Devri, İstanbul, 1970, s. 127-130. 
21 Bu bilgi, Afyonkarahisar Müzesi uzmanı, Ahmet İlaslı’nın 2009’da Anadolu Ajansı’na 

yapmış olduğu açıklamadan alınmıştır. Haber kaynağı http://www.haykiris.net/Haberler. 
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edip toplattığı yerde, 1968 yılı yazında, Aslanapa başkanlığındaki ekip 
tarafından bir kazı yapılmıştır22. Saraybahçe denilen yerde, Süreyya So-
kak’ta, bir evin inşası sırasında çıkan alçı parçalarının bulunduğu alan-
da yapılan çalışmada sokak seviyesinden 1 metre kadar derinlikten çıka-
rılan bir kitabe frizi parçası, büyük bir nişin parçaları, daha önce bulu-
nan frizin benzeri olan parça ile çiçekli kufi ve diğer kitabe parçaları bu-
lunanlar arasındadır. Bu stuko parçalarının derin rölyef halinde geomet-
rik geçme ve yıldız dekorlu, natüralist bitki dekorlu; ayrıca çiçekli kufi 
yazının kullanıldığı parçalar olduğu; çok kaliteli bir işçilik ve teknik ser-
giledikleri belirlenmiştir. Birleştirilemeyen stuko parçalarda erken Os-
manlı devri mimari süslemesinde görülen motiflerin toplu halde verilme-
si, bunların tarihlendirilmesi için XIV-XV. yüzyılların önerilmesinde be-
lirleyici olmuştur. Önce bir saray yapısına ait olabileceği düşünülen par-
çaların, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce bir camide çıkarılan molozlarla 
birlikte buraya dökülmüş olduğu öğrenilmiştir23. Bu süslemelerin, erken 
dönem yan mekânlı camilerinin süslemesiyle ilgili olabileceği düşünül-
müş24; ancak kaynağı tam olarak saptanamamıştır. Kolay tahrip olabilen 
stuko süslemelerin erken örneklerinin bulunması, erken Osmanlı mima-
ri süslemesindeki stuko süslemenin, dönemin taş, çini, ahşap gibi diğer 
süsleme örneklerinde görülenlerle örtüşmesi, dönem beğenisinde görü-
len süsleme repertuarını sunması açısından önemlidir. 

Yenişehir, Reyhan Paşa Lahti ve Etrafında Yapılan Kazı 

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 1969 yılı Ağustos ayında, Osman Gazi 
ve Orhan Gazi dönemlerinden kalan eserlerle ilgili, Prof. Dr. Oktay As-
lanapa tarafından bazı inceleme ve sondajlar yapılmıştır. Şehrin dışında-
ki bir tarlada, toprak yığını üzerine bırakılmış sülüs kitabeli iki parça 
mermer lahit kapağı ile baş ve ayak taşları bulunmuş; bunların sondaj 
ve temizleme sonunda kesme taştan yüksek kaideli bir mezara ait oldu-
ğu anlaşılmıştır25. Lahit kapağı ve mezar taşları temizlenerek aslına uy-
gun şekilde birleştirilmiştir. Mezarın etrafı temizlenince tuğla bir zemin 
ve duvar kalıntılarına rastlanmış; bu duvar kalıntıları tarla içine devam 
ettiğinden, döşemenin büyük kısmı açıkta bırakılarak kazıya son veril-
miştir. Duvar izleri, bir zaviyeye ait olması muhtemel kalıntılar olarak 
                                                           
22 Kazı başkanı tarafından verilen izinle bu buluntular, kazıya katılmış olan Gönül Güreş-

sever (Cantay) tarafından değerlendirilmiştir. Bkz. Gönül Güreşsever, “Ağustos-1968, İznik 

Çini Fırınları Kazısı Sırasında Çıkarılan Stuko Buluntular”, Sanat Tarihi Yıllığı II, 1966-1968, 

İstanbul, 1968, s. 200-208. 
23 Gönül Güreşsever, a.y. 
24 Şerare Yetkin, “a.g.m.”, s. 283. 
25 Oktay Aslanapa, “Bursa Yenişehir’inde Reyhan Paşa’nın 734 (1333) Tarihli Mezartaşı ve 

Lahdi”, Sanat Tarihi Yıllığı III, 1969-1970, İstanbul, 1970, s. 59-67. 
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değerlendirilmiştir. Reyhan Paşa’nın mezar taşında ölüm tarihi 734 H./ 
1333 M. olarak okunmuştur. Kişi ve tarihle ilgili veriler birtakım prob-
lemleri gündeme getirmiş; bunlar ilgili yayında Aslanapa tarafından kap-
samlı bir şekilde ele alınmıştır. 

Muhtemelen define arayıcıları tarafından sökülüp dağıtılmış olan 
Reyhan Paşa’nın lahti, Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın çalışmalarıyla orta-
ya çıkarılmış ve tanıtılmıştır. Yenişehir’in güneyinde, İnegöl yolunun ba-
tısındaki tarla içinde yer alan Reyhan Paşa’nın mezarı, bugün bakımsız 
durumdadır. 

Eski Van Ulu Camii Kazısı 

Eski Van şehrinde, Orta Kapı ile Tebriz Kapı yollarının kesiştiği alan-
da, şehrin orta yerinde bulunan Eski Van Ulu Camii’nin kazısı, Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa tarafından 1970, 1971 ve 1972 yıllarında, üç dönem 
sürdürülmüştür (Foto: 5). XX. yüzyılın başında, bu bölgedeki eserleri in-
celeyen W. Bachmann tarafından yayınlanmış olan plan ve fotoğraflar-
dan Van Ulu Camii’nin yıkılmadan önceki durumu öğrenilebilmiştir. 
Bachmann, Selçuklu eseri olarak tanıttığı yapıyı zengin çini süslemeli 
bir örnek olarak tanımlamış ve Anadolu’nun sayılı çinili abideleri arasın-
da saymıştır. Bachmann’ın yayınladıklarından, caminin mimarisi ve süs-
lemeleri hakkında fikir edinilebilmiş ise de birçok bakımdan tartışmalı 
durumların olmasından dolayı burada bir kazı ve araştırma yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa, ilk çalışmayı 14 Temmuz 1970’de başlat-
mıştır. Taçkapı’nın bulunduğu batı cephesinden başlatılan kazı, batı du-
varı ve mihrap duvarı boyunca yürütülmüş; doğu duvarından kalan kı-
sımlar da tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonunda elde edilen veriler 
tarihlendirme için bir fikir vermiş; ancak yapıda Bachmann’ın mevcut ol-
duğunu söylediği hiçbir çini süslemeye rastlanmamıştır. Caminin mihra-
bı, güney duvarı, doğu ve batı yanları rölyef halinde zengin tuğla ve alçı 
süslemelerle kaplanmış ve alçı süslemeler sarı, mavi, kırmızı ve yeşil ol-
mak üzere zengin bir renk skalası kullanılarak süslenmiştir. Bu veriler, 
kazının ilk sezonunda tespit edilmiş önemli bulgulardır26. 

Ağustos 1971 yılında da devam ettirilen Van Ulu Camii kazısı, 1972 
Haziran’ı sonunda tamamlanmıştır. Bu üç kazı sezonu sonunda elde edi-
len veriler kapsamlı bir şekilde ele alınarak, Aslanapa tarafından yayın-
lanmıştır. Van Ulu Camii duvarlarının iç tarafı boydan boya temizlenmiş, 
payelerden kalan kısımlar da eksiksiz olarak ortaya çıkarılmıştır. Üç dö-
nemde yapılan bütün bu çalışmalar sonunda, Bachmann’ın 1911’de ha-
rap ve kısmen yıkılmış durumda belgelediği cami planının detaylarında 
                                                           
26 Oktay Aslanapa, “1970 Temmuz Van Ulu Camii Kazısı”, Sanat Tarihi Yıllığı IV, 1970-

1971, İstanbul, 1971, s. 1-15. 
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bazı farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Plan yanında, camideki asıl önemli 
verilerin tuğla ve alçı süslemelerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Süsle-
mede kullanılan geometrik ve bitkisel kompozisyonlar, kabaralar, yazı 
kuşakları, kufi yazıların zenginliği dikkati çekmiştir. Elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde, Van Ulu Camii’nin XIV. yüzyılın sonuna tarihlendi-
rilebilecek bir Karakoyunlu yapısı olduğu görüşünün kuvvet kazandığı 
belirtilmiştir27. Mihrap önü kubbeli, çok ayaklı bir plan şeması sunan 
Van Ulu Camii’nde, bu tarihe kadar bilinenin aksine, sırlı tuğla, çini 
süsleme kullanılmadığı; iç süslemelerde sadece alçı ve renkli kalem işi 
kullanıldığı, Aslanapa’nın yürüttüğü kazılar sonucunda ulaşılan en 
önemli bilgidir. 

Eski Van kentinde, Van’ın önemli tarihi değerlerinden biri olan Van 
Ulu Camii’nin belli bir seviyeye kadar minaresi ile temel seviyesinde du-
var izleri günümüze ulaşabilmiştir. 

Aslanapa, kısıtlı imkânlarla yürütülen bu kazıdan bahsederken yerel 
yönetimlerin de bazen kendilerine destek çıktığını; mesela Van’da ulaşım 
için kendisine at verildiğini, “at ikramı” şeklinde gülümseyerek ifade et-
mektedir. 

İznik Çini Fırınları Kazısı 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın uzun süre yürüttüğü ve halen devam et-
tirilen İznik Çini Fırınları Kazısı ile ilgili çalışmalar iki dönemde ele alın-
mıştır. 

Bursa ilinde, adını aldığı İznik gölünün doğusunda yer alan, surlarla 
çevrili İznik ilçesinin çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. İz-
nik, Osmanlı Dönemi’nde de uzun bir süre önemini korumuştur. 

Uzun dönem Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yürütülen, İznik’te-
ki çalışmalar ilk olarak 1963 yılında, sur dışındaki Orhan İmareti ve Ha-
mamı Kazısı ile başlatılmıştır. Aslanapa başkanlığındaki bir ekiple yürü-
tülen bu ilk dönem çalışmaları İznik’in tarihi ve kültürel mirasını toplu 
olarak ve çeşitli yönleriyle ele alan çalışmalar olmuştur. Sur içinde çini/ 
keramik konusunda yapılan sondajlar da bu çalışmalar arasındadır28. 
İznik’te halen devam ettirilen İznik Çini Fırınları Kazısı’nın temelini bu 
ilk dönem çalışmaları oluşturmuştur. 1964 ve 1965 yılında yapılan çalış-
malarla üç fırın meydana çıkarılmış; bunlarda üretimi gösteren pek çok 
malzeme elde edilmiştir. 1969 yılına kadar düzenli olarak sürdürülen ça-
                                                           
27 Oktay Aslanapa, “Kazısı Tamamlandıktan Sonra Van Ulu Camii”, Sanat Tarihi Yıllığı V, 

1972-1973, İstanbul, 1973, s. 1-25. 
28 Oktay Aslanapa, “Eski Türk Çini Fırınları”, Türk Kültürü, III/36, Ankara, 1965, s. 93-94; 

“İznik Kazılarında Ele Geçen Keramikler ve Çini Fırınları”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İn-

celemeleri II, İstanbul, 1969, s. 62-73; “Pottery and Kilns from the İznik Excavation”, Forsc-

hungen zur Kunst Asiens, In Memoriam K. Erdmann, İstanbul, 1970, s. 140-146. 
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lışmalar, İznik’te Osmanlı Dönemi çini ve keramiğinin devirleri, teknikle-
ri ve süsleme özellikleri hakkında önemli saptamaların yapılmasını sağ-
lamıştır. 

Literatüre satın alındıkları, bulundukları yerlere veya bezeme üslupla-
rına göre “Milet işi, Haliç işi, Şam işi, Rodos işi” şeklinde, yanlış isimlen-
dirmelerle geçmiş olan çini ve keramiklerin asıl üretim merkezinin İznik 
olduğunun ortaya konulması, bu kazıların en önemli sonucu olmuştur. İlk 
dönem, daha çok sondajlarla yürütülen çalışmalar sonunda bol miktarda 
fırın malzemesi, bozuk imalat, yanık parçalar ve fırın kalıntılarının ortaya 
çıkması Osmanlı çini ve keramiklerinin üretim merkezi ve tekniklerinin 
tespiti yanında; pişirim fırınlarının, üretim atölyelerinin ortaya çıkarılması 
önemli bilimsel veriler sunmuştur. Bütün bu veriler, ulusal ve uluslarara-
sı bildiri, makale ve kitap olarak Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından bilim 
dünyasına tanıtılmıştır. Bu alandaki birçok yayının yanı sıra, 1965 yılında 
Türkçe ve Almanca olarak iki ayrı cilt halinde yayınlanan, Aslanapa’nın 
“Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı” isimli kitabı, daha önce yaptığı 
Diyarbakır İçkale Sarayı ile Kayseri Keykubadiye Sarayı kazılarında elde 
edilen çini ve keramik buluntularla, İznik buluntularının birlikte değerlen-
dirildiği önemli bir kaynak olmuştur29. 

1969 yılı da dâhil olmak üzere, Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığın-
daki ekiple İznik’te sürdürülen bu çalışmalar I. Dönem İznik Kazıları 
başlığı altında değerlendirilmiş; İznik’te Ortaçağ Kazısı geleneğini başla-
tan bu çalışmalar, yoğunluk, fırınların türleri, malzeme ve teknik bakı-
mından önemli veriler sağlamasının yanında, bezeme teknikleri ve üs-
luplarına dayalı bir yöntemle Osmanlı çini ve keramiğinin devirlerinin 
saptanarak yayınlanmasını ve uluslararası bilim çevreleri tarafından ka-
bul görmesini sağlamıştır30. 

İznik’te II. Dönem Kazıları olarak değerlendirilen çalışmalar, 1980 yı-
lında bir yol çalışması sırasında fırın bulunarak durumun Prof. Dr. Ok-
tay Aslanapa’ya bildirilmesi üzerine başlatılmıştır. Yerinde yapılan ince-
leme sonucunda, Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında bir ekiple ça-
lışmaların yeniden başlatılmasına karar verilmiştir. 1981 yılında, çalış-
malara sondajlarla başlanmıştır. İlk yıl on iki kadar sondaj alanında kazı 
yapılmış, İznik’in merkezinde yer alan Ayasofya çalışma alanının odağını 
oluşturmuştur. Ayasofya apsisinin doğusunda yer alan büyük bir kera-
mik çöplüğü belirlenerek araştırılmıştır. İlk üç yıl boyunca, boş alanlar-
daki sondajlara ağırlık verilerek çalışmalar sürdürülmüştür. 1983 yılın-
da Belediye Hamamı olarak bilinen II. Murat Hamamı’nın doğusundaki 
alanda yapılan iki sondaj, daha önceki verilerle birleştirilince kazı çalış-
                                                           
29 Oktay Aslanapa, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul, 1965; Turkishe Flie-

sen Und Keramik In Anatolien, İstanbul, 1965. 
30 Ara Altun, “a.g.m.”, s. 277. 
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malarının bu alanda yürütülmesine karar verilmiştir (Foto: 6-7). Eldeki 
verilerden bu bölgede atölyelerin olduğu anlaşılmıştır. Belediye İş Hanı 
inşaatı sırasında tespit edilen sekiz fırın, yine bu bölgede 1964 yılında 
bulunan iki fırın ve 1965 yılında bulunan çökmüş fırın göz önüne alındı-
ğında hamamın çevresinde atölyelerin olabileceği düşüncesi netleşmiş; 
ikinci dönem kazılarının ana şantiyesi olarak bu bölge belirlenmiştir31. 
Dört yıl gibi bir süre alan kamulaştırma çalışmaları sonucunda bugün 
de devam eden ve İznik Çini Fırınları Kazısı olarak isimlendirilen kazılara 
başlanmıştır. Bu aşamaya kadar elde edilen veriler İznik’teki yoğunluk 
ile teknik ve üsluplar konusunda yeterli birikimi sağladığından, çalışma-
lar fırınlar, fırınlama teknolojisi ve analizlerde yoğunlaşarak çalışmaların 
devam ettirilmesine karar verilmiştir. İznik’te ortalama üç yüz yıllık bir 
zaman dilimine yayılan atölye üretimini daha ayrıntılı dilimlerle incele-
mek sonraki çalışmalarda hedef olarak belirlenmiştir32. 

Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın başlattığı, uzun bir süre devam ettirdiği 
ve onun adıyla bütünleşen İznik Kazıları, o ekip içinde yetişen Prof. Dr. 
Ara Altun başkanlığında sürdürülmüştür. 2007 yılından bu yana, yine 
uzun yıllar çekirdek ekip içinde yer alarak burada çalışmış olan Yrd. 
Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı başkanlığında devam ettirilmektedir. 

İznik Kazıları, dünya çapında tanınan Osmanlı çini - keramiklerinin 
üretimleri, atölyeleri gibi bilimsel anlamda pek çok önemli veriler sun-
muş ve sunmaya devam etmektedir. Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın başlat-
tığı bu kazının günümüze kadar devam ettirilmesinde, onun oluşturdu-
ğu çalışma disiplini, sistematiği ve enerjisi önemli rol oynamıştır. Onun 
hala aynı ilgiyle kazıyı, kazı buluntularını takip ediyor olması bunun en 
önemli göstergesidir. 

İznik Kazıları bilimsel veriler yanında, önemli bir “okul” olma özelliğiy-
le birçok öğrencinin yetişmesini sağlamıştır. Ekip çalışması içinde, yerin-
de görerek, uygulayarak yapılan çalışmalar Sanat Tarihi’ndeki, başta İs-
tanbul Üniversitesi kökenli olmak üzere, birçok akademisyenin buradan 
geçmesini sağlayarak, burada yetişmesine vesile olmuştur. 
                                                           
31 1965 yılında İznik’te bulunan üç çini fırını, maalesef korunamamıştır. Bugün sadece fo-

toğraflardan tanıyabildiğimiz bu fırınlar için Aslanapa her fırsatta üzüntüsünü belirtmekte; 

İznik için bu kadar önemli olan bu fırınların öneminin anlaşılamadığını ifade etmektedir. 

Belediye İş Hanı yapılırken tahrip edilen fırınlar için de aynı üzüntüyü, “bunların koruna-

mamış olmasından” duymakta olduğunu belirtmektedir. 
32 Aslanapa’nın başlattığı İznik’teki kazılarla ilgili veriler her yıl düzenli olarak yayına dö-

nüştürülmüş; 1989 İznik Yılı kapsamında da büyük boyutlu Türkçe ve İngilizce yayında 

1981-1988 yılı çalışmaları toplu bir halde ele alınarak araştırmacıların kullanımına sunul-

muştur. Bkz.: Oktay Aslanapa, Şerare Yetkin, Ara Altun, İznik Çini Fırınları Kazısı II. Dönem 

1981-1988, İstanbul, 1989; The İznik Tile Kiln Excavations (The Second Round: 1981-1988), 

İstanbul, 1989. Konu ile ilgili yayınlar devam ettirilmektedir. 
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Ortaçağ Türk Dönemi kazılarında, doğrudan Ortaçağ amaçlı ilk sis-
temli kazıyı 1961 yılında Diyarbakır İçkale’de başlatan Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa, bu alandaki bilimsel kazıların öncülüğünü yapmıştır. 50 yıl 
öncesinin Türkiye’sinde, insanı hayrete düşürecek kadar zor koşullar al-
tında yürütülen bu kazıların önemi, Aslanapa’dan o koşulları dinleyince 
daha rahat öğrenilebilmektedir. Çok kısıtlı ödeneklerle, boş sıralar üze-
rinde yatılan, ulaşımın atla sağlandığı bir alanda, Aslanapa ve etrafında 
aynı heyecanı taşıyan küçük bir grupla başlatılan bu çalışmalar, o gü-
nün koşulları düşünüldüğünde çok daha iyi anlaşılabilmekte; en önem-
lisi de Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın nasıl bir “mihenk taşı” olduğu, keli-
menin altı doldurularak kavranabilmektedir. 

Bir asra yaklaşan ömrüne, artık takip edilemeyecek kadar çok sayıda 
kitap, makale ve birçok bilimsel çalışmayı sığdıran Prof. Dr. Oktay Asla-
napa, İznik ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde, 
Türk Dönemi’yle ilgili kazılar yaparak bu alandaki verileri bilim çevrele-
riyle paylaşmıştır. Genç kuşakları yönlendiren ve en önemlisi teşvik eden 
bir bilim insanı olan Aslanapa, o bitmek bilmeyen enerjisi ve hiç kaybol-
mayan heyecanıyla yeni çalışmalar yapmaya, yeni isimler yetiştirmeye 
devam etmektedir. Yetiştirdiği, alanındaki çok önemli bilim insanlarıyla 
da “hocaların hocası” olma vasfını fazlasıyla hak etmiştir. 

Son olarak, alan çalışmasının, özellikle kazıların nasıl büyük bir özve-
ri gerektirdiği, bugün her fırsatta, bu alanda çalışma yapan isimler tara-
fından bilinmekte ve dile getirilmektedir. Bu bağlamda, Aslanapa’nın o 
dönemde, imkânsızlıklar ve çok zor koşullar altında yaptıklarını özveri-
nin neresine oturtmak gerekir ya da nasıl ifade etmek gerekir diye dü-
şünmemek elde değil… 
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Foto 1: Diyarbakır, İçkale’deki Artuklu Sarayı Kazısı (Aslanapa Arşivi) 

 

Foto 2: İznik’teki Orhan İmareti Camii Kazısı (Aslanapa Arşivi) 
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Foto 3: İznik, Orhan İmareti Camii Kalıntıları (N. Yazıcı, 2008) 

 

Foto 4: Kayseri’deki Keykubadiye Köşkleri Kazısı (Aslanapa Arşivi) 
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Foto 5: Van Ulu Camii Kazısı (Aslanapa Arşivi) 

 

Foto 7: İznik Çini Fırınları Kazı Alanının Genel Görünümü (N. Yazıcı, 2009) 
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Foto 6: İznik Çini Fırınları Kazısı. Kazı Alanında Prof. Dr. Oktay Aslanapa                         

(Aslanapa Arşivi) 
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MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİ’NDE             
YENİ TESPİT EDİLEN DÖRT OSMANLI CAMİSİ 

Yrd. Doç. Dr. İrfan YILDIZ* 

Tarihin çeşitli dönemlerinde Tell Ermen, Dunaysır ve Koçhisar adla-
rıyla anılan Kızıltepe ilçesi Mezopotamya’ya devam eden tarihi İpek Yo-
lu’nun kenarında kurulan bir kent olması bakımından önemlidir. İlçe Ar-
tuklular döneminde bir pazar ve panayır yeridir. Artuklular bu önemli 
merkezde ihtiyaca binaen çeşitli mimari eserler inşa etmişlerdir. İlçe mer-
kezinde günümüzde Artuklu dönemine ait bir cami ve bir köprü bulun-
maktadır. Daha sonra ilçeye hâkim olan Osmanlı Devleti de, ihtiyaç du-
yulan yerlerde yeni mimari eserler inşa etme faaliyetine girişmiştir. Özel-
likle köylerde Osmanlı döneminde inşa edilen köy camileri günümüzde de 
ayaktadır. Biz bu çalışmamız kapsamında, Osmanlı döneminde inşa edi-
len ve şimdiye kadar tespit edilemeyen dört camiyi tanıtmaya çalışaca-
ğız. Bu yapılar, Ekinlik Köyü, Akçapınar Köyü, Katarlı Köyü ve Büyükay-
rık Köyü camileridir. Bu camiler küçük ölçekli köy camileri olup mihraba 
paralel uzanan sahınlardan oluşan yatık dikdörtgen plan şemasına sa-
hiptir. Bu eserlerden Ekinlik Köyü ve Akçapınar Köyü camileri tamamen 
sağlamdır ve ibadete açıktır. Katarlı Köyü ile Büyükayrık Köyü camileri 
ise metruk vaziyette ve kısmen yıkılmıştır. Bu camiler kesme taş malze-
meden inşa edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mezopotamya, İpek Yolu, Osmanlı Devleti. 

Four Ottoman Mosques Which Has Been Recently Discovered In 
District Of Kızıltepe, Mardin 

At various periods of history, Kızıltepe district which was named Tell 
Ermen, Dunaysır and Koçhisar is important in terms of being a county lo-

                                                           
* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü, irfanyildiz21@mynet.com 
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cated at the edge of the historic Silk Road continuing to Mesopotamia. The 
County was a market and fair place during Artuqid era. Artuqid people 
built various architectural works based on needs in this important center. 
Today, in the town center is a mosque and a bridge belonging to Artuqid 
period. Later, the Ottoman Empire, dominating the town, began to build 
new architectural works where needed. Built during the Ottoman era par-
ticularly in villages, the village mosques are still standing today. In the 
context of our work, we will get to know the four mosques built during the 
Ottoman period and can not be identified so far. These structures are 
Ekinlik Vilage, Akcapınar Village, Katar Village and Buyukayrık Village 
mosque. These mosques are small-scale village mosques and have a rec-
tangular layout with naves extending parallel to the niche. Ekinlik and 
Akcapınar Village Mosques out of these works are completely stable, and 
open for worship. Katarlı Village and Buyukayrık Village Mosques are, 
however, the abandoned mosques and were partly destroyed. These 
mosques were built from stone cutting. 

Key words: Mesopotamia, Silk Road, Ottoman Empire.   

Katarlı Köyü Camisi: Yapı, Katarlı Köyü’nde köyün yaklaşık olarak 
700 m güneyinde Katarlı Köyü Höyük’ünün üstündedir. Katarlı (Bunket-
ter) Köyü Kızıltepe ilçe merkezine 14 km uzaklıktadır1. Caminin bulun-
duğu bölge XIX. yüzyılın sonuna kadar yerleşim yeri olarak kullanılmış 
ve bu tarihten sonra terk edilmiştir. Köylüler bugünkü köyün bulundu-
ğu yere taşınmıştır. Camiye, ait herhangi bir kitabe yoktur. Plan, malze-
me, süsleme özellikleri ve inşa tekniğinden hareketle eserin Osmanlı dö-
neminde XVI. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Günümüzde yıkık 
olan caminin beden duvarları belli bir yüksekliğe kadar ayaktadır (Re-
sim-1). 

Dıştan 6.20 x 10.14 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı olan cami, mih-
raba paralel uzanan tek sahından oluşmaktadır. Kalan izlerden caminin 
kuzey tarafında bir son cemaat yerinin olduğu anlaşılmaktadır (Çizim-1). 
Yapı düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Mihrap bölümünü 
örten yarım kubbede tuğla malzeme kullanılmıştır. 

Caminin kuzey cephesinde iç mekâna açılan basık kemerli giriş kapı-
sı bulunmaktadır. Kapının iki yanında çarkıfelek ve kılıç motifleri mev-
cuttur (Resim-2). Doğu ve batı cepheler sağırdır. Güney cephe, cepheden 
taşıntı yapan beşgen formlu mihrap duvarlarıyla hareketlendirilmiştir 
(Resim-3). 

Kuzey cephedeki basık kemerli giriş kapısından iç mekâna girilmekte-
dir. Harim 4.20 x 8.14 m. ölçülerinde doğu-batı doğrultusunda dikdört-
gen planlıdır ve tek sahınlıdır. Kalan izlerden harim bölümünün içten iki 
atkı kemerinin desteklediği üç çapraz tonozla örtülü olduğu anlaşılmak-
                                                           
1 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Bedii Demir, Ve Kızıltepe, Mardin, 2008, s. 268. 
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tadır (Çizim-1). Ortadaki çapraz tonoz iki yandaki tonoza göre daha bü-
yük tutulmuştur. Harim kısmının kuzey duvarı basık kemerli giriş kapı-
sıyla hareketlendirilmiştir. Doğu ve batı duvarları ise sağırdır (Resim-4). 

Kıble duvarının ortasında dışa taşıntı yapan yarım daire planlı ve ya-
rım kubbeyle örtülü mihrap nişi yer almaktadır. Mihrap nişi iç içe iki 
sivri kemerli niş şeklinde düzenlenmiştir. Asıl mihrap nişi yarım daire 
planlı, sivri kemerlidir. Niş iki yanda birer sütunçeyle sınırlandırılmıştır. 
Sütunçeler silindirik gövdelidir. Sütunçe gövdeleri yatay zikzak yivlerle 
kaplanmış durumdadır. Gövdeden sade bir bilezikle ayrılan başlıkların 
silindirik alt bölümleri sadedir. Üst bölümde dörtgen prizmanın görünen 
yüzeylerinde iç içe geçen karelerden oluşan süslemeler yan yana dizil-
mektedir (Resim-5). Sütunçelerin sağında ve solunda dikdörtgen formlu 
birer niş mevcuttur. Asıl mihrap nişi dıştan sivri kemerli bir girinti içine 
alınmıştır. Sivri kemer iki yanda sütunçelere oturmaktadır. Sütunçeler 
silindirik gövdelidir. Sütunçe gövdelerinin yüzeyi burmalı yivli süsleme-
lerle kaplanmıştır. Gövdelerden sade bir şekilde düzenlenen bilezikler-
le başlıklardan ayrılmaktadır. Altta silindirik başlayan ve yukarıya doğru 
genişleyerek dörtgen prizmal bölüme bağlanan başlıklarda alt kesim sa-
de tutulmuş, süsleme üst kesime uygulanmıştır. Dörtgen prizmanın gö-
rünen yan kenarlarına iç içe geçen karelere dayanan, geometrik düzenle-
me işlenmiştir (Resim-5). Sivri kemerli girintinin doğu ve batı duvarların-
da dikdörtgen formlu birer niş açılmıştır. Mihrap nişinin sağında ve so-
lunda yarım daire formlu, yuvarlak kemerli birer niş yer almaktadır. Niş-
ler iki yanda silindirik gövdeli sütunçelerle sınırlandırılmıştır. Kıble duva-
rının güneybatı köşesinde dikdörtgen formlu bir niş açılmıştır. İç mekân 
sıvasız olup sadedir. 

Ekinlik Köyü Camisi2: Yapı, Ekinlik Köyü’nde, köyün içindedir. 
Ekinlik (Mezre) Köyü Kızıltepe ilçe merkezine 7 km mesafededir3. Cami-
nin giriş kapısı üzerinde bulunan taş malzemeye oyma tekniğiyle yazılan 
kitabe sonradan eklenen giriş bölümünün duvarlarının altında kaldığın-
dan okunamamaktadır. Yapının kesin inşa tarihini belirten herhangi bir 
kaynak da mevcut değildir. Plan, malzeme ve teknik özelliklerinden hare-
ketle yapının Osmanlı Devleti zamanında, XVII. yüzyılda inşa edildiği 
tahmin edilmektedir. Çeşitli dönemlerde onarım geçiren cami en son 
2008 yılında onarılmıştır. Yapılan onarımda kuzey tarafa betonarme bir 
bölüm eklenmiş ve giriş kapısının lento taşı kaldırılarak burası tuğla ile 
örülmüş ve içine demir kapı yerleştirilmiştir. Yapı günümüzde sağlamdır 
ve ibadete açıktır (Resim-6). 
                                                           
2 İlçede yaptığım araştırmada bana yardımcı olan ve benle beraber köyleri gezen Kızıltepe Halk 

Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bedii Demir, Halk Eğitim Merkezi personeli Zeki Polat ve Ar-

tuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Bahattin İpek’e teşekkür ederim. 
3 Geniş bilgi için bkz., Demir, a.g.e., s. 225. 
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Cami, dıştan 7.28 x 11.99 m ölçülerinde doğu-batı doğrultusunda 
dikdörtgen planlıdır. Enine dikdörtgen planlı, tek sahınlı bir plana sahip 
olan yapı, içten çapraz tonoz, dıştan düz dam örtülüdür (Çizim-2). Eser 
kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapının dış cepheleri sade olup 
güney cephesi cepheden dışarı taşıntı yapan dikdörtgen formlu mihrap 
çıkıntısı ve iki pencereyle, batı cephesi mazgal bir pencereyle hareketlen-
dirilmiştir (Resim-7). Kuzey cephenin ortasında dikdörtgen formlu, düz 
lentolu giriş kapısı bulunmaktadır. Kapı dıştan sivri kemerli bir niş içine 
alınmıştır. 2008 yılında yapılan onarımda kapı kısmen tahrip edilmiştir 
(Resim-8). 

Yapının iç mekânına kuzey cephenin ortasında yer alan düz lentolu 
bir kapıdan girilmektedir. İç mekân 4.88 x 9.60 m. ölçülerinde olup, 
mihraba paralel uzanan enine dikdörtgen planlı tek sahından ibarettir. 
İç mekân iki sivri kemerin desteklediği üç çapraz tonozla örtülüdür (Çi-
zim-2), (Resim-9). İç kısmın batı duvarında altta dilimli kaş kemerli, dik-
dörtgen formlu iki niş, üstte ise bir mazgal pencere açılmıştır. Kıble du-
varının ortasında yarım daire planlı, sivri kemerli mihrap nişi yer almak-
tadır. Mihrap nişi dıştan sivri kemerli bir girinti içine alınmıştır. Kavsara 
kısmı nişle bütünleşmiştir ve mukarnasa benzeyen dört sıra süslemeyle 
hareketlendirilmiştir. Bu süslemelerin uç kısımları püskül şeklinde aşağı 
sarkıtılmıştır (Resim-10). Mihrap nişinin sağında ve solunda yuvarlak 
kemerli birer pencere mevcuttur. Batıdaki pencerenin solunda dilimli 
kaş kemerli bir niş bulunmaktadır. Doğu duvarında dikdörtgen formlu, 
dilimli kaş kemerli iki nişeyer verilmiştir. Kuzey duvarının ortasında yu-
varlak kemerli giriş kapısı yer almaktadır. 

Akçapınar Köyü Camisi4: Cami Akçapınar Köyü’nde, köyün girişin-
dedir. Akçapınar (Arban) Köyü Kızıltepe ilçe merkezine 17 km mesafede-
dir5. Camiye ait kitabe veya vakfiye yoktur. Kaynaklarda da eser hakkın-
da herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Plan, malzeme ve inşa tekniğin-
den hareketle eserin Osmanlı Devleti zamanında XVII. yüzyılda inşa edil-
                                                           
4 Akçapınar Köyü Camisi yöredeki insanlar tarafından kilise cami olarak bilinir. Yine Kızıl-

tepe ilçesi ile ilgili tanıtım kaynaklarında yapı kilise cami olarak tanıtılmıştır. Bunun sebebi 

bugünkü mevcut caminin kilisede cami dönüştürüldüğüne dair bir rivayetten kaynaklan-

maktadır. Ancak yerinde yaptığımız incelemede yapının planı itibariyle orijinalinde cami ola-

rak inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapı mihraba paralel olarak uzanan beşik tonoz örtülü tek 

sahından ibarettir. Kıble duvarında mihrap nişi bulunmaktadır. Yine yapının giriş kapısı do-

ğu tarafta yer almaktadır. Yapı planı itibariyle hem mihraba paralel uzanan tek sahınlı ha-

rim bölümü hem de sonradan ilave edilen giriş bölümüyle Siirt’in Eruh İlçesi’ndeki Kaşık-

yayla Köyü Camisi’yle benzeşmektedir (Geniş bilgi için bkz. Abdülhamit Tüfekçioğlu-Ali Bo-

ran, Eruh’ta Osmanlı Dönemi Eserleri, Ankara, 2009, s. 42). Yukarıda saydığımız nedenler-

den dolayı Akçapınar Köyü Camisi’nin orijinalde cami olarak inşa edildiğini söyleyebiliriz. 
5 Geniş bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 161. 
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diği anlaşılmaktadır. Günümüzde ibadete açık olan yapıya sonradan ila-
veler yapılmıştır (Resim-11). 

Yapı, dıştan 6.62 x 17.50 m. ebatlarında doğu-batı yönünde uzanan 
dikdörtgen planlıdır. Harim, mihraba paralel uzanan beşik tonoz örtülü 
tek sahından oluşmaktadır. Harimin doğusunda sonradan ilave edilen 
giriş ünitesi yer almaktadır (Çizim-3). Her iki bölüm de moloz taş malze-
meden inşa edilmiştir (Resim-11). 

Caminin kuzey cephesi sonradan yapıya eklenen giriş bölümüyle kısmen 
kapatılmış, üst kısımda ise bir mazgal pencereye yer verilmiştir. Güney 
cephe dikdörtgen formlu iki pencereyle hareketlendirilmiştir. Batı cephede 
mazgal bir pencere açılmıştır. Kuzey cephe ise sağırdır (Resim: 11-12). 

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, içten ve dıştan düz dam 
örtülü olan giriş bölümüne, güney cephede yer alan düz lentolu bir kapı-
dan girilmektedir. Kapının sağında düz lentolu, dikdörtgen formlu bir 
pencere yer almaktadır. Giriş mekânının doğu ve kuzey duvarları sağır-
dır. Batı duvarında ise harim mekânına geçişi sağlayan dikdörtgen form-
lu kapı yer almaktadır (Resim-11). 

Giriş ünitesinden açılan bir kapıdan geçiş sağlanan harim bölümü 
4.80 x 15.62 m. ölçülerindedir. Mihraba paralel uzanan tek bir sahından 
oluşan iç mekânın üzeri, içten doğu-batı yönünden uzanan beşik tonoz-
la; dıştan düz damla örtülüdür. Beşik tonoz içten, tonoz üzengi seviye-
sinde başlayan üç atkı kemeriyle desteklenmiştir (Çizim-3), (Resim-13). 

İç mekânın doğu duvarında kuzeydoğu köşede giriş bölümüne açılan 
düz lentolu, dikdörtgen formlu giriş kapısı vardır. Kapının güneyinde alt-
ta, dikdörtgen formlu iki niş, üstte bir mazgal pencere açılmıştır. Kıble 
duvarının ortasında yarım daire planlı, sivri kemerli mihrap nişi yer al-
maktadır. Mihrabın sağında minber olarak kullanılan dört basamaklı bir 
merdiven bulunmaktadır. Mihrabın iki yanında açılan yuvarlak kemerli 
birer pencere ile iç mekân aydınlatılmıştır. Doğu ve batı köşelerde dik-
dörtgen formlu birer nişe yer verilmiştir. Batı duvarında ise üstte bir 
mazgal pencere açılmıştır. Kuzey duvarı düz lentolu, dikdörtgen formlu 
iki nişle hareketlendirilmiştir (Resim-13). 

Büyükayrık Köyü Camisi: Cami, Büyükayrık Köyü’nde, köyün gü-
neydoğu tarafındadır. Büyükayrık (Meşkok) Köyü Kızıltepe ilçe merkezi-
ne 20 km mesafededir6. Camiye ait kitabe yoktur. Plan, malzeme ve inşa 
tekniğinden hareketle yapının Osmanlı Devleti zamanında XIX. yüzyılın 
sonu-XIX. yüzyılın başında inşa ettirildiği tahmin edilmektedir. Günü-
müzde yıkık olan caminin beden duvarları belli bir yüksekliğe kadar 
ayaktadır (Resim-14). 

Yapı dıştan 10.65 x 12.40 m. ölçülerinde doğu-batı yönünde uzanan 
düzgün olmayan dikdörtgen plana sahiptir. Cami mihraba paralel uza-
                                                           
6 Geniş bilgi için bkz. Demir, a.g.e., s. 198. 
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nan iki sahından ibarettir (Çizim-4). Eser moloz taş malzemeden inşa 
edilmiştir. 

Caminin kuzey cephesinde iç mekâna açılan düz lentolu dikdörtgen 
formlu giriş kapısı bulunmaktadır. Doğu cephede iki, güney cephede altı, 
batı cephede beş pencere açılmıştır (Resim-15). 

Kuzeyde yer alan bir kapıdan iç mekâna girilmektedir. Harim, 8.55 x 
10.30 m. ölçülerinde enine dikdörtgen planlıdır. Ortada, iki kare ayakla 
mihraba paralel uzanan iki sahına ayrılmıştır (Çizim-4). Eserin üst örtü-
sü günümüzde tamamen yıkılmıştır. Kalan izlerden iç mekânın altı adet 
çapraz tonozla örtülü olduğu tahmin edilmektedir. İç mekânın kuzey du-
varının ortasında düz lentolu giriş kapısı yer almaktadır. Kapının sağın-
da altta dikdörtgen formlu beş niş, üstte ise düz lentolu iki pencere açıl-
mıştır. Doğu duvarı dikdörtgen formlu dört niş ve iki pencereyle hareket-
lendirilmiştir. Kıble duvarının ortasında yarım daire planlı mihrap nişi 
yer almaktadır. Mihrabın sağında ve solunda dikdörtgen formlu üçer 
pencereye yer verilmiştir. Batı duvarı dikdörtgen formlu beş pencereyle 
dışarı açılmaktadır. İç mekânın ortasında kare iki ayak bulunmaktadır 
(Resim-16). 

Sonuç olarak incelediğimiz bu dört yapının da Osmanlı döneminde, 
bulundukları köyün Cuma Camisi olarak inşa edildiğini söyleyebiliriz. 
Bu camilerin planında ve süslemelerinde merkezden alınan üslupların 
mahalli bazda uygulaması hâkimdir. Bu eserlerden Katarlı Köyü, Akça-
pınar Köyü ve Ekinlik Köyü camileri mihraba paralel uzanan tek sahın-
dan ibarettir. Büyükayrık Köyü Camisi ise mihraba paralel uzanan iki 
sahınlıdır. Bu camilerden Akçapınar Köyü Camisi içten beşik tonoz, dış-
tan düz dam örtülüdür. Katarlı Köyü, Ekinlik Köyü ve Büyükayrık Köyü 
camileri içten çapraz tonoz, dıştan düz damla örtülüdür. 

Akçapınar Köyü Camisi mihraba paralel uzanan beşik tonoz örtülü 
tek sahınlı planı ve önüne sonradan eklenen giriş bölümüyle Kızıltepe 
Ayaz Köyü Camisi ve Eruh Kaşık Yayla Köyü Camisi’yle benzeşmektedir. 
Mihraba paralel uzanan tek sahınlı plan şeması uygulaması, Eruh Ke-
lok, Eruh Bozatlı Köyü, Eruh Yerliçoban Köyü, Eruh Çırpılı Köyü, Eruh 
Budamış Köyü camilerinde de görülmektedir. 

Katarlı Köyü Camisi ve Ekinlik Köyü Camisi mihraba paralel uzanan 
çapraz tonoz örtülü tek sahınlı bir plana sahiptir. Bu özelliği ile Savur 
Başkavak Köyü, Kızıltepe Karaman Köyü camileri ile benzeşmektedir. 

Büyükayrık Köyü Camisi Mihraba paralel uzanan çapraz tonoz örtülü 
iki sahınlı plan uygulamasıyla, Savur Sürgücü Beldesi Eski, Savur Ulu, 
Kızıltepe Uluköy, Kızıltepe Şeyh Behlül, Kızıltepe Hacı Hüseyin camileri 
ile benzerlik göstermektedir. 

Yapılarda taş malzeme kullanılmıştır. Tuğla malzeme sadece Katarlı 
Köyü Camisi’nin mihrap bölümünü örten yarım kubbede kullanılmıştır. 
İncelediğimiz yapılardan Katarlı Köyü Camisi ile Ekinlik Köyü Camisi 
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düzgün kesme taş malzemeden, Büyükayrık Köyü Camisi ve Akçapınar 
Köyü Camisi moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapılar süsleme ba-
kımından fakirdir. Süslemeler taş süsleme olup mihraplarda görülmek-
tedir. Geometrik ve mukarnas karakterli süslemelerdir. 
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Çizim-1: Katarlı Köyü Camisi’nin Planı 

 

Resim-1: Katarlı Köyü Camisi’nin Genel Görünüşü 
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Resim-2: Katarlı Köyü Camisi’nin Kuzeydoğu Cephesi 

 
Resim-3: Katarlı Köyü Camisi’nin Güneybatı Cephesi 

 

Resim-4: Katarlı Köyü Camisi’nin İç Mekânı 
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Resim-5: Katarlı Köyü Camisi’nin Mihrabı 

 

Çizim-2: Etkinlik Köyü Camisi’nin Planı 
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Resim-6: Ekinlik Köyü Camisi’nin Genel Görünüşü 

 

Resim-7: Ekinlik Köyü Camisi’nin Güneybatı Görünüşü 
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Resim-8: Ekinlik Köyü Camisi’nin Giriş Kapısı 

 
Resim-9: Ekinlik Köyü Camisi’nin İç Mekânı 
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Resim-10: Ekinlik Köyü Camisi’nin Mihrabı 

 

Çizim-3: Akçapınar Köyü Camisi’nin Planı 
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Resim-11: Akçapınar Köyü Camisi’nin Genel Görünüşü 

 
Resim-12: Akçapınar Köyü Camisi’nin Kuzeybatı Cephesi 

 

Resim-13: Akçapınar Köyü Camisi’nin İç Mekânı 
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Çizim-4: Büyükayrık Köyü Camisi’nin Rölöve Planı 

 
Çizim-5: Büyükayrık Köyü Camisi’nin Restitüsyon Planı 

 
Resim-14: Büyükayrık Köyü Camisi’nin Genel Görünüşü 
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Resim-15: Büyükayrık Köyü Camisi’nin Güneydoğu Cephesi 

 

Resim-16: Büyükayrık Köyü Camisi’nin İç Mekânı 
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ERKEN DEVİR TÜRK SANATI’NDA GRİFON 
FİGÜRÜNÜN SEMBOLİZMİ 

Araş. Gör. J. Özlem OKTAY* 

Türk Sanatı zorlu coğrafi ve iklim koşulları içinde doğmuştur. Geniş 
bozkırlarda insanlar kendilerini doğa şartlarına, düşmanlara ve varlığını 
hissettikleri görülmeyen bazı kötülüklere karşı savunmak zorunda kal-
mışlardır. Duydukları korkudan kurtulmak için sığındıkları önemli güçler-
den biri hayal dünyalarında geliştirdikleri gerçeküstü hayvanlardır. 

Araştırma konusu olarak ele aldığımız Türk Sanatında Grifon figürü-
nün sembolizmi de gerçeküstü hayvanlar dünyasında ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir. Sembolik anlamda inançların sonucu olarak ortaya çıkan grifon, 
koruyuculuk ve kötü ruhları kovan başlıca özelliği ile birlikte uğur getiren, 
baharın müjdecisi, şifa veren ve uzun ömürle ilişkilendirilen fantastik bir 
hayvandır. Dünyevi ve siyasal gücü temsil eder. 

Dik kulakları dikkati, açık kanatları çevikliliği, hızı, hakimiyet gücünü 
ve belki de bağımsızlığını, aslan özellikleri de cesareti ve yine hızı betimler. 
Göğün hakimi, sonsuzluk sembolü kartal ve yerin kralı aslan özelliklerini 
taşıyan grifon başka bir görüşe göre, kartal olarak imparatorun, aslan ola-
rak halk gücünün işaretidir. Bununla bağlantılı biçimde hanedanlık ongu-
nunda bir boyun önderi ya da hükümdarın ruhunu simgeliyor olabilir. 

Anahtar kelimeler: Grifon, Kartal-Grifon, Aslan-Grifon, Türk Sanatı, 
Hun Sanatı. 

The Symbolism Of Griffin Figure In The Early Period Of 
Turkish Art 

Turkish Art emerged in hard geographical and climatic conditions. In 
wide steppes, people had to defend themselves against natural conditi-

                                                           
* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 
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ons, enemies and some unseen enemies whose existence they sensed. 
One of the significant sources they sought refuge to rescue from the fear 
they felt are surreal animals they developed in their imagery worlds. 

In the Turkish Art which we took up as a subject of research, the Gry-
phon/Griffin figure has a privileged place in the world of surreal animals. 
Griffin which emerged in consequence of symbolic beliefs is a fantastic 
animal that brings luck, heralds spring, gives cure and related with long 
life besides protectiveness and main characteristics of getting rid of bad 
spirits. It represents worldly and political power. 

Its upward ears depict attention, while open wings depict agility, spe-
ed, sovereignty and maybe independence, lion characteristics depict cou-
rage and again speed. Griffin bearing the characteristics of eagle, the 
sovereign of skies, symbol of infinity and lion the king of earth is in anot-
her view the sign of emperor as eagle and the power of people as a lion. 
In connection with this, it might be symbolising the leader of a clan or the 
spirit of a ruler in the totem of dynasty. 

Key words: Mesopotamia, Silk Road, Ottoman Empire.   

Grifon adı bir görüşe göre Ortaçağ Latin formlarının birinden, “gryp-
ho”, “gryphonem”den gelir ve grasp yani “yakalamak” anlamında eski 
Hint-Avrupalılara kadar geri gittiği düşünülür1. Ayrıca grifon, gagası gibi 
“kıvrık” ya da “kancalı” anlamına gelen gryphos kelimesine bağlı olarak 
Yunan ismi “gryps” (γρύψ)2 ile ilişkilendirilir. 

Konuyu biraz daha detaylandıracak olursak; İbrani kelimesi olan “pe-
res”in Kitab-ı Mukaddes’de “grypa” şeklinde çevrildiği düşünülebilir ve 
gryphon olarak Yunanca’da kullanılır3. İsim anlamından biri onun mü-
cadeleci karakterini “yırtmak”, “kırmak”, “yutmak” kelimeleri ile ortaya 
koyar; ona yakıştırılan “hızlı olan” başlıca niteliklerindendir4. 

Konuyla ilgili başka bir teori ise bir meleğe5 adını veren Hayat Ağacını 
koruyan kanatlı bir koruyucu olan ve grifona benzeyen Orta Doğu “khe-
rub”dan gelen bir kelime olduğudur6. Tarih boyunca grifonlar ayrıca 
Tesh-tesh, Monthou, Akhekh, Shedou, Sefer, Srref, Saget, Shay gibi 
                                                           
1 Detaylı bilgi için bkz. J. Özlem Oktay, Türk Sanatında Grifon Tasvirleri (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006. 
2 J. Leibowitch, “Quelques Griffons Demeurés Inédits”, Israel Exploration Journal, vol. 18, 

1968, s. 126-136. 
3 A. Green, “B. Mischwesen”, Reallexikon der Assyriologie, Band 8, 1993-1997, s. 222-246. 
4 Bernard Goldman, “The Development of the Lion-Griffin”, American Journal of Archaeo-

logy, vol. 64, 1960, s. 319-328. 
5 Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, s. 113. 
6 Peter Armour, “Griffins”, Mythical Beasts, (ed. John Cherry), British Museum Press, 1995, 

s. 72-103. 
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isimleri ile anılmışlardır7. Grifonlar koruyucu özelliklerinden dolayı “altın 
koruyucuları” olarak da isimlendirilirler8. Korku ve dehşet, grifonu be-
timleyen diğer kelimelerdir. 

M.Ö. IV. bin yılda Mezopotamya’da kuş benzeri yaratıklar ikonografi-
de ve kozmolojide yeni semboller, yeni elemanlar olarak görülmeye baş-
lar. Bu ikonografik elemanlar içinde özellikle iki ya da birkaç hayvan bö-
lümünden oluşan kanatlı figürler ön plandadır. Bu çerçeve içinde grifon 
tasvirleri dikkati çekecek kadar çok sayıda yer almaktadır. 

Fantastik hayvanların üsluplandırılmasına bakmak için yırtıcı hay-
vanların ve onların stilize edilmiş örneklerinin gözden geçirilmesi gere-
kir9. Hayvanın ibiği, kulağı, boynuzu, bele kadar inen yelesi, pençesi ve 
kanatları fantastik hayvanlar için önemli özellikler arasındadır10. Bunlar 
birkaç yırtıcı da görülen özelliklerin ve buna bağlı güçlerin tek bir hay-
vanda ya da merkezde toplanmasıdır. Örneğin yırtıcı kuşun kancalı sivri 
gagası ve keskin gözleri ile aslanın başı, gövdesi ve kulakları bir hayvan-
da toplanabilir11. İşte bu yüzden fantastik hayvanlar üzerlerinde taşıdık-
ları arttırılmış güçleri ile belki de doğadaki hayvanlardan daha değerli 
idiler. Çünkü fantastik hayvanlar gerçek hayatta olan hayvanların özel-
liklerine sahiptir ama aynı zamanda insanların hayal gücünün ya da sa-
hip olmak istedikleri gücün sanata yansıtılmasıdır. Başka bir deyişle 
fantastik hayvanlar soyut ile somut arasındaki12 ince çizgide durmakta-
dır. 

Tarih öncesi dönemdeki grifon betimleri farklılıklar gösteren iki üs-
lupla; bozkır üslubu ve yerleşik üslup ile karakterize edilebilir. Diğer bü-
tün gerçek üstü hayvanlar gibi Yakın Doğu’da yoğun biçimde varlık gös-
teren grifonların devamlılığını bir yandan bozkır topraklarında13, Güney 
Rusya ve Macaristan’da14 diğer yandan Anadolu topraklarında, Ege, Mi-
ken, Yunan, Bizans sanatında vb. görebiliriz15. 

Ana konumuzu oluşturan Türk sanatındaki grifon betimlerinde: Gri-
fon aslan cinsinden bir yırtıcının gövdesine, kuyruğuna ve ayaklarına, 
kartal kanatlarına ve başına sahiptir. Başında kıvrık ve sivri gaga, ku-
                                                           
7 J. Leibowitch, “a.g.m.”, s. 127. 
8 E. Fuat Tekçe, Pazırık (Altaylardan Bir Halının Öyküsü), Ankara 1993, s. 113. 
9 Mikhail P. Gryaznov, The Ancient Civilizations of Southern Siberia, New York 1979, s. 198. 
10 E.V. Perevodçikova, Yazık Zverinih Obrazov-Oçerki Iskusstva Evraziiskih Skiskoy Epoh, 

Moskova 1994, s. 48. 
11 M. Rostovtzeff, Iranians And Greeks In South Russia, Oxford, 1922, s. 194. 
12 Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İs-

tanbul 1999, s. 159. 
13 Karl Jettmar, Art Of The Steppes, London 1967, s. 35-134. 
14 Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, II, (çev. Sadrettin Koratay), İstanbul 1970, s. 206. 
15 M. Rostovtzeff, a.g.e., s. 193. 
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laklar ve göz yer almaktadır, bazen bu özelliklerine yele de eklenebilir. 
Her zaman kulaklar dik, kuyruk kalkık ve kıvrık, kanatlar açık olarak 
tasvir edilir (çizim: 1). 

Grifon bu ana tanımından başka iki tipe daha ayrılır; kartal-grifon ve 
aslan grifon. Aslan-grifonun temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 
Dört ayağı, kuyruğu, başı16 ve gövdesi aslana ya da benzeri bir yırtıcıya 
aittir, Bussagli’ye göre burada betimlenen dört ayaklı et obur muhteme-
len bir panterdir17, Gryaznov ise aslan-grifonun gövdesini kaplan olarak 
belirtmektedir18. Kartal kanatları vardır. Genelde aslan başının üzerinde 
dik kulaklar ve boynuz yer almaktadır, bazen yeleli olarak görülürler. 
Kuyruk ve kanatları gücün de ifadesi olarak her zaman kalkıktır. Müca-
dele içinde, yürürken, koşarken betimlenmeleri ile birlikte genelde kar-
tal-grifona göre daha statik pozda verilirler (resim: 1)19. 

Kartal-grifonların özellikleri ise şu şekildedir; Gövdesi, kuyruğu, pen-
çeleri kartala aittir. Kartal başında sivri ve kancalı gaga, kulaklar, ibik ve 
ensesinde yele bulunmaktadır. Kanatları açık, kulaklar dik olarak tasvir 
edilir (resim: 2). Betimlendikleri kompozisyon içinde açık kanatları saye-
sinde sürekli hareket halinde görülürler. Kartal başlı grifonlar stilize 
edilmiş olarak II. Pazırık Kurganında bulunan Dövmeli Adam’da olduğu 
gibi bazı fantastik hayvanların dallanmış boynuzlarını ve kuyruklarının 
uçlarını süslerler (resim: 3)20. 

Kartal-grifon Jacobson’a göre yarı-göçebe dönemde kartalın yerini al-
mıştır21. Kartal-grifonlar ile kartalların ya da diğer yırtıcı kuşların tasvir-
leri bazı durumlarda birbirine çok yaklaşmaktadır. Bu yüzden tanımları 
araştırmacılar arasında farklı yorumlarla karşımıza çıkar. Perevodçikova 
bu ayrımı şöyle saptamaktadır; kuş kafasının başında kulakları varsa bu 
fantastik bir hayvandır22. Biz burada sözü edilen fantastik hayvanı grifon 
olarak yorumluyoruz. Jacobson bunu doğrular nitelikte at koşum takım-
larındaki eserlerden “grifonlaştırılmış kuş” olarak bahseder23. 

İbikli, büyük kulaklı kartal-grifon motifi değişmeden birçok yerde tek-
rarlanmıştır. Şöyle de denebilir; İslamiyet’ten önce Orta Asya grifonları Ön 
Asya öncülerinden uzun kulakları ve yüksek orandaki çeşitleriyle ayrılır. 
                                                           
16 Okladnikov, Ancient Population of Siberia and its Culture, The Peoples of Siberia, (ed. M. 

G. Levin ve L. P. Potapov), Chicago and London 1964, s. 64. 
17 Mario Bussagli, “Steppe Cultures”, Encylopedia of World Art, vol. XIII, s. 375-407. 
18 Michail P. Gryaznov, a.g.e., s. 197. 
19 S. I. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia, London 1970, s. 256. 
20 J. Özlem Oktay, “Asya Hun Sanatında Grifon Figürü, Fen-Edebiyat MSGSÜ Fen Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, Sayı 6/2008, s. 109-126. 
21 Esther Jacobson, The Art of the Scythians, Köln 1995, s. 53. 
22 E.V. Perevodçikova, a.g.e., s. 154. 
23 Esther Jacobson, a.g.e., s. 147. 
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İkonografideki eriştiği son biçimi, geleneksel betimlerin değişimlerin-
de ve yavaş bir evrimin devamlılığında olmuştur24. İslamiyet’ten önce 
Türk sanatına damgasını vuran grifonlar İslam sanatında Simurg, Anka, 
Zümrüd-ü Anka ve Phoenix gibi diğer gerçeküstü hayvanlarla karıştırıl-
maktadırlar. Bununla birlikte grifon tamamen ortadan kaybolmamıştır. 

Ayrıca grifonlar Budist mitolojisinin önemli bir gerçeküstü hayvanı 
olan Garuda ile de ilişkilendirilmiştir25. Kulaklı kartal başına ve gövdesi-
ne sahip Garuda daha çok yılanları, insanları ve tanrı ya da tanrıçaları 
kaçıran avcı kuş olarak tanımlanır26. Muhtemelen garuda grifonun bir 
çeşit şekil değişimi olarak Orta Asya Budist sanatında, Batı Türkler’de 
ve Uygurlar’da yoğun biçimde kullanılmıştır. İbikli avcı kuş tasviri ise 
tuğrıl’ın ait olduğu gerçeküstü hayvanlar grubunu içerir27. Tuğrıl Atilla’-
nın hükümdarlık arması olarak da tasvir edilmiştir28. 

Sembolik anlamda inançların sonucu olarak ortaya çıkan grifon koru-
yuculuk ve kötü ruhları kovan başlıca özelliği ile birlikte uğur getiren, 
baharın müjdecisi, şifa veren ve uzun ömürle ilişkilendirilen fantastik bir 
hayvandır29. Dünyevi ve siyasal gücü temsil eder30. 

Dik kulakları dikkati, açık kanatları çevikliliği, hızı, hakimiyet gücü-
nü ve belki de bağımsızlığını, aslan özellikleri31 de cesareti ve yine hızı 
betimler. Göğün hakimi, sonsuzluk sembolü kartal32 ve yerin kralı aslan 
özelliklerini taşıyan grifon başka bir görüşe göre, kartal olarak imparato-
run, aslan olarak halkın gücünün simgesidir33. Bununla bağlantılı ola-
rak hanedanlık ongununda bir boyun önderi ya da hükümdarın ruhunu 
simgeliyor olabilir34. 
                                                           
24 Khosrow Khazai, “L’Evolution et la Signification du Griffon dans L’Iconographie Iranien-

ne”, Iranica Antiqua, XIII, 1978, s. 2-34. 
25 Yaşar Çoruhlu, “Nagyszentmiklós Hazinesindeki İki Sürahi Üzerinde Bulunan Yırtıcı Kuş 

(Kartal/Garuda) Figürlü Kompozisyonların Türk Sanatı ve İkonografisindeki Yeri”, Prof. Dr. 

Yılmaz Önge Armağan, Konya, 1993, s. 319-337. 
26 Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlı’ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul 

2004, s. 172. 
27 Emel Esin, a.g.e., 2004, s. 204. 
28 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi: Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar, Ankara 1995, 

s. 592. 
29 Mustafa Kınık, “Anadolu Selçuklu Dönemi Çinilerinde Figür”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, S. 116, Ekim 1998, s. 213-218. 
30 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Sanatı ve Maneviyatı, çev. Ahmet Demirhan, İstanbul 1992, s. 140. 
31 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2002, s. 136. 
32 Bahaettin Ögel, “Türklerde Kartal ve Kartal Arması”, Türk Kültürü, S. 118, Yıl X, Ağustos 

1972, s. 1128-1146. 
33 Peter Armour, “a.g.m.”, s. 94. 
34 Emel Esin, a.g.e., 2004, s. 205, 231. 

545



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

Türk sanatında taşıdığı sembolik anlama göre belli başlı dört kompo-
zisyon kuruluşunda sınıflandırılabilir35. 

a) Kozmosun Simgesi Olarak Grifon, 
b) Koruyucu ve Kuvvet Sembolü Olarak Grifon, 
c) Mücadele İçindeki Grifon, 
d) Devlet ve Hükümdar Arması Olarak Grifon. 
Bu başlıkları incelemeden önce aynı grifonun diğer sembolik unsurla-

rı da kimi zaman ifade edebileceğine değinmek gerekir. 
Kozmosun Simgesi Olarak Grifon; Grifonun sembolik anlamının en de-

ğerli olduğu ana başlıklardan biri şüphesiz onun kozmolojik simgelerden 
biri olmasıdır. Çünkü bünyesinde barındırdığı aslan ve kartal özellikleri-
nin her ikisi de güneşe işaret etmektedir. I. Tüekta Kurganı’nda yer alan 
dört yönü gösteren ya da çarkıfeleği anımsatan grifon başları evrenin 
döngüsünün, sonsuzluğunun ifadesidir (resim: 4). 

İslamiyet’ten önce Türk sanatında hayvanlar Gök-Yer-Su tasavvurları 
ile ilişkilendirildikleri için Türk mitolojisi ve kozmolojisine işaret eden 
sembolik anlamlarla da kullanılmaktadır36. Bu bağlamda Türk sanatın-
da grifon, kartal-grifon ve aslan-grifon diğer yırtıcılar gibi Gök unsuruna 
ait olmuştur37. 

Yukarda bahsedilen sembolik anlamlarını koruyan grifon, kartal-gri-
fon ve aslan-grifon aydınlık-karanlık, güneş-ay ve gündüz-gece kavram-
larında hep aydınlığa ve güneşe işaret eden taraf olarak varlığını sürdür-
müştür38. Örneğin; I. Pazırık Kurganı, keçe eyer örtüsü üzerinde yer alan 
mücadele sahnelerinden bir örnekte (resim: 5) aslan-grifonun yak ökü-
zünü yakalaması, ışığın karanlığı yenmesi olarak düşünülebilir. 

Gece-gündüz sembollerine en iyi örneklerden birine yine Hun kurgan-
larında rastlanır. Grifonun altında ay ve yıldızlar göğü, ters virgüller de 
gece-gündüze işaret etmektedir39. Bu bağlamda Tüekta Kurganı at ko-
şum takımı alın süsü levhasında (resim: 6) nerdeyse helezon oluştura-
cak biçimde birbiri ardına tasarlanan iki grifon başı bir dönüşümü sim-
geliyor gibidir; gece ve gündüzün birbirini takip etmesindeki süreklilik 
bu yolla ifade edilmiş olmalıdır. 

Yukarıda sözü edilen özelliklerin dışında grifon figürleri, sadece gök-
sel elemanlara işaret etmekle kalmamış aynı zamanda atmosferdeki fırtı-
                                                           
35 Khosrow Khazai, “a.g.m.”, s. 12. 
36 Yaşar Çoruhlu, “Hun Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C. IV, s. 54-76. 
37 Yaşar Çoruhlu, “Türk Sanatında Görülen Hayvan Figürlerine “Gök ve Yer” Sembolizmi 

Açısından Bir Bakış”, Uluslararası III. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, C. I, 25-29 Eylül 

1993, s. 243-257. 
38 Karl Jettmar, a.g.e., s. 138. Ayrıca bkz. Ingeborg Flagge, Untersuchungen zur Bedeutung 

des Greifen, Almanya 1975, s. 44. 
39 Bahaettin Ögel, “a.g.m.”, s. 1143. 
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na, tayfun vb. ilahi bağlantılarla da ilişkilendirilmiştir. Bu rolün daha 
çok aslan-grifonlara bağlandığı düşünülmektedir. 

Koruyucu Olarak Grifon; Kartalın ve aslanın özelliklerini taşıyan grifo-
nun koruyucu ve kollayıcı rolü onun mücadeleci ve destekleyici özellikle-
rinden ileri gelmektedir. Yapıları, hükümdarları, insanları, ölüleri ve 
kurganları korumakla görevli olan grifonlar aynı zamanda savaşa giden-
lerin koruyucu40 ruhunu da temsil eder. Yukarıda bahsettiğimiz iki güç-
lü ve savaşçı hayvanın özelliklerini taşıyan grifon gücünü bu başlık al-
tında pekiştirir. Tagar Dönemi kama kabzalarında (resim: 7) görülen gri-
fon başları bu anlamda karşımıza çıkan ilk Türk sanatı eserleri arasın-
dadır. 

M.Ö. VIII. yüzyıl civarı Yunanlılar grifonu adapte ettiler. Daha erken 
dönemlerde olduğu gibi onun koruyucu ruhuna saygı gösterdiler. M.Ö. 
V. yüzyılda yaşayan Yunanlı yazar Herodot grifonların altın koruyuculu-
ğu hakkında bilgi vermektedir; Arimaspianlar’ın ötesinde, altınları koru-
yan grifonların ötesinde denize ulaşan Hyperboreanlar yaşamaktaydı. 
Avrupa’nın kuzeyinde başka hiçbir yerde olmayacak kadar çok altın var-
dı fakat Arimaspian olarak bilinen bu tek-gözlü insanlar bu altınları gri-
fonlardan çalmak istiyorlardı ve onlarla savaşmak için atları ile birlikte 
grifonlara saldırıyorlardı41. 

Türk sanatında böyle bir anlayış yoktur, tam tersine Hayvan-Ata kül-
tü, hayvanlara koruyucu ruh olarak inanılması ve güçlerine saygı göste-
rilmesi gibi özellikler Hayvan Üslubu’na yansımıştır. II. Pazırık Kurga-
nı’nda yer alan Dövmeli Adam’ın ve Ak-Alaha III Kurganı’ndaki Soylu Ba-
yan’ın üzerindeki dövmelerde bulunan fantastik hayvanlar arasında stili-
ze grifon başlarının varlığı bu bağlamda ele alınabilir (çizim: 2, resim: 3). 
Çünkü grifonlar koruma amacıyla doğaüstü güçleri de temsil etmekte-
dir42. Özellikle at koşum takımlarındaki kartal-grifonların bu amaçla ya-
pıldıkları düşünülebilir (çizim: 3). 

Altın koruyucuları grifonların topraklarında yaşamış Avarlar’ın43 ke-
mer tokalarında grifonların bu kadar çok kullanılması yukarda değinilen 
niteliklerle bağlantılı olabilir. Avarlar’dan elde edilen grifonlu kemer to-
kalarının hemen hepsi erkek mezarlarından yani savaşan kişilerin üze-
rinde çıkmıştır (resim: 8). 

Mücadele sahneleri içinde yer alan grifonlar, kartal-grifonlar ve aslan-
grifonlar ölü kültüne44, ölümden sonra yeni bir yaşama geçişe45 de işaret 
                                                           
40 Peter Armour, “a.g.m.”, s. 80. 
41 E.D. Phillips, “a.g.m.”, s. 161. 
42 Karl Jettmar, a.g.e., s. 138. 
43 Gyula László, L’Art des Nomades, Macaristan 1972, s. 43. 
44 Esther Jacobson, a.g.e., s. 64. 
45 Ingeborg Flagge, a.g.e., s. 64. 
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edebilirler46. Bu çerçeve içersinde Orta Asya Türk sanatında kurganlarda 
karşımıza çıkan grifonlar, kartal-grifonlar ve aslan-grifonlar hem sanat 
eserini hem de ölüleri ve kurganları47 koruyan sembol olarak da düşü-
nülebilir48. Hun kurganlarında at koşum takımlarında, keçe eyer örtüleri 
üzerinde tasvir edilen grifonlar, kartal-grifonlar ve aslan-grifonların üst-
lendikleri koruyucu görevlerden biri muhtemelen ölüyü öteki dünyada 
güçlü kılmak olmalıydı. Geyiği avlamak üzere saldıran grifon, kartal-gri-
fon veya aslan-grifon belki de öteki dünyada varlığına inanılan kötü ruh-
lara karşı verilen mücadeleyi temsil etmekteydi. 

Ayrıca grifonlar koruyucu ruh olarak kötülük, düşman ve hastalıkla-
ra karşı nazarlık, tılsım49 gibi unsurları bünyesinde barındırdığı kabul 
edilmektedir. 

Mücadele İçindeki Grifon; Grifonun, kartal-grifonun ve aslan-grifonun 
kelime anlamına en yakışan bölüm şüphesiz mücadele sahneleridir. Yır-
tan, yakalayan, parçalayan gibi kelimelerle nerdeyse eş anlamlı kullanıl-
mış grifon Türk sanatına bu yönüyle damga vurmuştur (çizim: 4). 

Doğu ikonografisinde mücadele sahnesi içinde bir ya da iki grifon bir 
tanrıya ya da kahramana karşı betimlenir50. Grifon-cin ise her zaman in-
san için yararlı olmuştur ya da insan uzuvlarına sahip olduğu için in-
sanlarla özdeşleştirilmiş olabilir. Frankford’a göre grifonun grifon-cinin 
koruyucu çabasına karşı korkutucu gücü temsil etmesi muhtemeldir51. 

Türk sanatında grifon, kartal-grifon ve aslan-grifon hiçbir zaman in-
sanlarla savaşırken görülmezler, çoğunlukla yak öküzü ve geyik gibi ger-
çek, bazen de kendileri gibi gerçeküstü hayvanlarla mücadele ederken 
betimlenmişlerdir52. Hep kazanan tarafı temsil ettiklerinden daima sahip 
olunan politik, askeri güce53 ve hükümdarlığın zaferine54 işaret ederler. 
Örneğin I. Pazırık Kurganı’nda görülen aslan-grifonla grifonun mücade-
lesi iki güçlü devletin savaşı olarak yorumlanabilir (çizim: 5). 
                                                           
46 Peter Armour, “a.g.m.”, s. 121. 
47 Alexis A. Zakharov, “Materials on the Archaeology of Siberia”, Eurasia Septentrionalis An-

tiqua, III, 1928, s. 132-140. 
48 Ingeborg Flagge, a.g.e., s. 34. 
49 Bahaettin Ögel, “a.g.m.”, s. 1134-1135. 
50 Bernard Goldman, “a.g.m.”, s. 327. 
51 H. Frankford, “Notes on the Cretan Griffin”, The Annual of the British School at Athens, 

no. XXXVII, 1936-1937, s. 106-122. 
52 Nejat Diyarbekirli, “Türk Sanatının Kaynaklarına Doğru”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve 

İncelemeleri, II, İstanbul 1969. 
53 Willy Hartner and Richard Ettinghausen, “The Conquering Lion, The Life Cycle of a Sym-

bol”, Islamic Art and Archaeology Collected Papers, Berlin 1984, s. 693-712. 
54 Yaşar Çoruhlu, “Türk Sanatında Görülen Devlet Simgeleri”, Kutadgubilig (ayrıbasım), 4, 

Ekim 2003, s. 234. 
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Ayrıca belirtmek gerekir ki, İslamiyet’ten sonra olduğu gibi İslamiyet’-
ten önceki Türk halklarında da öbür dünya inancı hakimdir. II. Pazırık 
Kurganı’nda yer alan erkek bir geyiği ağzında taşıyan grifon (resim: 9); 
zafer kazanma isteğinde olan bir insanla özdeşleştirilmiş gibidir, başka 
bir deyişle bu sahne ölüm-kalım savaşı olarak da yorumlanabilir. Ço-
ğunlukla eyer örtülerinde karşılaştığımız grifon, kartal-grifon veya aslan-
grifon ile yak öküzünün ya da geyiğin mücadelesi onların doğa şartlarına 
ve diğer topluluklara karşı gösterdikleri direncin dışavurumudur. 

Grifonun avını yakalaması gibi bozkır yaşamında tek bir kural vardır; 
güçlü olan her zaman kazanır. Grifonlu, kartal-grifonlu ve aslan-grifonlu 
mücadele sahnelerinin bozkır insanı için savaşta ve gündelik yaşamda 
çok ayrı bir yere sahip atların eyer örtülerinde, at koşum takımlarında ve 
gündelik kullanım eşyalarında sık sık tekrarlanması, bunlara ne kadar 
önem verildiğine işaret eder. Ayrıca grifonlu kemer tokalarının savaşan 
Avar erkekleri tarafından kullanılması aynı çerçevede değerlendirilebilir. 

Bu tarz mücadele sahnelerinde somut ve soyut kavramların arasında-
ki farklılık, insanların gözle göremediği şeyler karşısında duyduğu rahat-
sızlık da anlatılmak istenmiş olabilir. Belki de konumuz olan bu figür 
hayali bir canlı olmasına rağmen “somut” olanı ve yenilen hayvan “so-
yut” olanı temsil etmektedir. Çünkü çoğunlukla mücadele sahnelerinde 
geyiği avlayan grifon, kartal-grifon ve aslan-grifon her zaman olumlu 
kavramlara işaret ederken, yenilen geyik bunun tam tersini simgelemek-
tedir55. Bunun en güzel örneklerinden birini Peçenekler’in Nagyszent-
miklos Hazine’sine ait 2 no.lu sürahide görüyoruz; kabartma olarak gri-
fonun dişi bir geyiğe saldırısı sahnelenmiştir (resim: 10). Grifon tam an-
lamına yakışır bir biçimde tırnaklı pençeleri ile avını boynundan, göğ-
sünden ve sırtından kıskıvrak yakalamıştır. Dişi geyik diğer mücadele 
sahnelerinde olduğu gibi acı ile dizlerinin üzerine çökmüş durumdadır 
ve başını saldırının geldiği yöne çevirmiştir. 

Mücadele sahnelerinde gün batımı ve doğumu, ay ve güneş, gök ci-
simleri, yaşam, bitkiler, mevsimler, sıcak ve soğuk, yağmur ve kar gi-
bi ikili kavramlar da belirtilmek istenmiş olabilir. Erkek daha çok avcı 
karakterini öne çıkartarak yenen hayvan olarak görülmektedir56. Bu-
radan yola çıkarak grifonun, kartal-grifonun ve aslan-grifonun erkek 
kavramı ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca mücadele sahnesi 
içindeki bu figürlerin evlenme ve doğurganlık ile ilgili bir anlamı da 
olabilir57. 
                                                           
55 Yaşar Çoruhlu, “Türk Sanatında Görülen Geyik Figürlerinin Sembolizmi”, Toplumsal Ta-

rih, S. 125, Haziran 1995, s. 33-42. 
56 Jean-Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, İstanbul 2006, s. 289. 
57 Yaşar Çoruhlu, Türk Resim Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, (doktora tezi), İstanbul 1992, 

s. 553. 
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Devlet ve Hükümdarlık Simgesi Olarak Grifon; Kulaklı kartallarla sık 
sık eşanlamlı kullanılan grifon Ögel’den edinilen bilgilere göre kartal ola-
rak nitelendirilmiş ve bu figürün Devlet Arması özelliği vurgulanmıştır. 
Grifonların özellikle Doğu ve Batı Hunlar’ın armaları olduğu belirtilmiş-
tir58. Grifonlar İslamiyet’ten önceki Türk sanatında çok değerli kabul 
edildiklerinden dolayı onlara Kartal-Tanrılar da denilmektedir59. 

Grifon, kartal-grifon ve aslan-grifon tasvirlerinin özellikle de kurgan-
larda çok sayıda çeşitli nesne üzerinde bu kadar yoğun görülmesi sözü 
edilen özelliğin en büyük kanıtı olsa gerekir. Ayrıca Avarlar’ın en önemli 
sembollerden biri grifondur (resim: 8). 

Grifon figürüne Türk dünyasında verilen önem, bugün bile bu figü-
rün bazı Türk devletlerinin arması olarak kullanılmasından da anlaşıl-
maktadır. Devlet ve hükümdarlık sembollerinin yanı sıra aynı zamanda 
birebir hükümdarı ya da önemli birisini sembolize ettiğine inanılır. 

Anlaşıldığı kadarıyla Ak-Alaha Kurganı III’deki Soylu Bayan ve II. Pa-
zırık Kurganı’ndaki Dövmeli Adam üzerindeki dövmeler onların üst dere-
cedeki sosyal statülerinin birer işaretidir60. Grifon başlarının bu dövme-
lerde tasvir edilmiş geyiklerin dallandırılmış boynuz uçlarında yer alması 
dikkat çekicidir. Sözünü ettiğimiz bu fantastik hayvan Esik Kurganı’nda 
bulunan Altın Elbiseli Adam üzerinde muhtemelen onun hanedanlık on-
gununu taşıyan bir semboldür61. Aynı zamanda grifon, kartal-grifon ve 
aslan-grifon taşıdıkları devlet ve hükümdarlık simgeleri ile bağlantılı bi-
çimde asalet, bilginlik sembolü olarak da kullanılmışlardır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; grifon Doğu ve Orta Asya sanatların-
da hep olumlu yönleriyle tasvir edilirken Ortaçağ’da Hıristiyanlık dünya-
sında grifon Tanrı tarafından yaratılan çok büyük, vahşi, korkutucu ve 
şeytanı simgeleyen62 Doğulu ya da egzotik bir hayvan olarak düşünül-
müştür63. Musa’nın öğretileri arasında “bütün temiz kuşları yiyebilirsiniz 
ama kartal, grifon gibi hayvanları yemeyin” bulunmaktadır64. Ancak gri-
fonların bu dönemdeki tüm negatif anlamlarına karşın Dante’nin İlahi 
Komedya’sında huzurun, aşkın ve adaletin hizmetinde olarak betimlen-
miştir. 
                                                           
58 Hamza Gündoğdu, “Afyon’da Yeni Bulunmuş Figürlü Bir Mezartaşı Hakkında”, Sanat Ta-

rihi Yıllığı, C. 12, 1982, s. 61-93. 
59 Bahaettin Ögel, “a.g.m.”, s. 1136. 
60 N.B. Polosmak, “La Prêtresse Altaïgue”, Tombes Gelées et Art Rupestre, no 212, 1996, s. 

28-35. 
61 Emel Esin, a.g.e., 2004, s. 206. 
62 Jorge Luis Borges ve Margarita Guerro, Düşsel Varlık Kitabı, çev. Bora Kamçez, İstanbul 

1974, s. 90. 
63 Peter Armour, “a.g.m.”, s. 80. 
64 Peter Armour, “a.g.m.”, s. 80. 
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Grifonun taşıdığı kozmik anlam Türkler’de İslamiyet’ten sonra da de-
vam etmiştir65; grifon genellikle bu anlamını İslami dönemde sfenks gibi 
aynı sembolizme sahip hayvanlarla pekiştirerek karşımıza çıkar; bir yo-
ruma göre grifon ve sfenksin bir kompozisyonda yer alması kozmik an-
lamda güneşin iki durumu sembolize etmektedir. Ayrıca grifon figürleri 
Gök ve Güneş tanrıları ile ilişkileri olduğuna inanılan İskender ve Beh-
ram Gûr’le de birlikte betimlenirler66. 

Grifonlar cenneti de simgelemektedir67. Kompozisyon içinde grifonla-
rın Hayat Ağacı, stilize bitkiler ya da şemse formları ile birlikte verilmesi 
sözü edilen görüşü destekler. Örneğin Büyük Selçuklulara ait keramik 
minai tabak üzerinde tasvir edilmiş grifon çifti bir yandan merkezde otu-
ran hükümdarı, diğer yandan hayat ağacını korumaktadır (resim: 11). 
Bazen de hayat ağacının koruyucusu olurlar. Ayrıca yine koruyuculuk 
özelliğini öne çıkartacak şekilde taş yapı üzerinde tasvir edilmişlerdir. 

Av sahnelerinde uğur getiren gerçeküstü hayvan olarak tercih edil-
mişlerdir. Her zamanki gibi mücadele sahnelerinde kazanan tarafı sim-
gelemişlerdir. Sonuç olarak Orta Asya Türk sanatındaki grifon tasvirinin 
ve sembolizminin yeni inançla yoğrulup ana özelliklerinin korunduğu 
ifade edilebilir, ayrıca asalet timsalidir. Anadolu Selçuklu dönemine ait 
Küçük Saray’da grifonun diğer gerçek ve gerçeküstü hayvanlarla birlikte 
çini panoda betimlenmesi bunun en büyük kanıtlarından biri olsa gere-
kir (resim: 12)68. 

Sözü edilen dönemlerde çeşitli değişikliklere uğramakla birlikte gri-
fonların sembolik anlamlarından hiçbir şey kaybetmeden yüzyıllar boyu 
yaşadıklarına tanık olmaktayız; onlar hep güç, kudret, asalet, adalet, 
hükümdar, iktidar, güneş, aydınlık gibi anlamlarla bir tutulmuşlar ve 
hep kazanan tarafı sembolize etmişlerdir. 

Üzerinde durulması gereken esas nokta Proto-Türklerden itibaren 
Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Peçenekler, Büyük Selçuklular ve Anadolu 
Selçuklularda yüzyıllar boyu bütün Türk sanat tarihi içinde varlık göste-
ren grifon figürünün sembolizm içinde ne kadar önemli ve değerli bir ye-
re sahip olduğudur. 

 
 
 

                                                           
65 Gönül Öney, “Anadolu Selçuklularında Heykel, Figürlü Kabartma ve Kaynakları Hakkın-

da Notlar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, I, 1969, s. 187-191. 
66 Ülker Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1978, s. 129, 132. 
67 Katharina Otto-Dorn, “The Griffin-Sphinx Ensemble”, The Art of the Seljugs in Iran and 

Anatolia Proceedings of a Symposium Held in Edinburgh in 1982, ed. Robert Hillenbrand, Ca-

lifornia 1994, s. 303-314. 
68 Rüçhan Arık, Kubad Abad, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2000, s. 130. 
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ÇİZİMLER 

 

Çizim-1: Asya Hun Dönemi, Pazırık Halısı’ndan grifon tasviri  
(Rudenko, 1970, s. 300’den tekrar çizen J. Özlem Oktay) 

 

Çizim-2: Asya Hun Dönemi, II. Pazırık Kurganı,  
Dövmeli Adam’dan Fantastik Hayvanların Boynuz ve Kuyruk Uçlarını Süsleyen Grifon Başları 

(Rudenko, 1970, levha 130-132’den tekrar çizen J. Özlem Oktay) 
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Çizim-3: Asya Hun Dönemi, Kuturguntas Kurganı, At Koşum Takımından Grifonlar 
(Polosmak, 1995, fig. 10’dan tekrar çizen J. Özlem Oktay) 

 

Çizim-4: Asya Hun Dönemi,  
II. Pazırık Kurganı, Keçe Örtü Üzerinde Aslan-Grifon İle Geyik Arasındaki Mücadele 

(Diyarbekirli, 1969, s. 147’den tekrar çizen J. Özlem Oktay) 
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Çizim-5: Asya Hun Dönemi, I. Pazırık Kurganı,  
Keçe Eyer Örtüsü Üzerine Aplike, Aslan-Grifon İle Grifon Arasındaki Mücadele 

(Diyarbekirli, 1969, s. 161, resim 53’den tekrar çizen J. Özlem Oktay) 
 
 
 

FOTOĞRAFLAR 

 

Resim-1: Asya Hun Dönemi,  
Ak-Alaha III Kurganı, Keçe Üzerine Aplike Olarak İşlenmiş Aslan-Grifon Tasviri 

(Polosmak, 2001, s. 213) 
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Resim-2: Asya Hun Dönemi, 
Berel Kurganı, Taput İçin Kullanıldığı Düşünülen Çivi Üzerinde Kartal-Grifon 

(http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/monument/berel/index_en.htm, Eylül 2006) 

 

Resim-3: Asya Hun Dönemi,  
Ak-Alaha III Kurganı, Soylu Bayan’ın Sol Omzunda Dövme (Polosmak, 2001, fig. 152) 
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Resim-4: Asya Hun Dönemi, I. Tüekta Kurganı, At Koşum Takımı Parçası 
(http://www.hermitagemuseum.orgfcgibin/db2www/quickSearchDL.mac/DLgallery?selLang=English

&tmCond, fig. 125, Haziran 2006) 

 

Resim-5: Asya Hun Dönemi, 
I. Pazırık Kurganı, Keçe Eyer Örtüsü Üzerine Aplike, Aslan-Grifon ile Dağ Keçisi Mücadelesi 

(Rudenko, 1970, fig. 169a) 
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Resim-6: Asya Hun Dönemi, 
I. Tüekta Kurganı, At Koşum Takımı, Grifon Tasvirli Alınlık (From The Lands Of  Scythians, fig. 24) 

 
Resim-7: Tagar Dönemi, Kama Kabzası (Bokovenko, 2002, s. 518) 
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Resim-8: Geç Avar Dönemi, Grifon Tasvirli Bronz Kemer Tokası, (Jettmar, 1967, fig. 41). 

 

Resim-9: Asya Hun Dönemi, II. Pazırık Kurganı, Ağzında Geyik Tutan Grifon,             
(From The Lands Of Scythians, fig. 126) 
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Resim-10: Peçenekler, Nagyszentmiklós Hazinesi,  
2 no.lu Sürahi Üzerinde Grifon İle Geyik Mücadelesi, (Laszló-Racz, 1984, 5-6) 

 

Resim-11: Büyük Selçuklu Dönemi, Keramik-Minai Tabak  
(Türk Dünyası Kültür Atlası, Selçuklu Dönemi I, s. 114) 
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Resim-12: Anadolu Selçuklu Dönemi, Sır Altı Yıldız Çini Pano, Küçük Saray, 

(Arık, 2000, s. 130, fig. 173) 
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TÜRKİSTAN’DAN OSMANLIYA TÜRK KADINININ 
SAÇ TUVALETLERİ* 

Burcu Alarslan ULUDAŞ** 

Türkistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya ve binler-
ce yıllık bir zaman dilimi içinde geleneksel çizgisini koruyan Türk kadını-
nın saç tuvaletlerinin değişimi ve içerdikleri anlamlar bu yazıda konu 
edilmektedir. Arkeolojik kazı buluntuları, minyatür, çini-keramik, fresko, 
stuko, taş kabartma, heykel, seyahatnameler ve edebi metinlerde Türk 
kadınının saç şekilleri ve aksesuarlarıyla ilgili bilgiler değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Saç, Türk Kadını, Baş Tuvaleti, Geleneksel Kı-
yafetler, Türkistan. 

Hair-Dressing Styles Of Turkish Woman From Turkestan To 
The Ottomans 

The scope and the aim of this paper is to analyze the hair-dressing 
of Turkish women begining from Turkestan to the time of the Ottomans 
in general. The paper will try to look at the meaning in the changing un-
derline meanings of traditional hair-dressing styles thoughout thou-
sands of years expanding in vast geographies streching from Turkestan 
to Anatolia. The sources of the paper which elaborate the women’s hair-
dressing styles and accesories are derived from travel writings, literatu-
re, sculptures, miniaturs, tile ceramics, fresks, reliefs and archeological 
engravings. 

Key words: Hair, Turkish Women, Hairdress, Traditional Clothes, 
Turkestan. 
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Saça, insandan daha uzun yaşadığı için tarih boyunca farklı anlamlar 
yüklenmiştir. Saçın insan ömrünün doğum, gelişme ve ölüm evrelerini 
temsil eden bir olgu olduğu da düşünülebilir. Çünkü saç da bir kökten 
çıkar, büyür ve dökülür. Bu olay, sürekli durmaksızın yenilenir. Yaşam 
ve ölüm, saçın insan vücudu içinde gelişen yaşayan ve dışında büyüye-
rek ölen döngüsünde izlenebilir. Saç, sadece bir güzellik unsuru olarak 
olmamış, kadının toplum içindeki sosyal statüsünün, anlatmak istedik-
lerinin, kadın kimliğinin, yaşının, yaşadığı kültürün, geleneklerinin, tari-
hin de aynası olmuştur. Rengi, şekli, taşıdığı aksesuarları bir kadının 
konumuyla ilgili ipuçları vermekte, kadının toplumun içinde iletişim 
kurmasını da sağlamaktadır. 

Türkistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya ve binlerce 
yıllık bir zaman dilimi içinde Türk kadınının saç tuvaletlerinin değişimi 
ve içerdikleri anlamlar bu yazıda konu edilmektedir. Arkeolojik kazı bu-
luntuları, minyatür, çini-keramik, fresko, stuko, taş kabartma, heykel, 
seyahatnameler ve edebi metinlerde Türk kadının saç şekilleri ve akse-
suarlarıyla ilgili bilgilere ulaşabilmektedir. 

Çağdaş bir toplumun geleneksel kıyafetleri, saç biçimleri ve aksesuar-
ları o toplumun hatta o kültürü paylaşmış olan başka toplumların da es-
ki gelenekleri konusunda değerli ipuçları vermektedir. Nitekim bugün 
Türkistan’da yaşayan çeşitli Türk toplulukları ile Anadolu’da yaşayan 
Türklerin hâlâ kullandıkları geleneksel kıyafetlerin, saç biçimlerinin ve 
aksesuarlarının Uygur duvar fresklerinde rastlanan biçimlerle ve Hun 
kurganlarında bulunmuş aksesuarlarla benzerliği dikkat çekicidir. Bü-
tün kültür öğeleri gibi giyim-kuşam, süslenme gelenekleri gerek Anado-
lu’ya gelene dek, gerek bu topraklarda karşılanan kültürlerin etkisiyle 
yeniden biçimlenerek zenginleşmişlerdir. Söz konusu bu değişimde, gele-
nekler, günün modası ve ihtiyaçları kadar, toplumsal ve ekonomik yapı, 
inançlar ve sosyal statü gibi başka etkenler de rol oynamış fakat 19. 
yüzyıla dek öze sadık kalınmıştır. 

İslamiyet’ten önceki dönemlerde Türklerdeki ölümle ilgili inanç ve uy-
gulamaları, yas gelenekleri, kadın saçıyla yakından ilgilidir. Ölünün pa-
ralel dünyasında yabancılık çekmemesi, yeni hayatına alışması için yapı-
lan törenlerde ve ölü gömme adetlerinde kadın saçlarına, at kuyrukları-
na ve yelelerine rastlanması dikkat çekicidir. 

M.Ö. 3. binde Kalkolitik dönemin sonlarına doğru inşa edilmeye baş-
lanan kurganlarda kuyruğu düğümlenmiş at cesetleri yanında kesilmiş 
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at kuyrukları, at yeleleri, toynakları, örülmüş kadın saçları da kurgan-
larda bulunmuştur1 (Çizim 1). Gök Tanrı’nın simgelerinden biri olarak 
önem kazanan at; kurban olarak da ona sunulmuş, Şamanlar at yardı-
mıyla yeraltına ya da öteki dünyaya geçebildiği için ölümün de simgesi 
olmuştur. Atın kuyruğunun örülmesi, kesilmesi veya düğümlenmesi ölü-
me yapılan bir hazırlıktır. Pazırık kurganlarında (M.Ö. 5-3. yüzyıl) bulu-
nan atların kuyrukları köklerinden 25 cm. sonra kesilmiştir. Genel ola-
rak üçlü örgülü kuyruklara rastlanmıştır. I. Kurgandaki birkaç at kuy-
ruğu ise tek bir düğümle bağlanmıştır. Örülmüş kuyruğun ortasında ba-
zen altın kaplama bir band bulunmaktadır. I. Pazırık kurganından ele 
geçirilmiş deriden yele ve at kuyruğu kılıfları (mahfazaları) ilgi çekici 
eserlerdir (Resim 1). 

  
Çizim 1: Pazırık Kurganlarında  

bulunmuş örülmüş at kuyrukları ve 
kadın saçları (Rudenko, 1962) 

 
Resim 1: Kurganlarda bulunmuş kılıflara konulmuş  

at kuyrukları ve saç örükleri (Rudenko, 1962) 

Bazı kurgan ve mezarlarda ölü ile birlikte gömülen kadın ve çocuklara 
rastlanmıştır. Muhtemelen bunlar geç dönemlerde aşağı yukarı aynı za-
manlarda ölenlerin gömülmesiyle olmuştur ama çok erken devirlerde kur-
ban edilerek gömülme söz konusu olabilir. Milattan az önceki ya da daha 
sonraki dönemlerde kurgan ve diğer mezarlarda bir kese içinde, tutam ha-
linde veya örülmüş olarak kadın saçlarının gömülmesi bu eski âdete işaret 
edebilir. Bununla birlikte pek çok araştırmacı bunu bir matem alameti 
olarak görmüşlerdir2. Başlangıçtaki kurban anlamı değişerek bu adet bir 
                                                           
1 Yaşar Çoruhlu; “Selçuklu Sanatı’nda Görülen Kuyruğu Düğümlü At Tasvirlerinin İkonog-

rafik ve İkonolojik Mahiyeti”, VI. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri (16-17 

Mayıs 1996), Selçuklu Araştırma Merkezi, 1996, s. 231-232. 
2 Kadın ya da erkek, uzun saçlarını ölen kişinin ardından yas tutmak için keserlerdi, Penci-

kent’te bulunan V. ve VIII. yüzyıllar arasına tarihlenen renkli duvar freskolarında bu sahne-

leri konu alan tasvirler bulunmaktadır. Yaşar Çoruhlu, “Eski Türklerde Ölüm”, Cogito, S.40, 

İstanbul 2004, s. 259. 
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yas işaretine dönüşmüş olmalıdır; çünkü Türklerin sürekli ilişki içinde 
bulunduğu Çin kültür çevresinde ve Türkistan’ın başka yerlerinde eskiden 
beri insan kurban etme âdeti vardı. Çinliler daha geç dönemlerde insan 
kurbanını ifade etmek için değişik uygulamalarda bulunuyor ya da mezar-
lara ölüye öteki dünyada hizmet edecek heykeller koyuyorlardı3. Bir dü-
şünceye göre bu saçlar kadının öteki dünyada birlikte yaşayacağı eşini ta-
kip etmesini (eşine bağlılığını) ifade etmektedir4. Aynı zamanda güzelliğini 
temsil eden saçından vazgeçerek eşi için fedakarlıkta bulunmaktadır. Bu-
gün dahi askere, gurbete giderek dönüşünün ne zaman ve nasıl olacağı 
bilinmeyen erkeğe saklanması için verilen bir tutam saça, eşinin onunla 
birlikte olduğu, ona bağlılığı ve sadakati mesajı yüklenebilir. 

Toprak veya devlet söz konusu olduğunda ikinci planda kalsa da, kimi 
dönemler ölen kocası ile gömülse de, kadınların Hun devrinde ve ardından 
gelen Türk devletlerinde toplum içinde saygın ve söz sahibi olduğunu gö-
rülmektedir. Hun devrine ait bulunmuş zengin kurganlarda kadın cesetle-
ri bulunmuştur. Buluntular, bu kadınların güç sahibi olduklarını, kadın-
lara da erkekler kadar önem verildiğini bize anlatmaktadır. Ukok Plato-
su’nda Natalya Polasmak tarafından bulunan kurganlarda atları, bir hiz-
metçisi ve çeşitli eşyaların ele geçirildiği mumyalanmış, vücudu dövmelen-
miş soylu bir kadın cesedine ulaşılmıştır5. Bu kadının başlığıyla birlikte 
giysisi bugün Polasmak’ın yaptığı çizimler doğrultusunda Altaylar’da yeni-
den canlandırılmış ve törenlerde savaşçı kadın kimliği vurgulayarak günü-
müzde yaşatılmaktadır (Resim 2, Çizim 2a-b-c). Bozkır kültürünün yaşam 
şartlarına uygunluk gösterecek malzemeden yapılmış bir başlık giyen ka-
dının saçlarıyla ilgili detaylar resimlerden seçilememektedir. Başlık yukarı 
doğru sivrilen bir külah şeklindedir. Yanaklarından aşağı göğüslerine ka-
dar inen, kulaklarını kapatan iki kanat vardır. Muhtemelen hava koşulları 
nedeniyle bu şekilde tasarlanmıştır. Başlık dağ keçisi, grifon, pars ya da 
aslan gibi çeşitli hayvan figürleriyle süslenmiştir. 

  
Çizim 2a-b-c: Altay Prensesi başlık Ukok Platosu, Ak-Alaha 

I Tümülüs I, M.Ö. V. Yy Natalya Polasmak,  
b) Verkh-Kaldzhin II, Tümülüs II Molodin tarafından  

yapılan kazılarda bulunan başlıklar M.Ö. V-VI. Yy  
c) Ak-Alaha I Tümülüs I, M.Ö. V. Yy. Natalya Polasmak 

(Türkler Ans. C.1) 

 
Resim 2: Ukok Kurganı buluntularından yola 

çıkılarak yapılmış Altaylı prenses giyimi ve 
Altaylı savaşçı kadın canlandırması 

(Yüksek, 2000) 

                                                           
3 Yaşar Çoruhlu, “Eski Türklerde Ölüm”, Cogito, S. 40, İstanbul 2004, s. 250. 
4 Çoruhlu, “a.g.m.”, s. 233. 
5 Yaşar Çoruhlu, “Hun Sanatı”, Türkler Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 2002, s. 64. 
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Taşkent civarı ve Zerefşan Vadisi’ndekilerine benzer bir Türk parası 
üzerinde Bey ve Hatun görülmektedir (Resim 3). Bey uzun saçlı ve başın-
da bir hilal bulunmaktadır. Türklerde erkeklerde uzun saç bırakırlardı, 
hatta bu onların tanınan bir özelliği olmuştur6. Yanındaki Hatunun ba-
şında ise yukarıya doğru sivrilen bir külah vardır. Ukok kurganındaki 
prensesin başlığının kanatsız şekline benzemektedir. 

 
Resim 3: Taşkent civarı ve Zerefşan Vadisi’ndekilerine benzer bir Türk parası (Türkler Ans. C. 2) 

V. Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan bir kilim parçasında ayin yapan 
soylu kadınlar görülmektedir (Resim 4)7. Bir buhurdanın etrafında top-
lanmış adak yapmaya hazırlanan bu kadınların başlarında sivri dilimli 
taçlar, taçlardan arkaya doğru inen bürüncek adı verilen örtüler görül-
mektedir. Kenarlardaki figürlerin saçları ensede topuz yapılmıştır. Saçla-
rın arkasına tutturulan ve kalçalara kadar uzanan bu örtülere, Uygur 
fresklerinde ve daha sonra Anadolu’da da rastlanmaktadır. 

 

Resim 4: Hun çağı kumaşlarında bürünçekli kadınlar, V. Pazırık Kurganı (Rudenko, 1962). 

Avrasya’da (Macaristan, Romanya, Moldovya, Ukrayna, Rusya, Kaza-
kistan’da) yapılan kazılarda bulunan Hun kadın mezarlarında bulunan 
                                                           
6 Aslanın postu ve yelesi Türklerde yiğitlik simgesi sayıldığından uzun saçlı Türk erkekleriy-

le aslan yelesi arasında simgesel bağlar kurulmuştur. Y. Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahat-

ları, İstanbul 2002, s. 136. 
7 Çoruhlu, “a.g.m.”, s. 70. 
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19 adet tören başlığı Türkistan ve Anadolu’da devam eden geleneğin de-
vamlılığını net bir biçimde yansıtmaktadır (Çizim 3, Resim 5). Başlıklar 
bir altın bir bant ya da akik, lal, kehribar ve bir metal üzerine incilerin 
dizilmesi ile süslenmiş olan altınla kaplı bronz bir bant şeklindedir8. İki 
şakak ya da kulak arasında çene altından sallandırılan boncuk ya da taş 
dizileri değişik malzemeler ile bugün Anadolu Türkmenlerinde (Resim 
16) ve Türkistan’daki Türk topluluklarında hâlâ kullanılmaktadır. Sel-
çuklular döneminde ise diadem adıyla bu taçların daha basitleştirilmiş 
şekilleri kullanılmıştır9. 

  
Çizim 3: Hun kadınları cenaze başlıkları  

(Türkler Ans. C. 1) 
Resim 5: Yakut ve Türkmen Kadınları 
(Atlas Dergisi Arşivi ve Tansuğ, 1985) 

Pencikent şehrinde bulunan VII.-VIII. yüzyıla tarihlenen bir duvar 
resminde at sırtında bir erkek ve bir kadın görülmektedir (Resim 6). Ka-
dının saçları yukarıdan toplanmış, alında kısa kakül kesilmiş, alnın iki 
yanından ise ikişer lüle yapılmış zülüfler bırakılmıştır. Sogd şehrinde 
bulunan kadın ve erkek tasvirlerinin çizimlerinde ise kadın figürü duvar 
resminde olduğu gibidir (Çizim 4). Saçlar bu sefer toplanmamış, çeşitli 
adetlerde örülmüştür. Ayrıca ensenin kazıtılması evlenme çağına gelene 
kadar saçların daha gür çıkması için gelenekti. 

  
Resim 6: Pencikent’ten duvar freski 7-8 yy. 

(Anonim, Moskova 1979) 
Çizim 4: Sogd şehrinde bulunan kadın betimlemesi 

(Anonim, Moskova 1979) 
                                                           
8 Milkos Erdy, “Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı”, Çev: Bülent Keneş, 

Türkler Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul 2002, s. 934. 
9 Alına oturtulan bu bantlar kaşbastı diyeceğimiz başı alından bağlayan örtülere de dönüş-

müş olabilir. 
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Çin kaynakları ve Uygur kitabelerinde evlilik törenleri anlatılırken ha-
tunun giydiği kıyafetlere de yer verilmiştir. 822 senesi olaylarında CTS- 
Chiu T’ang-shu T’ang hanedanının eski yıllığı 613-916 195.11a kayıtla-
rında prensesin, basit her ikisi de kırmızı olan elbise, büyük manto ve 
altın başlık giydiği yazılıdır. HTS-Hsin T’ang-shu. T’ang handanlığı yeni 
yıllığı 1060, 217B.1b kayıtlarında sade renkli kırmızı elbise10 ve büyük 
manto giydiği tekrar edilir ve önde ve arkada işaret edilmiş altın şapka 
giydiği belirtilir11. 

982 senesinde Kao-ch’ang’a varan Çinli seyyah Wang Yen-te kadınla-
rın çiçek desenleri ile süslü elbise giydiklerinden bahsetmektedir. Ayrıca 
buradaki kadınların “Yu-mao” denilen şapkaları olduğunu ve bu şapkayı 
“Su-me-che” diye isimlendirdiklerini yazmaktadır. Wang Yen-te’nin bah-
setmiş olduğu bu su-me-che adlı şapkadan T’ang şairi Yüeh (667-730) 
Chang Yen-kung chu isimli eserinde bahsetmiştir. “Su-me-che” terimi 
bir başka kitapta daha izah edilmiş ve bir barbar kıyafeti olduğu belirtil-
miş, “Kao-ch’ang kızlarının kukuletasıdır” denilmiştir12. 

VIII. ve IX. yüzyıllardan kalma Budist ve Maniheist duvar resimlerin-
de görülen prensesler ve sunu yapan kadınların kıyafetleri yukarıda de-
ğinilen özellikleri doğrulamaktadır. Bezeklik’te bulunmuş IX. yüzyıla ta-
rihlenen bir duvar freskinde, elinde adak çiçeği ile betimlenen Uygur 
prensesi; uzun sarı ipekten, yakası geniş, kırmızı konturlarla geometrik 
kıvrımlarla süslenmiş bir entari giymektedir (Resim 7). Entarinin kolları 
uzundur ve prensesin elleri içinde birleştirilmiş, saygı ifadesi olarak gös-
terilmemiştir. İçinde kırmızı, beyaz yakalı bir gömlek giyen prensesin 
saçları sağ ve solda ikişer, arkada bir olmak üzere boğumlar halinde top-
lanmış üzeri bitki dalları, kuş ve bulut motifli tokalarla süslenmiştir. Uy-
gurlarda saç, Budizm ve maniheizm gibi dinlerden etkilenmiş ve şekil-
lenmiştir. Budizmden kaynaklanan en önemli saç şeklinin, saçın muhte-
lif şekillerde toplanıp topuz yapmak olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu 
daha eski zamanlara da dayanmaktadır13. Büyüsel gücün, Şiva’nın il-
ham ettiği enerjinin kaynağı olan ve aynı zamanda zahitliğin sembolü 
                                                           
10 Timur’un zevceleri anlatılırken kırmızı ipekliden, altın sırma işlemeleri olan bir elbise giy-

diği, elbisenin yerde sürünecek kadar uzun olduğu, hatunun yüzünün beyaz kremle sıvan-

mış olduğu, ayrıca yüzüne ince beyaz bir örtü örttüğü, başında ise inci, yakut ve firuzelerle 

süslü miğfer şeklinde bir başlık taşıdığı anlatılmıştır. Türk hatunlarının ve soylularının gi-

yim tarzıyla neredeyse bire bir benzerlik şaşırtıcı değildir. Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu, 

Orta Asya ve Timur, Ses Yayınları, s. 161-162. 
11 Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabele-

rine Göre), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2004, s. 136-137. 
12 İzgi, “a.g.m.”, s. 159. 
13 Yaşar Çoruhlu, “Uygur Sanatında Saçın İkonografik Tertibi”, Saç Kitabı, İstanbul 2004, s. 

63. 
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olan, saçı sıkıştırıp top şeklinde toplayarak taç görünümü vermekten 
ibaret şekle, Sanskiritçe’de jatamukuta denilmiştir. Başın tepesinde iş-
lenmiş altın bir levha görülmektedir. Saçının arkasından ayaklarına ka-
dar, ortası düğümlenmiş kırmızı ipek bir örtü inmektedir. Pazırık kurga-
nındaki bürümcekli kadınları hatırlatmaktadır. Ayrıca XVIII. yüzyılın so-
nuna kadar Osmanlı’da kadınlar bu şekilde saçlarına aksesuar olarak 
örtüler, kulaklarında büyük iri sarı kırmızı konturlu küpeler takmışlar-
dır. 

 

Resim 7: Bezeklik duvar freski Uygur prensesi, detay, IX. yy (Bussagli, 1979) 

Sorçuk’ta bulunan VIII-IX. yüzyıllara tarihlenen duvar freskinde sunu 
yapan bir grup kadın ve erkek sıralanmışlardır. Hepsi yuvarlak yüzlü, 
badem gözlü, küçük ağızlı, iri burunludur. Kızların koyu siyah saçları te-
pede topuz yapılmış süs tarakları ve iğneleriyle süslenmiştir. Kulakların-
da kalın, altın halka küpeler vardır14. Sorçuk 7. mağarada VIII-IX. yy ta-
rihlenen duvar freskinde dört kadın figürünün başı görülmektedir. Tepe-
de çift topuz yapılmış saçları alında beyaz taraklar ve tepede süs firkete-
leri ile süslenmiştir (Resim 8). Sorçuk bölgesinde 7 numaralı mağarada 
bulunan ve sökülerek Berlin Devlet Müzesi’ne götürülen IX-X. yüzyıla ta-
rihlenen bir diğer duvar freskinde, armağan veren dört kadın görülmek-
tedir. Hemen her figür bir şablondan çıkmışçasına kıyafetlerinden saçla-
rına kadar aynı detaylara sahiptirler15 (Resim 9). Altlarında uzun koyu 
renkli -muhtemelen kırmızı- bir iç gömlek üzerinde ise kısa kollu, yan-
lardan yırtmaçlı bir kaftan giymişlerdir. Saçları toplanmış, arkadan tut-
turulmuş örtüler yere kadar inmektedir. 
                                                           
14 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1993. 
15 Selçuk Mülayim, “Minyatürün Öncüleri”, Théma Larousse, C. 6, İstanbul 1994, s. 199. 
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Resim 8: Sorçuk duvar freski, VII. mağara, VIII-IX. yy 

Kunstabteilung, Sataatliche Museen, Berlin (Bussagli, 1979)  
Resim 9: Sorçuk, Uygur duvar freski VIII-IX. yy 

Indische (Aslanapa, 1993) 

Hotan’da bulunmuş olan ve Londra British Museum’da bulunan bir 
ipek parçasında görülen prensesin ancak üst giyimi ve saç tuvaleti hak-
kında bilgi sahibi olmaktayız (Resim 10). Saçları omuzlarına dağınık ola-
rak bırakılmış prensesin başında ortası daire formlu bir alınlık göze 
çarpmaktadır. Bu alınlık değişik şekillerde hâlâ Türkistan Türk toplu-
luklarında kullanılmaya devam edilmektedir (Resim 11). Hoço’da bulun-
muş IX-X. yüzyıllara tarihlenen bir diğer duvar freskinde iki kadın başı 
görülmektedir. Kadınların saçları siyah, ortadan ikiye ayrılmış ve perçem 
bırakılmış, şakaklardan aşağı ise içe kıvrılmış zülüfler bırakılmıştır. Baş-
larında ise diğer fresklerde de gördüğümüz daire formlu alınlık görül-
mektedir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 10: Hotan, İpek üzerine prenses figürü VII. yy 
British Museum, London (Bussagli, 1979) 

Resim 11: Saka kadınları  
(Atlas Dergisi Arşivi) 

Turfan’da bulunmuş bir maniheist minyatürde karşılıklı oturmuş ka-
dın ve erkek grupları görülmektedir. Kadınların başlarında boğtak deni-
len çok yüksek uzun bir şapka bulunmaktadır. Bu tür başlıklar bazı de-
ğişiklikler geçirerek Türkistan Türklerinin geleneksel kıyafetlerinde kul-
lanılmaktadır (Resim 12-13). 

571



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10

Uygur hanımlarının toplanmış ve lâka ile parlatılmış saçları; iğne-
ler, çiçekler, örtüler ve hotozlarla süslenmişti. 982’de Hoço kağanları-
nın yazlık merkezi Beşbalık’a elçi olarak giden Wang-yen-Te’nin anlat-
tığına göre, “Şehir müzik sesleri ile çınlıyordu. Hanımlar güzel ve kı-
yafetleri düzgündü, saçları üzerine lâke hotozlar (boğtak) takıyorlar-
dı”16. 

  
Resim 12: Maniheist minyatür, Turfan 

www.gnosis.art.pl/iluminatornia/zabytki_manichejskie/manic
hejska_miniatura.htm 

Resim 13: Türkmen kadını Ulusal 
Takhtabazarskioks  

(Anonim, Moskova 1979) 

Uygur çocuk tasvirlerinde başın tepesi traş edilmiş, ancak alın kıs-
mında ve kulaklarının yanlarında bir perçem bırakma görülmektedir. 
Esasında bu şekil Hun ve Çin geleneklerinde görülmektedir. Perçem bı-
rakma alın kesiminde veya tepe perçemi diyebileceğimiz etrafı traş edile-
rek başın tepesinde bırakılan saç şeklidir. Her iki şekilde uygulanan per-
çem çocukların dışında, değişik meslek gruplarında da tercih edilmiş-
tir17. Bugün bazı Türkmen boylarında bu şekilde saç kesimi uygulanma-
ya devam etmektedir (Resim 14). 
                                                           
16 Oktay Aslanapa, “Türk Tarihinde Saç Biçimleri”, Saç Kitabı, İstanbul 2004, s. 60. 
17 Yaşar Çoruhlu, “Uygur Sanatında Saçın İkonografik Tertibi”, Saç Kitabı, İstanbul 2004, s. 

65. 
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Resim 14: Türkmen kız çocuğu (Naskali, 2004) 

Uygur sanatında insan figürlerinde gördüğümüz alın perçemi ve zü-
lüfler aynı zamanda ikonografik bir yüz tasvirinin şeklinin elemanları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Göktürklerden beri gelişen bu ay yüzlü 
şema Maniheizmle de ilgili olabilecek bir güzellik anlayışı ile de ilgili ola-
bilir. Aynı zamanda Uygurlarda saçlar eski Türk adetlerince örülmüştür. 
Saçın gürlük derecesine göre örgü sayısı değişmektedir (Çizim 5). Pren-
ses tasvirlerinde saçın arkasına takılı aşağıya doğru uzanan fiyonklu saç 
askıları (saç bağı) vardır. Bunlar -saçın uzunluğu soyluluk işareti sayıl-
dığı için saçın aşağıya kadar uzandığını ifade ediyor- olmalıdır. Her-
manns, Kansu bölgesindeki Uygurları anlattığı bir yazısında, kadınların 
saçlarının önden iki demet, arkadan tek demet halinde bantla birlikte 
sarılıp örüldüğünden bahsederken, sırtın üzerinden aşağı sarkan üç 
parçalı askının orta bölümünün aynı zamanda midye kabuğu ve gümüş 
düğmelerle süslendiğinden de bahseder. Bu türden cala denile saç askı-
ları bugünkü Uygurlarda evli kadınların arka saç örüklerine takılmış 
halde görülebilir18 (Resim 15-23 Türkmenlerde farklı uygulaması görül-
mektedir). 

   
Çizim 5: Uygur kadın saç takıları 

ve altın tacı (Kasimiy, 1996) 
Resim 15: Teke Türkmen kadınlarının 

saç süslemeleri (Naskali, 2004) 
Resim 16: Türkmen giyimi Merkez 

Kapıkaya (Tansuğ, 1985) 

                                                           
18 Çoruhlu, a.g.e., s. 67-68. 
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Uygurlarda evlenmemiş kızların saçları onbir, onbeş, onyedi, yirmibir 
hatta kırbir kol örgü olarak tekli örülmektedir. Asla çift örülmez. Evlen-
memiş kızların bir de kakül saçı olur. Pencikent duvar resminde olduğu 
gibi ense kısmındaki saç evleneceği güne kadar daha gür çıksın diye us-
tura ile kazınır, evlenmeden bir gün önce son kez kazınır. Evlendiğinin 
ertesi günü veya birkaç gün sonra kızın alnındaki kakül ortadan ikiye 
ayrılarak arkaya taranır. Çok sayıdaki örgüler evlendikten sonra iki kol 
örgüye dönüşür. Saçın çift örgüsü evli olduğuna işarettir. Çocuk sahibi 
olunca balaçuk saç denilen bir model uygulanır. Örülen saçın bitimine 
genç kadının sahip olduğu çocuk sayısını ifade eden minik örgüler ekle-
nir. Kocasından ayrılan genç dul kadın cuvan olarak adlandırılır. Onlar 
ceviz saç koymakla birlikte saçını beş, yedi ya da dokuz saç örgü olarak 
tekli sayıda örer, bu dul olduğunu gösterir. Torun sahibi olmuş bir kadın 
saçını iki örgü örerek onu saç tenge dedikleri altın veya gümüşten pul-
larla birleştirir (Resim 17 Yaşlı bir Altay kadınında benzer bir uygulama 
görülmektedir). Saçını tek örgü yapan kadınlar başkalarının gözünde 
kendine koca arayan kadın olarak görülür ve iyi gözle bakılmaz19. 

 

Resim 17: Altaylı yaşlı kadın (Yüksek, 2000) 

Türklerin batıya doğru yönelimleriyle birlikte Türkistan’daki alışkan-
lıkları da diğer kültürlerin ve dinlerin etkileşimiyle daha zenginleşmiştir. 
Anadolu’da görülen bazı saç ve baş süslemelerinin Türkistan’da da çok 
büyük benzerliklerle kullanılmaları ilginçtir. Özellikle Truva kazılarında 
bulunmuş takılar (sinsileler Çizim 6 ve yanak döven20 denilen aksesuar-
lar) (Resim 19 ile Yamud Türklerinin kullandıkları aksesuarlar nerdeyse 
aynıdır (Resim 18). Bu da Truvalıların Türklerle ilişkili olduklarına dair 
soru işaretlerini hatırlatmakta ya da bir yolla etkileşimin sağlanıldığı dü-
şünülmektedir. 
                                                           
19 Gülzade Tanrıdağlı, “Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları”, Saç Kitabı, İstanbul 

2004, s. 495. 
20 Altaylı Prensesin başlığında bulunan yanaklardan aşağı inen keçeden yapılmış bu kanat-

lar ileride metal aksesuarlara dönüşerek işlevsellikten dekoratifliğe doğru bir dönüşüm ge-

çirmiş olabilir. 
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Çizim 6: Sinsile, alınlıklar  
(Anonim, Moskova 1979) 

Resim 18: Yamud Türklerine ait kadın baş takıları ve 
Ege bölgesindeki Türkmen gelin saç giyimi Tomaka 

(Türkoğlu, 2002) 

          Resim 19: Truva kazılarında bulunmuş takılar (Türkoğlu, 2002) 

Büyük Selçuklu devri figürlü tasvirleri, en bol olarak başta Selçuklu 
başkenti Rey olmak üzere çeşitli seramik merkezlerinde yapılmış minai 
ve perdah tekniğinde tabak ve kaplarda bulmaktayız. Rey’de bulunmuş 
12-13. yy tarihlenen Metropolitan Museum of Art’taki minai tekniğindeki 
tabak, Büyük Selçuklu devri kadın ve erkek kıyafetleri hakkında bilgi ve-
ren eserlerden biridir (Resim 20). Kadının uzun örülü saçları vardır. Ba-
şında Uygur döneminde gördüğümüzü formda bir diadem vardır. Dia-
dem, bir inci sırası ve alnın ortasına rastlayan yerinde yuvarlak bir taşla 
süslenmiştir. Kulağında birbiri altından sarkan üç halka ile zenginleşti-
rilmiş küpe, üzerinde önden açık bir elbise bulunmaktadır21. 

  
Resim 20: Rey’de bulunmuş 12-13 yy. 
tarihlenen minai tekniğindeki tabak 

Metropolitan Museum of Art (Pope, 1971) 

 
 

Resim 21: Rey, 1195 Stuko panolar (Pope, 1971) 
                                                           
21 Nurhan Atasoy, “Selçuklu Kıyafetleri Üzerine Bir Deneme”, Sanat Tarihi Yıllığı IV, Sanat 

Tarihi Enstitüsü 1970-1971, s. 111-113. 
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Rey’de bulunmuş stuk panolar Büyük Selçuklu devri plastik sanatla-
rı bakımından olduğu kadar bu devir kıyafetleri bakımından da önemli-
dir. Pennsylvania Museum of Art’da bulunan Tuğrul Bey (II) için yapıl-
mış eser 1195 tarihlidir (Resim 21). Bordürlerle çevrili dikdörtgen ve yıl-
dız şeklindeki sahalardaki figür gruplarıyla saray hayatından sahneler 
tasvir edilmiştir. Bu panolarda dikkati çeken ilk şey kadın ve erkek kıya-
fetleri arasında fark bulunmayışıdır. Başlarında önde bir taş bulunan 
diademleri, ortadan ayrılmış uzun saçları, birbiri altından sarkan ve 
omuzlara kadar inen halkalardan yapılmış küpeleri ile diz altına kadar 
uzanan, önden açık, kolları şeritle süslü elbiseler ortak özellikler olarak 
göze çarpmaktadır22. 

Selçukluların Anadolu’ya hakim oluşlarından sonra kültür ve sanat 
hayatı kesintisiz olarak devam etmiştir. Minyatür, keramik ve diğer plas-
tik sanat eserlerinde rastlanan tasvir sanatı örneklerinin çoğunda İran’-
da yapılan eserlerle aynı üslup özellikleri devam ederken kıyafetlerin de 
aynen devam ettirildiğini görülmektedir. Bu fikri destekleyen eserlerin 
başında Konya’da yapılmış olan 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen  Var-
ka ile Gülşah Mesnevisi minyatürleri gelmektedir23 (T.S.M.K. 841) (Resim 
22-Çizim-7). Anadolu Selçuklu dönemi kıyafetleri hakkında çok güzel bir 
kaynak olan bu aşk romanının illüstrasyonları kadın ve erkek kıyafetleri 
arasında göze çarpan fark kadınlarda rastlanan inci kolyeler ile incili ve-
ya alnın üzerinde tek taşla taçlandırılmış diademlerdir. 

  
Resim 22: Varka ile Gülşah 

TSMK H.841, 33b (Gürtuna, 1999) 
Çizim 7: Varka ile Gülşah’tan iki kadın 

(Süslü, 1989) 

Varka ile Gülşah’ta gördüğümüz yas sahnesinde kadınların örtünme-
leri Divan-ı Lûgat-it Türk’te “uragut sara guçladı: kadın baş örtüsü ört-
tü”, “bürünçük: kadın baş örtüsü” şeklinde açıklanmaktadır. “Eğnek” 
ise, kadınların başörtülerini bağladıkları ip olarak açıklandığına göre baş 
örtüleri demek ki iple de bağlanıyordu. “Saraguç: kadın yaşmağı”, “tülfir. 
Örtü, perde ve kadın örtüsüdür”24. Varka ile Gülşah’ın kavuşma sahne-
lerinde birbirine sarılan sevgililerin her ikisi de aynı boyda elbise giyimli-
                                                           
22 Atasoy, “a.g.m.”, s. 123. 
23 Atasoy, “a.g.m.”, s. 127. 
24 Atasoy, “a.g.m.”, s. 138-144. 
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dirler. Her ikisinin de saçları uzun ve tutamlar halinde örülüdür. Gül-
şah’ın başında, alnın üst kısmında yaprağa benzer bir taş vardır. Benzer 
şema Çizim 7’de tekrarlanmaktadır. 

Kitab-ı Tiryak adlı eserin 1199 tarihli bir nüshasının (Paris Bibliothe-
que Nationale) takdim sayfalarında kadın figürleri görülmektedir (Çizim 
8). İlk figürün başında taç yerine önü taşlı diadem bulunmaktadır. Saç-
ları tutamlar halinde örgülür ve beline kadar uzundur. Diğer iki figürde 
de aynı saç şeklini inci dizilerinden oluşmuş diademler süslemektedir25. 

 

Çizim 8: Kitab-ı Tiryak 1199 nüshası takdim sayfası (Atasoy, 1979) 

Ebu’l-izz el Cezeri’nin 1206’da resmettiği El-Hıyel el Hendesiye’den in-
san şeklindeki otomatik kadın (TSM A3472 s.113b) (Resim 23). Başı ör-
tülü olarak betimlenmiş kadının alnında kaşbastı da denilen bir başka 
eşarp arkada düğümlenmiştir. 

 

Resim 23: Ebu’l-izz el Cezeri’nin resmettiği El-Hıyel el Hendesiye’den insan şeklindeki otomatik kadın  
1206 TSM A3472 s. 113b (Öney, 1992) 

Kubad Abad Sarayı’nda bulunan çinilerde de kadın figürlerine rast-
lanmaktadır (Çizim 9-Resim 24). Saçları uzun, başlarında hotozlar taşı-
maktadırlar. İlk figürün alnının üstünde damla şeklinde bir taş bulun-
maktadır. İkinci figürün saçları alnın üstünde üç boğum yapacak şekil-
                                                           
25 Atasoy, “a.g.m.”, s. 121-122. 

577



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16

de toplanmıştır. M. Önder bu boğumlar için “üç dilimli taç takmaktadır” 
yorumunu getirmiştir. Üçüncü figür ise üsküf denilen uçları arkaya sar-
kan külah şeklinde başlıklarda taşımaktadır26. Buradaki başlığa benzer 
bir tasvir 1236 tarihli Kubad Abad Sarayı çinisi Konya Karatay Müz. 
en.1572 no ile kayıtlıdır (Resim 31). 

 
 

Çizim 9: Kubad Abad saray çinilerinde kadın 
(Önder, 1973) 

Resim 24: Kadın Fig. çini, 1236, Kubad 
Abad Sarayı, Konya Karatay Müz. 

en.1572 (Anonim 2001) 

Sivas Divriği Şifahanesi taç kapısında bulunan kadın başı muhteme-
len yapıyı yaptıran Bey’in Hatunu’dur. Saçları yanlardan iki yapılmış 
omuzlarına inmektedir ve başında yukarıya doğru sivrilen bir başlık bu-
lunmaktadır (Resim 25). 

 

Resim 25: Sivas Divriği Şifahanesi taç kapısında kadın başı (Kuban 1971) 

XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu topraklarında egemen olan Osmanlı-
larda kadın, özellikle saray sanatı olan minyatürlerde izlenir. Osmanlı 
kadın giyimi yüzyıllara göre genel özelliklerini zedelemeyecek küçük 
farklılıklar gösterir. Özellikle başlıklar giyimde farklılaşmayı gösteren ye-
gane giyim öğeleri olmuşlardır. 

Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) dönemi minyatürlerinde kadınlar, 
Eski Anadolu ve Türkistan geleneklerini sürdürecek şekilde açık giyimli-
dir. TS.M.K R989’da kayıtlı 1460 civarında Edirne’de minyatürlenen Kül-
                                                           
26 Mehmet Önder, “Selçuklu Devri Kadın Başlıkları”, Türk Etnografya Dergisi XIII, İstanbul 

1973, s. 2. 
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liyat-ı Katibi, XV. yüzyıl Osmanlı saray kesiminin yaşam biçimini ve dö-
nemin giysilerini sunması açısından önemli bir belge niteliğindedir. Ya-
pıtta yer alan Sultanın Meclisinde Müzisyen Kızlar (Resim 26)’ın betim-
lendiği minyatürde, sultanın çevresinde içki ve yiyecek sunan hizmetli-
ler, resmi görevliler, kadınlı erkekli müzisyenler yer almaktadır. Resmin 
giysi yönünden en ilgi çekici tarafı başlıklardır. Başka çevrelerde rastlan-
mayan bu başlık, erken Osmanlı kadın baş örtme biçimi hakkında bilgi 
verir. Müzisyen kadınlardan biri çeng, diğeri tef çalar, kenarda oturan 
ise ellerini çırparak tempo tutmaktadır. Çeng çalan kadın, arkaya doğru 
sarkan başörtüsünün üzerine külahvari başlık giymiş, alnının üzerine 
dilimli bir kaşbastı bağlamıştır. Tempo tutan da buna benzer bir başlık 
takmıştır. Tef çalan kadının başlığı yoktur, uçları omuzlara değen beyaz 
örtüsünün üzerine ortası dilimli koyu bir kaşbastı bağlamıştır. Yanakla-
rına zülüfler dökülmüştür. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde Edirne nakkaşhanesinde kopya 
edilmiş, 1455-56’ya tarihlenen Dilsuz-nâme (Oxford Bodleian Library, 
Queseley133) minyatürlerindeki kadınlarda da benzer başlıklara rastla-
nır (Resim 27). Fakat yüzyılın sonunda II. Beyazid döneminde hazırlanan 
minyatürlerde bu kadın başlıklarına rastlanmamaktadır27. 

  
 

Resim 26: Külliyat-ı Katibî’den 
TSMK R.989 y.93a (And. 2004) 

Resim 27: Dilsuznâme’den Oxford 
Bodleian Library Quseley 133 

(Gürtuna, 1999) 

 
Resim 28: Selimnâme’den 
TSM H1597-98 (And. 2004) 

1520 tarihli Selimnâme’de (TSM H1597-98) Sultan II. Beyazid’in ce-
nazesinden detay (Resim 28) da pencereden bakan kadınlar görülmekte-
dir. Kadınların saçları ince ince örülmüş ve arkaya atılmışlardır ve ku-
laklarında küpeler vardır. 

Başlarında koyu renkli yukarı doğru daralan, işlemeli başlıklar giy-
mişlerdir. 

1560-1570’e tarihlenen T.S.M.K. H.2168’de bulunan genç bir çiftin 
betimlendiği minyatürdeki genç kızın giysisi, XVI. yüzyılın ikinci çeyre-
ğindeki Osmanlı kadınının ev giyimi hakkında verir (Resim 29). Siyah, 
uzun saçlarının üzerine yerleştirdiği işlemeli fes biçimli küçük başlık giy-
siyi tamamlar28. Bu başlık halen Orta Asya’da bazı Türk topluluklarının 
milli kıyafetlerinde kullanılmaktadır (Resim 30). 
                                                           
27 Sevgi Gürtuna, Osmanlı Kadın Giysisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, s. 4. 
28 Gürtuna, a.g.e., s. 13. 
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Resim 29: Aşıklar 1560-70 TSMK.H.2168 y35 a, 

detay (Gürtuna, 1999) 
Resim 30: Kazan Tatarları kadın giyimi  

(Atlas Dergisi Arşivi) 

Dört Türk Kızını betimleyen Lorischs Fischer’ın gravürü XVI. yüzyıla 
aittir. Sokak kıyafetleriyle betimlenen kızlardan birinin saç şekli açıkça 
arkadan betimlenmiştir. Tek örgülü kalçalarına kadar inen saçların bağ-
lanmasının ardından ucuna üç adet daha minik örükler eklenmiştir (Re-
sim 31). 

 

Resim 31: Dört Türk Kızı Lorischs Fischer 16 yy. (Gürtuna, 1999) 

XVI. yüzyılda kadınların sokak giyimleri olarak ferace, yaşmak ve her 
zaman olmamak koşuluyla peçenin kullanıldığı görülmektedir. Ferace 
önden açık, bedeni ve kolları bol eteği yere kadar uzun, yakasının kesimi 
dönemlere göre biçim değiştiren ama XVI-XVII. yüzyılda boyuna oturmuş 
yuvarlak veya V yakalı, ön açıklığının iki yanında yer alan dikey yırtmaç 
cepli, sokağa çıkarken giyilen bir dış giyim çeşididir. Yaşmak kadınların 
ferace ile kullandıkları, genellikle bir parçası baştan çeneye, diğer parça-
sı da çeneden başa doğru bağlanan iki bölümden oluşan, feracenin üs-
tünden sarkıtıldığı gibi yakanın içinde de olabilen, zenginlerin ve saraylı-
ların kolalayarak kullandıkları beyaz bir örtüdür29. 
                                                           
29 Gürtuna, a.g.e., s. 5. 
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1588’e tarihlenen Nakkaş Osman ve ekibinin resimlediği Hünerna-
me’nin II. Cildinde (TSM R1524. y.52b) At meydanında sorunlarını bildi-
ren kadınlar görülmektedir (Resim 32). Ellerini uzatarak konuşan kadı-
nın saçları gözükmektedir. Diğer iki kadın elleri feracelerinin kolları içine 
sokmuş şekilde sessizce durmaktadırlar. III. Murad’ın (1574-1595) oğul-
larının sünnet düğününü Nakkaş Osman’ın betimlediği Surname-i Hü-
mayun (T.S.M.K. H1344) minyatürlerinde Tellaklar ve Berberlerin Geçişi 
sahnesinde (Resim 33) kadınlarda izleyiciler arasındadır. Her renkten fe-
race giymiş kadınların bazılarını yüzleri peçe ile kapatılmıştır. 

  
Resim 32: Hünername II’den TSM R1524 

(And. 2004) 
Resim 33: III. Murad Surnamesi TSMK H. 1344 1582 

y.264b, detay (And. 2004) 

XVII. yüzyılda kadınların saç tuvaletleri geleneksel özelliklerini korumaya 
devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücüne koşut olarak, özellikle 
varlıklı hanımların süslü, gösterişli aksesuarlar yeğledikleri yerli ve yabancı 
sanatçıların resimlerinden ayrıca yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. 

Kalender Paşa tarafından hazırlanılan I. Ahmed Albümü’nde bir metne 
bağlı kalmayan günlük yaşamdan sahneler, devrin sosyal yaşamıyla ilgili 
sahneler, tek kadın ve erkek figürleri, çeşitli yazı örnekleri yer alır. (Resim 
34) 1603-1618’e tarihlenen T.S.M.K B.408’e kayıtlı Aşıklar isimli minya-
türde koni şeklinde tepelikleriyle ve örülerek arkaya atılmış saçlarıyla ge-
leneğin devam ettirildiği görülür. Bu albümde bulunan bahçedeki saray 
kadınları da aynı özelliklerini taşır. Yalnızca tepeliklerinin uçları daha siv-
ridir. Bu başlıkların bir örneği T.S.M’de 13/792 envanter no ile kayıtlı olan 
I. Sultan Ahmed’in kızı Hanzade Sultan’ın başlığıdır (Resim 35). 

  
Resim 34: Aşıklar, I. Ahmed Albümü 17. yy 

TSMK B.408 y.14a (And. 2004) 
Resim 35: Hanzade Sultan’ın başlığı 

TSM 13 792 (Gürtuna, 1999) 
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Valide Sultan önünde sanatçı cariyelerin gösterisi (17. yy çarşı res-
minde Venedik Museo Correr) kadınlar diğer dönemlere göre farklı olan 
yukarı doğru genişleyen bir başlık, hotoz giymişlerdir. Arkası dönük 
olanlarda görüldüğü üzere bu hotozların arkalarında aşağı bir şerit 
ayaklarına kadar inmektedir (Resim 36). 

 
Resim 36: Valide Sultan önünde sanatçı cariyelerin gösterisi 17 yy. Venedik Museo Correr (And. 1999) 

  
Resim 37: 17. yy da Başkentli hanım 

TSMK H. 2132 (And. 2004) 
Resim 38: Kaya İsmihan Sultan’ın başlığı TSM 

13/791 (Gürtuna, 1999) 

T.S.M. H.2132/4’de bulunan Başkentli Hanım (Resim 36) betimleme-
si XVII. yüzyılın ikinci yarısında şehirli, varlıklı kadın giyimine yetkin bir 
örnektir. Sarı pabuçlarından Müslüman olduğu anlaşılan hanımın altı 
dar üstü geniş hotozu XVII’a özgüdür. Bu hotozun bir örneği T.S.M.’de 
13/791 no ile kayıtlı Kaya İsmihan Sultan’ın başlığıdır (Resim 38). Hoto-
zun arkasından sarkan uçları püsküllü enseliği kırmızı üzerine siyah la-
le desenlidir30. Uygur prensesinin düğümlü örtüsünü çağrıştırmaktadır. 

Taeschner Albümü’ndeki gelin alayı betimlemesi, albümün 32. levha-
sında yer alır (Resim 39). Burada hotozların üzerinden yaşmaklanmış 
kadınların gözleri açıktadır. 
                                                           
30 Gürtuna, a.g.e., s. 23. 
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Resim 39: Hamama Giden Türk 
Kadını 17. yy Taeschner 1925 

Pl.17 (Gürtuna, 1999) 

 
Resim 40: Kanun, çeng ve tanbura çalan cariyeler, 17. yy çarşı resmi 

İstanbul Deniz Müzesi (And. 1999) 

XVII. yüzyılda kendilerine “Çarşı Ressamları” denilen sanatçıların 
başlattıkları bir halk resmi geleneği yaygınlaşır. Çarşıda dükkanları 
olan, ısmarlanan konularda resimler yapan profesyonel halk ressamı 
olan bu sanatçıların yaptıkları albümler, müşterilerin genlikle yabancılar 
olması nedeniyle yurt dışındaki müzelere ve koleksiyonlara dağılmış hal-
dedir.  

Osmanlı sarayında yaşayan kadınları, saray görevlilerini ve giyimleri-
ni yansıtan bu albümler, alt ve üstlerinde yazılan İtalyanca ve Fransızca 
açıklamalarıyla dikkat çekmekteydi (Resim 40). Bazılarının başındaki 
hotozlara yemeniler dolanmış bazılarında ise önü alında kukuletalı arka-
da bombeli başlıkları görülmektedir. Hepsinin saçları alında kısa kakül 
şeklinde kesilmiştir. 

XVIII. yüzyılda Batılılaşmanın adımları atılırken yavaş yavaş değişim-
ler başlar. Lale Devrinde dışa açılan kadınlar rahat hareketleriyle dikkat 
çeker.  

Levni’nin 1720-1725’e tarihlenen TSMK H 2164’te kayıtlı albümünde 
46 minyatür bulunmaktadır. Çeşitli giysileriyle kadınları ve erkekleri, 
Avrupalıları ve İranlıları betimleyen sanatçı dönemin gösterili yaşantısını 
yansıtır. Levni’nin son derece şık betimlenmiş kadınlarının hemen hep-
sinde şeffaf iç gömlek, kalçalara kadar inen hırka, şalvar, yakaları dekol-
te uzun ya da kısa üstlükler, taşlarla süslenmiş pafta kemerler, genellik-
le kenarı kıvrık olan değişik biçimli hotozlar vardır (Resim 41)31.  

Kadınların hepsinin saçları ince ince çok sayıda örgüler halindedir. 
Müzisyen kadınlarda bir örnek örtüler kullanmışlardır.  

Arkaları dışa doğru kıvrık örtüler kaşbatılarla alına sabitlenmişlerdir. 
Tasvir edilen kadınlardan biri diz çökmüş şekilde oturarak saçını nasıl 
bağladığını göstermektedir.  

Diğerlerinde ise; ince örgüler hepsi bir araya getirilerek bağlanmış ve 
ucuna süsler asılmıştır. 
                                                           
31 Gürtuna, a.g.e., s. 42. 
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Resim 41: Levni saçını toplayan (Albüm TSM H2164) iplik eğiren (TSMK H. 2164 y.11a) rakseden ve çiçek  
koklayan (TSMK H. 2164 Y.15b), kadınlar (Gürtuna, 1999) 

Abdullah Buhari’nin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (T.9364) ve 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki bir albümde (H.2143) yer alan 
tek kadın figür tasvirlerinde yüzyıla hakim olan moda karşımıza çıkar (Re-
sim 42). Bu dönemde kadın başlıklarında da bir değişim gözlenir. Kalpak 
denilen serpuşlar hotozların yerini almıştır. Lady Montagu bu başlıkları 
şöyle anlatıyor: “Kışın inci veya elmasla işlenmiş kadifeden, yazın gayet in-
ce ve bol sırmalı kumaştan yapılıyor. Kalpak yalnız başın bir tarafına konu-
luyor, biraz da yana doğru yıkılıyor. Üzerine ya elmaslı gül gayet kibar iş-
lenmiş bir mendille birlikte altın bir iğne takılıyor. Başın öbür tarafında saç-
lar toplanıyor. Üzerine nasıl bir süs yakıştırılıyorsa, mesela çiçek, sorguç ko-
nuluyor. Mamafih en mükemmel moda, muhtelif taşlardan yapılmış büyük 
bir demet takmak…” Abdullah Buhari’nin resmettiği kadınların başlarında 
meşe palamudu biçiminde kordon püsküllü serpuşlar veya kalpaklar gö-
rülür. Saçlar genelde alınlara perçemlerle dökülmüş, önleri kısa kesilmiş, 
arkaları uzun bırakılarak küçük örgülerle bele sarınmıştır32. 

 

Resim 42: Abdullah Buhari, Sazende (175 İ.Ü.K.T.9364 y.5b), Çiçek tutan kadın (TSM H2143), Osmanlı kadını 
(1734 İÜK. T. 9364 y.8b) (Mahir, 1999) 

                                                           
32 Banu Mahir, “Abdullah Buharî’nin Minyatürlerinde XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kadın Modası”, 

P Dergisi, S. 12, 1998/1999, s. 71. 
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XVIII. yüzyılın ilk yarısında Lale Devri’nde (1718-1730) özellikle var-
lıklı hanımlar mesire yerlerinde renkli feraceleri ve yaşmaklarıyla boy 
gösterirler (Resim 43). Feracelerin yakasına önce bir karış, zaman içinde 
daha geniş yakalar takılır. Yaşmakların kumaşı şeffaflaşır, başı genişle-
ten hotozlar kullanıldığından yaşmaklar gevşek bağlanmaya başlanır ve 
sırmalarla süslenir. Fazıl bin Enderuni’nin erkek ve kadın güzelliklerini 
anlatan şiirlerinden oluşan ve 1793’te Seyyid Yahya tarafından kopya 
edilen Hubanname ve Zenanname İ.Ü.K. T. 5502’de kayıtlıdır. Sadabad’-
da eğlence sahnesinde dere kenarında piknik yapan, salıncakta salla-
nan, çubuk içen kadınlar betimlenmiştir. Kadınların hepsinin saçları 
kalçalarına kadar uzun ve serbest bırakılmışlardır. 

 
Resim 43: Enderunlu Fazıl Hubbanname Zennanme Sadabad 1798 İÜK T. 5502 v.78a ve detay (And. 2004) 

Batılılaşmanın iyice hissedildiği XIX. yüzyılda kadınlar evde başlarına 
kenarları oyalı yemeniler bağlarlar, yemenilerinin uygun yerlerine çeşitli 
taşlardan mücevherler takarlar ve geleneksel özellikli giysilerini gönülle-
rince uygulayarak giymeyi tercih ederler (Resim 44). 

 
Resim 44: Ney ve santur çalan cariye 19. yy çarşı resmi Ankara Etnografya Müzesi (And. 1999) 
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XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan batılılaşma hareket-
leri özellikle kadınların saç tuvaletlerinde ve aksesuarlarında değişiklik 
gözlenir. Kadınların ev ve sokak giysileri bir önceki asrı takip eder. Os-
man Hamdi Bey’in tablolarında görülen bu dönem kadınlarında saçlar 
kısalmış ya da yemeni bantlarla daha derli toplu toplanmıştır (Resim 
45). 

 
Resim 45: Osman Hamdi Bey, İki Müzisyen Kız 1880 

Geniş bir coğrafi konuma hakimiyet ve gelişme safhalarında; Türkis-
tan’dan Anadolu’ya binlerce yılı bulan bir zaman sürecinde Türk kadını-
nın saç şekilleri ve aksesuarları geleneksel çizgisini korumayı başarmış-
tır. Türkistan’da köklerine ulaştığımız bu kültür ana çizgisini korumuş, 
etkileşimde olduğu kültürlerin etkileriyle bozulmamış, gelişmiş ve değiş-
miştir. Zaman içinde saçlar modaya rağmen ana karakterini korumuş 
başlık gibi aksesuarlarla değişimi yaşamıştır. 
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BURSA YEŞİL CAMİDE YAPILAN ONARIMLAR 
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Bursa Yeşil Külliye’nin cami ve türbesi çini, ahşap, taş ve kalemişleri 
yanında yazıları ile de zengindir. Sülüs, celî sülüs, kûfî ve nesih tarzında 
olan bu yazılar gerek çini gerekse taş üzerinde sıklıkla kûfî ve celî sülü-
sün bir arada kullanılmasıyla tezyînî bir görünüm kazanmıştır. Bazan ki-
tabe frizi, bazan kartuş veya madalyon bazan da alınlık olarak karşımı-
za çıkan yazılarda Arapça, Farsça ve Türkçe kullanılmıştır. Ayet ve ha-
dislerden başka güzel sözlerin defaatle ve geniş bir kullanımla ele alın-
ması, bu yapının bir fütüvvethane olduğunu yahut en azından tarikat ileri 
gelenlerinin yapının yazı programında söz sahibi olduğunu düşündür-
mektedir. 

Eski eserlerin restorasyonu konusunda bize yardımcı olan maddi var-
lıklar kadı sicilleri, vakıf arşivleri ve devlet arşivleridir. Bu arşivler bizlere, 
tarihi eserin inşasından günümüze kadar geçirdiği tüm aşamaları göster-
mektedir. Bursa Yeşilcami’de, inşaatından günümüze kadar yapılan ona-
rımlar için de Bursa kadı sicilleri ile Başbakanlık arşivlerindeki ilgili bel-
gelere başvurulmuş ve her biri sayfalar uzunluğunda olan bu belgelerden 
sadece cami ile ilgili olanlar alınarak özet halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bursa, Yeşil Cami, Osmanlı Mimarisi, Restorasyon. 

Restoration In Bursa Green Mosque 
Mosque and tomb of Bursa Green Mosque is rich by with tiles, wood, 

stone, chiselworks and writings. The writings that thuluth, clear thu-
luth, cufic and naksh, won a decorative view with used close together cu-
fic and clear thuluth on tiles and stone. The writing that we face with as 
sometimes Inscription frieze, sometimes cartridge or medallions, someti-
mes even pediment, were used Arabic, Persian and Turkish. Good words 

                                                           
* Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. 
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other from verses and hadiths be deal with a wide use and repeatedly 
were made think the structure is a gritplace or at least the sect’s elders 
have a say in the writing program. 

Tangible assets, cadi registers, foundation libraries and state archie-
ves help us in restoration of old works about. State arichieves show all 
the stages from the building of historical artifacts to present. In Bursa 
Green Mosque the revelant document in Bursa kadı registers and Prime 
Minister’s archieves were appeal and only those related to the mosque by 
taking out from this each pages long the documents, were explained be-
low summarize. 

Key words: Bursa, Green Mosque, Ottoman Architecture, Restoration. 

XI. yüzyılda büyük topluluklar halinde Anadolu’ya geçen ve kısa za-
manda bölgenin tamamına yakın bölümünü hakimiyetlerine alan Türk-
ler, genellikle eski kentlerde yerleşmeyi uygun bulmuşlar, yeni şehirler 
kurmayı fazla düşünmemişlerdir. Eski kentlerin bu yeni yöneticileri   
farklı bir sosyal yapı üzerine oturduklarından, şehirleri de bu yapının ge-
reklerine uygun şekillendirmeyi amaçlamışlardır. Böylece Anadolu’nun 
eski kentleri hızlı bir şekilde yeni dokuya kavuşturulmuş, halkın temel 
gereksinimlerinin sonucu başta cami olmak üzere medrese, zaviye, han, 
hamam gibi değişik işlevli yapılarla donatılmıştır. 

Bursa’nın 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethiyle, şehrin sur dı-
şına taşırılarak hızlı bir imar faaliyetine girildiği bilinmektedir. Orhan 
Gazi’nin sur içindeki ve sur dışındaki iki külliyesi, Murad-ı Hüdavendi-
gâr Külliyesi, Yıldırım Bayezid’in iki külliyesi, Çelebi Mehmet’in Yeşil 
Külliyesi ve II. Murat’ın Muradiye Külliyesi ile diğer ileri gelenlerin yapı-
ları şehrin bir yüz yıllık zaman içinde mamur hale gelmesini sağlamıştır. 

Bursa Yeşil Cami, Osmanlı padişahlarının beşincisi olan Çelebi Sul-
tan Mehmed (1413-1421) tarafından yaptırılmış medrese, imaret, ha-
mam ve türbeden oluşan külliyenin bir parçasıdır. Çelebi Mehmet, baba-
sı Yıldırım Bayezid’in, 1402 yılında yapılan Ankara savaşında Timur’a 
yenilmesinden sonra, kardeşleri İsa, Musa, Süleyman ve Mustafa Çele-
bi’lerle yaptığı saltanat mücadelesinden galip çıkarak 1413 yılında Os-
manlı ülkesine tek başına hakim olmuş ve devletin birliğini yeniden kur-
muştur. Bu sebeple, Osmanlı devletinin ikinci kurucusu olarak da kabul 
edilmiştir. 

Çelebi Mehmet’in başta Bursa ve Edirne olmak üzere Söğüt, Dimet-
oka ve Merzifon gibi şehirlerde eserleri bulunmaktadır. Ancak çinileri, 
kalem işleri, ahşap, taş ve pencerelerin dökme şebekelerindeki maden 
kakma işleri yanında, koltuk kubbeleri ve kuzeydeki iki mekânda yer 
alan alçı nefeslikleri ile bu yapı, eserleri içinde en zengin süslemelere sa-
hip olanıdır. Ayrıca «Sultan Mehmed Hân ibn-i Bâyezid» şeklinde bânîsi-
nin, «Hacı İvaz bin Ahî Bayezid» şeklinde mimarının, «Ali bin İlyas Ali» 
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şeklinde kalem işlerini programlayan nakış ustasının, «Amel-i üstâdân-ı 
Tebriz» şeklinde mihrap çinileri ve «Amel-i Mehmed el-Mecnûn» şeklinde 
hünkâr mahfilindeki çinileri yapan ustalar ile «Amel-i Hacı Ali bin Ah-
med» şeklinde de külliyenin ahşap işlerini yapan ustanın adını veren altı 
adet kitabeye sahip oluşu ile de Osmanlı mimarisinde apayrı bir yere 
oturur. 

Timur’un, Tebriz’e dönerken beraberinde birçok sanatçı ve bilim ada-
mını da götürdüğünü, bunların arasında Nakkaş Osman’ın da olduğunu 
biliyoruz. Timur’un ölümünden sonra giden sanatçıların geri döndüğünü 
ve bu sefer de gelirken bazı sanatçı ve bilim adamlarını da getirdikleri ve 
bu cami inşaatında çalışan ustaların bunlar oldukları anlaşılmaktadır. 

Osmanlı mimarisinde «Zaviyeli, Tabhaneli, Bursa Tipi, Ters «T» ve Ka-
natlı» olmak üzere birçok isimle anılan plan şemasında inşa edilmiş olan 
camide; biri mihrap bölümü olmak üzere üç eyvan, iki koltuk odası, iki 
adet tabhane denilen dinlenme odası, iki mahfil ve üst katta da çeşitli 
odalardan oluşan hünkâr dairesi bulunmaktadır. 

Çelebi Mehmet yaptırdığı bu külliyenin masraflarını karşılamak için 
İpek Hanı ve Geyve Hanı ile beraber birçok dükkânın ve köylerin gelirle-
rini vakfetmiştir. 

Bu kadar özenle inşa edilen yapının, planlandığı halde son cemaat 
yerinin yapılmayışı, taç kapı ve mermer pencere sövelerdeki yazı ve bazı 
bitkisel süslemelerin eksik bırakılması üstelik iki katlı olarak planlanan 
medresenin de ikinci katının yapılmadan bırakılmasına bir anlam verile-
memektedir. 

Yeşil Cami çini, ahşap, taş ve kalem işleri yanında taçkapı, dış pence-
reler, müezzin mahfilleri, hünkâr mahfili, harim kubbeleri, eyvanlar, 
tabhaneler ve mihrapta yoğunlaşan yazıları ile de zengindir. Sülüs, celî 
sülüs, kûfî ve nesih tarzında olan bu yazılar gerek çini gerekse taş üze-
rinde sıklıkla kûfî ve celî sülüsün bir arada kullanılmasıyla tezyînî bir 
görünüm kazanmıştır. Bazan kitabe frizi, bazan kartuş veya madalyon 
bazan da alınlık olarak karşımıza çıkan yazılarda Arapça, Farsça ve 
Türkçe kullanılmıştır. Ayet ve hadislerden başka güzel sözlerin defaatle 
ve geniş bir kullanımla ele alınması, bu yapının bir fütüvvethane olduğu-
nu yahut en azından tarikat ileri gelenlerinin yapının yazı programında 
söz sahibi olduğunu düşündürmektedir. 

Eski eserlerin restorasyonu konusunda bize yardımcı olan maddi var-
lıklar kadı sicilleri, vakıf arşivleri ve devlet arşivleridir. Bu arşivler bizle-
re, tarihi eserin inşasından günümüze kadar geçirdiği tüm aşamaları 
göstermektedir. 

Bursa Yeşilcami restorasyonu için de Bursa kadı sicilleri ile Başba-
kanlık arşivlerindeki ilgili belgelere başvurulmuş ve her biri sayfalar 
uzunluğunda olan bu belgelerden sadece cami ile ilgili olanlar alınarak 
özet halinde aşağıya çıkarılmıştır. 
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1552 tarihinde (Bu vesika Yeşilcami ve külliyesi hakkındaki ilk tamir 
keşfidir) caminin yapıldığı günden beri tam 132 yıldır kubbe kurşunları-
nın yenilenmediği ve artık yenilenmesi gerektiği bildirilmiş ve 10.000 ak-
çe ile tamir edilebileceği keşf olunmuştur. Bu tarihte tüm üst örtü siste-
minin yeniden kaplandığı anlaşılmaktadır. 

1573 tarihinde caminin kubbe kurşunları yenilenmiş, dış tarafında 
ve güney-doğu tabhanesinde bazı değişiklikler yapılmış, fakat süslemele-
re müdahale edilmemiştir. 

1617 tarihinde yapılan tamir keşfinde sadece medresenin onarılması 
söz konusudur. 

1623 tarihinde yapılan keşifte ise kubbe kurşunlarının bozulduğu, 
yağmur sularının içeriye sızıp nakışlara ve çinilere zarar verdiği, minare-
sinin ve şerefesinin, tabhanenin bir kısmının ve medresenin acil olarak 
onarılması gerektiği bildirilmektedir. 

Kalem işi nakışlara ilk olarak bu tarihte müdahale edildiği ve ye-
nilendiği anlaşılmaktadır. 

1635 tarihli keşif defterinde, caminin batısındaki misafirhanenin ve 
caminin kubbesinin kurşunları değiştirilmiştir. 

1645 yılında caminin su yolları, harim duvarı doğudaki tabhanenin 
kapısı, çatısı ve kaldırımı batı tabhanesinin çatısı ve caminin 200 adet 
camı yenilenmiştir. 

1684 yılında, caminin orta ve harim kubbeleriyle tabhanelerinin kur-
şunları yenilenmiştir. 

23 Eylül 1783’de Yapılan Onarım 

Fî 25 Şevval Sene 1197 (B.O.A. Ev. HMH. D 6428). 
Câmi-i şerîfin, enva-ı nukûş ile münakkaş mahallerinin, altı hora-

san ve yüzü beyaz sıva üzerine nakş olan mahalleri (Toplam 868,5 
m. - 1158 zira’-): 

Câmi-i şerîfin, altı horasan ve yüzü beyaz keten ile bilâ-nukûş be-
yaz sıva olan mahalleri (Toplam 918 m. - 1224 zira’): 

1- (Plan üzerinde A bölümü) Mihrab kubbesi’nde 265,5 m.lik (354 zi-
ra’) bir çalışma yapılmış, horasan harcı ile işlenmiş duvarların, beyaz sı-
vası üzerinde yer alan çeşitli form ve renkteki kalem işleri onarılmıştır. 

Bu bölümdeki üç taraf duvar ile kubbe eteğinden çinilere kadar olup, 
horasan harcı üzerine beyaz sıva ile kaplı alan yeniden sıvanmış ve 333 
m.lik (444 zira’) bir çalışma yapılmıştır. 

2- Fener kubbesi’nde 378 m.lik (504 zira’) bir çalışma yapılmış, hora-
san harcı ile işlenmiş duvarların, beyaz sıvası üzerinde yer alan çeşitli 
form ve renkteki kalem işleri onarılmıştır. 

Bu bölümde üç taraf kemer açıklığı olduğundan sadece bir tarafı du-
vardır. Horasan harcı üzerine beyaz sıva ile kaplı alan yeniden sıvanmış 
ve 45 m.lik (60 zira’) bir çalışma yapılmıştır. 
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3- Mihrab bölümü kubbesi ve fener bölümü kubbesinde, duvardan 
kubbeye geçiş elemanı olarak kullanılan ve mukarnas baklavaları tabir 
olunan “Türk üçgenleri”nin pek çok yeri sağlam olduğundan, onarıma 
muhtaç olan az bir yeri sıvanarak üzeri kalem işleriyle süslenmiştir. Bazı 
yerleri tamir edilmek ve bazı yerleri de yeniden yapılmak suretiyle 396 
m.lik (528 zira’) çalışma yapılmıştır. 

4- İki adet küçük koltuk kubbelerinde 225 m.lik (300 zira’) bir çalış-
ma yapılmış, horasan harcı ile işlenmiş duvarların, beyaz sıvası üzerinde 
yer alan çeşitli form ve renkteki kalem işleri onarılmıştır. 

Bu bölümde, kubbe eteğinden çinilere kadar olan ve kalem iş nakışla-
ra sahip olmayan alan, horasan harcı üzerine beyaz sıva ile yeniden sı-
vanmış ve 540 m.lik (720 zira’) bir çalışma yapılmıştır. 

5- Bu tamirat sırasında çinilere hiç dokunulmadığı ve sadece sıvaların ve 
kalem işi nakışların yenilendiği ve bu yenileme işlemi yapılırken eski motifle-
rin aynen uygulandığı anlaşılmaktadır. Bütün bu onarımlar için nakkaş usta 
ve kalfalarına 17.810 para, boya ve boya içine katılacak yumurta giderleri ola-
rak da 13.424 para olmak üzere toplam 31.234 para masraf edilmiştir. 

6- Caminin aydınlık feneri ve kubbelerin kurşunları da tamamen ye-
nilenmiş, böylece kubbelerdeki kalem işlerinin yağmur sularından etki-
lenmesi önlenmiştir. 

1863’de Parville Tarafından Yapılan Onarım Keşfi 

13 Receb 1280 (B.O.A. A.MKT.MHM. 288/35). 
1855 (H.1271) tarihinde meydana gelerek Bursa’ya büyük zarar veren 

depremden sonra şehirde büyük bir onarım faaliyeti başlatılmıştır. Hü-
davendigar Vilayeti Valisi Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’ya davet ederek, 
teftiş heyetinde 3000 kuruş maaşla görev yapmasını sağlayan Mühendis 
Leon Parville tarafından yapılan keşifte, Yeşilcami ve türbesinin onarım-
larının 200.000 kuruşa mal olacağı bildirilmekte ancak, tamir olunacak 
yerlerden bahsedilmemektedir. Fakat vesikalardan, Yeşilcami’nin kubbe-
lerinin yıktırılmasına gerek olmadığı ve demir çemberler içine alınarak 
çatlak olan yerlerine çimento enjekte edildiği anlaşılmaktadır. 

15 Kasım 1881’de Yapılan Onarım Keşfi 

6 Safer 1299 (B.O.A. EV.d. 25117). 
Yeşilcami, türbe, medrese ve Setbaşı köprüsünün tamirleri için 1881 

senesinde Mühendis Batyano tarafından yapılan ve toplam maliyeti 
361.795.34 kuruş olacağı tahmin edilen keşifte, caminin kalem işlerinin 
sağlam olduğu ve çinilerinden bozulmuş olup tamir edilmesi gerekli 
olanlarının yağlı boya ile aynen taklit edilmesi gerektiği rapor edilmekte-
dir. Ancak bu karar uygulanmamıştır. 

Bu onarımda caminin alt sırasındaki pencere kapakları ve çerçevele-
rinin boyanması, sağ koltuk odasına alçıdan dökme pencere, sol odanın 
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tabanına halis harc ile tuğla döşenmesi vs. gibi işlemlerin yapıldığı belir-
tilmektedir. Fakat, bu pencere kapaklarının üzerinde boyandığına dair 
biz yoktur, herhalde cilâ işlemi yapıldığı anlatılmak istenmiştir. 

1893 Yılında Yapılan Onarım 

1893 yılında (Hicri 1311) yapılan onarımda Yeşilcami’nin kubbeleri, 
kurşunları ile aydınlık feneri yenilenmiş, iki minaresi de onarılmıştır. 

Sonuç: 

Yeşil Camide mihrap bölümü (Planda A), orta mekan (Planda B), gü-
ney batıdaki misafirhane ya da koltuk kubbesi tabir olunan mekan 
(Planda D), doğu eyvanı (Planda E), batı eyvanı (Planda F) ile kuzey batı-
daki köşe odanın (Planda J) bazısında kubbeye geçiş öğelerinin içlerinde, 
bazısının kubbelerinde ve bazısının da duvarlarında kalem işi süslemeler 
vardır. İlk büyük tamirin 1552 yılında yapıldığı göz önüne alınırsa, Yeşil-
cami ve külliyesinin, hizmete girdiği 1419 tarihinden itibaren 30’dan faz-
la tamir geçirdiği arşiv vesikalarından anlaşılmaktadır. Fakat, 23 Eylül 
1783’de yapılan onarıma kadar hiçbir tamir ya da yenilemenin, gerek 
keşfinde gerekse uygulamasında kalem işi nakışların da yenilendiği ya 
da tamir edildiğinden bahsedilmemektedir. Kalem işi süslemelerin yeni-
lendiği bilgisini ilk olarak, 23 Eylül 1783’de yapılan onarımdan, nukûş-ı 
kadîmesi üzere münakkaş ibaresinden de bu yenileme sırasında kalem 
işi nakışların, orijinal şekilleriyle yapıldığını anlıyoruz. Yine 15 Kasım 
1881’de yapılan onarım keşfinde cami çinilerinin yağlı boya ile taklidi ya-
pılacağından bahsedilirken hâl-i aslîsi üzere denilmesinden, geleneksel 
sanatlara özen gösterildiği sonucunu çıkarıyoruz. Yine Yeşil Türbe’nin 
dış duvarlarında noksan çinilerin ikmâli ibaresi de eksik olan çinilerin 
imalinin, mevcut çinilere uygun olarak yapıldığını göstermesi bu fikrimi-
zi desteklemektedir. 

Kubbeiçi ve Türk Üçgenlerinde (Planda A bölümü) 

Uygun yerlerde tam köşebentler yerleştirilmiş, palmetler beyaz kontur-
lu ve içleri süleğen kırmızısı, rûmî ve hatâyî grubu süslemeler ise beyaz 
renktedir. Erken devir örnekleridir. Dar alanlarda stilize edilmiş rûmî ve 
lotus çiçekleri bazen kırmızı bazen de koyu renk zemin üzerine beyaz ola-
rak işlenmiştir. Üçgenlerin konturları kırmızı ile belirginleştirilmiştir. 

Kubbe Eteklerinde (Planda A bölümü) 

Mihrap üstü pencere alınlıklarında bir kökten çıkan dallar üzerinde 
iri hatayîler ve yapraklardan oluşan buket tasarımı malakârî tekniğinde 
uygulanmıştır. Bu motif 15. yüzyıl çini, maden ve cilt sanatında da kul-
lanılmıştır. Dolayısıyla 15. yüzyıla tarihlenmektedirler. 

Sıva üstü mat lacivert zemin üzerine beyaz kalemişi olarak celî sülüs 
yazı ile mihrab duvarında başlayan âyetler tüm kubbe çevresini dolaşa-
rak batı duvarında sona ermektedir. 
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Ana Kubbe (Planda B bölümü) 

Ana mekanda kubbeye geçiş öğesi olarak kullanılan Türk üçgenlerin-
de yer alan bitkisel süslemeler, bir kökten çıkan dallar üzerinde iri hata-
yîler ve yapraklardan oluşan buket tasarımı şeklinde düzenlenmiştir. 
Buket tasarımlı bu süslemeler, mihrap üstündeki pencere alınlıklarında 
malakârî tekniğinde uygulanmıştır. 15. yüzyıla tarihlenmektedirler. 

Giriş eyvanının camiye açılan cephesini, hünkâr mahfilini de içine 
alarak çevreleyen stuko bordürde, kûfî yazı ile kelime-i tevhîd tekrar 
edilmiştir. 

Ana Kubbe Eteği (Planda B bölümü) 

Kubbe eteğindeki Türk üçgenlerinde, kûfî yazı ile: “Mubârek bâd” ya-
zılıdır. Büyük üçgenlerde koyu renk zemin üzerine sarı ve kırmızı bitki-
sel süslemeler yer alır. Ortaya denk gelen alanlarda ise sadece koyu ze-
min üzerine beyaz rûmî ve palmetler vardır. 

Alt tarafta ise, kırmızı zemin üzerine sarı bitkisel süslemeler arasında 
beyaz celî sülüs yazı ile kuşak halinde Arapça ibare yer alır. 

Tabhaneler (Planda C ve D bölümleri) 

Tabhanelerin kubbe dilimleri arasında sarı, yeşil, kırmızı ve beyaz 
renkler hakimdir. Yine rûmî, palmet ve bitkisel süslemeler yer almakta-
dır. Pandantiflerde ve pencere içlerindeki lale, karanfil ve şakayık motifli 
süslemeler 18. yy. özelliği gösterir. Klasik Osmanlı kobalt mavisi burada 
çivit mavisine dönüşmüştür. 

Doğu Eyvan (Planda E bölümü) 

Türk üçgenlerinde yine aynı süslemeler fakat daha farklı renklerde 
tekrarlanmıştır. Onarım görmüşlerdir ancak, özgün desenlerdir. Duvar-
da yine celî sülüs yazı ile batı eyvandaki hadîsin devamı yer alır. 

Batı Eyvan (Planda F bölümü) 

Kubbe eteğinde sarı zemin üzerinde beyaz sülüs yazı ile esmâü’l-hüs-
na örnekleri, üzerinde de siyah kûfî yazı vardır. Mukarnaslar kırmızı ve 
beyaz olarak sade bırakılmış, gölgelikleri renklendirilmiştir. Türk üçgen-
lerinde yine kırmızı zemin üzerine beyaz ve koyu renkli süslemeler yer 
alır. Kubbe dilimleri kırmızı zemin üzerine geçmeli bitkisel motiflidir. Yi-
ne 18. yy. özelliği gösterir. 

Batı Müezzin Mahfili (Planda H bölümü) 

Mahfilin içini, aralarına madalyonlar yerleştirilmiş kartuşlar halindeki 
yazı frizi çepeçevre dolanmaktadır, her kartuştaki yazılar ikişer satır şek-
linde düzenlenmiştir, üstteki satırlar yaldızlı kûfî, alttakiler ise beyaz renk-
te celî sülüs yazı iledir. Madalyonlar ise sarı renkte sülüs ile yazılmıştır. 
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Mahfil penceresinin tavanında mozaik çini tekniğinde bir pano yer 
alır, dört kenarında celî sülüs yazı ile: “El-izzetullah, Ve’l-kudretullah, 
Ve’l-heybetullah, Ve’l-azametullah” yazılıdır. Harfler beyaz renkte olup 
vav, ayın, he, kaf gibi kapalı harflerin gözleri kırmızı çinilidir. Bu mahfil 
hakkında onarım yapıldığına dair bir vesika ele geçmemiştir, mahfiller-
deki çinilerin durumundan buradaki çinilere hiçbir müdahalede bulu-
nulmadığı anlaşılıyor. 

Batıdaki Kapalı Oda (Planda J bölümü) 

Kahve, sarı, yeşil ve beyaz renkler hakim olup yine diğer mekanlarda-
ki bitkisel motifler uygulanmıştır. Özellikle köşe koltuklarda kullanılan 
iri rûmî ve palmet motifleri, caminin taç kapısındaki taş işçiliğiyle aynı 
üslupta olduğundan özgün süsleme olduğu düşünülmektedir. Bu oda-
nın güney duvarının üst kısmındaki iri çiçekli ve kalın dallı kalem işleri 
ise 18. yüzyıl sonlarına tarihlenebilir.  

Kullandığımız arşiv vesikaları ve kadı sicilleri, sadece kalem işi süsle-
melerin restorasyonu ve konservasyonu değil, yapının diğer alanlarında 
yapılacak olan uygulamalara da yol göstermesi açısından kaynak olarak 
kullanılması önemlidir. 

Kaynakça 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B.O.A.) İ.DH. 46112/662, A.MKT.MHM. 35/288, 

A.MKT.MHM. 24/286, A.MKT.MVL. 59/112, EV.d. 25117/1-1 MAD.D. 8810/1-1. 
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BURSA IRGANDI KÖPRÜSÜ 

Eser ÇALIKUŞU* 

Irgandı Köprüsü, Bursa’da Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri arasındaki 
Gökdere’nin üzerinde, Setbaşı Köprüsü’nün kuzeyinde, Boyacıkulluğu 
Köprüsü’nün güneyinde yer almaktadır. II. Murad döneminde, h. 846/m. 
1442 yılında Pir Ali oğlu Tüccar Muslihuddin tarafından yaptırılmıştır. 
Arastalı köprülerin özgün bir örneği olan yapı günümüzde dünyadaki sa-
yılı tarihi nitelikte çarşılı köprülerden (İtalya’nın Floransa kentinde Ponte 
Vecchio, Venedik kentinde Ponte di Rialto, Bulgaristan’ın Lofça kentinde 
Osma Köprüsü gibi) birisidir. Bilimsel araştırmalar sonunda, restorasyon 
ve rekonstrüksiyon projesi hazırlanan yapının onarımı, Bursa Osmangazi 
Belediyesi tarafından 2004 yılında tamamlanmıştır. Sanat köprüsü ola-
rak işlevlendirilen yapı, Kültür Bakanlığı sertifikalı sanatçılar tarafından 
kullanılmaktadır. Irgandı Köprüsü kendi tarihi geçmişi ve özgün mimari 
yapısıyla beraber, geleneksel Türk el sanatlarını da yaşatan ve böylece 
yaşayan bir mekân haline dönüşmüştür. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Mimarisi, Köprü, Çarşı, Arastalı Köprü. 

Bursa Irgandi Bridge 
Irgandi Bridge is located on Gokdere between Osmangazi and Yildi-

rim districts in Bursa, in north of the Setbasi Bridge and in south of the 
Boyacikullugu Bridge. I was built in era of Murad II in 846 according to 
hegira calendar (in 1442 according to Gregorian calendar) by merchant 
Muslihuddin, son of Pir Ali. As an authentic example of bridges with otto-
man bazaars, the structure is one of numbered historical bridges with ba-
zaars today in the world (Ponte Vecchio Bridge in Florence in Italia, Ponte 
di Rialto Bridge Bridge in Venezia, Osma Bridge in Lofca in Bulgaria, 
etc.). As a result of any scientific researches, repair of the structure, 

                                                           
* Bursa Osmangazi Belediyesi, Sanat Tarihçisi. 

599



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

which restoration and reconstruction project is prepared, was completed 
by Bursa Osmangazi Municipality in 2004. The structure functionalized 
as an artistic bridge is used by artists certified by Ministry of Culture. 
With its own history and authentic architecture, Irgandi Bridge is trans-
formed to a living place, which maintains conventional Turkish handi-
crafts as well. 

Key words: Ottoman Architecture, Bridge, Bazaar, Bridge With Bazaar. 

Irgandı Köprüsü, Bursa’da Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri arasındaki 
Gökdere’nin üzerinde, Setbaşı Köprüsü’nün kuzeyinde, Boyacıkulluğu 
Köprüsü’nün güneyinde yer almaktadır (Foto 1). II. Murad döneminde, 
h. 846/m. 1442 yılında Pir Ali oğlu Tüccar Muslihuddin tarafından yap-
tırılmıştır. Muslihuddin’in, 15. yüzyıl ortalarında Bursa’nın en önemli 
tüccarlarından biri olduğu ve Azerbaycan’dan aldığı ipeği İtalyan tüccar-
lara satarak önemli bir kazanç sağladığı bilinmektedir. Yapının mimarı 
büyük bir ihtimalle Abdullah oğlu Timurtaş’tır. 

Arastalı köprülerin özgün bir örneği olan yapı günümüzde dünyadaki 
sayılı tarihi nitelikte çarşılı köprülerden (İtalya’nın Floransa kentinde 
Ponte Vecchio, Venedik kentinde Ponte di Rialto, Bulgaristan’ın Lofça 
kentinde Osma Köprüsü gibi) birisidir. Köprüde eskiden hallaçların ol-
duğu bilinmekte; ayrıca Şer’iye Sicillerinde, buranın ipek kumaş doku-
yan loncanın yönetim merkezi olduğu yazmaktadır. 

Tarihi kaynaklarda arastalı köprünün üzerinde 31 dükkân ve bir 
mescit ile 2 adet depo (ahır) bulunduğu belirtilmektedir (Foto 2-3-4). Bâ-
ni Hoca Muslihuddin’in torunu, Ahmed Çelebi’nin oğlu Hacı Muslihud-
din’in babasından kalan servetle köprünün üstüne 31 dükkân yaptırdığı 
Bursa Kadı Sicilleri’nde yazılıdır. Böylece dükkanların köprünün inşa-
sından bir asır sonra yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu dükkânlardan ku-
zey taraftaki biri mescid olan toplam beş adet dükkan mütevellilerine ge-
lir getirmek için ayrılmıştır. İlk zamanlarda dükkanlar günde iki akçeye 
kiraya verilerek, bu para ile Bursa’da Pınarbaşı kaldırımlarının bir kısmı 
ile Sakarya ve Edirne’de bazı köprüler onarılmıştır. 

1855 depreminde büyük ölçüde zarar gören köprü, 1922 yılında Yu-
nanlıların şehri terk etmesi sırasında bombalanarak tahrip edilmiştir 
(Foto 5). 1949’da Kazım Baykal’ın girişimleriyle dönemin Bursa Valisi 
Haşim İşcan tarafından dükkansız olarak betonarme şekilde onarılmış-
tır. Tek kemerli, kâgir köprünün iki tarafında, ahır ve depo olarak kulla-
nıldığı bilinen tuğladan beşik tonozla örtülü iç mekanlar vardır. Köprü-
nün restitüsyon çalışmalarında tonozlu mekanlara girebilmek için her 
iki yanda birer kemerli kapı gösterilmiştir. Fakat günümüzde bu kapılar-
dan sadece biri mevcuttur. Tonoz örtülü bu mekanlar mazgal delikleriyle 
havalandırılmaktadır. Yeniden inşa edilen köprünün özgün kotundan 60 
cm. yükseltildiği, boyunun güneydoğu tarafında 920 cm. kısaldığı ve bu 
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taraftaki kemerli depo (ahır) giriş kapısının kaldırıldığı ortaya çıkmakta-
dır. Orijinal köprünün boyu 62.50 metre, eni 11.40 metre olarak tespit 
edilmiştir. Köprünün kurşunla kaplı çatısı ise 17. yüzyılda alaturka kire-
mit ile örtülmüştür (Foto 6). 

Evliya Çelebi 17. yüzyılda yazdığı Seyahatnâmesi’nde Irgandı Köprü-
sü ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

“Irgandı Köprüsü’nün vasıfları: 
Bursa’nın bir çarşısı da, Gökdere’deki Irgandı Köprüsü üzerindeki sağ 

ve sol 200 kadar dükkânlarıdır. Odalarının pencereleri, ayakları altında 
Gökdere’ye bakar. Bu köprü dükkânların üzeri hep tonoz kemerler ile ya-
pılmış olup kurşun örtülüdür. Bu köprünün iki başında kale kapıları gibi 
demir kapılar, üzerinde mazgal delikleri vardır. Kapılar kapanırsa, başka 
bir yerden girmek mümkün değildir. Köprünün bir tarafı boştur. Han gibi, 
misafirhane olup at bağlanır. Rum, Arap ve Acem’de bir gözlü, şöhreti 
dünyayı tutmuş, göklere yükselmiş büyük köprülerden biri de budur.” 

Evliya Çelebi köprünün yapımıyla ilgili, “Irgandı Köprüsü’nün yapılış 
sebebi” başlığı altında şunları anlatmaktadır: 

“Türkçe’de ırgandı, ırgalandı, sallandı mânâsınadır. 729 (1328-29) se-
nesinde Orhan Gazi Bursa’yı fethetmiştir. O sırada Allah yolunda bir gazi 
hamama giderken bu köprü yanında, “Çıkayım mı, varayım mı?” gibi bir 
ses işitir. Gazi hemen dalkılıç olup, “Çık bakalım, ne yapabilirsin!” diyerek 
sesin geldiği yere bir satır vurunca, vurduğu yerden gürleyerek bir büyük 
hazine meydana çıkarak, yer ırgalanıp sarsılır. Gazi de hayrette kalarak 
şaşırır. İki yanına bakınca ne görse iyi? Derenin içi Kıdafe mühürlü altın 
sikkeler ile dolu… Hemen koşarak Orhan Gazi’ye başından geçeni bir bir 
anlatır. O da, ‘Ya ne haber ettin? Allah sana müyesser etmiş… Var, Bur-
sa’da hayır işlerine sarfet!’ diye emreder. Mücahit, paranın hepsini evine 
taşıyarak, onda birini beytü’l-mâle (devlet hazinesine) verip geride kala-
nıyla büyük köprüyü yapar. İşte Irgandı denmesinin sebebi budur…” 

Bu metinlerde Evliya Çelebi’nin 200 kadar dükkân olduğu söylemi 
abartılı, köprünün iki başında yer alan demir kapıların varlığı ilginç bir 
bilgidir. Büyük bir ihtimalle bu kapılar geceleyin kapatılır, köprüdeki 
dükkanların emniyeti sağlanırdı. 

19. yüzyılın ilk yarısında Bursa’yı ziyaret eden Fransız arkeolog ve 
gezgin Charles Texier’in “Asie Mineure” (Küçük Asya) kitabında yer alan 
gravürde, Fossati’nin 1840’larda çizdiği bir eskizde ve Pierre Tréamux’un 
“Exploration archéologique en Asie Mineure” kitabında yer alan ve aslı 
1854 yılında çekilmiş bir fotoğraf olan taş baskı gravürde, Irgandı Köp-
rüsü kâgirdir (Foto 7-8). 1855 depreminden sonra çekilen fotoğraflarda 
ise köprüde konuta benzeyen, tuğla veya kerpiç dolgulu yan yana ahşap 
dükkanlar bulunmaktadır. Bu dükkanlar ahşap payandalarla destekle-
nen cumbalarla köprü cephesinde hareketli bir görünüm sağlamıştır 
(Foto 9). 
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1975 yılında Doç. Dr. Yılmaz Önge, Budapeşte’de yapılan Uluslarara-
sı Türk Sanatları Kongresi’nde bu köprüyle ilgili bir bildiri sunmuş ve Ir-
gandı Köprüsü’nü dünyaya tanıtmıştır. Bursa’da Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu başkanı olan Kazım Baykal da Irgandı Köprüsü’nün restore 
edilmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Öncelikle yapının mülki-
yetinin hangi kuruma ait olduğu araştırılmış ve köprünün vakfiyesi elde 
edilmiştir. Bu alt yapı çalışmalarının ardından, 11 Kasım 1989’da Bursa 
Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu köprünün bilimsel verilerle 
restorasyonu ve işlevsel bir şekilde yeniden hayata geçirilmesi için resmi 
yol haritası çizmiştir. 

Restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi hazırlanan yapının onarımı, 
Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından 2004 yılında tamamlanmıştır 
(Foto 10-11-12-13-14). Sanat köprüsü olarak işlevlendirilen yapı, Kültür 
Bakanlığı sertifikalı sanatçılar tarafından kullanılmaktadır. Bursa bıçağı 
ve metal işleme sanatı, hat, tezhip, minyatür, ebru, ahşap oyma, nak-
kaşlık, sedefkârlık, İznik çiniciliği gibi sanatlar burada yaşatılmaktadır 
(Foto 15).  

Irgandı Köprüsü kendi tarihi geçmişi ve özgün mimari yapısıyla bera-
ber, geleneksel Türk el sanatlarını da yaşatan ve böylece ‘yaşayan bir 
mekân’ haline dönüşmüştür. Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnekler 
arasında yer alan Irgandı Köprüsü yeni işleviyle tüm sanat ve tarih me-
raklılarını kendisine çağırıyor. 

Fotoğraflar 

 

Foto 1: Irgandı Köprüsü, 2009 
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Foto 2: G. Berggren’den, 1880 civarı 

 

Foto 3: 1890 civarı 
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Foto 4: Sébah & Joaillier’den, 1890 civarı 

 

Foto 5: Köprünün Yunanlılar tarafından bombalandıktan sonraki hali 
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Foto 6: 1880’ler 

 

Foto 7: Charles Texier’den Brousse’de Kapalı Köprü, 19. yüzyılın ilk yarısı 
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Foto 8: Trémaux’dan, 1854 

 

Foto 9: Auguste Léon’dan, 1913 
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 Foto 10: Restorasyon çalışmaları yapılırken, 2003 

 

Foto 11: Restorasyon çalışmaları yapılırken, 2003 

607



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10

 

 

Foto 12: Restorasyon çalışmaları yapılırken, 2003 
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Foto 13: Irgandı Köprüsü, 2009 

 

Foto 14: Irgandı Köprüsü, 2009 
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Foto 15: Köprüde sanat çalışmaları yapılıyor, 2009 
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ESKİ MERV’DEKİ “KÖŞK” YAPISI 

Rejepmurat JEPBAROW* 

Timurlular Devrine ait Merv’deki tarihi eserler eskiden beri gezgin ve 
bilginlerin ilgisini çekmektedir. Eski şehirlerin tarihinde özel bir konuma 
sahip olan Timurlu döneminden günümüze gelmiş eserler mimarı sanatı-
nın değerli örnekleri arasındadır. Bu araştırmada Geç Ortaçağ mimarisi-
nin kendine özgü ve olgun süslemelerini bünyesinde toplayan Eski Merv’-
deki “Köşk” yapısı tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Timurlu Devri, Merv, Köşk Yapısı, Mimari. 

“Mansion” Building At Ancient Merv 
The ancient monuments which belong to Timurid Period at Merv take 

the attention of rovers and scholars from very earlier times. The monu-
ments, coming from Timurid Period which has very special place among 
history of ancient cities, are very precious examples of architecture art. In 
this research the “mansion” building at Ancient Merv where collects matu-
re and peculiar ornaments of Late Middle Age architecture is tried to be 
explained. 

Key words: Timurid Period, Merv, Mansion Building, Architecture. 

Timurlular devrine ait Merv’deki tarihi eserler eskiden beri gezgin ve 
bilginlerin ilgisini çekmektedir. Eski şehirlerin tarihinde özel bir konuma 
sahip olan Timurlu döneminden günümüze gelmiş eserler mimarı sana-
tının değerli örnekleri olarak biliniyor. Dönemin şehir kuruluşunun ve 
inşa sanatının olgunluk derecesine ulaştığı görülmektedir. XV. yüzyılın 
başlarında Timur’un oğlu Şahruh’un tahta çıkmasıyla imparatorluk sı-
nırları içindeki şehirlerde inşa faaliyetleri başlamıştır. Öte yandan, Moğol 
                                                           
* “Eski Merv” Devlet Mirashanesi Direktörü, Türkmenistan. 
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işgali sonucunda tahrip edilen Merv Sultanbent - su tesisi onarılmış ve 
hayata geçirilmiştir. 

Timurlu devrine özgü şehir kuruluşunun yukarı derecesinde bina 
edilen Abdullah Han Kalesi’nin surları içinde çok sayıda mescit-medre-
seler, kervansaraylar, pazar meydanları ve evler kurulmuştur. Kale du-
varlarının dışında da türlü yapılar inşa edilmiştir. 

Büyük Selçuklu şehri-Sultan Kale’nin 2 km. kadar güneyinde, Şah-
ruh’un fermanı doğrultusunda 1418 yılında temellendirilen taze (yeni) 
şehirden günümüze gelen çok sayıda yapının XIX. yüzyılın sonuna kadar 
ayakta kaldığı bilinmektedir. Ancak, 1886 yılında Merv demir yolunun 
yapımı dolayısıyla Abdulla Han ve Bayramali Han kalelerinde, öteden be-
ri devam edip gelen tahribatın artmasına sebep olmuştur (O.W. Obelçen-
ko). Bu sebeplerden dolayı kalenin içindeki ve onun eteklerindeki çok sa-
yıda yapıdan sadece birkaçı günümüze ulaşabilmiştir. 

Geç Ortaçağ mimarisinin kendine özgü ve olgun süslemelerini bünye-
sinde toplayan “köşk” yapısı, öz geçmişi hakkında bilgi veren yapılardan 
birisidir. Eser Abdulla Han Kalesi’nin 600 m. uzağında, Sultan Kale’nin 
güneyinde yer almaktadır. 

GTAKE1’nin uzun yıllar süren araştırmalarının sonucunda geçen yüz-
yılın ortalarında bu eser akademisyen G. Pugaçenkova tarafından ince-
lenmiştir. Çalışmalar sonucunda elde edilen tarihi bilgiler ve fotoğraflar 
“köşk” yapısını ayrıntılı öğrenmekte ve ilk biçimine uygun olarak yeniden 
inşa edilmesinde kullanılacak kıymetli esasları bulmaya hizmet eder. 

Onun çağdaş bir yapısı olan XV. yüzyıl Buzhane’sinin yakınında inşa 
edilmesi, üst düzey mülk sahibi tarafından dinlenmek amacıyla bahçeli 
bir yazlık olarak düzenlendiğine şüphe bırakmamaktadır. 

Eserin 1.2 km. doğusunda yakınındaki Buzhane’den az uzakta, XII. 
yüzyılda yapılmış bir başka Buzhane bulunmaktadır. Onun yakınında 
köşke ait kalıntılar günümüze ulaşmıştır. Araştırmacı bundan başka bu-
rada: “…Bu yapıyı mescidin kalıntısı sayan tahminin doğru olmadığını bi-
nanın yerleştirme şeklinden çıkarmak mümkün olmaktadır; çünkü onun 
“mihrab” kemeri denilen kemeri kuzeye bakıyor…” demektedir. Alim bu-
rada girişin karşısında bulunan kemeri göz önünde tutmaktadır, gerçek-
te sözü geçen kemer kuzeyde değil de doğu tarafında kalmaktadır. Çün-
kü “köşk” yapısının girişinin batı tarafında yer alması, onun dini eser 
durumunda değil de iskân için düşünülmüş mesken olduğunu kanıtla-
maktadır. Günümüzde açık olarak görünen kuzey kapısı da aslında do-
ğu ve güneydeki merkezi kemerin şeklini tekrarlamaktadır. Bu tarz yapı 
inşası, Horasan’ın erken devirlerinden beri bilinen “Çardak” şeklinde bi-
na edilen eser örneklerinde görülmektedir. 
                                                           
1 GTAKE-Güney Türkmenistan Arkeoloji Kompleksleri Ekspedisyası (=YUTAKE-Yujno-Turk-

menistanskoy Arheologiçeskoy Kompleksnoy Ekspeditsii). 
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“Eski Merv” Devlet koruma bilimsel-tasarım bölümü, 1992 yılında, 
yapıyı daha iyi öğrenmek ve süregelen doğal tahribatı önlemek amacıyla 
tasarım ve araştırma faaliyetlerine girişti. Zira, ilk çalışmaların üzerin-
den yaklaşık yarım asır kadar bir zamanın geçmesi nedeniyle rüzgâr ve 
yağmurun tesiri altında oluşan doğal tahribatın boyutları epey artmıştı. 
Yapının özellikle üst kısımları büyük zarar görmüştü. Araştırmacının 
verdiği bilgilerde ve çektiği fotoğraflarda görülen avlu “dervezesinden” 
hiçbir eser kalmamıştır. Eserin batı tarafında binanın kalıntılarını ince-
leme girişimi de beklenen sonucu vermemiştir. 

Köşk yapısı dörtgen planlı içten 7 x 7 m, dıştan 11.2 x 12.8 m boyut-
larındadır. Esası yüzü batıya bakan büyük eyvanlı girişinin her tarafında 
yaklaşık 0.5 m derinliğinde iki katlı kemerlerle yerleştirilmiştir. Bu si-
metrik kemerler süs amaçlı olup, onların tepesi XV. asrın eserlerine özgü 
olan yıldız görünüşündeki yarım kubbeler ya da kendi zamanına mah-
sus “mukarnas” tarzında işlenmiştir. Eserin ana yapım malzemesi 27 x 
27 x 6 cm boyutlarındaki çiğ kerpiçten olup, pişirilmiş kerpiç (tuğla) 
onun zemininde ve batı yakasında günümüze ulaşmış basamaklarında 
kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda “köşk”ün 2.1 m kalınlı-
ğındaki çiğ kerpiçten yapılan duvarlarının aşağısında derinlikleri 1.7 
metreye varmakta, 0.9 metreden derin olmayan bazı yerlerde ise 25 x 25 
x 5 cm boyutlarındaki pişirilmiş kerpiçle örüldüğü anlaşılmaktadır. Giri-
şin önünde pişmiş kerpiçten yapılmış zeminin kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Benzer ve eşit boylu kerpiçlerin kullanılması zeminin özgün biçiminin bu 
olduğu ihtimalini düşünmemizi sağlıyor.  

Yapıda restorasyon yapıldığına ilişkin belirtilere rastlanılmaktadır, 
ancak yapının kendi döneminde bazı düzeltmelerin yapıldığına ilişkin ör-
gülerin olduğu ortaya çıkarıldı. Güney duvarının üst katında, önce arka 
tarafları örülmüş, sonra araları düz bir şekilde doldurulmuştur. Ancak 
bütün yapının iki kat şeklinde yapılan dış tarafının tüm bezek sıvasının 
altında kalan bu örgüler, sadece doğu duvarının ikinci katında 25 cm 
derinliğinde yerleştirilen kemer örgüleri ile asla örtüşmemektedir.  

Yadigârlığın doğu tarafında yerleştirilen bu duvar yüzeyindeki kemer-
lerin benzerleri genellikle Türkmenistan’ın güneyinde XI-XIII. yüzyıllarda 
inşa edilen yapılarda yaygın olarak görülmektedir. Eski Serahs eserlerin-
den Ebu Said, Ebu’l-Fazı ve Şeyh Lukman’ın türbesi buna örnek olabilir 
(M.M.). Bunların esasında dekoratif amaçlı olarak yapıldığı bilinmekte-
dir. 

Kemerlerde olduğu gibi yadigârlıkta iki kat olarak yapılmış duvarlar-
da «ganç» sıralarının üstü de sıvanmış olup, onların nakışlı süslemeleri 
farklı bir özelliği ortaya çıkarmaktadır. Büyük ve küçük panoların alter-
natif olarak kullanılması Merv mimarisinde ünlü usullerden biridir 
(M.M.). Ortaçağ yapılarının tümünde görülen bu ustalığın bir örneğini 
yapının dış ve iç bezeklerinde görmekteyiz. Yani dışta güneyde kalan ke-
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merlerin ya da onlarla uyum içinde olan sıva bezekleri ile belirginlik ka-
zanan panoların sayısı yediye, iç panoların sayısının ise beşe denk gel-
mesi mimari sanatının erken devirlerden beri devam edip geldiğini canlı 
bir biçimde gösteriyor (M.M.). 

“Köşk” yapısının duvar üstü sıva süslemelerindeki şekillerin Abdullah 
Han Kalesi’nin surları içinde inşa edilen duvarlarında da tekrarlandığı 
arşiv resimlerinde görülebilmektedir. Bu da yapının onlarla aynı dönem-
lerde inşa edildiğini göstermektedir.  

Giriş eyvanında oyulmuş “ganç” süslemelerinin izlerine rastlanmakta-
dır. Tuzlu su birikintileri ve yapının duvarlarının çiğ kerpiçten yapılmış 
olması alt kısımlarının eriyip çökmesine sebep olmuştur. Güney duvarı-
nın dış yüzünde günümüze ulaşabilmiş keramik kaplamaların yapının 
kurulduğu devirde olduğu gibi korunmasına büyük önem verildiği anla-
şılmaktadır.  

Yapı üzerinde gerçekleştirilen tasarım ve araştırma işleri sonucunda 
açığa çıkarılan bulguların temelinde yapıyı yeniden onarmak için plân ve 
proje hazırlıklarına girişildi. Binanın kompozisyonu genel olarak birçok 
yönden Semerkand’daki İşrethane, Anev mescidi ve günümüze ulaşama-
yan Merv mescidini hatırlatmaktadır. Biçim itibariyle, konstrüktif kısım-
ları ve mimarı tasarımlarının kullanılması yönünden birbirine çok yakın 
olan bu yapılar, XV. yüzyıl Timurlu döneminin eserleridir. Proje hazırlık-
ları sırasında, çağdaş yapılar, köşk-yapısının yeniden onarılmasında bü-
yük katkılar sağlayacaktır. Özellikle batı, yani ana girişte kullanılan mi-
mari biçimlerin aralarındaki benzerlikler esas alınarak, yapının yüzeyi-
nin rekonstrüksiyonu için yukarıda adı geçen eserler örnek alınmakta-
dır. Bu meselenin çözümünde öncelikli olarak arşiv fotoğraflarının önemi 
büyüktür. Büyük eyvanın ve onun her kenarındaki kemerlerin tahrip 
olan üst kısmı, mimari açıdan uygun örnekler esas alınarak belirlendi.  

Köşkün esas cephesinin batıya bakıyor olması ve güneybatı köşesin-
de ise basamakların bulunuyor olması ünlü Sultan Sancar Türbesiyle 
örtüşen mimari öğeler olması bakımından ilginçtir. Normalden yüksek 
bulunan duvarın içindeki kubbeye basamakla çıkılan girişin tahribe uğ-
rayan üst kısmı, alt basamaklar örnek alınarak yapılacaktır. Bu tarz ba-
samaklar Muhammed İbn Zeyd’in türbesinde, özellikle onun geç dönemi-
ne ait bölümünün kuzey tarafında bulunan biraz alçakta bulunan basa-
mak biçimini andırmaktadır. 

Doğu cephesinin ikinci katında saklanan sıra kemerlerin sütunlarına 
uygun olarak, genel kompozisyonda kendine özgü uyum içinde onların 
yukarı ki kısımlarının arkalarının yeniden yapımı düşünülmektedir. Bu-
nun yanı sıra yan tarafta bulunan aşağı katın duvar üstü yüzey kemer-
leri günümüze kadar ulaşmış kalıntılara göre yeniden yapılacaktır. Yapı-
nın kuzey cephesi ise, rüzgâr ve yağmurun kuvvetli tesiri altında diğer 
taraflarındaki dekoratif sıvalardan mahrumdur. Bunun için de bu duva-
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rın yüzeyinde karşısındaki duvardaki, yani güney yüzünde bulunan süs-
lemeli sıvaları taklit etmek en doğru çözümdür.  

Ardışık olarak dizilen yüzeysel kemerlerin görüntüsü, yapının doğu 
cephesindeki sıva bezemelerinden biraz ayrılmaktadır. Köşk yapısının 
içindeki iki katlı işlemenin bezeli sıvalarının alt katında daha iyi durum-
da kalan kalıntıları yukarı kısmının aynen bu özellikte sıvanmasına ola-
nak tanımaktadır.  

Yadigarlığın tamamıyla viran olan kubbesinin rekonstrüksiyon proje-
sini tasarlamak da ortaya yeni ve karmaşık sorunlar çıkarmaktadır. Bu 
yüzden kubbenin yeniden yapımı için arşiv fotoğrafları nüshaları arasın-
dan gerçeğe en uygun olanı seçildi. XII. yüzyılda Doğu’da yaygın olarak 
kullanılan kubbe yapımı tekniği, o dönemde inşa edilen yadigarlıkların 
hepsinde aşağı yukarı aynıdır.  

Eserlerin, yapım özelliklerinin karşılaştırılması için kullanılan mimari 
örneklerin çoğunda bu tarz kubbelerin olması bunu desteklemektedir. 
Buna karşın “köşkün” kubbesinin bu tarzda inşa edilmediği biliniyor. 
Duvarların iç köşelerinde yerleşen (öycüklü yelken denilen) geçiş bölgele-
rinden hiçbir işaretin kalmaması, ikinci kattaki dik görünümde yapılan 
süslemelerin duvarın yukarısına kadar devam ettiğinden anlaşılmakta-
dır.  

Bu açıdan Merv mescidinin “köşk” yapısı ile kıyaslanması, orantı ba-
kımından uygun olacağı ihtimali yüksektir. Mescidin kubbesinin kendi 
devrinden yadigarlıklarda görülen biçimde inşası G.A. Pugaçenkova’nın 
ilgisini çekmiş olduğundan konuya ilişkin şu açıklamaları yapmaktadır: 
“Bu yapı biraz eski özellikleri içerdiğinden, XI-XII. yüzyıllarda Horasan’da 
inşa edilen kubbeli binaları hatırlatıyor ve aynı zamanda da bu yerel özel-
liklere çok uygun düşmektedir.” Böylece yapının kubbesinin yeniden in-
şası için Merv Mescidi örneği esas alınacaktır.  

Köşkün başlangıçtaki görüntüsünü vermek için kullanılacak olan bu 
yadigarlığın günümüze kadar ulaşmaması bir diğer önemli sorunu teşkil 
etmektedir. Bu da sadece arşiv belgelerinde saklanan yadigarlığın esas 
kısımlarının gerçeğe uygun biçimde yeniden yapılmasına olanak tanı-
maktadır. Kubbenin ve kubbealtı konstrüksiyonunun eski ölçülere uy-
gun olarak pişmiş kerpiçten yapılması, yadigarlığın dayanıklılığı açısın-
dan çok önemlidir. Bu aynı zamanda onun nemden korunmasını da sağ-
layacaktır. 

Yıkılma tehlikesi nedeniyle yadigarlığın üzerinde ciddi arkeolojik ça-
lışmalar gerçekleştirmek mümkün olmadı. Yapılacak olan ilk onarım ça-
lışmaları sırasında, iç ve dışta sürdürülebilerek arkeolojik taramalar ne-
ticesinde birtakım yeni bulgulara ulaşılması muhtemeldir. Kanaatimizce, 
düşünülen çarbağlı avlunun kalıntılarını açığa çıkarmak, yadigarlığın 
çevresini, buzhaneyi de içine alan geniş bir alanın imar çalışmasında öl-
çü olacaktır. Onarım işlerinin neticesinde “köşk” yapısı bütün Merv’deki 
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Timurlular dönemine ait, az sayıda yerleşim amaçlı yapıları arasında ih-
tişamlı örneklerinden biri olarak tanınmasını sağlayacaktır.  

Kaynakça 

W.A. Jukovskiy, Drevnosti Zakaspiyskogo Kraya, Kazvalini Starogo, 
Merv, 1894. 

O.W. Obelçenko, Gorodişa Starogo Merva Abdulla-han-kala…, Trudı 
YUTAKE, C. XII, 1963.  

G.A. Pugaçenkova, İskusstvo Turkmenistana, Moskova 1967.  
G.A. Pugaçenkova, Puti razvitiya…, Trudı YUTAKE, C. VI, Moskova 

1958.  
M.A. Mamedov, Usıalnisı Sufiyskih Şeyhov V Serahse i Mehne, Kultur-

nıye Tsennosti, 1999, S. Petersburg 2001.  
 

616



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 Sayı: 183                Aralık 2009

 
 
 
 
 
 
 

KİLİMLERDE OĞUZ BOY ONGUNLARI           
VE SÜRÜMLERİ 

Nuri ARGAÇ 

Türkler biz olma kavramına eriştikten sonra kullandıkları eşyalara, 
hayvanlarına, yol güzergâhlarına, yaylada sınır nişanı, çeşmelere, ibadet 
hanelerine, mezar taşlarına vs. mensup oldukları Oğuz boy ongununu bu 
bizim malımız manasına gelen işareti koya gelmişlerdir. Daha sonraları 
ise birden çok Oğuz boyları bir arada yaşamaya başladıkları zamanlarda 
ise Oğuz boylarının ongunlarını birleştirerek bir arada kullanmışlardır. 
Bunlar daha ziyade halı kilim gibi eşyalarda mevcuttur. Biz bunlara 
Oğuz boy ongunlarının sürümleri diyoruz.  

Anahtar kelimeler: Oğuz Boyları, Oğuz Ongunları, Oğuz Sürümleri. 

Versions Of Oguz Tribe Totems In Kilims 
Turks put their tribe totems of Oguz on personal things, animals, 

roads, border signs, fountains, temples, grave stones etc. In meaning of 
our property after they reached the concept of being us. Later in the time 
many Oguz tribes start tol ive together they merged their totems. These 
totems exist mostly on the things such as kilims. We name them as 
versions of Oguz tribe totems.  

Key words: Oguz Tribes, Oguz Totems, Oguz Versions. 

Çin kaynakları Türkler’in, Türkistan’da hayvancılıkla uğraştıkları ve 
çok sayıda küçükbaş hayvan ve at sürülerine sahip olduklarını ve hay-
vanlardan elde ettikleri ürünleri değerlendirerek kullandıklarını yazmak-
tadır. Pazırık kurganlarında yapılan kazılarda ise Türklerin, 2500-3500 
yıl önce kilim ve halı dokudukları kesinleşmiştir. Araştırmacılar bu halı 
ve kilim desenlerinin üzerinde gök tanrıya yakaran bir kadın figürü ile 
24 kare bulunduğunu ve 24 karenin yirmi dört oğuz boyunu temsil etti-
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ğini kabul etmektedirler. Bu kilim ve halıları Türk kadınının dokuduğu-
nu, ilk önce koyun, keçi, deve tüylerinden düğüm atarak ilk pelüşü mey-
dana getirdiklerini ve iplik elde ederek önce kilimi bilahare halıyı doku-
duklarını, bunları da tabiatta var olan bitkilerin, kabuklarını ve köklerini 
kaynatarak elde ettikleri boya ile boyayarak kullandıkları bilinmektedir. 
Hatta bugün dünyada var olan kırmızıya TÜRK kırmızısı dendiği bilin-
mektedir. Bu konuda, Prof. Dr. Oktay Aslanapa “Dokuma Türklerin Dün-
yaya Hediyesidir” ifadesini kullanmıştır. 

Türkler ilk elde ettikleri halının üzerine 24 kare yapıp 24 oğuz boyu-
nu temsil edecek şekilde kullandıklarına göre onların nesillerinden olan-
larda bu geleneği günümüze kadar getirmişlerdir. Sahip oldukları mal ve 
eşyalara diğer Oğuz boylarının eşya ve malları ile karışmaması ve her-
hangi bir sorun yaşanmaması için ongunlar vurmak kural haline gelmiş 
ve kendi ongunlarını taşımayan eşya ve malları almaları yasaklanmıştır. 

Yapılan araştırmalarda eşyalarına, hayvanlarına, yol güzergâhlarına, 
ibadethanelerine, mezar taşlarına, halı ve kilimlerine, bulundukları veya 
tabii oldukları Oğuz boy ongunlarını kullanarak biz olma kavramına eriş-
mişlerdir. Çok detaya girip konuyu uzatmadan Türk boylarının kilimlerde 
kullandıkları ongunları ve sürümlerini anlatmaya çalışacağım. Günümüze 
kadar gelen Oğuz boy ongunlarının Hünername’ye göre, Selçukname’ye 
göre, Divan-ı Lugat-it Türk’e göre, Yazıcıoğlu’na göre, Kaşgarlı’ya göre, Re-
şiddin’e göre bu kaynaklardaki ongunların hangi Oğuz boyunu gösterdiği-
ni iyi bilmek gerekiyor*. Ayrıca iki boy bir arada yaşıyor ise damgalarını 
birleştirerek kullanıyorlar. Biz bunlara Oğuz boy ongunları sürümleri di-
yoruz. Bu ongunları ve sürümlerini hayvanlarına ve kilim, çul, çuval, halı 
gibi eşyalarına vuruyorlar; bu vurma olayına Yörükler en vurma diyorlar. 
Aileler ise sofra altlığına, giyimlerine, iteği (ekmek mendili) kilimine, seysa-
na kilimlerine ve mezar taşlarına hangi Oğuz boyundan ise o damgayı 
mutlaka vuruyorlar veya işliyorlar. Halı ve kilimlerde ongunları ters-yüz 
şeklinde yani 180 derece veya 90 derecelik açılarla birleştiriyorlar. Biz Ba-
yundur boy ongununu ele alalım hep beraber şekil oluşturalım. 

Bayındır boyu  Ongunu: Bu şekli 180 derece farklı yerlere koya-
lım, koyduğumuz zaman aşağıdaki şekli meydana getiririz. Dokumaya 
devam ettiğimizi düşünürsek ikinci şekil meydana gelir. Ters yaptığımız 
zaman üçüncü şekli meydana getirmiş oluruz. 
                                                           
* Nuri Argaç, “Kilimlerde Oğuz Boylarının Ongunları” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 

243, Mart 2007, s. 40-42; Nuri Argaç, “Türklerde Mezar Taşı Geleneği” Türk Dünyası Tarih 

Kültür Dergisi, Sayı 246, Haziran 2007, s. 23-25; Nuri Argaç, “Yörükler” Türk Dünyası Tarih 

Kültür Dergisi, Sayı 247, Temmuz 2007, s. 40-43; Nuri Argaç, “Türklerde At” Türk Dünyası 

Tarih Kültür Dergisi, Sayı 248, Ağustos 2007, s. 24-25; Nuri Argaç, “Efeler, Zeybekler, Kızan-

lar” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 249, Eylül 2007, s. 26-29; Nuri Argaç, “Yörük-

lerde Çocuk Oyunları” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 250, Ekim 2007, s. 43-46. 
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1 

 
2 

 
 
3 

Ters yüz yaptığımız zaman 4’üncü şekil meydana gelir. Her iki oluşu-
mu birlikte yaptığımız zaman 5’inci şekli meydana getiririz. Kilimlerdeki 
desen dediğimiz bu şekiller oluşur. Yukarıda 1’inci şekle bugüne kadar 
gül yanışı dene gelmiştir. 

 
4 

 
5 

Yukarıda yaptığımız işlemi Tutirka boyunun ongununa uyguladığımız 
zaman aşağıdaki şekiller meydana gelir. 

 
Tutirka boyunun damgası 
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Şimdi Tutirka ve Bayundur boyları bir arada yaşasın ve yönetici ko-
numunda Bayundur boyu olsun. Kurallar gereği kilimlerde yönetici ko-
numunda olan boy kilimin ortasına gelmektedir. Yukarıda uyguladığımız 
işlemi burada uygularsak kilimimiz aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 
Tutirka Boyu 

 
Bayundur Boyu 

 

Tutirka ve Bayundur boylarının bir arada yaşadığını;                           
yöneticisinin Bayundur boyundan olduğunu gösteren kilim 
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(Bayundur boyundan elde edilen motife genellikle bugüne kadar         
gül motifi dene gelmiştir). 

Yönetici konumunda Tutirka boyu yönetilen ise Bayundur boyundan oldu-
ğunu farz edersek, kuralları uyguladığımızda aşağıdaki kilim meydana gelir. 

 
Tutirka ve Bayundur boylarının bir arada yaşadığını;                          

yöneticisinin Tutirka boyundan olduğunu gösteren kilim 

 

1. Bu kilimi hep beraber 

çözelim. Dış uç kenardaki 

motifler Tutirka ve Salur 

boylarının sürümleridir. 

2. İkinci banttaki motif-

ler Eymur ve Tutirka 

Oğuz boy ongunlarının 

sürümleridir. 

3. Beyaz motiflerin içe-

risinde kalan motifler 

Tutirka boyuna aittir. 

4. Beyaz motifler ise Yi-

va (Yazgır) Oğuz boy 

ongunudur. 

NOT: Bu kilim Kütahya 

ili Simav ilçesi Karapınar 

köyündedir. 

Kök boyadır. Vatandaşı-

mız evinde hala bu kilimi 

kullanmaktadır. 
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Yukarıda kilim desenlerinin nasıl meydana geldiğini izah etmeye ça-
lıştım. Fotoğrafımızdaki hakiki kilimden ise şunu anlamamız mümkün; 

Yönetici konumunda olan Tutirka boyu olup, çoğunluk Yiva, azınlık 
ise Üreyir (Yüreyir) boyundandır. 

 

Fotoğrafa baktığımızda daha önce beraber çözdüğümüz kilim deseni 
ile aynı gibi görünmesine rağmen ilave olarak iç motife Iğdır boyunu 
temsil eden damgalar konulmuştur. 

Kenardaki damgalar ise Eymür boyunun damgası olup halk arasında 
“eli belinde” de denir (Daire içinde). 
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                               Eymür boyuna ait bir motif 

 
Yukarıda fotoğrafta Erzak çuvalı beş Oğuz boy damgası mevcuttur.  
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Bu kilim ikinci kilimle aynı gibi görünse de, göbekteki Iğdır boy ongu-
nu kapalı hale getirilmiştir. 

 

 
Sofra için kullanılan kilim (Yörükler buna sofra veya sofra altlığı di-

yorlar) ortadaki yeşille işlenmiş desen dediğimiz şekil Kızık boyunun 
damgasıdır (x işareti ile gösterilmiştir). 
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Sofra bezi işlemeli erkek bel kemeridir (uçkur). Üzerindeki desenler 
Kızık boyunun damgalarıdır. Oğuz boy damgaları erkek yağlıklarına 
(mendil) dahi işlenmiştir. 
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Yukarıdaki kilime ise iteği kilimi diyorlar. Ailenin mensup olduğu Oğuz 
boy ongununu taşıyor. Aynı ongunu ailenin büyüklerinin mezar taşların-
da da görebilirsiniz. Hamur bu kilimin üzerinde ekmek haline getirilir. 

 

Ekmek mendili: Ekmekler fırına girmeden önce bu kilimin üstüne sı-
ra ile dizilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çuval: Üzerindeki 

şekiller Döger 
boyunun  

ongunudur. 
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Türkler biz olma kavramına eriştikten sonra bizim kavramını 24 (yir-
mi dört) Oğuz Boy ongunlarını kullanarak ifade etmişlerdir. Birden çok 
Oğuz Boyu bir arada yaşamaya başladığı zaman, birden çok Oğuz boy 
ongununu birleştirerek Oğuz Boy ongunlarını bir arada kullanmaya baş-
lamışlardır. Biz bunlara Oğuz Boy Ongunlarının sürümleri diyoruz. Sü-
rümleri bir arada kullanmışlar ve günümüze kadar gelmiştir. Bu sürüm-
ler özellikle halı, kilim, heybe torba, çul ve çuvallarda bulunmaktadır. 
Bunları kısaca örneklerle anlatmaya çalışacağım. 

   
Şekil 1 

Kızık Boy Ongunu 
Şekil 2 

Kınık Boy Ongunu 
Şekil 3 

Kızık ve Kınık  
boylarını bir arada 

gösteren ongun 

İki Oğuz Boyu bir arada yaşıyor ise eşyalarına ve hayvanlarına bu on-
gunları bu şekle getirip bizim malımız manasında kullanırlar. 

 

Şekil 4: Kayı Boyu ongunu. 
Kınık Boyunun ongununun çatal kısmının ucu hilal şek-
lindedir. Karıştırılmaması için örnek gösterilmiştir. 

Bu makale elde mevcut Oğuz boy ongunları listelerinden yola çıkarak 
araştırmada elde edilen kilimlerde mevcut Oğuz Boy Ongunları ve sürümle-
rinin nasıl ve ne maksatla kullanıldığını anlatmak için yazılmıştır. Gü-
nümüze intikal etmiş Oğuz Boy Ongunlarını anlatan bütün listelerdeki 
Oğuz Boy Ongunları ve sürümleri karşılaştırmalı olarak anlatılmıştır. 

Herhangi bir köyde veya mezrada dokunan dokumalardan yola çıkarak 
o köyde veya mezrada kaç Oğuz Boyunun yaşadığını bulmak mümkündür. 

 

Bu kilimde, Kayı Boyunun iki on-
gunu da kullanılmıştır. Şekil 1, iç 
dış yapılmıştır. Şekil 2, çevresinde 
temel olarak kullanılmıştır. Şekil 
3, Eymür boyunun damgasıdır. 
Şekil 1’deki Kayı boyu damgasıyla 
karıştırılmaması için konmuştur. 

  
Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3  
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Yazır boyu Kayı boyu 

 
Bunduz boyu 

 
 
Kayı Boyu ve Bunduz Boyu on-

gunları bulunmaktadır. 

 

 

  
Yazır boyu Kayı boyu 

 
Bunduz boyu 

Yukarıda resimlerini ve ongunla-
rını gördüğümüz çuvallar ilk ba-
kışta aynı desenmiş gibi görünme-
lerine rağmen ayrı ayrı ifadeleri 
vardır. 

Birinci (1) resimde Yazır Boyu, Kayı Boyu ve Bunduz boyları bir arada ya-
şıyormuş. İkinci (2) resimde ise Kayı Boyu ve Bunduz boyları üçüncü (3) re-
simde ise Döger Boyu, Kayı Boyu, Bunduz Boyları bir arada yaşıyorlarmış. 

 

       
Kayı boyu (Her iki 

damgada Kayı 
boyu damgasıdır.) 

Döger boyu 

 
Bunduz boyu 

Resme bakıldığında çok damga varmış 
gibi görünmesine rağmen (üç) 3 Oğuz 
Boyunun bir arada yaşadığını göster-
mektedir. Boy ongunlarını iç ters şek-
linde sıralayarak elde etmişlerdir. 
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Yazgır boyu 

 

Kınık boyu 

 

Yazgır ve Kınık boyları  
sürümleri 

 
 

 

Bu kilimdeki motifler Kayı boyu-
nun değişik sürümleridir. (Halk 

arasındaki adı Karagöz kilimidir.) 

 

Kayı boyu  
(İç, dış yapılarak birleştirilmiştir.) 

 

Kayı boyu 

 

Kayı boyu beşli ve tekli 
 

 

  

Yüregir boyu 
Yüregir boyu 

(Birleşik) 

 

Karabölük Boyu Ongunları  
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Kazayağı diye isimlendirilen 
desen Kınık boyunun damgası-
dır. İşaret sola bakarsa Yiva bo-
yunun damgası olur. Ancak sola 
bakan damga < K > harfine ben-
zer yakınlıktadır. Kınık boyunun 
damgası < K > harfinin birleşen 
yeri sağa doğru belirgin şekilde 
uzundur.  

Aşağıda kilimlerde mevcut bazı Oğuz boy ongunlarından örnekler ve-
rilmiştir. 

 

Iğdır, Yazgır ve Eymur Boyları 
Ongunları 

  
Eymur boyu Iğdır boyu 

 

Yazgır Boyu  

 

      KARABÖLÜK BOYU 

KENARLAR KARABÖLÜK BOYU 
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Karaivli Boyu Dodurga Boyu Döger Boyu 

   

Karabölük Boyu Bayundur Boyu Bayundur Boyu 

   

Yüregir Boyu Kınık Boyu Yiva Boyu 

OĞUZ BOY ONGUNLARININ SÜRÜMLERİNDEN ÖRNEKLER 

 

 
 
 
EYMÜR VE KAYI BOYU ONGUNLARI 
 

 

 
IĞDIR VE YAZGIR BOYU ONGUNLARI  
SÜRÜMLERİ 
(Ortadaki Iğdır boy ongununa jandarma  
yanışı denmektedir. Bu adı son yüzyılda  
almıştır.) 
 

 

 
 
YAZGIR VE KAYI BOYU ONGUNLARI  
SÜRÜMLERİ 

 
BUNDUZ VE KINIK BOYU ONGUNLARI 
SÜRÜMLERİ 
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BUNDUZ VE KAYI BOYU ONGUNLARI 
SÜRÜMLERİ 
Her iki sürümde aynı gibi görünüyorsa da 
kenarlardaki Oğuz boy damgaları farklıdır 

 

KAYI BOYU VE BUNDUZ BOYU  
ONGUNLARI SÜRÜMLERİ 
Bu iki sürümde aynı boy ongunlarının 
sürümleri ise de birinci sürümde  
çoğunluk Bunduz boyunda, ikinci boy 
ongunlarının sürümünde ise çoğunluk 
Kayı boyundadır (sürümlerde yönetenin 
Kayı boyundan olduğunu söyleyebiliriz). 

 

KINIK, KIZIK VE YAZGIR BOYU  
ONGUNLARI 
(Konu edilen damgalar Yazıcı Oğluna 
göre Oğuz Boy damgaları, Kaşgarlı’ya 
göre Oğuz boy ongunları, Reşiddin’e 
göre Oğuz boy ongunları, Hunername, 
Selçukname, Divan-ı Lügat-ıt Türk 
damgaları isimli listelerden alınmıştır). 
Herhangi bir köyde veya mezrada  
dokunmuş olan dokumalardan yola  
çıkarak o köyde veya mezrada kaç Oğuz 
boyu yaşadığını anlamak mümkündür. 

Son zamanlarda kooperatifler dışında köy ve mezralarda dokuma yok 
denecek kadar azalmıştır. Mevcut olanlardan da yıpranmış olanlar ya çö-
pe atılmakta veya eşiklere pas pas yapılmakta ve bu çok önemli kültürü-
müz yok olmaktadır. Pek çok kısmı da, yurt dışına kaçırılmaktadır. Böy-
le devam ederse yakın bir zamanda bu gibi belgeleri yabancı kaynaklar-
dan alacağımız aşikârdır. 

  

Not: Elde binlerce Oğuz boy ongunları ve sürümleri mevcuttur. Konu-
nun anlaşılması için basit örnekler verilmiştir. 
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Bir Hüznün Tarihi Sarıkamış, Muzaffer Taşyürek, Yitik Hazine Yayın-
ları, Aralık 2006, 302 sayfa, ISBN: 9944-5993-0-1. 

Türk tarihinde Sarıkamış Harekatı’nın önemli bir yeri vardır. Çün-
kü bu harekât esnasında binlerce şehit verdik, ama üzerinde şu 3-5 se-
neye gelinceye kadar hemen hemen hiç durulmadı. Ancak Sayın Prof. 
Dr. Bingür Sönmez’in şahsi gayretleriyle her sene 25 Aralık ile 05 
Ocak tarihleri arasında ve Temmuz ayının son günlerinde ‘Sarıkamış 
Şehitlerini Anma’ günleri yapılmaya başlandı. Gerçekten bu güzide in-
sana tarihimiz sahip çıktığı için ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendileri 
gerçekten tarihi bizzat yaşamaktadır. Kendileri ile iki yıldan bu yana 
Temmuz ayının sonunda Sarıkamış Şehitlerini ziyarete gitmekteyiz. On-
ların ruhları şâd olsun. Bu vesile ile Sayın Prof. Dr. Bingür Sönmez’e 
teşekkürler ediyorum. 

Şimdi asıl konumuz olan bu Sarıkamış Harekâtı’nın tarihi oluşumu 
üzerinde durmaya çalışalım. Zira bu harekâtın oluşumunu ve tarihi seyri-
ni iyi bilmeliyiz ki, o zaman daha sağlam bir bilgiye sahip olabiliriz. Biz, bu 
çalışmamızı her yönüyle ‘Muzaffer Taşyürek’in, Bir Hüznün Tarihi, SARI-
KAMIŞ1’, adlı esere dayandırdık. Çünkü bu eser gerçekten Sarıkamış 
hakkında tarihi gerçekleri ortaya koymaktadır. Bu bakımdan Sayın Muzaf-
fer Taşyürek’e de burada alenen teşekkürler etmeyi bir borç bilirim. 

Bilindiği gibi İttifak devletleri tarafından Anadolu’nun paylaşılması 
için bir ‘Şark Meselesi Projesi’ vardır. Bu proje hangi şartlarda olursa 
olsun, mutlaka yerine getirilmelidir Yani o dönemin bu önde gelen taar-
ruzkâr devletlerden ‘Rusya-Fransa-İngiltere-İtalya ve Almanya’nın 
                                                           
* Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
1 Muzaffer Taşyürek, Bir Hüznün Tarihi, SARIKAMIŞ, İstanbul, 2007. 
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Osmanlı Devleti’nin kendi aralarında paylaşım senaryoları üzerinde du-
ralım. Onlara göre ‘İttifak(!)’ olarak isimlendirilen bu devletler arasında 
görev paylaşımında Almanya Osmanlı Devleti’nin yanında yer alacak ve 
askeri kumanda kendinde olacaktır. Nitekim de hem Çanakkale, hem 
de Sarıkamış da yapılan görev taksimi böyle olmuştur. Sözüm ona Von 
Sander Limon Paşa’nın komutasında bulunan Çanakkale Savaşla-
rında Osmanlı Devleti mağlup olur ve paylaşım planları yapılır ve Lond-
ra’da; 

‘İstanbul’da tatil geçirmek için Vapur Acentalarında biletler satılmaya 
başlar’. Fakat durum İngilizlerin zannettiği gibi olmaz. Anadolu halkı 
bir bütün halinde Düvel-i muazzama’ya karşı Vatanını savunmada ve 
zafere ulaşmada asla gecikmez ve de öyle olur. 

Doğuda ise, durum bundan farklı değildir. Çünkü Rusya ve müttefik-
lerine göre Çanakkale düşmüş ve Sarıkamış da kendi ellerinde hazır 
bir lokmadır. Böylece asırlardır özlemini duydukları Anadolu’nun Hıristi-
yan dünyası tarafından paylaşım projesi olan ‘Şark Meselesi’ hayata 
geçirilmeye çalışılır. Yani, doğu da Rusya; batı da İngiltere, Fransa ve 
İtalya bu hayallerle savaşa devam ederken, Almanya’nın görevi de Os-
manlı Devleti’nin yanında yer almaktır. Şimdi bu tarihi safhaları ele al-
maya çalışalım. 

1. Avrupa’da Başlayan Türk Düşmanlığı: 1683 Viyana Muhasa-
rası’ndan sonra Avrupa devletleri tarafından başlatılan ve XIX yüzyıldan 
itibaren de yürürlüğe konmaya çalışılan“Şark Meselesi” çerçevesinde 
Osmanlı Devleti’ni paylaşmak üzere ‘İttifak Devletleri’ kendi araların-
da büyük bir çaba içerisine girerek, bu karanlık faaliyetlerini planlamaya 
başladılar. O gün için Osmanlı Devleti’ni paylaşım planının başında 
Rusya ve Fransa önde yer alırken, İngiltere de yandan harekete geç-
meye başladı. 

Özellikle İngiltere, Osmanlı Devleti’nin -sözüm ona- dağılmasını önle-
mek için çeşitli yollar denedi ve bunlardan; 

Birinci olarak, Osmanlı Devleti’nin yanında yer alır göründü, fakat 
asıl gayesi, Osmanlı Devleti’ni ele geçirmekti. Bu, Mısır valisi Mehmet Ali 
Paşa isyanında olduğu gibi, ya diplomatik, ya da Kırım Savaşı’ndaki 
gibi, hem diplomatik, hem de askerî planlar çerçevesinde cereyan ede-
cekti. 

İkinci olarak, Rusya ve Fransa’nın, Ortodoks ve Katoliklerin du-
rumunu bahane ederek, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarını ön-
lemek bahanesiyle Osmanlı Devleti’ni ıslahata zorlayan ikiyüzlü politi-
kalar izleyeceklerdi2. 

Fransa’nın yaklaşımının ise İngilizlerden farkı yoktu. Napolyon, İs-
tanbul’daki Büyükelçisine: 
                                                           
2 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 22. 
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“Türkleri İngilizlere bırakmamak için elinden geleni yapacaksın. Bu lok-
ma, ancak bize lâyıktır.” anlamına gelen sözler söyleyerek, tarih boyunca 
Osmanlı Devleti’nden gördüğü siyasî, askerî ve ekonomik desteği çoktan 
unutuvermişti3. 

2. Osmanlı Devleti’nin Almanya ile Yakınlaşma Serüveni: 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’ne “Avrupa’nın Hasta Adamı” 
sıfatı takılmıştı. Osmanlı Devleti artık -onlara göre- ölüm döşeğindeydi ve 
mirası paylaşılmalıydı. Kapalı kapılar ardında bunun planları yapılıyor-
du. Millî birliğini sağlayan Almanya geliştirdiği stratejiler ile bu hasta 
adamla yakın ilişkiler içerisine girmeye çalıştı ve de başardı4. 

İngiltere ve müttefiklerinin Osmanlı topraklarını taksim etmeye yöne-
lik politikaları Osmanlı Devleti’ni ister istemez Almanya ile yakınlaşmaya 
itiyordu. 

Nihayet, siyasi ve ekonomik ilişkiler sonucunda ‘Osmanlı-Alman iş 
birliği’ zorunlu olarak gelişti. Almanya, bir taraftan “Şark’a doğru eko-
nomik ve politik siyasetini’ geliştirmek için 7-B Stratejisi ile; 

‘Berlin, Budapeşte, Bükreş, Bizans, Bağdat, Basra, Bombay hattını’ iz-
leyen demiryolu ile Ortadoğu ve Uzak Doğu’daki el değmemiş pazarlara 
açılırken, diğer taraftan Osmanlı askerinin Alman subaylar tarafından 
eğitilmesini gündeme getirdi. Osmanlı ordusunun askerî okullarında 
Alman subaylar dersler vermeye başlayınca, Türk subaylarında da bun-
dan böyle bir Alman hayranlığı hızla oluştu. 

Osmanlı Devleti’nde ise, ‘İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidarı dö-
nemindeki bu aşırı yakınlaşmanın bir sonucu olarak 27 Ekim 1913’te Al-
manya ile Osmanlı Devleti arasında Alman Askerî Islahat Heyeti Ant-
laşması imzalanır. Baron Von Wangenheim ile Sadrazam Halim Paşa’nın 
imzaladığı bu antlaşmaya göre; 

‘1912 Balkan Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı ordusu yeni yön-
temlerle güçlendirilecek, yeni silahlarla donatılacaktı’. Bu iş için daha 
sonraları Osmanlı ordusunca “Liman Paşa” olarak anılacak olan Li-
man Von Sanders görevlendirilmişti5. 

Limon von Sanders, eksikleri tespitten sonra bir program dâhilinde 
çalışmalara başlar. Bu çalışmalar sadece Osmanlı ordusunda değil, dev-
letin her kademesinde Alman nüfuzunu arttırmayı hedefler6. 

Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin dostluğunu kabul etmeyen İngiltere, 
Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın kucağına böylece it-
miş oluyordu. 
                                                           
3 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 25. 
4 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 24. 
5 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 30. 
6 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 31. 
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3. Ne yazık ki Osmanlı Devleti Savaşa Giriyordu!: Almanya ile ya-
pılan bu açık ve kapalı görüşmeler sonucunda Türk-Alman filosu 28 
Ekim 1914 akşamı, Karadeniz’in açık sularına girer. Ertesi gün, yani 29 
Ekim 1914 saat beşte Rus sahillerini bombalamaya başlar. Artık Os-
manlı Devleti fiilen savaşa girmiş oluyordu7. 

Osmanlı Devleti’nin geleceğini Almanya’nın yanında savaşa girmekte 
gördükleri için Enver, Cemal ve Talat Paşalar baskından memnun ka-
lırlar. Osmanlı Devleti için savaşı başlatan Enver Paşa ile Wilhelm Souc-
hon, kendilerine göre planlar yaparlarken, Rusya fiilen 31 Ekim 1914’te 
Doğubâyezid’in kuzeyinden sınırı geçer ki, bizim gelecekte çok acılarla 
dolu günlerimizin başlangıcı olan Sarıkamış dramı başlamış oluyordu8. 

4. Artık Bıçak Kemiğe Dayanmış ki Seferberlik İlan Ediliyor: Sa-
rıkamış için o kadar Destan’lar, Türkü’ler, Ağıt’lar yakıldı ki, hangisini 
anlatalım. Kınalı kuzular, her tarafta bu vatan için çarpıştı ve bize bu 
aziz vatanı armağan etti. Hepimizin en büyük görevi, tarihimizi çok iyi 
bilmek ve bu tarihi en doğru şekilleriyle genç kuşağımıza aktarabilmek-
tir. Bu büyük Türk Tarihini okul kitaplarında birkaç satırla geçiştirmek 
doğru değildir. Bakın bir Şehidimizin cebinden çıkan ‘Sarıkamış Türkü-
sü’nde, 

Sarıkamış’a hücum etti ordular 
Tipi, boran, şarapnelle kırdılar 
Ağlama, kısmetse gelirim ana 

Canım kurban olsun aziz vatana 

derken, onun tek düşüncesi ‘Canım kurban olsun bu aziz vatan’ ol-
muştur. Ona göre başka bir düşünce yoktur. İşte bizim tarih boyunca 
her cephedeki tek düşüncemiz bu aziz vatan için için ölürsek şehit, ka-
lırsak gâzi rütbesine sahip olmaktır. Ve öyle de olmuştur. 

Bindiği gibi Padişah V. Mehmet Reşad, savaş ilanından üç gün son-
ra 14 Kasım 1914’te “Cihad-ı Ekber”i ilan etmişti. Bu, Almanların çok 
arzuladıkları bir gelişmeydi. Çünkü Almanlar, halifenin “Kutsal Savaş” 
ilan etmesiyle İngiliz sömürgelerinde, ayaklanmalar çıkartacaklar, İngi-
lizleri zor durumda bırakacaklardı. 

Cihat fetvasını müteakip İslâm dünyasının hemen her yerinde bir 
heyecan dalgası uyanmış; Hindistan’da, Mısır’da, Trablus’ta, Çin’de, Rus-
ya’da yer yer hadiseler, kıpırdanmalar ve ayaklanmalar görülmüştü, ama 
bunlar fazla etkili olamamıştı. Şeriat hükümlerine dayanmayan bu cihat, 
tesirini gösterememekle kalmamış, çok sayıda Müslüman’ın yaşamış ol-
duğu yabancı ülkelerin, Osmanlı Devleti aleyhinde şüphelere düşmesine 
sebep olmuştu. Almanlar, çok ümit bağlayarak ilan ettirdikleri Cihad-ı 
                                                           
7 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 36. 
8 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 37. 
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Ekber sonucunda Kafkasya’da ayaklanmalar beklemişlerdi. Umdukları 
gibi, Kafkas halkları Ruslara karşı ayaklanamayınca, Türk ordusunun 
Kafkas hareketinin başlamasına ses çıkarmadı ve binlerce insanın feci 
bir akıbete sürüklenmesine seyirci kalmışlardı9. 

Savaş sırasında harekât alanındaki birlikler için gerekli olan gıda mad-
delerinin ne şekilde temin edileceği seferberlikle ilgili yönetmelikler ile 
tespit edilmişti. Tekâlif-i Harbiye Kanunu’nun ikinci maddesine göre 
Tekâlif-i Harbiye yönetiminin uygulamasına karar verilen her bölgede 
birer komisyon oluşturulacak ve bu komisyonlar halkın elindeki ihtiyaç 
fazlası mallara el koyabilecekti10. 

Silah, malzeme ve cephane eksikti. Çanakkale’deki beş adet 105 
mm’lik obüsün Erzurum’a gönderilmesi düşünülmüşse de ulaştırma ye-
tersizliği sebebiyle gönderilememişti. Yeni kurulan birliklerde piyade tü-
feği noksanı vardı. Piyade cephanesinin kısmen tamam olmasına kar-
şın, özellikle topçu cephanesi çok azdı. Tümen birliklerindeki tüfeklerin 
büyük bir kısmı kullanılamaz mavzerlerdi. Pek az kısmı anahtarlı idi. Tü-
fek temizliği için vazelin bile yoktu. Birliklerde bulunması icap eden ta-
banca da azdı, hemen hemen yok gibiydi11. 

Ayrıca Doğu Anadolu’daki Türk kuvvetleri yalnız başlarına taarruz 
edecek güçte değildi. Çünkü Kafkasya’daki Rus kuvvetler: ‘181.000 
muharip, 600 top, 348 makineli tüfek’ olmasına karşın; 

Bizim, 3. ordumuzun kuvveti; 66.000 muharip, 168 top, 44 maki-
neli tüfekten’ ibaretti12. 

Buna göre İstanbul Hükümetince; Karadeniz’e sahili bulunan bütün 
şehirlerden toplanacak olan asker, yiyecek ve içecek gıda maddeleri ile 
savaş malzemeleri gemilerle Doğu Cephesine gönderilecek ve böylece her 
bakımdan Doğu cephesi güçlendirilerek ikmal edilecekti. Gemilerle Trab-
zon’a taşınacak olan bu malzemeler, Trabzon - Erzurum şose hattı ile de 
cepheye ulaştırılacaktı. Ama, o gün için ne Türk donanması Karadeniz’e 
hâkimdi, ne de Trabzon’la Erzurum arasındaki şose yollar bu ulaşıma el-
verişli değildi13. 

Seferberliğin ilanı ile vergi mükellefleri de askere alınınca hem yollar 
için toplanan vergiler düştü, hem de yol inşasında çalışan insanların sa-
yısında azalmalar oldu. Mevsim şartlarının ağırlaşmasıyla yol inşaatları 
ister istemez durdu. Karadeniz su yolunun da yeteri kadar güvenli olma-
sı sebebiyle cepheye yeterli asker, araç-gereç, cephane, yiyecek ve diğer 
ihtiyaç maddelerinin ulaşımında büyük aksamalar oldu. Öyle ki muha-
                                                           
9 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 45. 
10 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 50.  
11 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s.50-51. 
12 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 55. 
13 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 58. 
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rebeler esnasında Rus birlikleri sobalar üzerinde yemeklerini pişirip yer-
ken Türk askerleri kar altından söküp çıkardıkları gevenler üzerinde ye-
mek pişirmeye veya ısınmaya çalışmışlardı14. 

Bu bakımdan Sarıkamış Harekâtı, yalnızca kâğıt üzerinde stratejik 
olarak hazırlanmış ama bazı komutanların beceriksizliği ve pasifliği ile 
kaybedilmiş bir muharebe değildir. 

Tam tersine Sarıkamış Harekâtı, o günkü ‘Osmanlı Sibiryası’ ola-
rak vasıflandırabileceğimiz ülkemizin; içinde bulunduğu o günkü tabiat 
şartları, arazinin, yolların, mevsimin, ikmalin, iâşenin, sağlık hizmetlerinin 
gereğince askerimize ulaşamayışı, düşmandan daha da düşman olan kar - 
tipi ve soğuk havanın muhalefeti meselesidir. Düşünüz bir kere, 3160 met-
re olan Allahuekber dağları ve eteklerinde tipi - kar ve soğuk ile çarpışan 
bu yiğitler ne yapabilirdi? Çünkü buralarda iki insan boyu kar vardı. İşte 
bunların içinde yalın ayak başı kabak, pantolonu yırtılmış, kaputsuz, ce-
ketsiz, koyunları bit dolu, donmuş elleri ile kaşınamayan yiğitlerimiz var-
dı. Ayrıca bunlar, Rus topçusunun karlı dağları ateşe, zindana çeviren gül-
lelerini, karla birlikte uçuşan kolları, bacakları, Allahuekber dağlarının do-
ruklarında fırtınaya, boraya tutulup donan, taş kesilen, donmuş kirpikleri, 
donmuş gözleriyle bakan on binlerce askeri göz önüne alarak karar verip 
değerlendirilmesi gereken bir muharebedir15. 

Bölgenin soğuk olması ve kışın uzun sürmesi sebebiyle giyecek ve do-
natım maddeleri gereksinimi çok fazlaydı. Yığınak bölgesine gelen birlik-
ler, bölgenin ağır kış şartlarına göre giydirilmemişlerdi. Ne ayaklarında, 
ne de sırtlarında kışa uygun giyecekler yoktu. Bu sebeple 12 Eylül 1914 
günü, 3. Ordu Komutanlığı’ndan Başkomutanlık Vekâleti’ne şu şif-
reli telgraf gönderilmişti: 

“3. Ordu’nun er mevcudu hâlen 160.000 civarındadır. Bunun ancak 
az bir kısmı elbiseli olup kalanı başıbozuk kıyafetindedir. Bunların giysi-
leri de don ve gömlekten ibarettir. Bu durumun disipline etkisi dikkate 
alınmasa bile buranın sert havası ile birçoğunu hasta olacağı şüphesiz-
dir. Sağlanabilen her türlü kumaştan elbise yapmak ve Erzincan atölye-
lerini gece gündüz işletmek gibi tedbirlerden başka koyun postundan ce-
ket, keçeden mintan yapmak gibi hatıra gelebilecek bütün imkânlara 
başvurulmuştur. Elbiseleri kısmen iyi olanlara bir şey verilmese dahi, 
buradan sağlanabilecek bu gibi giysilerle erlerin pek azı korunabilecek 
ve bölgenin uzun ve şiddetli kışı birçok erin hastalanmasına ve ölmesine 
neden olacaktır. 

En azından 100.000 erlik elbiseye ve bu oranda mahrutî çadıra gerek-
sinim vardır. Sağlanabilecek kaput, ayakkabı, elbise ve çadırların acilen 
gönderilmesi…” 
                                                           
14 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 58-59. 
15 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 59. 
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Bütün bu çabalara rağmen erlerin bütünüyle giydirilmesine imkân 
bulunamamıştı. Asker göz göre göre bir felakete sürükleniyordu16. 

5. Sarıkamış Dramına Doğru: Seferberliğin ilanı harbin birinci aşa-
masıydı. Ardından Karargâh-ı Umumî ve Başkumandanlık Vekâleti kurul-
muştu. Harbiye Nazırlığı da uhdesinde kalmak üzere Enver Paşa, baş-
kumandan vekilliği mevkiine getirilmiş ve bu durum bütün ordulara bil-
dirilmişti. Oysa Osmanlı devlet sistemine göre ‘Başkomutan’ Sultan idi, 
ama uzun yıllardır fiilen orduyu yönetmedikleri için Osmanlı sultanları-
nın başkomutanlıkları daha çok manevi ve sembolik bir anlam taşımak-
taydı. Bu sebeple, I. Dünya Savaşı’nda ordunun komutasındaki tüm 
yetki Başkomutan Vekili olarak Enver Paşa’nın uhdesine geçmişti. 
Alman General Bronsart von Schellendorf ise Osmanlı Genelkurmay 
Başkanı olarak en yetkili ikinci kişiydi17. 

Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı’na atanan General Bronsart von Sc-
hellendorf, Enver Paşa ile birlikte cepheye gelmiş, Kurmay Başkanı ola-
rak harekâta katılmıştı. 3. Ordu Kurmay Başkanı olan Yarbay Felix 
Guse ise, harekât planlarını hazırlamakta, birliklerin sevk ve idaresine 
katılmaktaydı. Felix Guse, daha sonra Kafkas Cephesi’yle ilgili izlenim-
lerini Almanya’da yayınlamıştır. 

Enver Paşa’nın harekât sırasında Erzurum Kalesi komutanlığına Al-
bay Posselt’i atamasıyla cephedeki Alman ağırlığı daha da artmış oldu. 
Bunlardan başka, cephede Alman subaylarından Yarbay Feldmann, 
Binbaşı Lange, Binbaşı Staszewski, Teğmen Scheubner gibi isimler 
vardı. Başkumandan Enver Paşa ve yakın kurmayları şahsen yakından 
tanımadıkları bu Alman komutanların hiçbirine saygı ve güven beslemi-
yorlardı. Onlarda kendi yakınlarından ve emirlerini harfiyen yerine geti-
recek yeni komutanlar atıyorlardı. Bu sebeple bu yeni göreve atananla-
rın hemen hemen tamamı deneyimsiz kişilerdi. Birlikleri ve çalışacakları 
diğer komutanları bile tanımıyorlardı. Bu tanımamazlık ve güvensizlik 
ileride yapılacak büyük savaşın felakete dönüşmesinde esas unsurlar-
dan biri olacaktı. Balkan savaşlarında buna benzer tehlikeli ve faciaya 
dönüşen bir deneyim yaşayan ordu mensupları, tedbir alma adına aynı 
hatayı bir başka yönden işliyorlardı18. 

Bu arada Rus ekonomik ablukası ile karşı karşıya kalan Osmanlı 
Devleti’nde Erzurum ve Van bölgesinde muharebe sırasında gereksinim 
duyulan erzaklar nakliye aracı olmadığından sırtlarda taşındı19. Seferber-
liğin ilanından (2 Ağustos 1914) 2 Şubat 1915 tarihine kadar beş ay içe-
risinde Diyarbakır’dan Erzurum’a gönderilebilen erzak miktarı 198 ton 
                                                           
16 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 60. 
17 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 60. 
18 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 61. 
19 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 62-63. 
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kadardı. Aynı süreç içerisinde Elazığ ve Sivas vilayetlerinden Erzurum’a 
gönderilebilen erzak ise 1.237 tonu ancak bulmuştu. Buna karşılık yal-
nız Bitlis vilayeti 5.000 ton erzak göndermişti ki, buna göre seferberliğin 
ilanından 4 Şubat 1915 tarihine kadar çevre vilayetlerden Erzurum’a 
gönderilebilen erzak miktarı yaklaşık olarak 6.400 tondan ibaret kalmış-
tı. Hâlbuki yalnızca Erzurum vilayetinin orduya verdiği erzak 71.792 to-
na ulaşmaktaydı. Bu durum Erzurum yöresi halkı için büyük bir yük 
teşkil etmekteydi. Çünkü toplanma bölgesine diğer vilayetlerden erzak 
yetiştirilmediğinden ordunun yiyecek - gıda ihtiyacını sağlayabilmek için 
yöredeki çiftçilerin tohumluklarına bile el konuluyordu. Cepheye yakın 
olan ilçelerin yükü daha da ağırdı. Mesela sadece Hasankale ilçesinden 
orduya 42.000 ton erzak verildiğinden aç kalan halk iç bölgelere muha-
cir olup göç ederken; burada yüzden fazla köy de Ruslar tarafından işgal 
edilerek yakılmış, ahali bir parça ekmeğe muhtaç duruma düşmüştü20. 
Enver Paşa, maliye nazırını saf dışı ederek Almanya ile savaşa katılmak 
karşılığı borç para edinmişti21. 

Coğrafya ve İklim şartlarına gelince, savaş alanının merkezi olan 
Erzurum ve Sarıkamış, coğrafi açıdan incelenmemişti. Herhangi bir as-
kerî harekâtta coğrafyayı ve iklim şartlarını bilmeden atılacak her adımın 
riskli olacağı kurmay heyetler tarafından hesap edilmek zorundaydı. Oy-
sa Sarıkamış harekât planları yapılırken böyle bir incelemeye fırsat ol-
mamıştı22. 

Bu bölgede dağlar şahlanmış gibiydi. Zirveler dik, yamaçlar sarp, or-
manlar çok azdı. İklim sert ve asiydi. Eylül ayında bile 3.000 metreyi bu-
lan dağların zirveleri karla kaplıydı. 

Tarih boyunca Van Gölü ile Karadeniz arası Osmanlı-Rus savaşlarının 
arenası olmuştu. Kars, Kağızman, Doğubeyazıt, Bingöl, Erzurum, Er-
zincan ve Tunceli de hesaba katılırsa harekât alanının bir ucu Karade-
niz, diğer ucu da İran - Azerbaycan’a kadar uzanıyordu. 

Buralarda, dağların tek efendisi kar ve tipiydi. Bazen günlerce sürebi-
len tipi, gündüzü karanlığa boğuyor, beş adım ötesini görmek kabil olmu-
yordu. Bir iki metrelik karın hüküm sürdüğü günlerde, sıcaklık sıfırın al-
tında 30 dereceyi buluyordu. Canlı namına ne varsa buz kesiliyordu. Dağ-
ların dik, bakımsız, kavi yollarından insanların ve hayvanların tırmanması 
bir hayli zordu ve zaman almaktaydı. Bu yollardan topları çekebilmek, si-
lah ve cephaneyi taşıyabilmek kış mevsiminde çok güç bir işti. 

Askerî terimle Erzurum Kalesi olarak anılan bu bölge, Fırat Neh-
ri’nin başlangıcı olan Karasu ile Basra Körfezi’ne, Aras Nehri’yle Ha-
zar Havzası’na, Çoruh Nehri ile de Karadeniz’e kavuşuyordu. 
                                                           
20 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 71. 
21 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 71. 
22 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 75. 
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Bölge, üç büyük nehrin kaynağını, teşkil ediyordu. Nehirler birçok 
yerde derin vadiler oluşturmuştu, ulaşım bu vadiler yüzünden güçlükle 
yapılabiliyordu23. 

Kars Ovası’nın yüksekliği, Sarıkamış yöresinde 2100 metreden 
başlamaktadır. Kışlar uzun, çok soğuk; yazlar serin geçer. Ocak ayının en 
düşük sıcaklığı yer yer -34 derece ile- 40 derece arasında ölçülmüştür. 

Osmanlı Harbiye Nezareti ve onun yeni genç kurmayları, sanki bu 
bütün olumsuz şartlara hazırlarmış gibi, Rus’lara savaş açmışlardı. Hâl-
buki burada Rus’lardan daha fazla ve en büyük düşman, ‘kar, tipi, dağ-
ların yol vermez oluşu, hayatın kış mevsiminde tamamen durmuş 
olması’dır. Bu da bizim bu savaşta tabiatın bu en zor şartlarına rağ-
men, akıl almaz bir şekilde bu savaşa girmiş olmamızdır24. 

Her şeye rağmen 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa, Asker 
Alma Daire Başkanı Erzurumlu Alaaddin Bey, Kurmay Binbaşı 
Ömer Lütfi Bey gibi fedakâr subayların gayretleriyle eksikler giderilme-
ye, ihtiyaçlar temin edilmeye çalışıldı ve seferber olacak birliklerin sefer-
berlik projeleri, seferberlikten bir gün önce tamamlanarak 3. Ordu bölge-
sinde 22 seyyar jandarma taburu meydana getirildi. 

Kasım ayı başlarında geri hizmetleriyle beraber ordunun genel mev-
cudu 189.562 insan ve 60.877 hayvana ulaşmıştı. Seyyar ordunun mev-
cudu ise 129.000 kişiydi. 20 Ağustos 1914 tarihli sefer planı ile 3. Ordu, 
Doğu bölgesinde hareketli savunma yapılması planlanmışken, 6 Eylül 
1914’te yapılan değişiklikle Rus kuvvetlerine karşı taarruza geçilmesi, 
ordunun Kafkaslar üzerinden Ardahan - Batum doğrultusunda ilerleme-
si öngörülmüştü. 

Bu yeni planla savunma fikrinden vazgeçilmiş, taarruz fikri kabul 
edilmişti. Böylece Sarıkamış Harekâtı’nın esası kurulmuş oldu25. 

3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa, 30 Ekim 1914 tarihinde 10 
numaralı ordu emriyle kolordu ve müstakil birliklere “hazır ol” emrini 
yayınladı26. 

Sarıkamış dramının kahramanı olan 3. Ordu, 9. 10. ve 11. Kolor-
dulardan oluşuyordu. Kolordular dağınıktı. Harbe girildiği gün, Rus cep-
hesine en yakın olan 3. Ordu’nun birlikleri Elazığ - Muş - Van - Erzu-
rum - Samsun arasında dağılmıştı. Arada, ulaşımı sağlayacak büyük bir 
yol yoktu. Hele kışın, mevcut yol izleri de kapanırdı. Bölge baştanbaşa 
dağlık ve yaygındı.. 

Muş’tan, Van’dan, Erzincan’dan, Sivas’tan, Amasya’dan, Sam-
sun’dan Erzurum Cephesi’ne asker çekmek, bütün bu birlikleri; kar, ti-
                                                           
23 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 76. 
24 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 77. 
25 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s.77-78. 
26 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 78. 
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pi, yağmur, çamur altında yaya yürüyüş temposuna tâbi kılmak demekti. 
Ancak bu muharebede değil; Elazığ’dan, Muş’tan; Kerkük, Musul gibi 
çok sıcak bölgelerden bile muharebe sahasına, yine yaya yürüyüşü ile 
Tümenler aktarılmıştı. Yırtık çarıkları, üstlerinden dökülen yazlık asker 
elbiseleri ve başlarında uçuşan solgun kefiyelerle savaşa hiç de hazır ol-
mayan birlikler cepheye sürülüyordu27. 

Kafkas Cephesi; Batum bölgesi hariç olmak üzere iki bölgeye ayrıl-
mıştı: 

Sağ kanatta; ilerleme istikameti Erzurum olmak üzere, General 
Berhmann komutasındaki Sarıkamış grubu birlikleri harekât yapmak-
taydı. Harekât üstleri; Gümrü - Aleksandropol, Kars, Sarıkamış, Kağız-
man ve Oltu bölgeleriydi. 

Sol kanatta ise, General Oganofski’nin birlikleri bulunmakta ve 
harekât istikametini Türk - İran hududunun birleştiği bölge ve çevresi 
teşkil etmekteydi (80-81). 

Osmanlı ordusuna göre daha güçlü olan Rus ordusu, Osmanlı dev-
leti sınırları içinde yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin yıllarca “millet-i sa-
dıka” diye nitelendirdiği Ermeniler ihanet içindeydiler. Rusya’dan, Av-
rupa’dan hatta Amerika’dan gelen tahrikler ve Ermeni milliyetçilerinin 
teşkilatı olan ‘Taşnaksutyun’un Türkiye’deki Ermenileri kışkırtmaları 
neticesinde, 1915 olayları olarak adlandırdığımız çeşitli hadiseler pat-
lak verdi (81). 

6. Ve Savaş Başladı… Rus ordusu, 1 Kasım 1914 sabahından itiba-
ren Türk hududunu geçti. I. Rus Kolordusu, Sarıkamış’tan Köprüköy’e 
doğru ilerlemeye başladı. 4 Kasım 1914’te Köprüköy önlerine geldi. 
Rusların bu saldırıları, Türk tarafının kendisini test etmesine vesile oldu. 
Yığınağını henüz tamamlamamış olan Hasan İzzet Paşa komutasındaki 
3. Ordu, Rus - Kafkas ordusunun gücünü tam olarak bilmediğinden, sa-
vunmada kaldı ve bir süre sonra olumsuzluklar yaşandı. Ruslarla yapılan 
ilk Kara muharebesinde meydana gelen can sıkıcı başarısızlık, hükümet 
üyelerinde, İttihat ve Terakki Genel Merkezinde, Başkumandanlık Ka-
rargâhında morallerin bozulmasına sebep olmuştu (93-95). 

Köprüköy savunması sırasında vuruşmalarda çok şehit verildi, yaralı-
lar vardı. Ama asıl sorun soğuktu ve soğuk en büyük düşmandı (102). 

İkinci Köprüköy Muharebesi’ndeki harekete çok daha geniş kuvvet-
ler katılmaktaydı. Ordu Karargâhı, Hasankale’deydi. Verilen emir, düş-
manı Köprüköy doğusunda çevirmek, kuşatmaktı. İşte doğuda ve Sarı-
kamış dramının son perdesi kapanıncaya kadar bu çevirme ve kuşat-
ma umudu Enver Paşa’dan 3. Ordu kurmaylarına kadar herkese hâkim 
olmuştu. Bunun mümkün olup olmayacağını kimse tartışmıyordu. 2500- 
3000 metre yükseklikteki dağlar arasında, birbirinden keskin yarlar, sarp 
                                                           
27 Muzaffer Taşyürek, a.g.e., s. 79. 
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kayalıklar, yol vermez geçitler, ıssız ve dar vadiler, nihayet donmuş buz-
lu derelerle, sel yataklarıyla ayrılan karmakarışık arazide ve tipiler içinde 
çevirme hareketi isteniyordu (103). 

11 Kasım günü şafakla beraber Türk taarruzları başlamıştı. 3. Ordu, 
artık bütün kuvvetlerini muharebe meydanına yönlendirmiş vaziyetteydi. 
Mevsimin bu soğuk günlerinde askerler göğüslerine kadar suya dalarak 
Hasankale Çayı’nı geçmişlerdi. Rusları, müstahkem hâle getirdikleri 
1905 rakımlı tepede sıkıştırmışlardı. İşte bu muharebe esnasında Bağ-
dat fırkasının, bölgenin iklimine ve şartlarına tamamen Arap asıllı erleri 
büyük fedakârlıklar göstermişlerdi. Ekserisinin kıyafeti iklim ve çevre 
şartlarına uygun olmamasına rağmen Bağdatlıların fedakârlığı, takdire 
şayandı. 

12 Kasım günü, kuzeyden kuşatma ile vazifelendirilen 29. Fırka ve 
2. Süvari Tümeni, düşmana karşı etkili olmaya başlamıştı. 11. Kolor-
du’ya bağlı birlikler başarılı vuruşmalar gerçekleştirdi, 83. Piyade Alayı 
süngü hücumuna kalkarak düşmanı bozmuş ve cepheyi yarmıştı. Bu 
başarı, bazılarınca ‘Dadaş kahramanlığı’ addedilmişti. Çünkü 83. Alay, 
Erzurum Fırkası’ndandı ve erâtı da Erzurum halkından seçilmişti. Mu-
harebe kazanılınca alay sancağına nişan verilmiş; ayrıca Hasan İzzet 
Paşa da liyakat madalyası ile taltif edilmişti. Ruslar, 13 Kasım’da bütün 
cephelerde çekilmeye ve Azap mevkiine yerleşmeye başladı. Köprüköy 
Muharebeleri’nden tam olarak yararlanılamamıştı; düşman çekileme-
miş ve ihtimal ki bir zafer elden kaçmıştı (104). 

Enver Paşa, İstanbul’dan harekât yönetmenin rahatlığı içinde kendi-
ne göre planlar yapıyor (109) ve her şeye rağmen ilerlemeyi ve 3. Ordu 
komutanı Hasan İzzet Paşa’dan düşmanın imhasını istiyordu (109). Bu 
nedenle Köprüköy ile Horasan, Zivin Yolu üzerinde geniş düzlükte ku-
rulmuş bir köy olan Azap ve çevresinde çetin mücadelelerle geçen muha-
rebe kaçınılmazdı (117). 

Osmanlı 3. Ordusu, 16 Kasım 1914’te harekâta başladı. 11. kolordu 
sağda, 9. Kolordu solda olmak üzere, Aras Nehri’nin kuzeyinde ilerle-
mekteydiler ve Ruslar geri çekilmekteydi (118) Ancak Azap Muharebeleri 
sırasında bir orduda hele muharebe alanında olmaması gereken bir olay 
cereyan etti. Cephede önemli bir hadisenin olmadığı, hatta 33. Tümen’in 
kendi teşebbüsüyle giriştiği taarruzun dışında sessizliğin hâkim olduğu 
bir gün yaşanıyordu. Hasan İzzet Paşa’nın psikolojisi giderek bozulu-
yordu. Başkumandanlık Vekâleti’nin emirlerine rağmen Rusları yenilgiye 
uğratmak ve bir kısım kuvvetlerini ezmek daha mümkün iken bunu ba-
şaramamış ve çekilmek zorunda kalan Rus kuvvetlerinin takibini sağla-
yamamıştı. Sonuç itibariyle Rusları yenilgiye uğratmak imkânını kısmen 
de olsa yitirmiş, tamamen savunmaya çekilmişti (119-120). 

Bu arada Başkumandanlık vekâleti’ne yanıltıcı mahiyet taşıyan şu ra-
por gönderilmişti: 
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“Ruslar şimdiye kadar karşımızda bulundukları bütün kuvvetleriyle 
Azap - Zanzak - Hoşap hattında mevzi almıştır. 3. Ordu, bu iki günden 
beri taarruz etmektedir. Kuvvetli olan bu mevziinin Azap’ın doğusundaki 
tepeleri Allah’ın yardımıyla alınmıştır. Muharebe henüz bitmemiştir. Neti-
ceyi bilahare arz edeceğim.” (120). 

3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa, Başkumandanlık Vekâle-
ti’nin taarruz ve Rusları kuşatma ve imha etme yönündeki tespit ve tek-
liflerine karşın, kendi düşüncesinde ısrar ederek, yerinde kalmak da isti-
yordu. Hatta ordu komutanı Hasan İzzet Paşa ve Kurmay Başkanı Guse, 
Rus ordusuyla yakın muharebe temasında kalmayı tehlikeli buluyorlardı 
ve cephane sarfiyatının önüne geçmek için düşmanla arasındaki mesafe-
yi büyütmeye, geri çekilmeye karar verdiler. Oysaki Rus ordusu sanıldığı 
kadar güçlü değildi. Aslında bu geri çekiliş Sarıkamış faciasının ilk adı-
mıydı (121-122). 

Verilen emirle asker geri çekilmeye başladı. Şiddetli soğuk vardı. Rüz-
gârın tipiye çevirdiği kardan göz gözü görmüyordu. Fırtına ve tipi askeri 
daha fazla yoruyordu. Böyle bir havada ancak sık sık mola vererek ilerle-
nebilirdi. Mola demek askerin dinlenmek için oturması veya yorgunluk-
tan yere uzanması demekti. Bu havada oturmak veya yere uzanmak ise 
donmaya davetiye çıkarmaktı. Donmamak için ateş yakılmalıydı, ama 
emir vardı. Rusların geri çekildiğimizi hissetmemeleri için ateş yakılma-
yacaktı. Gündüz gözüyle zor hareket edebilen atlar, askerler gecenin kör 
karanlığında yarları, dereleri aşacaktı. Doğru dürüst giysisi, ayakkabısı 
olmayan erler donmadan başlarını sokabilecekleri sıcak bir yere ulaştı-
rılmalıydı. Bu nasıl bir emirdi. Cephanenin azlığı, top mermisinin yoklu-
ğu gerçekti; ama bu şekilde bir geri çekilme, bile bile insan kırımı de-
mekti. Rusların karşısında cephane az veya yok diye bu şekilde geri çe-
kilmek birçok subaya göre affedilmez bir hataydı, ama emir verilmişti 
(122). Çok sayıda şehit verilerek, büyük bir gayretle ve ciddi miktarda 
cephane sarfıyla ele geçirilen Azap - Girek - Sıçankale sırtlarından, Ha-
ran - Menevur - Bertanos hattına çekilmeye ve 10. Kolordu’yu bekleme-
ye karar verilmişti (124). 3. Ordu komutanının fazla çekingen kalması 
sebebiyle, büyük bir fırsat kaçırılmıştı. Azap Muharebesinde daha aktif 
hareket edilerek iyi bir sonuç alınabilseydi bir ay sonra Sarıkamış ku-
şatma harekâtına lüzum kalmayacak ve bu büyük Sarıkamış felaketi 
önlenmiş olacaktı (128). 

6 Kasım ile 21 Kasım 1914 tarihler arasında yapılan Köprüköy ve 
Azap Muharebeleri sonucunda her iki tarafın insan kayıpları şöyledir: 

Bizim Kayıplarımız: ‘3. Ordu; subay olarak 69 subay şehit, 158 su-
bay yaralı ve bir subay esir vermiştir. Erlerden, 1914 şehit, 6012 yaralı, 
3069 er esir düşmüş ve 2792 er firar etmiştir. Ayrıca 10.000 ihtiyat süvari 
eri, bölgeye dağılarak köylerine gitmiştir. İki Ermeni subayı da firarcılar 
arasındadır.’ 

644



ABDURRAHMAN GÜZEL / KİTAP TANITMA VE DEĞERLENDİRME 13

Rus Kafkas Ordusu, Rusların insan kayıpları: Türk kıtalarına 
nazaran daha ağır olmuştur. General Maslofski’ye 39. Piyade Tümeni, 
Köprüköy ve Azap Muharebelerinde mevcudunun % 40’ını kaybetmiştir. 
20. Piyade Tümeni’nin 1. Tugayı, 39. Tümenle birlikte bütün muharebe-
lere katıldığından, bu tugayın insan kayıpları da daha aşağı değildir. 
Her iki birliğin insan mevcudu ortalama 30.000 kabul edilirse, bunun % 
40’ı 12.000 eder. Ayrıca bu rakama diğer birliklerin kayıpları da eklene-
cek olursa Rusların kayıplarının 15-20 bini bulacağı rahatlıkla söylene-
bilir (130). 

Şunu da belirtmeliyiz ki, 26 Kasım 1914 tarihi itibariyle Erzurum 
hastanelerinde bulunan toplam hasta sayısı 6929’du. Bunlar, yalnızca 
hasta olanlardı. Köprüköy ve Azap Muharebeleri sonucunda yaralanan 
veya donma tehlikesi geçirenler bunların dışındaydı. Muharebelerde ya-
ralananlar için ayrılan yataklarda hastalar yatıyordu. Büyük çoğunluğu 
grip ve dizanteri hastalarıydı; ama asıl tehlike tifüs ile kendini gösterme-
ye başlamıştı. 

Muharebeler esnasında, düşmandan çok acımasız olan, köy odaları-
na sığınan askeri saran bitlerdi. Köy odalarının sıcağıyla ortalığa çıkan 
bitler aylarca sıcak suyu unutan erlerin vücutlarında yuvalanmış, ısır-
malarını soğuk bedenler fark etmemiş, kaşınma gereği bile duymamış-
tı. Bitler sıcağı görünce, erlerin yakalarına, boyunlarına, sakallarına ve 
yüzlerine hücum etmişlerdi. Görgü tanıklarının anlattıkları içler acısıy-
dı (132). 

Hâdiseleri bizzat görüp anlamak maksadıyla Enver Paşa, Genelkur-
may Başkanlığı İkinci Başkanı Miralay Hafız Hakkı’yı da yanına ala-
rak, alelacele Mecidiye kruvazörü ile Trabzon’a hareket etti. 

Hafız Hakkı Bey, yeni görev yerine hareket ettiğinde 3. Ordu kur-
mayları, şaşkınlık içindeydi. Nakliye kollarıyla orduyu beslemekte güç-
lük çekiliyordu. 3. Ordu’nun cephanesinin azalması ve yiyecek durumu-
nun kritik bir hâl alması ordu komutanının taarruz azmini büyük ölçü-
de azaltmıştı. Bu arada Rus ordusunun 2. Türkistan Kolordusu, Plas-
ton tugaylarıyla takviye edilmişti (147). 

İstanbul, bu şartları bir türlü görmek istemiyordu. Enver Paşa ve İtti-
hat Terakki Partisi gözünü kesin zafere dikmişti. Devleti yönetenlerin po-
litik durumlarını sağlamlaştırmak için sonu belirsiz savaşlara girişmesi, 
gelecekteki büyük felaketlerin habercisiydi (147). 

Hafız Hakkı Bey, 29 Kasım 1914 günü Erzurum’a geldi. Aynı gün 
diğer bir kısım subayla beraber terfi ettirilerek albaylığa yükselmişti. Er-
zurum’a gelişini ve albaylığa terfi ettirilişinin ilk gecesi, yani 29-30 Ka-
sım gecesi İstanbul’a sunduğu raporda; ‘yol durumunun kötü olduğu ve 
iklim koşullarından dolayı daha da fenalaşacağı, cephe gerisinden gönde-
rilenlerin istenilen yere ulaştırılamadığı, sevk ve idarede yetersizlik ve 
bunlara çok acele çare bulunmazsa ordunun eksikliklerinin düzenli olarak 
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tamamlanmayacağı, elde bulunan taşıtların da yakında mahvolacağı’ ve 
benzeri ifadelere yer veriliyordu ki bu da durumun hiç iç açıcı olmadığını 
göstermektedir (149). 

Yine de Başkomutan Vekili Enver Paşa ile Kurmay Albay Hafız 
Hakkı Paşa, büyük kuşatma harekâtı düşüncesine kendilerini tamamen 
kaptırmış bulunuyorlardı (150). 

Hafız hakkı Bey’in gönderilmesiyle bir taraftan esas itibariyle 3. Ordu 
bölgesinde geniş bir kuşatma hareketi tetkik edilirken, diğer taraftan En-
ver Paşa, güneyden İran içinden yapılacak hareketlere de önem vermekte 
ve bu maksatla İstanbul’da seferî kuvvetler hazırlanmaktaydı.  

Kurmay Albay Hafız Hakkı, Erzurum’a geldikten sonra yaptığı ince-
lemeler sonucunda, Rus kuvvetlerinin Kars’a çekilmesine engel olmak 
için, kuşatma sol kanadının Sarıkamış doğusunda önemli bir yer 
olan Selim köyüne kadar uzatılması ve ayrıca Ardahan doğrultusunda 
ilerleyecek bir kuvvetle de Kars’taki Rus kuvvetlerinin tutulması kanaati-
ne varmıştı. Rus ordusu yok edildikten sonra Kars Kalesi şiddetli taar-
ruzlarla alınabilirdi (151). 

Karşılıklı yazışmalar, Başkumandanlık Vekâleti’nin yapmayı düşün-
düğü kış taarruzuna 3. Ordu Kumandanlığı’nın da olumlu baktığını gös-
teriyordu. Böylece taarruzun yapılması biraz daha netleşmişti. Genel ka-
rargâhta şube müdürlüğü seviyesinde Türk kurmaylarının itirazları ol-
masına rağmen Enver Paşa kış taarruzunu istiyordu. Enver Paşa’nın bir 
kış taarruzu yapılması gereği fikrinin arka planında, birçok faktörle bir-
likte Alman istihbarat faaliyetlerinin etkisi olmuştur ve Türk istihbarat 
teşkilatının ilkbaharda bir barış olması ihtimalinin bulunduğu şeklinde-
ki haberleri de Paşayı etkilemiştir (159). 

Almanlar, müttefikleri Türkiye’ye karşı çifte standart uyguluyor-
lardı. Sarıkamış’ta yapılacak taarruzun başarılı olamayacağını görebi-
len Alman kurmaylar, Berlin’in emriyle susuyorlardı. Türkler ne olursa 
olsun Rusları üzerlerine çekmeliydiler. Yalnız Liman von Sanders ilkba-
hara kadar beklemenin gerekli olduğunu söylemişti. Ama Berlin’den al-
dığı sert uyarılar ile susmak zorunda kalmıştı (160). 

Enver Paşa, 6 Aralık Pazar günü Genelkurmay Başkanı General Bon-
zart, Genelkurmay Harekât Şubesi Müdürü Yarbay Feldmann ve 
yaverleriyle beraber Yavuz (Goben) kruvazörü ile Kafkas Cephesi’ne 
hareket etti. 8 Aralık’ta Trabzon’a ulaştı. 

7 Aralık günü 10. Kolordu Komutanı Ziya Paşa, emekliye sevk 
edildi. Yerine Yarbay Hafız Hakkı albaylığa terfi ettirilerek ataması ya-
pıldı. Hafız Hakkı, yeni göreviyle beraber daha aktif bir tutum sergileme-
ye başladı. Erzurum-Oltu doğrultusunda hemen hemen hiç ekmek ala-
mayan birliklerin gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için teşebbüslerde bulun-
du ise de bir sonuç alamadı (162). 
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Enver Paşa, Erzurum’a geldikten sonra, cephedeki kıtaları ayrı ayrı 
ziyaret etmiş; erleri ve subaylarını, ümitlerle teselli etmiş ve bilahare or-
duya bir beyanname yayınlamıştı. Bu beyannamede: 

“Askerler! Hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınızın, sırtınızda palto-
nuzun olmadığını da gördüm. Lakin karşınızdaki düşman sizden korkuyor. 
Yakın zamanda taarruz ederek Kafkasya’ya gireceğiz. Siz orada her türlü 
nân ü nimete kavuşacaksınız. Âlem-i İslâm’ın bütün ümidi, sizin son bir 
himmetinize bakıyor.” gibi cesaret ve gayret veren sözler yer almıştı. Bun-
dan da anlaşılıyor ki başkumandan vekili, askerin mahrumiyet içinde bu-
lunduğunu bilmekteydi. Bunun tek çaresinin ise Kafkasya’ya girmek ol-
duğunu ummaktaydı. Aynı fikir ve kanaat Hafız Hakkı’da da vardı (165). 

Kafkas Cephesi Karadeniz’den Van Gölü güneyine kadar ortalama 
600 kilometrelik bir alanı kapsıyordu. Bu geniş cephenin her tarafında 
harekât yapılması düşünülmüştü. Denizden Batum dolaylarına çıkartma 
yapılacak orta kesimde, Rusların Sarıkamış grubu kuşatma harekâtıy-
la yok edilecek, teşkil edilmekte olan seferî kuvvetlerle İran ve Azerbay-
can içlerine girilerek bu bölgeler halkının Ruslara karşı ayaklandırılma-
sına çalışılacaktı. 

Enver Paşa, 3. Ordu komutanını kendi aktif düşüncesinden değil, 
muharebelerde büyük fırsatlar kaçırmış olmasından dolayı yetersiz bu-
luyordu. Bu sebeple harekâtı bizzat ele almak ve yönetmek üzere Alman 
kurmaylarıyla beraber Erzurum’a gelmişti. 

Tiflis, Erivan ve Bakü bağlantılı olan demiryolu Gümrü, Kars üze-
rinden Sarıkamış’a kadar uzatılmış, böylece ulaşım meselesi kolaylaş-
tırılmıştı. Rus askerlerinin çoğu bu hat vasıtası ile pek yorulmadan Sarı-
kamış’a kadar gelebilmekteydi. 1914 yılı sonunda, Sarıkamış birden-
bire önem kazandı. Türk ve dünya tarih literatürüne geçti (171). 

Türklerin Soğanlı ve Allahuekber Dağları istikametinden planladık-
ları genel taarruzdan Rus Başkomutanlığı’nın hiç haberi yoktu. Rus ta-
rafı sakinken Türk tarafında başkumandan vekili Enver Paşa Erzurum’a 
gelmiş ve komutayı bizzat ele almıştı (172). 

Ruslar, kuvvetlerinin büyük bir kısmını Aralık 1914’te Batı Cephe-
si’nde Alman ve Avusturya-Macaristan orduları karşısında topladık-
larından, Kafkas Cephesi’nde iki zayıf kolorduları kalmıştı. Bu sebeple 
Köprüköy ve Azap Muharebeleri’nde 3. Ordu, Rus Kafkas Ordusu’na 
karşı oldukça iyi bir başarı kazanmış bulunuyordu. Yapılan hesaplara 
göre, 10. Kolordu da 19 Aralık 1914’te Erzurum yöresine gelmiş ola-
cağından, 3. Ordu silah ve insan gücü yönünden daha kuvvetli bir duru-
ma geçmiş olacaktı. Bu durumda Enver Paşa’nın, Alman 8. Ordusu gibi, 
Kafkasya’da Ruslara karşı kuşatıcı bir taarruz yapma düşüncesi elverişli 
bir ortam bulmuş oluyordu. 

Ancak kış mevsimi başlamıştı. Bölgeye bu mevsimde çok kar yağmak-
ta, esasen kötü olan yol durumu ve ulaşım imkânları daha kısıtlanmak-
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taydı. Erlerin giyim, kuşam ve teçhizatları da kış için pek uygun olmadı-
ğından, taarruzun öne alınarak, 21 Aralık’tan itibaren başlatılması-
na karar verilmiş ve büyük kuşatma harekâtı şöyle planlanmıştı: 

‘Ana fikir olarak 3. Ordu, biri zayıf diğeri kuvvetli olmak üzere iki gruba 
yarılacak; zayıf grup, Rusların Aras Nehri’nin iki yanından Erzurum doğ-
rultusunda yapacakları taarruzu önlerken diğer kuvvetli grup, Rus mevzii-
nin kuzey yan ve gerilerine derin ve kuşatıcı bir taarruz yapacaktı (176). 

Murat Nehri havzasında bulunan 13. Kolordu birlikleri de oyalama 
harekâtıyla karşılarındaki Rus kuvvetlerini durduracak ve Aras Bölge-
si’nde bulunan Türk kuvvetlerinin güney yanını koruyacaklardı.  

Bu plana göre, 3. Ordu taarruz harekâtına girişmek için ileri yanaş-
maya ve gerekli tertipleri almaya başlamıştı (177). 

Ancak Sarıkamış Harekâtı’nda lojistik destek eksikliği söz konusu 
olmuş ve bu durum savaşın kaderini derinden etkilemiştir. Ordu, sefer-
berliğini tamamlayamamış, ulaşım kolları tam teşkil edilememiş, ordu aç-
lığa ve cephanesizliğe mahkûm edilmiş, sağlık hizmetleri çokça aksamış, 
5.000 hastaya 29 doktor ancak düşmüştür. Kısaca Sarıkamış’ta ordu 
lojistik açıdan destek görmemiştir (181-192). 

21 Aralık’ta 10. Kolordu Erzurum-Narman yolu üzerine Tortum 
Vadisi’nden Kaleboğazı’na yürüyordu. Kolbaşları ise Sivridağ’ın te-
pesindeydi. Kar yeniden yağmaya başladı ve şiddetli bir şekilde iki gün 
sürdü. 

22 Aralık’ta 10. Kolordu, Narman-Kaleboğazı’nda Rus tugayını 
perişan etti. 23 Aralık’ta karşı taarruza geçen Rus birlikleri, 11. Kolor-
du’nun ileri birliklerini geriye attı. 10. Kolordumuz ise Oltu’daki düş-
manı geriye atarak iki top ve 1.000 esir almıştı. Ancak arazi şartları 
son derece zordu. Karlı ve buzlu yamaçlar zorla aşılıyordu. Türk or-
dusu geniş kuşatma hareketi yaparken 10. Kolordu’nun Oltu’daki ba-
şarısı üzerine Enver Paşa, kuşatma yapan kolorduları 15 km. daha 
doğuya kaydırmak istedi. Bu suretle ilk planını bozmuş oluyordu. En-
ver Paşa, Hafız Hakkı Bey gibi Rusların hiç savaşmadan kaçacağını sa-
nıyordu. Bu yüzden de Ruslar Kars’a ulaşmadan önlerini kesmek ama-
cındaydı (200-201). 

23 Aralık’ta Naran üzerinden Oltu güneydoğusuna doğru yapılan ile-
ri harekâtta bir dram yaşandı. Hava koşulları nedeniyle 31. Tümen birlik-
lerini Rus kıtaları zanneden 32. Tümen birlikleri, bu tümen üzerine ateş 
açmışlardı. 31. Tümen açılan ateşe cevap verince iki Türk birliği arasın-
da çatışma meydana gelmiş ve birçok şehit ve yaralı vermiştik (201). 

24 Aralık günü cephedeki 11. Kolordu üstün Rus kuvveti karşısında 
biraz geri çekildi. Arazi ve hava koşulları nedeniyle 9. Kolordu ile 10. Ko-
lordu haberleşme sorunu yüzünden giderek birbirinden uzaklaşıyorlardı 
ve ne yazık ki bunun farkına varamıyorlardı. Birlikler, aralarındaki derin 
vadiler ve dağ geçitleri sebebiyle birbirlerinden kopuyordu. 3. Ordu far-

648



ABDURRAHMAN GÜZEL / KİTAP TANITMA VE DEĞERLENDİRME 17

kında olmadan giderek ağırlık merkezini dağıtıyor, asıl hedefinden uzak-
laşıyordu. Bu sırada Enver Paşa, aynı gün akşam 29. Tümeni’yle yeni 
verilen Bardız hedefine varmıştı (202). 

24 Aralık’ta ordumuzun planları kararmaya başladı. Bardız’a gelen 
Enver Paşa, hemen kıta kumandanları ve kurmaylarını çağırarak, bir 
harp meclisi toplamış; 9. Kolordu kumandanına, 10. Kolordu ile irtibat 
kurup kurmadıklarını sormuş; müspet bir cevap alamamıştı.  

Bunun üzerine 10. Kolordu’dan bir haber alınmamakla beraber, Hafız 
Hakkı’nın gece gündüz yürüyerek, Sarıkamış’a varacağına inandığını 
söyleyip, Rusların burada birkaç bölükten fazla bir kuvveti bulunmadı-
ğını ifade ile fikirlerini sormuştu.  

Bu esnada Hafız Hakkı Bey, Enver Paşa’nın kuşatma kollarını 15 
km. doğuya kaydırması doğrultusunda verilen emir üzerine Vartanik-
Beyköy hedefine Abdülkerim Bey komutasındaki 32. Tümen’i gönder-
mekle yetinmişti. İşte Türk planını karartan büyük hata bu hareket 
oldu. Enver Paşa’nın bundan haberi yoktu. Bu olumsuzluk başkuman-
dan vekili Enver Paşa ile kolordu komutanlarının ateş hattında ters düş-
meye başladığını gösteren ateş hattında harekât hâlinde bir ordu için va-
him bir durumdu (202-203). 

Orduda sadece subayların ayağında çizme vardı. Erler genellikle çarık 
giyiyorlar, paçalarını yün çorapların içine sokuyorlardı. Çarık, don ve 
ayazın hâkim olduğu arazi şartlarına karşı uygun değildi. Soğuğa karşı 
koruması yoktu. Hele kar suyuyla veya bir dereyi geçerken ıslanan ça-
rıklar soğuğun etkisiyle donmaya başlayınca, bir mengene gibi ayakları 
sıkıyor ve donmasına neden oluyordu. Pek çok askerin parmak ve ayak-
ları bu yüzden donmuş, kangrene dönüşmüştü. 

29. Tümen erlerinin sırtında ince bir kaput, ayaklarında diğer birlik-
lerde olduğu gibi çarık vardı. Tümen Norşen’e doğru izlediği yayla yolları 
üzerinde donup kalmış erleri toplaya toplaya Bardız’a ilerlemişti. 

29. Tümen’i 17. Tümen izliyordu; ama onlar daha şansızdılar. Şiddetli 
tipiye tutulan tümen yarı yarıya dağılmış, birçok er dağ yamaçlarında ti-
pide boğulup gitmişti. 

Bu arada Kolordu, Erkân-ı Harbiye Reisi Nasuh Bey’den ele geçir-
dikleri Türk planına göre yeni stratejiler geliştirmeye başlamıştı. Planla-
rın Rusların eline geçmesiyle Sarıkamış Harekâtı daha başında Rusla-
rın bilgileri dâhiline girdi (204). 

25 Aralık sabahı, Enver Paşa, 29. Fırka ile zor arazi ve hava koşul-
larına rağmen Bardız’dan Sarıkamış’a doğru ilerlemeye başladı (207). 
Ne olursa olsun Sarıkamış ele geçirilmeliydi. Alman kurmay Feldmann 
ve diğer Alman kurmaylar Sarıkamış’a ani bir taarruzdan yana tavır koy-
muşlardı. Enver Paşa da düşman kuvvetinin zayıf olduğunu ve gece, yar-
dım almaları ihtimaline karşı kesinlikle taarruz edilerek Sarıkamış’a gi-
rilmesi emrini vermişti (209). 
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Gece yarısından sonra da devam eden gece muharebesi sonucunda 
düşman süngü ile püskürtülmüştü. Makineli tüfeklerin, namlularından 
başka bütün donanımlarını yerinde bırakan Ruslar kaçmış bulunuyor-
du. 

10. Kolordu, gece geç vakitlere kadar Pernek’te yapmış olduğu süngü 
taarruzuyla pek çok şehit vermesine rağmen düşmanı mevzilerinden sö-
küp atmıştır. Bu taarruz Türk askerinin yokluklar içindeki üstün cengâ-
verliğinin göstergesi olmuştur (210). 

29 Aralık sabahını anlatan Yarbay Guse’nin tespitleri şöyleydi: 
“Sabah hayvanlara binip ileri gittiğimizde 29. Tümen’den toplu bir bir-

liğe rastlayamadık. Üçer, beşer er ötede beride küme hâlinde ateş yakmış-
lar, bu ateş karşısında ısınıyorlardı.  

‘Birlikler nerede?’ diye tümen komutanından sorulduğunda tümen 
komutanı: 

‘Şu gördüğünüz erlerdir!’ cevabını verdi. Birlikler bu beyaz cehen-
nemde giderek eriyordu (211). 

26 Aralık 1914 günü Sarıkamış’ın kuzey sırtlarında başlayan şid-
detli muharebeler, 27 Aralık günü bütün hızıyla devam etti (211). Saat 
15.20’ye doğru 10. Kolordu’dan Üsteğmen Recep, kolordunun gece 
Başköy’e ulaştığı haberini getirip iki günlük dinlenme ihtiyacı olduğunu 
bildirmişti. Çünkü 10. Kolordu sıfırın altında -20 derece soğuk ve bir met-
reden fazla karlar içinde talihsizlik eseri çıkan tipide erimişti. Enver Pa-
şa, bu teklifi uygun bulmayarak bitip tükenmiş kolordunun derhal Sarı-
kamış’a ilerlemesi emrinde ısrar ediyordu. 

Bu emir zor fakat yerine getirilmesi gereken bir emirdi. Kesin sonuç 
Sarıkamış dolaylarında alınacaktı. Kuvvet üstünlüğü ve muharebe den-
gesi 3. Ordu’nun aleyhine dönmeye başlamıştı. Esir düşen Kurmay Bin-
başı Nasuhi Bey’in üzerinde ele geçen savaş planları sebebiyle Ruslar 
uyanmış ve kuvvetlerini süratle Sarıkamış bölgesinde toplamaya başla-
mışlardı (212). 

Albay Hafız Hakkı Bey, komutasında Türk ordusu kuşatma hare-
kâtını gerçekleştirmek amacıyla Allahuekber Dağları’nı aşarken zor kış 
şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ağır arazi ve hava koşulları 
nedeniyle ordunun yürüyüşü yolda kardan heykeller bırakarak 14 saat 
sürdü. Hafız Hakkı Bey, Beyköy’e ulaştığında 16.300 kişi olan 30. Tü-
men’in sayısı 1.400’e düşmüştü. Allahuekber Dağları 15.000’e yakın Türk 
askerini yutmuştu (215). 

9. Kolordu komutanının birliklerin yorgun olduğunu ileri sürerek sal-
dırıyı 27 Aralık’a ertelemesi Sarıkamış Seferi’nin dönüm noktası ol-
muştur. Ayrıca Enver Paşa’nın 10. Kolordu’ya bağladığı umut, Allahuek-
ber Dağları’nda karlarla gömülmüştü. 

Allahuekber Yaylası’nda bir metreden fazla karı yararak saatte 1 km. 
yol alan 10. Kolordu, gece gündüz yürüdükten sonra 27 Aralık sabahı 
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ancak 3 bin kişiyle dağı aşabilmişti. En az 10. 000 kişi karlar altında 
feci şekilde şehit olmuştu. 

Kıtaların erleri birbirlerine karışmış olduğundan kıtalarda kuruluş bir-
liği kalmamıştı. Subaylar, uzun süre kıtalarını düzenlemeye çalıştılar. Er-
lerin çoğunda ayağa kalkabilecek durum kalmamış, ayak vurgunları ve 
donmalar yüzünden birçoğu hareket edemez olmuşlardı (217). 

Sarıkamış Cephesi’nde Türk askerlerinin büyük bir kısmı soğuktan 
donarak şehit olmuş ve yine çok sayıda asker de yanlış karar ve taarruz 
emirleri ile kırılmıştı (217). 

28 Aralık 1914’ten 4 Ocak 1915’e kadar geçen zamanda Türk or-
dusu düşmanla mücadele ettiğinden çok hava ve arazi şartlarıyla müca-
dele etti. 4 Ocak 1915’te artık Sarıkamış’ta ölüm kalım savaşları yapı-
lıyordu. Ruslar çok üstün kuvvetleriyle 9. ve 10. Kolorduları, ağır ateş 
altına almışlardı. Savaş Rusların lehine dönmüştü. Bu nedenle 3. Ordu, 
geri çekilmek zorunda kaldı (246-247). 

İstanbul’dan yardım isteyen Enver Paşa olumlu bir cevap alamamış-
tı. 6 Ocak 1915’te Hafız Hakkı Paşa, raporunda düşmanın 9. Kolor-
du’yu ortadan yararak makineli tüfek ve toplarını ele geçirdiğini, büyük 
bozgun yaşandığını belirtiyordu (249). 

Enver Paşa, Sarıkamış Bozgunu’ndan sonra artık bu bölgede daha 
fazla kalmanın yararlı olmayacağını anlayınca, esas karargâhı olan İstan-
bul’a geri dönmeye karar vermiş bulunuyordu (250). 

Enver Paşa ile Bronsart Paşa ve yaverleri 9 Ocak 1915’te Hedik’ten 
ayrılırken Hafız Hakkı Paşa 3. Ordu komutanlığına getirilmişti (252). 

Ordumuzun Sarıkamış hezimetinden cesaret alan Ruslar baharda 
Doğu Anadolu’ya doğru tamamen taarruza geçerek 25 Temmuz 1916’ya 
değin Hopa, Artvin, Malazgirt, Erzurum, Van, Muş, Bitlis, Bayburt, Rize ve 
Erzincan’ı işgal ettiler. Türk ordusunun geri çekilirken bıraktığı boşluk 
çoktan teşkilatlanan Ermeni Taşnak ve Hınçak çetelerince doldurul-
muş, Rusların önünde vurucu kuvvet olarak ilerleyen bu Ermeni çetele-
ri, Müslüman köylerini yakıp yıkmışlar ve bu köylerde kadın-kız-çocuk-
yaşlı ne kadar Türk varsa hepsini öldürmüşlerdir. 

7. Sarıkamış Harekâtı’nın Sonunda Ordumuzun Durumu; Sarıka-
mış Kuşatma Harekâtı’na başlandığı 22 Aralık 1914 günü, 3. Ordu’nun 
75.000’i muharip olmak üzere genel mevcudu 112.000’i buluyordu. Son-
radan Erzurum’dan alınan 6.000 erle ordunun insan mevcudu 118.000’ 
yükselmişti (260). 

Sarıkamış Muharebeleri’nin kayıpları hakkında Türk ve Rus yazar-
larıyla, diğer tarafsız yazarların ortaya koyduğu rakamlar ve görüşler ba-
zı noktalarda birleşmekle beraber büyük farklılıklar göstermektedir. 

Hikmet Özdemir, 1914/1915 kışında Sarıkamış dağlarında Türk as-
kerinin kayıplarıyla ilgili olarak “Yüzbaşı Selahattin’in Romanı” adlı po-
püler eserde verilen bilgilerin doğruluğunu ileri sürer. İlhan Selçuk ise; 
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“O tarihte Enver Paşa otuz beş yaşındaydı. Rus ordularına kara kışın 
en güçlü günlerinde yaptığı taarruz sonunda, 112.000 kişilik Türk ordu-
sundan 53.000 kişi soğuktan donmuş ve ölmüş, 7.000 kişi esir olmuş ve 
30.000 kişi hastaneye düşerek savaşamaz hâle gelmiştir.’ demektedir. Kars 
tarihiyle ilgili kaynakta da;  

‘Türk 3. Ordusu’nun Sarıkamış Kuşatma Harekâtı sonunda 60.000 şe-
hit, 7.000 esir, 30.000’den fazla hasta ve yaralı verildiğini ve Kars’ta katledi-
len 40.000 Türk ile bu rakamın 137.000’e ulaştığı’ yazılmaktadır (261). 

M. Larcher, Büyük Harpte Türk Harbi adlı eserinde, 
“Türk kıtalarının yolsuz yüksek dağlarda zorluklar içinde kar, açlık, ti-

füsten 90.000 insan zayi ettiğini, 40.000’den fazla esir verdiğini, 12.000 
askerle ricat ettiğini nakleder. 

Harekât esnasında 3. Ordu Kurmay Başkan yardımcılığı’nı yapan 
Alman Guse, yayınladığı hatıralarında,  

‘30.000 ölü ve 7.000 esir verildiğini, Erzurum bölgesinde toplanan 
12.000 erle beraber 42.000 erin geri döndüğünü’ bildirmektedir. 

General Hüseyin Hilmi, Sarıkamış Harekâtı’na katılan;  
118.000 askerden ancak 18.000 kişinin geri döndüğünü, hasta ve ya-

ralılardan 10.000 askerin daha kurtarıldığını, dolayısıyla kayıpların 90.000 
asker olduğunu’ belirtir. 

22 Ocak 1935 günü, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak-
mak, Harp Akademisi’ndeki konferansında şu bilgileri vermiştir: 

“Bizim vesikalardan bulduğumuz miktar: Başlangıçta 78.000 neferin ne 
olduğu belli değildi. Bunların öldüğü veya esir olduğu tahmin ediliyordu. 
Nihayet bunların bir kısmını hastane cetvellerinde bulduk. Martta 38.000 
hasta geliyor. Buna her ay 10.000 ölü daha ilave edersek köylere dağılan-
larla beraber 50.000 kişi zayi görülüyor. 10.000 cephede, 10.000 bir ayda 
hastaneden çıkan, 8.000 firari ki toplam 28.000 nefer buna ilave edilirse 
hesap meydana çıkar. Hastaneye girenlerin tamamı o sıralarda vefat etti-
ğine göre, Sarıkamış Harekâtı Ordusu’nun yarısının yani 60.000 nefe-
rin öldüğünü kabul etmek doğru hesap olur.” 

Cemal Kutay, olayı daha başka türlü değerlendirerek şu rakamları 
vermektedir: 

“4. Ordu Kumandanı Zeki Paşa’nın makul fikirlerini dinlememesi nasıl 
“Kanal faciası” ile neticelenmişse, bu sefer de 3. Ordu Kumandanı Hasan 
İzzet Paşa’nın haklı mütalaasını hiçe sayması ile işte bu muazzam fela-
kete sebep olmuştur. Bu müthiş macerada Rus kayıpları 32.000’den iba-
ret kalmasına mukabil, bizim kaybımız 60.000 olmuş, sonuç açısından en 
kıymetli askerlerimiz mahvolup gitmiştir.” (262). 

Netice olarak ifade ediyoruz ki, Sarıkamış bir destandır. Hem de 
bir ‘Oğuz Kağan Destanı’dır. Bunu iyi değerlendirelim. Bu destanı yaşa-
yarak değerlendirirsek ancak o zaman şehitlerimiz de bizden olurlar. On-
ların da şefaatlerini umalım ve onlara hatimler indirelim. 

652



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

 Sayı: 183                Aralık 2009 

 
 
 
 
 
 
 

KİTAP TANITMA 

Aslı Çandarlı ŞAHİN* 

V. Vasiloviç Dubrovsky, Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dün-
yası, Haz: Sebahattin Şimşir, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009, 
155+5 sayfa. 

Dr. Sebahattin Şimşir’in V. Vasiloviç Dubrovsky’e ait olan çeşitli ma-
kaleleri dergi mecmuasından tarayarak bir araya getirmesiyle oluşan ve 
daha önce Kazakistan’da da yayınlanan “Sovyet Tarihçiliği Nazarında 
Türk Dünyası” adlı kitap, giriş bölümünde okuyucuyu Ukrayna’da Tür-
koloji’nin önemli isimlerinden biri olan Vasıl Vasıloviç Dubrovsky ile ta-
nıştırmakta, O’nun tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen nasıl yılmadan ça-
lıştığını anlatarak azmine hayran bırakmaktadır. 

Sekiz makalenin bir araya toplandığı kitap bize Ukrayna Şarkiyatçılı-
ğı, Yakut Türkleri, Sovyet Türkistan’ı, Bakü ve Azerbaycan gibi Türk Dün-
yası’nın farklı coğrafyaları hakkında bilgiler yer almaktadır. Bunun yanı 
sıra bu çalışmada özellikle Sovyet politikaları ve Sovyet Komünist emper-
yalizmiyle birlikte ortaya çıkan ve “bu kadar da olmaz” dedirten ısmarla-
ma tarih anlayışı çeşitli yazarların eserlerinden örnekler verilerek, farklı 
kitapların değerlendirilmesi yapılarak Sovyet ilim anlayışı gözler önüne 
serilmektedir.. 

“Ukrayna Şarkiyatçılığının Teşkili ve Tahribi” (s. 11-22) başlığını taşı-
yan bölümde; Ukrayna Şarkiyatçılığının oluşumu, 19 y.y.’da tamamen 
ölmüş durumdayken A. Kırımskiy’in himayesi altında Kiyev’de nasıl ye-
niden filizlendiği anlatılmış; okuyucu Ukrayna İlimler Akademisi’nden 
haberdar edilirken, Umumi Ukrayna Şarkiyatçılar Birliği’nin Rusya’nın 
olumsuz tavrına rağmen gerçekleştirdiği başarılı faaliyetler, Türk Dünya-
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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sı ile kültürel ilişki kurabilmek adına bir Türk - Ukrayna Lügatine duyu-
lan ihtiyaç ve bu ihtiyaca cevap verme adına yapılanlar ele alınmıştır. 

“En Yeni Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dünyası” (s. 23-34) baş-
lıklı bölümde; Rus Tarihçiliğinin Türklere karşı olan düşmanca tavrı-
nın, Türkologların eserleriyle nasıl etkisiz hale getirildiğinden bahsedil-
miş, V. Barthold ya da A. Kırımskiy gibi isimlerin son derece önemli hiz-
metlerinden sonra kat edilen yol belirtilmiştir. Sovyet Komünist Emper-
yalizmiyle birlikte ortaya çıkan ve “doğru”nun yerini Sovyet Hüküme-
ti’nin kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda oluşturulan kurguların al-
dığı tarih anlayışı, çeşitli yazarların makalelerinden oluştuğu halde san-
ki tek elden çıkmışçasına yazılmış olan “Ukrayna Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti Tarihi” adlı kitabın içeriği hakkında verilen bilgilerle irdelenmiş-
tir. 

“Yakut Türkleri” (s. 35-55) başlıklı bölümde; coğrafya ve nüfus açısın-
dan Yakut Türkleri tanıtıldıktan sonra Yakut Dili hakkında bilgi veril-
miş, Yakutların atalarına değinilmiştir. Çeşitli araştırmacıların Yakutlar 
hakkındaki görüşlerine de yer verilen bu bölümde Yakutların Çarlık Rus-
ya hâkimiyeti altındaki durumları, kazançları, vergileri, milli kurtuluş adı-
na çabaları, eğitim ve kültür kurumlarının geliştirilmesi konusuna ver-
dikleri önem değerlendirilmiş, güzel sanatlar alanında yaptıkları da göz 
ardı edilmemiştir. Tüm bunların ardından Moskova’nın Yakutistan’ı ken-
di sömürgesi gibi elinde bulundurma konusundaki ısrarının sebepleri tar-
tışılmıştır. 

“Türk Kırım’a Dair Tarihi Kaynak ve Araştırmalar” (s. 56-91) başlıklı 
bölümde; Kırım Türklerinin tarihine dair kaynaklar verilmiştir ki Rus-
ya’nın Kırım’ı istilası sırasında Kırım Hanlığı’na ait arşiv vesikalarının ta-
mamen yok olduğu düşünülürse bu bölüm, Kırım’la ilgili araştırma ya-
pacaklar açısından son derece önemlidir. Kitap, makale, bibliyografya 
çalışmaları gibi birçok eserin araştırmacılara adres olarak gösterildiği bu 
bölümde ayrıca Türk Kırım’ın tarihini öğrenmek için hem Türk hem de 
başka milletlerin âlimlerince gösterilen çabalar değerlendirilmiştir. 

“Sovyet Gözlüğü ile Bugünkü Azerbaycan” (s.106-134) başlıklı bölüm-
de; F. S. Şabanov’un Azerbaycan’la ilgili olarak kaleme aldığı kitabı de-
ğerlendirilmiş; yazarın Sovyet Tarihçiliğinin zorunlu formüllerini bir bir 
uygulamış olması ve tamamen yanlı bir şekilde yazdığı birçok cümlesi 
eleştirilmiştir. Sovyet ilminin “hastalıklı” fikirleri bu kitapta anlatılanla-
rın değerlendirilmesiyle bir kez daha su yüzüne çıkmıştır. Bakü petrol 
sanayisinin gelişimiyle birlikte burada izlenen Rus politikası, Azerbaycan 
Sovyet Hükümeti’nin doğuşu, ekonomik kaynakların nasıl tamamen Sov-
yet Rusya çıkarlarına hizmet eder hale getirildiği gibi konular ele alın-
mıştır. 

“İkinci Dünya Savaşından Önce Sovyet Devlet Müesseselerinin Yerlileş-
tirilmesi” (s. 135-151) başlıklı bölümde; muhtar cumhuriyet ve eyaletler-
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deki Sovyet müesseselerine milli bir şekil vermek için yapılanlar ve so-
nuçlarından bahsedilmiş, bu yerlileştirme çabasının, milletlere adilâne 
davranma kaygısından değil yerli milli ahaliyi kısa sürede ve kolayca cez-
betme amacından kaynaklandığı belirtilmiştir. Ana dil kullanılırlık oran-
ları ve çeşitli kurumlarda çalışan memurların net rakamları bu bölümde 
yer almıştır. 

“Ukrayna İlimler Akademisi” (s. 152-155) başlıklı son bölümde; IV. Po-
lonska - Vasilenko’nun Sovyet Bolşevik Hükümeti’ni ve onun icraatları-
nın iç yüzünü açıklayan bir eseri ele alınmış, Ukrayna İlimler Akademisi 
hakkında önemli bilgiler verilmiş ve birkaç cümleyle de olsa Ukrayna 
ilim adamları tanıtılmıştır. 

Yazılanları okuduktan, Sovyet tarihçiliğinin Türk Dünyasını nasıl al-
gıladığını ya da kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda nasıl algılatmak 
istediğini gördükten, sözü edilen kitapları okuyup yanlış bilgilerle dolan 
beyinleri düşündükten sonra bir şeyler yapma ihtiyacı hissetmemek elde 
değildir. Bu noktada V. Vasiloviç Dubrovsky’nin makalelerini bir araya 
getirip bize ulaşmasını sağlayan ve tüm mütevazılığı ile “biz, bu eserle 
sadece toplayıcılık görevimizi yaptık” diyen Sayın Sebahattin Şimşir’e te-
şekkür eder ve ilgilenen herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ederim. 
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