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Welcome to the II. International Iğdır Symposium  

IĞDIR-TURKEY, 9-11 October, 2017 

I am pleased to welcome you to the II. International Iğdır Symposium which is going to be held 

in Iğdır province of Turkey well known for its diverse culture, geography, and ecology. The 

symposium will be an international opportinity to bring researchers, growers, processors and 

sellers together to exchange knowledge and experience.  The I. International Iğdır Symposium 

was organized in April 2012 with 60 participants, whereas the II. Iğdır International Iğdır 

Symposium received 428 submissions from which 150 were social sciences, 116 life sciences, 

109 agricultural sciences and 34 engineering. Besides Turkey, researchers from Egypt, Poland, 

Iran, Pakistan and Azerbaijan also participated. The symposium received support from several 

institutions and private sponsors (Iğdır Governorate, Iğdır Municipality, Iğdır Commerce and 

Industry Chamber, Iğdır Kafkas Çeçen Association, Iğdır Commodity Exchange, Hoşhaber 

Municipality, Halfeli Municipality, Aralık Municipality, Tuzluca Municipality, Karakoyunlu 

Municipality, Ministry of Youth and Sports, Directorate of Nature Conservation and National 

Parks, North Nature Association, Todab-Der Association, Bahçeşehir College, Turunç Landscape, 

Has Mandıra, Ahmet Ertaş (Zarif İnşaat Ltd. Şti.), Bellona, My Bistro Kafe, MMG Architecture 

and Engineering, Mega Teknology, Koton, İstanbul Simit Sarayı, Mavi Jeans). Thanks to all 

supporters. 

I would like to thank all of the researchers for their valuable submission and participation as 

well as the Scientific Committee for abstract reviewing. I wish you a productive meeting. 

 

Sincerely, 

 

President of Iğdır University 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA 
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Dear participants, 

We are pleased and proud of organizing the II. International Iğdır Symposium which was held 

before in 2011. I would like to thank all the researchers from Turkey and the other countries 

from the world for their participation. I would like to welcome you to the II. International Iğdır 

Symposium on behalf of the Iğdır University President Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA and the 

organizing committee. I hope to see you again in the future symposiums. 

 

Sincerely, 

Associate Prof. Dr. Ecevit Eyduran 
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Determination of Feeding Value of Five Sunflower Lines in Eastern 
Mediterranean Agricultural Research Institute Using In Vitro Gas Production 

Technique 

Tugay Ayasan1*, Özlem Karadağoğlu2, Abdullah Çil1, Serife Ergül1, İsmail Ülger3,  

Ayşe Nuran Çil1, Vakas Şahin1, Hacer Burun1 

1East Mediterranean Agricultural Research Institute, Adana, Turkey 

2University of Kafkas, Kars Vocational College, Kars, Turkey 

3Erciyes University Seyrani Agricultural Faculty, Kayseri, Turkey 

Abstract 

This study was carried out to determine the feed value of five different sunflower lines (DA-YR-
13-48; DA-YR-13-44; DA-YR-13-259; DA-YR-13-12 and DA-YR-13-18) by chemical analysis and in 
vitro gas production technique and to compare feed values. In vitro gas productions and gas 
production kinetics of five sunflower lines were determined at 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 h 
incubation times. The results of analysis of variance indicated the level of significant differences 
in the contents of crude ash (CA), crude fat (CF), crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), 
neutral detergent fiber (NDF), hemicellulose (HEM) and digestible organic matter (DOM) 
between several lines of sunflower (P<0.05). Dry matter (DM) did not showed difference 
between sunflower lines (P>0.05). Metabolic energy and net energy lactation contents and gas 
production amounts and methane production of 5 different sunflower lines statistically differed 
(P <0.05). The CP contents of sunflower lines ranged from 16.74 to 18.29 %; the CF contents of 
sunflower lines ranged from 42.17 to 46.02%. CA content of sunflower lines varied from 2.61 to 
3.47%. NDF, ADF and HEM contents of sunflower lines varied from 34.16 to 43.27%; 18.69 to 
23.07% and 14.46 to 17.93%, respectively. 24 h total in vitro gas production of sunflower lines 
ranged from 68.00 to 74.50 ml/200 mg DM. The calculated metabolizable energy (ME) and 
digestible organic matter (DOM) contents of sunflower lines ranged from 19.99 to 21.04 MJ/kg 
DM and 83.79 to 89.42%, respectively. As a conclusion, sunflower lines can be used successfully 
in ruminant feeding. 

Keywords: Chemical Composition, Digestibility, In Vitro Gas Production, Sunflower Lines. 

In Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
Bulunan Bazı Ayçiçeği Hatlarının Besleme Değerinin Tespiti 

Özet 

Bu çalışma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bulunan 5 farklı ayçiçeği hattının 
(DA-YR-13-48; DA-YR-13-44; DA-YR-13-259; DA-YR-13-12 ve DA-YR-13-18) besin değerinin in 
vitro gaz üretim tekniği kullanılarak tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 5 farklı ayçiçeği 
hatlarına ait in vitro gaz üretimleri ve gaz üretim özellikleri, 0, 3, 6, 12, 24, 48 ve 96. inkübasyon 
zamanında saptanmıştır. Araştırma sonucunda, 5 farklı ayçiçeği hattının ham kül (HK), ham 
protein (HP), ham yağ (HY), asit deterjan fiber (ADF) ve nötral deterjan fiber (NDF) içerikleri, 
hemiselüloz (HES) ve sindirilebilir organik madde (SOM) içerikleri istatistiki açıdan önemli 
bulunmuştur (P<0.05). Kuru madde (KM) ise hatlar arasında değişim göstermemiştir (P>0.05). 5 
farklı ayçiçeği hattına ait metabolik enerji ve net enerji laktasyon içerikleri ile gaz üretim 
miktarları ve metan üretimi istatistiki olarak farklılık göstermiştir (P<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği hatları, İn vitro gaz üretimi, Kimyasal kompozisyon, Sindirilebilirlik 
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GİRİŞ 

Günümüzün en önemli ayçiçeği kaynaklarından birisi olan ayçiçeği, bitkisel yağlar arasında en 
çok tercih edilen bitkidir (Süzer, 2006; Gül ve Kara, 2015). Ayçiçeği, gerek yağlık, gerekse de 
çerezlik olarak da kullanılmaktadır. Tohumunda % 17-18 protein içeren ayçiçeğinin küspesindeki 
protein oranı % 30-40 dolayındadır (Demirel, 2014). 

2016 yılı TUİK istatistiklerine göre ülkemizde ekilen ayçiçeği alanı 7.201.081 dekar olup; bunun 
6.167.800 dekarını yağlık ayçiçeği oluştururken; 1.033.281 dekarını da çerezlik ayçiçeği ekimi 
oluşturmaktadır. Ayçiçeğinin üretimi 1 670 716 ton olup; bunun 1.500.000 tonunu yağlık 
ayçiçeği oluştururken; 170.716 tonunu da çerezlik ayçiçeği ekimi oluşturmaktadır. Ayçiçeğinin 
verimi ortalama 232 kg/da’dır. Yağlık ayçiçeğinin verimi (243 kg/da), çerezlik ayçiçeğinin 
veriminden (165 kg/da) daha yüksektir. 2016 yılı itibariyle yağlık ayçiçeğinin ürün miktarı 1.93 
TL/Kg iken, çerezlik ayçiçeğinin fiyatı 3.70 TL/Kg’dır (TUİK, 2016). 

Ülkemizde ekilen ayçiçeğinin büyük bir kısmı Trakya bölgesinde ekilirken, geri kalan kısımları da 
Akdeniz ve diğer bölgelerde ekilmektedir. Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünde, ayçiçeği hatları ile çeşitleri üzerine çalışmalar devam etmekte olup; bu 
çalışmalar neticesinde ülke ekonomisine katkısı olan ürünler elde edilmeye başlanmıştır. 

İn vitro gaz üretim tekniği, yemlerin besin değerinin belirlenmesi için kullanılmakta olup; bu 
konu ile ilgili çok fazla çalışmaya rastlanılmıştır (Ayaşan ve ark., 2017a; Ayaşan ve ark., 2017b; 
Ayaşan ve ark., 2017c; Ergül ve ark., 2017; Kılıçalp ve ark., 2017; Sevim ve ark., 2017). 

Ergul ve ark., (2017) çalışmalarında farklı 4 adet (DA-YR-13-72; DA-YR-13-73; DA-YR-13-146/1; 
DA-YR-13-270/1) ayçiçeği hattını çalışmalarında kullanmıştır. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde söz konusu ayçiçeği hatlarının in vitro yöntemlerle besin 
değerinin tespitine yönelik çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle yapılan çalışmanın amacı, 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitünde geliştirilen farklı ayçiçeği hatlarının besin değerinin 
in vitro gaz üretim tekniği kullanılarak tespit edilmesidir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Yem materyali 

Araştırmanın yem materyalini Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Doğankent şubesi 
deneme alanında yetiştirilen 5 farklı ayçiçeği hattı (DA-YR-13-48, DA-YR-13-44, DA-YR-13-259, 
DA-YR-13-12 ve DA-YR-13-18) oluşturmuştur. Her bir hat için ekilen her parselden numune 
alınmış olup, parsel sayısı 3 olarak belirlenmiştir. 

Kimyasal analizler 

5 farklı ayçiçeği hattına ait örnekler, işletmeden alındıktan sonra Erciyes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümünde bulunan yem laboratuvarına gönderilerek orada besin madde 
analizleri yapılmıştır. Örnekler, 1 mm elek çapına sahip değirmende öğütülerek analizlerde 
kullanılmıştır. Ham protein (HP) ise N×6.25 formülü ile hesaplanmıştır (Menke ve Steingass, 
1988). Azot (N) içeriğinin saptanmasında Kjeldahl metodundan yararlanılmıştır. Ham yağ (HY) 
analizi AOAC (1990) tarafından bildirilen yönteme göre SER148 Soxhlet (Velp Scientifica, Milano, 
İtalya) cihazı ile yapılmıştır. Yemlerin hücre duvarı bileşenlerini oluşturan nötral deterjanda 
çözünmeyen lif (NDF) ve asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) içerikleri ise Van Soest ve ark., 
(1991) tarafından bildirilen yöntemlere göre ANKOM 200 Fiber Analizör (ANKOM Teknoloji, NY, 
ABD) cihazı ile saptanmıştır. Hemiselüloz, NDF değerlerinden ADF değerlerini çıkararak 
hesaplanmıştır. Ham kül (HK) içeriğini saptamak amacıyla örnekler 550 oC’de 4 saat kül fırınında 
yakılmıştır. 
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İn vitro gaz üretim tekniğinin uygulanması 

Örneklerin in vitro gaz ve metan gazı üretim miktarları, metabolik enerji (ME), net enerji 
laktasyon (NEL) ve sindirilebilir organik madde (SOM) değerlerinin saptanmasında 100 ml 
hacimli özel cam şırıngalara (Model Fortuna, Häberle Labortechnik, Lonsee-Ettlenschieβ, 
Germany) üç paralel olarak, 0.200±0.005 g, kurutulmuş yem örnekleri konulmuş ve daha sonra 
üzerine Menke ve ark., (1979) tarafından bildirilen yönteme göre hazırlanan 30 ml rumen 
sıvısı/tampon çözeltisinden ilave edilmiştir. Bu amaçla, kuru yonca otu (% 60) ve kesif yem (% 
40) tüketen rumen fistüllü koç, rumen inokulant donörü olarak kullanılmıştır. Bu işlemden sonra 
tüpler 39°C’deki su banyosunda inkübasyona alınmış ve sırasıyla belirli saatlerde oluşan gaz 
miktarları tespit edilmiştir.  

Üretilen toplam gazın metan içeriği Goel ve ark., (2008)’nın bildirdiği yönteme göre infrared 
metan analizörü (Sensor Europe GmbH, Erkrath, Germany) kullanılarak tespit edilmiştir. 
Örneklerin ME, NEL ve SOM’ları Menke ve Steingass (1988) tarafından bildirilen ve aşağıda 
gösterilen eşitliklerle hesaplanmıştır: 

ME, MJ/kg KM = 1.06 + 0.1570 × GÜ + 0.0084 × HP + 0.0220 × HY – 0.081 × HK 

NEL, MJ/kg KM = 0.115 × GÜ + 0.0054 × HP + 0.014 × HY - 0.0054 × HK - 0.36 

SOM, % = 9.00 + 0.9991 × GÜ + 0.0595 × HP + 0.0181 × HK 

(ME: Metabolik enerji, NEL: Net enerji laktasyon, SOM: Sindirilebilir organik madde, GÜ: 200 mg 
kuru yem örneğinin 24 saatlik inkübasyon süresi sonundaki net gaz üretimi, HP: % ham protein, 
HY: % ham yağ ve HK: % ham kül). 

İstatistiksel analizler 

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistikî olarak değerlendirilmesinde ortalamalar arasındaki 
farklılıkların saptanmasında SPSS (1999) paket programı kullanılarak Varyans Analizi (General 
Linear Model); görülen farklılıkların önem seviyelerinin belirlenmesinde ise Duncan çoklu 
karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma konusu olan ayçiçeği hatlarına ait besin madde analizleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Çalışma materyali ayçiçeği hatlarına ait kuru madde (KM), ham kül (HK) , ham protein 
(HP) ve ham yağ (HY) içerikleri 

Hatlar KM, % HK, % KM HP, % KM HY, % KM 

DA-YR-13-48 93.14 2.89b 16.74c 42.17c 
DA-YR-13-44 92.86 3.17ab 17.42b 44.82b 

DA-YR-13-259 92.14 2.61b 18.08a 43.57bc 
DA-YR-13-12 92.47 3.24a 17.61b 45.69a 
DA-YR-13-18 93.02 3.47a 18.29a 46.02a 

SEM 0.096 0.079 0.158 0.487 
P 0.641 0.037 0.021 0.028 

SEM: Ortalamalara ait standart hata; P: İstatistikî önem düzeyi; a, b, c: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 
arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan önemlidir (P<0.05). 

Çizelge 1 incelendiğinde ayçiçeği hatları arasında ele alınan özelliklerden KM dışındakilerin 
hepsinin (HK, HP, HY) arasında istatistiki bir farklılık bulunmuştur.  

Çizelge 2 incelendiğinde ise ele alınan tüm parametreler bakımından istatistiki bir farklılık 
görülmüştür.  
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Çizelge 2. Çalışma materyali ayçiçeği hatlarına ait ADF, NDF, hemiselüloz (HEM) ve sindirilebilir 
organik madde (SOM) içerikleri 

Hatlar ADF, % KM NDF, % KM HEM, % KM SOM, % 

DA-YR-13-48 19.47bc 36.74bc 15.41c 84.39b 
DA-YR-13-44 21.42b 38.59b 16.78b  86.93ab 

DA-YR-13-259 23.07a 43.27a 17.93a 89.42a 
DA-YR-13-12 18.69c 34.16c 14.46c  86.13ab 
DA-YR-13-18 19.28bc 37.09b 16.26b 83.79b 

SEM 0.224 0.394 0.302 0.916 
P 0.005 0.009 0.004 0.039 

ADF: Asit deterjan çözünmeyen lif; NDF: Nötr deterjan çözünmeyen lif; HS: Hemiselüloz; SOM: Sindirilebilir organik madde; 
SEM: Ortalamalara ait standart hata; P: İstatistikî önem düzeyi; a, b, c: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar 
arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan önemlidir (P<0.05). 

Ayçiçeği hatlarına ait metabolik enerji ve net enerji laktasyon düzeyleri ile 24 saatlik inkübasyon 
süresi sonundaki in vitro gaz üretimleri (GÜ) ve metan gazı (CH4) üretimlerini gösterir liste 
Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3’den görüleceği üzere Ayçiçeği hatlarına ait ele alınan tüm 
parametreler istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Çeşitler arasında en yüksek GÜ 
değeri 74.5 ml/200 mg KM ile DA-YR-13-259 hattından elde edilirken, en düşük GÜ değeri 68.00 
ml/200 mg KM ile DA-YR-13-18 hattından elde edilmiştir. En yüksek metan üretimi 13.76 ml ile 
DA-YR-13-259 hattından elde edilirken, bu değer en düşük 12.14 ml ile DA-YR-13-48 hattından 
elde edilmiştir. Ayrıca ayçiçeği hatları arasında ME ile NEL bakımından görülen farklılıkların 
(P<0.01) önemli olduğu da tespit edilmiştir.  

Çizelge 3. Ayçiçeği hatlarının in vitro gaz ve metan üretim miktarları ile metabolik enerji ve net 
enerji laktasyon üzerine etkileri 

Hatlar 24 saatlik gaz 
üretimi (GÜ), 

ml/200 mg KM 

24 saatlik metan gazı 
(CH4) üretimi, ml/200 mg 

KM 

Metabolik enerji, 
MJ/kg KM 

Net enerji 
laktasyon, MJ/kg 

KM 

   

DA-YR-13-48 69.5b 12.14b 19.99b          8.37b    

DA-YR-13-44  72.0ab 12.89b   20.86ab          8.69ab    

DA-YR-13-259                  74.5a 13.76a 21.04a          8.96a    

DA-YR-13-12  71.0ab 13.49a   20.90ab          8.61ab    

DA-YR-13-18                  68.0b 12.57b 20.59b          8.35b    

SEM 1.211 0.193 0.268 0.163    

P 0.049 0.038 0.026 0.047    

*Aynı sütunda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan önemlidir (P<0.05); 
SEM: Ortalamaların standart hatası; P: İstatistikî önem düzeyi; GÜ: 200 mg kuru yem örneğinin 24 saatlik 

inkübasyon süresi sonundaki net gaz üretimi; CH4: Metan üretimi. 

TARTIŞMA 

Ayçiçeği hatlarının kuru madde (KM) içeriği ortalama % 92.73 olarak tespit edilmiştir. Çizelge 1’e 
bakıldığında KM değerlerinin % 92.14 ile % 93.14 arasında değiştiği görülmüştür (P>0.05). Ergül 
ve ark., (2017), farklı hattaki  4 adet (DA-YR-13-72; DA-YR-13-73; DA-YR-13-146/1; DA-YR-13-
270/1) ayçiçeği hattının ortalama KM düzeyinin % 91.89 olduğunu ifade etmiştir. Ayçiçeği 
hatlarının KM içerikleri, hat ve çeşit özelliğinden ziyade, yetiştirme ve hasat dönemindeki hava 
koşulları ile depolama şartlarına bağlıdır.  

Ayçiçeği hatlarının ham protein (HP) içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Ortalama HP değeri % 
17.63 olarak saptanmıştır.  Demirel (2014)’ün, ayçiçeğinin HP düzeyinin % 14.83 olduğunu 
bildirmesi, denemede saptadığımız % 17.63’lük HP düzeyinden düşük bulunmuştur. Demirel 
(2014), protein oranlarının  % 12.96-17.72 arasında değiştiği de tespit etmiştir. Gonzales ve 
Stein (2015), ayçiçeğinin HP düzeylerinin % 22.1 olduğunu bildirmiştir. Ergül ve ark., (2017) ise 
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DA-YR-13-72; DA-YR-13-73; DA-YR-13-146/1 ile DA-YR-13-270/1 ayçiçeği hattının ortalama HP 
düzeylerinin % 17.85 olduğunu ifade etmiştir (P<0.05). Ayçiçeği hatlarının HP düzeylerinin farklı 
olmasının sebebinin, kullanılan hat ve çeşitlerin genetik yapılarının farklı olması, faklı kültürel 
uygulamaların olması, iklim ve ekolojik koşulların değişik göstermesinden kaynaklandığı  
düşünülmektedir. 

Çalışmamızda ortalama ham yağ (HY) oranı, % 44.45 olarak bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, 
2010 yılında Ceyhan ve Adana iki farklı lokasyonda yürütülen çalışmada (Çil ve ark., 2011), bazı 
yağlık ayçiçeği (Helianthus annuus L.) hibritlerinin Çukurova ekolojik koşullarında bitkisel ve 
tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacı güdülmüş olup; en yüksek yağ oranı % 47.6 ile Tarsan 
1018 ve % 46.1 Oleko’dan elde etmişlerdir. Doğan (2010), ayçiçeği çeşitlerine ait ham yağ 
oranının çeşitler ve bölgeler arasında farklılık yarattığını, ham yağ oranının %19.55-40.02 
arasında farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir. Demirel (2014), ham yağ oranlarının  % 49.51-
57.37; ortalama ham yağ oranının ise % 53.78 olduğunu bildirirken; Kaya ve ark., (2009), 
sulanmayan koşullarda yaptıkları çalışma sonunda ham yağ oranlarını % 47-48 arasında tespit 
etmiş; Karakaş ve Arslanoğlu (2010) ise susuz koşullarda ham yağ oranını ortalama % 40.40 sulu 
koşullarda ise ortalama % 39.38 olarak saptamışlardır.  

Ergül ve ark., (2017) ise farklı ayçiçeği hatlarının HY bakımından istatistiki bir farklılık 
oluştuğunu; hatlar arası yağ oranlarının %39.19-48.16 arasında değişim gösterdiğini tespit 
etmişlerdir.  

Ayçiçeği hatlarının ortalama HK değeri % 3.08 olarak tespit edilmiştir. Gonzales ve Stein (2015), 
ayçiçeğinin HK düzeylerinin % 3.1 olduğunu bildirmesi, denemede elde ettiğimiz değerle 
uyuşmaktadır. HK içeriğinin daha yüksek olmasının sebepleri arasında; hasat ve işleme 
esnasında danelerin arasına toprak karışması, toprak yapısı, iklim, hasat zamanı, kurutma ve 
depolama şartlarındaki farklılıklar, biçim zamanı ve vejetasyon, gübreleme ile sulama gibi bazı 
faktörler de HK içeriklerini etkileyebilmektedir (Ayaşan ve ark., 2017). 

5 farklı ayçiçeği hattının ADF içeriklerine bakıldığında, içeriklerin % 18.69 ile % 23.07 arasında 
değişim gösterdiği (P<0.05); NDF içeriklerinin de % 34.16 ile % 43.27 arasında farklılık gösterdiği 
saptanmıştır (P<0.05). Gonzales ve Stein (2015), ayçiçeğinin NDF ve ADF düzeylerinin % 8.1 ve % 
7.6 olduğunu bildirmiştir. Ergül ve ark., (2017), farklı ayçiçeği hatlarının NDF ve ADF değerleri 
bakımından istatistiki bir farklılık oluştuğunu; hatlar arası NDF ve ADF değerlerinin %  32.64-
38.41; % 18.12-22.17 arasında değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

Ayçiçeği hatlarının HEM içerikleri, hatlar arasında istatistiki bir farklılaşmaya yol açmıştır. HEM 
değerleri, hatlar arasında % 14.46 ile % 17.93 arasında değişim göstermiştir.  Ortalama HEM 
değeri % 16.17 arasında bulunmuştur. Ergül ve ark., (2017) ise ortalama HEM değerini % 16.64 
olarak saptamışlardır. 

Ayçiçeği hatlarının SOM değerleri ise % 83.79 (DA-YR-13-18) ile % 89.42 (DA-YR-13-259) 
arasında varyasyon göstermiştir (P<0.01). Ergül ve ark., (2017) ise ortalama SOM değerini % 
85.81 olarak saptamışlardır. 

24 saatlik CH4 üretimi ise gruplar arasında istatistiki farklılık oluşturmuş ve 12.14 ile 13.76 
ml/200 mg arasında değişiklik göstermiştir. 24 saatlik gaz üretimi ise gruplarda 68.00-74.5 
ml/200 mg arasında değişim göstermiştir.  Ergül ve ark., (2017) ise 4 farklı (DA-YR-13-72; DA-YR-
13-73; DA-YR-13-146/1; DA-YR-13-270/1) ayçiçeği hattının ortalama gaz üretimi ile metan 
üretimini 70.25 ml/200 mg ve 13.00 ml/200 mg olarak tespit etmişlerdir. Bu değerler denemede 
elde ettiğimiz 19.34 ml/200 mg’lık gaz üretim değeri ile 12.97 ml/200 mg’lık metan üretiminden 
yüksek bulunmuştur. 
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ME içerikleri bakımından DA-YR-13-259 hattı 21.04 MJ/kg ile en yüksek ME içeriğine sahip iken;  
DA-YR-13-48 hattı 19.99 MJ/kg ile en düşük enerji içeriğine sahip olmuştur. NEL içerikleri ele 
alınacak olursa, en yüksek NEL değeri 8.96 MJ/kg KM ile DA-YR-13-259 çeşidinden elde 
edilirken, bu değer en düşük olarak DA-YR-13-18 MJ/kg KM çeşidinde bulunmuştur. Ergül ve 
ark., (2017) ise ortalama ME değerini 20.68 MJ/kg KM olarak saptarken; ortalama NEL değerini 
de 8.60 MJ/kg olarak tespit etmiştir. 

SONUÇLAR 

Çalışma sonu elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, mevcut ayçiçeği hatlarının ruminant 
rasyonlarında başarıyla kullanılabileceği görülmüştür.  
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Characteristics, Usage Areas And Importance Of Caper (Capparis spinosa L. and 
Capparis ovata Desf.) Plant 

Aytül Yıldırım1 

1Firat University, Baskil Vacational School, Elazig, Turkey 

Abstract 

Caper (Capparis spinosa L. and Capparis ovata Desf.) is a perennial, medicinal and aromatic 
plant that grows in nature in a large part of Turkey. It  is named with different names among 
the people. Caper is a significant source of the treatment of many  disease. The flower buds, 
fruites and shoots of the Caper are used as food, medicine, cosmetics and animal feed. The 
Caper  plant, which is very resistant to fire, drought and cold, is also known as an erosion 
control plant. In this review, properties of Caper plant, Caper agriculture, usage areas, benefits 
for human health and importance of Caper plant for Turkish agriculture are emphasized. 

Keywords: Caper, Capparis spinosa L., Capparis ovata Desf. 

 

KAPARİ (Capparis spinosa L.  and Capparis ovata Desf.) BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ,   KULLANIM 
ALANLARI  VE  ÖNEMİ 

ÖZET 

Kapari (Capparis spinosa L. ve Capparis ovata Desf.) Türkiye’nin büyük bir bölümünde doğada 
kendiliğinden yetişen, çok yıllık, tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Halk arasında farklı isimlerle 
adlandırılmaktadır. Birçok hastalığın tedavisinde kapari bitkisinden yararlanılır. Kaparinin çiçek 
tomurcukları, meyveleri ve sürgünleri gıda, ilaç, kozmetik ve hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Yangına, kuraklığa ve soğuğa oldukça dayanıklı olan kapari bitkisi aynı 
zamanda erozyon kontrol bitkisi olarak da bilinmektedir. Bu derlemede, kapari bitkisinin 
özellikleri, tarımı, kullanım alanları, insan sağlığına faydaları ve Türkiye tarımı açısından önemi 
üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kapari, gebere, Capparis spinosa L., Capparis ovata Desf. 

GİRİŞ 

Kapari (Capparis spinosa L. ve  Capparis ovata Desf.) Türkiyenin büyük bir bölümünde doğada 
kendiliğinden yetişen, çok yıllık, tıbbi ve aromatik bir bitki olarak bilinmektedir. Ülkenin farklı 
yörelerinde  kapari bitkisi “gebere, gebere otu, keber, kapara, kabar, gabara, gebele deve 
dikeni, kedi tırnağı, gevil, bubu, şebellah, yılan kabağı, yabani karpuz, karga kavunu, keper, 
menginik, şefellef, feşelleh, kemberok, it kavunu, hint hıyarı, çaltı dikeni, yumuk, bugo, 
kepekçiçek,, karir, kapri, delikarpuz, şeytan karpuzu, gavur karpuzu, karıncagülü” gibi birçok 
şekilde adlandırılmaktadır (Davis, 1965; Kıtıkı, 1999; Yeğenoğlu ve Uz,  2011; Özçelik ve Koca, 
2011; Kara, 2012). 

Tropik-subtropik kökenli olan kapari bütün kıtalarda doğal olarak yetişebilen, 350’den fazla türü 
olan bir cinstir (Davis, 1965). Kapari (Capparis); Capparaceae familyasından olup, C. Spinosa L., 
C. ovata Desf., C. leucophylla DC., C mucronifolia Boiss., C cartillaginea Decne, C.decidua (Forsk) 
Edgew. olmak üzere altı türüne yaygın olarak rastlanmaktadır. Akdeniz ve Batı Asya ülkelerinde 
ilk üç türün çeşitli varyeteleri de bulunmaktadır. Türkiye’de kaparinin  iki türüne (C. spinosa L. ve 
C. ovata Desf.,) rastlanmaktadır (Akgül, 1996). Bu türlerden Capparis spinosa genellikle en fazla 
200-300 m rakımlarda yetisirken, diğer tür Capparis ovata ise 250-300 m ‘den başlayıp, 
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Türkiye'nin kuzey doğusunda 1500-1600 m'ye kadar yayılıs göstermektedir (Akgül, 1996; Şat, 
2006). 

Türkiye’de Capparis spinosa ve Capparis ovata türlerinin  illere göre dağılımı; İstanbul-
Büyükdere, Çanakkale-Erenköy, Balıkesir-Edremit, İzmir-Urla-Çeşme-Kemalpaşa, Manisa-
Turgutlu, Ege Adaları, Aydın, Manisa, Denizli-Sarayköy civarı - Dinar-Çivril-Afrodisias harabeleri, 
Kuşadası, Priene harabeleri, Milas, Bodrum, Bafa Gölü çevresi, Muğla-Marmaris-Datça-Knidos-
Turunç, Antalya-Finike-Patara, Adana-Seyhan, Ankara, Çorum-Osmancık, Zonguldak-Karabük, 
Tokat-Niksar, Çoruh, Artvin, Diyarbakır, Silvan, Mardin, Urfa-Viranşehir-Ceylanpınar  olarak 
belirlenmiş ve ayrıca Türkiye’nin Akdeniz iklimi etkisi altındaki her kesiminde doğal olarak 
yetişebileceği de belirtilmiştir (Davis, 1965; Özçelik ve Koca, 2011; Kara, 2012). Genellikle, 
Capparis spinosa varyetelerinin batı ve güney kıyı bölgelerde, Capparis ovata varyetelerinin ise 
iç bölgelerde yaygın olduğu görülmektedir (Akgül, 1996).Çok geniş bir yayılış alanına sahip olan 
kaparinin geçmişi çok eski devirlere dayanmaktadır. 

Antik çağlarda, Yunan uygarlığı döneminde kaparinin tıbbi özellikleri bilinmekte ve kozmetik 
amaçlı olarak da kullanıldığından bahsedilmektedir. Alman arkeolog Krüger’e göre kapari 
bitkisinin 7800 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Aristo ve Hipokrat’a göre ise, (M.Ö. 384-322, 
M.Ö. 400) kapari bitkisinde ve özellikle tomurcuklarında pek çok sır bulunmaktadır. Eski Mısır’da 
firavun mezarlarında da kapari bitkisinin  faydalı yönlerinden bahsedilmektedir. Evliya Çelebi  
yaklaşık 400 yıl önce ünlü eseri Seyahatnamesinde "Osmancık (Çorum) halkı, yörenin kumlu 
toprağı ve iklim şartlarında yetişen gebre isimli bir yemişin sirkeli turşusunu yapıyor. Hastalıklara 
deva olan, zindelik, sağlık ve güç veren bu çok faydalı turşu, aynı zamanda lezzetli ve faydalı 
oluşuyla da meşhurdur. ” sözleri ile kapariden ve öneminden bahsetmiştir (Akgül, 1996; 
Yeğenoğlu ve Uz,  2011; Özçelik ve Koca, 2011; Kara, 2012).   

Bu çalışma, dünyada ve ülkemizde oldukça geniş bir yayılış gösteren, tarihimizde önemli bir yeri 
olan kaparinin; bitkisel özelliklerini, tarımını, kullanım alanlarını, insan sağlığına faydalarını ve 
Türkiye tarımı açısından önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. 

BİTKİ  ÖZELLİKLERİ 

Capparaceae familyasından olan kapari (Capparis ssp.), kurak ve yarı kurak bölgelerde yetişen,  
kökleri ortalama 20 m derinlere inebilen kazık köklü,  gövdesi 50-100 cm yüksekliğinde odunsu, 
genellikle yatık ya da dik gelişen  dallara sahip,  yaprakları ise  büyük oval ve basit tam yapraklı, düz 
kenarlı, dikenli ya da dikensiz ve tüylüdür. Çiçekleri genellikle büyük ve gösterişli zigomorf, 4 çanak  
ve  4 taç yapraklıdır ve  genellikle beyaz-pembe ve menekşe renklidir. Toprak üstü kısımları, 
genellikle  bir yıllık olup tamamen kurumakta ve ertesi yıl yeniden sürgün oluşturmaktadır. Erkek 
organ eşit uzunlukta ve çok sayıda olup, flamentleri altta beyaz, uca doğru açık pembe veya koyu 
viyola renklidir, yumurtalık üst durumludur. Meyveleri yaklaşık olarak 3-5 cm uzunluğunda, ovaryum 
sapının ucunda oluşan ve kahve tonlarında pek çok sayıda tohum taşıyan, karpuzcuk şeklinde etli 
oval üzümsü meyvelidir. Etli meyvenin içi kırmızı renktedir ve meyve olgunlaştığında yarılarak 
tohumlar yere dökülmektedir (Akgül, 1996; Kara, 2012). 

Kaparinin farklı tür ve çeşitlerinde kök, yaprak, tomurcuk, meyve ve tohum gibi farklı kısımlarında 
alkaloid, flavonoid, glukozinolat, lipit, polifenol gibi farklı grup bileşikleri bulunmaktadır. Bunlardan 
glukosinolatlar ve flavonoidler kapari bitkisinin tıbbi ve aromatik etkisini oluşturan bileşiklerdir 

(Akgün, 1996).  Kapari; protein, vitamin ve mineral maddelerce zengin bir bilesime sahiptir. 100 
gram kuru maddesinde, 67 mg Ca, 65 mg P, 9 mg Fe, 24.01 g protein bulunmaktadır. C. spinosa 
ve C. ovata 'nın baslıca yağ asitlerinin linoleik, oleik, linolenik ve palmitik asitler olduğu 
belirlenmiştir (Akgül 1996; Şat ve Çil, 2006; Çil ve Şat, 2013; Özçelik ve Koca, 2011). 
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Kapari tohumunun özelliğinden dolayı, doğal çimlenme oranı düşüktür. Doğada çoğalması 
karıncalar, kuşlar ve toprak mikroorganizmaları sayesinde olmaktadır. Kurak ve yarı kurak 
bölgelerde, eğimli, taşlık, ve oldukça verimsiz alanlarda dahi son derece dayanıklı olan, fazla 
bakım gerektirmeyen  kapari, tohumla veya çelikle üretilebilmektedir. Tohumla çoğaltmada 
fideliğe veya tarlaya ekimden önce, tohumların kumda katlanması ve dormansilerinin kırılması 
ile çimlenme başarısı artmaktadır. Çeliklerin soğukta ıslak kumda tutulması veya  hormonlarla 
muamele edilmesi de köklenmeyi artırmaktadır (Akgül, 1996). Doğal yetişme ortamlarında 13-
20°C sıcaklık, 200-680 mm yağış ve 0-1800 m yüksekliklerde gelişim gösterebilmektedirler. 
Kumlu-çakıllı topraklarda, hata kayalıklarda bile yetişebilmektedirler. Soğuk, rüzgâr, aşırı 
güneşlenme ve elverişsiz çevre şartlarına son derece dayanıklı kapari türleri bulunmaktadır.  

KAPARİ TARIMI 

Kapari yetiştiriciliği için fidanlar mutlaka tohumla üretilmelidir. Yabani bitkilerin yerlerinden 
sökülmesi ve tarlaya yeniden dikimi şeklinde yapılan yetiştiricilik başarılı olmamakta, aynı 
zamanda  doğanın dengesi de bozulmaktadır (Akgül, 1996).  

Kapari bitkisi yetiştirmek için toprak seviyesinden 15-20 cm yükseklikte oluşturulan fideliğe harç 
(koyun gübresi, toprak, kum karışımı) serilmektedir. Fidelikte 15-20 cm mesafede ve 10 cm 
derinlikte oluşturulan karık sırtlarına m2’ye 6-9 gram tohum gelecek şekilde ekim yapılmaktadır. 
Erken ilkbaharda ekimi yapılan kaparinin sulama ve ot alma işlemlerine yaz boyunca devam 
edilmektedir. Kışa girilmeden önce kuruyan toprak üstü aksamı, toprak seviyesinin 2-3 cm 
üzerinden kesilerek söküm zamanı gelinceye kadar fidelikte bırakılmaktadır. Kapari fidanının 
tüpte yetiştirilmesi derin kök oluşturması nedeni ile uygun görülmemektedir. İklim koşullarına 
bağlı olarak (uygun fidan dikim zamanı için) sökülen fideler tarlaya 3x3 m veya 4x4 m aralıklarla 
açılan çukurlara dikilmektedir. Kapari bitkisinin tarlaya şaşırtılmasını takip eden ilk yıldan 
başlayarak tomurcuk hasadı yapılabilmektedir. Ancak ekonomik ürün üç yıldan sonra 
oluşmaktadır. Hasat esnasında bezelye iriliğindeki tomurcuklar toplanmalıdır. Farklı 
büyüklükteki irili ufaklı tomurcuklar toplanmamalıdır. Farklı büyüklükteki farklı tomurcuklar 
büyüklüklerine göre ayrı ayrı salamura yapılmalı ve asıl işleme merkezlerine gönderilmelidir 
(Kıtıkı, 1999). Çünkü uluslararası piyasalarda kapari tomurcuklarına boy standartlarına göre 
farklı isimler verilmektedir (Nonpareille ( 5-7 mm),  Surfines (7-8 mm),  Capucines  (8-9 mm), 
Capotes (9-11 mm) Fines ( 11-13 mm), Gruesas (>13 mm) ). 

KAPARİNİN KULLANIM ALANLARI 

Dünyanın hemen her kıtasında kapari bitkisinin çesitli organlarından tedavide, kozmetikte ve 
insektisit üretiminde faydalanılmaktadır. Ayrıca, süs ve çit bitkisi şeklinde, erozyon kontrolünde, 
hayvan beslemesinde de kullanıldığı bilinmektedir. 

Gıda Olarak Kullanım 

Türkiye’de kaparinin gıda olarak kullanımı pek yaygın olmamasına karşın dünyada kullanımı 
oldukça fazladır. Bitkinin tomurcukları, meyvesi ve sürgünleri yemeğe lezzet katmak amacı ile 
kullanılmaktadır. En çok kullanılan çiçek tomurcuklarıdır. Protein, vitamin, mineral içerikleri 
bakımından oldukça zengin olan tomurcuklar insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. 
Tomurcukların tüketimi salamura (%20 tuz+sirke) şeklinde olmaktadır. Konserve olarak işlenen 
kapari salatalarda, pizzalarda, vejeteryan besinlerinde, et yemeklerinde garnitür olarak 
kullanılmaktadır. Almanya’da yaklaşık 500 yemeğin yapımında kapari salamurası 
kullanılmaktadır (Özçelik ve Koca, 2011). 

Ülkemizde kaparinin salamurası, reçeli, çayı, marmelatı, ezmesi, kaparili kuvvet macunu ve 
kapari dalı tuşusu   üretimi yapılmaktadır (Anonim 2,  2018). 
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Tıbbi Olarak Kullanım 

Kaparinin çiçek tomurcuklarının antioksidant olduğu ve içerdiği bazı kimyasal maddelerin 
kanserli hücreleri engellediği belirtilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü’nde 
yapılan incelemeler sonucunda antitümör aktivite sergileyen ekstraktların hazırlanmasında 
kapari bitkisi de kullanılmaktadır (Anonim 1, 1997). Kapari tohumlarında ise dalak, böbrek ve 
karaciğerin işlevlerini düzenleyen, astım ve hemoroit rahatsızlıklarını tedavi eden ve afrodizyak 
etki gösteren etken maddeler bulunmaktadır. Bu sebeple yaşlanmayı önleyici, idrar söktürücü, 
kuvvet verici özellikleri bulunan kapari bitkisinden ve bitkinin farklı organlarından ilaç yapımında 
yararlanılmaktadır (Özçelik ve Koca,  2011). 

Kaparinin yaprakları ile hazırlanan lapaların gut hastalığının tedavisinde kullanıldığı, rizomları 
idrar söktürücü olarak, kalça rahatsızlıklarının giderilmesinde ve kadınların regl sancılarının 
giderilmesinde kullanıldığı belirtilmektedir (Anonim, 1997; Özçelik ve Koca,  2011). 

Kaparinin bitki yaprakları, sürgünleri ve köklerinin katı ekstraktlarının deri ve saç hastalıklarında 
da etkili bir kozmetik ürünü olabileceği belirtilmiştir (Kara, 2012) 

Erozyon Kontrolünde Kullanım 

Toprakta 20 m derinlere inebilen, kuvvetli bir kök sistemine sahip olan kapari bitkisinin sahip 
olduğu bu özellikler sebebi ile erozyon kontrolünü sağlaması için tepe, dağlık, eğimli arazilerde 
ve baraj gölleri çevresinde erozyon kontrol bitkisi olarak kullanılmaktadır. Orman Bakanlığı 22 
Ekim 1996 tarihinde Ağaçlandırma yönetmeliğinin 13. Maddesinde değişiklik yaparak bu bitkinin 
erozyon kontrolünde kullanılmasına izin vermiştir. (Anonim, 1997; Özçelik ve Koca, 2011). Bitki 
aynı zamanda geç tutuşma özelliği ile orman yolu kenarlarında dikilmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak kapari Türkiye’nin genelinde yayılış gösteren, doğada kendiliğinden yetişen, 
üretimi kolay, çok fazla bakım gerektirmeyen tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Yurt içindeki tüketimi 
yok denilecek kadar azdır fakat ülkemize önemli miktarda döviz getiren bir bitkidir. Atıl 
işgücünün değerlendirilmesi yönüyle özellikle yaz aylarında,  kısmen de olsa işsizliği azaltması ve 
ürün toplayıcılarına yeterli gelir sağlaması bakımından avantaj sağlamaktadır.  

Kapari, sulama imkanı olmayan, şimdiye kadar üzerinde bitkisel üretim yapılmayan alanlarda 
veya çoğu kültür bitkisinin yetişemeyeceği alanlarda dahi üretim potansiyeline sahiptir. Bu yönü 
ile çiftçilere alternatif veya ek bir tarımsal ürün olarak sunulmaktadır. 

Doğadan toplanan ürünlerin belli bir standart oluşturmaması dış ülkeler ile ticaretimizde 
rekabet gücümüzü sınırlamaktadır. Bu sebeple bitkinin tarımsal özelliklerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Ülke içerisinde kapari bitkisinin önemi dikkate alındığında halk tarafından tanınırlığının az olması 
ekonomik kayıp olarak değerlendirmektedir. 
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Abstract     

The pine processionary moth, Taumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae) is one of the most dentrimental insects found in the forest areas of Turkey 
and worldwide.  Many methods have been used to control this pest up to now. But, the 
problem is still going on largely in Turkey and World. The objective of this study was to 
determine larvicidal effects of essential oils obtained from Artemisia santanicum L. and 
Artemisia absinthium L. on the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th instar larvae of T. pityocampa in 
laboratory conditions. In order to test the toxicity of the oils against to the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 
5th instar larvae of T. pityocampa, 10 larvae of this insect were placed to petri dishes (9 × 1.5 cm 
deep). After each dose essential oils (10, 15 and 20 μl/Petri) were sprayed on all the instar 
larvae of T. pityocampa in the petri dishes, 10 gr amounts fresh needles of (red pine) Pinus 
brutia were placed as a food of the larvae. Petri dishes were covered with a lid. All tests were 
carried out at 25ºC (±2), 65% (±5) relative humidity and 14/10 h light/dark photoperiod in 
laboratory conditions.  The sterile water + etanol as a control and Kormilin, a commercial 
insecticide as positive control were used. All the tests were made in triplicate. After the 
exposure, mortality of the larvae was recorded at 12, 24, 36 and 48 h. The toxicity degrees were 
found to be variable ranging from 6.66 to 100% mortality. The results showed that two plant 
essential oils have larvicidal effect on the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th instar larvae of T. 
pityocampa in comparison with controls and can be used as potential agents against T.  
pityocampa larvae populations. 

Keywords: Artemisia, Taumetopoea pityocampa, Essential oil, Mortality. 

İki Artemisia Bitki Uçucu Yağının Çam Keseböceği (Thaumetopoea Pityocampa (Denis & 
Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae))’ne Larvasidal Etkisi 

Özet 

Çam Keseböceği (Taumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: 
Thaumetopoeidae)), Türkiye’nin ve tüm Dünya’nın ormanlık alanlarında bulunan en zararlı 
böceklerinden birisidir.  Bu zararlıyı kontrol etmek için pek çok yöntem kullanılmıştır. Fakat bu 
sorun Türkiye ve Dünya’da hala büyük ölçüde devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, 
laboratuvar şartlarında çam keseböceğinin 1., 2., 3., 4. ve 5. dönem larvaları üzerindeki 
larvasidal etkilerini tespit etmektir. Bu uçucu yağların, çam keseböceğinin beş larva dönemi 
üzerindeki toksiditesini test etmek için her bir petriye (9 × 1.5 cm) 10’ar adet larva konuldu. T. 
pityocampa’nın tüm larva dönemlerine karşı her bir doz  (10, 15 ve 20 μL/petri) uçucu yağın 
püskürtülmesinden sonra, her petri kabına larvaların beslenmesi için 4-10’ar gr taze kızılçam 
yaprağı (Pinus brutia Ten.) yerleştirildi. Petrilerin kapağı ve etrafı da parafilm kağıdı ile kapatıldı. 
Bütün testler, 25 ºC (±1) sıcaklık ve % 65 (±5) orantılı nemde, 14/10 aydınlık/ karanlık 
laboratuvar şartlarında yapıldı. Kontrol olarak Steril Su+Etanol ve pozitif kontrol olarak ise ticari 
insektisit Dimilin (Kormilin 25 WP) kullanıldı. Tüm testler 3’er kez tekrar edildi. Uygulamadan 
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sonra, 12., 24., 36. ve 48. saatlerdeki larva ölümleri kaydedildi. Larva ölümleri % 6.66’dan 
%100’e varan farklı oranlarda bulundu. Bu sonuçlar, kontrollerle karşılaştırıldığında her iki uçucu 
yağın, T. pityocampa’nın  1., 2., 3., 4. ve 5. dönem larvaları üzerinde larvasidal etkiye sahip 
olduklarını ve T. pityocampa larvalarına karşı potansiyel etmen olarak kullanılabileceğini 
göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Artemisia, Taumetopoea pityocampa, Uçucu yağ, Ölüm 

GİRİŞ 

Ülkemiz, gerek coğrafi konumu gerekse de topoğrafik yapısı bakımından farklı iklimleri 
yaşamakta, bu iklimlere uyum sağlamış çeşitli canlı türlerini barındırmakta ve bu özelliği 
sayesinde de binlerce endemik bitki ve hayvan türünün yaşadığı geniş ormanlık alanları 
bünyesinde bulundurmaktadır (Kesdek, 2002). Ormanlar, kendine özgü hayat zincirleri ile 
sürekli gelişen ekolojik bir ortam olup, yaşadığımız dünyanın doğal dengesini korumada, yaban 
hayvanlarına yuva, barınma, avlanma, beslenme, üreme ortamı sağlamakta, insanların da çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkıda bulunmaktadır  (Tan, 1992; Köse, 2007). Ülkemizin % 
27,6’sı ormanlarla kaplıdır ve bu ormanlarda 50’den fazla ağaç türü bulunmaktadır. (Neyişçi, 
1987; Anonim, 2003a). Eski çağlarda göçebe olarak yaşayan insanlar yerleşik hayata geçtikleri 
andan bu yana ormanlardan faydalanmaktadırlar. Ancak, ormanlarımızı tehdit eden pek çok 
faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de dumansız yangın olarak aksedilen böceklerdir ve 
ekonomik boyutlarda zarar verdikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır (Özdal, 2002). Ormanlarda 
zararlı böcek türlerinden en önemlilerinden birisi çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa 
(Den. & Schiff.) (Thaumetopoeidae: Lepidoptera))’dir. Çam keseböceği, ülkemizde başlıca Pinus 
brutia, P. halepensis, P. silvestris, P. pinea, P. nigra ile Cedrus libani gibi iğne yapraklı çam türleri 
üzerinde beslenmektedir. Bunun erginleri zarar oluşturmazken, tırtılları beş dönemi boyunca 
çam ağaçlarının iğne yapraklarını yiyerek, ağaçların gelişimlerinin azalmasına, çap ve boylarında 
%22-65 arasında gelişme geriliğine sebep olur. Bunun sonucunda zayıf düşen ağaçlar sekonder 
zararlılar ve hastalıklar yüzünden tamamen kurumaktadır (Çanakçıoğlu, 1993; Anonim, 1998; 
Kanat ve Sivrikaya, 2002; Ertuğrul, 2002; Köse, 2007).   

Çam keseböceği ile mücadele etmek amacı ile geçmişte pek çok yöntem kullanılmış, ama yine 
de zararı engellenememiş ve kalıcı bir çözüm de ortaya koyulamamıştır. Kimyasal mücadelede, 
larvalara karşı farklı yıllarda Dimilin, Triflumuron, Deltametrin, Beta-Cyfluthrin, DDT, Parathion-
Methyl, Azinphos-Methyl gibi aktif maddeli kimyasallar kullanılmıştır (Yelekçi vd., 1980; Breuer 
ve Devkota, 1990). Bu kimyasalların bilinçsizce ve aşırı miktarlarda kullanılması, çevrenin 
(toprak, su, hava vs.’nin) kirlenmesine, doğadaki diğer faydalı organizmaların olumsuz 
etkilenmesine ve biyo-çeşitliliğin azalmasına, besin zinciri yoluyla insanlara ulaşarak, birçok 
kalıcı ya da öldürücü hastalıklara sebep olmuştur (Güncan ve Durmuşoğlu, 2004; Peter, 1984; 
Ecevit, 1988). Bu nedenle, bu zararlıya karşı çevre dostu ve doğal dengeyi koruyan alternatif 
mücadele yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu açıdan bakıldığında çam keseböceğine karşı 
mücadelede bitkisel kökenli bileşikler (uçucu yağ ve extreler) ön plana çıkmaktadır. Bu bitkisel 
materyaller arasında özellikle yaprak, tohum, kök gövde parçaları, bunların ezilmiş veya 
öğütülmüş hallerinden elde edilen bitki uçucu yağ ve ekstraktları büyük önem arz etmektedir.  

Uçucu yağlar, bitkilerin (çiçek, tohum, yaprak, meyve, kabuk, kök vs.) değişik kısımlarımdan elde 
edilen ve oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristallenen renksiz veya açık sarı renkli, 
uçucu ve kokulu doğal bileşiklerdir. Farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, ekstreler ve 
bileşikler kullanılarak, zararlı böcekler üzerinde yapılan farklı çalışmalarda, bunların böcek 
öldürücü (insektisidal), yumurta öldürücü (ovisidal), uzaklaştırıcı (repellent), cezbedici 
(atraktant) ve beslenmeyi engelleyici (antifeedant) etki gösterdiği tespit edilmiştir (Regnault-
Roger et al.,1993; Shaaya et al., 1993; Yıldırım vd., 2005; Kordali vd., 2006, 2008; Kesdek vd., 
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2015). Bitkisel kökenli bileşikler (özellikle de uçucu yağlar), tarımsal alanlarda hastalık ve 
zararlılara karşı kullanıldığında çevreye rezidüel (kalıcı) etkinin, böcek direncinin ve çevre 
kirliliğinin azalmasına yardımcı olmakta, insan ve çevre sağlığına fazla bir tehdit 
oluşturmamaktadırlar. Bu nedenle, uçucu yağların sentetik kimyasallara göre insan ve çevre 
sağlığı açısından daha güvenli olması, böceklerle mücadelede kullanımını öne çıkarmıştır (Aksoy, 
1982; Lüleyap, 1996; Turanlı vd., 2006).  

Artemisia cinsi, Asteraceae (diğer bir ismiyle Compositae) familyası içerisinde yer alır ve Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaklaşık 500 türü kaydedilmiştir. Bu türler, kendilerine has tatları, 
aromaları, baharat olarak kullanımları ve tıbbi değerlerinden ayrıca da insektisidal, antifungal, 
antibakteriyel, allelopatik etkilerinden dolayı büyük önem arz etmekte olup, uçucu yağ ve 
Flavon, Pinen gibi acı bileşikler bakımından oldukça zengindirler. Ülkemizde Artemisia cinsine ait 
yaklaşık olarak 22 tür kaydedilmiştir. Bunlardan Artemisia absinthium L. türü Anadolu’daki doğal 
alanlarda yaygın olarak yetişir ve halk arasında ‘‘Acı pelin”, “Ak pelin”, “Büyük pelin” ve  “Pelin 
otu” gibi yöresel isimlerle bilinmektedir. Bu bitkinin ateş düşürücü, antiseptik, bağırsak 
kurtlarını düşürücü (anti-helmintic), enerji verici (güçlendirici), idrar söktürücü (diüretik) ve 
karın ağrılarını giderici etkisinin olduğu bildirilmektedir (Davis, 1982; Baytop, 1984; Regnault-
Roger ve Hamraoui, 1995; Ved ve Goraya, 2008).    

Artemisia santanicum L. türü ise Anadolu’da kumlu ve tuzlu topraklarda yetişir ve halk arasında 
“Yavşanı”, “Kokulu yavşan” gibi yöresel isimlerle bilinmektedir. Bu bitki, insanlar tarafından 
bağırsaklardaki kurtları düşürmede (anti-helmintic) ve şeker hastalığı (diabete) tedavisinde 
kullanılmaktadır. Son zamanlarda da tıbbi alanda şeker hastalığının tedavisinde etkili olduğu 
doğrulanmıştır (Baytop, 1984; Korkmaz, 2002).   

Bu çalışmada doğal alanlarda yetişen Artemisia cinsine ait (Artemisia santanicum L. ve Artemisia 
absinthium L.) iki bitki türünden elde edilen uçucu yağın çam keseböceği larvalarına karşı 
larvasidal etkisi araştırılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Biyolojik Materyal: Bu çalışmada kullanılan çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Den. & 
Schiff.: Thaumetopoeidae: Lepidoptera)’nin larvaları, Muğla ili, Fethiye ilçesi, Esenköy (Dont) 
Mevkii’nden toplanmıştır. Bulaşık olan Kızılçam ağaçlarının dallarındaki keseler (ağlar), eldiven 
ve budama makası yardımıyla kesilerek, 30 x 45 x 30 cm ebatlarındaki içerisine kurutma kâğıdı 
serilmiş olan karton kutulara konulmuş, bulaşık olmayan sürgünlerden kesilen taze yapraklı 
sürgünler de ilave edilerek, larvaların beslenmesi sağlanmıştır. Bu şekilde laboratuara getirilen 
larvalar, 25±1 ◦C sıcaklık ve %65±5 orantılı nem şartlarında keselerin içerisinden pens yardımıyla 
çıkarılarak, uygulama için Petri kaplarına konmuştur. Bu işlem her larva dönemi için (Ekim 2016 
– Mart 2017 ayları arasında) ayrı ayrı yapılmıştır.  

Bitki Materyali: Bu çalışmada kullanılan Artemisia cinsine ait (Artemisia santanicum L. ve 
Artemisia absinthium L.) iki bitki türü, Erzurum ili, Oltu, Pasinler ve Tortum ilçelerindeki doğal 
alanlardan çiçeklenme dönemlerinde, 2015-2016 yıllarında Haziran-Eylül ayları arasında 
toplanmıştır. Toplanan bitki materyali gölgede, havadar bir yerde günlük çevrilerek, kurutulmuş 
ve bitki materyalleri değirmen yardımıyla küçük parçalara ayrılmış, daha sonra da serin bir depo 
ortamında muhafaza edilmiştir. Bitkilerin herbaryumları hazırlanarak, teşhisleri Prof. Dr. Yusuf 
KAYA tarafından yapılmıştır. Herbaryum örnekleri etiketlenerek, Atatürk Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü herbaryumunda muhafaza edilmektedir. 

Uçucu Yağın Elde Edilmesi: Bu çalışmada uygulanan uçucu yağlar, Artemisia santanicum L. ve 
Artemisia absinthium L. bitki türlerinden elde edilmiştir. Bu bitkiler çiçeklenme döneminde 
(Haziran-Eylül aylarında) toplanarak, gölgede kurutulmuş ve toz haline getirilmiştir.  Toz haline 
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getirilen bitki materyalleri, Clevenger Aparatının 5 litrelik cam balonun içine konulmuş, üzerine 
yeterli miktarda su eklenmiş ve 4-6 saat boyunca kaynatılmıştır. Böylece elde edilen uçucu 
yağdan su, sodyum sülfat ile kurutulmuş, etanol ile yıkanmış, etanol Rotary Evapatörle 
uzaklaştırılmış, denemelerde kullanılmak üzere +4 0C‘de buzdolabında muhafaza edilmiştir. 
Edilen bu uçucu yağlar, daha sonra önemli bir orman zararlısı olan çam keseböceği 
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.)’nin 1., 2., 3., 4. ve 5. dönem larvalarına karşı çalışma 
materyali olarak kullanılmıştır. 

Uçucu Yağların Larvasidal Etkilerinin Test Edilmesi: Laboratuara getirilen çam keseböceği 
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) larvaları üzerinde Artemisia santanicum L.ve 
Artemisia absinthium L. bitki türlerinden edilen uçucu yağların larvasidal etkilerini belirlemek 
için, uçucu yağlar 1:2 (uçucu yağ/etanol) ile çözülerek, son konsantrasyon 10, 15 ve 20 μl/petri 
olacak şekilde stoklar hazırlanmıştır. Daha sonra 9 cm’lik cam Petri kaplarının altına iki kat steril 
edilmiş kurutma kağıdı yerleştirilmiştir. Her bir Petri kabına 10’ar adet larva konulmuş ve stok 
olarak hazırlanmış solüsyonlardan 1 ml püskürtülerek, beslenmeleri için yeterli miktarlarda 
(dönemlerine göre değişen miktarlarda 6-10’ar gr) taze çam yaprağı eklenmiş ve Petrilerin etrafı 
parafilmle sarılmıştır. Solüsyonlar kullanılmadan önce 1 dk. süre ile Vortex cihazıyla iyi bir 
şekilde karıştırılmıştır. Kontrol olarak ise, her larva dönemi için saf su+etanol, pozitif kontrol 
olarak ise Dimilin aktif maddesi (Kormilin 25 WP) kullanılmıştır. Denemeler 25±1ºC sıcaklık, 
%65±5 orantılı nem ve 14/10 aydınlık/karanlık laboratuvar koşullarında yürütülerek, her 
deneme her larva dönemi için 3’er tekerrürlü olarak yapılmıştır. Uygulamanın ardından 12., 24., 
36. ve 48. saatlerde ölü larvaların sayımları yapılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Yapılmış olan bu larvasidal etki denemelerinin 
sonuçlarına göre, Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitki türlerinden elde 
edilen uçucu yağların çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.)’nin her bir 
larva dönemi üzerindeki ölüm oranları belirlenerek, 12., 24., 36. ve 48. saatler sonunda % ölüm 
tabloları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup 
olmadığını belirlemek için, SPSS (Statistical Package for Social Seciences 17,0) yazılım paketi 
kullanılarak, çift yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve Duncan testi ile ortalamalar 
arasındaki farklar test edilmiş ve LD değerlerinin tespiti için probit analizi yapılmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitki uçucu yağlarının, önemli 
bir orman zararlısı çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.: 
Thaumetopoeidae: Lepidoptera)’nin beş larva dönemine karşı larvasidal etkileri test edilmiştir. 
Test sonucunda, uçucu yağların 10, 15 ve 20 µl/Petri dozlarında uygulamalarının kontrollerle 
karşılaştırıldığında, çam keseböceğinin beş larva dönemi üzerinde farklı oranlarda ölümler 
meydana getirdiği gözlemlenmiştir. Uygulama dozu ve zaman arttıkça (A. santanicum’un uçucu 
yağının 4. larva dönemine karşı etkisi hariç) ölüm oranlarının da giderek artığı tespit edilmiştir. 
Uygulama dozlarına göre ölüm oranları kıyaslandığında, en fazla ölümler (%100 oranında) iki 
uçucu yağın en yüksek dozunda (20 µl/petri) meydana gelmiştir. En az ölümlerin ise A. 
santanicum’un uçucu yağı için 4. dönem larvalarında, A. absinthium’un uçucu yağı için ise 5. 
dönem larvalarında meydana gelmiştir. Bunula birlikte, uygulanan iki uçucu yağın 10, 15 ve 20 
μl/petri’lik dozlarına ve 12., 24., 36. ve 48. saatlerindeki ölüm oranlarına bakıldığında, dozlar 
arasındaki ölüm oranlarının birbirinden oldukça farklı olduğu kaydedilmiştir (Tablo 1, 2, 3, 4 ve 
5).  

Çam keseböceğinin 1. larva döneminde 12 saat sonra ve 10 μl/petri’lik dozunda en az ölüm 
oranı A. santanicum’un uçucu yağı için %20,0 iken, 48 saat sonra %73,3 olarak bulunmuştur. A. 
absinthium’un uçucu yağının 1. larva dönemine uygulamasından 12 saat sonra ise bu ölüm oranı 
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%50 iken, 48 saat sonra tamamının öldüğü (%100) kaydedilmiştir. Benzer şekilde, A. 
santanicum’un uçucu yağının 1. dönem larvalarına karşı 10, 15 ve 20 μl/petri’lik dozlarına 
uygulamasının 24. ve 36. saatlerindeki ölüm oranları sırasıyla %46,6, %70,0; %60,0, %66,6; %100 
ve %100 olarak saptanmıştır. A. absinthium’un uçucu yağının 1. larva dönemine 
uygulamasından 24 ve 36 saat sonra ise bu ölüm oranları sırasıyla %66,6, %70,0; %83,3, %86,6; 
%100 ve %100 olarak bulunmuştur (Tablo 1).  Bu iki bitki uçucu yağı karşılaştırıldığında çam 
keseböceğinin 1. dönem larvasına karşı A. absinthium’un uçucu yağının tüm uygulama 
dozlarında daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde, 2. dönem larvalarına karşı A. santanicum’un uçucu yağının 10, 15 ve 20 
μl/petri’lik dozlarında uygulamasının 12., 24., 36. ve 48. saatlerindeki en az ve en fazla ölüm 
oranları sırasıyla %30,0 ve %90,0 olarak tespit edilmiştir. A. absinthium’un uçucu yağı için ise bu 
oranlar sırasıyla %40,0 ve %100 olarak kaydedilmiştir. 2. dönem larvalarına karşı bu iki bitkinin 
larvasidal etkisi karşılaştırıldığında A. absinthium’un uçucu yağının daha etkili olduğu 
saptanmıştır (Tablo 2). 

 3. dönem larvalarına karşı A. santanicum’un uçucu yağının tüm  dozlarında (10, 15 ve 20 
μl/petri) uygulamasının 12., 24., 36. ve 48. saatlerindeki en az ve en fazla ölüm oranları ise 
sırasıyla %33,6 ve %83,3 olarak bulunmuştur.  Bununla birlikte, A. absinthium’un uçucu yağı için 
ise bu oranlar sırasıyla %6,66 ve %80 olarak kaydedilmiştir. 3. dönem larvalarına karşı bu iki 
bitkinin larvasidal etkisi karşılaştırıldığında, A. santanicum’un uçucu yağının  A. 
absinthium’unkinden daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 

4. dönem larvalarına karşı A. santanicum’un uçucu yağının 10, 15 ve 20 μl/petri’lik dozlarında 
uygulamasının tüm zamanlarındaki (12., 24., 36. ve 48. Saatlerindeki) en az ve en fazla ölüm 
oranları da sırasıyla %10,0 ve %56,6 olarak görülmüştür.  Bununla birlikte, A. absinthium’un 
uçucu yağı için ise bu oranlar sırasıyla %23,3 ve %60 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler dikkate 
alındığında, 4. dönem larvalarına karşı A. absinthium larvasidal etkisinin daha yüksek olduğu 
kaydedilmiştir (Tablo 4). 

Benzer şekilde, 5. dönem larvalarına karşı A. santanicum’un uçucu yağının tüm dozlarında (10, 
15 ve 20 μl/petri) ve tüm zamanlarında (12., 24., 36. ve 48. saatlerindeki) uygulamasının en az 
ve en fazla ölüm oranları ise sırasıyla %16,66 ve %80 olarak bulunmuştur. Fakat, A. 
absinthium’un uçucu yağı için bu oranlar %10 ve %66,6 olarak kaydedilmiştir. Bunlar dikkate 
alındığında, 5. dönem larvalarına karşı A. santanicum’un uçucu yağının, A. absinthium’un 
larvasidal etkisinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 5). 

Genel olarak, tüm bu veriler dikkate alındığında, A. absinthium’un uçucu yağının çam 
keseböceğinin 5. dönem larvalarına karşı daha az etkili olduğu, fakat 1. dönem larvalarına karşı 
ise oldukça toksik etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla beraber, A. santanicum’un uçucu 
yağının 1. dönem larvalarına karşı uygulamasında daha fazla toksik etki gösterdiği, ancak, 4. 
dönem larvalarına karşı ise en az toksidite gösterdiği kaydedilmiştir. Çam keseböceğinin tüm 
larva dönemlerindeki larva ölüm oranları karşılaştırıldığında ise A. santanicum ve A. 
absinthium’un 4. ve 5. dönem larvalarına karşı daha az etkili oldukları gözlemlenmiştir (Tablo 1, 
2, 3, 4 ve 5). 

Geçmişte, uçucu yağların çam keseböceğine karşı toksiditesi üzerinde farklı araştırıcılar 
tarafından bir çok çalışma yapılmıştır. Çetin ve ark. (2006),  Origanum onites ve Citrus 
aurentium bitki uçucu yağlarının çam keseböceğinin 4. ve 5. larva dönemleri üzerinde %1’lik doz 
uygulamasının 24. saatinde %72,5 ile %97,5 arasında ölüm oranlarını saptamışlardır. Yapılan bu 
çalışmada ise A. santanicum’un uçucu yağının 4. dönem larvaları üzerinde uygulamasından 24 
saat sonra 10, 15 ve 20 μl’lik dozlarındaki ölüm oranları sırasıyla %33,3, %43,3 ve %36,6 olarak 
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saptanırken, A. absinthium’un uçucu yağı için bu oranlar %36,6, %36,6 ve %50,0 olarak 
bulunmuştur (Tablo 4). Benzer şekilde, A. santanicum’un uçucu yağının 5. dönem larvaları 
üzerinde 24 saat sonra ve 10, 15 ve 20 μl’lik uygulama dozlarındaki ölüm oranları %26,6, %43,3 
ve %63,3 iken,  A. absinthium’un uçucu yağı için bu oranlar %20,0, %20,0 ve %46,6 olarak 
kaydedilmiştir (Tablo 5). Bu da iki çalışmanın birbirini destekler nitelikte olduğunu 
göstermektedir. Ünal ve Akkuzu (2009), Azadirachta indica bitkisinden elde edilen 
azadirachtin’in çam keseböceği larvaları üzerinde anti-fidant (beslenmeyi engelleyici) etkisinin 
olduğunu belirlemişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise A. santanicum ve A. absinthium bitki uçucu 
yağlarının çam keseböceğinin larvaları üzerinde larvasidal etkisinin olduğu saptanmıştır. Her iki 
çalışmada da uçucu yağların, uygulama süreleri ve dozlarına bağlı olarak larvasidal etkilerinin 
giderek arttığı görülmektedir (Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5).  

Kesdek ve ark. (2013), Achillea gypsicola, Origanum acutidens, O. onites, O. rotundifolium, 
Satureja hortensis, S. spicigera, Tanacetum argyophyllum ve Thymus sipyleus bitkilerinden elde 
edilen uçucu yağların, çam keseböceğinin 2., 3. ve 4. dönem larvaları  üzerinde uygulamasından 
24 saat sonra en düşük ölüm oranlarını, A. gypsicola uçucu yağının 20 µl’lik dozunda 2. dönem 
larvaları için %80; S. spicigera uçucu yağının 10 µl’lik dozunda 3. dönem  larvaları için %60 ve 4. 
dönem larvaları için ise %46,6 olarak kaydetmişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise A. santanicum 
bitkisinden elde edilen uçucu yağın uygulanmasından 24 saat sonra çam keseböceğinin 2., 3. ve 
4. dönem larvalarına karşı en düşük ölüm oranları sırasıyla %43,3,  %46,6 ve %33,3 (10 µl’lik 
dozda);  A. absinthium’un uçucu yağı için ise %53,3, %26,6 (10 µl’lik dozda) ve %36,6 (10 ve 15 
µl’lik dozlarda) olarak bulunmuştur (Tablo 1 ve 3). Bu iki çalışmanın sonuçları 
karşılaştırıldıklarında, birbirlerini destekledikleri görülmektedir. 

Kesdek ve ark. (2014), Nepeta meyeri ve Tanacetum argyrophyllum bitki ekstraktlarının 
larvasidal etkinliklerini test etmek amacıyla çam keseböceğinin 2., 3. ve 4. dönem larvaları 
üzerinde yaptıkları çalışmada, 1mg/petri dozda uygulamadan 24 ve 48 saat sonra en yüksek 
ölüm oranları 2. dönem larvaları için sırasıyla %73,3, %83,3 ve %100 olarak kaydetmişlerdir. 
Aynı araştırıcılar, 3. ve 4. dönem larvaları üzerinde ise %0,00 ile %90,0 arasında ölümlerin 
meydana geldiğini bulmuşlardır. Sunulan bu çalışmada ise A. santanicum’un uçucu yağının çam 
keseböceğinin larvalarına karşı 10, 15 ve 20 µl’lik dozlarında uygulanmasından 24 ve 48 saat 
sonrasındaki ölüm oranları 2. dönem larvaları için sırasıyla %43,3, %66,6 ve %66,6; %60,0, 
%86,6 ve %90,0; 3. dönem larvaları için %46,6, %50 ve %66,6; %56,6, %63,3 ve %83,3; 4. dönem 
larvaları için ise bu oranlar %33,3, %43,3 ve %36,6; %40, %56,6 ve %46,6 olarak kaydedilmiştir. 
Benzer şekilde aynı çalışmada, A. absinthium’un uçucu yağının uygulamasında bu ölüm oranları 
2. dönem larvaları için sırasıyla %53,3, %83,3 ve %100; %63,3, %93,3 ve %100; 3. dönem 
larvaları için %26,6, %36,6 ve %46,6; %60,0, %53,3 ve %80,0; 4. dönem larvaları için ise bu 
oranlar %36,6, %36,6 ve %50; %50, %43,3 ve %60 olarak gözlemlenmiştir (Tablo 2, 3 ve 4). 
Kullanılan bu uçucu yağların larvasidal etkilerine göre, bunların Dimilin kimyasalına alternatif 
olarak kullanılabileceğini ortaya konulmuştur. 

A. santanicum’un uçucu yağının çam keseböceğinin larvalarına karşı uygulanmasından 48 saat 
sonraki letal doz (LD) toksiditelerine bakıldığında ise, LD50 değerleri 1., 2., 3., 4. ve 5. dönem 
larvaları için ise sırasıyla 0,610, 0,752, 0,860, 2,400 ve 1,320 olarak kaydedilmiş, en fazla toksik 
etki 0,610 µl/larva dozda 1. dönem larvası için ve en az toksik etki ise 2,400 µl/larva dozda 4. 
dönem larvaları için tespit edilmiştir. Benzer şekilde, beş larva dönemlerinin LD90 değerleri ise 
sırasıyla 2,112, 2,703, 6,304, 1373,981 ve 5,970 olarak bulunmuş ve en fazla toksik etki 2,112 
µl/larva dozda 1. dönem larvalarına, en az toksidite ise 1373,981 µl/larva dozda 4. dönem 
larvalarına karşı kaydedilmiştir. A. absinthium’un uçucu yağının çam keseböceğinin larvalarına 
karşı uygulanmasından 48 saat sonraki letal doz (LD) toksiditelerine bakıldığında, 1. dönem 
larvası için LD50 ve LD90 değerlerinin oldukça düşük ve toksiditelerinin ise son derece az olduğu 
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görülmüştür. Bununla birlikte, 2., 3., 4. ve 5. dönem larvaları için LD50 değerleri ise sırasıyla 
0,845, 0,731, 1,553 ve 2,020 olarak kaydedilmiş, en fazla toksik etki 0,731 µl/larva dozda 3. 
dönem larvası için ve en az toksik etki ise 2,020 µl/larva dozda 5. dönem larvaları için 
saptanmıştır. Benzer şekilde, 2., 3., 4. ve 5. dönem larvaları için LD90 değerleri ise sırasıyla 1,657, 
16,092, 2073,885 ve 21,811 olarak bulunmuş ve en fazla toksik etki 1,657 µl/larva dozda 2. 
dönem larvalarına, en az toksidite ise 2073,885 µl/larva dozda 4. dönem larvalarına üzerinde 
saptanmıştır (Tablo 6, 7, 8, 9 ve 10). 

Bu sonuçlardan yola çıkılarak, elde edilen veriler A. santanicum ve A. absinthium L. bitkilerinden 
izole edilen uçucu yağların, milli değerlerimizden biri olan ormanlarımızın en önemli 
zararlarından çam keseböceği (T. pityocampa)’nin larvalarına karşı mücadelede 
kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın daha sonraki çalışmalara bir kaynak 
olabileceğini ümit edilmektedir. 

Tablo 1. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 1. dönem  larvaları üzerinde larvasidal etkisi 

1. DÖNEM LARVA 

 
Uçucu Yağlar 

 
Doz (µL/petri) 

Ölüm (%) 

Maruz kalma süresi (Saat) 

 
Artemisia santanicum 

 12 24 36 48 

10 20.0 ± 5.77 b 46.6 ± 6.66 b 70.0 ± 0.0 b 73.3 ± 3.33 b 

15 46.6 ± 6.66 c 60.0 ± 5.77 c 66.6 ± 8.81 b 80.0 ± 0.0 c 

20 73.3 ± 6.66 d 100 ± 0.00 e 100 ± 0.00 d 100 ± 0.00 d 

Artemisia absinthium 

10 50.0 ± 11.5 c 66.6 ± 8.81 c 70.0 ± 5.77 b 100 ± 0.00 d 

15 73.3 ± 3.33 d 83.3 ± 6.66 d 86.6 ± 8.81 c 100 ± 0.00 d 

20 96.6 ± 3.33 e 100 ± 0.0 100 ± 0.0 d 100 ± 0.00 d 

Pozitif kontrol  
(Dimilin) 

15 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 d 100 ± 0.0 d 

Kontrol 
(Saf su+Etanol) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 

 

Tablo 2. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 2. dönem larvaları üzerinde larvasidal etkisi 

2. DÖNEM LARVA 

Uçucu Yağlar Doz (µL/petri) 
Ölüm (%) 

Maruz kalma süresi (Saat) 

 
Artemisia santanicum 

 12 24 36 48 

10 30.0 ± 0.0 b 43.3 ± 3.33 b 53.3 ± 3.33 b 60.0 ± 5.77 b 

15 43.3 ± 3.33 bc 66.6 ± 6.66 c 80.0 ± 0.0 cd 86.6 ± 6.66 c 

20 53.3 ± 8.81 c 66.6 ± 6.66 c 73.3 ± 6.66 c 90.0 ± 10.0 c 

Artemisia absinthium 

10 40.0 ± 5.77 bc 53.3 ± 6.66 b 56.6 ± 8.81 b 63.3 ± 5.33 b 

15 46.6 ± 3.33 c 83.3 ± 8.81 d 90.0 ± 10.0 de 93.3 ± 6.66 c 

20 76.6 ± 12.0 d 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.00 c 

Pozitif kontrol 
(Dimilin) 

15 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 c 

Kontrol 
(Saf su+Etanol) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 
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Tablo 3. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 3. dönem larvaları üzerinde larvasidal etkisi 

3. DÖNEM LARVA 

Uçucu Yağlar Doz (µL/petri) Ölüm (%) 

Maruz kalma süresi (Saat) 

 
Artemisia santanicum  

 12 24 36 48 

10 33.3 ± 3.33 c 46.6 ± 6.66 cd 50.0 ± 5.77 bc 56.6 ± 6.66 b 

15 36.6 ± 3.33 c 50.0 ± 5.77 d 53.3 ± 8.81 bc 63.3 ± 3.33 b 

20 56.6 ± 3.33 d 66.6 ± 3.33 e 80.0 ± 5.77 d 83.3 ± 3.33 c 

Artemisia absinthium 
 

10 6.66 ± 3.33 a 26.6 ± 3.33 b 56.6 ± 3.33 bc 60.0 ± 5.77 b 

15 23.3 ± 3.33 b  36.6 ± 6.66 bc 46.6 ± 3.33 b 53.3 ± 5.33 b 

20 30.0 ± 5.77 bc 46.6 ± 8.81 cd 63.3 ± 12.0 c 80.0 ± 11.5 c 

Pozitif kontrol 
(Dimilin) 

15 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 f 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 d 

Kontrol 
(Saf su+Etanol) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 

 

Tablo 4. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 4. dönem larvaları üzerinde larvasidal etkisi 

4. DÖNEM LARVA 

Uçucu Yağlar 
Doz 

(µL/petri) 

Ölüm (%) 

Maruz kalma süresi (Saat) 

 
Artemisia santanicum 

 12 24 36 48 

10 10.0 ± 5.77 b 33.3 ± 6.66 b 36.6 ± 3.33 b 40.0 ± 0.0 b 

15 20.0 ± 0.0 c 43.3 ± 3.33 cd 50.0 ± 10.0 bc 56.6 ± 6.66 cd 

20 26.6 ± 3.33 c 36.6 ± 6.66 bc 43.3 ± 6.66 bc 46.6 ± 3.33 bc 

Artemisia absinthium 

10 23.3 ± 3.33 c 36.6 ± 3.33 bc 46.6 ± 6.66 bc 50.0 ± 5.77 bcd 

15 26.6 ± 3.33 c 36.6 ± 3.33 bc 40.0 ± 5.77 b 43.3 ± 6.66 b 

20 36.6 ± 3.33 d 50.0 ± 0.0 d 56.6 ± 6.66 c 60.0 ± 5.77 d 

Pozitif kontrol 
(Dimilin) 

 
15 

 
100 ± 0.0 e 

 
100 ± 0.0 e 

 
100 ± 0.0 d 

 
100 ± 0.0 e 

Kontrol 
(Saf su+Etanol) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 

 

Tablo 5. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 5. dönem larvaları üzerinde larvasidal etkisi 

5. DÖNEM LARVA 

Uçucu Yağlar Doz  
(µL/petri) 

Ölüm (%) 

Maruz kalma süresi (Saat) 

 
Artemisia santanicum  

 12 24 36 48 

10 16.6 ± 6.66 b 26.6 ± 3.33 b 36.6 ± 6.66 bc 43.3 ± 6.66 b 

15 30.0 ± 5.77 c 43.3 ± 6.66 c 46.6 ± 3.33 c 56.6 ± 6.66 c 

20 53.3 ± 6.66 d 63.3 ± 8.81 d 70.0 ± 0.0 d 80.0 ± 5.77 d 

Artemisia absinthium  10 10.0 ± 5.77 ab 20.0 ± 10.0 b 30.0 ± 11.5 b 40.0 ± 5.77 b 

15 10.0 ± 5.77 ab 20.0 ± 0.0 b 33.3 ± 3.33 bc 36.6 ± 3.33 b 

20 30.0 ± 5.77 c 46.6 ± 3.33 c 63.3 ± 8.81 d    66.6 ± 6.66 c 

Pozitif kontrol 
(Dimilin) 

15 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 

Kontrol 
(Saf su+Etanol) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 
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Tablo 10. Artemisia santanicum L. ve Artemisia absinthium L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların çam 
keseböceği (Taumetopoea pityocampa)’nin 5. dönem larvaları üzerinde LD50 ve LD90 değerleri *Değerler çok 
yüksektir 

1.Dönem Larva 

 LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Artemisia santanicum 0.610 2.112 4.571 2.377 ± 0.899 

Artemisia absinthium * * * * 

Dönem Larva 

 LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Artemisia santanicum 0.752 2.703 11.022 2.306 ± 0.790 

Artemisia absinthium 0.845 1.657 6.247 4.383 ± 1.198 

Dönem Larva 

 LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Artemisia santanicum 0.860 6.304 3.013 1.481 ± 0.711 

Artemisia absinthium 0.731 16.092 8.509 4.383 ± 1.198 

Dönem Larva 

 LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Artemisia santanicum 2.400 1373.981 2.555 0.465 ± 0.673 

Artemisia absinthium 1.553 2073.885 4.001 0.410 ± 0.672 

Dönem Larva 

 LD50 LD90 X2 Slope ± SE 

Artemisia santanicum 2.400 1373.981 2.555 0.465 ± 0.673 

Artemisia absinthium 1.553 2073.885 4.001 0.410 ± 0.672 
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Abstract 

Lithosphere on outer part of the earth and pedosphere formed above this basically contain 
cluster of elements. Elements entering into chemical composition of earth minerals are held via 
an electrical force and distance or proximity of these elements ensures these bonds to be 
strong. Plant nutrients are elements that need to be absolutely in the growth environment for 
the growth and development of the plant. In order to meet the food needs of humans along 
with the rapidly rising world population, yield obtained per unit area also needs to increase at 
the same rate. Chemical fertilizers are intensively applied in the agricultural areas in order to 
meet this need. While nutrients required by plants are provided for the soil by fertilization, 
other elements in chemical fertilizer resources are given into soil and accumulated in the soil. 
Heavy metals are accumulated more in lands close to highways. These elements and heavy 
metals existing in considerable amounts in these cultivation areas are included into food chain 
by plants and cause various health problems in the organisms consuming these plants. In this 
review, it was emphasized that some elements, which were plant nutrients, were also heavy 
metal and their excessive amount had toxic effect and importance of these elements was 
explained. 

 Keywords: Elements, Trace elements, Heavy metal, Soil. 

Elementler ve Ağır Metaller 

Özet 

Dünya üzerinde yer alan litosfer ve bunun üzerinde şekillenen pedosfer temel olarak elementler 
kümesinden oluşmaktadır. Toprak minerallerinin kimyasal bileşimine giren elementler, 
elektriksel bir güçle tutulurlar ve bu elementlerin birbirine olan uzaklığı veya yakınlığı bu 
bağların güçlü olmasını sağlar. Bitki besin elementleri ise bitkinin büyümesi ve gelişmesi için 
yetiştirildiği ortamda mutlak bulunması gereken elementlerdir. Dünya nüfusunun hızla 
artmasıyla birlikte insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için birim alandan elde ettikleri 
verimin de aynı oranda artması gerekmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için tarım alanlarında 
yoğun kimyasal gübre uygulamaları yapılmaktadır. Gübreleme ile toprağa, bitki için gerekli besin 
elementleri sağlanırken, kimyasal gübre kaynaklarında bulunan diğer elementler de toprağa 
verilmekte ve toprakta birikmektedir. Karayollarına yakın arazilerde ağır metal birikimi daha 
fazla olmaktadır. Yetiştiricilik yapılan alanlarda fazla miktarda bulunan bu elementler ve ağır 
metaller bitkiler tarafından alınarak besin zincirine dâhil edilmekte ve bu bitkileri tüketen 
canlılarda çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu derlemede bitki 
besin elementi olan bazı elementlerin aynı zamanda ağır metal olduğu ve fazlası toksik etki 
yaptığı vurgulanarak bu elementlerin önemi açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elementler, iz elementler, ağır metaller, toprak. 

GİRİŞ 

Günümüzde toprak, su ve hava gibi ortamlarda yaygın bir şekilde birikmeye başlayan ağır 
metaller, dünya üzerindeki tüm organizmaların yaşamını tehdit eden önemli bir çevre felaketi 
halini almıştır. Ağır metallerin aşırı bir şekilde çevreye yayılmasının sebepleri, sanayi ve 
teknolojik faaliyetler, egzoz gazları salınımı, madencilik, yanardağ faaliyetleri, tarımsal gübre ve 
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ilaçlar ile kentsel atıklardır (Stresty ve Madhava Rao, 1999; Halim ve ark., 2003; Samarghandi ve 
ark., 2007).  

Ekosfere ulaşan mikro elementler veya ağır metallerden çinko, mangan, kobalt, bakır, nikel ve 
molibden bitki gelişimi için mutlak gerekli iken alüminyum, vanadyum, arsenik, cıva, kurşun, 
kadmiyum ve selenyum toksik (=zehir) etkilidir. Bitki doku ve organlardaki aşırı ağır metal 
birikimi bitkilerin vejetatif ve generatif organlarının gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir 
(Gür ve ark., 2004). Ağır metallerin topraktaki miktarı genellikle 1 ila 100 000 mg kg-1 arasında 
değişir. Ağır metal fazlalığı, toprak kalitesini, ürün verim ve kalitesini olumsuz yönde 
etkilemekte (Long ve ark., 2002) ve sonuç olarak tüm canlılar tehlikeli olmaktadır (Blaylock ve 
Huang, 2000). 

Toksisite (=zehir etkisi), metalden metale değişebildiği gibi, organizmadan organizmaya da 
değişiklik gösterebilmektedir. Olumlu veya olumsuz etkiler sadece elementin çeşidi ve miktarına 
bağlı olmayıp değişik türlerin genetik esaslı fizyolojik davranışları ile de ilgilidir (Haktanır ve 
Arcak, 1998). Bitki direncinin bilinebilmesi için ağır metallerin tür ve miktarı, yarayışlılığı, zararın 
şiddeti ve türü ayrıca zarar oluşum süreci dikkate alınmalıdır. Bu özelliklerin bilinmesi, bitkilerin 
gelişimi ve canlılığı açısından oldukça önemlidir (Paschke ve ark, 2005). 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte insanların tüketim ihtiyaçları da buna paralel olarak 
artmaktadır. Gıda ihtiyacı bunlar içinde ilk sırada yer almaktadır. İnsanların gıda ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için tarım alanlarından daha fazla ürün alması gerekmektedir. Çünkü artan 
dünya nüfusuna karşı, toprak aynı kalmakta hatta yanlış kullanımlar sebebiyle elden 
çıkmaktadır. Entansif tarımda birim alandan daha fazla ürün almak için daha fazla kimyasal 
madde kullanılmaktadır. Bu derleme çalışmasında kimyasal maddelerle birlikte toprağa verilen 
ve fazlası canlılar için toksik etki yapan elementler veya ağır metaller anlatılmıştır. 

ELEMENTLER 

Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışması mümkün olmayan basit ve temel 
maddeler olarak adlandırılan elementler metaller ve ametaller olarak ikiye ayrılır. Dünyanın 
üzerinde yer alan litosfer (=kabuk) ve bunun üzerinde şekillenen pedosfer (=toprak) temel 
olarak elementler kümesidir. Toprak elementlerinin kökeni toprakları oluşturan ana 
materyalden kaynaklanır. Toprak minerallerinin kimyasal bileşimine giren elementler, 
elektriksel bir güçle tutulurlar ve bu elementlerin birbirine olan uzaklığı veya yakınlığı bu 
bağların güçlü olmasını sağlar. Burada elementlerin iyonik yarıçapları ön plana çıkmaktadır 
(Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Bazı elementlerin iyonik yarıçapları 

(Goldschmidt, 1970; Altınbaş, 2000) 

Si+ = 0,39 °A* Na+= 0,98 °A 

Al3+= 0,57 °A Ca2+= 1,06 °A 

Fe2+= 0,60 °A K+= 1,33 °A 

Mg2+= 0,78 °A O2-= 1,40 °A 

Fe2+= 0,83 °A Ba2+= 1,43 °A 

*A=1/10000µ =1/107 mm 

Yer Kabuğunun %99’unu 8 element oluşturur ve bunlardan oksijen elementi ağırlık olarak 
yaklaşık %47’sini, hacim olarak ise yaklaşık %92’sini meydana getirir. 
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Çizelge 2. Yeryüzünde en fazla bulunan elementler (Bear, 1965) 

Element Ağırlık (%) Hacim (%) Oksitler Ağırlık (%) 

O 46,6 91,77   

Si 27,7 0,88 SiO2 59,3 

Al 8,1 0,76 Al2O3 15,1 

Fe 5,0 0,68 Fe2O3 7,2 

Ca 3,6 1,48 CaO 7,9 

Na 2,8 1,6 Na2O 3,8 

K 2,6 2,14 K2O 3,1 

Mg 2,1 0,56 MgO 3,5 

 

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ 

Bitkiler geliştikleri ortamdan toprak altı ve toprak üstü organlarıyla çok sayıda element alırlar. 
Rus bilim insanlarına göre bitkilerin geliştikleri ortamdan 74 element aldıkları belirlenmiştir 
(Halilova, 1996). Bu elementlerin çok küçük bir bölümü bugünkü bilgilerimize göre bitkiler için 
vazgeçilmezdir. Bu elementlere bitki gelişmesi için mutlak gerekli bitki besin elementleri 
denilmektedir ve ışık enerjisi karşısında gerçekleştirilen fotosentez sonucu ışığın fiziksel 
enerjisinin kimyasal gıda enerjisi şeklinde depo edildiği organik maddenin yapımında kullanılan 
ve bitkiler tarafından az ya da çok absorbe edilen kimyasal elementler anlaşılır (Kacar ve Katkat, 
2015). Yapılan araştırmalarda bitkiler için mutlak gerekli 16 tane besin elementi tespit 
edilmiştir. Bitki ihtiyacına ve alımına göre makro ve mikro elementler olarak iki gruba ayrılmıştır.  

Çizelge 4. Mutlak gerekli bitki besin elementleri 

Fazla miktarda kullanılanlar Az miktarda kullanılanlar 

Hava ve sudan alınanlar Toprak katı maddelerinden alınanlar 

Element Alınış şekli Element Alınış şekli Element Alınış şekli 

Karbon CO2 Nitrojen NH4
+, NO3

- Demir Fe++, Fe+++ 

Hidrojen H+, HOH Fosfor H2PO4
- Manganez Mn++++ 

Oksijen O2, OH- Potasyum K+ Bakır Cu++ 

 
CO3

= Kalsiyum Ca++ Çinko Zn++ 

 
SO4

= Magnezyum Mg++ Molibden MoO4
--- 

 
CO2 Kükürt SO4

= Bor BO3
--- 

    
Klor Cl- 

 

AĞIR METALLER 

Ağır metaller özgül ağırlıkları 5 gr/cm3’den, atom numarası 20 den büyük olan elementlerdir ve 
periyodik cetvelin geçiş elementleri olarak tanınan geniş bir grubuna aittirler. Aslında ağır metal 
terimi, literatüre çevre kirliliği ile girmiştir. Kirlenme ve toksisite bakımından bir yan anlam 
olarak kullanılmaktadır. Metallerin yoğunluk değerleri ile biyolojik etkileri arasında bir ilgi 
yoktur. Bu grubun içine 70 kadar element girmekle birlikte çevre açısından önemli 20 element 
öne çıkmaktadır (Fe, Mn, Zn, Cu, V, Co, Ni, Cr, Pb, Be, Cd, Tl, Sb, Se, Sn, Ag, As, Hg, Al). Bunların 
bir kısmı bitki ve hayvanlar için mikro besin maddesi (Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Ni) olabilmekte, izin 
verilebilir sınırı aşmadığı sürece toksik olmamaktadır (Yıldız, 2004).     

Zn, Fe, Cu, Mn gibi bazı ağır metaller, hem bitki hem de insan vücudu için iz miktarlarda da olsa 
mutlak gerekli olan metallerdir. Örneğin Fe, anemiyi önler; Zn ise, 100’den fazla enzim 
reaksiyonlarında bir eş etken olarak yer alır. Bu elementler düşük miktarlarda bulunan ve iz 
elementler veya mikro besin elementleri olarak da bilinen metallerdir. Ancak, yüksek dozlarda, 
vücut için zehir olabilirler ya da diğer iz elementlerin noksanlığına sebep olabilirler (Farr, 2009).  

 



 

Proceedings Book of  II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey                       30 
 

1. Ağır metaller ve çevreye etkileri 

Yakıtlar, geri dönüşümlü olarak kullanılan atıklar, maden ocakları, tarımsal ilaç ve fosfatlı 
gübreler, tarımda sulama için kullanılan atık sular, ağır metaller ve ağır metalik bileşiklerin 
çevreye yayılmasında, toprak ve bitkilerin kirlenmesinde etkili olmaktadır (Peterson, 1993). 
Toprak, su kaynakları ve bitki örtüsünün kirlenmesiyle, insan ve hayvanların tükettiği gıdalar da 
bu kirleticilerden etkilenmektedir. Ağır metaller, iklim ve çevre şartlarına dirençli olup biyolojik 
sistemlerde ve besinlerde birikim yaparlar (Dağhan, 2011; Schüürmann ve Markert, 1998; Sunlu 
ve Egemen, 1998; Harte ve ark., 1991). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve artarak devam eden 
hava ve ağır metal kirliliği günümüzde bütün canlıları tehdit etmektedir. Bu tehdit bitkiler 
üzerinde çok daha fazladır. Bitkilerin vejetatif organlarının önemli derecelerde ağır metallerden 
etkilediği birçok çalışmada tespit edilmiştir. Ağır metal kirliliği sadece vejetatif organları değil, 
aynı zamanda generatif organları da etkilediği bildirilmektedir (Zheljazkov ve Nielsen, 1996). 

Ağır metallerin yol açtığı çevre ve özellikle toprak kirliliği tüm dünyada büyük bir öneme 
sahiptir. Çünkü, canlılar olarak toprağa bağımlıyız ve aynı zamanda toprak, elementleri tutma ve 
başka ortamlara verme özelliğine sahiptir.  

1.1. Arsenik (As) 

Metalloid (=madenimsi) özellik gösteren arsenik çevrede çok yaygındır ve özellikle toprakta +5 
değerlikli bileşikleri diğer arsenik türlerine oranla daha fazla bulunur. Topraktaki yoğunluğu 0,1-
40 ppm (=mg kg-1) arasında değişmektedir ve organik maddelere bağlı olarak da bulunan 
arsenik, organik maddelerin oksidasyonuyla (=yanma) suya ve oradan bitkilere geçer. Arsenik en 
çok deniz ürünlerinde bulunmaktadır (Vural, 1993). Bitkilerdeki arsenik oranı bitkinin bulunduğu 
coğrafi konum, topraktaki arsenik miktarı ve çevresel etmene bağlı olarak farklılık gösterir 
(Yağmur ve Hancı, 2002).  

İnorganik arsenik, kanserojen olarak bilinir ve cilt, akciğer, karaciğer ve mesane kanserine sebep 
olabilir. Düşük arsenik miktarları kırmızı ve beyaz kan hücrelerinde azalma, kalp ritminde 
bozukluk, el ve ayaklarda karıncalanma hissi, mide bulantısı ve kusmaya sebep olabilir (Hu, 
2002; Martin ve Griswold, 2009; Mor ve ark. 2009).  

Yüzey ve içme sularında yüksek düzeyde arsenik bulunması deri ve guatr kanserine sebep 
olmaktadır. İçme sularında 0,5-1,0 mg lt-1 As bulunması insanlarda akut zehirlenmelere sebep 
olmaktadır.  

1.2. Cıva (Hg)  

Cıva, özgül ağırlığı 13,6 gr cm-3, atom numarası 80 olan kimyasal bir elementtir. Cıva doğal 
olarak element formundadır ve normal sıcaklıkta sıvı olan tek metaldir, gümüşî renklidir. Sadece 
ısıtıldığı zaman değil, oda sıcaklığında da buharlaşır. Cıva buharı zehirlidir. Civanın kimyasal 
yapısı, zehirlilik derecesinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Kolaylıkla çevrede ve hayvan 
dokularında oluşabilen metil-cıva zehirlilik yönünden büyük öneme sahiptir ve bu formlar 
cıvanın en zehirli formudur (Vural, 1993). Metil-cıva ve diğer sentetik ve organik cıva bileşikleri 
20. yüzyılın başlarında tahıl tohumlarının mantarlara karşı korunması için kullanılmıştır. Daha 
sonra tüm dünyada alkil cıva bileşiklerinin tohumlarda kullanımı yasaklanmıştır. 

Element, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Maden filizi olarak ve kömür, petrol gibi 
fosil yakıtlarda doğal olarak bulunur. Bunlar, elementel cıva, inorganik ve organik cıva bileşikleri 
şeklindedir (Bahçebaşı, 2011). Modern teknolojide cıva ve bileşenleri, tarım ilaçları, boya, kâğıt 
ve diğer sanayi kollarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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Diş dolguları için kullanılan amalgam, cıva içermektedir ve bu cıva yemeklerin ağızda çiğnenmesi 
ve sıcak veya asitli yiyeceklerin etkisiyle ağızda cıva buharı oluşturmaktadır (Pehlivan ve ark., 
1993; Bahçebaşı, 2011). Gıda Sağlık Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
gıdalarda bulunabilecek en yüksek cıva miktarı 0,05 ppm (=mg kg-1) olarak belirlenmiştir.  

Fosil yakıtların yanması, madencilik sektöründe cıva içeren kayaçların kırılması, katı atık depo 
sahalarından sızma, atık pillerin rastgele atılması, diş hekimliğinde kullanılan amalgam dolgular 
ve evde kullanılan cıva içeren aletlerin kırılması gibi insan faaliyetleri sonucunda yılda 20 000 
ton cıva çevreye yayılmaktadır. Böylece, havada ve suda ki cıva oranları yükselmektedir. 
Kirlenmemiş yüzey sularında ölçülen cıva değeri 0.001 mg lt-1'den daha düşüktür. Ancak, cıva 
kirliliğinin söz konusu olduğu sularda ölçülen cıva yoğunluğunun 0.03 mg lt-1 ve daha yüksek 
olduğu görülmektedir (Gray, 2008).  

1.3. Kadmiyum (Cd)  

Atom numarası 48 olan kadiyumun, genelikle oksijen (kadmiyum oksit), klorin (kadmiyum klorit) 
veya sülfür (kadmiyum sülfat) gibi elementlerle birleşik halde bulunmaktadır. Toprakta 
belirlenen kadiyum yoğunluğunun genellikle 0,5 kg ha-1’dan az olduğu ve kadiyumun toksisite 
etkisinin toprak çözeltisinde 0,1-1,0 mg lt-1 olduğu, ayrıca atık sularla sulama yapılan 
topraklarda sınır değer 5-20 kg ha-1 alınması gerektiği ve düzenli olarak  gübreleme yapılan 
topraklarda süperfosfatlı gübreler kullanıldığında toksik etki edecek kadar birikimler olduğu 
bildirilmiştir (Haktanır, 1987; Lodenius 1989).    

İnsan yaşamını etkileyen önemli kadmiyum kaynakları; sigara dumanı, rafine edilmiş yiyecek 
maddeleri, su boruları, kahve, çay, kömür yakılması, kabuklu deniz ürünleri, tohum aşamasında 
kullanılan gübreler ve endüstriyel üretim aşamalarında oluşan baca gazlarıdır. Endüstriyel olarak 
kadmiyum zehirlenmesi kaynak yapımı esnasında kullanılan alaşım bileşimleri, elektrokimyasal 
kaplamalar, kadmiyum içeren boyalar ve kadmiyumlu piller sebebiyledir. Önemli miktarda 
kadmiyum, gümüş kaynaklarda ve sprey boyalarda da kullanılmaktadır (Kahvecioğlu ve ark. 
2004).  

Besin değeri yüksek olan buğday, mısır, çeltik ve darı gibi çoğu bitki kökleri tarafından kolaylıkla 
alınan kadmiyum; bezelye, pancar ve marul gibi çapa bitkileri tarafından da alınmaktadır. Yoğun 
trafiğe sahip yol kenarlarına yakın tarım topraklarının çoğunda kadmiyum kapsamları yüksek 
çıkmaktadır (Kacar, 2009). Topraklara karışan kadmiyumun %54-58’nin fosforlu gübrelerden, 
%39-47’sinin atmosferden ve %2-5’nin kanalizasyon atıklarının kullanımından kaynaklanmakta; 
elementin topraktaki toplam miktarını değil, hareketliliği ve organik veya inorganik kompleksler 
halinde bulunması önemli olmaktadır (Alloway, 1990).  

1.4. Krom (Cr)  

Krom, doğada her yerde bulunan bir metal olup, havada >0,1 μg m-3 ve kirlenmemiş suda 
ortalama 1 μg lt-1 bulunur. Vücutta insülin hareketini sağlayarak karbonhidrat, su ve protein 
metabolizmasını etkiler. Pek çok toprakta iz miktarda (2-60 mg kg-1) bulunurken, kirlenmemiş 
bazı topraklarda bu değer 4 g kg-1’a kadar çıkmaktadır.  

Günümüzde özellikle alaşım elementi olarak kullanılmaktadır. Krom içeren minerallerin 
endüstriyel oksidasyonu ve fosil yakıtların, ağaç ve kâğıt ürünlerin yanması neticesinde doğada 
Cr oluşmaktadır (Kahvecioğlu ve ark. 2004). 

Kromun, kayalardan ve topraktan suya, bitkilere, havaya ve tekrar toprağa olmak üzere doğal 
bir dönüşümü vardır. Ancak, yılda yaklaşık olarak 6700 ton krom bu çevrimden ayrılarak denize 
akar ve okyanus tabanında çökelir (Yaşar, 2008).  
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Düşük seviyelerde kroma maruz kalındığında, deride irritasyon ve ülser meydana gelir. Uzun 
süreli maruz kalındığında böbreklerde ve karaciğerde hasara yol açabildiği gibi kan dolaşım 
sistemini ve sinir dokularını tahrip edebilir. Laboratuvar denemelerinde kromun kanserojen 
özelliği tespit edilmiştir ve kanserojen etki özellikle bronş sisteminde etkindir (Yaşar, 2008).  

1.5. Bakır (Cu) 

Bakır 1B geçiş grubu elementidir ve atom numarası 29'dur. Bakır elementinin toprakta 
bulunması gereken miktarı 0,1 mg kg-1 olarak bildirilmiştir (Yıldız, 2001). Bu element pil, akü, 
lehim, petrol-boya sanayi, cam, elektrik kabloları, seramiklerin renklendirilmesi, boru ve 
kapların parlatılması ve insektisit sanayi gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Martin ve Griswold 
2009; Jarup 2003). Rafineri yakınlarındaki topraklarda bakır yoğunluğu 1000 mg kg-1 düzeyinde 
belirlenmiştir (Vural, 1993). 

Bakırın bitkiler ve canlılar üzerindeki etkisi, kimyasal formuna ve canlının büyüklüğüne göre 
değişir. Küçük ve basit yapılı canlılar için zehir özelliği gösterirken büyük canlılar için temel yapı 
bileşenidir. Bu nedenle bakır ve bileşikleri fungusit, biosit, anti bakteriyel madde ve böcek zehiri 
olarak tarım zararlılarına ve yumuşakçalara karşı yaygın olarak kullanılır.  

Pestisidlerde yer alan bakır iyonları sağlık açısından çok tehlikelidir. Az miktarda bakır iyonu 
alınması vücudun bakır dengesini bozmakta, enzim aktivitesini engellemekte, karaciğer, beyin 
ve böbreklerin normal çalışmasını bozmaktadır. Ayrıca bakır iyonu bitkilerde uzun süre kalabilir. 
Örneğin; elma ağaçlarında giderek azalmakla birlikte 12 hafta varlığını sürdürdüğü belirlenmiştir 
(Sayılı ve Akman, 1994). 

1.6. Nikel (Ni) 

Atom numarası 28'dir. Toprakta eser element olarak bulunan nikel, demir ve alüminyum 
silikatların kristal örgüsünde yer almaktadır. Çoğunlukla sülfat ve oksitler halinde bulunan ve 
yerkabuğunda bulunma sıklığı açısından 24. sırada olan Nikelin ortalama yoğunluğu % 0,008’dir. 
Toprakta nikel miktarı 100 mg kg-1 değerini aştığı zaman toksik etki yapmaktadır (Yıldız, 2001).  

Kadmiyum gibi pillerin ve akülerin yapımında, madeni parada, elektronik, çelik ve gıda 
endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bitkisel yağların hidrojene edilmesinde katalizör olarak 
kullanılan nikel, en önemli kirletici kaynaklarından biridir.  

Nikelin organik formu, inorganik formundan daha zehirleyicidir. Deriyi tahriş etmesinin yanında 
kalp-damar sistemine çok zararlı ve kanserojen bir metaldir. Zararlı etkilerine rağmen nikel ve 
tuzlarıyla zehirlenme nadir rastlanan bir vakadır (Kartal ve ark., 2004). Bununla beraber, nikel 
yüksek bitkiler için gerekli bir besin elementi olarak kabul edilmiştir.  

1.7. Çinko (Zn) 

Çinko, mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş 
elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Çinko metali ve birçok 
bileşiği diğer ağır metallerle karşılaştırıldığında düşük zehirlilik etkisi gösterirler. Çinko tuzlarının 
toksikliği çinkodan daha fazla, yapısında bulunduğu bileşiğin anyonik kısmının toksikliğine 
bağlıdır. Örneğin; çinko kromatın (ZnCrO4) yüksek zehirleyici ve kanserojen özelliği Zn2+ 
yüzünden değil anyonik CrO4

2- bileşeni sebebiyledir (Habashi, 1997). 

1.8. Kurşun (Pb) 

Kurşun periyodik cetvelin 4. grubunda yer alan bir elementtir ve atom numarası 82, yer 
kabuğunda esas olarak sülfür mineralleri şeklinde bulunmakla birlikte birçok kayaç oluşturan 
mineralin yapısında (magmatik kökenli potasyum ve kalsiyum minerallerinde) yer almaktadır. 
Sedimenter kayaçlarda ve topraklarda bozunma ürünleri olarak sülfat, karbonat, fosfat, kromat 
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ve vanadat bileşikleri halinde bulunmaktadır (Goldscmidt, 1970). Toprakların doğal kurşun 
içeriği anakaya ile oldukça ilişkili olması dolayısıyla kurşun türleri de bir topraktan diğerine 
değişiklik göstermektedir.   

Toprakta toksik etki yapmayan kurşun miktarı 100 mg kg-1 olarak bildirilmiştir (Yıldız, 2001). 
Kurşun ağır metaller arasında en az hareketliliğe sahip metaldir. Toprak çözeltisindeki düşük 
kurşun konsantrasyonları bunun göstergesidir. Kurşun toprağa çok çeşitli ve kompleks bileşikler 
halinde girdiğinden dolayı gösterdiği reaksiyonlar geniş alanlarda farklılıklar gösterebilmektedir 
(Kabata-Pendias, 2001).  

Kurşun, yaklaşık 16 mg/kg konsantrasyonla yer kabuğunun doğal bir bileşenidir. Ancak, 
1920’lerde kurşun bileşikleri (kurşun tetraetil) benzine ilave edilmeye başlanması kurşunun 
ekolojik sisteme yayılmasında önemli rol oynamıştır. Günümüzde kurşunsuz benzin kullanımı ile 
atmosfere kurşun yayınımı azalmakla birlikte, birincil metal üretim aşamasından atmosfere 
kurşun ve bileşiklerinin yayınımı devam etmektedir (Karaçağıl, 2013).  

SONUÇ 

Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için; 
sanayileşmenin artması ve sonucunda sanayi atıklarının ortaya çıkması, motorlu taşıtlar ve 
egzoz gazı salınımı, tarımsal alanlarda birim alandan daha fazla ürün alabilmek için kimyasal 
gübre ve ilaç kullanımın artması sonucunda topraklara ağır metaller girdisi artmaktadır. 

Tarım topraklarına karışan ağır metallerin artması sonucunda ortamda fala miktarda bulunan bu 
metaller bitki bünyesine alınarak biriktirilmektedir. Canlıların beslenmesinde ve yaşamlarını 
sürdürebilmelerinde temel yapı taşı olan topraklarımızın istenmeyen durumlara maruz kalması 
tüm canlıları doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. kültür bitkisi olarak yetiştirilen ve 
canlılar tarafından tüketilen bitkiler tarafından alınarak biriktirilmekte ve bu bitkileri tüketen 
diğer canlılarda önemli hastalıklara neden olmaktadır.  

Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak gıda ihtiyacının da buna paralel olarak artması 
topraklarının değerini daha da artırmaktadır. Buna bağlı olarak tarım topraklarına gerekeni 
önemin daha da fazlasının verilmesi, sanayileşmesin bu alanların dışında kurulması, yerleşim 
yerlerinin bu alanlardan uzak da planlanması ve gerçekleştirilmesi, gereğinden fazla kimyasal 
gübre ve ilaç kullanılmaması bu alanların ağır metal kirliliğinden koruma yolarındandır.  
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Abstract  

In this study, two different currants (Rosenthal, Red Lake) row spacing of different types, 
different number of branches and pruning practices in terms of their effects on yield and 
quality varieties were investigated. For this purpose, three different applications to currant 
varieties were performed during the three-year period (2014-2016). Three different distance 
over spacings were used as 2×1.2 m, 2×1.5 m and 2×2 m. The number of branches of plants 
were arranged in 1, 3 and 5 branches. Apart from these applications, the pruning was 
performed in some parts of plants by withholding some portions without pruning and leaving 
the old shoots. According to the results obtained amount of vitamin C was between 22.5 and 
2779.30 mg/100ml. The amount of total phenolics ranged from 5.27 to 17.17 (mg GAE / g t), 
the total amount of anthocyanin ranged from 61.13 to 426.61 μg siy-3-glk/g and capturing free 
radicals (DPPH) activity was determined as 7.57 to 58.25%.  

Keywords: Currant, dpph, Phenolics, Anthocyanin, Vitamin C 

 

Frenküzümü Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Sistemlerinin Bazı Kimyasal İçerikler Üzerine Etkileri 

Özet 

Bu çalışmada iki farklı frenküzümü (Rosenthal, Red Lake) çeşidinin farklı sıra üzeri mesafeleri, 
farklı dal sayıları ve budama uygulamasının çeşitler açısından verim ve kalite üzerine etkileri 
incelenmiştir. Bu amaçla üç yıl süresince (2014–2016) frenküzümlerine üç farklı uygulama 
yapılmıştır. Farklı sıra üzeri mesafesi olarak 2×1,2 m, 2×1,5 m ve 2×2 m aralıkları uygulanmıştır. 
Dal sayıları bakımından bitkiler 1 dal, 3 dal ve 5 dal şeklinde düzenlenmiştir. Bu uygulamaların 
yanı sıra bitkilerin bir bölümüne budama yapılmış diğer bölümüne ise budama yapılmayarak 
yaşlı sürgünler bırakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre C vitamini miktarı 22,5 -2779,30 
mg/100ml arasında, toplam fenolik madde miktarı 5,27-17,17 (µg GAE/g ta), toplam antosiyanin 
miktarı 61,13-426,61 µg siy-3-glk/g ve serbest radikalleri yakalama (DPPH) aktivitesi 7,57-58,25 
% olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Frenküzümü, DPPH, Fenollik, Antosiyanin, C vitamini 

1. GİRİŞ 

Üzümsü meyve olarak kullanılmakta olan bitki türlerinin birçoğu Türkiye’de doğal olarak 
yetişmektedir. Bu üzümsü meyve türleri vitamin ve mineral maddesi bakımından zengin, insan 
sağlığı açısından da önemli olup gıda sektöründeki kullanımı da (meyve suyu, meyveli yoğurt, 
dondurma, konserve, reçel, v.s.) giderek artmaktadır (Karaer ve Adak, 2006). Üzümsü 
meyvelere sahip familyalardan biri de Grossulariaceae’dir. 
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Ribes cinsinin adının kökeninin Arapça “ribas” kelimesinden türediği bilinmektedir (Coville, 
1935). Ribes cinsine ait ilk bilimsel çalışmayı Janczewski (1904) yapmış, bunu Berger (1924) takip 
etmiştir (Eyduran ve Ağaoğlu, 2007). 

Frenküzümü organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, havalandırılabilir ve pH 5,5 - 
7,0 olan topraklarda iyi yetişmektedir (Hummer ve Dale, 2010). Sağlıklı bir bitki yetiştirmek için 
yer seçimi en önemli faktörlerden bir tanesidir. İyi bir verim için bitkiler muhakkak iyi güneş alan 
alanlara dikilmelidir. Gölgelik alanlarda, arazilerin kuzey yamaçlarına bakan yerlerde ya da daha 
yüksek rakımlı alanlarda ise iyi bir verim almak için muhakkak gübreleme ve sulama gibi kültür 
teknik işlemlerin yapılması gerekmektedir (Barney ve Hummer, 2005). 

Frenküzümü meyveleri meyve suyu ve diğer içecek ürünlerinin üretimi için doğal değeri yüksek 
hammadde olarak kabul edilir. Meyveler renk, tat ve lezzet gibi duyusal özelliklerinin beğenilir 
olmasından dolayı tercih edilmektedirler (Píry vd., 1995; Brennan vd., 2003). Meyveler aynı 
zamanda dondurulup saklama için de uygundur. Ayrıca meyvelerinde; meyve konsantreleri, 
reçeller, pasta ve börek, dondurma, aromalı maden suyu ve çocuklar için şeker üretilmektedir. 
Çeşitli ülkelerde meyvelerinden krem, likör ve beyaz şarap yapılmaktadır (Brennan, 1996). 
İsveç'te frenküzümü üretiminin %40'ı votka ve yöresel alkollü içecekleri üretiminde 
kullanılmakta, geri kalan kısmının çoğu ise marketlerde taze tüketime sunulmaktadır (Brennan, 
2008). 

Bilimsel çalışmalar sonunda frenküzümlerinin içeriğinde yüksek oranda antioksidan ve C 
vitamini saptanması meyvenin  pazarlamasında ve üretiminde itici güç oluşturmuştur. Ayrıca 
frenküzümünün sağlık açısından etkisinin, içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler, flavonoidler 
ve antosiyaninlerin anlatılması frenküzümünün tanıtılması ve pazarlanmasında daha büyük bir 
itici güç olacaktır. İnsan sağlığı açısından önemli olan antosiyaninlerin dışında meyve içeriğinde 
bulunan diğer maddeler; fenolik asitler, flavonaller, kateşinler ve tanenler frenküzümü 
meyvelerini kazançlı bir ürün haline getirmektedir (Macheix vd., 1990; Lister vd., 2002; 
McDougall vd., 2005; Anttonen ve Karjalainen, 2006).  

Bu çalışmanın amacı frenküzümü yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemlerinin bazı kimyasal 
içeriklere nasıl etki yapıp yapmadığıdır. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

2.1.1.Bitkisel Materyal 

Çalışmada Frenküzümüne ait 1(bir) yaşında kırmızı meyve renkli Red Lake çeşidi ve siyah meyve 
renkli Rosenthal çeşidi kullanılmıştır. Frenküzümleri Bursadan özel bir firmadan temin edilmiş ve 
15 Nisan 2014 tarihinde deneme desenine uygun olarak araziye dikilmiştir. Kullanılan çeşitlere 
ait bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.  

2.1.1.1. Red Lake: Red Lake kırmızı frenküzümü çeşididir. Meyve taneleri uniform, sulu ve 
lezzetlidir. Meyveleri orta sertliktedir. Salkımları uzun ve toplaması kolay bir çeşittir. Sürgünleri 
orta derecede uzun, güçlü ve dik yapıdadır. Ev içi saksıda yetiştirmek için en uygunu kırmızı 
Frenküzümü çeşididir.  Amerika orjinli bir çeşittir. 1933 yılında Amerika’da “Minnesota Meyve 
Üretim Çiftliği” tarafından geliştirilmiştir. Soyu bilinmemektedir. Ticari ve ev içi yetiştiriciliği için 
mükemmel bir seçimdir (Anonim, 2016a).  

2.1.1.2. Rosenthal: Siyah frenküzümü çeşidi olan Rosenthals güçlü ve iyi gelişen bir bitkisel 
yapıya sahip olan yüksek verimli bir çeşittir. Meyveleri iri ve C vitamini içeriği çok yüksektir. Elle 
hasat için çok uygun bir çeşittir. Haziran sonuna doğru olgunlaşmaya başlamaktadır. 1913 
yılında geliştirilmiştir (Anonim, 2016a). 
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2.2. Yöntem 

2.2.1. Deneme Deseni 

Deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her bir deneme parselinde 9’ar bitki olup 3 bitki 1 
tekerrür olarak değerlendirilmiştir.  

2.2.2. Denemenin Kurulması ve Yürütülmesi 

Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında Uşak İlinin Sivaslı İlçesinde yürütülmüştür. Denemenin ilk 
konusu frenküzümü fidanlarında farklı sıra üzeri mesafelerin verim ve kalite üzerine etkileridir. 
Bu amaçla frenküzümü fidanları deneme alanına 2m×2m, 1.5m×2m ve 1.2m×2m olacak şekilde 
15 Nisan 2014 tarihinde dikimi yapılmıştır. Yine aynı tarih de damlama sulama sistemi deneme 
alanına kurulmuştur. Denemenin diğer bir konusu ise farklı gövde sayılarının verim ve kalite 
üzerine etkileridir.  Bu amaçla deneme de 3 farklı gövde sayısı kullanılmıştır. Bunlar; Tek gövde, 
3 gövde ve 5 gövde'dir. Denemenin son konusu ise bitkilerde budamanın verim ve kalite üzerine 
etkisidir. Bu amaçla bitkilerin yarısının yaşlı dallarına budama yapılıp yeni sürgünlerden meyve 
alınırken, diğer yarısının genç sürgünleri budanıp yaşlı dallardan meyve alınmıştır. Gövde sayısı 
ile ilgili şekiller şekil 3.3, 3.4 ve 3.5'te sunulmuştur. 

2.2.3. Örneklerin Analize Hazırlanması 

Meyve örnekleri 2015 ve 2016 yıllarında hasat edildikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Pomoloji Laboratuarına getirilip fiziksel ve kimyasal 
ölçümleri yapılmıştır. Meyveler fiziksel ölçümleri yapıldıktan sorna kimyasal özellikleri 
belirlenmesi için blendırda püre haline getirilmiş ve daha sonra bu püreler tülbentlerden 
süzülerek analize hazır hale getirilmiştir. Şekil 3.6’da Red Lake ve Rosenthal çeşitlerine ait hasat 
edilen meyve örnekleri verilmiştir. 

2.2.4. C Vitamini Tayini  

C vitamini miktarını belirlemek için spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. 2,6-
Diklorofenolindefenol (2,6-D) boya maddesinin askorbik asit tarafından indirgenmesinden 
faydalanılmıştır. Bu amaçla oksalik asit, askorbik asit ve 2,6-D boya maddesi ile hazırlanan 
çözeltilerle standart kurve elde edilmiştir. 10 ml meyve suyu sıkılarak oksalik asit ile 10 kat 
seyreltilip, 2 tüpe 1’er ml çekilerek birisi 9 ml saf su ile diğeri ise 9 ml 2,6-D boya maddesi ile 
karıştırılmıştır. Elde edilen çözeltiler spektrofotometrede 518 nm dalga boyunda okunmuştur. 
Abs değerleri standart kurvede yerine koyularak karşılık gelen askorbik asit miktarları 
bulunmuştur. Meyve suyu 10 kat seyreltilmiş olduğu için sonuç değer 10 ile çarpılarak ve 
mg/100 ml cinsinden verilmiştir (Hışıl,1993). 

2.2.5. Toplam Fenolik Madde Tayini 

Toplam fenol miktarı Singleton ve Rossi (1965) tarafından tarif edildiği üzere Folin-Ciocalteu’s 
kimyasalı kullanılarak yapılmıştır. Meyve ekstraktı, Folin-Ciocalteu's kimyasalı ve saf su 1:1:18 
oranlarında karıştırılarak 8 dakika bekletilmiştir. Sonra %7’lik sodyum karbonat ilave edilmiştir. 
İki saat karanlık ortamda inkübasyondan sonra mavimsi bir renk alan çözeltinin absorbansı 
spektrofotometrede 750 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Sonuçlar gallik asit cinsinden µg gallik 
asit eşdeğer/g taze ağırlık (µg GAE/g ta) olarak hesaplanmıştır. 

2.2.6. Toplam Antosiyanin Tayini 

Meyvedeki toplam antosiyanin içeriği Giusti vd. (1999)’na göre spektrofotometrik olarak farklı 
pH aralıklarında alınan absorbans değerlerine göre belirlenmiştir. Seyreltilip hazırlanmış 
ekstraktların ölçümleri için pH 1.0 (hidroklorik asit-potasyum klorid) ve pH 4.5 (asetik asit-
sodyum asetat) tampon çözeltileri hazırlanarak, 510 ve 700 nm dalga boylarında ölçümler 
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yapılmıştır. Toplam antosiyanin içeriği siyanidin-3-glikozit eşdeğeri (molar tükenme 
katsayısı=29600) kullanılarak ve absorbanslar; 

A=[(A510–A700)pH 1.0 - (A510–A700)pH 4.5] 

formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar µg siyanidin-3-glikozit/g taze ağırlık (µg siy-3-glk/g 
ta) olarak ifade edilmiştir. 

2.2.7. Serbest Radikalleri Yakalama (DPPH) Aktivitesi Belirlenmesi  

Frenküzümü meyvelerindeki hidrojen bağlama yeteneğine sahip fenolik maddelerin 2,2-difenil-
1-pikril-hidrazil (DPPH·) serbest radikalini yakalama aktivitesi tayini Dorman vd. (2003)’a göre 
yapılmıştır. Frenküzümü sularından elde edilen fenolik ekstraktlarından 50 μL alınarak tüplere 
pipetlenmiş ve üzerine 450 μL Tris-HCl tamponu (50 mM, pH 7.4) ilave edilmiştir. Son olarak 
karışıma 1.00 mL DPPH· (0.10 mM, metanol içerisinde) çözeltisinden eklenerek 30 dakika 
boyunca karanlıkta bekletilmiştir. Oda sıcaklığında gerçekleşen reaksiyon süresinin bitiminde 
çözeltinin absorbansı spektrofotometrede (T70+UV/VIS spectrophotometer, PG Instruments, 
England) 517 nm’de okunmuştur. DPPH· (2,2-difenil-1-pikril-hidrazil) serbest radikalleri 
yakalama aktivitesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar %’de inhibisyon 
olarak verilmiştir. 

% İnhibisyon (DPPH·)= [(AbsKontrol-AbsÖrnek)/ AbsKontrol]x100  

2.2.8. İstatistik Metodu 

Çalışmada üzerinde durulan özellikler bakımından elde edilen veriler faktöriyel düzende tesadüf 
parselleri deneme tertibinde kurularak analiz edilmiştir. Çalışmada çeşit faktörü Rosenthal ve 
Red Lake olmak üzere iki seviyesi, mesafe faktörü 2,0×1,2 / 2,0×1,5 ve 2,0×2,0 m olmak üzere üç 
seviyesi, dal sayısı 1,3 ve 5 olmak üzere üç seviyesi ve budama faktörünün var ve yok olmak 
üzere iki seviyesi mevcuttur. Alt gruplardaki gözlem adet üç'tür. Çalışmada varyans analiz 
sonucunda ortalamalar arasındaki farklılıkların irdelenmesinde çoklu karşılaştırma 
yöntemlerinden "Tukey" testi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. C vitamini 

Çeşitlerde uygulamalara ait C vitamini değerleri Tablo 1'de sunulmuştur. Yapılan ölçümlere göre 
Rosenthal çeşidinde 2015 yılında C vitamini miktarı olarak en yüksek değer 2779,30 ile 2,0×2,0 
m dikim aralığında ve tek dal - budamasız sistemde elde edilmiştir. 2015 yılı için ise en düşük C 
vitamini değeri 84,70 ile 2,0×1,5 m dikim aralığında ve beş dal - budamalı sistemde elde 
edilmiştir. 2016 yılın da Rosenthal çeşidinde C vitamini değeri en yüksek 2,0×2,0 m dikim 
aralığında tek dal - budamasız dikim sisteminde 2740 olarak bulunmuştur. En düşük değer ise 
86,16 ile 2,0×1,5 m dikim aralığında ve beş dal budamalı uygulamasından elde edilmiştir.  

2015 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek C vitamini asit değeri 2,0×2,0 m dikim aralığında ve 
üç dal - budamasız uygulamasından 1355,5 olarak elde edilmiştir. 2015 yılı için aynı çeşitte en 
düşük C vitamini değeri ise 2,0×1,2 m dikim aralığında ve beş dal - budamasız yapılan 
uygulamada 22,50 olarak elde edilmiştir. 2016 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek C vitamini 
değeri 2,0×2,0 m dikim aralığında ve tek dal - budamalı sistemde 1410,60 olurken, en düşük 
değer ise 2,0×1,2 m dikim mesafesi ve beş dal - budamasız sistem de 35,41 olarak elde 
edilmiştir.  

Polonya’da frenküzümü yetiştiriciliği üzerine yapılan bir çalışmada C vitamini değeri 31,76 ile 
201,50  arasında değiştiği belirlenmiştir (Aneta vd., 2013). Çelik (2012) yılında Trabzon’da 
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yaptığı bir çalışmada frenküzümlerinde C vitamini ölçümlerine göre en yüksek C vitaminine 
sahip çeşit, siyah frenküzümü çeşidi olan Ojebyn (37.36 mg/100 ml) ve en düşük C vitamini 
içeriğine sahip çeşit ise kırmızı çeşitlerden Detvan (15.50 mg/100 ml) olarak saptamıştır.  

Nikolic vd. (2006), yapmış oldukları çalışmada frenküzümlerinde C vitaminini ortalama 219 
mg/100ml olarak tespit etmişlerdir. Pantelidis vd. (2007), Kuzey Yunanistan ekolojisinde 
yaptıkları çalışmada kırmızı frenküzümlerinin C vitamini içeriğinin 35,6-40,0 mg/100ml arasında 
olduğunu tespit etmişlerdir.  

Gerçekçioğlu vd. (2009) Tokat ekolojisinde çalıştığı kırmızı frenküzümü çeşitlerinin aynıları ile 
çalışmış ve C vitamini içeriğinin Red Lake çeşidinde 32.03 mg/100ml, Rovada çeşidinde ise 33,73 
mg/100ml değerleri arasında olduğunu saptamışlardır. Tokat 4 çeşidinde ise C vitamini içeriğinin 
52,97 mg/100ml olduğu belirtilmiştir.  

Romanya’da Suceava ilinin doğal florasında yetişen meyve türleri üzerine yapılan bir 
araştırmada siyah frenküzümü meyvelerinin çok zengin vitamin C içeriğine (141,22 mg/100ml) 
sahip olduğu belirlenmiştir (Ciornea vd., 2009).  

Sırbistan’da siyah frenküzümü türüne ait 3 çeşidin meyvelerinin (Ben Lomond, Ben Sarek ve 
Malling Juel) bazı önemli kimyasal bileşik içerikleri çalışılmıştır. Vitamin C içeriği en yüksek 
seviyede Malling Juel (141,4 mg/100ml) çeşidinde gözlenmiştir. (Milivojević vd., 2010). 

Bulgularımız diğer araştırma sonuçlarına göre çok yüksek çıkmıştır. Bunun temel sebebi çeşit 
farklılığı ile beraber budama gibi kültür teknik uygulamaları olduğu düşünülmektedir. 

3.2. Toplam Fenolik Madde (µg GAE/g ta) 

Çeşitlerde uygulamalara ait toplam fenolik miktarı Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan ölçümlere 
göre Rosenthal çeşidinde 2015 yılında toplam fenolik madde miktarı olarak en yüksek değer 
15,27 ile 2,0×2,0 m dikim aralığında ve tek dal - budamasız sistemde elde edilmiştir. 2015 yılı 
için ise en düşük toplam fenolik madde değeri 5,47 ile 2,0×1,2 m dikim aralığında ve beş dal - 
budamasız sistemde elde edilmiştir. 2016 yılın da Rosenthal çeşidinde toplam fenolik madde 
miktarı en yüksek 2,0×1,5 m dikim aralığında üç dal - budamalı dikim sisteminde 17,17 olarak 
bulunmuştur. En düşük değer ise 5,27 ile 2,0×1,2 m dikim aralığında ve beş dal budamasız dikim 
sisteminde elde edilmiştir.  

2015 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek toplam fenolik madde miktarı 2,0×1,2 m dikim 
aralığında ve beş dal dal - budamalı uygulamasından 9,96 olarak elde edilmiştir. 2015 yılı için 
aynı çeşitte en düşük toplam fenolik madde miktarı ise 2,0×1,2 m dikim aralığında ve tek dal - 
budamalı yapılan uygulamada 5,63 olarak elde edilmiştir. 2016 yılında Red Lake çeşidinde en 
yüksek toplam fenolik madde miktarı değeri 2,0×1,2 m dikim aralığında ve beş dal - budamalı 
sistemde 10,30 olurken, en düşük değer ise 2,0×1,2 m dikim mesafesi ve tek dal - budamalı  
sistem de 5,68 olarak elde edilmiştir.  

Sırbistan’da yetiştiriciliği yapılan frenküzümü çeşitlerinin toplam fenol içeriklerine bakılmış ve 
en yüksek toplam fenol (153,4 µg GAE/g ta) olarak belirlenmiştir (Djordjević vd., 2010). 
Sırbistan’da siyah frenküzümü türüne ait 3 çeşidin meyvelerinin (Ben Lomond, Ben Sarek ve 
Malling Juel) bazı önemli kimyasal bileşik içerikleri çalışılmıştır. En yüksek toplam fenol içeriği 
Ben Lomond (4,71 µg GAE/g ta) çeşidinde görülmüştür. (Milivojević vd., 2010). Çelik (2012) 
yılında Trabzon’da yaptığı bir çalışmada frenküzümü çeşitlerinin toplam fenolik madde değerleri 
3048,58 ile 5435,01 µg GAE/g ta (ortalama 3934,79 μg GAE/g ta) arasında saptamıştır. Nour vd. 
(2013) yılında frenküzümü üzerine yaptıkları bir çalışmada toplam fenolik madde oranını 1408 – 
1453 μg GAE/g ta arasında belirlemişlerdir.  
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Tablo 1. Çeşitlerde 2015-2016 yıllarında elde edilen C vitamini miktarları. 

Yıl Budama Mesafe (m) Dal Sayısı 

Rosenthal Red Lake 

Ortalama 
Standart 

Hata 
Ortalama 

Standart 
Hata 

2015 

Yok 

1,2 

1 1688,50 5,73 270,52 4,33 

3 1327,20 2,95 345,95 4,36 

5 1134,50 13,30 22,50 6,76 

1,5 

1 1431,20 0,70 40,50 1,65 

3 919,00 276,00 643,20 2,55 

5 1522,00 4,45 882,50 23,80 

2 

1 2779,30 3,46 1181,10 4,16 

3 104,02 4,42 1355,50 2,29 

5 889,63 2,07 539,40 10,20 

Var 

1,2 

1 652,73 2,55 38,12 1,65 

3 88,67 2,76 178,40 0,70 

5 671,00 6,35 482,54 0,95 

1,5 

1 1477,50 18,30 854,43 0,79 

3 2450,50 12,70 427,22 4,65 

5 84,70 2,95 777,67 1,40 

2 

1 174,43 2,07 1311,30 5,21 

3 1109,90 1,40 80,73 3,68 

5 2636,60 0,95 140,80 21,30 

2016 

Yok 

1,2 

1 1739,90 42,40 269,10 22,70 

3 1313,80 10,50 347,00 12,50 

5 1106,10 68,70 35,41 6,41 

1,5 

1 1431,20 61,90 41,77 2,61 

3 1235,50 77,10 651,30 17,00 

5 1525,00 17,30 916,40 88,10 

2 

1 2740,00 252,00 1195,00 85,40 

3 104,47 4,28 1250,50 25,20 

5 897,80 37,10 588,20 73,60 

Var 

1,2 

1 654,50 5,86 42,18 1,74 

3 91,28 2,75 182,55 5,50 

5 641,80 12,70 488,80 12,40 

1,5 

1 1476,70 25,60 880,52 2,23 

3 2483,40 73,50 441,70 16,70 

5 86,16 8,07 762,20 10,50 

2 

1 204,74 9,61 1410,60 29,50 

3 1101,60 4,49 83,23 3,53 

5 2674,00 164,00 149,40 24,00 

 

Toplam fenolik madde içeriğini siyah frenküzümlerinde; Kahkönen vd. (2001), 2230-2790 µg 
GAE/g ta; Moyer vd. (2002), 498-1342 µg GAE/g ta; Katsube vd. (2003), 40,9 µg GAE/g ta olarak 
tespit etmişlerdir. Toplam fenolik madde içeriğini kırmızı frenküzümlerinde; Kahkönen vd. 
(2001), 68 µg GAE/g ta; Katsube vd. (2003), 13,0 µg GAE/g ta; Benvenuti vd. (2004), 371,9-501,6 
µg GAE/g ta arasında bulmuşlardır.  

Sırbistan’da yetiştiriciliği yapılan siyah frenküzümü meyvelerinin toplam fenol içeriği taze 
meyvelerde 380 -1660 µg GAE/g ta bulunmuştur (Savikin vd., 2009).  

Bulgularımız Milivojević vd. (2010) ve Katsube vd. (2003)'nin yaptığı çalışmalar ile benzer 
sonuçlar oluşturmuşken diğer bütün çalışmaların altında kalmıştır. Bu büyük farklılıkların temel 
sebebinin farklı metod ile ölçme yapıldığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Çeşitlerde 2015-2016 yıllarında elde edilen toplam fenolik madde miktarları. 

Yıl Budama Mesafe (m) Dal Sayısı 

Rosenthal Red Lake 

Ortalama 
Standart 

Hata 
Ortalama 

Standart 
Hata 

2015 

Yok 

1,2 

1 14,25 0,00 9,61 0,00 

3 11,72 0,00 8,72 0,00 

5 5,47 0,00 7,44 0,00 

1,5 

1 6,89 0,00 9,48 0,00 

3 9,59 0,00 7,43 0,00 

5 9,36 0,00 8,61 0,00 

2 

1 15,27 0,02 9,66 0,01 

3 6,47 0,00 6,99 0,00 

5 5,50 0,00 7,48 0,00 

Var 

1,2 

1 13,24 0,00 5,63 0,00 

3 13,26 0,00 7,03 0,00 

5 11,95 0,00 9,96 0,00 

1,5 

1 14,35 0,00 8,47 0,00 

3 16,86 0,00 8,62 0,00 

5 11,74 0,00 6,35 0,00 

2 

1 11,17 0,00 7,23 0,00 

3 9,97 0,00 8,31 0,00 

5 12,17 0,00 5,79 0,00 

2016 

Yok 

1,2 

1 14,93 0,16 9,69 0,12 

3 11,85 0,02 8,76 0,11 

5 5,27 0,03 7,82 0,25 

1,5 

1 14,35 0,00 9,68 0,11 

3 9,13 0,20 7,58 0,08 

5 9,51 0,07 9,15 0,26 

2 

1 15,27 0,02 9,76 0,07 

3 6,91 0,35 7,12 0,19 

5 5,49 0,14 7,56 0,12 

Var 

1,2 

1 13,24 0,00 5,68 0,03 

3 13,42 0,01 7,78 0,38 

5 12,02 0,42 10,30 0,31 

1,5 

1 14,35 0,00 8,84 0,13 

3 17,17 0,09 8,96 0,10 

5 12,43 0,23 7,02 0,17 

2 

1 11,86 0,27 7,55 0,12 

3 10,40 0,19 8,51 0,03 

5 12,79 0,49 6,08 0,23 

 

3.3. Toplam Antosiyanin Miktarı (µg siy-3-glk/g) 

Çeşitlerde uygulamalara ait toplam antosiyanin miktarı Tablo 3’de sunulmuştur. Yapılan 
ölçümlere göre Rosenthal çeşidinde 2015 yılında toplam antosiyanin miktarı olarak en yüksek 
değer 426,61 ile 2,0×2,0 m dikim aralığında ve üç dal - budamalı sistemde elde edilmiştir. 2015 
yılı için ise en düşük toplam antosiyanin miktarı 61,13 ile 2,0×1,2 m dikim aralığında ve tek dal - 
budamalı sistemde elde edilmiştir.  

2016 yılında Rosenthal çeşidinde toplam antosiyanin miktarı en yüksek 2,0×1,2 m dikim 
aralığında üç dal - budamasız dikim sisteminde 356,26 olarak bulunmuştur. En düşük değer ise 
70,30 ile 2,0×1,2 m dikim aralığında ve tek dal budamalı dikim sisteminde elde edilmiştir.  
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2015 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek toplam antosiyanin miktarı 2,0×1,2 m dikim 
aralığında ve beş dal dal - budamalı uygulamasından 316,13 olarak elde edilmiştir. 2015 yılı için 
aynı çeşitte en düşük toplam antosiyanin miktarı ise 2,0×2,0 m dikim aralığında ve beş dal - 
budamalı yapılan uygulamada 160,32 olarak elde edilmiştir. 2016 yılında Red Lake çeşidinde en 
yüksek toplam antosiyanin miktarı 2,0×1,2 m dikim aralığında ve tek dal - budamasız sistemde 
322,10 olurken, en düşük değer ise 2,0×2,0 m dikim mesafesi ve tek dal - budamalı  sistem de 
162,39 olarak elde edilmiştir.  

 

Tablo 3. Çeşitlerde 2015-2016 yıllarında elde edilen Antosiyanin miktarları (mg/100g). 

Yıl Budama 
Mesafe 

(m) 
Dal Sayısı 

Rosenthal Red Lake 

Ortalama 
Standart 

Hata 
Ortalama 

Standart 
Hata 

2015 

Yok 

1,2 

1 318,26 0,31 312,24 0,05 

3 310,82 0,22 220,69 0,13 

5 234,41 0,49 219,22 0,09 

1,5 

1 147,87 0,38 308,24 0,18 

3 305,86 0,18 212,70 0,23 

5 152,83 0,05 219,63 0,10 

2 

1 318,97 0,32 266,14 0,00 

3 144,73 0,33 243,72 0,13 

5 201,92 0,32 207,64 0,10 

Var 

1,2 

1 61,13 0,05 264,77 1,52 

3 124,49 0,30 252,37 0,25 

5 298,27 1,57 316,13 0,98 

1,5 

1 117,71 0,10 227,57 0,32 

3 237,14 0,15 193,42 0,40 

5 245,54 0,18 221,05 0,09 

2 

1 253,48 0,13 236,23 0,09 

3 426,61 2,63 209,41 0,37 

5 202,98 0,80 160,32 0,66 

2016 

Yok 

1,2 

1 322,93 0,02 322,10 0,06 

3 356,26 2,18 228,55 0,20 

5 238,25 0,17 225,58 0,36 

1,5 

1 151,92 1,23 319,88 0,30 

3 302,95 0,17 217,52 0,18 

5 154,40 0,83 229,41 0,08 

2 

1 339,36 0,23 185,67 0,36 

3 142,42 0,29 256,63 0,29 

5 210,69 0,60 226,72 0,26 

Var 

1,2 

1 70,30 0,73 281,84 0,28 

3 122,72 0,36 232,40 33,0 

5 302,41 0,22 315,53 0,23 

1,5 

1 118,81 0,31 220,28 0,03 

3 236,40 0,80 204,30 0,19 

5 243,81 0,66 248,49 0,18 

2 

1 257,35 0,19 246,51 0,24 

3 235,00 0,10 206,45 0,27 

5 202,57 0,28 162,69 0,24 

 

İngiltere’de yetiştirilen 17 siyah frenküzümü çeşitlerinde biyokimyasal içeriklere bakılmış olup 
toplam antosiyanin içeriği 3,49-9,14 µg siy-3-glk/g ta olarak belirlenmiştir (Bordonaba ve Terry, 
2008). Wu vd. (2006), Amerika’da pek çok gıda türü üzerinde toplam antosiyanin içeriklerini 
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belirlemek için yaptıkları çalışmada, incelenen gıda ürünlerinde en yüksek antosiyanin içeriği 
siyah frenküzümünde 471 µg siy-3-glk/g ta olarak saptanmıştır, kırmızı frenküzümünün içeriğini 
ise 12,8 mg/100 g taze ağırlık olarak belirlenmiştir. Çelik (2012) yılında Trabzon’da yaptığı bir 
çalışmada frenküzümü çeşitlerinin toplam antosiyanin miktarı 110,63-686,50 μg siy-3- glk/g ta 
olarak saptamıştır. 

Toplam antosiyanin miktarını siyah frenküzümlerinde; Kahkönen vd. (2001), 756-1064 µg siy-3-
glk/g ta; Moyer vd. (2002), 128-411 µg siy-3-glk/g ta; Katsube vd. (2003), 15,3 µg siy-3-glk/g ta; 
Benvenuti vd. (2004), 152,6-281,3 µg siy-3-glk/g ta olarak tespit etmişlerdir. Toplam antosiyanin 
miktarını kırmızı frenküzümlerinde; Kahkönen vd. (2001), 113 µg siy-3-glk/g ta; Katsube vd. 
(2003), 2.3 µg siy-3-glk/g ta arasında olduklarını bildirmişlerdir.  

Güney İtalya’da frenküzümü üzerine yapılan çalışmada toplam antosiyanin içeriği ortalaması 
siyah frenküzümü için 216,3 µg siy-3-glk/g ta ve kırmızı frenküzümü için 26,4 µg siy-3-glk/g ta 
olduğu belirtilmiştir (Benvenuti vd., 2004). 

Toplam antosiyanin miktarı bakımından diğer araştırmalar incelendiğinde bizim bulgularımız; 
Bordonaba ve Terry (2008), Katsube vd. (2003), Benvenuti vd. (2004), Kahkönen vd. (2001), ve 
Benvenuti vd., (2004)'nin yaptıkları çalışmadan daha yüksek sonuç elde edilmiştir. Wu vd. 
(2006) ve Moyer vd. (2002)'nin yaptıkları çalışma ile bulgularımız benzerlik göstermekte iken 
Çelik (2012) ve Kahkönen vd. (2001)'in yaptıkları çalışmanın ise altında değerler elde edilmiştir. 
Bu farklılıkların temel nedeninin çeşit farklılıkları ve kültürel işlemler olduğu düşünülmektedir. 

3.4. Serbest Radikalleri Yakalama (DPPH) Aktivitesi (%) 

Çeşitlerde uygulamalara ait DPPH oranı Tablo 4’de sunulmuştur. Yapılan ölçümlere göre 
Rosenthal çeşidinde 2015 yılında DPPH oranı en yüksek % 58,25 ile 2,0×1,2 m dikim aralığında 
ve tek dal - budamalı sistemde elde edilmiştir. 2015 yılı için ise en düşük DPPH oranı % 28,45 ile 
2,0×2,0 m dikim aralığında ve tek dal - budamasız sistemde elde edilmiştir. 2016 yılında 
Rosenthal çeşidinde DPPH oranı en yüksek 2,0×1,5 m dikim aralığında beş dal - budamasız dikim 
sisteminde % 52,75 olarak bulunmuştur. En düşük değer ise  % 7,57 ile 2,0×1,2 m dikim 
aralığında ve tek dal budamalı dikim sisteminde elde edilmiştir.  

2015 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek DPPH oranı 2,0×2,0 m dikim aralığında ve beş dal dal 
- budamasız uygulamasından % 50,34 olarak elde edilmiştir. 2015 yılı için aynı çeşitte en düşük 
DPPH oranı ise 2,0×1,2 m dikim aralığında ve üç dal - budamasız yapılan uygulamada % 12,37 
olarak tespit edilmiştir. 2016 yılında Red Lake çeşidinde en yüksek DPPH oranı 2,0×2,0 m dikim 
aralığında ve üç dal - budamasız sistemde % 54,28 olurken, en düşük değer ise 2,0×1,2 m dikim 
mesafesi ve tek dal - budamasız sistem de % 8,27 olarak tespit edilmiştir.  

Polonya’da frenküzümü yetiştiriciliği üzerine yapılan bir çalışmada serbest radikal değeri 12,67 
ile 29,29 arasında belirlenmiştir (Aneta vd., 2013). Slovenya’da farklı meyve türleri üzerine 
yapılan bir çalışmada frenküzümünde serbest radikal değeri 73,55 olarak bulunmuştur (Mikulic‐
Petkovsek vd., 2012). Villano vd. (2007), İspanya’da frenküzümleri üzerine yapılan bir 
araştırmada DPPH oranı 8,92 ile 18,81 arasında değiştiği saptanmıştır. 

Frenküzümü meyvelerinde serbest radikalleri yakalama aktivitesi (DPPH) üzerine çok fazla 
literatüre rastlanılmamaktadır. Bulgularımız Aneta vd. (2013) ve Villano vd. (2007)'nin 
bulgularından daha yüksek olup Mikulic‐Petkovsek vd. (2007)'nin bulgusundan daha düşük bir 
değerdedir. 
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Tablo 4. Çeşitlerde 2015-2016 yıllarında elde edilen DPPH miktarları. 

Yıl Budama Mesafe (m) Dal Sayısı 

Rosenthal Red Lake 

Ortalama 
Standart 

Hata 
Ortalama 

Standart 
Hata 

2015 

Yok 

1,2 

1 31,87 0,00 19,00 0,15 

3 44,38 0,09 12,37 0,11 

5 45,54 0,02 34,92 0,01 

1,5 

1 53,31 0,01 39,88 0,05 

3 45,24 0,37 31,42 0,00 

5 43,25 0,01 30,74 0,01 

2 

1 28,45 0,08 19,14 0,14 

3 40,65 0,03 53,27 0,03 

5 35,09 0,06 50,34 0,00 

Var 

1,2 

1 58,25 0,10 44,53 0,00 

3 37,45 0,00 14,27 0,21 

5 47,38 0,04 38,02 0,02 

1,5 

1 38,30 0,03 34,41 0,12 

3 36,89 0,02 34,67 0,05 

5 46,57 0,01 46,72 0,12 

2 

1 48,66 0,05 35,23 0,01 

3 41,41 0,01 19,30 0,10 

5 43,11 0,06 56,47 0,01 

2016 

Yok 

1,2 

1 26,33 0,74 8,27 0,49 

3 40,45 6,62 13,81 1,55 

5 48,00 2,06 41,22 0,10 

1,5 

1 47,67 1,37 33,51 0,20 

3 52,00 0,36 30,64 0,52 

5 52,75 0,94 37,68 0,34 

2 

1 16,64 3,70 10,04 1,59 

3 38,96 0,21 54,28 2,00 

5 33,53 2,32 41,94 0,23 

Var 

1,2 

1 52,65 0,01 34,32 0,24 

3 7,57 2,49 2,50 0,26 

5 47,67 0,05 29,73 0,31 

1,5 

1 45,32 0,66 26,09 0,17 

3 38,88 0,38 29,03 1,74 

5 38,30 0,49 41,49 0,30 

2 

1 45,86 0,32 53,15 0,70 

3 42,83 2,15 19,30 0,07 

5 37,92 0,27 45,11 0,18 

 

4. SONUÇ 

Bu alanda ülkemizde ve dünyada bugüne kadar yapılan çalışmalar sınırlı düzeydedir. 
Frenküzümü yetiştiriciliği için önemli bir konumda olan ülkemizde bu türün meyve verim ve dış 
pazar isteklerine uygun kalite değerlerinin artırılmasına yönelik yapılması gereken araştırmaların 
artırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Frenküzümü, dünyada yetiştiriciliği ve üretimi 
sınırlı olan bir meyve türü olduğundan pazar talebi karşılanamamaktadır. Bu durum ülkemiz için 
de geçerlidir. Dolayısıyla dünyada popüler olan bu meyve türünün ülkemizde yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir.  Yaptığımız çalışma sonunda verim açısından önerimiz; 
Rosenthal çeşidi için 2,0×1,2 m mesafe, 5 dallı terbiye sistemli, budama yapılması (Dekara 
ortalama verim 96 kg), Red Lake çeşidinde ise 2,0×2,0 m dikim mesafesi, 3 dallı terbiye sistemi 
ve budama yapılmamasıdır (Dekara verim 205 kg). 
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Abstract 

Agricultural mechanization has a 65 year past in Turkey. After tillage machines, the seed drills 
play an important role in agricultural mechanization. In this study, it’s informed about the 
amount of cultivated agricultural areas and fallow areas and some agricultural product grown in 
the region for 14 cities in Eastern Anatolia region (Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari). The data of research bases on crop 
production and agricultural equipment and machinery statistics is from 2010-2016 years of 
Turkish Statistical Institute. According to the obtained results, agricultural areas in Eastern 
Anatolia region are 10.4 % in all agricultural areas in Turkey; and 40.4 % of these areas are grain 
sowing areas. The first three cities in point of amount of agricultural area are Ağrı, Erzurum and 
Van; the last three cities are Bingöl, Hakkari and Ardahan. The total number of sowing machines 
in Eastern Anatolia region has increased 33.5 percent between the years 2010 and 2016. 87 
percent of all machines are grain sowing machines; others are the universal, the pneumatic and 
the stubble seed drills. The number of seed drills in Eastern Anatolia region are 2.5 percent of 
the number of seed drills of total in Turkey. Though seed drills increased during the last five 
years; none of the cities in the region have average number of the seed drills. Nevertheless, 
increase rate in the region is more than the one of Turkey. 

Keywords: Agricultural area, Agricultural mechanization, Eastern Anatolian Regions, Seed drill 

Doğu Anadolu Bölgesinde Ekim Mekanizasyonu, Sorunlar ve Çözüm Olanakları 

ÖZET 

Ülkemizde tarımsal mekanizasyon 65 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Toprak işleme 
makinalarından sonra ekim makinaları, tarımsal mekanizasyonun önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 14 ilin (Erzurum, Erzincan, 
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ekim 
makinaları varlığı irdelenmiş, ekim makinalarının çalışma alanını ilgilendiren; işlenen tarım 
alanları, nadas alanları ve bölgede yetiştirilen belli başlı tarımsal ürünler hakkında bilgi 
verilmiştir. Çalışmanın kaynağını Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010 ile 2016 yılları arasındaki, 
bitkisel üretim ve tarım alet ve makina istatistikleri oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, 
Doğu Anadolu Bölgesindeki toplam tarım alanı, Türkiye’deki alanın %10.4’ünü oluşturmakta ve 
bu alanın %40.4’ünde hububat yetiştirilmektedir. İşlenen alan büyüklüğü bakımından ilk üç 
sırada, Ağrı, Erzurum ve Van, son üç sırada ise Bingöl, Hakkari ve Ardahan illeri yer almaktadır. 
DAB’taki toplam ekim makinası sayısı 2010 ile 2016 yılları arasında %33.5 artış göstermiştir. 
Toplam ekim makinası sayısının %87’sini hububat ekim makinaları, geriye kalan kısmını ise 
üniversal, pnömatik ve anıza ekim makinaları oluşturmaktadır. DAB’taki ekim makinası sayısı 
Türkiye’deki ekim makinası sayısının yaklaşık %2.5’i kadardır. Beş yıllık süreçte ekim makinası 
sayısında artış gözlenmesine rağmen, bölgedeki illerin hiçbiri, Türkiye’de il başına düşen 
ortalama ekim makinası sayısını yakalayamamıştır. Bununla birlikte, DAB’ta ekim makinaları 
sayısındaki artış oranı, Türkiye’deki artış oranından yüksektir. 
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Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu bölgesi, ekim makinası, işlenen alan, tarımsal mekanizasyon 

GİRİŞ 

Tarımsal mekanizasyon; bitkisel ve hayvansal üretimde, insan ve hayvan gücü kullanılarak 
yapılan çeşitli tarımsal işlerin, modern alet ve makinalarla yapılması, bunların tasarımı, imalatı, 
geliştirilmesi, uygulama deneylerinin yapılması, bakım ve onarımları, işletimi, etkin bir şekilde 
kullanılmaları ve pazarlanmalarını içeren bir üretim tekniğidir (Tezer, 1980; Pınar ve Yıldız, 
1995). Tarımsal üretimde uygulanan mekanizasyon, iklim koşullarına bağımlılığı kısmen azaltan, 
üretim boyunca tarımsal işlerin zamanında yapılmasını sağlayan ve maliyeti düşük bir sistem 
olmalıdır (Erkuş, 1976). Ancak tarımsal işlemlerin çok çeşitli tip ve özellikte olması, zamana 
bağımlılığının üründen ürüne değişiklik göstermesi gibi nedenler çok sayıda farklı tip ve 
özelliklere sahip tarım alet ve makinalarının imal edilmesine neden olmuştur. 

Günümüzde artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılayabilmek üretimin aynı oranda artırılması 
gerekmektedir. Bu artış, birim alandan en yüksek verimin ve kaliteli ürünün elde edileceği 
tarımsal mekanizasyon sisteminin kullanılmasıyla sağlanabilir. Tarımsal üretimdeki gelişmelerin 
her evresinde çok önemli bir yere sahip olan tarımsal mekanizasyon, üretimdeki iş verimini ve iş 
kalitesini artırmak amacıyla tarımsal alanda insan ve hayvan gücü yerine mekanik gücün 
kullanılmasıdır (Mutaf, 1984). Tarımsal mekanizasyon düzeyindeki gelişmişliği belirleyen kriter 
ise tarım alet ve makina sayılarındaki artıştır (Ayata ve Çakır, 2003). 

Bitkisel üretimde bir kültür bitkisinin yetiştirilme süreci, toprak işleme, ekim, sulama, bakım, 
zararlılarla mücadele, hasat ve harman gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Günümüzde bu 
aşamaların her biri için geliştirilmiş makinalardan yararlanmak mümkündür. Bu aşamalardan 
önemli bir tanesi ekim işlemidir. Bitkisel üretimde toprak işlemeden sonra gelen ekim, ana 
bitkiyi oluşturacak olan tohumun önceden hazırlanmış tohum yatağına uygun derinlikte 
bırakılarak üzerinin kapatılması olarak tanımlanmaktadır (Önal, 2011). Tarımsal ürünlerin çok 
çeşitli olması, bakım işlemlerinin üründen ürüne farklılık göstermesi, toprak ve su koruma ve 
zamandan tasarruf sağlama gibi nedenler farklı yapısal özelliklere sahip ekim makinalarının imal 
edilmesine neden olmuştur (Yavuzcan, 1983). Birbirleriyle benzer özellikler ve benzer çalışma 
prensiplerine sahip olmalarına rağmen farklı yapılarda imal edilen bu ekim makinaları genel 
olarak, hububat ekim makinaları, kombine ekim makinaları, üniversal ekim makinaları, 
pnömatik ekim makinaları (pnömatik normal sıraya ve pnömatik tek dane ekim makinaları) ve 
doğrudan ekim makinaları şeklinde sıralamak mümkündür.   

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 14 ilin ekim makinası varlığı ve 2010-2016 
yılları arasındaki değişimi hakkında bilgi verilmiştir. Bölgenin mevcut ekim makinası varlığı 
incelenerek ekimde mekanizasyon düzeyi belirlenmiştir. Ayrıca ekim mekanizasyonunda 
karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi veriler çözüm önerileri sunulmuştur.   

MATERYAL ve YÖNTEM 

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en doğusunda yer alan coğrafi bölge olup adını da buradan 
almıştır. Genellikle yüksek rakımlı ve dağlık bir coğrafi yapıya sahiptir. İl merkezleri göz önüne 
alındığında ortalama yükseltisi 1400 m dir. En yüksek rakıma sahip illeri Erzurum (1890 m), 
Ardahan (1800 m) ve Kars’tır (1768 m). 164 000 km2’lik alanı ile Türkiye yüzölçümünün %21’lik 
kısmını oluşturur. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki (DAB) toprakların ise yaklaşık %17’si (2.49 milyon 
ha) tarım arazisidir. Bölgede 14 il yer almaktadır. Bu iller tarım arazisi varlığına göre büyükten 
küçüğe doğru Ağrı, Erzurum, Van, Malatya, Muş, Kars, Elazığ, Bitlis, Erzincan, Iğdır, Tunceli, 
Bingöl, Hakkari ve Ardahan şeklinde sıralanabilir (Anonim, 2017). 
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Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki ekim makinalarının varlığı, kullanım amacı, ekim 
makinası başına düşen tarımsal alan miktarını, ekim mekanizasyonunda yaşanan sorunlar ve 
çözüm olanaklarını irdelemek için Türkiye İstatistik Kurumu’nun bitkisel üretim istatistikleri ve 
tarım alet ve makinaları istatistiklerinden faydalanılmıştır. Bölgedeki ekim makinası sayısı, 
toplam işlenen alan, toplam nadas alanı ve bölgede yetiştirilen belli başlı ürünler dikkate 
alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. DAB’taki ekim makinası sayısı ve bunların yıllara göre 
değişimi il bazında incelenerek oransal karşılaştırmalar yapılmıştır. Bununla beraber DAB’taki 
ekim makinası varlığı toplam işlenen alan açısından değerlendirilerek Türkiye’deki mevcut 
durum ile karşılaştırmalar yapılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çizelge 1’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerin 2016 yılına ait ekilen alan ve nadas alanı 
oranları, Şekil 1’de ise DAB’taki toplam ekilen alanın illere göre dağılım oranı verilmiştir. 
Çizelgeye göre, Türkiye’de toplam işlenen alanın % 65.54’ünün ekili alan, %17.04’ünün de 
nadasa bırakıldığı görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde (DAB) ise işlenen toprakların 
yaklaşık %69’unun ekildiği, %24’nün ise nadasa bırakıldığı belirlenmiştir. Doğu Anadolu 
Bölgesinde, hem ekilen alanlar hem de nadas alanları ortalaması, Türkiye ortalamasının 
üzerindedir. 

Çizelge 1. Toplam işlenen alan bakımından ekilen alan ve nadas alanı oranları 

 
Toplam Alan  

            (ha) 
Ekilen Alan                  
Oranı (%) 

Nadas Alanları 
Oranı (%) 

Diğer alanlar oranı 
(%)** 

Ağrı 360556 66.49 33.30 0.21 
Erzurum 346076 68.27 30.94 0.79 
Van 318072 67.00 30.73 2.26 
Malatya 286724 38.58 27.73 33.69 
Muş 260965 81.81 16.41 1.79 
Kars 201331 98.60 0.95 0.44 
Elazığ 174591 59.61 21.62 18.78 
Bitlis 134227 82.75 10.91 6.33 
Erzincan 132294 71.55 23.28 5.17 
Iğdır 68628 77.83 5.97 16.20 
Tunceli 59214 47.47 48.03 4.51 
Bingöl 31983 62.93 22.54 14.53 
Hakkari 35411 81.32 5.76 12.93 
Ardahan 28182 85.51 14.27 0.22 

DAB* 2438252 68.74 23.71 7.55 

Türkiye 23762572 65.54 17.04 17.41 

 *  :Doğu Anadolu Bölgesi 

**:Sebze bahçeleri, meyveler ve baharat bahçeleri, süs bitkileri   

 

Şekil 1. Doğu Anadolu bölgesinde 2016 yılı toplam ekilen alanın illere göre dağılım oranı (%) 
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Çizelge 2. DAB’taki ekim makinaları varlığının illere göre dağılımı 

  
Traktörle 
Çekilen 
HEM* 

Kombine 
HEM 

Pnömatik Ekim 
Makinası 

Üniversal Ekim 
Makinası 

Toplam 

Ardahan 48 45 0 3 96 
Ağrı 748 282 13 155 1198 
Bingöl 10 28 5 5 48 
Bitlis 802 129 86 10 1027 
Elazığ 743 505 29 122 1399 
Erzincan 163 320 75 128 686 
Erzurum 552 785 49 164 1550 
Hakkari 4 3 0 0 7 
Iğdır 27 85 62 44 218 
Kars 172 101 8 17 298 
Malatya 421 518 21 5 965 
Muş 382 762 88 121 1353 
Tunceli 12 369 12 10 403 
Van 1124 220 34 52 1430 

Toplam 5208 4152 482 836 10678 
*: HEM; hububat ekim makinası 

DAB’taki ekim makinası sayısı, Türkiye’deki toplam ekim makinası sayısının yaklaşık %2.5’i 
kadardır.  

Çizelge 3. DAB’taki illerde 2016 yılına ait makina başına düşen alan miktarları, ha 

  

Hububat ve 
Üniversal 

Ekim 
Makinası 

sayısı 

Pnömatik 
Ekim 

Makinası 
sayısı 

Sıravari 
ekilen 
ürünlerin 
ekim alanı 
miktarı (ha) 

Tek dane 
ekimi 
yapılan 
ürünlerin 
ekim alanı 
miktarı (ha) 

Birim 
makinaya 

düşen alan 
(Alan/Makin

e) 

Birim 
makinaya 

düşen alan 
(Tek dane) 

Toplam alan 
/ toplam 

ekim 
makinası, 

(ha) 

Erzurum 1501 49 192268 6459 128 132 128 
Van 1396 34 109015 1370 78 40 77 
Elazığ 1370 29 92802 5338 68 184 70 
Muş 1265 88 139700 16436 110 187 115 
Ağrı 1185 13 176267 5010 149 385 151 
Malatya 944 21 86463 7566 92 360 97 
Bitlis 941 86 49323 10798 52 126 59 
Erzincan 611 75 66057 16020 108 214 120 
Tunceli 391 12 23000 1834 59 153 62 
Kars 290 8 195872 1088 675 136 661 
Iğdır 156 62 27302 8725 175 141 165 
Ardahan 96 0 23028 4 240 - 240 
Bingöl 43 5 12081 852 281 170 269 
Hakkari 7 0 11702 642 1672 - 1763 

DAB 10196 482 1204878 82141 118 170 121 

Türkiye 412695 35850 17900927 4178344 43 117 49 

 

TÜİK’in 2016 yılı bitkisel üretim istatistiklerine dayanarak hazırlanan; Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yetiştirilen başlıca ürünler ve ürünlerin ekiminde yaygın olarak kullanılan ekim makinaları 
dikkate alınarak, makina başına düşen alan miktarı Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelgeye göre, 
DAB’ta birim makina başına düşen alan sıravari ekilen bitkilerde 118 ha, çapa bitkilerinde (tek 
dane ekimi yapılan) ise 170 ha’dır. Bu oranlar Türkiye ekim makinası varlığı açısından 
değerlendirildiğinde ortalamanın üzerindedir. Bölgedeki ekim makinaları varlığı bakımından en 
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iyi oran Van ilinde olduğu görülmektedir. Bölgedeki ekili alanın %58‘lik kısmında hububat 
üretimi yapılmaktadır. Buna göre, DAB’ın hububat üretiminde en büyük paya sahip bölgelerden 
biri olduğu anlaşılmaktadır. Buğday ve arpa bölgedeki bütün illerde yetiştirilirken, mısır büyük 
oranda Iğdır ilinde yetiştirilmektedir. Buğday ve arpadan sonra en çok yetiştirilen ürünler ise 
şekerpancarı ve patatestir. 

Ekim makinası sayısının Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illere göre dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelge 2 incelendiğinde, en fazla makina sayısına sahip ilin Erzurum olduğu görülmektedir. 
Erzurum’u Van, Elazığ ve Muş illeri takip etmektedir. Çizelgeye göre, DAB’taki ekim makinası 
sayısının yaklaşık %88’i hububat ekim makinasıdır. Bu orana rağmen sıravari ekimi yapılan 
ürünlerde ekim makinası başına düşen alan çok yüksektir. Ayrıca Mısır, ayçiçeği, şekerpancarı 
gibi tek tane (hassas) ekim makinalarıyla ekimi yapılan bitkiler dikkate alındığında; bölgedeki 
ekim makinası sayısının yetersiz olduğu ve tek dane ekimi yapılan bitkilerin ekim işleminde 
hububat ekim makinalarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çapa bitkileri alanlarının ekiminde 
hububat ekim makinalarının kullanılması da göz önüne alındığında birim makina başına düşen 
alan daha da artmaktadır.  

DAB’ta ekim makinası tiplerinin yıllara göre sayıları Çizelge 4’ta verilmiştir. Çizelge 4’e göre 
hububat ekim makinalarının 2010 yılında toplam 7210 adettir. Bu sayı aynı yılın hububat ekim 
alanıyla değerlendirildiğinde ekim makinası başına düşen alanın 108 ha olduğu saptanmıştır. 
Birim makina başına düşen bu alanın çok yüksek olduğu ve ekim mekanizasyonunda yeterli bir 
makinalaşmanın gerçekleşmediğini göstermektedir. Bu rakam 2016 yılında 91 hektara 
düşmüştür. Ekim makinası sayısındaki sürekli artışa rağmen makina başına düşen ekim alanı 
halen çok yüksektir.  

Günümüzde önemli ekim yöntemlerinden olan doğrudan ekim, koruyucu toprak işlemenin 
önemli uygulamalarından biridir. Çizelge 4’te anıza ekim makinası (doğrudan ekim makinası) 
sayısının, 2010 yılında bölge düzeyinde 39 adet, 2016 yılında ise 76 olduğu görülmektedir. Bu 
sayı, doğrudan ekim yönteminin henüz başlangıç seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ancak 
bölgede kuru tarımın hakim olduğu göz önüne alındığında, doğrudan ekim yönteminin 
yaygınlaşmasının ve buna bağlı olarak da anıza ekim makinaları sayısındaki artışın kaçınılmaz 
olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber anıza ekim makinası bölge illerinde homojen bir 
dağılım göstermemektedir. Bölgedeki anıza ekim makinası sayısının %90’ına yakını Muş ve Elazığ 
illerinde olduğu belirlenmiştir. Bu rakamlar, Muş ve Elazığ illerindeki anıza ekim makinası 
sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 4. DAB’a ait 2010-2016 yılları arası ekim makinası sayısı 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Traktörle Çekilen HEM* 4069 4330 4475 4681 4890 5124 5208 
Kombine HEM 3113 3443 3629 3805 4070 4077 4152 
Pnömatik Ekim Makinası 244 276 303 319 435 458 482 
Üniversal Ekim Makinası 591 639 708 737 828 825 836 
Anıza Ekim Makinası 39 78 58 65 75 77 76 

TOPLAM 8056 8766 9173 9607 10298 10561 10754 

*: HEM; hububat ekim makinası   

 

Ekim makinası tipinin DAB’taki toplam ekim makinasına göre oransal dağılımı Şekil 3’te 
gösterilmiştir. Bölge genelindeki ekim makinası sayısı, beş yıllık süreçte %27.5 artış 
gerçekleşmiştir. Ekim makinası tipine bağlı olarak bu artış, hububat ekim makinelerinde %24, 
pnömatik ekim makinelerinde %78 ve üniversal ekim makinelerinde ise %40 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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Şekil 3. Ekim makinalarının Doğu Anadolu bölgesindeki dağılım oranları (%) 

* HÇHEM: Hayvanla Çekilen Hububat Ekim Makinası. TÇHEM: Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinası. KHEM: 
Kombine Hububat Ekim Makinası. PEM: Pnömatik Ekim Makinası ÜEM: Üniversal Ekim Makinası. AEM: Anıza 
Ekim Makinası  

DAB’ta en fazla işlenen tarım alanına sahip il Ağrı iken, en fazla ekim makinası Erzurum ilinde 
bulunmaktadır. Ekim makinası sayısı bakımından Erzurum’dan sonra sırasıyla, Van, Muş, Elazığ 
ve Ağrı illeri gelmektedir. En az ekim makinası ise Hakkari ilindedir. Ancak, genel olarak ekim 
makinası sayısı, toplam alan miktarı açısından değerlendirildiğinde; en fazla ekim makinası 
Erzurum ilinde olmasına rağmen, birim makina başına düşen alan bakımından en az miktar Bitlis 
(59 ha) ilindedir. Buna göre, Bitlis ili ekim makinalarının kullanım oranı bakımından bölgenin en 
gelişmiş ili olduğu söylenebilir. Bitlis ilini, Tunceli (62 ha) ve Elazığ (70 ha) illeri takip etmektedir. 
Ancak, DAB’taki bütün illerde ekim makinası başına düşen alan miktarı bakımından Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. 

Çizelge 5’te DAB’taki ekim makinası sayısının Türkiye geneline göre karşılaştırıldığında, DAB’taki 
ekim mekanizasyonu, istenilen düzeyin altında olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin toplam 
işlenen tarım alanlarının yüzde 10’dan fazlasının DAB’da olmasına rağmen, ekim makinaları 
oranı sadece %2.5’tir. Bu orana göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ekim işleminin halen serpme 
ekim yöntemiyle yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Çizelge 7. DAB’taki ekim makinası sayısının Türkiye geneline göre durumu 

 Ekim Makinası Tipi DAB* (Adet) 
Türkiye  

(Adet) 

DAB/Türkiye 
Oranı (%) 

Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinası 5208 140329 3,7 

Kombine Hububat Ekim Makinası 4152 211348 2,0 

Pnömatik Ekim Makinası 482 35850 1,3 

Üniversal Ekim Makinası 836 61018 1,4 

Anıza Ekim Makinası 76 1292 5,9 

TOPLAM 10678 434 860 2,5 

 *DAB: Doğu Anadolu Bölgesi 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 ve 2016 yılları arasındaki bitkisel üretim ve 
tarım alet makinaları istatistikleri kullanılarak, Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekim 
mekanizasyonu düzeyi gösterilmeye çalışılmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi, toplam ekilebilen alan 
açısından Türkiye’nin 1/10’una, ekim makinası sayısı açısından ise yaklaşık 1/41’ine karşılık 
gelmektedir. Türkiye’de ekim makinası başına düşen bitkisel üretim alanı 49 ha iken, DAB’ta 121 
ha’dır. DAB’ta birim makina başına düşen alan miktarı çok yüksektir. Bu da göstermektedir ki, 
Bölge’de ekim işleminde halen geleneksel yöntemler yoğun olarak kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte DAB’ta son 5 yıldaki ekim makinası sayısındaki artış oranı Türkiye’deki artış oranının 
üzerinde olduğu belirlenmiştir.  

Bölgede yetiştirilen bitki deseni çok çeşitli olmasına rağmen, ekim makinası sayısının büyük 
oranda hububat ekim makinaları oluşturmaktadır. Bu durum, farklı tipte ekim makinalarının 
alımını engelleyen sebepler olduğunu göstermektedir. Bu sebeplerden bazıları; işletmelerin 
arazi büyüklüğü, işletme sahiplerinin ekonomik gücü, makina fiyatları, teknik bilgi eksikliği 
şeklinde sıralanabilir. Ayrıca, tarım arazilerinin çok parçalı olmasından dolayı, işletme başına 
makina alım maliyetini artırmaktadır. Bu sorun, tarım makinalarının ortaklaşa kullanımıyla 
giderilebilir. Özellikle kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve bu yolla makinaların alınması bir 
çözüm olabilir. Bölgede sıklıkla karşılaşılabilen diğer bir sorun ekim makinaları ile ilgili teknik 
bilgi eksikliğidir. Bu durum, makinaların yanlış kullanılmasına ve masrafların artmasına neden 
olmaktadır. Bölgedeki üreticilerin alım gücünün ekseriyetle düşük olması, mekanik ve ekonomik 
ömrünü tamamlamış traktörlerin kullanılması, hem çevre kirliliğine hem de yakıt, yağ ve bakım 
masraflarının artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, Tarım makinalarına verilen devlet 
desteklerinin artırılmasıyla mekanik ve ekonomik ömrünü tamamlamış alet ve makinaların 
kullanım dışı bırakılması, tarla günlerinin düzenlenmesiyle ziraat fakülteleri öğretim 
elemanlarının ve mühendislerin katılımının sağlanarak üreticilere teknik destek verilmesi, 
özellikle küçük işletmeler için makinaların ortak kullanımının teşvik edilmesi gibi önerilerin 
dikkate alınması durumunda bölgedeki bu sorunlar büyük oranda çözüme kavuşacaktır.  
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Abstract 

The aim of the present study was to verify the applicability of the k-nearest neighbor (KNN) 
method for dystocia prediction in Polish Holstein-Friesian Red-and-White cows and heifers. A 
total of 45,057 calving records from 3,511 herds located in Poland were analyzed. The following 
continuous predictor variables were used: AGE – calving age (in months), GEST - gestation 
length (in days), RANK – dam sire's rank based on the mean calving difficulty scores of its 
daughters (in scores). In addition, three categorical predictor variables were included in the 
model: SEASON - calving season (autumn, winter, spring and summer), LACT - lactation number 
and SEX – calf sex (male or female). The output (dependent) variable was calving difficulty class 
(easy vs. difficult). The whole dataset of calving records was randomly divided into a training (L; 
33792 records) and test (T; 11265 records) set. In the construction of the KNN model, the 
Euclidean distance between objects, the normalization of predictor variables and 10-fold cross-
validation (to find the optimum number of neighbors) were applied. The sensitivity (the 
proportion of correctly detected difficult calvings), specificity (the proportion of correctly 
detected easy calvings) and accuracy (the proportion of correctly indicated calvings from both 
groups) on the independent T set were 0.00%, 99.94% and 96.51%, respectively. The applied 
data mining algorithm was rather ineffective in detecting cows with dystocia, which was mainly 
caused by its low frequency in the dataset (about 3.3%). This made it really hard for the 
classifier to correctly indicate such cases. Also, the use of a larger number of predictor variables 
would be needed in order to improve the predictive performance of the KNN model. 

Keywords: Difficult calvings, Dairy cattle, Data mining, Prediction, Sensitivity 

INTRODUCTION 

Dystocia (difficult parturition) in cattle results from many direct and indirect causes, from which 
feto-pelvic disproportion is the main one (Mee, 2008). This, in turn, is affected by calf birth 
weight and dam’s pelvic dimensions, which explain about 50% and 10% of the phenotypic 
variance in calving difficulty, respectively (Meijering, 1984). The occurrence of dystocia is 
associated with many negative consequences such as: increased cow and calf mortality, reduced 
milk yield, delayed uterine involution, and decreased reproductive performance (Hiew et al., 
2016). All these sequelae lead to substantial economic loss (Barrier et al., 2010). Thus, the 
prediction of dystocia in cattle may help alleviate its negative consequences by taking 
preventive measures before its occurrence. Such prediction is possible through the application 
of statistical models, especially those from the field of data mining. The k-nearest neighbor 
(KNN) algorithm is one of them. 

The action of this algorithm consists in predicting the class (category) of a new (test) case by 
determining the similarity between this new case and the k-nearest neighbors from the original 
(training) set and by assigning the new case to the class with the largest probability of class 
membership (Suguna and Thanushkodi, 2010). The algorithm belongs to the supervised learning 
methods and makes use of only training data to establish classification rules. 
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Taking into account the above, the aim of the present study was to apply the KNN method to 
dystocia prediction in dairy cattle and to evaluate its predictive performance.  

MATERIALS AND METHODS 

A total of 38133 calving records of Polish Holstein-Friesian Red-and-White heifers cows from 
3559 herds located in Poland were analyzed. The whole dataset was split into two subsets: 
heifer calvings (11553 records) and cow calvings (26580 records). The following predictor 
variables for the heifer dataset were used: X1 -  AGE – calving age (in months), X2 - GEST - 
gestation length (in days), X3 - SEASON - calving season (autumn from October to December, 
winter from January to March, spring from April to June and summer from July to September), 
and X4 - SEX – calf sex (male or female). For cows, two additional predictors were analyzed: X5 – 
LACT – lactation number from the first to sixth lactation inclusive) and X6 – PDYS – dystocia 
during the previous calving (difficult vs. easy). The output (dependent) variable Y was a calving 
difficulty class (difficult vs. easy). Originally, calving difficulty was scored on a five-point (before 
2006) or six-point (since 2006) ordinal scale (1 indicating the easiest calving and 4 or 6 – the 
most difficult one). Next, it was converted to the nominal scale with only two categories (a 
binary variable). Abortions (denoted by 5 on both scales) were excluded from further analysis. 
The basic statistics for continuous and categorical predictors are given in Tables 1 and 2, 
respectively. 

Table 1. Means and standard deviations of the continuous and categorical predictors 

Variable1 Set 
Heifers Cows 

n Mean SD n Mean SD 

AGE (months) Training 8664 26.78 2.92 19935 59.38 19.96 

GEST (days) Training 8664 279.16 5.68 19935 280.71 5.75 

AGE (months) Test 2889 26.79 2.99 6645 58.71 19.68 

GEST (days) Test 2889 279.48 5.79 6645 280.79 5.77 

AGE (months) Total 11553 26.78 2.94 26580 59.21 19.89 

GEST (days) Total 11553 279.24 5.71 26580 280.73 5.76 
1Variable names are given in the Materials and Methods section 

Each of the two datasets (for heifers and cows) was randomly divided into a training set (L; 8664 
records for heifers and 19935 for cows; 75% of the original dataset) for the KNN model 
development and a test set (T; 2889 records for heifers and  6645 for cows; 25 % of the original 
dataset) for the verification of its prediction performance. In the construction of the KNN 
model, the 10-fold cross-validation was applied to find the optimal number of the nearest 
neighbors. Euclidean distance was used to measure the distance among the nearest neighbors. 

To verify the KNN model predictive performance, the following measures were used (Zaborski 
and Grzesiak, 2011):  
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TN
PSTN

TN FN



,  

where: Se is the sensitivity, Sp is the specificity, Acc is the accuracy, PSTP is the a posteriori 
probability of true positive response, PSTN is the a posteriori probability of true negative 
response, TP is the number of correctly detected difficult calvings, TN is the number of correctly 
detected easy calvings, FP is the number of incorrectly detected easy calvings, FN is the number 
of incorrectly detected difficult calvings. 

Table 2. Distributions of categorical variables 

Variant 
Training Test Total 

n % n % n % 

Heifers 

SEASON1 

Autumn 2214 25.55 723 25.03 2937 25.42 

Winter 2199 25.38 781 27.03 2980 25.79 

Spring 2138 24.68 711 24.61 2849 24.66 

Summer 2113 24.39 674 23.33 2787 24.12 

SEX 

Male 3953 45.63 1312 45.41 5265 45.57 

Female 4711 54.37 1577 54.59 6288 54.43 

DYS - output variable 

Easy 8165 94.24 2728 94.43 10893 94.29 

Difficult 499 5.76 161 5.57 660 5.71 

Cows 

SEASON 

Autumn 5205 26.11 1725 25.96 6930 26.07 

Winter 4478 22.46 1538 23.15 6016 22.63 

Spring 5068 25.42 1677 25.24 6745 25.38 

Summer 5184 26.00 1705 25.66 6889 25.92 

SEX 

Male 10160 50.97 3390 51.02 13550 50.98 

Female 9775 49.03 3255 48.98 13030 49.02 

LACT 

2 7120 35.72 2506 37.71 9626 36.22 

3 5331 26.74 1740 26.19 7071 26.60 

4 3546 17.79 1115 16.78 4661 17.54 

5 2032 10.19 706 10.62 2738 10.30 

6 1906 9.56 578 8.70 2484 9.35 

PDYS 

Easy 19312 96.87 6388 96.13 25700 96.69 

Difficult 623 3.13 257 3.87 880 3.31 

DYS - output variable 

Easy 19368 97.16 6441 96.93 25809 97.10 

Difficult 567 2.84 204 3.07 771 2.90 
1Variable names are given in the Materials and Methods section 

Moreover, the receiver operating characteristic (ROC) curves were plotted and the areas under 
the ROC curves (AUC) were calculated to better illustrate the relationship between sensitivity 
and specificity for the different cut-off values. The ROC curve plots sensitivity versus 1-
specificity (the so-called false alarm rate, i.e. the proportion of easy calvings predicted by the 
model as difficult ones) across all threshold values between 0 and 1 (Jiménez-Valverde, 2012). A 
model that predicts the value of a dependent variable better than chance has the ROC curve 
lying above the diagonal indicating the lack of discrimination, i.e. its AUC is higher than 0.5 
(Krzanowski and Hand, 2009). The best predictive performance is obtained if the ROC curve 
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passes through the upper left corner [the (0,1) point], so that the AUC is equal to unity (Hajian-
Tilaki, 2013). All the computations performed in the present study were carried out using 
Statistica software (v 13.1, Dell Inc., Tulsa, OK, USA). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The optimal number of the nearest neighbors determined using the 10-fold cross-validation was 
five both for heifers and cows. Sensitivity (the proportion of correctly detected difficult 
calvings), specificity (the proportion of correctly detected easy calvings) and accuracy (the 
proportion of correctly indicated calvings from both groups) on the independent T set for 
heifers were 0.00%, 99.93% and 94.36%, respectively. The reliability of dystocia detection in 
heifers made by the KNN model for the difficult (expressed as PSTP) and easy (expressed as 
PSTN) calvings were 0.00% and 94.42%, respectively. Sensitivity, specificity and accuracy on the 
independent T set for cows were 0.00%, 99.98% and 96.91%, respectively. The reliability of 
dystocia detection in cows made by the KNN model for the difficult (expressed as PSTP) and 
easy (expressed as PSTN) calvings were 0.00% and 96.93%, respectively. This shows that the 
KNN models created in the present study were completely unable to correctly detect even one 
case of dystocia both in heifers and cows. This could have resulted from the very low frequency 
of dystocia in both calving datasets (about 5.7% and 2.9% for heifers and cows, respectively), 
which makes it really hard for the classifier to correctly indicate such cases. Also, the number of 
predictors used in our study was not very high, despite a relatively large training dataset size. 

 

 

Fig. 1. A receiver operating characteristic (ROC) curve and the area under the curve (AUC) for 
the heifer dataset 

Similar results in Irish dairy cows have been recently obtained by Fenlon et al. (2017), who used 
four different prediction models (classification and regression trees, random forest, multilayer 
perceptrons and multinomial regression) for distinguishing among the three categories of 
calving difficulty. Sensitivity evaluated on the test set was 0.00%, 2.70%, 2.70% and 0.00% for 
classification and regression trees, multinomial regression, random forest, and multilayer 
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perceptron, respectively. Respective specificity values were 100.00%, 98.80%, 100.00% and 
99.66%. The overall accuracy for the four models were 94.05%, 93.09%, 94.21% and 93.73%. So, 
these results were very similar to ours, with high specificity and accuracy and very low 
sensitivity. It should also be mentioned that the dystocia incidence reported by Fenlon et al. 
(2017) was also very low and amounted to approximately 5.9%.  The values of the a posteriori 
probabilities of true positive and true negative response (PSTP and PSTN) recorded in the cited 
study were very similar to ours (except for the random forest classifier, for which PSTP was 
100%) and ranged from 0 to 12.5% and 94.02 to 94.20%, respectively. 

 

 

Fig. 2. A receiver operating characteristic (ROC) curve and the area under the curve (AUC) for 
the cow dataset 

The ROC curves and the AUC values for heifers and cows are shown in Figs. 1 and 2, 
respectively. In both cases, the AUC were equal to 0.5, which means that the developed KNN 
models had practically no discrimination power. The predictive performance of such a model is 
not better than a random guess. AUC reported by Fenlon et al. (2017)  were, in general, higher 
(0.55, 0.79, 0.79 and 0.76 for classification and regression trees, multinomial regression, 
random forest, and multilayer perceptron, respectively) than those recorded in our study. This 
means that the ability to correctly indicate cows with calving difficulty was greater in the study 
by Fenlon et al. (2017)  and was better than the baseline. 

In conclusion, the applied data mining algorithm was completely ineffective in detecting heifers 
and cows with dystocia, which was mainly caused by its low frequency in the dataset. 
Consequently, further research on the inclusion of more powerful predictors and the use of a 
larger dataset is required. 
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Abstract 

"Basic statistics" is usually a mandatory course for associate degree and undergraduate 
programs. It is used in almost every scientific field by students, educators and researchers. 
Hundreds of thousends of students registered in both formal and non-formal education 
systems receive statistics courses and thousends of educators provide these courses. Applied 
education is a way of increasing success in Maths and Statistics courses and most of the people 
agree upon its effectiveness. In this study, a website for online applications for basic statistics 
course (standartnormal.gen.tr) is prepared and introduced. Via this website, students will have 
the chance for unlimited practice regading the subjects that they were taught in statistics 
courses. On the other hand, the educators will be able to use this service to generate a great 
number of examples and exam questions. It is believed that also researchers would find this 
study useful for simple analyses such as t, z, chi-square, regression and correlation.  

Keywords: Online Basic Statistics, Statistical Applications.  

İstatistik Dersi Online Uygulama Hesaplayıcısı 

ÖZET  

Temel İstatistik dersi ön-lisans ve lisans programlarında genellikle zorunlu bir derstir. 
Öğrenciler, eğitimciler ve araştırmacılar tarafından hemen hemen her bilim alanında kullanılır. 
Hem resmi hem de yaygın eğitim sistemine kayıtlı yüz binlerce öğrenci istatistik dersleri alıyor 
ve bu kurslara binlerce eğitimci katılıyor. Etkinliği çoğu insan tarafından kabul edilen matematik 
ve istatistik derslerinin artan başarısı bir yönü uygulamalı eğitim biçimidir. Bu çalışmada, temel 
istatistik dersi için bir web sitesi (http://standartnormal.gen.tr) ön hazırlığı ve sunumu 
yapılmıştır. Bu web sitesi aracılığıyla, öğrenciler konu ile ilgili sınırsız pratik yapma şansına sahip 
olacaktır. Öte yandan, eğitimciler çok sayıda örnek ve sınav sorusu oluşturmak için bu hizmeti 
kullanabileceklerdir. Ayrıca araştırmacıların bu çalışmayı t, z, ki-kare, regresyon ve korelasyon 
gibi basit analizler için yararlı bulacaklarına da inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstatistik Uygulamalar, Online Temel İstatistik 

GİRİŞ 

Ülkemizde her yıl ÖSYM tarafından üniversitelerin bölümlerine yerleştirlen öğrenci sayısı 
uzaktan eğitim, açıköğrerim fakültesi dahil bir milyona yakındır. Bu öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu okudukları bölümde temel istatistik dersi almaktadır. Bu dersi veren binlerce öğretim 
elemanı vardır.  Uygulamalı istatistik dersinin içeriği sayılarla hesaplama yapmaya dayalı 
olduğundan öğrenciler genellikle bu dersi kavramada zorlanmaktadırlar (Beiss, 2005).  Ayrıca 
öğretim elemanları konu işlerken veya sınav sorusu hazırken yeni örnek üretmede zaman 
kaybetmektedirler. Bu yüzden istatistik derslerini daha iyi anlayabilen bir öğrenci yetiştirmek 
için eğitmenler, istatistik dersini daha zengin grafik, animasyon, video veya etkileşimli 
multimedya araçlarını kullanarak sunması gerekir (Härdle ve ark., 2007). İnternet teknolojinsinin 

http://standardnormal.gen.tr/
http://standardnormal.gen.tr/
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mobil cihazlara entegre olmasıyla gelişen e-öğrenme ortamları kullanılarak web tabanlı istatistik 
dersi için http://www.standartnormal.gen.tr web sitesi hazırlanmıştır. Bu site istatistik 
hesaplama yapmanın yanı sıra hesaplamalara dayalı web tabanlı örnek soru çözümünü 
matematiksel formüllerle ifade ederek yapabilmektedir.   

Web tabanlı istatistik hesaplama yapabilen e-öğrenme sitelerinin dünyada örneklerine 
rastlanırken; Türkiye’de bu konuda bilimsel çalışmalar yapılmış ancak aktif olarak çalışabilen bir 
istatistik hesaplayıcı web sitesine rastlanamamıştır. Bu yüzden bu çalışma e-öğrenme avantajları 
kullanarak, ülkemizde istatistik dersi alan binlerce öğrenciye istatistiği daha iyi ve kolay 
öğretmeyi ve istatistik hesaplatmayı amaçlamıştır. Bu amaçla görerek ve üzerinde pratik 
yaparak aynı dataların farklı grafikler üzerinde (histogram, box-plot vb) veya farklı dataların aynı 
grafik üzerinde görselliğini zenginleştirerek istatistik dersinin sunumu yapılması halinde, 
öğrencinin istatistiği kavraması kolaylaşacak, kavramlara daha etkili ve daha geniş bakış açısı 
olacaktır (Garfield, 1995; Unwin, 2000). Ayrıca bu çalışmadaki web sitesi, istatistik dersi veren 
öğretim elemanlarına ders hazırlama, örnek soru üretme, ders uygulamalarını yürütme, sınav 
sorusu hazırlama, ders kitabı/notu için örnekler oluşturma imkanı verecektir. Kitap, ders notu, 
makale, bildiri gibi eğitimsel ve bilimsel kaynaklarda bu site yardımı ile hesaplanan istatistikler 
kullanılabilecektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışmada internet ağ ortamında bir web sunucusu bilgisayar ile istemci bilgisayar arasındaki 
internet kofigirasyonu material olarak kullanılmıştır. Web sunucuları kendi kaynakları olan web 
dökümanlarını istemci bilgisayarlarla paylaşırlar. İstemci bilgisayar ise (bilgisayar, tablet, akıllı 
teleon) web sunucudaki internet kaynaklarını kendi sistemine indirip sayfaları bir internet 
tarayıcısı yoluyla yorumlayarak görüntüleyebilen cihazlardır. 

Donanım ve Yazılım Yöntemi 

Temel istatistik konuları bu çalışmada yedi ana gruba ayrılmıştır. Bunlar frekans tabloları, yer ve 
dağılış ölçüleri, olasılık dağılışları, güven aralıkları, hipotez testleri, khi-kare testleri, regresyon 
analizi şeklinle oluşturulmuştur. Bu yedi ana konu başlığı altında alt konuların başlıkları 
oluşturulmuştur. Bu başlıklara uygun örnek hesaplayan, grafik çizen, tablolar hazırlayan 
sayfaların html dökümanları tasarlanmıştır. Bu sayfaların tasarımlarında html, javascript ve 
javascript tabanlı kütüphanler kullanılmışıtır.  

Javascript dili görsel ve matematiksel hesaplamalar açısından güçlü bir yeteneğe sahiptir.  
Ayrıca bu dil her türlü cihaz tarayıcısının desteğini almış sürekli gelişme durumundadır. 
Javascript dili istemci bilgisayarın tarayıcılarında yorumlandığından sunucu bilgisayarlara bir yük 
getirmemektedir. Hemen hemen bütün web sitelerinin sayfalarında bu dil kullanılmaktadır. 
(Lundberg ve Williams, 2005; Lindley, 2013). HTML5 standartlarının ortaya çıkmasıyla web 
dokümanlarına grafik desteği sağlanmıştır (Lubbers ve ark., 2010). Javascript bu özelliği de 
kullanarak daha güçlü hale gelmiştir. Ayrıca javascript program kodları küçük boyutta olması, bu 
kodlarla daha büyük işler yapılabilmesi avantajlar arasındadır. 

Javascript programlama dili kullanılarak belli bir amaca yönelik hazır kütüphaneler 
oluşturulabilmektedir. Böylece web dokümanları bu kütüphaneler sayesinde amaca yönelik 
daha zengin içeriğe sahip olmaktadır. Bu çalışmadaki web dokümanları içinde istatistiksel 
hesaplamalar ve etkileşimli sunumlar, grafikler javascript ile yapılmıştır (Boix ve ark., 2005).  
Ayrıca özel kütüphaneler kullanılmış ve bu kütüphaneler maddeler halinde aşağıda verilmiş ve 
amacı açıklanmıştır. 

http://www.standartnormal.gen.tr/
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Bootstrap : Web sayfalarını bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi farklı ekran boyutlarına sahip 
cihazlarda uygun şekilde gözükmesini sağlayan açık kaynak kodlu ücretsiz bir işlem çatısıdır. 
İşlem çatısı içerisinde temalar, stiller mevcuttur. Bu temalar; bir site için gerekli olan navigasyon 
bar, form öğeleri, tablolar, etiketler, uyarı ve bilgi metinleri, listeler, sayfalandırma modülü, 
açılan menüler, farklı özellikte butonlar vb bir çok tasarım elemanlarından oluşmaktadır (Harish, 
2017) . 

Jquery : Bir javascript kütüphanesidir. Bu kütüphanenin öne çıkan başlıklarından biri daha az 
kod ile daha çok iş yapma yeteneğidir. Doküman içerisinde mevcut olan tüm elemanları bununla 
kontrol etmek çok kolaydır. Kendine has CSS, form elemanları gibi temalar mevcuttur. Jquery’in 
bu özelliği göz önünde bulundurulursa sağladığı kolaylıklardan dolayı sitede kullanılmıştır 
(McFarland, 2011) . 

Mathjax : Matematiksel gösterimleri web sayfasında göstermek için geliştirilmiştir. (Cervone ve 
ark., 2016).  

jStat : Matlab veya R programındaki istatistik modülünden esinlenilerek javascript tabanlı 
kütüphane olarak geliştirilmiştir. Veri setleri bir vektör, bir matris şekline getirilerek işlemler 
yapılır. Bir vektör veya matris üzerinde yapılabilecek matematiksel temel işlemlerin yanı sıra 
temel istatistik hesaplamalarını da yapabilmektedir. Ayrıca yaygın olan bütün dağılım 
fonksiyonları üzerinde olasılık, birikimli olasılık, invers hesaplamalar, istatistik testler, güven 
aralıkları ve regresyon hesaplamaları yapmak mümkündür. Bu çalışma içersindeki istatistik 
kavramlarında kullanılan hesaplamaların büyük çoğunluğu bu kütüphane ile yapılmıştır (URL1, 
2017).   

Highchart : HTML standartlarına dayalı grafiksel özelliklerin dokümanlarda kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte sayfalarda javascript tabanlı grafik kütüphaneleri de ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Highcharts’ta bunlardan biridir.  Ücretsiz kullanımının dışında ticari kullanım kısmı 
da vardır. Zengin grafik seçeneklerinin olması sebebiyle sitede grafik gösterimleri bu kütüphane 
kullanılarak yapılmıştır (URL2, 2017). 

İstatistiksel Yöntem  

Web üzerinden uygulama amaçlı bu hesaplayıcıda bütün temel istatistik yöntemler yer 
almaktadır. Ancak burada, hesaplamaların ve sonuçların sunuşlarının nasıl yapıldığı, tek bir konu 
üzerinde verilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla basit doğrusal regresyon konusu seçilmiştir.  

Basit doğrusal regresyon analizi biri bağımlı (Y) diğeri bağımsız (X) değişkeni arasındaki ilişkilerin 
matematiksel olarak çözümleme sürecidir. Basit regresyon analizinde değişkenler arasındaki 
ilişki doğrusaldır. (Efe ve ark.,2000; URL3, 2017). 

Basit doğrusal regresyonun matematiksel modeli (3.1)’ verilmiştir: 

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽𝑦𝑥𝑋 + 𝑒                                   (3.1) 

Burada ;  

Y : Bağımlı değişken (açıklanan) 

X: Bağımsız değişken (açıklayıcı) 

𝛽0 : Doğrunun y eksenini kestiği nokta 

𝛽𝑦𝑥 : Doğrunun eğimi 

e  : şansa bağlı hata terimi 
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Doğrusal regresyon modelindeki  𝛽0̂ve 𝛽𝑦�̂� değerleri bulunurken hataları en küçük yapmak 

hedeflenir. Bunu yapmak için en küçük kareler yöntemi kullanılır. Bu yönteme göre  regresyon 
parametreleri aşağıdaki gibi tahmin edilir :  

 𝛽𝑦�̂� =
(  ∑𝑋𝑖𝑌𝑖− 

∑𝑋𝑖 ∑𝑌𝑖
𝑛

)

(∑𝑋𝑖
2− 

(∑𝑥𝑋𝑖)
2

𝑛
)

=
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
           (3.2) 

 𝛽0̂ = 
∑𝑌𝑖

𝑛
   - 𝛽𝑦�̂�  

∑𝑋𝑥𝑖

𝑛
  = �̅� - 𝛽𝑦�̂�  �̅�   (3.3) 

 

Basit doğrusal regresyon modeli kullanılarak regresyon analizi için tasarlanmış web sayfası Şekil 
1’de gösterilmiştir. Bu sayfada veri girişi alanından bağımlı değişken (Y) ve bağımsız değişken (X) 
verileri girilir. Hesaplamaya geçildiğinde regresyon denklemi, doğrusal regreyon grafiği, eğim, 
kesme noktaları gibi şekilde gösterilen hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar aracılığı ile X ve Y 
değişkenleri arasındaki ilişki, regresyon varyans analiz tablosu, hesaplanan istatistiklerin t 
değerleri ilk bakışta görülebilir. Değişkenler arasındaki ilişki hakkında ilk yorumlar yapılabilir. 

 

Şekil 1. Basit doğrusal regresyon hesaplama sayfası   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çözülen regresyon analizi örneğinin sonuçları “ Regresyon Analizi Basit Regresyon 
 Örnek1: Xi, Yi girilerek ” sayfasında girilen verilere aittir. Hazırlanan istatistik dersi 
uygulamaları hesaplayıcısı, Şekil 1’de sunulan regresyon analizi sonuçlarının ayrıntılarını ve tüm 
ara hesaplamaları, bunların sembolik formüllere yerleştirilmiş hallerini de, “Örnek soru hazırla” 
düğmesi ile kullanıcıya sunmaktadır.   

Çözülen örneğin soru metni kullanıcı tarafından değiştirilebilir niteliktedir (Şekil 2) (URL3, 2017).  
Dolayısı ile kullanıcı; sınav sorusu, ders notu, kitap örneği hazırlarken kendi örneğini oluşturma 
olanağına sahiptir.  
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Şekil 2. Örnek soru metni 

Kullanıcı regresyon analizindeki her türlü ara hesaplamaları, bir çizelge halinde alabilir (Çizelge 
1). Ara hesaplamalar olarak XY  çarpımları, X kareler, Y kareleri, X değişkenine ait sapmalar (xi), Y 

değişkenine ait sapmalar (yi), sapma çarpımları (xi yi) , X’ler için sapma kareleri ( ), Y’ler için 

sapma kareleri ( ), Y değişkeninin tahminleri ( ), hata tahminleri ( ), hata kareleri ( ) 
ve bütün bunların toplamları Çizelge 1’de  yer almaktadır.   

Çizelge 1. Regresyon analizi ara hesaplamalar çizelgesi 

 
Çizelge şeklindeki bu ara hesaplamaların bazıları sembolik olarak formülleri ile birlikte 
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şeklinde verilmektedir. Daha sonra regresyon parametrelerinin hesaplanması ve tahmin 
denkleminin oluşturulması için; 

 

hesaplamaları yapılır. Buna göre regresyon tahmin eşitliği; 

       

bulunmuştur.  

X=15 ay için bebek ağırlığı tahmin denkleminde yerine konulmuş; 

 

olarak tahmin edilmiştir.  

Serpilme diyagramı Şekil 3’deki gibi bulunmuştur. 

 

Şekil 3. Serpilme diyagramı 

Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama yüzdesini (R2) bulmak için regresyon kareler 
toplamından (RKT) faydalanarak çözüme gidilmiştir. Aşağıda byx ve Syx‘nin değerleri formülde 
yerine konulmuş; 

 

ve açıklama yüzdesi yaklaşık %96 bulunmuştur. 
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Hesaplama sayfasında belirlenen α=0.05 önem seviyesine göre β0 katsayısının önem testini 
yapmak için 1 numaralı durumda hipotez testi kurulmuş, 2 numaralı durumda test istatistiği 
yazılmış, 3 numaralı durumda ise t istatistiğinin hesaplanmasında kullanılacak standart hata 
(Sb0) formülüne yer verilirmiştir.  Bu formülde yer alan ve daha once hesaplanması açıkça 
gösterilmeyen hata kareler ortalaması (HKO) aşağıdaki gibi hesaplanarak gösterilmiştir.   

 

Ara hesaplamalar yapılarak test istatistiğinin hesaplanan değeri ile cetvel değeri aşağıdaki gibi 
bulunmuştur. 

 

yapılan karşılaştırma sonucunda aşağıdaki yoruma rastlanmıştır. 

 

Aynı α önem seviyesine göre βyx katsayısının önem testini yapmak için 1 numaralı durumda 
hipotez testi kurulmuş, 2 numaralı durumda test istatistiği yazılmış, 3 numaralı durumda ise t 
istatistiğinin hesaplanmasıda kullanılacak standart hata (Sbyx) formülüne yer verilirmiştir. 
Formülde bilinmeyenler aşağıdaki gibi yerine konmuş; 

 

ara hesaplama sonunda test istatistiğinin hesaplanan değeri ile cetvel değeri aşağıdaki gibi 
bulunmuştur. 

 

yapılan karşılaştırma sonucunda aşağıdaki yoruma rastlanmıştır. 

 

Regresyon analiz tablosu Çizelge 2’deki gibi hesaplama sayfasında hazırlanmıştır. Bu tablodaki 
bilgilere göre (P<0.01) olduğundan Y değişkeni ile X değişkeni arasında ilişkinin çok önemli 
olduğu bulunmuştur. 
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Çizelge 2. Regresyon varyans analiz tablosu 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada bahsedilen site, başta öğrencilerin istatistik dersini daha iyi kavramalarını sağlayan 
bir e-öğrenme ortamı sağlamıştır. Öğrenciler bu ortamı kullanarak girilen verilerin ön 
hesaplamalarını, grafikleri, çeşitli istatistikler ve testlerini yapabilmektedir. Öğretim elemanları 
ise bu site yoluyla istatistikleri kolaylıkla hesaplayabilmekte ve bu hesaplamalara dayalı web 
çözümlü matematiksel formullerle örnek soru çözümü yapabilmektedir.  Öğretim elemanı bu 
örneğin soru bölümünü klavye yardımıyla girip değiştirebilmektedir. Böylece kendi alanı ile ilgili 
özgün bir istatistik sorsunun çözümünü yapıp öğrencisi ile paylaşabilmektedir. Ayrıca böyle bir 
imkanı istatistik kitap yazarları da kullanarak özgün soru ve çözümlerini kitaplarına katabilme 
imkanında sahiptir.  
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Abstract     

The aim of the study was to determine the factors effecting consumers’ drinking milk 
consumption preferences, and to reveal marketing tactics and strategies with regard to their 
consumption attitudes. Data collected from the study were obtained from household surveys 
with 160 Turkish consumers consuming drinking milk in Igdir province. The data were used for 
Principal Component Analysis to determine the main factors related to drinking milk 
consumption preferences, and for K-means Cluster Analysis to establish homogeneous 
consumer segments according to their consumption frequencies. The result of the study 
showed that while the consumers consuming heavy drinking milk appreciated their preference 
factors focused on core benefit for organic drinking milk and sustainable rural development, 
those consuming medium drinking milk gave a greater importance to sustainable rural 
development and reach to the retailers under food supply chain confidence by means of the 
hedonic and sensory quality attributes with augmented product image. On the other hand, light 
users focused on core benefit of drinking milk impacting on child development under food 
supply guarantee with actual product mix. Consequently, not only the consumers but also the 
suppliers could provide much more benefit from these marketing strategies designed.     

Keyword: Consumer attitude and behavior, Drinking milk, Igdir province, Principal Component 
and K-means cluster analyses  

Tüketicilerin İçme Sütü Tüketim Modelleri: Iğdır İli Örneği 

Özet 

Çalışmanın amacı, tüketicilerin içme sütü tüketimi üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve 
onların tüketim ve satınalma davranışlarına göre pazarlama taktik ve stratejilerini ortaya 
koymaktır. Çalışmadan elde edilen veriler, Iğdır ilinde içme sütü tüketen 160 hanehalkı 
tüketicilerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler; içme sütü tüketim tercihleri ile ilgili ana 
faktörleri belirlemek içim Principal Component Analiz, tüketicilerin tüketim sıklıklarına göre 
tüketim segmentlerini belirlemek için de K-means Cluster Analiz için kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçları; yoğun düzeyde içme sütü tüketen tüketicilerin temel fayda üzerine odaklanan 
organik içme sütü ve sürdürülebilir kırsak kalkınma tercih fartörlerine önem atfederken, ılımlı 
düzeyde içme sütü tüketenler sürdürülebilir lkırsak kalkınma, genişletilmiş ürün imajlarını 
destekleyen duyusal ve hedonik kalite nitelikleri vasıtasıyla gıda arz zinciri güveni altında 
perakendecilere ulaşmaya büyük önem vermişlerdir. Diğer taraftan, düşük düzeyde içme sütü 
tüketen tüketiciler gerçek ürün karması ile gıda arz güvencesi altında çocuk gelişimi ve temel 
fayda üzerinde etkili temel fayda üzerine odaklanmışlardır. Sonuç olarak; sadece arz edenler 
değil aynı zamanda tüketiciler de bu pazarlama stratejilerinden çok daha fazla fayda 
sağlayabilirler.     

Anahtar kelimeler: İçme sütü, Iğdır, Temel Bileşenler Analizi, Kümeleme Analizi, Tüketicilerin 
tutum ve davranışları  

GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, genetiği değiştirilmiş biyolojik organizmalar ve yoğun 
kimyasallara maruz kalan tarımsal üretim, doğal kaynaklar üzerinde geri dönüşü olmayan 
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deformasyonlara neden olmaktadır. Diğer taraftan dünya üzerinde yaşanan nüfus artışı, 
kentleşme ve küreselleşme eğilimleri, innovasyon ve bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemelerin 
meydana getirdiği yeni yaşam şekilleri ve beslenme alışkanlıkları, piyasa dinamiklerinin tutum 
ve davranışlarını önemli ölçüde değiştirmiştir.  

Üreticiler, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamayacak mamullerin üretimine tahsis edilen 
doğal kaynaklardaki mimimum deformasyonlarla sürdürülebilir bir tarımsal faaliyeti 
gerçekleştirebilmek ve gelecek nesillere daha doğal bir çevre ve çalışılabilir tarım işletmeleri 
miras bırakabilmeleri için üretim modellerini sürekli güncel tutmak zorundadırlar. Benzer 
şekilde tüketiciler de gıda tüketim tercihi ve satınalma modellerinde üretim ve işletme 
teknikleri, gıda ve sağlık güvenliği, besleyicilik ve besin değerine dayalı gerçek, duyusal ve 
hedonik kalite nitelikleri üzerinde üretim bölgesi orijininin ayırtedici bir niteliğe sahip olduğuna 
inanmaktadır. Günümüzde yaşanan doğal kaynak derformasyonlarına bağlı olarak yaşanan 
kronik çevre ve sağlık problemleri, tüketicilerin orijini bilinen ve çeşitli marka tanımlamaları ile 
garanti altına alınmış doğal ve organik gıda ürünlerine yönelmelerine ve daha fazla ödeme 
istekliliği kabulüne olanak sağlamıştır (Allen and Goddard, 2012; Cheng et al., 2014; Wang et al., 
2015).   

Özellikle son yıllarda gıda ürünleri tüketim tercihleri konusunda yapılan çalışmalar; tüketicilerin 
bölge orijini, üretim ve işleme teknikleri hakkında bilgiye ulaşabilmesi, ürünün orijin işaretleri ile 
tescillenmiş olması, ürünün aroma, tat ve lezzet gibi duyusal kalite nitelikleri, kimyasal kalıntı, 
hormon ve katkı maddeleri ile muamele edilmemiş taze, doğal, organik ve yerel ürün tercihi ile 
temel faydalarını maksimum kılma arzusu (Bonany et al., 2013; Denver ve Jensen, 2014; Topcu 
ve Baran, 2017) yanında kentleşme, eğitim, meslek, gelir, yaş ve yaşam evreleri, roller ve statü, 
sosyal sınıf ve referans grupları, cinsiyet gibi sosyokültürel ve demografik faktörler kapsamında 
makroekonomik göstergelere bağlı olarak harcanabilir kişisel gelirlerini yansıtan ödeme 
istekliklerinin (Michaelidou and Hassan, 2010; Denver and Jensen, 2014; Topcu, 2015; Topcu ve 
ark., 2015) önemli ölçüde etkisi altında satın alma modellerini şekkilendirdiklerine işaret 
etmiştir.   

İnsanoğlunun yaşamının her evresinde gerekli olan gıdalardan süt ve süt ürünleri, makro ve 
mikro besin elementleri için iyi bir alternatif olmasının yanında bazı önemli mineraller, protein 
ve vitaminlerin de temel kaynağı durumundadır. Yüksek değerli proteinleri ve tüm esansiyel 
aminoasitleri içeriği nedeniyle önemli bir kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum kaynağı 
(Huth et al., 2006; Murphy et al., 2008; Şeker et al., 2012) durumunda olan süt, özellikle 
çocukluk ve yaşlılık dönemleri başta olmak üzere yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan 
bir gıda maddesi ve bileşeni niteliğindedir. Ayrıca vücudun hayati fonksiyonunu sağlayan kalp, 
sinir ve kas hücreleri için gerekli olmakla beraber kemik erimesini engelleyen, sindirim sistemini 
düzenleyen, diş çürüklerini önleyen, bazı bağırsak hastalıklarını tedavi eden, beyine enerji 
veren, mide rahatsızlıklarını giderilmesine yardımcı olan, mikrobik enfeksiyonlara karşı etkili 
olan muhteviyata da sahiptir (Taşhan ve Bilgi, 2013).   

Bütün bu fizyolojik güdüler tüketicilerin içme sütü tüketim motivasyonlarını güçlendirirken, ısıl 
işlemlerle sütte zararlı bakterilerin yanısıra faydalı bakterilere de zarar verilmesi ve raf ömrünün 
uzatılması için katkı maddeleri, antibiyotik ve antiseptik maddelerin kullanılması işlenmiş 
sütlerin satın alma kararını negatif bir şekilde etkilemektedir (Bianchi et al., 2013; Karakaya ve 
Akbay, 2014). Diğer taraftan, işlenmemiş olarak satın alınan çiğ sütün sağım, muhafaza ve satış 
sürecinde çeşitli kirleticilere ve yetiştiricilik aşamasında mikrobiyolojik açıdan çeşitli 
kontaminasyonlara maruz kalınmasından kaynaklanan hastalıklar ve risk unsurlarının insanlara 
bulaşma endişeleri tüketicilerin satınalma kararları üzerinde negatif motivasyonlara neden 
olmaktadır (Şeker ve ark., 2012; Topcu ve ark., 2016). 
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Süt tüketim motivasyon kaynakları kapsamında, Türkiye ve dünyada kitlesel olarak içme sütü 
tüketen tüketicilerin tercihleri ve ödeme isteklilikleri birbirinden oldukça farklılık arz etmektedir 
(Hassan et al., 2011; Chamorro et al.,2014; Grunert and Aachmann, 2016). Ham içme sütü 
doğru bir şekilde muhafaza edilmediği zaman, hayvanlarda sıkça görülen Brucella, Tuberculosis 
gibi hastalıklarının süt vasıtasıyla insanlara bulaşma olasılığı olduğundan dolayı içme sütü 
tüketiminde UHT sütlerin tüketilmesi gerektiğini savunan araştırmacılar (Bayrakçı, 2012; 
Kirevetözen, 2012) yanında; işlem görmemiş ham sütün pastörize ve uzun ömürlü sütlere 
nazaran sağlık açısından daha faydalı ve besin değerleri bakımından daha zengin olduğunu 
rapor eden araştırmacılar da mevcuttur (Bianchi et al., 2013).  

Diğer taraftan, yerel orijinli süt ve süt ürünlerinin farklılaştırılması yoluyla sağlanan temel fayda 
ve gerçek ürün imajlarına dayalı kırsal kalkınma stratejileri, günümüzde toplumsal pazarlama 
felsefesi altında doğrudan pazarlama yaklaşımlarına dayandırılmaktadır (Topcu, 2012). Çünkü 
bu tür gıda ürünlerin kendine özgü içsel ürün niteliklerinin olması, bölge orijin niteliklerine 
dayalı nispi üstünlüklere sahip olarak kimyasal ve çeşitli kirleticilerle bulaşık olmadan doğal ve 
gen kaynaklarını koruma niteliklerine sahip olması, tüketicileri cezp etmekte ve onlar üzerinde 
pozitif satınalma motivasyonu yaratmaktadır. Bu tür ürünlerin kendine has olan özellikleri, 
üretildikleri bölgenin doğal kaynaklarına dayalı özellikler nedeniyle bir avantaj sağlamakta ve bu 
durum geri kalmış alanların kalkınmasında bir fırsat olarak kullanılabilmektedir (Topcu et al., 
2015).  

İçmesütü satınalma kararı üzerinde; Akbay ve Tiryaki (2007), duyusal ürün niteliklerinin gelir, 
eğitim, yaş, aile büyüklüğü, sosyal statüsü gibi demografik ve sosyoekonomik faktörlerden çok 
daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu bulguları destekleyen Allen and Goddard (2012) ve 
Kirevetözen (2012) duyusal kalite nitelikleri üzerinde önem arz eden organik üretim modeli ve 
işleme teknikleri altında tat, lezzet, aroma, içerik, renk ve koku gibi ürünün içsel niteliklerinin en 
önemli faktörler olduğuna işaret etmiş ve temel faydanın ana motivasyon kaynağı olduğunu da 
ifade etmişlerdir.  

Nitekim bu tür bölge orijinli ürünler piyasası geleceğin en önemli gıda piyasası olma yolunda 
hızla ilerlemekte ve dünyada 175 milyar Euro’luk bir ticaret hacmi teşekkül ettirmektedir. 
Fransa, Italya, Ispanya gibi Avrupa Birliğinde kırsal alanların yaşam kalitesinin arttırılması ve bu 
sayede kırsal alanlarda dönüşümün sağlanmasında bölge orijinli süt ve süt ürünleri etkili bir araç 
olmuştur (Daugstad et al., 2006).  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan dünya tarımsal üretim değeri 
raporlarına göre, dünya tarımsal üretim değerinde en yüksek orana sahip olan ürünün süt ve süt 
ürünleri olduğu belirtilmektedir (FAOSTAT, 2017). Türkiye’de süt ve süt ürünleri üretim değeri, 
toplam sanayi üretim değerinin %15’ine sahip olup, içme sütünün %40’ı herhangi bir işleme tabi 
tutulmadan çiğ süt ve %60’ı da ambalajlı işlenmiş süt olarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde ise üretilen sütün %0,5’i çiğ süt ve %99,5’i ısıl işlem görerek modern 
işletmelerde işlenmiş ambalajlı süt olarak tüketiciye arz edilmektedir (Özel, 2008).  

Dünya’da toplam süt üretimi 2015 yılında 800 milyon ton düzeyinde olup, süt üretiminde AB-28, 
ABD, Hindistan, Brezilya, Çin, Rusya, Yeni Zellanda ve Türkiye lider ülkeler konumundadır. 
Türkiye yaklaşık 18,7 milyon ton süt üretimiyle dünya sıralamasında 8. sırada yer alırken, toplam 
üretilen sütün %91’i sığırdan temin edilmektedir (ASUD, 2017; WDS, 2017). Yaklaşık 7,3 milyar 
nüfusa sahip olan dünyada, kişi başına ortalama süt ve süt ürünleri tüketim miktarı 111.3 kg 
olup, gelişmiş ülkelerde 180-575 kg, gelişmekte olan ülkelerde 75 kg ve Türkiye’de ise 236 
kg’dır. Özelikle Rusya (180 litre), Ukrayna (123 litre), Avustralya (113 litre), Yeni Zellanda (108 
litre), ABD (82 litre), Kanada (82 litre), AB-27 (61 litre) kişi başına içme sütü tüketiminde ilk 
sıralarda yer alırken (WDS, 2017); Türkiye ve araştırma bölgesi olan Iğdır’da ise kişi başına içme 
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sütü tüketimi 18 ve 5 litre düzeyindedir. Türkiye ve Iğdır’da kişi başına süt ve süt ürünleri 
tüketimi, dünyada lider ülkelerle karşılaştırıldığı zaman; süt ve süt ürünlerinde ılımlı fakat içme 
sütü tüketiminde oldukça düşük tüketim trendine sahip bir konumda (5-6 kat daha düşük 
tüketim) yer almaktadır.  

Özellikle araştırmanın yürütüldüğü Iğdır ilinin agro-ekolojik yapısı, doğal kaynakların muhafazası 
ve süt hayvancılığının yüksek rakımlı ve kirletici kimyasallardan uzak mera alanlarına dayalı 
olarak sürdürülmesi, çiğ süte mutlak bir üstünlük katan duyusal kalite niteliklerinin daha yüksek 
düzeylerde teşekkül etmesine rağmen, araştırma bölgesinde kişi başına içme sütü tüketim 
trendini bu kadar düşük bir seviyeye indirgeyen satın alma kararı ve tercih faktörlerinin 
belirlenmesi, tüketim trendlerinin artırılabilmesinde alınacak tedbirler ve uygulanacak işletme 
bazlı üretim ve pazarlama stratejileri için yol gösterici rol oynayacaktır. Bütün bu gerekçelerle, 
araştırma bölgesi olan Iğdır’da tüketicilerin içme sütü tüketim modeli üzerinde etkili olan 
faktörlerin belirlenmesi ve homojen hedef tüketici kitleleri bazında süt tüketim miktarı üzerinde 
etkili olan ana faktörlere bağlı olarak, tüketim tercihi ve satın alma modellerinin belirlenmesi 
amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırmanın birincil verilerini, Iğdır ilinde ikameteden ve içmesütü tüketen hanehalkları ile yüz 
yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. İkincil veriler ise, çeşitli kurum ve 
kuruluşların (TUİK, Kalkına Bakanlığı, FAOSTAT) verileri ile yerli ve yabancı bilimsel çalışma, 
rapor, dergi ve çeşitli yayınlardan teminedilen araştırma bulgu ve sonuçlarından sağlanmıştır.  

 Metotlar 

Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde uygulanan metot 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve İpek yolu kültür kavşağı üzerinde bulunan 
Iğdır ilindeki hanehalklarını temsil etme niteliği taşıyan ve örnek kitleye seçilenlerin tek yönlü 
kümelenmesini önlemek için her bir ilin doğu-batı, kuzey-güney yönlerini kapsayan ana 
popülasyondaki hanehalkları tesadüfi olarak seçilerek, örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. 
Araştırma bölgesinde ön anket çalışması ile içmesütü tüketen ve tüketmeyen hanehalklarının 
oranları belirlenerek, örnek kitle büyüklüğü aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanmıştır 
(Topcu, 2015).  
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n: Örnek büyüklüğü 

Z: Z değeri, (%95 güven aralığında 1,96)  

p: tüketicilerin içmesütü tüketenlerin oranları sırasıyla (0,88) 

q: (1-p) tüketicilerin içmesütü tüketmeyenlerin oranları sırasıyla (0,12) 

c: Hata terimi, (0,05 = ±5) 

Yukarıdaki eşitlikte tüketicilerin içme sütü kullanım oranları dikkate alınarak, araştırma 
bölgesinde yapılması gereken anket sayısı 160 olarak hesaplanmıştır.  

Anket formlarının hazırlanmasında uygulanan yöntem 

Araştırma bölgesinde içmesütü tüketen hanehalklarının satın alma tutum ve davranışları 
belirleyen içsel ve dışsal ürün nitelikleri ile tüketicilerin sosyoekonomik, demografik 
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karakteristikleri ile ilgili faktörler, yerli ve yabancı araştırmalarda kullanılan değişkenlerin 
bölgelere ve ilgili ürüne uyarlanması ile elde edilmiştir. Ankete katılan tüketicilerin 5’li Liker 
Ölçeği ile belirlenecek skalada; 1: hiç önemli değil ve 5: çok önemli olmak üzere önem derecesi 
artan her bir ifadeyi işaretlemeleri istenecektir. Tüketici pazarları ve tüketicilerin satınalma 
tutum ve davranışlarını belirleyen değişkenler; duyusal kalite nitelikleri (özgün tat ve lezzet, 
aroma, kıvam ve damak tadı gibi), ürünün fiziksel,  kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri (farklı 
bir görünüm, dayanıklılık, uzun süre muhafaza, raf ömrü, yağ oranın düşüklüğü, protein 
zenginliği gibi), tüketicilerin sosyokültürel özellikleri (sosyal çevre, sosyal roller ve statü, sosyal 
yaşam evresi, kültürel alışkanlıklar gibi), tüketicilerin psikolojik ve kişisel özellikleri (temel ihtiyaç 
güdüleri, bazı yemeklerde kullanım zorunluluğu, günlük diyette ihtiyaç, ürünle ilgili deneyim ve 
tecrübe, marka bağımlılığı, ambalajda çevre dostu materyal kullanımı gibi), pazarlama karması 
ile ilgili ürünün dışsal nitelikleri (fiyat uygunluğu, kalite düzeyi ve istikrarı, kalite fiyat ilişkisi, 
bölge orijin tescili, yerel, imalatçı ve özel marka istekliliği, reklam, promosyon ve fiyat 
indirimleri, ambalaj gramajı, dizayn ve albenisi gibi), SFSC nitelikleri (gıda ve sağlık güvencesi, 
üreticiye güven, daha hijyenik üretim ve pazarlama, ürüne ulaşım kolaylığı, perakendeciye 
güven gibi) ve kırsal kalkınmayı harekete geçiren faktörler (kırsal kaynakların etkin kullanımına, 
kırsal göçün önlenmesine ve bölge ekonomisine katkı) ile ilgilidir.  

Ayrıca üretim ve işleme teknikleri, ürün içeriği, orijin, marka ve fiyat gibi perakende seviyesinde 
dikkate alınacak önemli pazarlama karması bileşenleri de dikkate alınarak, çeşitli ürün profilleri 
belirlemiştir. Diğer taraftan hedef tüketici piyasalarının bölümlendirilmesinde de ürünün 
kullanım frekansları olarak yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde içmesütü tüketenler olarak üç hedef 
piyasa bölümü dikkate alınmıştır (Kotler and Armstrong, 2004). 

Verilerin istatistiksel analizinde uygulanan metotlar 

İstatistikî analizin ilk aşamasında, elde edilen birincil verilerden tüketicilerin içmesütü 
tüketiminde tüketicilerin satın alma modelleri üzerinde etkili olan tutum ve davranışlarla ilgili 57 
değişken arasındaki ilişkileri analiz eden ve bunları ilişki düzeylerine göre bağımsız ana gruplara 
ayıran yapısal eşitlik modellerinden Principal Component Analiz (PCA) kullanılmıştır. PCA, 
birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline 
getiren ve sosyal davranışlarla ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılan çok değişkenli 
istatistik tekniklerinden biridir.  

Ana faktörlerin elde edilmesinde, en yaygın olarak kullanılan PCA’de, faktörlerin 
isimlendirilebilmesi ve yorumlanabilmesi için uygulanan orthogonal rotasyon çözümünde 
varimax metodu kullanılmıştır (SPSS 15.0, 2006). PCA; veri setinin faktör analizi için 
uygunluğunun değerlendirilmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin rotasyonu ve faktörlerin 
isimlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilen dört aşamadan meydana gelir (Topcu et al., 2010). Veri 
setinin PCA için uygunluğunun değerlendirilmesinde, Bartlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
oranı dikkate alınmıştır. Bartlett testi, korelasyon matrisinde değişkenlerin en azından bir kısmı 
arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu ihtimalini test eder. KMO örnek yeterliliğinin ölçütü, 
gözlenen korelasyon katsayısının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü 
karşılaştıran bir indekstir ve bu oranın 0.50’den büyük olması gerekir. Ana faktörlerin anlamlılığı 
hakkında önemli bilgiler sunan Eigenvalues (özdeğer) istatistiği ve toplam ve açıklanan varyans 
yüzdeleri de kullanılmaktadır. Eigenvalues istatistik değerinin 1’den büyük olması durumunda 
faktörler anlamlı olarak kabul edilir ve 1’den küçük olan değerlere sahip faktörler dikkate 
alınmaz.  

Analizin ikinci aşamasında, PCA sonuçlarına göre elde edilmiş temel tüketici tercih faktörlerinin 
yüksek, ılımlı ve düşük düzeyde içmesütü tüketim sıklıklarına göre oluşturulmuş üç homojen 
hedef tüketici kitlelerinde nasıl bir dağılım sergilediklerini test etmek ve bu homojen tüketici 
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segmentlerine göre pazarlama taktik ve stratejilerini belirlemek için K-means Cluster analizi ile 
gerçekleştirilmiştir. PCA analizi ile ürün nitelikleri, tüketicilerin satın alma tutum ve 
davranışlarını belirleyen 14 ana faktör, kümeleme analizi ile homojenleştirilmiş üç kümeye 
dağıtılmıştır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1. Tüketicilerin içmesütü tüketim tercihlerinin PCA sonuçları 

Tüketicilerin içmesütü satınalma ve tüketim tercihlerine yönelik tutum ve davranışlarını ifade 
eden gözlem ve kısmi korelasyon katsayılarını karşılaştıran KMO örnek yeterlilik ölçüt indeksi, 
0,751’dir. Diğer taraftan tüketicilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili ana faktörlerin Bartlett’s test 
of Sphericity istatistiği için hesaplanan ki-kare değeri; 4644,24 (p:0,000) olarak hesaplanmış ve 
birim matris hipotezleri reddedilmiştir (p<0,01). Örnek kitle veri setini değerlendiren bu iki 
istatistik, içmesütü tüketiminde etkili faktörler ile ilgili veri setinin PCA için çok iyi bir düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Tüketicilerin içmesütü tüketiminde etkili olan 57 değişkenin 1’den 
büyük Eigen-values değerleri dikkate alınarak PCA, bu değişkenleri 14 ana faktöre indirgemiş ve 
toplam varyansın yaklaşık %70’ini açıklamıştır (Çizelge 1). 

Kırsal ve bölgesel kıt kaynakların optimal düzeyde kullanımıyla genetik kaynakların korunmasını 
sağlayan alternatif üretim faaliyetlerinin aktivite edilmesi, işletmelerin etkinlik ve 
verimliklerinde artış sağlayarak yıllık gelir artışlarını temin etmek ve kırsal göçü bölgede tutmayı 
başaran bu stratejileri bünyesinde birleştiren “sürdürülebilir kırsal kalkınma”, toplam varyansın 
%5,97’sini teşkil etmektedir (Çizelge 1). İçmesütü tüketen tüketicilerin satın alma kararları ve 
ürün tercihinde ilk olarak; yerel potansiyel kaynakların harekete geçirilerek sürdürülebilir arz 
zincirinin temin edilmesi ve yeterli gelire dayalı alternatif faaliyet gelirlerinin temin edilmesi ile 
kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama istekliliği temel güdüsü ile pozitif bir satın alma 
motivasyonu sağlamaktadır.   

İçmesütü tüketen tüketicilerin satınalma motivasyonu ve tüketim tercihlerini belirleyen ikinci 
temel faktör, ihtiyaçlar hiyerarşisinden kaynaklanan fizyolojik ihtiyaçlar ile beslenmede temel 
alınan temel fayda sağlama arzusunu kombine eden “beslenmede temel fayda” istekliliği 
faktörüdür. Bu faktör toplam varyansın %3,34’ünü açıklamaktadır. Diğer taraftan, hedef 
tüketicilerin ürün öz niteliklerine ve pazarlama karması bileşenleine dayalı kalite niteliklerini 
yansıtan “duyusal ve hedonik kalite” algılarının açıklayıcı varyasyon içerisindeki payı %5,47 
olarak belirlenmiştir.  

Tüketicilerin içme sütü satınalma modellerinde perakendeci ve imalatçı marka ve bunların 
ileşim karmasındaki etkilerini temsil eden “marka imajı”, arz zincirinde fonksiyon gösteren 
piyasa aktörlerine güveni kombine eden “arz zinciri güveni”, bu aktörlerin imalat süresindeki 
hijyen ve gıda konteksine uygun işlem süreçlerine dikkati çeken “gıda arz zinciri güvenliği”, ve 
orta ve uzun vadede ham süt arz stabitesinin sürdürülebilirliği teminatını olan “süt arz 
güvencesi” ana faktörlerine de büyük önem atfetmişlerdir.  
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Çizelge 1. Iğdır ilindeki tüketicilerin içmesütü tüketim tercihleriyle ilgili faktörler ve değişken yükleri ile PCA sonuçları  

Faktör yorumları ve değişkenler 
Faktör ve değişken yükleri*  

    F1    F2    F3  F4   F5    F6   F7   F8   F9   F10   F11  F12  F13  F14 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA (F1)      

Bölgesel istihdama katkı sağlamak 0,877 0,040 -0,036 0,079 0,055 0,111 -0,004 0,068 0,049 0,038 0,146 0,078 0,047 0,010 

Bölgesel göçün engellenmesine katkı vermek 0,699 0,253 0,000 0,141 0,010 0,092 0,010 -0,201 -0,177 -0,041 0,135 -0,048 -0,009 -0,260 

Kırsal kalkınmaya katkı sağlamak 0,688 0,030 0,065 -0,020 0,158 0,152 0,157 0,173 0,251 -0,026 0,014 0,041 0,091 0,207 

Bölge ekonomisine katkı sağlamak 0,684 0,210 0,295 0,132 0,219 0,061 0,194 0,104 -0,193 -0,008 0,025 0,003 -0,044 0,023 

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak 0,680 0,106 -0,041 -0,014 0,063 0,120 0,158 -0,034 0,138 -0,053 0,155 -0,013 0,091 0,374 

İşletmelerin faaliyetini sürekli kılmak 0,658 0,327 -0,021 0,081 0,079 0,093 0,045 -0,013 0,177 0,255 0,058 -0,064 0,147 0,122 

Kıt kaynakların etkin kullanıma katkı sağlamak 0,452 0,144 0,004 0,055 0,227 0,225 0,002 0,165 -0,001 -0,209 0,307 0,315 0,073 0,108 

Gen kaynaklarının sürekliliğine katkı sağlamak 0,442 0,031 0,147 0,193 0,118 0,107 0,235 0,349 -0,037 0,045 0,293 -0,172 -0,201 0,196 

Organik şartlara hazi olma 0,428 0,301 -0,109 0,251 0,235 -0,048 0,229 0,111 0,201 -0,049 0,293 0,050 0,152 -0,064 

 BESLENMEDE TEMEL FAYDA (F2)          

Protein ihtiyacını karşılamak 0,087 0,838 0,062 -0,036 0,153 0,119 -0,062 -0,029 0,142 -0,008 0,059 -0,089 -0,025 -0,001 

Vitamin katkısı 0,405 0,731 -0,046 0,137 0,140 -0,134 -0,056 0,079 0,052 -0,070 -0,032 -0,065 0,051 -0,016 

Kalsiyum zenginliği 0,257 0,686 0,251 0,249 0,001 0,188 0,109 0,029 0,126 -0,211 -0,024 0,174 0,006 -0,069 

Mineral madde katkısı 0,398 0,461 0,301 0,052 0,070 0,120 -0,040 0,397 -0,177 0,132 -0,003 -0,137 -0,142 0,221 

Besin değeri -0,291 0,460 0,108 -0,185 0,089 0,302 0,019 -0,032 0,199 -0,234 0,095 -0,018 0,006 0,240 

Yağ (lipit) içeriği 0,295 0,408 0,266 -0,027 0,160 0,374 0,227 0,223 -0,239 0,060 -0,138 -0,105 0,097 0,059 

Tazelik 0,362 0,369 -0,200 -0,154 0,085 0,109 -0,044 -0,055 0,266 0,335 0,002 0,007 -0,137 -0,013 

 DUYUSAL KALİTE (F3)          

Aroma -0,192 0,073 0,754 0,328 -0,061 0,128 0,061 0,187 -0,016 0,162 -0,085 0,080 0,053 -0,064 

Tat ve lezzet 0,175 0,136 0,547 0,213 0,091 0,173 0,291 0,042 0,243 0,039 0,402 0,122 0,049 0,108 

Pastörize/UHT tekniği ile işlenmiş olması 0,214 0,043 0,518 0,039 -0,020 0,300 0,271 0,088 0,223 0,024 0,075 -0,048 0,040 0,179 

Bölge orijini 0,222 -0,152 0,495 0,149 0,231 0,152 0,106 0,182 0,328 0,059 0,329 0,000 0,063 -0,058 

Deneyim ve tecrübe -0,003 0,171 0,400 -0,247 0,380 -0,199 -0,056 0,082 0,078 -0,106 0,251 0,379 0,067 0,084 

 MARKA İMAJI (F4)              

İmaltçı marka imajı 0,061 0,263 0,066 0,776 -0,015 -0,068 -0,225 0,131 0,065 -0,004 -0,021 0,066 0,040 0,017 

Perakendeci marka imajı 0,143 -0,120 0,327 0,723 0,153 -0,187 0,095 0,034 0,011 0,010 0,033 -0,021 0,081 0,037 

İndirimler ve promosyon uygulaması 0,230 0,003 -0,037 0,617 0,058 0,035 0,234 -0,281 -0,043 0,135 -0,065 -0,032 0,038 0,251 

Reklam ve tanıtım -0,035 0,247 0,473 0,574 -0,273 0,192 -0,036 0,081 0,228 0,081 -0,149 -0,013 0,068 0,026 

Ambalajlanmış/etiketlenmiş olması -0,072 0,024 0,084 0,555 0,078 0,092 -0,177 0,340 0,022 0,013 0,103 -0,054 -0,264 -0,258 

ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKI (F5)               

Uyku düzeni üzerinde pozitif etki 0,125 0,217 0,062 -0,006 0,712 -0,051 0,090 -0,037 0,098 0,083 0,218 -0,010 -0,054 0,139 

Çocukların zihinsel gelişimine katkı 0,275 -0,062 -0,096 0,107 0,692 0,082 -0,006 0,021 0,023 -0,063 -0,091 -0,044 0,064 0,002 

Çocukların fiziksel gelişimine katkısı 0,465 0,256 -0,060 0,059 0,552 0,039 0,161 0,089 0,103 0,146 0,047 0,220 0,054 -0,104 

GIDA ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ (F6)               

Gıda güvenliği -0,183 0,042 -0,078 0,097 0,023 0,765 0,017 0,010 -0,069 0,401 -0,008 0,352 0,335 0,096 
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Süt imalatında hijyen 0,167 0,157 0,028 -0,007 0,017 0,703 0,154 0,014 0,182 0,005 0,176 0,068 0,044 -0,017 

Süt sağımında hijyen 0,294 -0,009 0,170 -0,123 0,042 0,671 0,032 0,128 -0,012 0,109 -0,129 -0,056 -0,019 0,132 

Hayvan beslemede hijyen 0,236 0,001 0,124 -0,130 0,165 0,460 0,360 0,081 -0,043 0,048 0,211 0,002 0,096 0,047 

 HEDONİK KALİTE  (F7)          

Fiyat düzeyi 0,015 0,026 0,133 0,007 -0,082 -0,001 0,696 0,035 0,119 0,271 0,023 0,148 -0,312 0,039 

Fiyat ve kalite ilişkisi 0,174 -0,204 0,170 0,022 0,152 0,403 0,667 0,166 -0,019 -0,066 0,014 -0,111 0,178 0,038 

Süt kalitesi  0,016 -0,053 0,038 0,164 -0,118 0,087 0,569 0,120 0,111 0,096 0,009 0,271 0,003 0,207 

HASTALIK ENDİŞESİ (F8)               

Sütte hastalık (bakteri/virüs) endişesi 0,215 0,143 0,056 -0,084 0,188 -0,042 0,372 0,598 -0,014 0,266 -0,154 -0,217 0,121 -0,102 

Sütte antibiyotik endişesi 0,208 0,176 0,153 0,053 0,058 0,248 -0,046 0,527 0,419 -0,010 -0,006 0,089 0,163 0,070 

Sütte hormon endişesi 0,027 0,144 0,178 0,029 0,310 0,103 0,087 0,514 0,088 -0,055 0,111 -0,041 -0,005 0,029 

ENERJİ İHTİYACI (F9)               

Enerji ihtiyacını karşılama 0,264 0,313 -0,260 0,249 -0,095 -0,038 -0,085 0,120 0,749 -0,155 0,113 0,088 0,137 0,189 

ARZ ZİNCİRİ GÜVENİ (F10)              

İmalatçıya güven -0,072 -0,106 0,214 0,024 -0,059 0,123 0,037 0,142 -0,006 0,759 0,119 0,034 -0,005 0,160 

Üretici çiftçiye güven 0,259 -0,076 0,168 0,129 0,050 -0,091 0,263 0,073 -0,127 0,714 0,036 0,010 0,245 0,007 

Perakendeciye güven -0,042 0,178 -0,154 0,259 0,290 0,381 0,058 0,061 -0,151 0,434 -0,021 0,322 -0,154 -0,130 

ARZ GÜVENCESİ (F11)               

Arz stabilitesi 0,246 -0,082 0,073 -0,070 -0,007 0,126 0,058 -0,040 0,181 0,064 0,692 0,026 0,012 -0,059 

Ham (çiğ) süt 0,168 0,147 0,091 -0,017 0,206 -0,188 0,098 -0,046 -0,111 0,101 0,635 -0,224 0,021 0,205 

PERAKENDECİYE ULAŞIM (F12)               

Süt satış noktaları  0,087 -0,105 0,043 -0,032 -0,014 -0,031 0,027 0,057 0,023 0,037 -0,089 0,859 0,022 -0,039 

Alternatif sütlere ulaşım 0,053 0,058 0,248 -0,046 -0,014 0,266 -0,154 0,029 0,126 -0,211 -0,024 0,750 0,176 0,153 

SÜT KAYNAĞI (F13)               

Keçi sütü 0,199 -0,106 0,067 -0,029 0,086 -0,010 -0,067 -0,022 0,196 0,112 -0,020 -0,025 0,753 -0,084 

İnek/manda sütü 0,067 0,067 -0,021 0,099 -0,007 -0,007 0,100 -0,070 -0,060 0,097 0,104 -0,018 0,730 0,092 

Koyun sütü 0,017 0,402 0,044 0,119 -0,094 0,061 0,108 0,209 -0,223 -0,024 0,172 0,027 0,561 0,161 

ORGANİK SÜT (F14) 

Organik süt istekliliği 0,170 -0,006 0,099 -0,017 0,081 0,217 0,168 0,256 0,090 0,149 0,024 -0,031 -0,104 0,700 

Anne sütünün tek ikamesi olması 0,108 -0,029 0,119 0,290 0,261 -0,167 -0,209 -0,043 0,011 0,107 0,142 -0,027 0,196 0,479 
               

Eigenvalues   5,975 3,340 3,098 3,050 2,749 2,390 2,366 2,186 2,114 2,090 1,979 1,740 1,701 1,633 

Açıklanan varyansların payı (%) 11,490 6,422 5,957 5,864 5,287 4,596 4,551 4,204 4,066 4,018 3,805 3,346 3,271 3,140 

Varyansların kümülatif payı (%) 11,490 17,913 23,870 29,735 35,022 39,619 44,168 48,372 52,438 56,457 60,262 63,608 66,878 70,018 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) istatistiği    0,751 
Bartlett’s test of Sphericity         [Chi-square (λ2

df: 1326): 4644,240] (p:0,000) 
*Koyu renkler, temel faktörleri oluşturan değişkenlerin yüksel yük skorlarını ifade etmektedir.  
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Diğer taraftan beslenmedeki temel fayda güdüsüylede direkt ilişkili olan “çocuk gelişimine 
katkı”, “süt kaynağı ve organik süt” ile “enerji ihtiyacını karşılama” temel faktörleri de hedef 
tüketicilerin satınalma modellerini şekillendiren diğer pozitif güdü kaynakllarıdır.    Fakat, içme 
sütü tüketiminde tüketicilerin satınalma modellerini negatif bir şekilde etkileyen motivasyon 
kaynağı “hastalık endişesi” ve “perakendeciye ulaşım” ile ilgili zorluklarının teşekkül etmesidir 
(Çizelge 1).   

3.2. Türk tüketicilerin içmesütü tüketim tercihlerinlerinin kümeleme analizi sonuçları 

Yoğun düzeyde içmesütü tüketen tüketiciler; içmesütünün gıda arz zinciri güvenliği altında 
organik öz ürün faydasına odaklı sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak arzusuyla 
satınalma modellerini şekillendirmektedir (Çizelge 2).   

Ilımlı düzeyde içmesütü tüketen tüketiciler; hedonik ve duyusal kalite niteliklerini dikkate 
alarak gıda arz zinciri güveni ile hastalık endişelerini minimum kılan marka imajı altında 
perakendeciye ulaşma çabası ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlayamak isteyen 
homojen tüketici segmentini oluşturmuştur (Çizelge 2). 

Düşük düzeyde içmesütü tüketen tüketiciler ise çocuk gelişine katkı sağlamak amacıyla 
beslenmede temel fayda sağlayan alternatif süt kaynaklarını içeren marka imajı ile gıda arz 
günvencesi kapsamında perakendeciye ulaşma çabası içerisinde satın alma tutum ve 
davranışları sergilemektedir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. İçmesütü tüketim tercih faktörlerinin her bir kümedeki küme merkez skorları ve örnek sayıları 
 İçme sütü tüketim sıklığı kümeleri 

Temel içme sütü tercih faktörleri 

Yoğun düzeyde 
tüketenler 

Ilımlı düzeyde 
tüketenler 

Düşük düzeyde 
tüketenler 

�̅�  p �̅� p �̅� p 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma (F1) 0,16422 0,008*** 0,01841 0,008*** -
1,48338 

0,008*** 

Beslenmede temel fayda (F2) 0,11231 0,046** -
0,05098 

0,046** 1,13109 0,046** 

Duyusal kalite (F3) 
-

0,31254 
0,000*** 0,10309 0,000*** -

1,83859 
0,000*** 

Marka imajı (F4) 
-

0,52150 
0,033** 0,07291 0,033** 0,27705 0,033** 

Çocuk gelişimine katkı (F5) 
-

0,11941 
0,040** -

0,01783 
0,040** 1,22879 0,040** 

Gıda arz zinciri güvenliği  (F6) 0,14981 0,012** -
0,00015 

0,012** -
0,78159 

0,012** 

Hedonik kalite (F7) 
-

0,15419 
0,015** 0,04948 0,015** -

0,86061 
0,015** 

Hastalık endişesi (F8) 
-

0,81103 
0,000*** 0,20264 0,000*** -

2,58104 
0,000*** 

Enerji ihtiyacı (F9) 0,32285 0,039** -
0,05746 

0,039** 0,24428 0,039** 

Arz zinciri güveni (F10)  
-

0,67596 
0,000*** 0,15184 0,000*** -

1,57595 
0,000*** 

Arz güvencesi (F11) 0,14788 0,059* -
0,03438 

0,059* 0,38405 0,059* 

Perakendeciye ulaşım (F12) 
-

0,85566 
0,000*** 0,07312 0,000*** 2,02432 0,000*** 

Süt kaynağı (F13) 
-

1,40659 
0,000*** 0,19447 0,000*** 0,82115 0,000*** 

Organik süt (F14) 0,37654 0,001*** -
0,01005 

0,001*** -
1,63773 

0,001*** 

Her bir kümedeki popülasyon sayısı (n) 48 
30 

75 
47 

37 
23 Her bir kümedeki popülasyon oranı (%) 

Koyu renkler, her bir kümedeki en yüksek final küme merkez skorlarını göstermektedir.  
Toplam örnek büyüklüğü (n), 160’dir.  
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***p<0,001,  **p<0,050,  *p<0,100 göre final küme merkez skorları önemli bulunmuştur. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Iğdır ilinde tüketicilerin içmesütü tüketim tercihi ve satınalma modelleri üzerinde etkili olan 
temel faktörleri belirlemek ve tüketici memnuniyetini maksimum kılan pazarlama stratejilerini 
dizaynetmek amacı ile bu çalışma planmamıştır. Belirlenen amaçlara ulaşmak için Iğdır ilinde 
içme sütü tüketimini gerçekleştiren 160 tüketici hanehalkı ile yapılan anketlerden elden edilen 
57 içme sütü tüketim tercih değişkenleriyle ilgili veriler dikkate alınmış ve 14 temel faktör ile 
içme sütü tüketim sıklıkları dikkate alınarak homojen tüketici kitlerinin satınalma modellerinde 
etkili olan eğilimler ve bu eğilimlere cevap veren pazarlama stratejileri analiz edilmiştir.  

Analiz sonuçları, yoğun düzeyde içme sütü tüketen tüketicilerin gıda arz zinciri güvenliği altında 
organik süt tüketimi ile enerji ihtiyacını karşılayan beslenmede temel fayda sağlamak amacı 
tüketim tercihleri ve satınalma modellerini oluşturduklarını rapor etmiştir. Bu kitle temel 
fizyolojik fayda güdüsüyle hareket ederken, bölge orijin tesciline dayalı jenerik markalı içme 
sütlerinin tüketimi ile kırsal kalkınmaya da katkı vermeyi amaçlamaktadır. Bu kitle için bölge 
orinli temel fayda sağlayan jenerik markalı içme sütlerinin arz edilmesine yönelik pazarlama 
stratejileri uygulanmalıdır.   

Araştırma bulguları aynı zamanda, ılımlı düzeyde içme sütü tüketen tüketicilerin duyusal ve 
hedonik kalite niteliklerini ön plana çıkaran arz zincirindeki dinamiklere güven unsuruna dayalı 
olarak sadakatin inşa edilebildiği marka imajı ile hem süt kaynağının kalitesi ve çeşitliliği hem de 
bölge orijini bilinen ham materyal kullanımı ile hastalık enişelerinin bertaraf edildiği ve mevcut 
alanda perakeddecilere ulaşmanın olanaklı olduğu satın alma motivasyonu ile kırsal kalkınmaya 
da katkı sağlayan satın alma modellerini benimsediklerini göstermiştir. Dolayısyla hedef kitlenin 
toplam faydasını maksimum kılacak genişletilmiş mamul imajlı içme sütü profillerinin perakende 
düzeylerinde sunumununa yönelik pazarlama stratejilerinin harekete geçirilmesi, hedef kitlenin 
memnuniyeti ve sadakati üzerinde büyük bir etki yaratabilir.  

Diğer taraftan düşük düzeyde içme sütü tüketen tüketiciler, çocuk gelişimi ve beslenmede temel 
faydanın temin edilebilmesi için süt kaynağı ve arz güvencesinin önemine işaret ederek 
perakende seviyesinde marka imajına göre satın alma modellerini oluşturmuşlardır. Mevcut 
hedef kitle için temel fayda odaklı gerçek ürün imajlı içme sütlerinin perakende seviyesinde 
ulaşımına olanak sağlayacak şekilde içme sütü çeşitliliğinin temin edilmesi ve yayılımının 
sağlanmasına yönelik pazarlama stratejilerine önecelik verilebilir. 

Hedef tüketicilerin satınalma kararları üzerinde etkili olan faktör ve faktör seviyelerine göre 
dizaynedilmiş içmesütü profillerinin hedef homojen kitlellerin toplam faydalarını maksimum 
kılacak şekilde geliştirilmesi ve perakende raflarında yerlerini almaları hem tüketicilerin tüketim 
memnuniyetini artırabilir hem de arz zincirinde fonksiyon gösteren piyasa aktörlerinin temel 
amaçları olan kâr maksimizasyonuna ulaşmalarına olanak sağlayabilir. Böylece hem bölgesel ve 
kırsal hem ülke ekonomisinin kalkınması üzerinde pozitif etkiler sağlanabilir.    
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Abstract     

The aim of the study was to determine the factors effecting consumers’ drinking milk purchase 
decisions at the retailer levels, and then to reveal marketing tactics and strategies based on 
their purchase patterns. Data collected from the study were obtained from household surveys 
with 160 the consumers consuming drinking milk in Igdir province. The data were used for 
Conjoint Analysis to determine the factors and their levels related to drinking milk purchase 
decisions, and to design the product profiles maximizing total utility of the consumers 
segmented by their consumption frequencies. The result of the study highlighted that the 
production technique (%30), the price (%16), the brand (%15.3) and the origin (%14.9) factors 
on the consumers’ drinking milk purchase decisions were of highest relative importance. On the 
other hand, the factor levels such as organic production, pasteurized milk, Eastern Black Sea 
origin, whole-fat milk, national brand and lower price maximized the consumers’ total utilities. 
Drinking milk profiles designed by these factors and their levels at the retailer levels could not 
only maximize the target consumer misses’ total utilities but also increase considerably the 
suppliers’ profit margin.     

Keyword: Conjoint analysis, Drinking milk, Igdir province, Orthogonal design, Purchase decision 

Tüketicilerin Içme Sütü Satınalma Kararları: Iğdır İli Örneği  

Özet 

Çalışmanın amacı, perakende seviyesinde tüketicilerin içme sütü satınalma kararı üzerinde etkili 
olan faktörleri belirşlemek ve daha sonra onların satınalma modellerini temel alan pazarlama 
taktik ve stratejilerini ortaya koynaktır. Çalışmadan elde edilen veriler, Iğdır ilinde içme sütü 
tüketen 160 hane halkı tüketicilerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, tüketicilerin içme 
sütü satınalma kararı üzerinde etkili olan faktörlerin nispi önemleri ve faktör seviyelerinin kısmi 
faydalarını belirlemek ve daha sonra tüketim frekansları ile segmente edilen tüketicilerin 
toplam faydalarını maksimim ve minimum kılan ürün profillerini dizaynetmek için Conjoint 
Analizde kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; tüketicilerin içme sütü satınalma kararları üzerinde 
üretim tekniği (%30), fiyat (%16), marka (%15.3) ve bölge orijini (%15) faktörleri en yüksek nispi 
önemlere sahiptir. Diğer atarfatan; organik üretim, pastörize süt, Doğu Karadeniz Bölge orijini, 
tam yağlı süt, özel marka ve düşük fiyat gibi faktör seviyeleri tüketicilerin toplam faydalarını 
maksimum kılmıştır. Perakende seviyesinde bu faktörler ile onların sevyelerine göre 
dizaynedilmiş olan içme sütü profilleri sadece hedef tüketici kitlesinin toplam faydasını 
maksimum kılmaz aynı zamanda arz edenlerin kar marjlarında dikkate değer bir artış da 
sağlayabilir.       

Anahtar kelimeler: Conjoint Analiz, İçme sütü, Iğdır ili, Orthogonal dizayn, satınalma kararı 

GİRİŞ 

Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan nüfus artışı ve kentleşme gibi olguların meydana getirdiği 
yeni yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişimler ile bunun sosyal ve 
çevresel alanda oluşturduğu olumsuzluklar, genetiği değiştirilmiş ve aşırı kimyasallar ve 
hormonlar yanında çok sayıda katkı maddelerinin kullanımı ile üretilen gıda ürünlerinin tüketimi 
sonucu ortaya çıkan kronik rahatsızlıklar; insanları satınaldıkları ürünler hakkında daha çok 
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araştırma yapmayı, bilgiye ulaşmayı ve bunlar arasından özenli bir seçim yapmayı zorunlu 
kılmaktadır (Topcu et al., 2015; Kan et al., 2012; Chen, 2007; Miles and Frewer, 2001). Dikkate 
alınan bu seçim kriterlerinin sonucu; tüketicilerin yerel orijin korumalı işaretler (PDO), korumalı 
coğrafik işaretler (PGI), geleneksel özellik garantisi (TSG) gibi orijin tanımlamaları altında çeşitli 
üretim (organik, doğal, geleneksel ve konvansiyonel) ve işleme tekniklerini (ev tipi, fabrika tipi, 
yoğun teknolojik) temel alan taze ve doğal yerel çiftlik ürünleri gibi kavramlara yönelim yoğun 
bir şekilde artmaktadır (Chamorro et al., 2015; Barnes et al., 2014; Braghieri et al., 2014; 
Marcoz et al., 2014; Lui et al, 2013; Schleenbecker and Hamm, 2013;  Furnols et al., 2011). 
Gerçekten günümüzde yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler; insanların gıda tüketim 
tercihleri ve satınalma modellerinde bölge orijini ve çeşitli marka tanımlamaları ile garanti altına 
alınmış doğal yerel ürünlere yönelmelerine neden olmaktadır (Wang et al., 2015; Cheng et al., 
2014; Clancy and Ruhf, 2010).  

Dolayısıyla küresel ekonomi içerisinde tüketiciler; daha doğal ve sağlıklı, kimyasallardan 
arındırılmış ve çevre üzerinde negatif etkisi bulunmayan, doğal kaynakları koruyan ve gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya miras bırakmak için satınalma tutum ve davranışları sergilemektedir. 
Diğer taraftan üreticiler de tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak, tüketiciler ile 
toplum refahı arasında bir denge oluşturabilmek için üretim ve pazarlama stratejilerini güncel 
tutmak ve uzun vadede müşteri sadakati yoluyla işletmenin stabilite ve sürdürülebilirliğini 
mümkün kılmayı amaçlarlar. Bunun için işletmelerin belirli bir ürün hattında hedef piyasalardaki 
tüketicilerin satınalma karar modellerini analiz ederek, hedef piyasa segmentlerinin ihtiyaç ve 
isteklerine cevap verebilen mamul profillerinin konumlandırılması önem arz etmektedir.  

Bu konsept içerisinde tüketicilerin bölge orijinli gıda tüketim tercihleri ve satınalma kararları 
üzerinde etkili olan perakende seviyesindeki dışsal ürün nitelikleri ve pazarlama karması 
bileşenlerine odaklı mamul profillerinin dizaynedilmesi sadece tüketici ve arz edenlerin toplam 
faydalarını maksimum kılmaz aynı zamanda bölgenin de kırsal kalkınmasına olanak sağlayabilir.  

Nitekim araştırma bölgesinin agro-ekolojik yapısı, doğal kaynakların muhafazası ve hayvancılığın 
yüksek rakımlı ve kirletici kimyasallardan uzak mera alanlarına dayalı olarak sürdürülmesi, 
hayvansal ürünlere özellikle de çiğ süte mutlak bir üstünlük sağlamaktadır. Bölge için nispi 
avantaja sahip olan çiğ sütün duyusal kalite niteliklerinin pazarlama karması bileşenleri ile 
bütünleştirilerek gerçek ya da genişletilmiş süt ve süt ürünleri dizaynlarının gerçekleştirilmesi, 
hem tarımsal üretim değerinin artırılması hem de kırsal kalkınmanın temin edilmesinde önemli 
avantajlar sağlayacaktır. 

Gerçekten de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan dünya tarımsal 
üretim değeri raporlarına göre, dünya tarımsal üretim değerinde en yüksek orana sahip olan 
ürünün, süt ve süt ürünleri olduğu belirtilmiştir (FAOSTAT, 2017). Türkiye’de süt ve süt ürünleri 
üretim değeri, toplam sanayi üretim değerinin %15’ine sahip olup, içme sütünün %40’ı herhangi 
bir işleme tabi tutulmadan çiğ süt ve %60’ı da ambalajlı işlenmiş süt olarak tüketiciye 
ulaştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise üretilen sütün %0,5’i çiğ süt ve %99,5’i ısıl işlem görerek 
modern işletmelerde işlenmiş ambalajlı süt olarak tüketiciye arz edilmektedir (Özel, 2008).  

Diğer taraftan süt ve süt ürünleri, Amerika Tarım Birimi (USDA)’nın oluşturduğu besin 
piramidinde ve USDA’nın Sağlıktan Sorumlu Bölümü (DHHS)’nin oluşturduğu beslenme 
rehberinde yeterli ve dengeli beslenme için bahsedilen dört besin grubundan biridir. Dolayısıyla 
bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi için tüketilmesi önerilen süt tüketimi; yaş, cinsiyet ve 
fizyolojik duruma göre değişiklik göstermesine karşın, her grup için tüketilmesi zorunlu olan bir 
besin komponentidir (Maijala, 2000; Miller et al., 2000).  
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İnsanoğlunun yaşamının her evresinde gerekli olan süt ve süt ürünleri, makro ve mikro besin 
elementleri için iyi bir alternatif olmasının yanında bazı önemli mineraller, protein ve 
vitaminlerin de temel kaynağı durumundadır. Yüksek değerli proteinleri ve tüm esansiyel 
aminoasitleri içeriği nedeniyle önemli bir kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum kaynağı 
(Şeker et al., 2012; Murphy et al., 2008) durumunda olan süt, özellikle çocukluk ve yaşlılık 
dönemleri başta olmak üzere yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan bir gıda maddesi ve 
bileşeni niteliğindedir. Ayrıca vücudun hayati fonksiyonunu sağlayan kalp, sinir ve kas hücreleri 
için gerekli olmakla beraber kemik erimesini engelleyen, sindirim sistemini düzenleyen, diş 
çürüklerini önleyen, bazı bağırsak hastalıklarını tedavi eden, beyine enerji veren, mide 
rahatsızlıklarını giderilmesine yardımcı olan, mikrobik enfeksiyonlara karşı etkili olan 
muhteviyata da sahiptir. 

Günlük diyetimizde yer alması gereken süt, özellikle protein ve kalsiyum açısından zengin 
olmasının yanısıra, B2, B12 ve A vitaminleri ve fosfor ve magnezyum gibi birçok besin öğesi için 
kaynak vazifesi görmektedir. Süt proteinlerinin büyüme ve gelişmeye katkısı, doku 
farklılaşmalarındaki etkinliğinin yanısıra kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerine olumlu 
etkilerinin olduğu, kan basıncı, osteoporoz, tansiyon, obezite ve kanser riskini azalttığı ve vücut 
ağırlığının kontrolünde etkin olduğu da rapor edilmektedir (Miller, 2000; Black et al., 2002; 
Vaskozen, 2003; Azadbakht et al., 2005). İfade edilen faktörlerin etkisi altında fizyolojik 
ihtiyaçtan sağlanacak temel fayda güdüsü, tüketicilerin süt tüketim motivasyonlarını 
güçlendirmektedir (Grunert and Aachmann, 2016; Li and Drake, 2015; Miklavec et al., 2015; 
Mobley et al., 2014; Allen and Goddard, 2012).  

Diğer taraftan, çiğ süte uygulanan ısıl işlem esnasında zararlı bakteriler ile birlikte faydalı 
bakterilerin de zarar gördüğü ve raf ömrünün uzatılması yönünde kullanılabilen katkı maddeler 
ile antibiyotik ve antiseptik maddelerin süt işlenmesi esnasında kalite düzeyini düşürdüğü; aynı 
zamanda çiğ olarak satınalınan sütün üretim, sağım, işleme, muhafaza ve satış sürecinde çeşitli 
kirleticilere ve yetiştiricilik aşamasında da mikrobiyolojik açıdan çeşitli kontaminasyonlara 
maruz kalınmasından kaynaklanan hastalıkların ve risk unsurlarının insanlara bulaşma 
endişeleri, tüketicilerin satınalma kararları üzerinde negatif motivasyonlara neden olduğu çeşitli 
araştırmalarla rapor edilmiştir (Karakaya and Akbay, 2014; Konar et al., 2014; Markham et al., 
2014; Walke et al., 2014; Gündüz ve ark., 2013; Bayrakçı, 2012; Özel, 2008; Hill and 
Lynchehaun, 2002).  

Sütün hem temel besin nitelikleri hem de işlenmiş/çiğ süt niteliklerine dayalı bu motivasyon 
varyasyonları, hedef tüketici kitlelerinin tüketim tercihleri ve satınalma kararları üzerinde sürekli 
bir değişim yaşanmasına neden olmaktadır. Değişim olgusunda tüketicilerin deneyimsel 
algılarına dayalı içmesütü tercihlerinde duyusal kalite nitelikleri ne kadar büyük önem arz 
ediyorsa, satınalma sürecinde pazarlama karması bileşenleri (paket materyali ve ağırlığı, ürün 
etiket bilgisi, marka ve orijini, fiyat, satış noktası, süt kaynağı) ve işleme teknikleri (ham, 
pastörize, UHT) de o ölçüde önem arz etmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin içmesütü satınalma 
kararları; demografik, sosyoekonomik, psikolojik ve kişisel faktörlerin etkisi altında ürün ve 
pazar odaklı pazarlama karmasına bağlı olarak değişen oldukça kompleks bir yapıya sahiptir 
(Topcu, 2015; Stefanikova et al, 2006; Akbay and Jones, 2005).  

Tüketicilerin içme sütü satın alma kararı üzerinde; fiyat, marka, yağ oranı ve ürün bilgisi (Liu et 
al., 2013); fiyat ve marka (Walke et al., 2014); güvenlik ve çevre dostu sertifikası, etiket bilgisi, 
fiyat ve satış noktası (Cheng et al., 2014); hijyen sertifikası, fiyat, satış noktası ve işleme 
teknikleri (Uzunoz ve Akcay, 2012);  paket materyali, reklam, fiyat, perakendeci uygunluğu ve 
marka (Hill and Lynchehaun, 2002); paket materyali ve dizaynı (Hollywood et al., 2013); kalite 
güvencesi, markası, fiyatı, satış noktası, süt kaynağı, ürün bilgisi ve işleme teknolojisi (Şeker ve 
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ark., 2012); kalite ve marka (Karakaya ve Akbay, 2014); marka, ürün bilgisi, işleme tekniği ve 
fiyat (Özel 2008) gibi dışsal ürün niteliklerine büyük bir önem atfedildiği rapor edilmiştir.   

Tüketicilerin satınalma kararları etkisi altında farklı imajlı alternatif içmesütlerinin satış 
noktalarında dışsal ürün niteliklerine göre dizaynedilmiş ürün profilleri, hedef tüketicilerin 
toplam faydalarının maksimizasyonu için ödeme istekliliklerinin birbirinden oldukça farklı 
olmasını gerekli kılmaktadır (Munoz et al., 2015; Lim et al., 2014). Dolayısıyla tüketicilerin içme 
sütü satınalma kararını etkileyen çok sayıda faktörün mevcut olması ve onların satınalma 
kararları üzerindeki etkili olan içsel ve dışsal ürün niteliklerinin homojenleştirilmiş segmentler 
bazında belirlenmesi ve dizaynedilmesi, oluşturulacak pazarlama stratejileri bakımından önem 
arz etmektedir. 

 Oldukça kompleks satınalma kararını gerekli kılan içme sütünün dünyadaki toplam üretimi 2015 
yılında 800 milyon ton düzeyinde olup, süt üretiminde AB-28, ABD, Hindistan, Brezilya, Çin, 
Rusya, Yeni Zellanda ve Türkiye lider ülkeler konumundadır. Türkiye yaklaşık 18,7 milyon ton süt 
üretimiyle dünya sıralamasında 8. sırada yer alırken, toplam üretilen sütün %91’i sığırdan temin 
edilmektedir (ASUD, 2017; WDS, 2017).  

Yaklaşık 7,3 milyar nüfusa sahip olan dünyada, kişi başına ortalama süt ve süt ürünleri tüketim 
miktarı 111.3 kg olup, gelişmiş ülkelerde 180-575 kg, gelişmekte olan ülkelerde 75-100 kg ve 
Türkiye’de ise 236 kg’dır.  

Özelikle Rusya (180 litre), Ukrayna (123 litre), Avustralya (113 litre), Yeni Zellanda (108 litre), 
ABD (82 litre), Kanada (82 litre), AB-28 (61 litre) kişi başına içme sütü tüketiminde ilk sıralarda 
yer alırken; Türkiye ve araştırma bölgesi olan Iğdır’da ise kişi başına içme sütü tüketimi 18 ve 5 
litre düzeyindedir (ASUD, 2017). Türkiye ve Iğdır’da kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi, 
dünyada lider ülkelerle karşılaştırıldığı zaman; süt ve süt ürünlerinde ılımlı fakat içme sütü 
tüketiminde oldukça düşük tüketim trendine sahip bir konumda (10-20 kat daha düşük tüketim) 
yer almaktadır.  

Bu mantıksal çerçeve içerisinde araştırma bölgesi olan Iğdır ilininin bölge orijini ve geleneksel 
spesifik ürün garantisi altında yüksek duyusal kalite niteliklerine sahip ham süt üretimine 
karşılık, temel fayda güdüsünü karşılamak ve toplam faydalarını maksimum kılmak isteyen 
tüketicilerin düşük içmesütü tüketim trendlerine neden olan satış noktalarındaki alternatif 
içmesütü profilleri ve ödeme istekliliklerinin homojen tüketici kitlelleri bazında aanaliz edilmesi 
zorunluluk arz etmektedir.  

Bu gerekçelere bağlı olarak içme sütünün üretim merkezi konumunda olan Iğdır ilinde ikamet 
eden tüketicilerin içmesütü satınalma kararları üzerinde etkili olan ve perakende seviyesinde 
dışsal ürün nitelikleri ile pazarlama karması bileşenlerine bağlı olarak herbir homojen tüketici 
segmenti için içmesütü profillerinin dizaynedilmesi ve etkili pazarlama taktik ve stratejilerinin 
harekete geçirilebilmesi amacıyla, bu çalışma planlanmıştır.  

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Araştırmanın birincil verilerini, Iğdır ilinde ikameteden ve içmesütü tüketen hanehalkları ile yüz 
yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. İkincil veriler ise, çeşitli kurum ve 
kuruluşların (TUİK, Kalkına Bakanlığı, FAOSTAT) verileri ile yerli ve yabancı bilimsel çalışma, 
rapor, dergi ve çeşitli yayınlardan teminedilen araştırma bulgu ve sonuçlarından sağlanmıştır.  
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 Metotlar 

Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde uygulanan metot 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Iğdır ilindeki hanehalklarını temsil etme niteliği 
taşıyan ve örnek kitleye seçilenlerin tek yönlü kümelenmesini önlemek için her bir ilin doğu-
batı, kuzey-güney yönlerini kapsayan ana popülasyondaki hanehalkları tesadüfi olarak seçilerek, 
örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde ön anket çalışması ile içmesütü 
tüketen ve tüketmeyen hanehalklarının oranları belirlenerek, örnek kitle büyüklüğü aşağıdaki 
denklem yardımıyla hesaplanmıştır (Topcu, 2015).  

2

2 )1(**

c

ppZ
n


   

Burada; 

n: Örnek büyüklüğü 

Z: Z değeri, (%95 güven aralığında 1,96)  

p: tüketicilerin içmesütü tüketenlerin oranları sırasıyla (0,88) 

q: (1-p) tüketicilerin içmesütü tüketmeyenlerin oranları sırasıyla (0,12) 

c: Hata terimi, (0,05 = ±5) 

Yukarıdaki eşitlikte tüketicilerin içme sütü kullanım oranları dikkate alınarak, araştırma 
bölgesinde yapılması gereken anket sayısı 160 olarak hesaplanmıştır.  

Anket formlarının hazırlanmasında uygulanan yöntem 

Iğdır ilinde içmesütü tüketen hanehalklarının satın alma tutum ve davranışları belirleyen içsel ve 
dışsal ürün nitelikleri ile tüketicilerin sosyoekonomik ve demografik karakteristikleri ile ilgili 
faktörler, yerli ve yabancı araştırmalarda kullanılan değişkenlerin bölgelere ve ilgili ürüne 
uyarlanması ile elde edilmiştir.  

Ön araştırma ile tüketicilerin içmesütü satınalma kararı üzerinde etkili olan içmesütü üretim ve 
işleme teknikleri, ürün içeriği, bölge orijini, marka ve fiyat gibi perakende seviyesinde dikkate 
alınan 6 ana faktörler ile onların 17 faktör seviyesi (Çizelge 1) dikkate alınarak, orthogonal 
dizayn ile 20 içme sütü profil kartları türetilmiştir (Çizelge 2). İçme sütüne ilişkin faktör ve faktör 
seviyeleri ile 20 ürün profili anket formlarına aktarılarak hedef tüketici kitlelerine sunulmuştur.  

Çizelge 1. Tüketicilerin içme sütü tüketim tercihinde etkili ürün nitelik ve nitelik seviyeleri 
Nitelik Nitelik seviyeleri 

Üretim tekniği             Organik üretim        Geleneksel üretim 
İşleme tekniği UHT süt Pastörize süt Ham (çiğ) süt 
Marka Ulusal marka  Özel marka Jenerik marka 
Üretim bölgesi (orijin) Kuzeydoğu Anadolu Doğu Karadeniz Marmara/Ege 
İçeriği (yağ oranı) Tam yağlı süt Yarım Yağlı süt Light süt 
Fiyat 3 TL 5 TL 10 TL 

 

Diğer taraftan hedef tüketici piyasalarının bölümlendirilmesinde içme sütünün tüketim 
frekansları; her gün, haftada 3-4 kez, haftada 1 kez, 15 günde 2-3 kez ve ayda 2-3 kez tüketenler 
şeklinde dikkate alınmıştır. Bu tüketim frekanslarına dayalı olarak içme sütü tüketen tüketiciler 
yoğun, ılımlı ve düşük düzeyde içmesütü tüketenler olarak üç hedef piyasa segmenti 
oluşturulmuştur (Kotler and Armstrong, 2004). 
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Çizelge 2. Tüketicilerin Conjoint analizde orthogonal dizayn ile türetilen içmesütü ürün profilleri 
Profil no Üretim tekniği İşleme tekniği Orijini (bölgesi) Marka Ürün içeriği Fiyat 

1 Organik UHT sut Doğu Karadeniz Ulusal marka Yarim yagli sut 5 TL 
2 Organik Ham sut Marmara/Ege Özel marka Light sut 5 TL 
3 Geleneksel UHT sut Kuzeydoğu Anadolu Özel marka Yarim yagli sut 10 TL 
4 Organik Pastörize sut Kuzeydoğu Anadolu Jenerik marka Yarim yagli sut 3 TL 
5 Organik UHT sut Kuzeydoğu Anadolu Jenerik marka Tam yagli 5 TL 
6 Organik UHT sut Marmara/Ege Ulusal marka Tam yagli 3 TL 
7 Organik Pastörize sut Doğu Karadeniz Özel marka Tam yagli 3 TL 
8 Geleneksel Pastörize sut Kuzeydoğu Anadolu Ulusal marka Light sut 5 TL 
9 Organik UHT sut Marmara/Ege Jenerik marka Light sut 10 TL 

10 Geleneksel Ham sut Marmara/ege Jenerik marka Yarim yagli sut 3 TL 
11 Organik Pastörize sut Doğu Karadeniz Jenerik marka Light sut 10 TL 
12 Organik Pastörize sut Marmara/Ege Özel marka Yarim yagli sut 5 TL 
13 Geleneksel Ham sut Doğu Karadeniz Jenerik marka Tam yagli 5 TL 
14 Organik Ham sut Doğu Karadeniz Ulusal marka Yarim yagli sut 10 TL 
15 Geleneksel UHT sut Doğu Karadeniz Özel marka Light sut 3 TL 
16 Organik Ham sut Kuzeydoğu Anadolu Ulusal marka Light sut 3 TL 
17 Geleneksel Pastörize sut Marmara/Ege Ulusal marka Tam yagli 10 TL 
18 Organik Ham sut Kuzeydoğu Anadolu Özel marka Tam yagli 10 TL 
19a Geleneksel Ham sut Kuzeydoğu Anadolu Özel marka Tam yagli 3 TL 
20a Organik Ham sut Marmara/Ege Ulusal marka Light sut 3 TL 

a Holdout 

Verilerin istatistiksel analizinde uygulanan metotlar 

Analiz aşamasında tüketicilerin faydalarını maksimum ve minimum kılan ürün profillerinin 
belirlenmesi için Cojoint Analiz metodu kullanılmıştır. Conjoint Analizi, tüketicilerin bir ürünü ya 
da hizmeti tercih etme nedenlerini ölçen çok değişkenli istatistiksel bir modeldir. Ayrıca 
işletmelerin, hedef pazarın en çok önemsediği özelliklere ve özniteliklere sahip ürünleri 
tasarlayabilmeleri için müşterinin karar alma sürecini modellemelerini sağlar (SPSS Conjoint, 
2013). Bu yöntemle, tüketicinin karar kriterleri belirlenerek tüketici için hangi özelliklerin önemli 
veya önemsiz olduğu, bu özellikler için hangi düzeylerin tüketici tarafından en çok veya en az 
tercih edildiği sorularına cevap bulunabilmektedir (Hair et al., 2010).  

Böylelikle işletmeler tüketici beklentilerini daha iyi karşılayan mamul sunabilmekte, pazar payı 
ve karlılıklarını en doğru şekilde tahmin edebilmektedir. Kısacası Conjoint Analizi; yeni ürün 
geliştirme, optimal fiyatı belirleme, pazar payını tahmin etme, fayda temelli pazar 
bölümlendirme ve pazardaki fırsatların belirlenmesinde kullanılabilmektedir (Marshall ve 
Bradlow, 2002). Conjoint Analiz aşamasında çalışma amacıyla ilgili olarak, tüketici tercihi 
belirlemeye çalışılan ürün, yer, kavram ya da hizmet hakkındaki genel özellikleri ve özelliklerin 
sahip olduğu düzeyleri belirlemek gerekir. Conjoint analizinde kullanılan özellik sayısı en az 2 
olmak üzere genellikle 6–7 olup bu sayı 10–15’e kadar artabilmektedir.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Türk tüketicilerin içmesütü tüketim sıklıklarına göre içmesütü satınalma kararında pazarlama 
karması bileşenlerinin nitelikleri, niteliklerin nispi önemleri, nitelik seviyelerinin fayda düzeyleri, 
Çizelge 3’de sunulmuştur. Yoğun düzeyde içmesütü tüketen tüketicilerin satınalma kararı 
üzerinde en etkili faktörler üretim tekniği, fiyat ve süt içeriği olup, bunların nispi önemleri 
sırasıyla %31.20, %18.75 ve %17.40’dır. Ilımlı düzeyde içmesütü tüketenlerde ise üretim tekniği 
(%31.25), fiyat (%17.20) ve işleme tekniği (%16.64) satınalma kararı üzerinde en etkili 
faktörlerdir. Düşük düzeyde içmesütü tüketen segmentin satınalma kararında marka (%26.56), 
üretim tekniği (%24.55) ve bölge orijini (%16.99) önem arz eden faktörlerdir. Kitlesel olarak 
toplam tüketicilerin içmesütü satınalma kararı üzerinde sırasıyla %29.69, %15.82 ve %15.29’lik 
nispi önemlerle üretim tekniği, fiyat ve marka tipi büyük bir öneme sahiptir.  
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İçme sütü tüketen tüketicilere en yüksek kısmi faydaları sağlayan faktör düzeyleri bütün tüketici 
segmentleri ve kitlesel tüketiciler için organik üretim, pastörize süt, ulusal marka, tam yağlı süt, 
Doğu Karadeniz orijini ve düşük fiyat seviyelerinden oluşmaktadır (Çizelge 3). Çizelge 2’deki 
içmesütü profilleri ile bu profillerde yer alan faktör seviyelerinin kısmı faydaları (Çizelge 3) 
dikkate alınarak, tüketicilerin içme sütü profillerinden sağlanan toplam fayda düzeyleri, Çizelge 
4’de verilmiştir.   İçmesütü tüketen herbir segmentteki tüketiciler ile kitlesel olarak tüketicilerin 
toplam faydalarını maksimum kılan 7 numaralı ürün profili; düşük fiyat seviyesine sahip özel 
marka ve Doğu Karadeniz bölge orijini altında tam yağlı organik pastörize süt nitelik seviyelerine 
sahiptir. Diğer taraftan herbir tüketici kitlesi ile kitlesel olarak toplam tüketicilerin toplam 
faydasını minimum kılan 3 numaralı içme sütü profili; en yüksek fiyat seviyesine sahip özel 
marka ve Kuzeydoğu Anadolu bölge orijini altında yarım yağlı geleneksel UHT süt nitelik 
seviyelerinden oluşmaktadır. 

Fi
ya

t 

 (
kg

/l
t)

 

Düşük fiyat (3 TL) 
-

0,698 
0,205 

-0,642 0,075 -0,396 0,220 
-0,602 0,093 

Orta fiyat (5 TL) 
-

1,396 
0,409 

-1,284 0,150 -0,793 0,440 
-1,204 0,186 

Yüksek fiyat (10 
TL) 

-
2,094 

0,614 
-1,927 0,226 -1,198 0,659 

-1,806 0,279 

Nispi önemi 
      

%18,75 
          %17,20     %9,20    %15,82 

Sabit değer )(  11,193   0,605   11,413      0,222  12,229 0,650 11,536 0,275 

Gözlenen ve beklenen değişkenler arasındaki ilişki 

İstatistik ölçümler    Değer        p        Değer       p      Değer         p       Değer        p 

Pearsons’s R 
Kendall’s tau 

0,954*** 0,000 0,993*** 0,000 0,956*** 0,000 0,989*** 0,000 

0,804*** 0,000 0,935*** 0,000 0,866*** 0,000 0,895*** 0,000 

Note: Bold and italic bold scores refer to the highest utilities for the attribute levels and relative importance for the 
attributes  

Çizelge 3. Iğdır ilindeki tüketicilerin içmesütü satınalma kararı üzerinde etkili faktörlerin nispi önemi ve faktör 
seviyelerinin kısmı faydaları  

Mamul nitelik ve 
seviyeleri 

İçme sütü tüketim sıklıkları 

Yoğun düzeyde 
tüketenler 

Ilımlı düzeyde 
tüketenler 

Düşük düzeyde 
tüketenler 

Toplam  
tüketiciler 

   Faydalar       S.E.  Faydalar      S.E.   Faydalar     S.E.  Faydalar     S.E. 

Ü
re

ti
m

 

te
kn

iğ
i Organik 1,161 0,117 1,167 0,065 1,057 0,190 1,140 0,080 

Geleneksel -1,161 0,117 -1,167 0,065 -1,057 0,190 -1,140 0,080 

Nispi önemi %31,20           %31,25 %24,55     %29,69 

İş
le

m
e 

te
kn

iğ
i Ham süt 0,108 0,236 -0,600 0,087 0,252 0,254 -0,191 0,107 

UHT süt -0,382 0,236 -0,042 0,087 -0,739 0,254 -0,305 0,107 

Pastörize süt 0,274 0,236 0,642 0,087 0,486 0,254 0,496 0,107 

Nispi önemi %8,82 %16,64 %14,22 %13,73 

M
a

rk
a

 

ti
p

i  

Ulusal marka -0,342 0,205 -0,509 0,075 -1,144 0,220 -0,606 0,093 

Ozel marka -0,684 0,409 -1,108 0,150 -2,288 0,440 -1,211 0,186 

Jenerik marka -1,026 0,614 -1,527 0,226 -3,432 0,659 -1,817 0,279 

Nispi önemi    %9,18           %13,63     %26,56 %15,29 

Sü
t 

 iç
er

iğ
i 

Light süt -0,799 0,236 -0,178 0,087 -0,302 0,254 -0,393 0,107 

Yarım yağlı süt 0,302 0,236 -0,178 0,087 -0,126 0,254 -0,022 0,107 

Tam yağlı süt 0,497 0,236 0,356 0,087 0,428 0,254 0,415 0,107 

Nispi önemi 
       

%17,40 
          %7,14      %8,47 %10,53 

O
ri

jin
 

Kuzeydoğu Anadolu 
-

0,285 
0,236 

-0,480 0,087 -0,667 
0,254 -0,465 0,107 

Doğu Karadeniz 0,687 0,236 0,576 0,087 0,797 0,254 0,660 0,107 

Marmara/Ege 
-

0,403 
0,236 

-0,096 0,087 -0,131 
0,254 -0,196 0,107 

Nispi önemi 
        

%14,65 
                   

%14,14 
%16,99 %14,95 
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 S.E.: Standard error          p: Significance level          *** p<0,001 

  

 

Çizelge 4.  Iğdır ilindeki tüketicilerin her bir segment ve mamul profile için toplam fayda düzeyleri  

Profil 
numarası  

İçme sütü tüketim sıklığı kümeleri 

Yoğun düzeyde 
tüketenler 

Ilımlı düzeyde 
tüketenler 

Düşük düzeyde 
tüketenler 

Toplam 
tüketiciler 

Faydalar  Sıralama Faydalar  Sıralama Faydalar  Sıralama Faydalar  Sıralama 

1 11,713 2 10,585 3 12,272 2 11,313 3 

2 9,180 12 9,314 10 10,024 8 9,481 9 

3 6,889 20 6,511 20 6,154 20 6,587 20 

4 9,525 10 9,110 11 8,349 15 9,062 12 

5 9,762 9 9,603 9 8,083 17 9,300 11 

6 11,026 3 11,647 2 11,304 5 11,382 2 

7 12,430 1 12,404 1 12,313 1 12,434 1 

8 7,484 19 8,437 16 8,752 12 8,224 17 

9 7,650 18 8,810 14 7,484 18 8,159 18 

10 8,315 15 7,203 19 7,339 19 7,568 19 

11 9,396 11 10,166 7 9,637 10 9,816 8 

12 10,447 5 10,556 4 10,434 7 10,539 6 

13 8,902 14 7,767 18 8,424 14 8,259 16 

14 11,015 4 9,942 8 11,867 3 10,711 4 

15 8,156 16 8,852 12 8,244 16 8,545 14 

16 10,338 6 10,171 6 11,029 6 10,419 7 

17 7,964 17 8,712 15 9,613 11 8,699 13 

18 9,896 8 8,821 13 9,813 9 9,418 10 

19 8,970 13 7,772 17 8,501 13 8,342 15 

20 10,220 7 10,555 5 11,565 4 10,688 5 

Note: Bold and bold italic scores refer to maximization and minimization total utility scores.                                                  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Iğdır ilinde tüketicilerin içme sütü satınalma kararları üzerinde etkili olan faktörlerin nispi önemi 
ve faktör seviyelerinin kısmı faydaları dikkate alınarak, tüketicilerin toplam faydalarını 
maksimum kılan içme sütü profillerini dizaynetmek ve pazarlama stratejilerini belirleyebilmek 
amacıyla, bu çalışma planmamıştır. Belirlenen amaçlara ulaşmak için Iğdır ilinde içme sütü 
tüketimini gerçekleştiren 160 tüketici hanehalkı ile yapılan anketlerden elden edilen altı faktör 
ve 17 faktör düzeyi verileri hesaba katılarak, orthogonal dizayn ile 20 içme sütü profili 
türetilmiştir. Katılımcıların her bir faktör ve faktör seviyesine verdikleri ölçek puanları ile elde 
edilen ordinal fayda puanları ve orthogonal ürün dizaynı profillerinin eş zamanlı olarak Conjoint 
analize tabii tutulmasıyla tüketicilerin içme sütü profillerinden sağladıkları maksimum ve 
minimum fayda düzeyleri belirlenmiştir.  

Analiz sonuçları, içme sütü tüketen tüketicilerin satınalma kararı üzerinde nispi önemi en yüksek 
olan faktörlerin yoğun düzeyde tüketenler için sütün üretim tekniği, fiyat ve ürün içeriği, ılımlı 
düzeyde tüketenler için üretim tekniği, fiyat ve işleme tekniği, düşük düzeyde tüketenler için 
marka, üretim tekniği ve bölge orijini, toplam tüketici kitlesi için ise üretim tekniği, fiyat ve 
marka oduğuna işaret etmiştir.  

Diğer taraftan içme sütü satınalma kararı üzerinde nispi önemi yüksek olan üretim tekniğinde 
organik üretim, fiyat seviyesinde düşük fiyat, ürün içeriğinde tam yağlı süt, işleme tekniğinde 
pastörize süt, marka tipinde ulusal marka, bölge orijininde ise Doğu Karadeniz Bölgesi faktör 
seviyeleri, tüketici tatmininde en yüksek kısmi faydaları sağlamıştır. Mevcut faktör seviyeleri ve 



 

 

93 
 

içme sütü profillerine göre herbir tüketici segmenti ve toplam tüketici kitlesi, “Doğu Karadeniz 
Bölge orijini ile tescillenmiş özel marka adı altında düşük fiyatlı tam yağlı organik pastörize süt” 
profili ile maksimum fayda sağlarken; “Kuzeydoğu Anadolu Bölge orijini ile tescillenmiş özel 
marka adı altında yüksek fiyatlı yarım yağlı geleneksel UHT süt” profili ile minimum fayda temin 
edilmiştir.  

Tüketiclerin toplam faydalarını maksimum kılınmasına katkıda bulunan organik üretim teknikleri 
ile üretilmiş tam yağlı içme sütü içerine sahip ve Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu Bölge 
orijinleri ile tescillenerek özel bireysel markalarla farklılaştırılmış içme sütü profillerinin farklı 
fiyat seviyeleri ile perakendeci raflarında konumlandırılması, hedef tüketici kitlelerinin 
memnuniyeti ve sadakati üzerinde çok büyük katkılar sağlayabilir ve arz eden piyasa 
dinamiklerinin de sürdürülebilirliği ve kar marjlarının artışı ile sürdürülebilliğinin teminat altına 
alınması gerçekleştirilebilir.  

Sonuç olarak; tüketicilerin satınalma kararları üzerinde etkili olan faktör ve faktör seviyelerine 
göre dizaynedilmiş içme sütü profillerinin hedef homojen kitlellerin toplam faydalarını 
maksimum kılacak şekilde geliştirilmesi ve perakende raflarında yerlerini almaları hem 
tüketicilerin tüketim memnuniyetini artırabilir hem de arz zincirinde fonksiyon gösteren piyasa 
aktörlerinin temel amaçları olan kâr maksimizasyonuna ulaşmalarına olanak sağlayabilir. 
Böylece hem bölgesel ve kırsal hem ülke ekonomisinin kalkınması üzerinde pozitif etkiler 
sağlanabilir.    
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Abstract 

Weeds causes yield loses in crops in different ratios by competing with water, minerals and 
area. Wheat is a crucial crop in terms of food resources for our country. Weeds results in 
approximately 30% yield reduction in wheat. One of the effective methods to control weeds is 
to use herbicides. However, there is not such a system to control all kind of weeds with one 
herbicide in wheat cultivation. Aim of this project was to develop herbicide resistant wheat 
plants by conventional breeding systems. Initially, non-transgenic methods like whole-cell 
selection, mutagenesis and plant selection from natural populations were used in order to 
produce crops resistant to imidazolinone (IMI). In this study, it was carried out in vitro selection 
approach in wheat (Kırik cultivar), with imazamox (IMI) herbicide. Optimum selection dose was 
determined based on 100% reduction in in vitro regeneration compared to control, in other 
words, dose which in vitro growth completely stopped. Mature seeds were placed in MS 
(Murashige and Skoog) medium supplemented with 20 mg/L sucrose, 2 g/L phytagel and 12 
mg/L dicamba (3,6-Dikolorobenzoik asit) for callus induction from endosperm-supported 
mature embryos. Then, calluses were transferred to regeneration medium containing MS 
medium with, different imazamox (IMI) concentration (0.025, 0.050, 0.075 and 0.1 μM), 2 mg/l 
phytagel, 20 g/l sucrose. Data related to embryogenic callus by the number of explants 
percentage (ECNEP), responded embryogenic callus by the number of explants percentage 
(RECNEP), regeneration efficiency (RE) number of plants (NP) were obtained. As a result, the 
whole applications have become an important effect in the all investigated traits. Increasing the 
concentration of imazamox (IMI), the average amount of ECNEP, RECNEP, RE and NP were 
generally decreased. Consequently, based on plant regenerating 0.050 μM concentration dose 
was determined for in vitro selection. 

Keywords: Imazamox (IMI), Mature embryo culture, plant regeneration. 

This research supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 
contract no: TOVAG 113O940. 

Buğdayda (Triticum aestivum L.) Herbiside Toleransının in vitro Seleksiyon için Belirlenmesi 

ÖZET 

Yabancı otlar, kültür bitkileriyle su, mineral maddeler ve alan yönünden rekabete girerek çeşitli 
oranlarda verim kayıplarına yol açmaktadırlar. Buğday bitkisi ülkemiz için vazgeçilmez besin 
kaynaklarından bir tanesidir. Yabancı otlar, buğday verimin yaklaşık %30 bir azalmaya sebep 
olmaktadır. Yabancı otlar ile mücadelede kullanılan etkin yollardan bir tanesi de yabancı ot 
öldürücü (herbisit) kimyasalların kullanılmasıdır. Ancak, herbisit kullanımı sonucunda tüm 
yabancı otların uzaklaştırıldığı sadece buğday bitkisinin hayatta kaldığı bir sistem mevcut 
değildir.Başlangıçta, doğal popülasyonlardan tam hücre seçimi, mutagenesiz ve bitki 
seleksiyonu gibi transgenik olmayan yöntemler imidazolinon (IMI) dayanıklı bitkileri üretmek 
için kullanılmıştır. 

Bu çalışma, ekmeklik buğdayın Kırik çeşidinde imazomax herbisidin olgun embriyo kültürüne 
etkilerini ve ıslah amaçlı çalışmalarda uygulanabilecek optimum dozu belirlemek amacıyla 

http://www.tubitak.gov.tr/en
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yapılmıştır. Optimum dozun tespit edilmesinde rejenere olan bitki sayısı esas alınmış ve 
kontrole göre rejenere bitki sayısında yaklaşık %100 azalmanın olduğu doz (LD100) optimum doz 
olarak kabul edilmiştir. Endosperm destekli olgun embriyoların kaynağı olan tohumlar MS 
(Murashige and Skoog) ortamına ilave olarak 20 mg/l sakkaroz, 2 g/l phytagel ve 12 mg/l 
dicamba (3,6-Dikolorobenzoik asit) içeren kallus oluşumu ortamına alınmıştır. Bu kültür 
sonunda oluşan kalluslar MS ortamına ilave olarak imazamox (IMI) herbisidinin farklı 
konsantrasyonlar (0.025, 0.050, 0.075 ve 0.1 μM), 2 mg/l phytagel ve 20 g/l sakkaroz içeren 
rejenerasyon ortamında bekletilmiştir. Araştırma sonucunda, eksplant sayısına göre 
embriyogenik kallus oluşum (ESEKO) oranı, eksplant sayısına göre cevap veren embriyogenik 
kallus oluşum (ESCVSE) oranı, rejenerasyon etkinliği (RE) ve bitki sayısı (BS) ile ilgili veriler elde 
edilmiştir. İncelenen özelliklerin çoğunda uygulamaların etkisi önemli olmuştur. Araştırmada 
imazamox herbisidinin konsantrasyonu arttıkça, ortalamalar yönünden ESEKO, ESCVSE, RE ve BS 
önemli derecede azalmıştır. Rejenere bitki sayısı esas alındığında optimum dozun, 0.050 μM’lık 
konsantrasyon olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki rejenerasyonu, olgun embriyo kültürü, İmazomax. 

 Bu çalışma Tübitak (proje no; TOVAG 11 O 940) tarafından desteklenmiştir. 

1. GİRİŞ 

Buğday ilk kültüre alınan gıda ürünlerinden biri olup, 8000 yıldır Avrupa, Batı Asya ve Kuzey 
Afrika'nın başlıca medeniyetlerinin en önemli temel gıda maddesi olmuştur. Günümüzde, 
dünyada en önde gelen temel besin maddesi olması durumunu korumakta, bunun sonucunda 
da yaygın olarak yetiştirilmektedir (Anonim, 2017).  

Yabancı otlar, bitkilerde su, besin, yer ve ışık için yarışan ve her yerde varolan zararlılardır. 
Ayrıca, zararlıları ve hastalıkları barındırabilir ve allelokimyasal maddeleri rizosfer içine bırakırlar 
(Khaliq et al., 2013; Khaliq et al 2014). Yabancı otların neden olduğu verim kayıplarının 
büyüklüğü, yabancı otun  türüne ve yoğunluğuna, ortaya çıkma zamanına ve etki süresine 
bağlıdır (Estorninos et al., 2005; Hussain et al., 2015). Verim kayıpları, kaynakların sınırlı olduğu, 
yabani otların ve bitkilerin aynı anda ortaya çıktığı zaman daha şiddetli olur (Hussain et al., 
2015). Rekabet süresi ile ürüne uygulanan rekabet baskısı arasında güçlü bir ilişki vardır ve bu 
da verimi düşürür (Ciuberkis et al., 2007; Fahad et al., 2014). 

Buğday tarımında, kışlık tek yıllık yabancı otlar, Sakalotu (Aegilops cylindrica), Püsküllü çayır 
(Bromus tectorum), Çavdar (Secale cereale) italyan çimi (Lolium multiflorum), Yabani yulaf 
(Avena fatua), Karamuk (Agrostemma githago), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Fare 
kulağı (Anagallis arvensis), Kısır yabani yulaf (Avena sterilis), Kokarot (Bifora radians), Sarıot 
(Boreava orientalis), Kuş yüreği (Briza humulis), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Yabani 
tere (Cardaria draba), Gökbaş (Centaurea spp), Pelemir (Cephalaria syriaca), Yabani arpa 
(Hordeum murinum) önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu yabancı otlar buğday bitkisi ile aynı 
veya çok benzer hayat döngüsüne sahiptirler ve klasik buğday-nadas veya diğer ekim nöbeti 
yöntemleri ile mücadele etmek oldukça güçtür. Kimyasal yöntemlerle buğday bitkisini, zarar 
veren buğdaygil yabancı otlarından ayırt edebilecek güce sahip değildir (Ball ve Peterson 2007; 
Tursun, 2012). 

Yabancı otlar ile mücadelede kullanılan yöntemlerin başında yabancı ot öldürücü ilaçlar 
(herbisitler) gelmektedir. Günümüzde, yeni bir herbisit keşfetmek giderek zorlaşmakta ve yeni 
bir etki tarzı olan bir herbisit bulmak oldukça güçtür (Gressel, 2002). Yeni bir herbisiti bulmanın 
zorluğu göz önüne alındığında herbisite dirençli çeşitlerin geliştirilmesi, geniş bir yabancı ot 
kontrolü spektrumuna ve çevre profiline sahip mevcut herbisitlerin kullanımını yaygınlaştırmak 
yararlı bir stratejidir. Herbisitlere dayanıklılık kazandırılmada, etki alanındaki direnç, metabolik 
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detoksifikasyon ve herbisitin etki alanına ulaşmasını önleme olmak üzere üç strateji 
izlenmektedir (Sherman et al.,1996). Genetik modifikasyon yoluyla bu üç mekanizmanın bir 
veya daha fazlası geliştirilerek, bir ürüne herbisite direnç sağlanabilir. 

İmidazolinon herbisitleri bitkilerdeki dallanmış zincirli amino asitlerin biyosentezi için kritik bir 
enzim olan asetolaktat sintaz (ALS) olarak da adlandırılan asetohidroksiasit sentaz enzimini (Kita 
et al., 2007) inhibe ederek yabancı otları kontrol eder (Lee and Duggleby, 2001). Bu herbisitler 
geniş spektrumlu olarak çim bitkilerini (buğdaygiller), geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde 
başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar. Ayrıca bu herbisitler düşük uygulama oranında oldukça 
etkili, düşük memeli toksisitesine ve çevre için tercih edilebilir profile sahiptirler. Bu nedenle 
imidazolinon herbisitleri, herbisite dayanıklı bir üründe kullanımı için birçok ideal özelliği vardır. 
Birçok üründe değişmiş AHAS genleri ve enzimlere sahip imidazolinon toleranslı bitkiler 
belirlenmiştir. Bu bulgular, etki yerindeki direnç mekanizmasına dayanan imidazolinona 
dayanıklı bitkiler geliştirmenin mümkün olduğunu göstermektedir (Tan et al., 2005). 

Biyoteknolojinin hızla ilerlemesi, in vitro bitki hücre ve doku kültürü tekniklerinin ıslah 
çalışmalarında kullanımını oldukça yaygınlaştırmıştır. İn vitro teknikleri, büyük populasyonlar 
içerisinde istenilen genotipin seçilmesi ve çoğaltılması için bitki ıslahçılarına yeni ve geniş 
imkanlar sağlar. Vejetatif olarak üretilen bitkilerin ıslah çalışmalarında, in vitro tekniklerli etkili 
bir yöntem olup bu durum bitkilerde çeşitliliğin artmasına, istenilen genotipin klasik 
yöntemlerden daha kısa bir sürede ve küçük bir alanda çoğaltılmasına ve bu aşamayı takiben 
seleksiyonuna imkan vermektedir (Lu et al., 2007; Szarejko ve Forster, 2007). 

Bu araştırma, buğday olgun embriyo kültüründe imazomax herbisidinin farklı 
konsantrasyonlarının, embriyonik kallus ve bitki rejenerasyonu üzerine etkisini belirlenmek ve in 
vitro seleksiyon için optimum dozunun tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştür. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Bitki materyali 

Araştırmada materyal olarak Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 
ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum L.) Kırık çeşidine ait tohumlar kullanılmıştır. Ayrıca Krik, 
olgun embriyo kültürüne oldukça iyi cevap veren bir ekmeklik buğday çeşididir (Aydin et al., 
2011). Tohumlar musluk suyunda yıkandıktan sonra %70’lik etil alkolde 5 dakika karıştırılarak 
steril kabin içerisinde 3 defa steril saf suyla çalkalanıp daha sonra %1’lik sodyum hipokloritte 
(%20’lik ticari çamaşır suyu) 35 dakika karıştırılmış ve 3 kez steril saf su ile durulanmıştır. 

2.2. Kallus kültürü 

Kallus oluşumu için MS (Murashige ve Skoog, 1962) ortamına ilave olarak 12 mg/l dikamba (3,6-
Dikolorobenzoik asit), 0.5 mg/l IAA (İndol-3-asetik asit), 20 g/l sakkaroz, 2 g/l phytagel ve 1.95 
g/l MES [(2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid)] içeren kallus oluşum ortamında karanlıkta 
25±1 0C de 30 gün süreyle tutulmuştur. Besi ortamları pH=5.8’e ayarlanmış ve 105 kPa basınçta 
121°C’de 20 dakika otoklavlanarak sterilize edilmiştir. Sıcakta bozulan vitaminler, bitki büyüme 
düzenleyicileri ve memeli cinsiyet hormonlarını sterilize etmek için 0,22 μm poroziteli selüloz 
nitrat filtreler (milipor) kullanılmıştır. Kallus bu ortamda 1 ay süre ile tutulmuşlardır. 

2.3. Embriyogenik kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu  

Meydana gelen kalluslar, bitki rejenrasyonu için MS ortamına ilave olarak, Imazamox 
herbisidinin farklı konsantrasyonları (0.025, 0.050, 0.075 ve 0.1 μM), 2 mg/l phytagel ve 20 g/l 
sakkaroz içeren rejenerasyon ortamında 25±1oC’ de 16:8 saat ışık:karanlık fotoperyotta 30 gün 
süreyle bekletilmişlerdir. Aydınlatma kaynağı olarak floresan lambası kullanılmış ve ışık 
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yoğunluğu 62 µmol m-2 s-1 olarak ayarlanmıştır. Bu sürecin sonunda, eksplant sayısına göre 
embriyogenik kallus oluşum (ESEKO) oranı (%), eksplant sayısına göre cevap veren embriyogenik 
kallus oluşum (ESCEK) oranı (%), rejenerasyon etkinliği (RE) ve toplam bitki sayısı (BS) elde 
edilmiştir. 

2.4. Verilerin istatistiksel analizi  

Bu araştırma kapsamında, eksplant sayısına göre embriyogenik kallus oluşum (ESEKO) oranı (%), 
eksplant sayısına göre cevap veren embriyogenik kallus (ESCEK) oranı (%), rejenerasyon etkinliği 
(RE) ve toplam bitki sayısı (BS) araştırılmıştır. Doku kültürü çalışmaları her biri 10 eksplant içeren 
petrilerde on tekerrürlü olarak tam şansa bağlı deneme planına göre varyans analizine (ANOVA) 
tabi tutulmuştur. Uygulamalar arasındaki farklar %5 önem seviyesinde Duncan çoklu 
karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. İstatistik analizler SAS (2002), Windows 8.0 ve SPSS 22 
bilgisayar programı kullanılarak yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Eksplant sayısına göre embriyogenik kallus oluşum (ESEKO) oranı (%), eksplant sayısına göre 
cevap veren embriyogenik kallus oluşum (ESCEK) oranı (%), rejenerasyon etkinliği (RE) ve 
toplam bitki sayısı (BS) üzerine imazomax herbisidinin konsantrasyonunun etkisi çok önemli 
(P<0.01) olmuştur (Çizelge 1). 

Sert dokulu, dağılabilir özellikte, sıkı yapılı ve krem renkli kalluslar embriyogenik kallus; beyaz ve 
sulu yapılı kalluslar ise embriyogenik olmayan kallus olarak değerlendirilmiştir. (Şekil 1). 
Ortalamalar esas alınarak konsantrasyonlara göre değerlendirildiğinde, en yüksek ESEKO 
oranının kontrolde (%100.00), en düşük ise 0.075 ve 0.1 µM‟lık konsantrasyonlarda (%38.00) 
gerçekleştiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, 0.075 ve 0.1 µM‟lık konsantrasyonlar arasındaki 
farklılıklar önemsiz olup, istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır (Çizelge 1). 

Kök ve sürgüne sahip bitkicik meydana getiren embriyogenik kalluslar cevap veren 
embriyogenik kallus olarak değerlendirilmiştir.Ortalamalar bakımından konsantrasyonlar 
karşılaştırıldığında, en yüksek ESCEK oranı kontrolde (%100.00), en düşük ise 0.1 µM‟lık 
konsantrasyonda (%32.00) elde edilmiştir. Bununla birlikte 0.075 ve 0.1 µM‟lık 
konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar önemsiz olup, istatistiksel olarak aynı grupta yer 
almışlardır (Çizelge 1). 

Ortalamalar esas alınarak konsantrasyonlara göre değerlendirme yapıldığında, en yüksek 
rejenerasyon etkinliğinin 0.66 adet ile kontrol uygulamasında elde edildiği, bunu 0.10 adet ile 
0.025 µM konsantrasyonu izlemiştir. Diğer taraftan, 0.050 µM, 0.075 µM ve 0.1 µM‟lık 
konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar önemsiz olup, istatistiksel olarak aynı grupta yer 
almışlardır (Çizelge 1). 

Kök ve sürgün oluşturan somatik embriyolar 30 gün boyunca hormonsuz ortam içeren magenta 
kutularında tutularak gelişmeye bırakılmışlardır. Ortalama dikkate alınarak konsantrasyonlara 
göre değerlendirilme yapıldığında, en yüksek bitki sayısının 6.60 adet ile kontrol 
uygulamasından elde edildiği, buna 0.50 adet ile 0.025 µM’lık konsantrasyonu izlediği 
görülmüştür. Bununla birlikte 0.50, 0.075 ve 0.1 µM‟lık konsantrasyonlar arasındaki farklılıklar 
önemsiz olup, istatistiksel olarak aynı grupta yer almışlardır (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Farklı dozlarda imazomax uygulamasından sonra in vitro ortamda incelenen bazı 
karakterlere ait veriler. 

**: p ≤ 0.01 düzeyde önemlidir. 

 

 

 

 

1A 2A 3A 

  

 

4A 5A 3B 

   

1B  2B 3B 

Imazamoxkoncentration (µM) ESEKO (%) ESCEK (%) RE (sayı) BS (sayı) 

0 100.00 a 100.00 a 0.66 a 6.60 a 
0.025 58.00 b 48.00 b 0.10 b 0.50 b  
0.050 44.00 c 41.00 c  0.00 b 0.00 b 
0.075 38.00 d 33.00 d 0.00 b  0.00 b 

0.1 38.00 d 32.00 d 0.00 b 0.00 b  

F value (Konsantrasyon) 
202.14** 

 
253.10** 

 
28.88** 

 
31.91** 
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Şekil 1. İmazomax herbisidinin farklı konsantrasyonlarında meydana gelen eksplant sayısına göre embriyogenik 
kallus oluşumu (A);1A. 0 µM, 2A. 0.025 µM, 3A. 0.050 µM, 4A. 0.075 µM, ve 5A. 0.1 µM, somatik embriyo ve 
rejenere bitki sayısı (B);1B. 0 µM, 2B. 0.025 µM, 3B. 0.050 µM, 4B. 0.075 µM, ve 5B. 0.1 µM görünümleri. 

4. TARTIŞMA 

Yabancı otlar, kültür bitkileriyle su, mineral maddeler ve alan yönünden rekabete girerek çeşitli 
oranlarda verim kayıplarına yol açmaktadırlar. Yabancı otlar, buğday veriminde yaklaşık %30 bir 
azalmaya sebep olmaktadır. Yabancı otlar ile mücadelede kullanılan etkin yollardan bir tanesi de 
yabancı ot öldürücü (herbisit) kimyasalların kullanılmasıdır. Ancak, herbisit kullanımı sonucunda 
tüm yabancı otların uzaklaştırıldığı sadece buğday bitkisinin hayatta kaldığı bir sistem mevcut 
değildir.  

in vitro seleksiyon etkili, hızlı ve düşük maliyetli ıslah yöntemlerinden biridir. Yapilan bu 
çalaşmada, rejenerasyonµn dördüncü haftasında seleksiyon ortamında yapılan gözlemlerde, 
kontrol (0 imazamox) uygulamasında, sağlıklı kök ve sürgün oluşumu ve normal bitki 
rejenerasyonun gözlenmiş (toplam 38 bitki), bitkiciklerin boyları 5 cm’ye kadar ulaşmıştır. 
Ayrıca, bitkilerde iyi bir kök yapısı gözlenmiştir. İmazamox içeren rejenerasyon ortamları 
incelendiğinde, 0.1, 0.075 ve 0.050 μM imazamox içeren ortamlarda bazı somatik embriyoların 
üzerinde yeşil noktalar görünmesine rağmen hiç bir kök, sürgün oluşumu ve bitki rejenerasyonu 
gözlenmemiştir. 0.025 μM imazamox içeren rejenerasyon ortamında farklı petrilerde toplam 3 
eksplantta kök ve sürgün oluşµmu gözlenmiş fakat oluşan kök ve sürgünlerin uzunluğu 1cm’yi 
geçmemiştir. Ayrıca oluşan kök ve sürgünler kontrol ile karşılaştırıldığında kök ve sürgünlerin 
zayıf, cılız ve sürgünlerin sararmaya başladıkları gözlenmiştir. Bitki hücre kültürlerinin; 
retrotranspozon aktivasyonu, kromozomal kırılmalar ve yeniden düzenlenmeler ve doku kültürü 
kaynaklı mutasyonlar olarak tanımlanabilen somaklonal varyasyonlar gösterdiği için genetik 
olarak değişken olduğu bilinmektedir. Somaklonal varyasyonlar ve retrotranspozon aktivasyonu 
epigenetik mekanizmalara bağlı olabilmektedir. 

Birkaç araştırmacı, in vitro seleksiyon yönteminin herbisite maruz kalan hücrelerin toleransının 
geliştirmesini belirlemişlerdir. Chaleff and Parsons (1978) tarafından Tütün süspansiyonu hücre 
kültürlerinden 4-Amino-3,5,6-trichloro-2 pyridinecarboxylic acid (picloram) herbisitlerine 
dayanıklı olanlar şeçilmiştir. Rejenere olan bitkilerde, direncin çoğu durumda tek bir baskın gen 
tarafından kontrol edildiği görülmüştür. Newhouse et al. (1991) üç mısır hücre hattında selekte 
edilmiş ve rejenere olmuş bitkilerden imidazolinon herbisitine karşı dirençli olanların seçildiğini 
söylemişlerdir. Direnç herbisite daha az hassas hale getiren valin, leucin ve izolümin gibi dallı 
zincirli amino asitlerin sentezinde yer alan bir enzim olan hedef enzim asetolaktat sentezindeki 
bir değişikliğe bağlıdır. Direnç özelliği ticari kendilenenlerde geri çarpazlama yapılmış ve daha 
sonra bunlar herbisite dayanıklı hibretlerin üretiminde kullanılmıştır. İmazapyr herbisitine 
toleranslı şeker kamışı (Koch et al., 2012) üretimi için bir in vitro mutajenez protokolünde; 
Buğday kallusunda 0.05 μM (Heering et al., 1992)  imazapyrin ve Şeker kamışı (Punyadee et al., 
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2007) süspansiyonu kültüründe 0 .06 uM imazapyrin bitki çimlenmesini ve çimlenmesini %50 
düzeyinde azalttığı belirtilmiştir. Heering et al. (1992) Kallustaki vasküler sistemin 
olmamasından dolayı kallusun imazapire karşı bitkilerden daha az duyarlı olduğunu 
bulmuşlardır. İmazapirin hücresel emilimi iyon yakalama ile oluşur ve yüksek hücre sitoplazmik 
pH'ına bağlı olarak herbisid yüklü bir forma dönüşerek tek seferde absorbe edilir. Bu formdaki 
imazapir daha az lipofiliktir, komşu hücrelere difüzyonu zorlaştırır ve doğrudan ortamla temas 
halindeki hücrelerde imazapir birikimine neden olur; bundan dolayı, kallusun bazal hücrelerden 
apikal hücrelerine bir konsantrasyon gradyanı oluşturulur. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, buğday Kırik çeşitinde in vitro seleksiyon çalışmalarında, 0.050 μM imazamox 
uygulanması önerilmektedir. 
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Abstract  

Sport has beneficial effect on the human health in a lot of ways, as well as mental and social 
development of intelligence, communication skills, attention levels, physical development and 
weight control. Sport is also extremely important on humans physically (lung, blood pressure, a 
positive effect on diseases related to the heart and hormones) as well as psychologically and 
sociologically. Doing sport should be the right for special children with Down Syndrome as for 
the every healthy individual. This study is subject to the positive impact of sport on the lives of 
individuals with Down Syndrome and the sporting life of a special sportsman who participating 
in various sports activities. Sporting has a great importance in terms of improve the life quality 
of the individuals with Down Syndrome. In this study, the sporting life of A.Ö., who was born in 
1992 with moderate intellectual disability and hyperactive characteristics and positive 
experiences and skills that the sport provide to A.Ö. have been cited. The sporting life and 
received awards of an individual with Down Syndrome are summarized in the light of 
informations of the his coach and family. A.Ö. who has been supported with individual trainings 
since birth, has been trained in different sports, especially swimming from 5 years old. He also 
participated in team games like basketball and football, but he has been more successful on 
athleticism, gymnastics, cycling, bowling and swimming. He still continues to work on 
basketbool, fitness and bodybuilding. A.Ö.s’ interest in sport has contributed positive effect on 
many issues such as socialization, friend relationships, making friends, his self-care skills, taking 
responsibility, increasing self-confidence, nutrition and weight control. Making sports has made 
A.Ö. more positively different from other young people with Down syndrome. With this aim: 
surveys are planned to be done by face to face interviews with 50 special athletes’ family. 
SWOT analysis (Johnson ve ark, 1989; Bartol ve Martin,1991) which is an important technique 
on decision point and examining and evaluating any subject with sub-tittles as strengthes, 
weakness, oppurtunities and threates has been applied.  

Keywords: Down Sendrome, Special Athletes, S.W.O.T. 

 

Down Sendromlu Özel Bir Sporcu, SWOT Analizi (Türkiye’de Özel Sporcuların Güçlü ve Zayıf 
Yönleri ile Gelişme Fırsatları ve Gelişmeyi Sınırlayabilecek Faktörler) 

Özet 

Sporun insan sağlığına kazandırdığı birçok faydanın yanında, zihinsel ve sosyal zekâ gelişimi, 
iletişim becerileri, dikkat düzeyleri, fiziksel gelişimleri ve kilo kontrolü üzerinde üst düzeyde 
etkili olduğu görülmüştür. İnsan hayatında son derece önemli olan bu etkiler, hem sağlıklı hem 
de sağlık sorunu yaşayan bireyler için söz konudur. Bu bağlamda spor yapmak bütün bireylerin 
hakkıdır, dolayısıyla sosyal hukuk devleti bütün yurttaşlarına bu hakkı sağlamakla yükümlüdür. 
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Çalışmaya konu olan Down Sendromlu (DS) bireylerin de bu haktan faydalanması hem bireysel 
hem de politik açıdan özverili bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, sporun Down 
Sendromlu bireylerin yaşamına kattığı olumlu etkileri ve çeşitli spor faaliyetlerine katılan özel bir 
sporcunun spor yaşamını konu almaktadır. Antrenman yapmak organizmanın çalışma niteliği ve 
beceri alanını artırdığı bilinmektedir. Artış düzeyi ile birlikte kişinin verimini yükseltecek güçlü 
psikolojik özelliklerinde desteği ile istenilen başarı elde edilebilecektir. Antrenmanlar Down 
Sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini artırmaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada orta düzeyde zihinsel engeli olan ve hiperaktif özellikler gösteren 1992 doğumlu A.Ö. 
ün spor yaşamı, sporun A.Ö’e kattığı olumlu yaşantı ve becerilerinden bahsedilmiştir. Down 
Sendromlu bir bireyin spor yaşamı, ailesinin ve antrenörlerinin verdiği bilgiler ışığında 
özetlenmiştir. Doğumundan itibaren bireysel eğitimler ile desteklenen A.Ö, 5 yaşından itibaren 
yüzme ve cimnastik başta olmak üzere farklı spor dallarında eğitim almış; basketbol ve futbol 
gibi takım oyunlarına katılmış ancak atletizm, cimnastik, bisiklet sürme, bowling ve yüzme 
sporlarında daha başarılı olmuştur. Halen basketbol, cimnastik ve vücut geliştirme ile ilgili 
çalışmalarına devam etmektedir. A.Ö’nün spor ile ilgilenmesi sosyalleşmesinde, arkadaş edinme 
ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmede, öz bakım becerilerinde, sorumluluk alma konusunda, 
özgüveninin artmasında, beslenme ve kilo kontrolü gibi birçok konuda olumlu yönde katkı 
sağlamıştır. Sporun Down Sendromlu bireyler üstündeki etkisinin nasıl olduğunu tespit etmeyi 
amaçladığımız bu çalışmada Cimnastik Şampiyonasına katılan 50 özel sporcu ailesiyle yüz yüze 
görüşülerek anket yapılmıştır. Araştırmada, karar noktasında bir konunun üstünlükler 
(Strengths), zayıflıklar (Weaknesses), fırsatlar (Opportunity), ve tehditler (Threats) başlıkları 
altında irdelenmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir yöntem olan S.W.O.T. analizi (Johnson 
ve ark, 1989; Bartol ve Martin,1991) kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Özel Sporcu, S.W.O.T.  

Giriş 

Down Sendromlu bir bebeğe sahip olan bir ailenin özellikle iki farklı konuda çok ciddi 
sorumlulukları mevcuttur. Bebek farklı sağlık komplikasyonları ile gözünü dünyaya açtığında 
yaşama tutunabilmek için bu sorunlarla mücale etmektedir. Ailenin öncelikli ve birincil görevi 
sağlık konusundaki sorunları zamanında fark etmek ve koruyucu önlemleri almaktır. İkinci görev 
çocuğun toplumla enteğrasyonunu sağlamak için mümkün olan en erken dönemde gerekli özel 
eğitimleri sunmaktır. İlk altı yaş süreci önemli olması nedeniyle Down Sendromlu bireylerin 
eğitimine yeni doğan döneminden başlanmalıdır. İlerleyen yaşlarda kendi ayakları üzerinde 
durabilen, topluma adapte olmuş, çalışabilen mutlu bireyler olabilmeleri için eğitim çok 
önemlidir. Günümüzde çok iyi eğitim alarak iş sahibi olan, sporda ve sanatta çeşitli başarılar 
elde etmiş ve toplumdaki yerini sağlamlaştıran çok sayıda Down Sendromlu birey mevcuttur.  

Spor yapmak sağlıklı bireylere olduğu kadar özel gereksinimli bireyler içinde dikkate alınması 
gereken bir konudur. (Guidetti etc all, 2007) göre fiziksel egzersizler ve etkinlikler sağlıklı olmak 
ve iyi görünmek için özellikle de özel gereksinimli bireyler için büyük önem taşımaktadır. (İkizler, 
2002) yaptıgı bir çalışmada, çocukların spora yönlendirilmesinde aile ve çevrenin birinci 
derecede etkili olduğunu tespit etmiş ve dolayısiyle anne ve babaya büyük görevler düştüğünü 
ifade etmiştir.  

Down Sendromlu bireyler, özel olarak düzenlenmiş yarışma organizasyonlarına, spor eğitim 
sürecini tamamlayarak, yarışmalara katılabilmekte, başarı ve başarısızlığı yaşayabilmektedir. Bu 
anlamda da kendilerini engelli bir birey olmaktan çok “sporcu” olarak algılamaktadırlar. Bu 
duygunun verdiği güvenle bireyler engelleri ile başa çıkmasını öğrenebilmektedirler. 
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Materyal ve Yöntem 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Down Sendromlu bireylerde sporun önemi 
ve özel sporcunun ailesinin ve antrönörlerinin gözlemleri ve bilgileri doğrultusunda sporun 
verdiği kazanımlar özetlenmiştir. Diğer yandan konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası ikincil veri 
kaynakları incelenmiş, özel sporculara yönelik rapor, araştırma ve makale gibi çalışmalardan 
yararlanılmıştır. İstatistiki veriler farklı kurum ve kuruluşların konuyla ilgili yayınlarından ve web 
sayfalarından elde edilmiştir. İkinci bölüm SWOT analizinden oluşmaktadır. Araştırmada, karar 
noktasında bir konunun üstünlükler (Strengths), zayıflıklar (Weaknesses), fırsatlar 
(Opportunity), ve tehditler (Threats) başlıkları altında irdelenmesi ve değerlendirilmesinde 
önemli bir yöntem olan S.W.O.T. analizi (Johnson ve ark, 1989; Bartol ve Martin,1991) 
kullanılmıştır. SWOT analizi için konuyla ilgili olarak, İzmir ilinde gerçekleşen Özel Sporcular 
Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonasına katılan 50 Down Sendromlu özel sporcu ailesiyle yüz 
yüze görüşülerek anket yapılmıştır. Uygulamadan önce anne ve/veya babalara, veri toplama 
aracının samimi bir şekilde cevaplamaları için, araştırmanın amacına yönelik bilgi verilmiştir. 
Anket verileri SPSS 22.0 paket programında analiz edilerek frekans dağılımları ve yüzde 
değerleri bulunmuştur.  

Bulgular ve Tartışma 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE SPORUN ÖNEMİ 

Sporun kişilerin bilişsel ve psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanları sosyal ve 
psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği bilinmektedir. Spor aynı 
zamanda sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir yaşam için gerekli bir uğraştır ve tüm insanlar için 
önemlidir. Ancak sporun, Down Sendromlu bireyler için daha farklı bir önemi vardır. 

Bu tür sporcularda istemli motor hareketleri, dinamik yada durağan koşullarda kuvvet, çabukluk 
sürat, dayanıklılık eşgüdüm ve hareket genliği ile bir bütünlük içerisinde kas  kasılmalarının 
gerçekleştirilmesi sonucu gözlemlenen verim bariz farklılıklar ortaya koymaktadır. Cimnastik, 
artistik, patinaj, dalış Eş uyum (koordinasyon) ve becerilerin üst düzeyde geliştirmesini 
gerektiren tür olarak açıkladığı ilk gurup spor branşları içerisinde, , bulunmaktadır. 

Bu branşlarda verim (performans) düzeyi;bir becerinin teknik karmaşıklığın eş uyumu bir 
biçimde artistik sunumuna bağlıdır. Her ne kadar cimnastikteki bitirişler ile atlamada ve artistik 
patinajdaki sıçrayışlarda olduğu gibi dönüşümlü olmasına karşın çoğunlukla dönüşümsüzdür. Bu 
spor dallarında hareketlerin öznel bir yargıyla değerlendirilerek belirlenmesidir. Spor 
yaşamlarında bir çok önyargı ile karşılaşan ve engellenen, bu bağlamda yaratılan stresle birlikte 
yaşayan DS’li bireylere ve ailelerine bu branşlarda yeni bir kapı açabilmekte, hayatlarını olumlu 
yönde değiştirebilmektedir. 

Bu açıdan D.S bireylerin öncelikle atletizm, yüzme, cimnastik dallarına yönlendirilerek bir çok 
spor dalında temel becerileri geliştirmek için atletizmi;hem cankurtaranlık hem de kalp-solunum 
işlevlerinin doğru biçimde gelişmesi için yüzmeyi ve denge ile eşgüdümü geliştirmek için de 
cimnastik branşını yapmaları sağlanır.Bu üç branş bir çok Avrupa ülkesinde özellikle Rusya, 
Romanya, Almanya’da çocukların genel eğitiminde yer almaktadır. 

D.S bireylerin çok yönlü gelişiminin gerekliliği eğitimin bir çok alanında ve insan etkinliklerinde 
gözardı edilemez, bu sporcularda oldukça hızlı gelişim olması olağan dışı bir durum değildir. Bu 
tür durumlarda önemli olan bir yaklaşım antrenörün sınırlı bir gelişime neden olan özel bir 
antrenman programı geliştirmesinin önlenmesidir.  

Hareket etme, egzersiz yapma, sportif aktivitelere katılma Down Sendromlu bireye mutluluk 
vermekte, birey birşeyleri yapabiliyor olmanın güveniyle toplum içinde kabul görmekte, 
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toplumdaki yerini sağlamlaştırmakta, dolayısıyla bireyin yaşam motivasyonu yükselmekte ve 
sporsal yaşantının en başından başlayarak kişinin amacı ve eğilimi bir kaç spor dalında 
özelleşerek çok yönlü  biyo motor yetileri geliştirmekte kullanması amacı, sağlığa getirdiği 
olumlu katkılarının yanı sıra, spor yaparak yalnızlığını diğer insanlarla paylaşabilmekte, 
arkadaşlık kurabilmekte, dayanışmayı öğrenebilmekte, yeteneklerini tanıyarak gelişme olanağı 
yakalayabilmekte kendisine, bedenine ve diğer insanlara karşı olumlu duygular 
geliştirebilmektedir. Tüm bunlar da bireye anlamlı ve doyumlu bir yaşamı yakalama ve 
sürdürme şansını vermekte, kendini gerçekleştirmesine olanak yaratmaktadır.  

Makro düzeyde düşünüldüğünde ise, spor, etkili bir tanıtım ve kaynak yaratma yollarından 
biridir: 

-Spor, özel çocuklar için farkındalık yaratma ve sosyal sorumluluk çalışmalarında başarılı bir 
enstrümandır.  

-Spor, medeniyetin bir ölçüsü olması açısından uluslararası saygınlığın artmasında önemlidir. 

-Spor, uluslararası işbirliklerinin kurulması ve gelişmesinde etkidir.  

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SPOR YAPABİLME HAKLARI  

Engellilik durumu, bireylerin aktif yaşamlarını ve sosyal hayata katılımlarını olumsuz 
etkileyebilen bir durumdur. Birey yaşamını sürdürmek için başkalarının yardımına ihtiyaç 
duyabilmekte ve normal bireylere göre pozitif bir  ayrımcılığa gereksinim duyabilmektedir. 
Türkiye’de engellilere yönelik yasal düzenlemelere 1960 yılından sonra rastlanılmakla birlikte, 
hukkuki olarak ilk düzenleme 1982 Anayasası ile yapılmıştır. Bu anayasanıns 61. maddesinde 
“Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” ifadesi 
ile engelli bireylere yönelik doğrudan bir düzenleme yer almıştır. 

Türkiye’de özel gereksinimli bireylere yönelik spor hizmetlerini düzenleyen kanunlardan en 
önemlisi 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğününTeşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri başlıklı 2. maddedir 
(Ek: 1/7/2005-5378/33 md.) Söz konusu maddede, Genel Müdürlüğün engelli bireylerin spor 
yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; “spor tesislerinin engellilerin kullanımına da 
uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, 
gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar 
yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer 
kuruluşlarla işbirliği yapmak”, şeklinde görevleri olduğu belirtilmiştir. 

DOWN SENDROMLU A.Ö.’nün SPORCU KİMLİĞİ  

1992 yılında, kalp atışlarının zayıflaması sonucu hayati tehlike riski olması nedeniyle sezeryan ile 
8 aylık dünyaya gelen ve 1,8 kg olan A.Ö. doğumundan hemen sonra Down Sendromu 
olabileceği teşhisiyle genetik test taraması yapılmıştır. Uzun süre kuvözde kalan, ve hayati 
tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu olan A.Ö., daha sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünde bireysel desteklere başlatılmıştır. Erken dönemde bireysel eğitimler ile desteklenen 
A.Ö.,8 aylık emeklemeye ve 18 aylık olduğunda yürümeye başlamıştır. Hareketli bir çocuk 
olması nedeniylede (hiperaktif özellikler göstermekte) 5 yaşından itibaren yüzme başta olmak 
üzere farklı spor dallarına yönlendirilmiş ve eğitim almıştır. Şeki 1 de görüldüğü gibi ilerleyen 
yaşlarda basketbol başta olmak üzere futbol gibi takım oyunlarına da katılmıştır.  
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Şekil 1: A.Ö’nün Basketbol Çalışmaları  

Ancak atletizm, artistik cimnastik, bisiklet sürme, bowling ve yüzme sporlarında daha başarılı 
olmuştur. Türkiye’de spor alanında özel çocuklara yönelik iki farklı yapılaşma mevcuttr. 
Bunlardan ilki Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak bilinen, Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve 
Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) dir. Eğitim seminerleri, bölgesel karşılaşmalar, ulusal oyunlar 
ve uluslararası oyunlara katılım gibi etkinlikleri mevcuttur. Dünya’nın en yaygın sivil toplum 
kuruluşu olan ve en büyük spor organizasyonu olan Special Olimpics’in bir parçası olarak görev 
yapmaktadır. Özel Olimpiyatlar Türkiye, 2016 Oyunlarında A.Ö. basketbol takımı ile yaptığı 
mücadelesinde Türkiye İkinciliği elde etmiştir (Şekil 2).  

 

Şekil 2: Ege Artı Özel Eğitim Merkezi Basketbol Takımı ve Türkiye İkinciliği (2016). 

Özel sporcuları ilgilendiren bir diğer organizasyon ise, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
(TOSSFED) dir. En son düzenlenen 2017 Özel Sporcular Artistik Cimnastik Türkiye 
Şampiyonalarında A.Ö. en üst kategori olan level 4 de, 3 farklı aletle yarışarak birincilik almış ve 
altın madalya kazanarak milli takımda yerini almıştır (Şekil 3). A.Ö. halen cimnastik ve vücut 
geliştirme ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. 
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Şekil:3. A.Ö. Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonu (2017) 

Farklı spor branşlarının, özel çocuklar üzerinde farklı etkileri olabilmektedir. Artistik cimnastik 
sporu, doğru zamanda yönlendirme ve iyi bir program dahilinde koordinasyon, esneklik, kuvvet, 
ve çabukluk gibi fiziksel özellikler yanında, konsantrasyon, algılama, yönergelere uyma gibi 
bilişsel gelişim ayrıca sosyal ve duygusal gelişimi desteklemektedir. 

Sporun Sağlık Açısından A.Ö’e Etkileri 

Bu kapsam dahilinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve anksiyete türü bir 
rahatsızlık olan Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB) bulguları taşıyan A.Ö., spor ve özellikle 
jimlastik branşının sağladığı en belirgin özellik olan daha sakin davranışlar sergilemiş, sportif 
faaliyetler sonucunda olumlu yönde  davranışlar kazanmıştır. Sınırlara ve kurallara uymayı 
öğrenmiş, disiplin kavramının gelişmesine olanak sağlamıştır. A.Ö. bu süreçte kendine özgü 
yaratıcılıklarını kullanmış, verilen yönergelere uyarak kendinden beklenilen hedefler için en üst 
seviyede performans göstermiştir.  Sembolik algı gelişimi artmış, ciddi bir motivasyon ile teknik 
olarak, son harekete hazırlık için yapılan basamaklamalarda hızla yol katederek hedefe 
ulaşmada başarılı olmuştur.  

Sporun Sosyalleşme ve Entegrasyon Açısından A.Ö’e Etkileri 

Ayrıca spor, A.Ö. daha sosyal ve dışa dönük olması yönünde fayda sağlamıştır. Gerek fitness 
salonunda, gerek de cimnastik salonunda geçirdiği antremanlarda farklı cinsiyet ve yaş 
gruplarından arkadaşlar edinmiş ve ortak nokta olan spor ile ilgili aidiyet duygusu yaşayarak 
motive olmuştur. Spor, Down Sendromlu bireylerin sağlıklı ve diğer engel grupları ile bir araya 
gelmelerine olanak sağlayarak özel eğitimde ulaşılması hedeflenen “entegrasyon” için son 
derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Böyle bir ortamda, engelli birey, diğer engelli 
kişilerin sorunlarını gözleyerek kendine karşı olumlu tutum geliştirmekte, yaratıcılığı 
uyarılmakta, yalnızlık duyguları en aza inmekte, çevresi genişlemekte ve daha anlamlı bir yaşam 
sürme şansı yakalamaktadır. Genellikle ev ortamında kalmayı tecih eden diğer Down Sendromlu 
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bireyler gibi A.Ö.de spor faaliyetleri vesilesiyle dışarıya çıkma fırsatı yakalamak için motive 
olmakta, böylece yalnızlık duygusu azalmaktadır.  

Sporun Özgüven ve Özbakım Açısından A.Ö’e Etkileri  

Sporun bir diğer önemli etkisi de, A.Ö.’e getirdiği özgüven ve öğrenme isteğidir. Tek başına 
cimnastik salonuna ve fittnees salonuna gidip gelmeyi başarmış, zamanlama takibi ve beslenme 
alışkanlıkları ile ilgili  sorunlarını halletmiş, spor kıyafetlerini giyerek ve yanına aldığı spor 
çantasında her türlü ihtiyacını giderecek şekilde düzenleyerek, bağımsızlık kazanmıştır. Spor 
sayesinde kazanmış olduğu olumlu davranışlar hayatın diğer bölümlerine de yansıyarak, 
kendinin ve ailesinin yaşamını kolaylaştırma anlamında önemli bir niteliğe dönüşmüştür. 

Sporun Tedaviye Yönelik A.Ö’e Etkileri 

Sporun A.Ö’e sağladığı diğer önemli bir katkı tedavi edici özelliği olması ve duruş bozukluklarını 
gidermesi yönünde gerçekleşmiştir. 2010 yılında yakalandığı bir çeşit romatizmal bir hastalık 
olan Ankilozan Spondolit, ağrılı ve çoğunlukla ilerleyici olan bir hastalıktır. Omurga ve leğen 
kemiğindeki eklemlerin bazılarının ya da tümünün birbiri ile kaynaşması durumudur. Uygulanan 
ilaç tedavisi ve spor sayesinde A.Ö.’ün kandaki CRP (C-reaktif protein vücutta iltihap olduğunda 
karaciğer tarafından üretilen bir protein) değerleri normale yakın düzeylere çekilmiştir. 
Sabahları özellikle bel ve sırtta oluşan ağrı şikayetleri azalmış hatta son zamanlarda yok denecek 
kadar hafiflemiştir. Cimnastiği takviye amaçlı olarak haftada 3 veya 4 gün gittiği ve 1 saat 
çalıştığı fıtness salonun ve yüzme aktivitesinin bu konuya katkısı oldukça büyüktür.  

Ayrıca, Down Sendromlu çocukların genel nüfusa oranla obeziteye olan yatkınlıkları daha 
fazladır. Diyetisyen tarafından verilen sporcu beslenme programları ve uyma zorunluluğu A.Ö.’ü 
kilo kontrolü konusunda desteklemiş ve fit olmasına olanak sağlamıştır. 

SWOT ANALİZİ 

(Türkiye’de Özel Sporcuların Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Gelişme Fırsatları ve Gelişmeyi 
Sınırlayabilecek Faktörler) 

Özel Spor ve Özel Sporcuların Güçlü Yönleri 

Sosyal-duygusal gelişime katkısı  

Arkadaş ilişkilerinde girişkendir.  
Arkadaş edinme konusunda isteklidir.  
Rekabette başarılı ya da başarısız olma durumunda tebrik veya teselli edebilmektedir.  
Toplum içinde (seyahatlarda bulunduğu araç, yarışma ortamı vb.) nasıl davranması gerektiğini 
bilmektedir.  
Sosyal açıdan toplum tarafından istenilen düzeyde davranış sergilemektedir.  
Arkadaşlık ilişkilerine önem vermekte ve bu ilişkinin sürmesi için yapması gerekenleri 
bilmektedir 
Yardımlaşmaya önem vermekte, yapabilecekleri konusunda daha objektif bir değerlendirme 
yapabilmektedir.   
Spor saldırganlık dürtülerine doğal yol ile sosyal kurallara uygun olarak boşaltmayı 
öğretmektedir. 
Sportif faaliyetler toplumda manevi bakımdan yalnızlığı da önlemektedir. Sporcu sportif 
etkinliklere katılmakla manevi yalnızlığın doğuşunu hazırlayan etkileri de giderebilmektedir. 

 

Motor gelişime katkısı 
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Bedenini tanımaktadır.  
Motor gelişim açısından yapabilecekleri konusunda ön fikre sahip olup, ifade edebilmektedir. 

Bilişsel gelişime katkısı 

Yeterliliği ve yetersizlikleri hakkında bilgi edinebilmektedir.  
Öğrenmeye karşı isteklidir.  
Özgüvene sahiptir.  
Problem durumlarında çözüm yolu bulma konusunda alternatifleri mevcuttur.  
Zamanı planlamada halen çeşitli problemler yaşanmakla beraber, zamana ilişkin kontrol 
geçmişe oranla daha iyiye gittiği ifade edilebilir. 

Öz bakıma katkısı 

Beslenmenin önemini kavramaktadır.  
Özellikle giyimine özen göstermekte, buna verilen önemin toplum tarafından kabulünde etkili 
olduğunu düşünmektedir.  
Bulunduğu ortamın düzenine ve temizliğine önem vermektedir.  

Dil gelişimine katkısı  

Sohbet ortamlarında sohbeti başlatabilmektedir.  
Yapılan sohbete katılabilmekte, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmektedir.  

Özel Spor ve Özel Sporcuların Zayıf Yönleri 

Spor hizmetleri ve faaliyetlerinde görevlendirileceklere ödenen ücretlerin yetersizliği veya 
antrenörler gönüllülük esasına göre çalışmaları 
Özel spor ve sporculara yönelik uzmanlık ve kariyer planlama eksikliği nedeniyle motivasyon 
yetersizlikleri 
Yerel yönetimlerle özerk federasyonlar arasında koordinasyon eksikliği mevcudiyeti Özel 
sporculara yönelik yetenek seçim modeli oluştulmamış olması 
Spor karşılaşmalarına, sporcuların ulaşımına (taşıma) yönelik uygulama eksikliği 
Özel çocuklara yönelik, spor bilinci ve kültürünün yeterince yaygınlaştırılamaması  
Özel sporcularla ilgilenen teknik personelin sayısal olarak yetersiz olduğu gibi nitelik yeterlilik 
açısından sorgulanmaması  
Sivil toplum kuruluşları ile yeterli işbirliğinin gelişmemesi ve. sponsorluk çalışmalarının zayıflığı 
Özel sporculara yönelik alt yapı çalışmaları yetersizliği 
MEB ile spor teşkilatları arasındaki iş birliğinin yeterince güçlü olmaması 
Ülke genelinde özel sporculara yönelik enteğre spor tesislerinin yetersizliği 

Özel Spor ve Özel Sporcuların Fırsatları 

Özel Sporcular Spor Federasyonlarının özerkliği  
Özel sporculara yönelik uluslararası alanlarda işbirliğinin artması  
AB projelerinde özel sporcular alanına gösterilen ilgi  
Türkiye’nin coğrafi ve kültürel zenginliği ve dolayısiyle farklı spor dallarının mevcudiyeti 
Spor bilimi ve teknolojisinin ilerlemesi  
Spor bilimi alanında çalışan akademisyen sayısındaki artış  
Yazılı ve görsel basının özel sporculara yönelik artan ilgisi  
Mülki amirlerin spora olan ilgisi  
Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) spora verdiği desteğin artması  
Toplumun spor ve sporculara gösterdiği ilgi, saygı ve farkındalık 
Sporun tanıtım gücü ve ülke tanıtımına olan katkısı  
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Sportif başarıların özel çocuklar ve ailelerinin motivasyonunu artırması  
Belediyelerle işbirliği fırsatlarının artması  
Sağlıklı yaşam için spor anlayışının gelişmesi  
Sporun kişisel gelişime olan katkısı ve yaş sınırının olmaması 
Sporun sosyolojik, psikolojik ve ekolojik etkileri  
MEB bünyesinde yeni inşa edilecek okullarda spor salonu yaptırılması zorunluluğu  
Özel sporculara yönelik uluslararası büyük organizasyonların ülkemize verilme eğilimi 

Özel Spor ve Özel Sporculara Yönelik Tehditler 

Özel sporculara yönelik finansman kaynaklarının yetersizliği, genel bütçeden yeterli payın 
ayrılmaması  
Toplumun sosyalleşme konusunda yavaş kalması 
Sosyal adaletsizliğe bağlı olarak fırsat eşitliğinin yaratılamaması ve sporcu ailelerinin maddi 
imkansızlıkları 
İnsanların alay etme olasılığından dolayı yaşanan kaygı durumu 
Yaşanılan çevredeki fiziksel aktivite merkezlerinden haberdar olmama  
Rol modellerinin eksikliği ve spor kültürününe dair aile ve toplumun bakış açısındaki bilinç 
yetersizliği 
Spor tesislerinin merkezde toplanması nedeniyle ulaşım sıkıntısı 
Spor kulüpleri ve işletmelerinin amatör bir bakışla yönetilmesi  
Milli Eğitim Bakanlığı spor politikalarının, Gençlik Spor Bakanlığı nın amaçları ile örtüşmemesi  
Özel sporculara yönelik sorunların farklı kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilmesi 

Sonuç 

Down Sendromlu bir bebek dünyaya getiren anne üzerindeki şoku mümkün olan en kısa sürede 
atmalı ve kabul sürecine geçmelidir. Çünkü bebeğin hem sağlık açısından hemde eğitim 
açısından kaybedeceği zaman yoktur. Dolayısiyle aileler (ebeveynler) ve antrönerler, olumlu 
düşünmek gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Toplumda engelli olarak algılanan Down Sendromlu 
bireyler spora teşvik edilerek, elde edilen kazanımlar ile önyargıları silmek mümkün 
olabilmektedir. Spor toplumda farkındalık yaratmak ve DS’lu bireylerin entelektüel hayata 
geçişlerini kolaylaştırmak için bir enstruman olarak kullanılabileceği öngörülebilir.  

Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar, zihinsel yeterliliğin sınırlarının olmadığını 
göstermektedir. Down Sendromlu çocuklarında normal gelişim gösteren diğer çocuklar gibi 
kendilerini anlama ve bilme yeterliliğine ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, sınırları zorlamak 
gerektiği ifade edilebilir. Bir taraftan Down Sendromlu bireylerin aileye, spor koçlarına v.b. 
ihtiyacı olduğu hızla idrak edilecek, diğer yandan da, bana ihtiyaç var, seviliyorum ve 
isteniyorum değer duygusunu hissettirilmesinin önemi idrak edilmesi gerekli olduğu 
düşünülmelidir. 

Sonuç olarak; uygun spor ve uygun antrenmanlar, özel sporcularda, davranış düzeni, antrenman 
zorluklarını aşmak için gereken istek ve irade kuvveti gibi genel ve özel zihinsel özelliklerin 
kazanılmasını sağlamaktadır. Kendine güvenerek yeteneklerini geliştirmesi; cesaret kazanma 
arzusu gibi özelliklerin gelişmesinin yanı sıra, yarışma öncesi uygun bir psikolojik hazırlık evresi 
ile tamamlanan süreç, A.Ö’ü, diğer Down Sendromlu gençlerden olumlu yönde daha farklı kıldığı 
ifade edilebilir. 
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Abstract 

Effects of heat treatment (ThermoWood) on the some surface properties of European alder 
(Alnus incana), American ash (Fraxinus americana), white poplar (Populus alba) and white 
willow (Salix alba) such as color and glossiness were investigated. Wood samples were heat-
treated at 190°C for 1.5 hours and 212°C for 2 hours using ThermoWood Method in Novawood 
Factory, Gerede, in Bolu City, Turkey. After heat treatment, some surface properties of the 
samples of wood were determined color (L*, a* and b* parameters) and glossiness 
(perpendicular and parallel at 20o, 60o and 85o) values. Control (non-heat-treated) samples and 
heat-treated samples were compared. ΔL*, Δa*, Δb* and ΔE* values were calculated. The 
results showed that color and glossiness changed as the treatment time increased. The total 
color difference (ΔE*) values increased with increasing heat treatment time. 

Keywords: Heat treatment, ThermoWood method, Color, Glossiness, Poplar wood 

Isıl İşlem (ThermoWood method) Görmüş Avrupa Kızılağacı, Amerikan Dişbudak, Ak Kavak Ve 
Ak Söğüt Odunlarında Renk ve Parlaklığın İncelenmesi 

ÖZET 

Bu araştırmada Amerikan dişbudak (Fraxinus americana), ak kavak (Populus alba), Avrupa 
kızılağacı (Alnus incana) ve ak söğüt (Salix alba) ağaç türlerinde renk ve parlaklık gibi bazı yüzey 
özellikleri üzerine ısıl işlemin (ThermoWood) etkileri araştırılmıştır. Ahşap örnekler 190°C’de 1.5 
saat ve 212°C’de 2 saat olacak şekilde Türkiye, Bolu, Gerede’de Novawood Fabrikası’nda 
ThermoWood Metoduna göre ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlemden sonra, odun örneklerinin 
bazı yüzey özelliklerinden olan renk (L*, a* ve b* parametreleri) ve parlaklık (20o, 60o ve 85o’de 
liflere dik ve paralel) değerleri belirlenmiştir. Control (ısıl işlemsiz) örnekler, ısıl işlem görmüş 
örneklerle kıyaslanmıştır. ΔL*, Δa*, Δb* ve ΔE* değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermiştir 
ki; ısıl işlem süre ve zamanının artması ile renk ve parlaklık değerleri değişmiştir. Toplam renk 
(ΔE*) farkı değerleri, ısıl işlem süre ve sıcaklığının artması ile artmıştır.   

Anahtar kelimeler: Isıl işlem, ThermoWood method, Renk, Parlaklık, Kavak odunu.  

GİRİŞ  

Ahşap, mobilya veya evler için bir iç malzame olarak kullanıldığı zaman, ahşabın rengi önemli bir 
faktördür (Wei ve ark., 2017).  

Literatür araştırmaları incelendiğinde, ThermoWood metoduna göre 212oC’de 1 saat ve 2 saat 
sürelerinde ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış (kontrol) zebrano (Microberlinia 
brazzavillensis), sapelli (Entandrphragmacy lindrocum), merbau (Intsia bijuga) (Ayata ve ark., 
2017a), Sibirya çamı (Pinus sibiric), İsveç çamı (Pinus contorta), sarıçam (Pinus sylvestris L.) 
(Ayata ve ark., 2017b), afrormosia (Pericopsis elata), doussie (Afzelia bipindensis), frake 
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(Terminalia superba) ve iroko (Chlorophora excelsa) (Ayata ve ark., 2017c), santos (Myroxylon 
balsamum), gül (Dalbergia nigra), üvez (Sorbus L.) (Gürleyen ve ark., 2017a), çalışmalarında, 
dişbudak (Fraxinus excelsior), kayın (Fagus orientalis L.), akçaağaç (Acer trautvetteri Medw.), 
kızılçam (Pinus resinosa) (Gürleyen ve ark., 2017b), black ebony (Diospyros ebenum), teak 
(Tectona grandis), wenge (Millettia laurentii) (Şahin ve Ayata, 2018) ağaç türleri üzerinde renk 
(L*, a*, b*, ΔE*) ve parlaklık (20o, 60o, 85o’de liflere dik = ⊥ ve paralel = //) değerleri tespit 
edilmiştir. 

Çalıova (2011) tarafından ThermoWood metoduna göre 190°C, 205°C, 212°C’de 2 saat süreyle 
ısıl işlem görmüş ve görmemiş Doğu ladini [Picea orientalis (L.) Link.], sakallı kızılağaç [Alnus 
glutinosa subsp. Barbata (C.A. Mey.) Yalt] odunlarında meydana gelen renk değişimleri 
incelemiştir. 

Sefil (2010) araştırmasında ThermoWood metoduna göre 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 212°C’de 
2 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), 
Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) odunlarında meydana gelen renk değişimlerine 
ait sonuçları bildirmiştir. 

Yapılan başka araştırmalarda da ThermoWood metoduna göre 212°C’de 1.5 saat ve 2.5 saat 
(Korkut ve ark., 2013), 190°C’de 1 saat ve 2 saat ile 212°C’de 1 saat ve 2 saat süreyle ısıl işlem 
görmüş ve görmemiş (Aytin ve ark., 2015) yabani kiraz (Prunus avium) odununda meydana 
gelen renk ve parlaklık değişimleri belirlenmiştir. 

Yapılmış olan bu araştırmalarda renk (L*, b*, a*) parametreleri ve parlaklık (20o, 60o, 85o’de 
liflere dik ve paralel) değerlerinde ısıl işlem ile değiştiği bildirilmiştir.  

Bu çalışmada, ThermoWood metoduna göre 190oC’de 1.5 saat ve 212°C’de 2 saat sürelerde ısıl 
işlem görmüş ve ısıl işlem görmemiş (kontrol) ak söğüt (Salix alba), Avrupa kızılağacı (Alnus 
incana), ak kavak (Populus alba) ve Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) odunlarına ait 
yüzeylerde renk ve parlaklık değerleri tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın, yapılan literatür araştırmasında daha önce yapılmadığı görülmektedir. Elde 
edilen bu sonuçların, gerek ısıl işlem, gerekse ağaç türü için olumlu ve olumsuz yönlerinin 
belirlenmesine katkıda bulunacağı, bunun yanında ahşap ve ısıl işlem endüstrisi adına önemli 
bilgiler sağlayacağı da düşünülmektedir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Ahşap Örneklerin Temin Edilmesi  

Ak söğüt (Salix alba) ağacı spor aletlerinde, ortopedik ürünlerde, mobilya iç kısımlarında, 
sandıklar ve kutu yapımında, (Erdin ve Bozkurt 2013a), Avrupa kızılağacı (Alnus incana) ağacı 
Kaplama, kontrplak, barut için odun kömürü, (URL1), ak kavak (Populus alba) ağacı oyuncak, 
mobilyaların iç kısımlarında ve çekmecelerde, dekoratif olmayan tonacılık işlerinde, kutu ve 
salıncak imalinde, kontrplak, kurşun kalem, kibrit yapımında, ambalaj talaşı, (Erdin ve Bozkurt 
2013b) ve Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) ağacı beyzbol sopaları, sepetler, bükme 
parçaları, sandalyeler, dekoratif kontrplak, yemek kapları, mobilya, doğrama, demiryolu 
araçları, alet sapları, sandıklar, masalar, figürlü kaplama vb. (URL2) alanlarında kullanım 
yerlerleri için önem teşkil ettiğinden dolayı bu çalışmada seçilmiştir. Ağaç türlerinin temin 
edilme yerleri hakkında bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. Çalışmada kullanılan bu ağaç türleri 510 
x 110 x 20 mm boyutlarında olacak şekilde temin edilmiştir. Daha sonra elde edilen deney 
örnekleri iklimlendirme işlemlerine maruz bırakılmıştır (TS 642, 1997). 
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Çizelge 1. Ağaç türleri ve temin edilme yerleri 

Ağaç türü  Temin edilinen yer 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Bolu Abant Kavaşağında bulunan Burhan Çelik Ahşap 
Mamülleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Amerikan dişbudak  
(Fraxinus americana) 

Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin Gerede de 
bulunan fabrikası 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün farklı sahaları 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün farklı sahaları 

 

Isıl Işlem Uygulaması  

Çizelge 1’de belirtilen ahşap örnekler Bolu-Gerede’de bulunan Novawood Fabrikasında 
ThermoWood metoduna göre 212oC’de 2 saat ve 190oC’de 1.5 saat olacak şekilde ısıl işlem 
uygulamalarına tabi tutulmuştur.  

Isıl işlem uygulaması ThermoWood kitabında bahsedildiği şekilde gerçekleştirilmiştir 
(Anonymous, 2003).  

Isıl işlem uygulamasından sonra deney örnekleri yeniden iklimlendirme işlemlerine bırakılmıştır 
(TS 642, 1997). 

Testler 

Renk Ölçümlerinin Belirlenmesi  

Isıl işlem uygulanmamış (kontrol) ve uygulanmış Amerikan dişbudak (Fraxinus americana), Ak 
kavak (Populus alba), Avrupa kızılağacı (Alnus incana) ve Ak söğüt (Salix alba) ağaç türlerine ait 
test örneklerinin a*, L* ve b* parametrelerinin belirlenmesinde X-Rite Ci62 Series (Şekil 1) 
model cihazı kullanılmıştır.  

Üç parameter tarafından karakterize edilmiş CIELAB sistemi L*, a* ve b*’dir. L* = ışıklılık, +a* = 
kırmızı, - a* = yeşil, +b* = sarı, -b* = mavi olarak ifade etmektedir ve L* değeri ise 100 (beyaz) ile 
sıfır (siyah) arasında değişmektedir (Zhang ve ark., 2009).  

Üç boyutlu renk şablonu Şekil 2’de verilmiştir (Johansson, 2005).  

Toplam renk (ΔE*) farkı, ΔL*, Δa* ve Δb* değerleri aşağıda verilen eşitliklere göre 
hesaplanmıştır.  

    ΔE* = [(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²]1/2 (1) 

ΔL* = L*ısıl işlem uygulanmış - L*kontrol (2) 

Δb* = b*ısıl işlem uygulanmış -  b*kontrol (3) 

Δa* = a*ısıl işlem uygulanmış - a*kontrol (4) 
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Şekil 1. Renk ölçüm cihazı (X-Rite Ci62 Series) 

 

 

Şekil 2. Üç boyutlu renk şablonu CIEL*a*b* (Johansson, 2005). 

 

Parlaklık Ölçümlerinin Belirlenmesi  

Çalışmada, ısıl işlem uygulanmış ve uygulanmamış (kontrol) Avrupa kızılağacı (Alnus incana), ak 
kavak (Populus alba), ak söğüt (Salix alba) ve Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) ağaç 
türlerine ait deney örneklerinin 20o, 60o, 85o’de yüzeye dik (⊥) ve paralel (//) parlaklık 
ölçümlerinin belirlenmesinde Meter Poly gloss GL0030 TQC (TQC BV, Neuss, Germany) (Şekil 3) 
model cihazı kullanılmıştır. ISO 2813 (1994) standardında belirtilen esaslara göre parlaklık 
ölçümleri yapılmıştır.  

 

 

Şekil 3. Parlaklık ölçüm cihazı (GL0030 TQC) 

 

İstatistiksel Analizlerin Belirlenmesi   

Renk ve parlaklık ölçümlerine ait elde edilen sonuçlar kullanılarak, SPSS 17 programında (Sun 
Microsystems, Inc., Santa Clara, CA, USA) Duncan testleri ve Çoklu varyans analizleri 
hesaplanmıştır.  
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Renk (L*, b*, a*) parametreleri ile 20o, 60o, 85o’de ölçülen liflere dik (⊥) ve paralel (//) parlaklık 
değerleri için ahşap örneklerden her gruptan 20’şer adet ölçüm alınaraktan toplamda 2160 adet 
ölçüm alınmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Renk parametreleri (b*, a*, L*) ile 20o, 60o, 85o’de liflere dik (⊥) ve paralel (//) parlaklık 
değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2’ye göre; ağaç türü (A) 
faktörü, ısıl işlem (B) faktörü ve bu faktörlerin etkişimleri (AB) anlamlı çıkmıştır.   

Çizelge 3’e göre, en yüksek L* değeri ak kavak (Populus alba) odununa ait kontrol örneklerinde, 
en düşük 212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem görmüş ak kavak (Populus alba) odununa ait 
örneklerde ortaya çıkmıştır.  

En yüksek a* değeri 190oC’de 1.5 saat süre ile ısıl işlem muamelesi görmüş ak söğüt (Salix alba) 
örneklerinde belirlenirken, en düşük ak kavak (Populus alba) odununa ait kontrol örneklerinde 
bulunmuştur (Çizelge 3).  

En yüksek b* değeri kontrol Avrupa kızılağacı (Alnus incana) örneklerinde tespit edilirken, en 
düşük 212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem görmüş ak söğüt (Salix alba) örneklerinde tespit 
edilmiştir (Çizelge 3).  

Çizelge 3’de bütün ağaç türleri için, uygulanan ThermoWood metoduna göre ısıl işlem süresinin 
artmasına bağlı olarak L* değerlerinin azaldığı görülmektedir.  

Bir araştırmada, ThermoWood metoduna göre 212°C’de 1 saat ve 2 saat süre ile ısıl işlem 
uygulanması sonrasında black ebony (Diospyros ebenum), teak (Tectona grandis), wenge 
(Millettia laurentii) ağaç türlerine ait deney örneklerinde ısıl işlem sürenin artmasına paralel 
olarak b*, L* ve a* değerlerinin azaldığı bildirilmiştir (Şahin ve Ayata, 2018). 

Yapılan başka bir araştırmada ise ThermoWood metoduna göre 212°C’de 1 saat ve 2 saat süre 
ile ısıl işlem görmüş isveç çamı (Pinus contorta), sibirya çamı (Pinus sibiric) ve sarıçam (Pinus 
sylvestris L.) ağaç türlerinde ısıl işlem sürenin artmasına paralel olarak L* değerinin azaldığı 
ifade edilmiştir (Ayata ve ark., 2017b). 

Çalışmanın renk ölçümü bölümünde verilen formüllerin kullanılması ile hesaplanmış olan ΔE*, 
ΔL*, Δb* ve Δa* değerlerine ait sonuçlar Çizelge 4’de verilmiştir.  

En yüksek ΔE* değeri ak kavak (Populus alba) odununa 212oC’de 2 saat ısıl işlem muamelesi 
görmüş örneklerinde, en düşük ΔE* değeri ise Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) 
odununda 190oC’de 1.5 saat süre ile ısıl işlem muamelesi görmüş örneklerinde tespit edilmiştir 
(Çizelge 4).  

Bu araştırmada uygulanan ThermoWood metoduna göre ısıl işlemde, sıcaklık ve sürenin 
artmasına bağlı olarak ΔE* değerlerinin arttığı bütün ağaç türlerinde görülmektedir.  
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Çizelge 2. Renk ve parlaklık değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

Test Varyasyon Kaynağı Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Ortalama Kare F Değeri P, α=0.05 
L*

 
Ağaç türü (A) 4857.586 3 1619.195 5602.361 0.000* 

Isıl işlem (B) 39001.470 2 19500.735 67471.886 0.000* 

Etkileşim (AB) 5444.802 6 907.467 3139.805 0.000* 

Hata  65.897 228 0.289   

Toplam 860591.360 240    

a
* 

Ağaç türü (A) 1060.836 3 353.612 15305.119 0.000* 

Isıl işlem (B) 42.486 2 21.243 919.455 0.000* 

Etkileşim (AB) 614.524 6 102.421 4432.995 0.000* 

Hata  5.268 228 0.023   

Toplam 21078.606 240    

b
* 

Ağaç türü (A) 508.285 3 169.428 1753.578 0.000* 

Isıl işlem (B) 1076.312 2 538.156 5569.898 0.000* 

Etkileşim (AB) 1177.537 6 196.256 2031.245 0.000* 

Hata  22.029 228 0.097   

Toplam 103577.755 240    

⊥
2

0
o
 

Ağaç türü (A) 6.603 3 2.201 378.336 0.000* 

Isıl işlem (B) 19.133 2 9.566 1644.263 0.000* 

Etkileşim (AB) 1.385 6 0.231 39.688 0.000* 

Hata  1.327 228 0.006   

Toplam 149.290 240    

⊥
6

0
o
 

Ağaç türü (A) 136.729 3 45.576 205.661 0.000* 

Isıl işlem (B) 199.648 2 99.824 450.449 0.000* 

Etkileşim (AB) 24.126 6 4.021 18.144 0.000* 

Hata  50.527 228 0.222   

Toplam 2680.380 240    

⊥
8

5
o
 

Ağaç türü (A) 245.575 3 81.858 674.998 0.000* 

Isıl işlem (B) 45.306 2 22.653 186.795 0.000* 

Etkileşim (AB) 144.441 6 24.073 198.508 0.000* 

Hata  27.650 228 0.121   

Toplam 1604.420 240    

//
2

0
o
 

Ağaç türü (A) 6.214 3 2.071 704.909 0.000* 

Isıl işlem (B) 25.489 2 12.745 4336.991 0.000* 

Etkileşim (AB) 2.244 6 0.374 127.253 0.000* 

Hata  0.670 228 0.003   

Toplam 164.860 240    

//
6

0
o
 

Ağaç türü (A) 150.729 3 50.243 234.032 0.000* 

Isıl işlem (B) 290.434 2 145.217 676.422 0.000* 

Etkileşim (AB) 21.982 6 3.664 17.066 0.000* 

Hata  48.948 228 0.215   

Toplam 3593.760 240    

//
8

5
o
 

Ağaç türü (A) 566.447 3 188.816 345.709 0.000* 

Isıl işlem (B) 38.232 2 19.116 35.000 0.000* 

Etkileşim (AB) 538.431 6 89.738 164.305 0.000* 

Hata  124.527 228 0.546   

Toplam 5775.170 240    

*: α=0.05’e göre anlamlı olmaktadır. 

 

Yapılan diğer araştırmalarda da ThermoWood metoduna göre ısıl işlem ile ΔE* değerlerinin 
arttığı bildirilmiştir (Korkut ve ark., 2013; Aytin ve ark., 2015; Ayata ve ark., 2017a,b,c; Gürleyen 
ve ark., 2017a,b; Şahin ve Ayata 2018). Liflere dik (⊥) parlaklık değerlerine ait ölçüm sonuçları 
Çizelge 5’de verilmiştir.  
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Çizelge 3. L*, a* ve b* değerlerine ait duncan testi sonuçları   

 

Çizelge 4. ΔL*, Δa*, Δb* ve ΔE* değerlerine ait bulgular 

Test  Ağaç türü  Isıl işlem  N X HG Standart sapma Minimum Maksimum 

Iş
ık

lıl
ık

 d
e

ğe
ri

 (
L*

) 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 64.52 F 0.24 64.21 65.16 

190oC’de 1.5 saat 20 54.66 G 1.19 52.48 56.40 

212oC’de 2 saat 20 47.10 I 0.09 46.95 47.27 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 81.06   A* 0.28 80.58 81.48 

190oC’de 1.5 saat 20 68.66 D 0.20 68.41 68.96 

212oC’de 2 saat 20 38.80 K 0.94 37.77 41.08 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 65.02 E 0.32 64.55 65.59 

190oC’de 1.5 saat 20 51.84 H 0.67 51.07 53.45 

212oC’de 2 saat 20 39.65 J 0.27 38.86 39.93 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 77.63 B 0.48 76.61 78.27 

190oC’de 1.5 saat 20 69.24 C 0.36 68.62 69.81 

212oC’de 2 saat 20 39.48 J 0.07 39.36 39.69 

K
ır

m
ız

ı r
e

n
k 

(a
*)

 t
o

n
u

 d
e

ğe
ri

 Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 11.23 C 0.13 10.95 11.50 

190oC’de 1.5 saat 20 8.72 G 0.31 8.25 9.19 

212oC’de 2 saat 20 9.82 D 0.11 9.60 9.97 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 4.48 L 0.09 4.38 4.65 

190oC’de 1.5 saat 20 8.30 I 0.10 8.11 8.46 

212oC’de 2 saat 20 8.58 H 0.28 8.32 9.15 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 12.93 B 0.04 12.86 13.01 

190oC’de 1.5 saat 20 13.78   A* 0.18 13.36 14.01 

212oC’de 2 saat 20 9.23 E 0.05 9.15 9.31 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 5.00 K 0.11 4.85 5.22 

190oC’de 1.5 saat 20 6.83 J 0.03 6.79 6.91 

212oC’de 2 saat 20 8.87 F 0.06 8.74 8.98 

Sa
rı

 r
e

n
k 

(b
*)

 t
o

n
u

 d
e

ğe
ri

 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 26.63   A* 0.76 23.43 26.97 

190oC’de 1.5 saat 20 20.78 F 0.35 20.41 21.60 

212oC’de 2 saat 20 21.28 E 0.20 20.88 21.57 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 17.79 H 0.30 17.41 18.32 

190oC’de 1.5 saat 20 25.59 B 0.16 25.21 25.75 

212oC’de 2 saat 20 17.60 H 0.34 17.19 18.25 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 22.60 C 0.18 22.38 23.05 

190oC’de 1.5 saat 20 19.13 G 0.09 18.93 19.28 

212oC’de 2 saat 20 15.53 I 0.19 14.94 15.72 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 21.35 E 0.27 20.88 21.85 

190oC’de 1.5 saat 20 22.05 D 0.10 21.93 22.30 

212oC’de 2 saat 20 15.59 I 0.18 15.25 16.02 

X: Aritmetik ortalama, HG: Homogenlik grubu, N: Ölçüm sayısı, *: En yüksek değeri ifade etmektedir. 

Ağaç türü Isıl işlem ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

Avrupa kızılağacı (Alnus incana) 
190oC’de 1.5 saat -9.86 -2.51 -5.85 11.74 

212oC’de 2 saat -17.42 -1.41 -5.35 18.28 

Ak kavak (Populus alba) 
190oC’de 1.5 saat -12.40 3.82 7.80 15.14 

212oC’de 2 saat -42.26 4.10 -0.19 42.46 

Ak söğüt (Salix alba) 
190oC’de 1.5 saat -13.18 0.85 -3.47 13.66 

212oC’de 2 saat -25.37 -3.70 -7.07 26.60 

Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) 
190oC’de 1.5 saat -8.39 1.83 0.70 8.62 

212oC’de 2 saat -38.15 3.87 -5.76 38.78 
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20o’de yapılan liflere dik (⊥) parlaklık değeri en yüksek ak kavak (Populus alba) odununa ait 
kontrol örneklerinde elde edilirken, en düşük 212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış 
Avrupa kızılağacı (Alnus incana) ve ak söğüt (Salix alba) türlerinde belirlenmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5. 20o, 60o ve 85o’de yapılmış olan yüzeye dik parlaklık değerlerine ait duncan testi 
sonuçları  

 

60o’de ölçülmüş olan liflere dik (⊥) parlaklık değeri en yüksek Amerikan dişbudak (Fraxinus 
americana) odununa ait kontrol örneklerinde belirlenirken, en düşük 212oC’de 2 saat süre ile ısıl 
işlem uygulanmış Avrupa kızılağacı (Alnus incana) odununa ait örneklerinde tespit edilmiştir 
(Çizelge 5).  85o’de ölçülen liflere dik (⊥) parlaklık değeri en yüksek 212oC’de 2 saat süre ile ısıl 
işlem uygulanmış Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) örneklerinde belirlenirken, en düşük 
190oC’de 1.5 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış ak söğüt (Salix alba) odunu örneklerinde 
belirlenmiştir (Çizelge 5). 

Test  Ağaç türü  Isıl işlem  N X HG Standart sapma Minimum Maksimum 

⊥
2

0
o
’ 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 0.83 D 0.10 0.70 1.00 

190oC’de 1.5 saat 20 0.53 G 0.06 0.40 0.60 

212oC’de 2 saat 20 0.30 J 0.00 0.30 0.30 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 1.36   A* 0.05 1.30 1.40 

190oC’de 1.5 saat 20 0.77 E 0.09 0.60 0.90 

212oC’de 2 saat 20 0.38 I 0.08 0.30 0.50 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 0.88 DC 0.04 0.80 0.90 

190oC’de 1.5 saat 20 0.44 H 0.05 0.40 0.50 

212oC’de 2 saat 20 0.30 J 0.00 0.30 0.30 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 1.25 B 0.15 1.10 1.60 

190oC’de 1.5 saat 20 0.90 C 0.00 0.90 0.90 

212oC’de 2 saat 20 0.59 F 0.10 0.40 0.80 

⊥
6

0
o
 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 3.87 C 0.56 3.10 4.80 

190oC’de 1.5 saat 20 2.37 F 0.35 1.80 3.00 

212oC’de 2 saat 20 1.35 H 0.24 1.00 1.90 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 4.60 B 0.14 4.40 4.90 

190oC’de 1.5 saat 20 2.86 E 0.63 1.90 4.00 

212oC’de 2 saat 20 2.35 F 0.53 1.70 3.30 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 3.51 D 0.14 3.40 3.90 

190oC’de 1.5 saat 20 1.71 G 0.06 1.60 1.80 

212oC’de 2 saat 20 1.64 GH 0.15 1.40 1.90 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 5.48   A* 0.69 4.50 7.20 

190oC’de 1.5 saat 20 3.06 E 0.18 2.70 3.60 

212oC’de 2 saat 20 4.13 C 0.95 0.50 5.20 

⊥
8

5
o
 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 2.89 C 0.40 2.20 3.40 

190oC’de 1.5 saat 20 1.93 E 0.12 1.80 2.20 

212oC’de 2 saat 20 1.15 GH 0.23 0.80 1.70 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 0.98 H 0.07 0.90 1.10 

190oC’de 1.5 saat 20 1.81 EF 0.13 1.50 2.00 

212oC’de 2 saat 20 2.40 D 0.50 1.70 3.00 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 1.60 F 0.10 1.40 1.70 

190oC’de 1.5 saat 20 0.57 I 0.05 0.50 0.60 

212oC’de 2 saat 20 1.30 G 0.17 1.00 1.50 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 3.93 B 0.59 3.00 5.10 

190oC’de 1.5 saat 20 2.03 E 0.22 1.60 2.70 

212oC’de 2 saat 20 5.60   A* 0.72 3.90 6.30 

X: Aritmetik ortalama, HG: Homogenlik grubu, N: Ölçüm sayısı, *: En yüksek değeri ifade etmektedir. 
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Çalışmada yapılan yüzeye paralel (//) parlaklık değerlerine ait ölçüm sonuçları Çizelge 6’da 
verilmiştir.  

20o’de yapılan liflere parallel (//) parlaklık değeri en yüksek ak kavak (Populus alba) odununa ait 
kontrol örneklerinde belirlenirken, en düşük değer 212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış 
Avrupa kızılağacı (Alnus incana) ve ak söğüt (Salix alba) odunlarına ait örneklerde belirlenmiştir 
(Çizelge 6). 

Çizelge 6. 20o, 60o ve 85o’de yapılmış olan yüzeye paralel parlaklık değerlerine ait duncan testi 
sonuçları  

 

60o’de yapılmış olan liflere paralel (//) parlaklık değeri en yüksek değer Amerikan dişbudak 
(Fraxinus americana) odununa ait kontrol örneklerinde ortaya çıkarken, en düşük değer 
212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış ak söğüt (Salix alba) odununa ait örneklerde 
belirlenmiştir (Çizelge 6).  

Test  Ağaç türü  Isıl işlem  N X HG Standart sapma Minimum Maksimum 

//
2

0
o
 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 0.82 E 0.04 0.80 0.90 

190oC’de 1.5 saat 20 0.62 F 0.08 0.50 0.70 

212oC’de 2 saat 20 0.30 H 0.00 0.30 0.30 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 1.43   A* 0.05 1.40 1.50 

190oC’de 1.5 saat 20 0.82 E 0.11 0.70 1.10 

212oC’de 2 saat 20 0.43 G 0.05 0.40 0.50 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 0.99 C 0.04 0.90 1.00 

190oC’de 1.5 saat 20 0.43 G 0.05 0.40 0.50 

212oC’de 2 saat 20 0.30 H 0.00 0.30 0.30 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 1.39 B 0.07 1.30 1.50 

190oC’de 1.5 saat 20 0.92 D 0.04 0.90 1.00 

212oC’de 2 saat 20 0.41 G 0.03 0.40 0.50 

//
6

0
o
 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 4.24 C 0.34 3.80 5.10 

190oC’de 1.5 saat 20 3.19 F 0.62 1.90 4.10 

212oC’de 2 saat 20 1.59 H 0.16 1.30 1.80 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 5.67 B 0.32 5.10 6.20 

190oC’de 1.5 saat 20 3.30 EF 0.90 2.10 5.50 

212oC’de 2 saat 20 3.52 ED 0.40 2.90 4.30 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 4.31 C 0.10 4.20 4.50 

190oC’de 1.5 saat 20 2.07 G 0.10 1.90 2.30 

212oC’de 2 saat 20 1.51 H 0.14 1.40 1.90 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 6.23   A* 0.57 5.10 7.30 

190oC’de 1.5 saat 20 3.82 D 0.67 3.00 5.30 

212oC’de 2 saat 20 3.59 ED 0.39 3.20 4.70 

//
8

5
o
 

Avrupa kızılağacı  
(Alnus incana) 

Kontrol 20 5.85 C 0.44 5.20 7.10 

190oC’de 1.5 saat 20 5.10 D 1.80 3.10 8.50 

212oC’de 2 saat 20 2.23 G 0.13 2.00 2.50 

Ak kavak  
(Populus alba) 

Kontrol 20 3.47 F 0.58 2.60 4.30 

190oC’de 1.5 saat 20 2.50 G 0.21 2.20 2.90 

212oC’de 2 saat 20 6.06 C 0.58 5.30 7.30 

Ak söğüt  
(Salix alba) 

Kontrol 20 4.18 E 0.33 3.80 4.90 

190oC’de 1.5 saat 20 0.75 H 0.08 0.60 0.90 

212oC’de 2 saat 20 2.02 G 0.36 1.60 2.80 

Amerikan dişbudak 
(Fraxinus 

americana) 

Kontrol 20 4.45 E 0.53 3.40 5.10 

190oC’de 1.5 saat 20 6.81 B 1.25 5.00 9.10 

212oC’de 2 saat 20 8.62   A* 0.55 7.50 9.20 

X: Aritmetik ortalama, HG: Homogenlik grubu, N: Ölçüm sayısı, *: En yüksek değeri ifade etmektedir. 
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85o’de belirlenen liflere paralel (//) parlaklık değeri en yüksek 212oC’de 2 saat süre ile ısıl işlem 
muamelesi görmüş Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) odunu örneklerinde ortaya 
çıkarken, en düşük 190oC’de 1.5 saat süre ile ısıl işlem uygulanmış ak söğüt (Salix alba) odununa 
örneklerinde tespit edilmiştir (Çizelge 6).  

20o’de yapılan liflere dik (⊥) ve paralel (//) parlaklık değerlerinin, çalışmada kullanılan bütün 
ağaç türleri üzerinde ısıl işlem süresinin ve sıcaklığının artması ile azaldığı belirlenmiştir. 

ThermoWood metoduna göre 212°C’de 1.5 saat ve 2.5 saat süre (Korkut ve ark., 2013) ile 
190°C’de 1 saat ve 2 saat ve 212°C’de 1 saat ve 2 saat sürelerinde (Aytin ve ark., 2015) ısıl işlem 
görmüş ve görmemiş yabani kiraz (Prunus avium) ağaç türüne ait ahşap örnekler üzerinde 
belirlenmiş olan parlaklık ve renk özellikleri üzerine, uygulanmış olan ısıl işlem tarafından bu 
sonuçların değiştiği bildirilmiştir. 

Yapılan başka bir araştırmada; ThermoWood metoduna göre 212°C’de 1 saat ve 2 saat süre ile 
ısıl işlem uygulanması sonrasında afrormosia (Pericopsis elata), doussie (Afzelia bipindensis), 
iroko (Chlorophora excelsa) ve frake (Terminalia superba) ağaç türlerine ait ahşap örneklerde 
renk ve parlaklık değerlerinin ısıl işlemden sonra değiştiği bildirilmiştir (Ayata ve ark., 2017c).  

Isıl işlem uygulaması esnasında ahşaptaki renk değişiminin nedenleri olarak bazı araştırmacılar 
tarafından; fenolik bileşenlerin oksidasyonu ve hemiselülozların degredasyonuna 
dayandırılmıştır (Tuong ve Li, 2010; Hon ve Minemura, 2001). Buna ek olarak ekstraktların 
(Sundqvist ve Morén 2002), düşük moleküler şekerler ve amino asitler gibi besleyici bileşiklerin 
(Theander ve ark., 1993) yüzeye taşınması şeklinde bildirilmiştir. Bunun yanında ısıl işlem 
esnasında hemiselülozların ve ligninin degrede olması (Sehlstedt-Persson 2003; Kamke 2006; 
Esteves ve ark., 2008) diğer renkli ürünlerin oluşumu ve kinonlar gibi oksitleyici ürünlerin 
oluşumunun (Bekhta ve Niemz 2003; Tjeerdsma ve ark., 1998) olduğu şeklinde açıklanmıştır. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada; ThermoWood metoduna göre 212oC’de 2 saat ve 190oC’de 1.5 saat sürede ısıl 
işlem görmüş ve görmemiş ak kavak (Populus alba), ak söğüt (Salix alba), Avrupa kızılağacı 
(Alnus incana) ve Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) ağaç türlerine ait örnekler üzerinde 
renk (b*, L*, a*) parametreleri ile 20o, 60o, 85o’de liflere dik ve paralel parlaklık değerleri 
belirlenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre bütün faktörlerin ve etkileşimlerin anlamlı 
olduğu belirlenmiştir. L* parametresi, 20o’de yapılan liflere dik (⊥) ve paralel (//) parlaklık 
ölçmülerinin bütün ahşap malzemeler üzerinde ısıl işlem süresinin ve sıcaklığının artmasına 
bağlı olarak azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yüksek ΔE* değeri istenilen 
durumlarda ak kavak (Populus alba) odununa 212oC’de 2 saat ısıl işlem uygulanması, düşük ΔE* 
değeri istenilen durumlarda ise Amerikan dişbudak (Fraxinus americana) odununda 190oC’de 
1.5 saat süre ile ısıl işlem uygulaması önerilebilinir.  

TEŞEKKÜR 

Isıl işlem uygulamaları için NOVA ThermoWood Fabrikasına (Bolu-Gerede, Türkiye) teşekkür 
ederiz. 
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Abstract     

The purpose of this study was to analyze fish consumption habits in Ardahan Province. The 
study was conducted with a total of 324 people in 2016. 52.46% percentage of participants was 
men and 47.54% percentages of participants were women. According to results of the survey, 
the most preferred animal products were red meat (37.66%), poultry (37.04%), fish (11.11%), 
goose meat (6.48%) and none (7.71%). The most consumed fish is anchovy (47.53%). Most of 
the participants (88.58%) consume fish as fresh. Great majority of participants (51.23%) prefer 
fish because of its flavor. Consumption habits of fish were determined to be fried (55.86%), 
steam (12.03%), grilled (14.81%), oven (11.42%) and other (2.46%). Fish products were mostly 
preferred during winter months (53.08%). Of processed seafood, fish ball (14.81%), canned fish 
(15.74%), smoked fish (4.94%), fish sausage (1.86%) and none (62.65). 

Keywords: Fish, Consumption habit, Survey, Ardahan. 

Ardahan İli Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Ardahan ilinde balık tüketim alışkanlıklarını analiz etmektir. Çalışma 2016 
yılında toplam 324 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların % 52.46'sı erkek,% 47.54'ü kadındır. 
Anket sonuçlarına göre en çok tercih edilen hayvansal ürünler sırasıyla kırmızı et (% 37.66), 
tavuk eti (% 37.04), balık eti (% 11.11), kaz eti (% 6.48) ve hiçbiri (% 7.71) olarak bulunmuştur. 
En çok tüketilen balık hamsi (% 47.53) olarak saptanmıştır. Katılımcıların çoğunun balığı taze (% 
88.58) olarak tükettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (% 51.23) lezzetinden 
dolayı balığı tercih etmektedir. Balık tüketim alışkanlıklarının kızartma  (% 55.86), buğulama (% 
12.03), ızgara (% 14.81), fırın (% 11.42) ve diğerleri (% 2.46) olduğu tespit edilmiştir. Balık 
ürünlerini çoğunlukla kış aylarında tercih ettikleri görülmüştür (% 53.08). İşlenmiş deniz ürünleri 
oranları ise, balık köftesi (%14.81), konserve balık (% 15.74), tütsülenmiş balık (% 4.94), balık 
sucuğu (% 1.86) ve hiçbiri (62.65%) şeklindedir. 

Anahtar kelimeler: Anket, Ardahan, Balık, Tüketim alışkanlığı 

GİRİŞ 

Son yıllarda artan dünya nüfusu, insan beslenmesinde önemli bir yeri olan hayvansal kökenli 
protein kaynaklarının yetersizliğine neden olmakta, hayvansal protein açığını en iyi şekilde 
karşılayabilecek kaynakların başında her geçen gün önemi artan su ürünleri gelmektedir 
(Oğuzhan ve ark., 2009). 

Başta balık olmak üzere su ürünlerinin tümü insan beslenmesinde, protein ihtiyacının 
karşılanmasında vazgeçilemeyecek değere sahip ekonomik bir gıdadır.  Vitamin (niasin, folik 
asit, A, D, E ve K) ve mineral madde (özellikle iyot, flor, fosfor ve selenyum, vanadyum sülfür) 
içeriğinin zengin olması ve kolay sindirilebilir olması açısından da insan beslenmesinde önemli 
bir yer tutmaktadır (Tatar, 1995; Doğan, 2002; Erdem ve Çelik, 2003; Doğan ve Gönülal, 2014). 
Balık etinde esansiyel aminoasitleri (treonin, valin, lösin, izolösin, methiyonin, fenilanalin, 
triptofan, lizin, histidin, arginin) uygun oranlarda bulunmaktadır (Burt, 1988).  Ayrıca balık etinin 
önemli kılan özelliklerinden birisi de uzun zincirli esansiyel yağ olan omega 3 yağ asitlerini bol 
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miktarda içermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında balık sağlıklı ve dengeli beslenme için önemli bir 
besin kaynağıdır (Dereli ve ark., 2016). 

Pek çok ülkede su ürünleri tüketimi, beslenme zincirinde önemli bir yere sahipken, ülkemizde 
kişi başına düşen su ürünleri miktarı oldukça düşük seviyededir. Kişi başına düşen yıllık ortalama 
su ürünleri tüketimi 2010 yılında 6,9 kg iken, 2013 yılında 6,3 kg olmuş, 2014 yılında ise 5,4 kg 
kadar düşmüştür (Oğuzhan ve ark., 2009; Anonim, 2015). Ülkemizde yaygın olmayan balık 
tüketiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması sağlıklı ve dengeli beslenme açısından çok 
büyük bir önem arz etmektedir. 

Ülkemizde balık tüketimi bölgeler ve hatta iller arasında değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 
su ürünleri tüketim durumunun daha net ortaya konulabilmesi için illerde balık tüketim 
miktarının ve tüketimi etkileyen faktörlerin belirlenmesi, balık tüketiminin teşvik edilmesi ve 
arttırılması gerekmektedir.  

Bu çalışma, Ardahan ilinde yaşayan kişilerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi ve 
tüketicinin su ürünleri hakkında bilgisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METHOD 

Bu çalışma, Ardahan ilinde yaşayan kişilerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla, 
2016 yılı içerisinde tesadüfi olarak seçilmiş 324 kişiye anket sorularının yöneltilmesi ile 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Ardahan ili balık tüketim alışkanlıklarının incelenmesi 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Cinsiyetiniz: (    ) Bayan       (     ) Erkek  

Yaşınız: (     ) 18 altı              (     ) 18-25        (      ) 25-35         (      ) 35-50      (      ) 50 ve üzeri 

Eğitim Durumunuz: (    ) İlköğretim  (     ) Ortaöğretim     (     ) Üniversite   (    ) Lisansüstü 

Mesleğiniz: (    ) Memur  (     ) Öğrenci   (     ) Serbest Meslek  (     ) Emekli  (   ) Ev Hanımı (    )Diğer 

Gelir düzeyiniz: (   ) 1000 ve altı  (   ) 1000-2000   (    ) 2000-3000  (    ) 3000-4000 (   ) 4000 ve üzeri 

1. Hangi hayvansal ürün türünü daha çok tüketiyorsunuz? 

a) Balık eti            b) Tavuk eti      c) Kırmızı et        d) Kaz eti               e) Hiçbiri 

2. En çok tükettiğiniz balık hangisidir? 

a) Alabalık       b) Hamsi      c) İstavrit        d) Palamut      e) Sarı balık (Sazan)        f) Diğer 

3. Ne sıklıkla balık eti tüketiyorsunuz? 

a) Haftada bir   b) Ayda bir  c) Yılda bir  d) Hiç 

4. Neden balık tercih ediyorsunuz? 

a)  Sağlıklı beslenme               b ) Lezzet         c) Fiyat              d) Alışkanlık 

5. Balık alırken nelere dikkat ediyorsunuz? 

a) Tür                     b) Tazelik               c) Alınan yerin temizliği     d) Fiyat     e) Hepsi 

6. Balığı nereden satın alıyorsunuz? 

a) Pazaryeri                     b) Market               c) Seyyar satıcı      d) Balıkçı    e) Diğer 

7. Balık aldıktan ne kadar süre sonra tüketiyorsunuz? 

a) Hemen                   b) Ertesi gün             c) Bir hafta içinde      d) Bir ay içinde 

8. Balık fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? 
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a) Ucuz       b) Normal     c) Pahalı      d) Bilmiyorum 

9) Hangi mevsimde daha çok su ürünleri tüketiyorsunuz? 

a) Sonbahar       b) Kış     c) İlkbahar     d) Yaz 

10) Balık tüketme biçiminiz? 

a)  Taze      b) Konserve    c) Salamura   d) Dondurulmuş   

11) Balık pişirme yönteminiz hangisidir? 

a)  Kızartma     b) Buğulama   c) Izgara  d) Fırın    f) Diğer 

12) Balık avlıyormusunuz? 

a)  Amatör    b) Profesyonel    c) Hiçbiri     

13) Pratiklik açısından işlenmiş balık ürünlerine (konserve, dondurulmuş, tütsülenmiş) yönelir misiniz? 

a)  Evet    b) Hayır 

14) Aşağıdakilerden hangisi hazır yemek olarak satılsa alırdınız? 

a)  Balık köftesi     b) Konserve    c)Tütsülenmiş balık   d) Balık sucuğu   e) Hiçbiri 

15) İnsan sağlığı açısından balık tüketiminin önemi hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? 

a)  Çok     b) Orta    c) Sınırlı    d) Hiç 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ardahan ilinde anket çalışmasına katılanların 170’i (%52,46) erkek ve 154’ünün (%47,54) ise  
bayan olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %21,60’sı 18 yaş altı, %27,78’i 18-25 yaş, %24,38’i 25-
35 yaş, %18,21’i 35-50 yaş ve %8,03’lük kısmı ise 50 yaş üzeri olduğu tespit edilmiştir. Ankete 
katılanların %34,57’si ortaöğretim, %30,55’i üniversite, %20,68’i ilköğretim ve %14,20’si 
lisansüstü mezunu olduğu saptanmıştır. Meslek dağılımlarına bakıldığında, en yüksek oranı  
%27,78 ile memur kesiminin aldığı görülmüştür. Tüketicilerin aylık gelirleri ise %18,21’inin 1000 
TL ve altı, %20,37’sinin 1000-2000 TL, %41,05’inin 2000-3000, %4,32’sinin 3000-4000 TL ve 
%16,05’nin 4000 TL ve üzerinde olarak belirlenmiştir (Tablo 2). 

Ankete katılanların en çok tükettikleri et türleri içerisinde %43,83 ile kırmızı et ilk sırayı almıştır 
(Şekil 1). Tüketicilerin balık etini, tavuk ve kırmızı etten sonra üçüncü sırada tercih ettikleri 
görülmüştür. Ülkemizin çeşitli illerinde de durum benzerdir (Beyazbayrak, 2014; Çiçek ve ark., 
2014; Abdikoğlu ve ark., 2015). Bu durumu etkileyen etkenlerin sofra kültürü, alışkanlık ve 
damak zevki olduğu düşünülebilir. 

 

Şekil 1. Hangi hayvansal ürün türünü daha çok tüketiyorsunuz? 

Balık eti; % 
11,11

Tavuk eti; % 
30,86

Kırmızı et; % 
43,83

Kaz eti; % 5,55

Hiçbiri; % 8,65



 

 

131 
 

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve gelir düzeylerine göre dağılımları 

 

 

Ardahan ili balık tüketicilerinin %41,67’si hamsi, %20,06’sı alabalık, %16,35’i sazan, %9.88’i 
palamut, %4,32’si istavrit ve% 7,72’si diğer balık türlerini ağırlıklı ve öncelikli olarak 
tükettiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2). Çiçek ve ark. (2014) tarafından yapılan çalışmada en çok 
tüketilen balık türlerinin sırasıyla hamsi, alabalık, istavrit ve sazan olduğu saptanmıştır.  

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet   

Erkek 170 52,46 

Kadın 154 47,54 

Yaş Durumu   

18 yaş altı 70 21,60 

18-25 90 27,78 

25-35 79 24,38 

35-50 59 18,21 

50 ve üzeri 26 8,03 

Eğitim durumu   

İlköğretim 67 20,68 

Ortaöğretim 112 34,57 

Üniversite 99 30,55 

Lisansüstü 46 14,20 

Meslek Durumu   

Memur 90 27,78 

Öğrenci 67 20,68 

Serbest Meslek 44 13,58 

Emekli 17 5,25 

Ev Hanımı 39 12,03 

İşçi 67 20,68 

Gelir Düzeyi   

1000 TL ve altı 59 18,21 

1000-2000 66 20,37 

2000-3000 133 41,05 

3000-4000 14 4,32 

4000 TL ve üzeri 52 16,05 
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Şekil 2. En çok tükettiğiniz balık türü hangisidir? 
Balık etinin tüketim sıklığına yönelik soruda katılımcıların %37,66’sının haftada bir, %35,49’nın 
ise ayda bir balık etini tükettiklerini ifade etmişlerdir (Şekil 3). Elazığ ilinde yapılan çalışmada 
balık eti tüketim sıklıkları ve oranları sırasıyla haftada bir (%25,14), ayda bir (%22,57), yılda bir 
(%14,57) ve tüketmeyen (%5,43) olarak hesaplanmıştır (Çiçek ve ark., 2014). Ordu ili Fatsa 
İlçesinde yapılan bir diğer çalışmada ankete katılan bireylerin ne sıklıkla balık tüketiyorsunuz 
sorusuna halkın %36,7’si 15 günde bir, %34,8’i haftada bir, % 17,4’ü haftada birden fazla, 
%11,1’i de ayda bir kez balık tükettiklerini belirtmişlerdir (Balık ve ark., 2013). 

 

Şekil 3. Ne sıklıkla balık tüketiyorsunuz? 

Tüketicilerin %50,30’unun sağlıklı beslenme, %37,67’sinin lezzet, %7,09’unun fiyat ve 
%4,94’ünün alışkanlık nedeniyle balık etini tükettikleri belirlenmiştir (Şekil 4). Tekirdağ’da balık 
tercih etme nedenleri benzer sırada olup oranları sağlıklı beslenme (%72,35), lezzet (%21,97) ve 
alışkanlık (%4,17) olarak belirlenmiştir (Abdikoğlu ve ark., 2015). 

 

Alabalık; % 20,06

Hamsi; % 41,67

İstavrit; % 4,32

Palamut; % 9,88

Sazan; % 16,35

Diğer; % 7,72

Haftada bir;  
37,66%

Ayda bir; 35,49%

Yılda bir; 19,76%

Hiç; % 7,09
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Şekil 4. Neden balık tercih ediyorsunuz? 

Ardahan tüketicisi balığı satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna,%56,48’i balığın 
tazeliğine, %7,09’u fiyatına, %5,57’si satış yerinin temizliğine, %3,08’i balığın türüne ve %27,78’i 
sayılan bütün şartlara diye cevaplamıştır (Şekil 5). Ankete katılan kişilerin balık satın alırken 
dikkat ettikleri hususların balığın tazeliği, fiyatı, satış yerinin temizliği ve satışı yapılan balığın 
türü olduğu tespit edilmiştir. Satılan balıkların taze olmaması, satış yerinin temiz olmaması ve 
fiyatlarının yüksek olması gibi nedenlerin balık satın almada olumsuz yansıdığı görülmüştür. 
Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde yapılan çalışmada balık satın alan bireylerin %99’u tazeliğe, 
%75,29’u fiyata, %51,08’i satış yerine, %38,46’sı görünüme, %33,47’si deniz ürünü olmasına 
önem verdiği bildirilmiştir (Uzundumlu ve Dinçel 2015). 

 

 

Şekil 5. Balık alırken nelere dikkat ediyorsunuz? 

 

 

 

Sağlıklı beslenme; 
50,30%

Lezzet; % 37,67

Fiyat; % 7,09
Alışkanlık; % 4,94

Tür; % 3,08

Tazelik; % 56,48

Satış yerinin 
temizliği; 5,57%

Fiyat; % 7,09

Hepsi; % 27,78
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Balık satın alma yerleri incelendiğinde tüketicilerin %71,92’sinin balık satın almak için öncelikli 
olarak balıkçıyı tercih ettikleri görülmüştür. Tüketicilerin ikinci tercihleri ise %12,96 ile pazaryeri 
olmuştur (Şekil 6). Tekirdağ ilinde yapılan anket çalışmasında tüketicilerin balık temin ettikleri 
yerler incelendiğinde %54,51’i balıkçıdan, %13,40’ı seyyar satıcıdan, %11,50’si balık halinden, 
%10,27’sinin restorandan, %6,92’si marketten, %3,40’ının ise kendisinin avlamayı tercih ettikleri 
saptanmıştır (Abdikoğlu ve ark., 2015). Tüketicilerin balık alma yerlerini tercih etme nedenlerine 
bakıldığında sıralama farklı olsa da balık satın alırken önem verdikleri özellik tazelik olarak 
belirlenmiştir. 

 

Şekil 6. Balığı nereden satın alıyorsunuz? 

Ankete katılan tüketicilerin büyük bölümü (%55,86) balık fiyatlarının normal olduğunu 
düşünmektedir. Katılımcıların %31,48’i pahalı, %9,88’si ucuz olduğunu belirtmişlerdir. 
%2,78’inin ise balık fiyatları hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişlerdir 
(Şekil 7). Gökçeada’da tüketicilerin %48,0’ı balık fiyatlarını normal bulurken, %38,1’i pahalı, 
%9,5’i ucuz, %4,4’ünün ise herhangi bir fikre sahip olmadıklarını belirtmişlerdir (Doğan ve 
Gönülal 2014). Bu anket sonuçları çalışmamızla benzerlik göstermektedir. 

 

 

Şekil 7. Balık fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? 

Pazaryeri; % 12,96

Market; % 6,17

Seyyar 
satıcı; 5,86%

Balıkçı; 71,92%

Diğer; % 3,09

Ucuz; % 9,88

Normal; % 55,86

Pahalı; % 31,48

Bilmiyorum; % 
2,78
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Anket sonuçlarına göre Ardahan ilinde tüketim öncelikli %61,73 kış, %30,87 sonbahar, %4,62 
ilkbahar ve %2,78 yaz aylarında gerçekleşmektedir (Şekil 8). Daha önceki çalışmalar 
incelendiğinde Elazığ ilinde balık tüketiminin çoğunlukla kış (%55,35) ve sonbahar (%12,01) 
mevsimlerinde gerçekleştiği görülmüştür (Çiçek ve ark., 2014). Tekirdağ ilinde ise tüketicilerin 
%34,78’i en çok kışın balık tüketirken, %17,88’inin ise en az yaz mevsiminde balık tükettikleri 
belirlenmiştir (Abdikoğlu ve ark., 2015).  

 

 

Şekil 8. Balığı hangi mevsimde tüketiyorsunuz? 

Balık tüketim biçimi taze (%88,58), konserve (%5,87), dondurulmuş (%3,70) ve salamura (%1.85) 
olarak saptanmıştır (Şekil 9). Tüketicilerin tamamına yakını balığı taze olarak satın almaktadır. 
Türkiye genelinde de çoğunluk balığı taze olarak tüketmektedir. Çadır ve Duman (2013), taze 
%97,12, işlenmiş %2,88 (%0,72 tuzlanmış, %0,72 salamura, %1,44 diğerleri) olarak 
bildirmişlerdir. Orhan ve Yüksel (2010) tarafından burdur ilinde yapılan anket çalışmasında ise 
%99,2 taze, %11,3 konserve, %9,4 dondurulmuş ve %0,8 füme tüketmeyi tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir. 

 

Şekil 9. Balık eti tüketme biçiminiz? 

 

Sonbahar; % 
30,87

Kış; % 61,73

İlkbahar; % 4,62 Yaz; % 2,78

Taze; % 88,58

Konserve ; % 5,87

Salamura ; % 1,85 Dondurulmuş; % 
3,70
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Katılımcılar balığı genelde %56,48’i kızartma, %15,43’ü ızgara, %13,58’i fırın, %12,03’ü 
buğulama ve %2,48’i diğer tüketim şekillerinde yemeği tercih etmektedirler (Şekil 10). Burdur 
ilinde yapılan çalışmada tüketicilerin pişirme şekli olarak %45,9’u kızartma, %26,3’ü fırında, 
%20,6’sı mangalda, %7,1’i ise ızgarayı tercih etmektedirler (Orhan ve Yüksel, 2010). 
Kahramanmaraş ilinde ise pişirme şekli olarak %35,3’ü fırında, %31,8’i’ ızgara, %21,8’i kızartma, 
%6’sı tava, %3’ü buğulama, %2,3’ü de diğer pişirme yöntemlerini tercih etmektedir 
(Beyazbayrak, 2014). Bu durum bölgelere göre tüketim alışkanlığının farklılığını göstermektedir.  

 

 

Şekil 10. Balık pişirme yönteminiz hangisidir? 

Ardahan’da yaşayan halkın işlenmiş balık ürünlerine yönelir misiniz sorusuna %79,63’ü hayır, 
%20,37’sinin ise evet cevabını vermiştir (Şekil 11).  İşlenmiş balık ürünlerine sıcak bakanların 
oranı Arık Çolakoğlu ve ark., (2006) tarafından Çanakkale ilinde yapılan çalışmada %20,15, 
Uzundumlu (2012) tarafından Erzurum ilinde yapılan başka bir çalışmada ise %24,7 olarak 
mevcut çalışmamızla benzer cevapları vermişlerdir. 

 

 

Şekil 11. Pratiklik açısından işlenmiş balık ürünlerine yönelir misiniz? 

 

Kızartma; % 56,48

Buğulama; % 
12,03

Izgara; % 15,43

Fırın; % 13,58 Diğer; % 2,48

Evet; % 20,37
Hayır; % 79,63
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Tüketicilerin ‘İnsan sağlığı açısından balık tüketiminin önemi hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz 
sorusuna’ %50,30’u orta, %23,47’si çok, %17,90’ı sınırlı ve %8.33’ü ise hiç cevabını vermişlerdir 
(Şekil 12). 

 

Şekil 12. İnsan sağlığı açısından balık tüketiminin önemi hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? 

SONUÇ 

Anket çalışmamıza göre tüketicilerin balık etini tavuk ve kırmızı etten sonra üçüncü sırada tercih 
ettikleri, tüketicilerin tamamına yakınının balığı taze olarak satın aldıkları, işlenmiş balık 
ürünlerine sıcak bakmadıkları, tüketim şekli olarak birinci sırada kızartma yöntemini tercih 
ettikleri, balık tüketiminin insan sağlığına yararları yakında orta düzeyde bilgiye sahip oldukları 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, Ardahan halkının, sağlıklı ve dengeli beslenme için balık tüketimine 
teşvik edilmesi ve bu konuda tüketim miktarını arttıracak çalışmaların ortaya konulması ve 
desteklenmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. 
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Abstract 

The fast and accurate positive-negative sequences (PNS) in stationary and synchronous 
reference frame significantly play key role to control of grid connected three phase inverter 
under adverse grid conditions. The measured positive-negative voltage and current signals from 
modified second order generalized integrator (MSOGI) filter for reference current generation 
are relatively affected by harmonics distortions and have slower dynamic response at start-up 
conditions and under grid faults. This paper presents a comparison between MSOGI and an 
advanced PNS extractor that is called third order sinusoidal signal integrator (TOSSI) filter in 
literature. The TOSSI based phase locked loop (PLL) algorithm ensures a high performance that 
achieves fast and precise characterisation of the voltage-current components. The analytical 
relationship between the gain parameter values, amplitudes and frequency of PNS extractor are 
comprehensive compared, analysed and examined. The correctness and availability of the 
MSOGI and TOSSI extractors are verified and evaluated in cases of grid faults and voltage 
harmonic distortions. The results obtained by PSCAD/EMTDC and MATLAB software show the 
availability and correctness of examined PNS extractors. 

Keywords: Grid faults, harmonic distortions, positive-negative sequences, second order 
generalized integrator, third order sinusoidal signal integrator 

Referans Akım Üretimi için Pozitif-Negatif Bileşenlerinin Hızlı ve Doğru Saptanması 

ÖZET 

Sabit (stationary) ve haraketli (synchronous) referans düzlemde hızlı ve doğru pozitif-negatif 
bileşenler (PNB) bozulmuş şebeke durumları altında evirici kontrolünde önemli rol oynar. 
Referans akım sinyalleri üretimi için modifiye edilmiş ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör 
(MSOGI) filtresinden ölçülen pozitif-negatif gerilim ve akım sinyalleri harmonik bozulmalardan 
oldukça etkilenmektedir ve dinamik cevaplama süreleri başlangıç durumunda ve şebeke hata 
durumları altında daha yavaştır. Bu çalışma MSOGI ve literatürde üçüncü dereceden sinüzoidal 
sinyal integratör (TOSSI) filtre olarak adlandıran yeni bir PNB üreticisi arasında bir karşılaştırma 
sunmuştur. TOSSI tabanlı faz kilitlemeli döngü (PLL) algoritması hızlı ve doğru gerilim-akım 
bileşenleri üretilmesinde yüksek performans sağlar. Kazanç parametreleri arasındaki analitik 
ilişki geniş bir şekilde karşılaştırılıp, analiz edilip ve sınanmıştır. MSOGI ve TOSSI üreticilerin 
doğruluğu ve uygunluğu gerilim harmonik bozulmalar ve şebeke hata durumlarında doğrulanıp 
gerçekleştirilmiştir. PSCAD ve MATLAB yazılımlarından elde edilen sonuçlar, PNB üreticilerin 
doğruluğunu ve uygunluğunu gösteriyor. 

Anahtar Kelimeler: Harmonik bozulmalar, ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör, pozitif-
negatif bileşenler, şebeke hataları, üçüncü dereceden sinüzoidal sinyal integratör 

INTRODUCTION  

The popularity of grid tied inverter structures in the industry such as uninterruptable power 
supplies (UPS), flexible alternating current transmission systems (FACTs), distributed power 
generations systems increase the importance of inverter controller structures (Ozsoy et al., 
2017). The positive sequence component is considerably important for synchronising and 
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locking the inverter to electric the grid. The impact of voltage harmonics and unbalances has 
more critical effect on the reliability and robustness of the control system (Hao et al., 2016). The 
grid synchronisation of inverter requires fast and accurate tracking the amplitude and phase 
angle of the symmetrical components of the grid voltage, and also responds appropriately to 
the negative sequence and harmonic components under adverse grid conditions. Because, 
negative sequence component causes the double frequency oscillation on control signals (Yi et 
al., 2017).  

The various positive-negative sequences (PNS) extractors based control approach for reference 
current signals generation is presented in literature. The PNS voltage-current components 
extracted from synchronous reference frame phase locked loop (SRF-PLL) are easily affected 
adverse grid conditions (Ndreko et al., 2017). The measured PNS voltage-current components 
from the decoupled double synchronous reference frame phase locked loop (DDSRF-PLL) (Xu et 
al., 2016) and dual second order generalized integrator based PLL (DSOGI-PLL) (Yada et al., 
2017) are significantly affected voltage harmonic and grid faults. Modified SOGI (MSOGI) can 
calculate DC offset of three phase AC signals. However, dynamic response of MSOGI increases 
(Ke et al., 2016). The using low pass filtering in the DDSRF-PLL is required to stabilize the system 
and the system dynamics is damaged due to this. These methods have more computational 
burden for signal processing and are affected harmonic distortions. Sarıbulut proposes average 
filter based PLL (APLL) under unbalanced condition. Although APLL attenuates harmonic 
components on signals, it has longer settling time. Teke et. al. present nonlinear adaptive filter 
for reference signal generation. Nonlinear adaptive filter is a fast and accurate detection 
method but it is highly influenced by harmonic distortions. SOGI and TOSSI based reference 
current generation for control of grid connected inverter is shown in Figure 1. 
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Figure 1. PNS based reference current generation for control of grid connected inverter 

This paper presents comprehensively a comparison between TOSSI and modified SOGI based 
PNS extractor for reference current signal generation. TOSSI filter provides fast dynamic 
response and low ripple errors by means of comparison modified SOGI and advanced PLLs in 
literature in terms of grid faults and voltage harmonic distortions. The analytical relationship 
between the gain parameter values, amplitudes and frequency of MSOGI and TOSSI are 
comprehensively compared, analysed and examined. The effectiveness and availability of the 
MSOGI and TOSSI are verified and evaluated in terms of grid faults and voltage harmonic 
distortions. The simulation and theoretical results verify the validity of PNS extractors by using 
PSCAD/EMTDC and MATLAB software.  
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MATERIALS AND METHODS 

Literature survey of SOGI 

The conventional second-order generalized integrator (SOGI) algorithm is essentially an 
effective way to convert three phase AC signals to two orthogonal signal (d-q) signals (Meral 
and Çelik, 2016). Although the conventional SOGI ensures high performance detection for PNS 
extractor, it cannot calculate DC offset of three phase AC signals (Chen et al., 2016; Li et al., 
2017). Modified SOGI (MSOGI) is enhanced in terms of DC offset rejection. However, it has 
longer settling time to extract PNS voltage-current components and is affected voltage 
harmonics as compared to TOSSI (Ke et al., 2016). The block diagram of conventional and 
modified SOGI is given in Figure 2. 

The closed-loop transfer functions of modified SOGI are given as follows, 

 

𝐺(𝑠) = 𝑉𝛼(𝑠) 𝑉𝑝(𝑠)⁄ =  
𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖𝜔𝑠

2

∆𝑠
                                                                                     (1) 

 
∆𝑠 = 𝑠3 + (𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖 + 𝑘𝑑𝑐)𝜔𝑠

2 + 𝜔2𝑠 + 𝑘𝑑𝑐𝜔
3                                                            (2) 

 
The orthogonal signal Vqα(s) are calculated as follow equations, 

 

𝑉𝑞𝛼(𝑠) =
𝜔

𝑠
𝑉𝛼(𝑠)                                                                                                               (3) 

 

𝐺1(𝑠) = 𝑉𝑞𝛼(𝑠) 𝑉𝑝(𝑠)⁄ =  
𝑘𝑠𝑜𝑔𝑖𝜔

2𝑠

∆𝑠
                                                                                  (4) 

 

Where w is fundamental frequency of input signal and MSOGI-PLL create two orthogonal sine 
waves as outputs Vα and Vqα. The output Vα is in phase with the fundamental component of 

the input signal Vp. The gain G1(s) and G(s) affects the bandwidth of SOGI. The variation of 

ksogi parameter  and kdc DC offset parameter can affect error signal and dynamic response of 

the system.  
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Figure 2. a) Conventional SOGI filter, b) Modified SOGI (MSOGI) filter, c) Seperation of PNS 
voltage-current componnets 
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Advanced filter: TOSSI 

The third-order sinusoidal signals integrator (TOSSI) filter (Chilipi et al., 2016; Chilipi et al., 2018) 
is an effective method to extract positive and negative sequences (PNS) and harmonic 
components for voltage and current under abnormal electric grid conditions (Fasil et al., 2016). 
Although the using two TOSSI filter integrated into conventional PLL, it achieve fast dynamic 
response, eliminate harmonic oscillations on signals and ensures shorter settling time (Fasil et 
al., 2016).TOSSI filter based synchronization algorithm can be used various application such as 
power quality devices and various control of three phase inverter interfaced distributed power 
systems (Li et al., 2014, Meral and Çelik, 2017). From block diagram of TOSSI filter (Figure 3), 
the characteristic transfer function of filter is given as follow equations. 

 

𝑉𝛼

𝑉𝑝
=

𝑘𝑇1.𝑤
2𝑠

𝑠3+𝑘𝑇2.𝑤.𝑠2+(𝑘𝑇1+1)𝑤2𝑠+𝑘𝑇2.𝑤3
                                                                                  (5) 

 

𝑉𝑞𝛼

𝑉𝑝
=

𝑘𝑇1.𝑤
3

𝑠3+𝑘𝑇2.𝑤.𝑠2+(𝑘𝑇1+1)𝑤2𝑠+𝑘𝑇2.𝑤3
                                                                                 (6) 

 

kT1 and kT2 are tuning parameter for TOSSI filter and w is fundamental frequency. 
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Figure 3. a) Implementation of single phase TOSSI filter; b) implementation of three phase 
TOSSI filter; c) estimation phase angle and d) separation of PNS voltage-current components  

From Figure 3, the sum of positive orthogonal d and q signals and negative orthogonal d and q 
signals for voltage and current are vd

+ + vq
+ = v+, vd

− + vq
− = v− and id

+ + iq
+ = i+, id

− + iq
− = i−. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

In this section, MSOGI and TOSSI based PNS extractors are compared under various case 
studies. The performances of PNS extractors are tested in PSCAD/EMTDC, which is fast, and 
accurate power system simulation and MATLAB software. The gain parameters for PNS 
extractors are selected according to their optimal values. The analytical relationship between 
the gain parameter values are tested by MATLAB software. Gain parameters for PNS extractors 
are summarized in Table 1.  
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Table 1. Gain parameters for PNS extractors 

PNS extractors Parameters Values 

 
MSOGI 

ksogi 1 

kdc 0.01 

 
TOSSI 

kT1 
kT2 

3.18 
3.5 

 

The bode plots and step responses for the transfer functions of SOGI and TOSSI filters under 
various gain values are shown in Figure 4. The bandwidth for SOGI and TOSSI filter are 
determined by the gain values in Figure 4a and 4c. The higher the gain value has the higher the 
bandwidth. Therefore, the speed of the response increases with the gain value increases 
(Figure 4c). However, with gain parameter increases, the selectivity of the filter decreases. It 
can be seen in Figure 4d that TOSSI has faster dynamic response than SOGI.  
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Figure 4. Results for a) bode plots and b) step response under various gain values for SOGI; c) 
bode plots and d) step response for comparisons of TOSSI and SOGI 

 

At 𝑡 = 0.8𝑠, the three phase signal decrease to 66% of their nominal values are illustrated in 
Figure 5. The PNS voltage components of TOSSI filter in stationary and synchronous reference 
frame have faster response.  
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Figure 5. PNS voltage components; a) in synchronous reference frame, b) in stationary 
reference frame under phase to phase faults 

 

The voltage harmonics cause the frequency components of 6w , 12w  ripple errors on 
orthogonal d − q signals. The d signals contain sin(6θ) ripple error components and q signal 
contains cos(6θ) ripple error components. To examine performances of MSOGI and TOSSI 

filters, the impact of phase to phase grid faults and voltage harmonics (5thand 7th) on the PNS 
voltage components in synchronous and stationary reference frame is analysed and discussed. 
At t = 0.8s, the three phase signal decrease to 50% of their nominal values (Figure 6). The 
TOSSI filter has almost no voltage ripple error and less settling time than MSOGI. 
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Figure 6. PNS voltage components; a) in synchoronous reference frame, b) in stationary 
reference frame under phase to phase faults and harmonic distortions 

 

The impact of both phase to phase grid faults and harmonic (5thand 7th) on system frequency 
is analysed and discussed as separately. From Figure 7b, MSOGI has longer settling time and 
has more harmonic ripple errors. Harmonic components values of MSOGI and TOSSI are %3.5, 

%1.5 and % 0.8, 0.1 for (5thand 7th voltage harmonics), respectively. 
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Figure 7. Results for a) harmonic components values and ripple errors on frequency, b) dynamic 
response of frequencies for starting and ending of voltage drop and start up under phase to 
phase faults and harmonic distortions 

 

CONCLUSION 

This paper presents a comparisions between MSOGI and TOSSI based PNS extractors. TOSSI 
provides higher perfomances than MSOGI. Some advantages are given as follows. 

TOSSI ensures faster detecting grid voltage to generate reference current signals under 
balanced and unbalanced conditions.  

TOSSI achieves higher ability to extract the fundamental voltage-current components even 
under adverse grid conditions, has low THD unit value and its response time is faster than 
MSOGI. 

The performance of the TOSSI filter is not affected with frequency ripple, harmonics distortions 
and also provide robust transient and steady state disturbances.  
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Abstract 

During prehistoric ages, villages were established as a natural result of the fact that humans 
were unable to overcome challenges alone. These villages were transformed into cities as the 
needs of humankind changed and the population increased. With this transformation, 
humankind left their caves and adopted a sedentary life, which was the precursor of various 
novelties. The most important of these novelties is urbanization, which is the subject matter of 
this study. Planned urbanization, namely grid planning, which has existed since prehistoric ages, 
is the basis of today’s urbanization. This is because the system, consisting of vertical cross-cut 
streets and avenues, is the most influential factor against the non-planned urbanization of 
today. Existing since the prehistoric ages, urbanization has been accompanied by many 
concepts. For example, the principles of establishing a city resulted in improvements in 
architecture and engineering. The definition of urbanization includes the notions of city 
planning and civilization, which is an inseparable part of city planning. In parallel with the 
improvements in architecture and engineering, specific construction materials and techniques 
were developed, which played an important role in the development of urbanization and 
implied that functionality and aesthetic concern were presented in integrity. However, when 
we review the developing architecture of today, aesthetic concerns in vertical structures has 
become more prominent compared to the past. An inseparable part of urbanization, city 
planning is perceived as an assurance of people living together, and it also reinforces the 
civilization. However, the city planning notion has been losing its meaning day by day, and the 
interest to the ancient world has been increasing. Having been described with various 
discourses so far, urbanization is essentially a reflection of humankind and nature, because the 
materials used to construct the city comes from nature and from humans who shape these 
materials. Thus, urbanization is integral of all human factors. Considering this integrity, we must 
protect natural and cultural heritages, as we need them to reshape our future. They are the 
warranty of our future. We must discharge the responsibility that civilization imposes upon us, 
we must endear natural and cultural heritages to society, and we must serve as their conscious 
minds. 

Keywords: City, Urbanization, City Planning 

Antik Dönem Kentlerin Kurulmasını ve Şehirciliği Etkileyen Faktörler Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Özet 

Tarih öncesi çağlarda, insanoğlunun karşılaştığı zorlukları tek başına üstesinden gelememesinin 
doğal bir sonucu olarak köyler kurulmuştur. Bu gelişen köyler, insanoğlunun ihtiyaçlarının 
değişmesi ve artan nüfusa bağlı olarak kentlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm sonucunda; 
toplumsal bir varlık olan insanoğlunun mağaralardan çıkarak yerleşik hayata geçmesi 
beraberinde birçok yeniliğinde habercisi olmuştur. Bunlardan en önemlisi ise konumuzu da 
oluşturan kentleşmedir. Tarih öncesi çağlardan itibaren var olan düzenli kentleşme yani ızgara 
plan günümüz kentleşmesinin de merkezini oluşturmalıdır; çünkü birbirini dik kesen cadde ve 
sokaklardan oluşan bu nizam günümüz çarpık kentleşmesinin önlenebilmesindeki en önemli 
etkendir. 
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Tarih öncesi çağlardan itibaren var olan kentleşme, birçok kavramı da beraberinde getirmiştir. 
Örneğin; kent kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar; sadece mimarlık ve mühendisliğin 
gelişmesini sağlamakla kalmamış aynı zamanda kentleşme ile ortaya çıkan bir kavram olarak 
kabul edilen şehircilik ve şehirciliğinde ayrılmaz bir parçası olan uygarlık, kentleşme ile 
bütünleşen tanımlardır. Kentleşme ile ortaya çıkan mimarlık ve mühendisliğin gelişimi için 
önemli olan bazı mimari yapım malzemeleri ile tekniklerin gelişimi kentleşmede önemli rol 
oynamış hatta mimaride işlevsellik ve estetik kaygı bir bütünlük içinde verilmiştir; fakat 
günümüzde gelişen mimariyi incelediğimizde geçmişe nazaran estetik kaygıların ön plana çıktığı 
dikey yapılara bürünmüştür. Kentleşmenin ayrılmaz bir parçası olan şehircilik; kentte insanların 
bir arada yaşamasının teminatı olarak algılanırken uygarlığında pekiştiricisidir; fakat günümüzde 
şehircilik kavramı her geçen gün anlamını yitirmekte ve antik dünyaya olan ilgiyi de 
arttırmaktadır. Günümüze kadar çeşitli söylemlerle adlandırılan kentleşme, özünde insanoğlu ve 
doğanın birer yansımasıdır; çünkü kurulacak kent için gerekli olan malzeme doğadan, o 
malzemeyi şekillendirecek olan ise insandır. Bu yüzden kentleşme beşeri faktörlerin bir 
bütünüdür. Bu bütünlük neticesinde doğayı ve kültürel mirası korumalıyız; çünkü geleceğimizin 
şekillenmesi için doğaya ve kültürel mirasa çok büyük ihtiyaç vardır. Onlar bizim geleceğimizin 
teminatıdır. Tam da bu seviyede uygarlaşmanın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmeli, 
doğayı ve kültürel mirası halka sevdirmeli ve hatta onların gören gözleri olmalıyız. 

Anahtar Kelimeler: kent, kentleşme, şehircilik. 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun mağaralardan çıkarak yerleşim birimlerini oluşturmaya başlaması ve hızla 
sosyalleşmesi devamlı bir biçimde büyümeyi ve genişlemeyi beraberinde getirmiştir. 

Sonuç itibariyle insan toplumsal bir varlıktır. İnsanların, karşılaştıkları ve tek başlarına 
üstesinden gelemedikleri güçlükleri, sorun ve imkânsızlıkları toplum içinde gerçekleştirilen 
birliktelikle çözümlemek ve ortadan kaldırmak isteği bir arada yaşama ihtiyacını ortaya 
koymaktadır1. İhtiyaçlarını karşılamak için girişilen bu faaliyette yeni gereksinimlerinin doğması 
ve insanoğlunun bunları karşılamada yetersiz kalması onu kimi sosyal ilişkileri oluşturmaya 
itmiştir. Bu toplumsal oluşumunda neticesi kentlerdir. Kentler insan doğasının bir ürünü olarak 
doğaldır ve doğal hayatın bir parçasıdır2. Aynı zamanda kentler; siyasi, ekonomik ve sosyal 
yaşamın da merkezidir. 

Kent olgusu tarihin hemen hemen her döneminde değişik bir anlama sahip olan dinamik bir 
kavram niteliğindedir3. Öyle ki, gerek literatürde gerekse mevzuat düzenlemelerinde her zaman 
ve her ülke için geçerli olabilecek bir kent kavramı yapılamadığı görülmektedir4. Tarihsel gelişim 
içerisindeki değişmeler incelendiğinde, ilk dönemlerde uygarlık kavramının bu içeriğin 
belirlenmesinde etken olduğu gözlenmektedir5. Diğer bir ifadeyle, kent sözcüğü sürekli olarak 
uygarlıkla eş anlamlı olarak kullanılmış, bu anlamda uygarlığın kentleşme ile geldiği ve var 
olduğu, genel bir söylem haline gelmiştir. 

Kent sözcüğü kavramsal olarak incelendiğinde; “kend” sözü Türklere, Batı Türkistan’ın yerlileri 
olan Soğd kavimlerinden girmiştir6. Eski Türklerde ise şehir anlamına gelen “balık” veya “balıg” 

                                                           
1 Erol Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, İstanbul: Okutan Yayınları, 2007, s. 4. 
2 Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, s. 4.  
3 Fernand Braudel, Akdeniz Mekân ve Tarih, çev. Necati Erkurt, İstanbul: Metis Yayıncılık, 1990, s. 125. 
4 Zerrin Toprak Karaman, Kent Yönetimi ve Politikası, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 1998, s. 5. 
5 Hasan Ertürk, Kent Ekonomisi, Bursa: Ekin Kitabevi, 1997, s. 42 
6 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş (Türklerde Köy ve Şehir Hayatı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, s. 199, 

203, 217. 
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kelimesi kullanılmıştır7. “Balık” kelimesinin ise günümüzde kullanılan balçık kelimesi ile yakın 
ilgisi olduğu düşünülmektedir. Çünkü eski Türk kentlerinde hâkim ve etkin unsur olan koruma 
amaçlı surlar balçıktan yapılmıştır 8 . Dilimize geçen şehir kelimesi de Farsça’da “şehr” 
kökeninden gelmektedir9.  Toplumumuzda da “kent” kavramı ile aynı anlamı ifade etmek üzere 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca Arapçadan dilimize geçen “vilayet” kelimesi; merkezi 
yönetiminin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre ülke 
üzerinde yayılmış bir mülki amir yönetimindeki en önemli bölümü10 “il” ile aynı anlamlıdır11. 
İngilizcede ise, “city” ve “urban” kelimeleri kent ile benzer anlamlıdır 12 . Kent kelimesi 
İtalyancada “citta”, Fransızcada “cite”, İspanyolcada “ciudad13”, Almancada ise “stad” olarak 
karşımıza çıkmaktadır.14 

Böylelikle “kent” kavramının sadece salt bir biçimde Yunan ve Roma uygarlıklarıyla sınırlı 
olduğunu söylemek mümkün değildir; çünkü Anadolu ile Ön Asya’daki kentler Yunan ve Roma 
kentlerinden çok daha önce vardılar zaten. 

Ayrıca, Yunanlılar ve Romalılar da “kent” kavramına farklı yaklaşıyorlardı15. Hepimizin bildiği 
“polis16” tanımı Yunanlılar için yetersiz bir tanımdı. Bu yüzden genel bir anlam ile kenti; siyasal, 
dinsel ve toplumsal yaşamların paylaşıldığı bir “yurttaşlar topluluğu17” olarak tanımlamak 
mümkündür18. Günümüz kentleri içinde geçerli olan bu değerlerin antik dünyadan günümüze 
yansıyan kökenleri insanlığın gelişimi için hiç kuşkusuz önem arz etmektedir. 

Kent algısının Yunan ve Roma’da birçok işlevin yerine getirilmesi ve kentlerin hem fiziksel hem 
de mimari açıdan gelişmelerinin sağlanması demek olduğunu söyleyebiliriz. Kentlerin bu 
gelişimlerinde en çok önem verilen konulardan biri ise Pax Romana’ya kadar savunmaydı19. 
Buradan savaşın olabildiğince yıkıcı oluşu ve toplumların gelişimlerine en büyük engel olarak 
görülmesi kentlerin kuruluşunda savunmaya yatkın doğal koşullarında önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Bu yüzdendir ki halklar kentlerin korunması daha kolay yerlere yerleşmeye başladılar. Yüksek 
veya yukarı kent anlamına gelen ”akropolis” kavramı böyle doğdu 20 . Akropolis, kentte 
yaşayanlar için bağımsızlığın simgesi olduğu gibi, bir tehdit anında güvenebilecekleri bir yukarı 
kent olarak da kullanılmaktaydı. Ayrıca “akropolis” kendine has savunma sistemi ve silahlı işgali 
ile anti-demokratik yönetim ve tiranlığın ya da yabancı egemenliğinin simgesi de sayılıyordu21. 

Peki bir kent nasıl olmalıydı? Kurulurken nelere dikkat edilmeliydi? Bu sorular antik dönem 
mimarlarını ve hatta filozoflarını oldukça düşündürmüş, bu sorulara cevap aramışlardır. Sonuç 

                                                           
7 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş (Türklerde Köy ve Şehir Hayatı), 1991, s. 175. 
8 Tuncer Baykara, Sosyal Yapı ve Şehir Hayatı, İstanbul: Yeni Türkiye Dergisi, 2002, s. 426. 
9 Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, s. 4. 
10 http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP 
11 Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, s. 4. 
12 Yaşar Arlı, Güneybatı Anadolu’da Roma Dönemi Şehirciliği, Almanya: Türkiye Alim Kitapları, 2015, s. 2. 
13 http://www.tumbelsen.org/kentli_haklar.htm 
14 Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, s. 4. 
15 Edward J. Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), çev. Cana Bilsel, İstanbul: 

Homer Yayınları, 2000, s. 1. 
16 Mehmet Ali Kılıçbay, Şehirler ve Kentler, Ankara: Gece Yayınları, 1993, s. 29.  Eski Yunan’da kent devlet diye tanımlanan 

polis, siyasal bir birim siyasal bir düzendir. Polis, yalnız egemenliğin sınırlarını gösteren bir kavram değil egemenlik biçiminide 

etkileyen siyasal bir örgütlenmedir. 
17 Fikret Mazı, Antik Çağda Düşüncenin Mekâna Yansıması, Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 5 (10), 2008, s. 43. 
18 Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), s. 1. 
19 Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), s. 3. 
20 Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), s. 3. 
21 Richard Ernest Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, çev. Nur Nirven-Nezih Başgelen, İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, 1991 s. 32, 33. 
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itibariyle içinde yaşanılan kent bir toplumun ortak malıdır artık. O kentteki yaşamın ne kadar 
refah seviyesi yüksek olursa, içinde yaşayan halklar da o kadar sağlıklı ve mutlu olacaktır. 

Kent ve kent planlamasına dair Hellenistik ve Roma döneminden itibaren yazılmış ayrıntılı bir 
eser henüz yoktur22. Akla gelen eserler ise; Vitruvius’un “Mimarlık Üzerine On Kitap”ı ile 
Flontinus’un Domitian döneminde Roma’nın su sistemi hakkında bilgi verdiği rapor sayılabilir23. 
Antik dönemin ünlü hekimlerinden Hippocrates’in insan sağlığı için iyi tasarlanmış sokakların 
öneminden bahsettiği tavsiyeleri bilinir. Her ne kadar nitelik olarak bir değişkenlik söz konusu 
olsa da bölgesel değerler, şehirler ve bu şehirlerdeki yaşamlarda kentleri anlatan, şehirciliği 
inceleyen kişiler için önemli bir referans kaynağıdır24. Elde edilen yazılı kaynaklar önemli ve 
değişmez bilgiler sağlarken, günümüze ulaşan mimari kalıntılar, kazılar ve çekilen hava 
fotoğrafları kentlerin hem planlarına dair hem de kentlerde bulunan yapılar hakkında ön bilgi 
sağlamaktadır. 

Tarih boyunca birçok kentler kurulmuştur. Kentlerin ortaya çıkış şekli ve işlevlerinin 
anlaşılmasına dönük yapılan çalışmalarda, kentlerin ortaya çıkışının birçok nedene dayanmakla 
birlikte temelde, avcılıkla geçinen insan topluluklarının özellikle tarımda meydana gelen 
ilerlemeler sonucu, ortaya çıkan fazla ürünün, insanların daha kalabalık topluluklar olarak 
yaşamasına olanak tanımasıyla, verimli tarım topraklarının yakınında kentlerin kurulduğunu 
görmekteyiz25. 

İnsanoğlunun yeryüzüne gelişinden itibaren bir anda yaşama özlemi bugün ki modern kentlerin 
kökenini oluşturmuştur. İlk başta küçük bir köy yerleşimi ile başlayan anlayış köyün içine yapılan 
çarşı ile toplumsal işlevi yüksek bir kimliğe bürünmüş, ticaretin gelişmesi, zenginliğin artması ve 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyerek nüfusu yüz binleri bulan gelişmiş kentleri 
ortaya çıkarmıştır. 

Edindiğimiz bilgilere göre ilk kentli yerleşim izlerine günümüzden yaklaşık 5500 yıl öncesi var 
olan Aşağı Mezopotamya’daki Uruk yerleşiminde görmekteyiz 26  (Resim:1). Bununla birlikte 
Mezopotamya ya da diğer erken uygarlıklarda, köyden kente geçiş sürecini hazırlayan temel 
dinamiklerin, farklı bilim insanları tarafından çeşitli kurumlar çerçevesinde açıklanmaya 
çalışıldığı; ancak bu konuda tüm kültürleri kapsayan nihai bir sonuca varılamadığı 
anlaşılmaktadır27. 

Hiç kuşkusuz bir toplumun ya da kültürün gelişimi için genel geçer evrensel yasalar yapmak bu 
toplumların geçmişine yapılacak yolculukta sorunlar ile karşılaşmamız demektir. Bu yüzden 
arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan kalıntılardan elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu ilk 
kentlerin sahip olduğu yapılaşma biçimi, aynı zamanda geçerli olan sosyal kurumlar ve ilişkiler 
düzeyini de anlamamıza yardımcı olmaktadır 28 . Buna bağlı olarak, kent yaşamının ve 
mekânlarının işlevlerinin arkasında yatan düşünce sistemleri konusunda da bazı yorumlar 
yapmak olanaklı olmaktadır. 

Ayrıca aynı iklime sahip, aynı coğrafi koşullar altında benzer yeraltı ve yerüstü zenginliklere 
sahip olmuş toplumların ya da birbirlerini izledikleri ve aynı eksende birbirlerini takip edip 
geliştikleri yönünde herhangi bir somut bilgi yoktur. Bu gelişmenin böylesi maddi kavramlar ile 

                                                           
22 Vitruvius, Mimarlık Üzerine, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 1990, s. 12. 
23 Vitruvius, Mimarlık Üzerine, s. 12. 
24 Vitruvius, Mimarlık Üzerine, s. 12. 
25 Mazı, Antik Çağda Düşüncenin Mekâna Yansıması, s. 1. 
26 Özlem Çevik, Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

2005, s. 74. 
27 Çevik, Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, s. 74. 
28 Mogens Herman Hansen, A Comparative Study of Six City-State Cultures, Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2002 s. 8. 



 

 

154 
 

ilişkili olmayıp, kültürlerin gelişim seviyeleriyle bağlantılı olduğunu düşünmek akla ve mantığa 
uygundur29. 

Bilinmesi gereken bir gerçek vardır ki o da bugün ki uygarlığımızın, uzun bir zaman sonucunda 
gelişerek bugünlere gelmesidir. Bu yüzden biz bu gelişimi tam anlamıyla idrak edemiyor 
olabiliriz. Sadece tek bir düzlemden baktığımız bu zamansal geçmişimize ışık tutabilmesi 
açısından arkeolojinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Arkeoloji bilimi bu sayede 
gelişmemizde biricik pay sahibi olan geçmişimizle bağlantılarımızı kurmada bir köprü görevi 
görmektedir. 

Şehirler de insanlar gibi doğar, büyür ve terk edilirler. Çeşitli devirlerde kurulmuş birçok şehir 
zamanla gelişmiş; fakat sonradan yok olmuşlardır. Günümüzde var olan şehirlerden 3000 yıldır 
kesintisiz yerleşim olanı pek yok gibidir. İstanbul’un 2500 yıllık, Paris’in 2000 yıllık bir şehir 
olduğu kabul edilmektedir. Bugün ise bazı şehirler hala yeni kurulmaktadır. Fakat her bir şehrin 
kurulmasını icap ettiren koşulların ne kadar devam edeceği bilinmediğinden bu şehirlerin ne 
zaman terk edilerek Side, Ephesos, Pergamon ve Pompeia gibi ölü birer şehir haline gelecekleri 
şimdiden kestirilemez30. Halen artan nüfus ve gelişmekte bulunan imkânlar sebebiyle gelecekte 
de pek çok yeni şehir kurulması gerekeceği rahatça söylenebilir. 

Şehir, sadece coğrafi konumu itibariyle değil, askeri, idari ve ekonomik konumlarıyla da önem 
arz ettikleri gibi içinde yaşayan insanların kültürlerine göre oluşurlar. Bu yüzden kentin içinde 
yaşayan insanların bu şehri geçmişten devraldıkları ve geleceğe teslim edecek olmaları şehirleri 
ile aralarında duygusal bir bağın oluşmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, coğrafi ve topografik etkinin kent inşasında ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. 
Örneğin; coğrafi şart ve koşullar kentlerin mimari dokularında kullanılması gereken ham 
maddenin içeriğini etkilemektedir. Bundan dolayı kentlerin demografik yapılarındaki özellikler 
her kentin kendine özgü bir tasarım, plan ve mimari dokuya sahip olmasına neden olmuştur. 
Tabii ki bunda o şehrin idaresinde bulunan kişilerinde etkileri büyüktür. 

Şehircilik anlayışı, şehirleri düzensizlikten kurtarabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar. 
Şehircilik ise, insanların her türlü beşeri ve medeni ihtiyaçlarının ahenkli bir şekilde karşılamasını 
sağlayan, bu ihtiyaçların karşılanmasında düzenleyici bir rehberlik görevi yapan, memleketin 
tüm yapı faaliyetlerini ülke yerleşme siyaseti ve bölge şartları altında kontrol altına alarak 
toplumsal, iktisadi, fiziki, teknik, estetik, mali ve hukuki şartlar arasında kurulabilecek en uygun 
bağlantıyı araştıran ve uygulanması gerekli sonuçları plan ve programlara bağlayan planların 
tümüdür31. Aynı zamanda zamansal olarak kentlerin ilk ortaya çıkış süreci ve bunu hazırlayan 
dinamiklerin ve Hitit, Frig, Urartu, Yunan ve Roma gibi tahine damgasını vurmuş uygarlıkların 
birer yansıtıcısı olan kentlerin, Anadolu topluluklarının en az bilinen yönünü karakterize ettiği 
saptaması yapmakta mümkündür. 

Antik dönemde düzenli bir biçimde tasarlanmış bir kent planına32 yani ızgara plana (Resim:2) 
(birbirini dik kesen cadde ve sokaklardan oluşan, dama tahtası şeklini andıran düzen33) karşı 
elbette tepkiler ve eleştirilerde olmaktaydı. Bu yüzden eski kentlerin tercih edildiği de 
bilinmektedir. Bu nedenle plansız bir şekilde kurulan kente (Resim:3) dışarıdan gelen yerleşimci 
bir halkın daha rahat olacağı, yasalar ya da planlar dâhilinde kısıtlanmayıp istediği yerde konutu 

                                                           
29 Çevik, Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, s. 74. 
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ya da ticarethanesini kuracağını düşünmek olasıdır34. Bu, yeni gelinen kente yerleşmede sorun 
yaşamama açısından oldukça önemlidir. Kuşkusuz düzenli planlamalarında sakıncaları 
bulunmaktadır. En çok kullanılan ızgara plan sisteminin devamlı bir biçimde tekrarı mümkün 
olduğundan son derece işlevseldi. Bu plan sisteminin engebeli arazilerde uygulanılması her 
zaman bir sorun olarak karşılarına çıkmıştı35. 

Yeni kentlerin kurulmaya başlanması ya da kurulmuş kentlerin yenilenmesi, gelişmesi ve şehir 
planlaması noktasında da gelişmeler sağladı. Örneğin; kolonizasyon düşüncesi şehircilik 
düşüncesinin gelişiminde oldukça etkili oldu36. Yunan kent devletlerinin güçlerini arttırması, MÖ 
8. yüzyılın ortalarından itibaren dışarıya sürekli bir biçimde yerleşimci gruplar göndermelerine 
neden oldu. Bu gruplar Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına yerleşerek buralarda yeni kentler 
kurdular37 . Yerleşimci grupların deniz kıyılarını istila edip, şehirler kurması Roma’nın da 
takibindeydi38. Romalıların Yunan kent devletlerini izlemeye başlaması onların ileride bütün 
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’yı da etkileyecek bir şehircilik anlayışına sahip olmasına neden 
olacaktı. Böylece, Roma her konuda göstermiş olduğu eklektik anlayışı 39  şehircilikte de 
gösterecekti. 

Kent bilinci içinde yaşayan toplumların ortak yaşam alanları her zaman bütün medeniyetler 
tarafından önemsenmiş, burada yer alan yapılar kentin en gösterişli yerleri olmuşlardır. Aynı 
zamanda kentin siyasal, ekonomik, toplumsal ve dinsel işlevleri oradaki kamu yapılarına ve 
bunların kent içerisindeki konumlarına da yansımıştır. Ayrıca bu yapıların bulunduğu yerler 
Yunan ve Roma kentlerinin merkezi olup, kentin geri kalan kısımlarına sokak ağı ile 
bağlanmışlardır ve bu durum imparatorluğun en yükseldiği dönemde de devam etmiştir.40. Bu 
yapılar daha sonraları gelişmeye başlayan şehirlerde oldukça kompleks bir yapıya bürünüp farklı 
amaçlar için kullanılmıştır. Kentlerde yaşayan halkların sosyal anlamda birlik ve bütünlük içinde 
yaşamlarını sürdürdükleri, beraber eğlenip, beraber bir şeyler paylaşmanın heyecanını 
duydukları, birbirleriyle konuştukları, birbirleriyle ticaret yaptıkları, yasalar yaptıkları, yasaklar 
koydukları ve birçok toplumsal ortak aklı sergiledikleri bu yerlerin toplumsal gelişmedeki yeri de 
inkâr edilemez. 

Antik dönem kentlerinde ekonomik etkinliğin önemi yeterince vurgulanmamıştır41. Kentlerin 
hem yerel olarak hem de kimi durumlarda çok daha geniş ölçekte önemli bir ekonomik rolü 
bulunmaktadır. Sonuç olarak kentin fiziksel gelişimi onun kaynaklarına bağlıdır. Kent içerisinde 
ekonomik odaklar; limanlara, kapılara, agora (Resim:4) ve forum (Resim:5) gibi kalabalığın 
toplandığı diğer alanlara göre konumlanmaktadır. Zaman ilerledikçe geniş ve belli amaca göre 
yapılmış ticari yapılarda gelişmiştir. Böylece, kentler başka kent halkları ile tanışma fırsatı 
bulmuştur. Deniz bilimciliğinde meydana gelen gelişmeler, büyük gemilerin yapılmaya 
başlanması, ticari anlamda yeni yerlerin keşfini sağladığı gibi, kendilerinden olmayan diğer 
halkların da tanınmasına olanak sağlamıştır. 

Toplumların inançları da yaşadıkları kentlerin şekillenmesinde oldukça önemliydi. Örneğin; 
Roma’nın inanç dünyası antik dönemin en yaygın inanışı olan Pagan düşüncesinden 
besleniyordu 42 . Roma işgal ettiği topraklardaki bu inancı kendi mistik dünyasına göre 

                                                           
34 Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), s. 7. 
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yorumlamamış aksine hâkimiyet altına aldığı toplumun inancını benimseme yoluna gitmişti. 
Yani, başka bir deyişle Roma kendi inancını buradaki halka zorla dikte ettirmiyordu. 

Yukarıda da belirttiğim gibi Romalılarda Hristiyanlığın gelmesinden önce pagan inanışı kendini 
kabul ettirmiş, işgal ettiği topraklarda yaşayan halkların inanışlarına dokunmayıp onları 
benimsemişti. Pagan inanışı sadece kendisinden uzak coğrafyalarda yaşayan halkların inanışı 
değildi hiç kuşkusuz. Toplumsal yaşamlarının her noktasında hissettikleri bu inanış onların kent 
kurarken izledikleri yolda da kendini gösterir. Örneğin; Romalılar yeni bir kent kurarken ilk işleri 
dikdörtgen bir biçimde kentin sınırlarını saptamak ve onu bir duvar ile çevirmekti43 (Resim:6); 
fakat bunun da öncesinde dinsel bir ritüel olarak;  kent kurulurken öncelikle yerleşim yeri 
himaye alınır, sonra kentin çeperi tunç bir sapan ile belirlenirdi. Sabanın izi kentte yaşayacak 
olanlara yer altı dünyasının tanrılara kutsal himaye sağlardı. Kapıların yerlerine gelindiğinde, 
büyülü koruyucu çizginin üzerine basılmaması için saban kaldırılırdı. Üç Roma tanrısı: Jüpiter, 
Juno ve Minerva’ya adanan bir tapınak kurulurdu44 (Resim:7). Yeni bir kentin kurulması ritüel ve 
pratiğin el ele yürüdüğü karmaşık bir süreçti ve bu süreçte izlenen ritüel Etrüks ritüeli olarak 
bilinmekteydi. 

Kentler kurulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, surlarla çevrili kentlerde sağlıklı 
bir arazinin seçimi oldukça önemliydi; çünkü bu arazi yüksek olmalı, sis ve kırağı yapmamalı, ne 
fazla sıcak ne fazla soğuk, ılımlı bir iklime sahip olmalı; ayrıca çevresinde bataklıklar da 
bulunmamalıydı45. Çünkü gün doğarken kent yönünde esen sabah esintileri, bataklıklardan 
getirdikleri sislerin içerisine karışan bataklık yaratıklarının zehirli nefeslerini kent sakinlerinin 
vücuduna taşırlarsa, bunlar kenti sağlıksız kılar. Kent sahil kıyısında güneye veya kuzeye 
bakıyorsa yine sağlıklı olmayacaktır; çünkü yazın güney semaları gün doğarken ısınır ve gün 
ortasında kızgın bir ısıya ulaşır, batı cepheleri de güneş doğduktan sonra ısınmaya başlar, gün 
ortasında sıcak olur, akşam saatlerinde de alev alev yanar. O halde görülüyor ki, yeni kentler 
kurarken sıcak rüzgârların kent sakinlerinin üzerine yayılabileceği bölgelerden de sakınılmalıdır46 
(Resim:8) . 

Kısacası insanoğlunun bir arada yaşama ihtiyacından dolayı ortaya çıkan kentlerin kurulmasında 
birden çok faktörün etkin olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, günümüzdeki kentleşme geçmişten 
daha modernmiş gibi algılansa da bu durum sanılanın aksinedir. Çünkü günümüzün en büyük 
sorunlarından biri olarak kabul edilen düzensiz (çarpık) kentleşme (Resim:9), yaklaşık 5500 yıl 
önce Aşağı Mezopotamya’daki Uruk yerleşimi (Resim:10), Zernaki Tepe47 (MÖ 9. yüzyıl) (Resim:11), 
Smyrna48 (MÖ 7. yüzyıl) (Resim:12) ve Miletos49 gibi (MÖ 5. yüzyıl) (Resim:13) kentlerde uygulanan 
ızgara (hippodamic) planla çözülmüştü. Bu durumda kentleşme anlamında ulaştığımız noktayı 
göstermesi açısından oldukça önemlidir (Resim:14). Bu yüzden geleceğin kültürel mirası olan 
antik kentlerin korunması için yapılması gereken en önemli iş o kentin halka sevdirilmesidir; 
çünkü orayı koruyacak olan kentin gören gözü halktır. K. Tucheld’un da dediği gibi “Herakles’in 
en zor işi olan 13. görev”de kenetlenelim: kültürel emaneti koruma ve aldığımız gibi, 
eksiltmeden geleceğe teslim etme50. 

 

                                                           
43 Kürşat Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1990, s. 45, 46. 
44 Owens, The City in the Grek and Roman World (Yunan ve Roma Dünyasında Kent), s. 9. Ayrıntılı bilgi için Vitruvius’un 

“Mimarlık Üzerine On Kitap”ına bkz. 
45 Arlı, Güneybatı Anadolu’da Roma Dönemi Şehirciliği, s. 6. 
46 Vitruvius, Mimarlık Üzerine, s. 15 vd. 
47 Çevik, Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, s. 74. 
48 Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlığı, İstanbul: Net Turistik Yayınları, 2007, s. 298. 
49 Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988, s. 534. 
50 Nevzat Çevik, Taşların İzinde Likya, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2001, s. 156. 
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Resimler 

 

Resim:1. Günümüzden yaklaşık 5500 yıl önceki Aşağı Mezopotamya’daki Uruk Yerleşkesi Kent Planı.    Kentin antik 
dönem ismi bilinmemektedir. Modern Arapça adı Habuba Kabira’dır. Kabaca ızgara planının izleri görülmektedir 
(Charles Gates, Antik Kentler, İstanbul: Koç Üni. Yayınları, 2017, s. 79).  

 

 Resim:2. Düzenli Kent Planı, Pompeia (Aşkıdil Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987: 71). 

 

 Resim:3. Düzensiz Kent Planı, Erken Tunç Çağı’na ait Lesbos’taki Thermi Planı II (Rudolf Naumann,  

Architektur Kleinasiens von ihren Anfaengen bis zum Ende der hethitischen Zeit, Berlin: Verlag Ernst Wasmuth, 
1971, s. 222). 

 

Resim:4. Agora (http://assosarchproject.com/bilgilendirme/kalintilar.html). 

 

 Resim:5. Forum (http://www.timetrips.co.uk/roman%20towns%20shops.htm). 

http://assosarchproject.com/bilgilendirme/kalintilar.html
http://www.timetrips.co.uk/roman%20towns%20shops.htm
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Resim:6. Roma’nın Kuruluş Efsanesi. Romulus tarafından kentin surlarının iki beyaz boğa ile çizilmesi   (Colette 
Estin-Helene Laportre, Yunan ve Roma Mitolojisi çev. Musa Eran, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2002, s. 
227). 

 

Resim:7. Tunus, Sbeitla Antik Kenti. Sol: Juno; Merkez: Jüpiter ve Sağ: Minerva Tapınağı   
(www.google.com.tr//görseller). 

 

Resim:8. Atina Akropolü. Kentin yer aldığı konuma bağlı olarak mimari yapılar güneye bakmaktadır 
(www.gooogle.com.tr//görseller). 

 

 

Resim:9. Çarpık Kentleşmeye Örnek (www.google.com.tr//görseller). 

 

Resim:10. Aşağı Mezopotamya’daki Uruk Yerleşkesi Kent Planı (Jean Louis Huot-Jean Paul Thalmann-Valbelle, 
Kentlerin Doğuşu, çev. Ali Bektaş Girgin, Ankara: İmge Kitabevi, 2000, s. 56). 

http://www.google.com.tr/görseller
http://www.gooogle.com.tr/görseller
http://www.google.com.tr/görseller
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 Resim:11. Zernaki Tepe ( Sevgi Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003, s. 
109). 

 

 Resim:12.  Smyrna Yeniden Kurma Denemesi (Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, s. 155). 

 

  Resim:13. Miletos Kent Planı (Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, s. 372). 

 

Resim:14. Çarpık Kentleşme Örneği (www.google.com.tr//görseller). 

 

http://www.google.com.tr/görseller
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Abstract 

There are several important advantages of foreign direct investment (FDI) in terms of 
developing countries. It is possible to say that there are the capital investments, employment 
opportunities and technology transfers to these countries among these advantages. In this 
context, developing countries see it as an important opportunity to withdraw capital 
investments from foreign countries, especially developed countries, in order to achieve a 
sustainable economic development. However, depending upon the economic stagnation seen 
in the developed countries in recent years, the importance given to the FDI in these countries 
has increased.In this research, the macroeconomic variables which are affecting the FDI and 
tried to be determined by comparatively through the European Union (EU) countries and the 
developing countries. In the extent of the research, the period between 1990-2015 was 
analyzed with panel data analysis 

Keywords: Foreign Direct Investment, Developing Countries, European Union. 

 

Yabancı Direk Yatırımların Belirlenmesi: AB Ülkeleriyle Gelişmekte Olan Ülkelerin 
Karşılaştırılması 

ÖZET 

Gelişmekte olan ülkeler açısından doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (DYSY)   birçok 
önemli avantajı bulunmaktadır. Söz konusu avantajlar arasında bu ülkelere yapılan sermaye 
yatırımları, istihdam imkânı ve teknoloji transferini saymak mümkündür. Bu bağlamda 
gelişmekte olan ülkeler sürdürülebilir bir iktisadi kalkınmayı yakalayabilmek için başta gelişmiş 
ülkelerden olmak üzere dış âlemden sermaye yatırımlarını çekmeyi önemli bir fırsat olarak 
görmektedirler. Bununla birlikte son yıllarda gelişmiş ülkelerde görülen ekonomik durgunluğa 
bağlı olarak bu ülkelerde DYSY’lere verilen önem artmıştır. Bu araştırmada DYSY’lere etki eden 
makroekonomik değişkenlerin neler olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve gelişmekte olan 
ülkeler üzerinden karşılaştırmalı olarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında 1990-
2015 arası dönem panel veri analizleri ile incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, Gelişmekte Olan Ülkeler, Avrupa 
Birliği. 

GİRİŞ 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımı (DYSY), yatırım yapılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar 
tarafından başka bir ülkeye taşınması ve/veya başka bir ülkede yatırım yapılması olarak 
tanımlanmaktadır (DPT, 2000:1). Günümüzde DYSY’ler ülkelerin, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşabilmeleri üzerindeki etkisi oldukça 
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önemlidir. DYSY’lerin gelişmekte olan ülkeler için önemli olmasının altında yatan en önemli 
sebep ise yatırımların uzun dönemli ve kalıcı olmasıdır. Söz konusu yatırımların uzun dönemli ve 
kalıcı olmasının gelişmekte olan ülkeler açısından sabit sermaye yatırımı, teknoloji transferi ve 
önemli ölçüdeki işsizliğin istihdam edilmesi gibi pozitif ve ciddi faydaları bulunmaktadır. Bu 
sebeplerden dolayı gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler DYSY yatırımlarını ülkelerine 
çekebilmek için birbirleriyle yarış halindedirler. Bu bağlamda Türkiye 2003 yılında çıkarılan 4875 
sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile çeşitli düzenlemelere gitmiştir, Türkiye de yatırım 
yapmak isteyen yatırımcıların yatırım yapmak için izin almalarına gerek kalmamıştır bu 
zorunluluk ortadan kaldırılmıştır (Erçakar ve Karagöl, 2011: 17-18 aktaran; Taşçı H. M., Düzgün 
R. 2017).  

Yatırımcıların yatırım yaptıkları ülkelerde aradığı bazı kriterler vardır. Bunlar arasında uygun 
coğrafi konum, doğal kaynakların bulunabilirliği, düşük ulaşım ve vergi maliyetleri ve uygun 
hükümet ve ekonomik politikalar (bütçe politikası ve vergiler) önde gelen faktörlerdir. Yine DYSY 
ile vergi, ücret, açıklık, döviz kuru, büyüme ve ticaret dengesi arasında anlamlı bir ilişki söz 
konusudur. (Chakrabarti (2001): aktaran; Reenu Kumari, Anil Kumar Sharma, (2017)). Bunların 
yanı sıra yapılan araştırmalar emek-maliyet, döviz kuru, ticaret dengesi ve ticaret engellerinin 
DYSY’lerin üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir. 

Bu araştırma AB ve gelişmekte olan ülkelerde DYSY’leri etkileyen makroekonomik değişkenlerin 
neler olduğu karşılaştırmalı olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda seçili 
makroekonomik değişkenlerin DYSY’ler üzerindeki etkileri incelenmiştir. DYSY’ler üzerinde 
politik değişkenlerin de önemli bir etkisi bulunmasına rağmen veri kısıtından dolayı bu 
araştırmada sadece ekonomik değişkenlerin etkisi ölçülmüştür. 

Araştırma üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmayla ilgili yazın taraması 
yapılmıştır. İkinci bölüm ise araştırmanın yöntem, model ve verilerinin bahsedildiği metdoloji ve 
yöntem kısmıdır. Son bölümde ise araştırmanın analiz bulguları verilmiştir. 

YAZIN TARAMASI 

Bevan ve Estrin (2004) 1994-2000 dönemi için batılı ülkelerden (özellikle AB ülkelerinden) 
merkezi ve doğu Avrupa ülkelerine yönelen DYSY’nı belirleyen faktörleri incelemişlerdir. 
Çalışmaya göre birim iş gücü maliyetleri, pazar büyüklüğü ve ülkelerin yakınlık ve uzaklığı 
DYSY’nı belirleyen en önemli faktörler olduğu sonucuna varmışlardır. Diğer taraftan ev sahibi 
ülke riskinin önemsiz olduğu söylenmektedir. Janicki ve Wunnava (2004) AB ülkeleri ve geçiş 
sürecinde olan sekiz ülke (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, 
Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya) üzerine yaptıkları çalışmada, ev sahibi ekonominin 
büyüklüğü, ev sahibi ülkenin riski, ev sahibi ülkedeki işgücü maliyetleri ve ticarete açıklık 
boyutlarını DYSY’nı belirleyen faktörler olarak belirlemişlerdir. Ang (2008) 1960-2005 dönemleri 
arasında Malezya ekonomisi için yaptığı çalışmada DYSY’nın belirlenmesinde reel GSYİH’nın 
olumlu etkisi olduğunu ve finansal gelişme, altyapı geliştirme ve ticaret açıklığı düzeyindeki 
artışların DYSY’nı teşvik ettiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan çalışmaya göre, kurumlar 
vergisi oranı ve reel döviz kurunun değer kazanması, DYSY girişlerini olumsuz etkilemektedir. 
Khachoo ve Khan (2012) 1982-2008 dönemi için 32 gelişmekte olan ülkede DYSY’nı belirleyen 
faktörler üzerine yaptıkları çalışmada, DYSY’nın ana belirleyicileri olarak pazar büyüklüğü, 
toplam rezervler, altyapı ve iş gücü maliyeti olduğu sonucuna varılmıştır. Özcan ve Arı (2010) 
1994–2006 dönemi için 27 OECD ülkesinde DYSY’nı belirleyen faktörler üzerine yapmış oldukları 
çalışmada, DYSY’nı büyüme oranı, altyapı düzeyi ve enflasyonun pozitif olarak etkilerken, açıklık 
ve cari denge değişkenlerinin teoride beklenenin aksine DYSY ile negatif ilişkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Yapraklı (2006) 1970-2006 dönemi için Türkiye’de DYSY’nın ekonomik belirleyicileri 
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üzerine yapmış olduğu çalışmada, Türkiye ekonomisi için DYSY, GSYİH ve dışa açıklıktan pozitif, 
işgücü maliyeti, reel döviz kuru ve dış ticaret açığı değişkenlerinden negatif olarak 
etkilenmektedir. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırım ile GSYİH ve reel döviz kuru değişkenleri 
arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Alper ve Oransay (2016) 
2005-2013 yılları arasında DYSY’nin belirleyicilerinin 12 üst orta gelirli ülke grubu ve 22 yüksek 
gelirli OECD ülke grubu için ayrı ayrı analizinin yapılması ve bu iki gelişmişlik düzeyindeki ülke 
grubunun DYSY belirleyicilerinin arasındaki farklılıkların ortaya konmasına yönelik yaptıkları 
çalışmalarında şu sonuçlara ulaşmışlardır: üst orta gelirli ülkeler grubunda cari denge ve kamu 
yatırımları birbirini destekler nitelikte olup, DYSY üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Diğer taraftan 
DYSY üzerinde GSYH’nin pozitif, finansal gelişmişliğin ise negatif bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Yüksek gelirli OECD ülke grubunda ise altyapı sistemleri, cari denge ve inovasyon 
değişimleri kendi aralarında; enformasyon teknolojileri, inovasyon değişimleri ve kamu 
yatırımları da kendi aralarında olmak üzere birbirini destekler nitelikte olup DYSY üzerinde 
pozitif bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca bu ülke grubunda GSYİH ve nüfus artışının DYSY üzerinde 
pozitif, ücretlerin ise negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

METODOLOJİ VE VERİ 

3.1. Metodoloji 

Bu araştırmada DYSY’leri etkileyen makroekonomik değişkenlerin neler olduğu saptanmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda 13 AB ülkesi ile 39 gelişmekte olan ülke karşılaştırmalı olarak panel 
veri analizi ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında panel veri analizinin tercih edilmesindeki en 
önemli sebep, bu analizin hem zaman boyutunda hem de birim boyutunda ölçümlere olanak 
tanımasıdır. Bir diğer sebebi ise panel veri analizinin diğer analiz yöntemlerine kıyasla daha 
karmaşık ölçümlere imkân tanımasıdır.  

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Korelasyon Matrisi 

 Gelişmekte Olan Ülkeler  

 LN(DYSY) LN(GSYH) TUFE SSO CID 

LN(DYSY) 1.0000     

LN(GSYH) 0.2064 1.0000    

TUFE -0.1904 -0.0068 1.0000   

SSO 0.0447 0.0253 -0.1575 1.0000  

CİD 0.2554 0.2661 -0.0153 -0.0511 1.0000 

 AB Ülkeleri  

 LN(DYSY) LN(GSYH) TUFE SSO CID 

      

LN(DYSY) 1.0000     

LN(GSYH) 0.3451 1.0000    

TUFE -0.2845 -0.6417 1.0000   

SSO 0.0686 -0.1334 0.1306 1.0000  

CİD 0.2729 0.5841 -0.2481 0.0431 1.0000 

 

Araştırma kapsamında kurulan panel veri modelini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür: 

LN(DYSY)it=β0+β1LN(GSYH)it+β2TUFEit+β3SSOit+β4CIDit+µit 
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Model incelenecek olunursa birden fazla açıklayıcı değişken kullanıldığı görülmektedir. Birden 
fazla açıklayıcı değişkenin bulunduğu modellere çok değişkenli modeller denilmektedir. 
Dolaysıyla bu tür modellerde çoklu doğrusallık problemi çok sık görülmektedir. Bu bağlamda 
modelde çoklu doğrusallık problemi olup olmadığı varyans artık faktörü (VIF) ile incelenmiştir. 
Söz konusu VIF testi bulguları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: VIF Testi Bulguları 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Değişken Adı VIF İstatistiği 1/VIF 

LN(GSYH) 1.08 0.927529 

TUFE 1.00 0.999134 

SSO 1.02 0.984511 

CID 1.09 0.916204 

Ortalama VIF İstatistiği 1.05  

AB Ülkeleri 

LN(GSYH) 2.57 0.388614 

TUFE 1.78 0.56385 

SSO 1.04 0.959150 

CID 1.62 0.618857 

Ortalama VIF İstatistiği 1.75  

 3.2. Veri  

Araştırma kapsamında 13 AB ülkesi ile 39 gelişmekte olan ülkenin 1992-2015 dönemini 
kapsayan verileri Dünya Bankası’ndan temin edilmiştir. Bu verilerden doğrudan sermaye 
yabancı yatırım verisi (DYSY) ve gayri safi yurt içi hâsıla  (GSYH) verisi Amerikan doları 
cinsindendir. Aynı zamanda GSYH verisi kişi başına biçiminde kullanılmıştır. Cari işlemler dengesi 
verisi (CID) ise GSYH’nin oranı şeklinde kullanılmıştır. Tüketici fiyatları verisi (TUFE) yıllık değişim 
biçiminde alınmıştır. Son olarak Brüt sabit sermaye oluşumu (SSO) verileri ise yüzde biçiminde 
kullanılmıştır.  

Araştırma kapsamında kullanılan değişkenler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Gelişmekte Olan Ülkeler  

Değişken Gözlem Ortalama Std. Sapma Min Max 

LN (DYSY) 782 21.1005 1.928752 13.59237 25.33995 

LN(GSYH) 742 8.596064 3.321907 6.031119 26.84484 

TUFE 731 46.64016 281.8691 -10.6301 4734.914 

SSO 730 -5.690346 16.41118 -87.2 111.4 

CID 729 -1.66691 7.220053 -30.68825 33.67854 

 AB Ülkeleri  

Değişken Gözlem Ortalama Std. Sapma Min Max 

LN (DYSY) 294 23.13539 1.64455 14.50866 27.32179 

LN(GSYH) 312 10.296 .5367043 8.636206 11.02149 

TUFE 312 3.471801 5.331091 -1.735902 45.3292 

SSO 312 1.83201 6.831459 -23.45785 22.58954 

CID 311 -.4020914 4.921474 -14.4763 10.80234 

 

ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen panel veri analizi modellerinin yönü F ve Hausman 
testleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu testlere ilişkin bulgular tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: F ve Hausman Testleri 

 F Test Bulguları  

Gelişmekte Olan Ülkeler AB Ülkeleri 

 Birim Etki Test Zaman Etki Test  Birim Etki Test Zaman Etki Test 

 76.23a 7.42a  32.60a 2.58a 

 Hausman Testi Bulguları  

Gelişmekte Olan Ülkeler AB Ülkeleri 

Birim Etki Test Zaman Etki Test İki Yönlü Test Birim Etki Test Zaman Etki Test İki Yönlü Test 

515.24a 10.38a 50.01a 19.40a 212.42a 10.44a 

a: p<0.05 

F ve Hausman testlerine ilişkin bulgular incelendiğinde her iki ülke grubu içinde iki yönlü sabit 
etkiler modelinin geçerli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda uygulanan iki yönlü sabit etkiler 
modellerinde değişen varyans, otokorelasyon ve seri korelasyon sorunları olup olmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Modellerde ilk olarak otokorelasyon sorununu saptamak amacıyla 
dengesiz panel veri modellerinde de yaygın olarak kullanılan Bhargava, Franzini ve 
Narendranathan (1982) değiştirilmiş Durbin Watson ve Baltagi-Wu (1999) tarafından önerilen 
yerel en iyi değişmez (LBI) testi uygulanmıştır. Söz konusu test sonuçları kabul edilebilir değer 
olan 2’nin altında olduğu için modelde otokorelasyon sorunu vardır. Aynı zamanda modellerde 
değişen varyans sorunu tespit etmek amacıyla değiştirilmiş Wald testi uygulanmıştır. Test 
sonuçlarına göre modellerde heteroskedasite problemi vardır. Yine modellerde birimler arası 
korelasyon sorununun olup olmadığını bulmak amacıyla Pesaran CD testleri yapılmıştır. Test 
bulgularına göre modellerde seri korelasyon sorunu yoktur.  

Tablo 5: İki Yönlü Kümelenmiş Standart Hatalarla Sabit Etkiler Modelleri 

 Gelişmekte Olan Ülkeler (Model-1)  

LN(DYSY) bağımlı değişkendir. Katsayısı Std. Hata t-İstatistik Değeri Prob. 

LN(GSYH) 1.81499 .4730484 3.84 0.001a 

TUFE -.0004464 .0002134 -2.09 0.045a 

SSO .0041231 .0022233 1.85 0.074b 

CID -.0436859 .0094896 -4.60 0.000a 

F Test 97.75a    

Değiştirilmiş Wald Testi 1110.66 [0.0000] Baltagi-Wu LBI 1.2299606  

Pesaran CD Testi -2.899 [1.9963] Durbin-Watson 1.0277997  

 AB Ülkeleri (Model-2)  

LN(DYSY) bağımlı değişkendir. Katsayısı Std. Hata t-İstatistik Değeri Prob. 

LN(GSYH) .7439255 .9059063 0.82 0.428 

TUFE .0057461 .0168619 0.34 0.739 

SSO -.0117715 .0106023 2.11 0.289 

CID .0443395 .0210585 -4.60 0.057b 

F Test 97.75a    

Değiştirilmiş Wald Testi 557.64 [0.0000] Baltagi-Wu LBI 1.543301  

Pesaran CD Testi -2.560 [1.9895] Durbin-Watson 1.4087813  

a ve b sırasıyla % 0,5 ve % 10 güven aralıklarını temsil etmektedir. 

İki yönlü sabit etkiler modellerinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunları tespit edildikten 
sonra bu problemleri ortadan kaldıracak en iyi dirençli modelin Arellano(1987), Froot(1989) ve 
Rogers(1993) tarafından geliştirilmiş kümelenmiş standart hatalarla sabit etkiler modeli olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki modellerden ilk olarak birinci model incelenecek olunursa bağımsız değişkenlerden 
GSYH’nin DYSY üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu 
görülmektedir. Bir diğer değişken olan TÜFE’nin ise DYSY üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve 
negatif yönlü bir etkisi tespit edilmiştir. Yine CID değişkeninin DYSY üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı ve negatif yönlü bir etkisi vardır. Son değişken olan SSO’nun ise DYSY üzerinde istatiksel 
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olarak anlamlı (%10 güven aralığında) ve pozitif yönlü bir etkisi söz konusudur. Modelin F testi 
anlamlıdır. 

İkinci model açısından ise yalnız CID değişkeni DYSY üzerinde %10 güven aralığında istatistiksel 
olarak anlamlı ve negatif yönlü bir etkiye sahiptir. 

SONUÇ 

DYSY’ler hem gelişmiş ülkeler açısından hem de gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir 
kaynak olarak görülmektedir. Dolaysıyla DYSY’lerin belirleyicilerinin neler olduğu konusu 
literatürde çok ciddi bir şekilde araştırılmaktadır. 

Bu araştırmada 13 AB ülkesi ile 39 gelişmekte olan ülkede DYSY’lerin belirleyicilerinin neler 
olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Başka bir ifadeyle araştırmada seçilmiş makroekonomik 
göstergelerin DYSY’ler üzerindeki etki saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümede ve sermaye birikiminde görülen olumlu artışlar 
bu ülkelere gelen yabancı sermayeyi pozitif etkilemektedir. Yine araştırma sonuçlarına göre 
gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler dengesinde ve enflasyon oranlarında yaşanan negatif 
yönlü gerilemeler dışardaki yabancı yatırımcıyı çekmede pozitif bir etkiye sahiptir. Söz konusu 
araştırma bulguları teorik olarak uygundur. 

AB ülkeleri açısından ise sadece cari işlemler dengesinde görülen negatif yönlü gelişmelerin bu 
ülkelere yapılan yabancı yatırımlara olumlu etki ettiği tespit edilmiştir. Bu ülkelerde ekonomik 
büyüme, enflasyon ve sermaye birikiminde görülen olumlu gelişmelerin ise DYSY üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. 
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Abstract 

Credit rating agencies play a key role in directing investments in the economy of the relevant 
country in line with the notes given to the country's economy in orienting investments. Investors, 
banks, debt issuers, businesses, financial institutions and organizations direct their investments to 
make investments by taking into account the recommendations of the financial rating agencies. 
When domestic savings are inadequate, countries try to earn foreign resources into the country's 
economy in order to sustain their economic growth. Especially in order for foreign capital to invest, 
requires a certain sense of confidence. Credit Rating Agencies provide this confidence that is 
required. Three of the world's largest credit rating agencies (S&P, Fitch, Moody’s), because of the 
origin America, has given scandal decisions in America. For example, Companies on the brink of 
bankruptcy has given notes can be done investment. Because of their wrong decisions, many 
companies has gone bankrupt. They became the focus of criticism because of these wrong 
decisions. After 15 July coup attempt in Turkey, Moody's made a scandalous decision and dropped 
the Turkey note. Therefore, The BIST 100 index has declined from the level of 82590 to the level of 
72000. And then, it was improved in a short time and as of June 2017, it has reached the level of 
99200. In this study, credit rating agencies did not make transparent decisions, their decisions were 
political, and the only criterion for investors was not credit rating; Turkey is economy growth 
regularly 27 quarters, export is upwards and it has been seen that the crisis environment in Europe 
is influential. 

Keywords: Fiscal Policy, Current Account Deficit, BİST, S&P, Moody’s, Fitch. 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Borsa İstanbul’a Etkileri 

ÖZET 

Kredi derecelendirme kuruluşları yatırımları yönlendirme konusunda ülke ekonomilerine vermiş 
olduğu notlar doğrultusunda ilgili ülkenin ekonomisine yatırımları yönlendirmede temel rol 
oynarlar. Yatırımcılar, bankalar, borç ihraç edenler, işletmeler, finansal kurum ve kuruluşlar yatırım 
yapmak için, finans derecelendirme kuruluşlarının yayınlamış olduğu tavsiye niteliğindeki raporları 
dikkate alarak yatırımlarına yön verirler. Ülkeler, ekonomik büyümelerini sürdürebilmek için yurt içi 
tasarrufların yetersiz kaldığı durumlarda, yabancı kaynakları ülke ekonomilerine kazandırmaya 
çalışırlar. Özellikle yabancı sermayenin, yatırım yapabilmesi için belli bir güven duygusuna ihtiyaç 
duyar, gerekli olan bu güveni sağlayan kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. Dünya genelinde üç 
büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Fitch ve Moody’s ABD menşeili olması 
münasebetiyle Amerika’da skandal kararlar vermiş, batmak üzere olan şirketlere yatırım yapılabilir 
seviyede not vermiş olup ayrıca kriz başladıktan sonra not düşürmeleriyle yanlış kararlar odağı 
olmuştur. Yanlış kararları nedeniyle de birçok şirketin batmasına da neden olmuştur. Ülkemizde 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası Moody’s ülke notumuzu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek 
skandal bir karara imza atmış BİST 100 endeksi 82590 seviyesinden 72000 seviyesine kadar gerilemiş 
kısa sürede BİST kendini toparlayarak 2017 Haziran ayı itibari ile 99200 seviyesine çıkarak rekora 
imza atmıştır. Bu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaf kararlar vermediği, 
kararlarında siyasi ve politik davrandığı,  yatırımcı için tek kriterin kredi derecelendirme olmadığı; 
ekonomimizin 27 çeyrek üst üstte büyümesi, ihracatta yukarı yönlü bir ivme olması ve Avrupa’daki 
bazı ülkelerin  içinde bulunduğu kriz ortamının borsa İstanbul’a olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Maliye politikası, cari açık, BİST, S&P, Moody’s, Fitch 
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Yatırımcılar dünya genelinde yatırım yaparken bazı parametrelere bakarlar bunlar paralarını 
hangi ülke veya şirket tahvillerine yatıracağı, verilen borçların zamanında geri ödenip 
ödenmeyeceği gibi riskleri belirleyen ve objektif olarak bu olgular yatırımcıya yol gösteren bir 
kılavuzdur, kredi derecelendirme kuruluşları yol gösteren vasfını kullanarak yatırımcıya doğru ve 
objektif bilgiler sunmak zorundadır. 

Bu kuruluşları incelerken tarafsızlığını, verdiği kararları somut kanıtlara dayandırarak kamuoyu 
ile paylaşmasını ve herhangi bir ülkenin siyasi gücünden etkilenip etkilenmediğini, ülkemizde 
verdiği kararların siyasi olup olmadığını ABD de ile orta doğu ve Suriye politikamızdan dolayı mı 
yoksa tamamen ekonomik nedenlerden dolayı mı olduğunu ve ekonomimize etkilerini  ele 
alacağız. 

1.KREDİ DERECELENDİRME 

1.1. Kredi Derecelendirme Nedir? 

Kredi derecelendirme; bir kuruluşun veya bir ülkenin borç yükümlülüğünü yerine getirebilme 
gücünü gösteren fonksiyonel ve kurumsal değerlendirmeler bütünüdür. Başka bir deyişle 
borçlunun kredibilitesinin sınıflandırılmasıdır. 

Ülkelerin, şirketlerin ve borçlanmak isteyen her bireyin bir kredi değerliliği yani bir kredi notu 
bulunmaktadır. Kredi değerliliğini belirlemek için kredi derecelendirme kuruluşlarınca bir analiz 
yapılmakta ve yapılan analiz sonucunda kredi notu adı verilen bir not verilmektedir51 

Kredi derecelendirmenin bu denli önemli olmasının nedeni uluslararası  sermaye piyasalarında 
bankalardan kredi kullanmak  yerine yabancı yatırımcıdan borç almak isteyen ülkeler veya 
finansal kuruluşlar tahvil ihraç ederek fon sağlarlar burada uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşları tarafından notunuz ne kadar iyi seviyede ise fon bulabilme kapasiteniz o kadar 
fazladır. Kredi notlarından borç vermek isteyen yatırımcılar, yatırımcı ile borç veren kurum 
arasındaki aracı kuruluşlar ve borç ihraç eden ülkeler ,finansal kuruluşlar ve belediyeler 
yararlanır. 

1.2.Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tarihçesi 

Tarihte kredi notu ilk olarak 1837-1841 döneminde ABD ekonomisindeki büyük çöküşün ve 
şirketlerin taahhütlerini yerine getirememesinin ardından  Lewis Tappan tarafından 
başlatılmıştır. Daha sonra 1900 de John Moody şirket bilgilerini derlediği “Moody’s Manual of 
Industrial and Corporation Securities” başlıklı yatırımcı tercihlerini yönlendiren el kitabını 
yayınlamıştır. 1909 yılında ise Moody ilk kez firma borcu için derecelendirme yaparak en yüksek 
kalitedeki borca “A”, Orta kaliteye “B”, en düşük kalitedeki borca ise “C” derecelerini vermiştir. 
1913 yılında Fitch şirketlerin performanslarını yayınlayan bir şirket olarak kurulmuştur. 1924 de 
ise şimdi kullanmakta olduğumuz üç harfli derecelendirme skalasını piyasaya çıkartmıştır. 1931 
yılında Wall Street’in çöküşünün ardından ilk kez derecelendirmeler düzenleyici amaçlarla 
kullanılmıştır. Derecelendirmelerin resmi olarak kabulü ile derecelendirme ABD finans 
piyasasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Sonraki yıllarda ise 1932 de Duff and Phelps; 
1941 de ise Standard and Poor’s kurulmuştur.52 

                                                           

 
51 Eğilmez, Mahfi (2012), “Reyting Nedir? Ne İşe Yarar?”, http://www.mahfiegilmez.com/search?q=rating 

 , Erişim Tarihi 02.05.2015. 
52Kredi Derecelendirmenin Tarihçesi,2010,http://www.fitchratings.com.tr/ftp/derecelendirme/drc_23.pdf (E.T: 

22.12.2016). 
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Ülkemizde ise Ekim 1990 yılında Antalya’da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 
“Sermaye Piyasalarında Kamu Otoritesi ve Yatırımcının Korunması” konulu toplantıda gündeme 
gelmiştir.53 

Türkiye’de üç tanesi yabancı altı tanesi de yerli olmak üzere toplamda dokuz tane kredi 
derecelendirme kuruluşu vardır. Bu kuruluşlar içinde yabancı sermayeli üç kuruluş olan Standart 
and Poor’s, Moody’s ve Fitch diğer  kuruluşlara göre çok daha fazla söz sahibidirler. 

              

Tablo:1 Türkiye’deki Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

Türkiye’de kurulan derecelendirme kuruluşlar 
Türkiye'de Faaliyette Bulunan Uluslararası 
Derecelendirme Kuruluşları 

Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Standards and Poor's Corp. 

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Moody's Investor Service Inc. 

TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. Fitch Ratings Ltd. 

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. 

 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal 
Yönetim Hizmetleri A.S. 

 

TURKRATING İstanbul Uluslararası Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş. 

 

Kaynak:http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski/PrinterFriendly.aspx?nid=14811&subm
enuheader=null  

1.3.Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülkeler Ve Şirketler Açısından Önemi 

Küreselleşen dünyamızda hemen hemen bütün ülkeler ve büyük firmalar bir fon kaynağına 
ihtiyaç duyarlar ve yabancı yatırımcıya uzun ve kısa vadede tahvil ihracı yaparlar, bu durumda 
şirketlerin ve ülkenin ekonomik durumlarına bakılır eğer notunuz kötüyse diğer bir deyişle 
yatırım yapılabilir seviyesinin altında ise aldığınız borçlar kısa vadeli ve yüksek faizli dolaysıyla 
toplam maliyeti fazla olacaktır, bu nedenlerden dolayı ülkeler yatırımları ellerinde tutmak 
isterler eğer bir istikrarsızlık baş gösterirse para hemen güvenli bir liman arar ülke de ekonomik 
krizler ve devalüasyon meydana gelebilir. Yatırımcılar bu konuda üç büyük derecelendirme 
kuruluşunun ikisinden en az yatırım yapılabilir seviyede notunuz yoksa yatırım yapmaktan 
kaçınırlar. Kredi derecelendirme kuruluşları ilk kuruluş aşamasında mal verdim paramı alabilir 
miyim mantığı ile daha sonraları borç verdim faizi ile alabilir miyim mantığı ile çalışmaya 
başlamışlardır. 

1.4 Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Güven Sorunu   

Kredi derecelendirme kuruluşları ülkeler ve firmalar açısından çok önemlidir, ama bazen skandal 
kararlar vererek güven sorununu ortaya çıkartmışlardır. Bu olaylar kısaca şunlardır. 

2001 yılında Amerika da ki enerji üretiminde bulunan, iflasına kadar yatırım yapılabilir seviyede 
gösterilen Enron şirketi,2003 yılında İtalya da patlak veren iflas eden parmalat şirketi,2002 
yılında Enron’a benzer bir şekilde meydana gelen telekomünikasyon devi Worldcom’un  iflas 

                                                           
53 Umut Burak , Basel Kriterleri Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Model Önerisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Celal Bayar Üniversitesi SBE, Manisa,2013,s:16 
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etmesi,2008 yılında Amerika da ki en büyük bankanın iflası ve bankacılık sektörün en büyük 
krizine neden olan Lehman Brothers olayı,2008 ABD de ki küresel finansal kriz sonrası Moody’s 
çalışanlarına iyi not vermeleri konusunda baskı yapılmış işten çıkartmalarla tehdit edilen 
çalışanlar olumlu raporlar vermeleri halinde prim ile ödüllendirileceği Moody’s eski analisti 
tarafından kamuoyuna bildirilmiştir,2012 yılında Standard and Poors yetkililere bilgi vermeden 
yanlış raporlarla ülkemizin notunu pozitiften durağana çevirmiştir, ülkemizdeki yetkililerin itirazı 
sonucunda ise özür dileriz analist yeniydi demekle yetinmişlerdir.54 

Skandallar konusunda diğer bir önemli olay ise not yükseltme ve azaltma konusundaki 
hareketleri ülkelerle ve kamuoyuna paylaşmadan önce spekülatif bir şekilde çıkar sahiplerine 
söylenmesi konusunda çeşitli haberler dolaşmaktadır ama hiçbir zaman ispatlanmamıştır. 
Türkiye ile ilgilide bu konuda Moody’s ve fitch’in kararları bulunmaktadır. 

1.5 Dünyada Etkili Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

1.5.1 Moody’s kredi derecelendirme 

John Moody’s şirket tahvillerinin analizini yatırımcılara sunmayı amaçlayarak ve yeni bir 
araştırma yapmış, 19. Yüzyıl sonlarından itibaren kredi raporlama şirketleri tarafından yapılan 
derecelendirme işlemlerine harf sembollerini adapte etmiştir. Amerika’daki 250 demiryolu 
şirketinin piyasada bulunan 1500’ün üzerindeki tahvillerinin analizini ve derecelendirmesini 
içeren bir kitap yayımlanmıştır. Yatırımcıların elinde çok çabuk yer bulan bu kitap Amerikan 
tahvil pazarının tamamını ilgilendirir hale gelmiştir.55 

Moody’s, kredi derecelendirme alanında dünyanın en büyük ve en eski kuruluşudur. Bugün 
itibariyle, yirmi sekiz ülkede ofisi bulunmakta ve dünya genelinde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 
1300’den fazlası analist uzman olmak üzere, 6126 çalışanı vardır. Moody’s, tüm dünyada 
110’dan fazla ülkede sahip olduğu firmaları ya da ortaklık kurduğu yerel derecelendirme 
kuruluşları ile 61.581 finansal kuruluşu, 4540 sigorta şirketini, 30.285 ihraççı şirketi, 101.546 
yapılandırılmış finansal tahvili, 841.235 kamu finansmanı ihraççısını olmak üzere 1.039.187 
derecelendirme işlemini izlemekte ve gerçekleştirmektedir. Moody’s  2008’de 1.75 milyar dolar, 
2009 1.8 milyar dolar, 2010’da 2.03 milyar dolar, 2011 yılında 2.28 milyar dolarlık sürekli artan 
geliriyle dünya çapında kabul gören dev bir derecelendirme şirketidir.56 

Moody’s 1962’de Dun & Bredstreet şirketi tarafından satın alınmıştır. 1970’lerin başında Avrupa 
tahvil piyasasına da giren Moody’s,1972 yılında finansman bonolarını,1980’lerin başında ilk defa 
varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet ve sigorta şirketlerini 
derecelendirmiştir.1990’lı yılların başında büyüyen türev ürünleri piyasası için muadil taraf 
derecelendirmesi yapmış ve ayrıca yatırım fonlarını derecelendirmiştir.57 

 

                                                           
54 Cengiz Toraman, Muhammed Fatih YÜRÜK, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Finansal Krizlere Etkileri”, Bitlis Eren 

Üniversitesi SBE Dergisi,3(11),Haziran 2014,S.138-139. 
55 Volkan Kaymaz, Kredi Derecelendirme Sistemi Ve Uluslararası Sermaye Şirketleri (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), 

İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2012 S:31 
56  Ömer AKÇAYIR, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Güvenirliklerinin Sorgulanması: Türkiye’nin Kredi 

Derecelendirme Geçmişi Ve Bugünü,(yayımlanmamış yüksek lisans tezi),Süleyman Demirel Üniversitesi SBE ,Isparta,2013,s:25 
57 Melek acar Boyacıoğlu, bankalarda derecelendirme, (yayımlanmamış doktora tezi),Selçuk üniversitesi SBE ,Konya 2005 s:91. 
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Kaynak: http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1922415-turkiyenin-kredi-notu-karnesi 

1.5.2 Standard And Poor’s Kredi Derecelendirme 

1923 yılında “Standart Statistics Company” adıyla faaliyete başlayan şirket ilk olarak şirket 
tahvillerini değerlendirmiştir. 1941’de “Standard Statistics Company” ile “Poor’s Publising 
Company” birleşerek günümüzdeki ismini alan “Standard and Poor’s” finansal hizmetler şirketi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu hizmetlerden bazıları; kredi derecelendirmesi, eşitlik 
araştırması, S&P endeksleri, para derecelendirme dahil risk çözümleri, yönetim hizmetleri, 
değerlendirmeler ve veri hizmetleridir. S&P’nin ülke derecelendirmelerinde kullandığı kriterler, 
politik sistem ve ekonomik altyapı, ekonomik büyüme olanakları, mali esneklik, kamu sektörü 
borç yükü, finansal sistem, parasal esneklik, dış likidite ve dış borç yükünü içermekte olup, bu 
kriterler kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda ülkelere kredi notu 
verilmektedir.58 

Standard & Poor’s Rating Services, kredi derecelendirme alanında dünyanın en büyük ve en eski 
kuruluşlarından ikincisidir. Bugün itibariyle, 23 ülkede ofisi bulunmakta ve dünya genelinde 
1000’den fazlası analist ve uzman olmak üzere 6300 çalışanı vardır. Tüm bu analistler dünyanın 
önde gelen ekonomistleri, geleceği tahmin metotları kullanan deneyimli analitik çalışma grupları 
ve istatistikçilerden oluşmaktadır. 43 S&P, tüm dünyada 100’den fazla ülkede sahip olduğu 
firmaları ya da ortaklık kurduğu yerel derecelendirme kuruluşları ile 54.000 finansal kuruluşu, 
8200 sigorta şirketini, 44.500 ihraççı şirketi, 117.900 yapılandırılmış finansal tahvili, 965.900 
kamu finansmanı ihraççısını olmak  üzere  1.190.500 derecelendirme işlemini izlemekte ve 

                                                           
58Volkan Kaymaz, Kredi Derecelendirme Sistemi Ve Uluslararası Sermaye Şirketleri,(yayımlanmamış yüksek lisan tezi) 

İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2012 s:30 

                    Tablo:2 Moody’s not skalası 

MOODY’S AÇIKLAMA - ANA PARA VE FAİZ GERİ ÖDEME     KAPASİTESİ 

 
Aaa 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi çok yüksektir. 

 
Aa 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yüksektir. 

 
 
A 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yeterli düzeydedir, 
ekonomik değişikliklere üst notlara sahip ülkeler kıyasla duyarlıdır. 

 
 
Bbb 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yeterli düzeydedir; ancak olası 
belirsizliklerden daha fazla ve çabuk etkilenir ve ekonomik koşullara göre 
ödemede gecikme riski bulunmaktadır. Bu ülkeler yatırımcı açısından spekülatif 
karakterdedir. 

 
 
Bb 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi orta düzeyde olmasına 
rağmen, güvenilir yapıya sahip olmayıp gelecek açısında 
belirsizlikler söz konusudur. 

B 
 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi zayıftır. Gelecekteki risk fazladır. 

 
 
Ccc 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi son derece düşüktür ve geri 
ödemeyeceğine dair işaret söz konusudur. Ülke riskli konumdadır. 

 
Cc 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi son derece düşüktür ve genelde ödeme 
sağlanamamaktadır. 

C En düşük dereceye sahiptir. Yatırım değeri taşımamaktadır 
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gerçekleştirmektedir.  Standard & Poor’s %40’lık piyasa hakimiyeti ve 1.8 milyar dolarlık yıllık 
hasılatı ile dev bir şirkettir.59 

Kaynak:https://www.standardandpoors.com/en_EU/delegate/getPDF?articleId=1663724&type=COMMENTS&subT
ype=REGULATORY 

1.5.3.Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşu 

1913 yılında John Knowles Fitch tahvillerle ilgili yayımladığı kitapla ün kazanmıştır. 1975 yılında 
“Ulusal Olarak Tanınmış İstatistiksel Derecelendirme Şirketleri” olarak ilk defa Securties and 
Exchange Commission (SEC) tarafından ilan edilen üç şirketten biri olmuştur ve Avrupa kökenli 
ilk kredi derecelendirme kuruluşudur. Günümüzde yaklaşık olarak 1200 şirket ve 90 ülkeyi 
değerlendirmektedir. 1997 yılında İngiltere merkezli önemli bir rakibi olan IBCA ile birleşmiştir. 
2000 yılında ise yine önemli bir derecelendirme şirketi olan Duff&Phelps’i bünyesine katmış ve 
Pazar payını arttırmıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir.60 

Fitch, çok sayıda ülkede sahip olduğu firmaları ya da ortaklık kurduğu yerel derecelendirme 
kuruluşları ile 61.550 finansal kuruluşu, 1657 sigorta şirketini, 13.385 ihraççı şirketi, 64.535 
yapılandırılmış finansal tahvili, 363.897 kamu finansmanı ihraççısını olmak üzere 505.024 
derecelendirme işlemini izlemekte ve gerçekleştirmektedir. Ayrıca 100’den fazla ülkeyi 
derecelendiren Fitch dünya piyasasındaki yaklaşık % 15’lik hakimiyetini ve 668,4 milyon dolarlık 
yıllık hâsılatı ile en büyük ölçekli üçüncü kredi derecelendirme kuruluşudur.61 

Fitch, kredi notlarını uzun dönem ve kısa dönem olmak üzere iki dönemde incelemiştir. Uzun 
dönemde; AAA en yüksek kredi kalitesine sahip ve riskin en düşük olduğu not iken, CCC en 
düşük kredi kalitesine sahip ve riskin en yüksek olduğu notu göstermektedir. BBB ise orta 
derecede kaliteli kredi notunu ifade etmektedir. ‘DDD’, ‘DD’, ‘D’ öde(ye)meme durumunu 
göstermektedir.  
                                                           

59 Ömer AKÇAYIR, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Güvenirliklerinin Sorgulanması: Türkiye’nin Kredi 
Derecelendirme Geçmişi Ve Bugünü,(yayımlanmamış yüksek lisans tezi),Süleyman Demirel Üniversitesi 
SBE,Isparta,2013,s:27 

60Volkan KAYMAZ, ,Kredi Derecelendirme Sistemi Ve Uluslararası Sermaye Şirketleri , (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
,İstanbul Üniversitesi SBE,İstanbul,2012 

61  Ömer AKÇAYIR, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ve Güvenirliklerinin Sorgulanması: Türkiye’nin Kredi 
Derecelendirme Geçmişi Ve Bugünü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Süleyman Demirel Üniversitesi SBE,Isparta,2012 

Tablo:3 Standard and Poor’s not skalası 

STANDARD AND POOR’S Açıklama - Ana Para Ve Faiz Geri Ödeme    Kapasitesi 

AAA Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi çok yüksektir 

AA Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yüksektir 

A 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yüksek; ancak üst derecelere kıyasla 
ekonomik koşullardaki değişmelere daha duyarlıdır. 

BBB 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yeterli düzeydedir; ancak olası 
belirsizliklerden daha fazla ve çabuk etkilenir 

BB 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi ülke ekonomisindeki belirsizliklerden 
kolay etkilenebilir. 

B 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi mevut geri ödemeleri sağlayacak 
düzeyde olsa da, ülkede yüksek oranda risk bulunmaktadır 

CCC Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yetersizdir. 

CC 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi bulunmamakta, ülkenin ekonomisi kötü 
durumdadır. 

C 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi bulunmamakta, ülke moratoryum 
eşiğindedir 

D 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi bulunmamakta, moratoryum kesin 
görünmekte ve borç ertelemesi haricinde herhangi bir durum söz konusu 
değildir. 
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    Tablo:4 Fitch Not Skalası 
fitch Açıklama - Ana Para Ve Faiz Geri Ödeme   Kapasitesi 

Aaa Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi çok yüksektir 

Aa Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yüksektir. 

A 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yeterli düzeydedir, ekonomik 
değişikliklere üst notlara sahip ülkeler kıyasla duyarlıdır 

Baa 

Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi yeterli düzeydedir; ancak 
olası belirsizliklerden daha fazla ve çabuk etkilenir ve ekonomik 
koşullara göre ödemede gecikme riski bulunmaktadır. Bu ülkeler 
yatırımcı açısında spekülatif karakterdedir. 

Ba 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi orta düzeyde olmasına 
rağmen, güvenilir yapıya sahip olmayıp gelecek açısında belirsizlikler 
söz konusudur 

B 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi zayıftır. Gelecekteki risk 
fazladır. 

Caa 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi son derece düşüktür ve geri 
ödemeyeceğine dair işaret söz konusudur. Ülke riskli konumdadır 

Ca 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi son derece düşüktür ve 
genelde ödeme sağlanamamaktadır 

C 
Ana Para ve Faizi geri ödeme kapasitesi bulunmamakta, ülke 
maksimum riskte moratoryum eşiğindedir. 

Kaynak: http://www.juno.financial/uluslararasi-kredi-notlari-ve-anlamlari/   

2.TÜRKİYEDE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE BORSA İSTANBULA ETKİLERİ 

2.1 Türkiye’nin Kredi Derecelendirme İle Tanışması 

Türkiye'nin kredi serüveni, ülkenin dünya piyasalarından borçlanmasıyla birlikte Standard  and  
Poor's'un (S&P) 1992 yılında verdiği ''BBB'' notu ile başladı. Yatırım yapılabilir seviyeye işaret 
eden bu not daha sonraki yıllarda giderek düşüş gösterip 1994 ve 2001 yıllarında yüksek 
düzeyde spekülatif olan ''B'' seviyesine kadar geriledi. Uluslararası ekonomik krizlerin yaşandığı 
2008 yılından bu yana ise S&P Türkiye'nin kredi notunu 2 kez yükseltirken, Fitch ise ülkenin 
yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye kadar çıkarmış 
bulunuyor., Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) ''Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları: Alternatif Arayışlar'' adlı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin kredi 
derecelendirme süreci dünya para piyasalarından borçlanmasıyla birlikte başladı. Türkiye ilk 
kredi notunu, S&P 4 Mayıs 1992 tarihinde ''BBB'' seviyesinde aldı. S&P'den bir gün sonra 
Moody's de Türkiye'nin kredi notunun ''Baa3'' olduğunu bildirdi. Fitch ise 10 Ağustos 1994 
tarihinde Türkiye'nin kredi notunun ''B'' olduğunu duyurdu. Türkiye'nin kredi notu, ilk 
derecelendirme yılı olan 1992 ve 1993 yılından sonra, Fitch'in 5 Kasım 2012 tarihinde verdiği 
''BBB-'' notuna kadar sürekli yatırım yapılabilir seviyenin altında kaldı.62  

1992 yılında başlayan not serüvenimiz kredi derecelendirme kuruluşlarının günümüze kadar 
S&P tarafından 36 Moody’s tarafından 26 ve Fitch tarafından 22 olmak üzere toplamda 84 defa 
not artırımı, not azalımı veya görünüm değişikliğine gidilmiştir.  moody’s’in 23.09.2016 tarihinde 
notumuzu Baa3’ten Ba1’e düşürülerek  üç büyük kuruluştan ikisinin notumuzu yatırım yapılabilir 
seviyesinin altına indirerek çoğunluğu kaybetmiş duruma gelmiş bulunmaktayız, bundan sonra 
elimizde kalan son yatırım yapılabilir not olan Fitch de notumuzu negatif olarak izlemeye 
almıştır.  

                                                           
62“Türkiye'nin Kredi Notu Karnesi“.26.09.2016, http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1922415-turkiyenin-kredi-

notu-karnesi , (Erişim Tarihi:25.12.2016). 

http://www.juno.financial/uluslararasi-kredi-notlari-ve-anlamlari/
http://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2013/01/29/turkiyenin-kredi-notu-seruveni
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1922415-turkiyenin-kredi-notu-karnesi
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1922415-turkiyenin-kredi-notu-karnesi
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Üç büyük derecelendirme kuruluşundan S&P’nin diğerlerine nazaran Türkiye ile ilgili daha fazla 
sayıda değerlendirme yaptığını; bunlardan 19 adedinin olumlu, 17 adedinin ise olumsuz yönlü 
olduğunu göstermektedir. Moody’s ise 13 adet olumlu, 13 adet olumsuz yönlü değerlendirmede 
bulunmuş; Fitch, yaptığı 13 adet olumlu, 9 adet olumsuz yönlü değerlendirmeyle, olumlu yönlü 
değerlendirmelerinin ağırlığı en yüksek kuruluş olmuştur.63 

 

Tablo:5 1992 ve 2016 yılları arası Türkiye not durumu 

Tarih Fitch Moody’s S&P 

23.09.2016 BBB- Ba1 BB 

20.07.2016 BBB- Baa3 BB 

16.05.2013 BBB- Baa3 BB+ 

27.03.2013 BBB- Ba1 BB+ 

05.11.2012 BBB- Ba1 BB 

20.06.2012 BB+ Ba1 BB 

19.02.2010 BB+ Ba2 BB 

08.01.2010 BB+ Ba2 BB- 

03.12.2009 BB+ Ba3 BB- 

14.12.2005 BB- Ba3 BB- 

13.01.2005 BB- B1 BB- 

17.08.2004 B+ B1 BB- 

09.02.2004 B+ B1 B+ 

16.10.2003 B B1 B+ 

25.09.2003 B B1 B 

28.07.2003 B- B1 B 

25.03.2003 B- B1 B- 

02.08.2001 B B1 B- 

16.04.2001 B+ B1 B- 

02.04.2001 B+ B1 B 

23.02.2001 BB- B1 B 

27.04.2000 BB- B1 B+ 

25.04.2000 B+ B1 B+ 

13.03.1997 B+ B1 B 

20.12.1996 B+ Ba3 B 

13.12.1996 BB- Ba3 B 

26.09.1995 BB- Ba3 B+ 

10.08.1994 B Ba3 B+ 

02.06.1994 - Ba3 B+ 

28.04.1994 - Ba1 B+ 

13.01.1994 - Ba1 - 

05.05.1992 - Baa3 - 

                   Kaynak: www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/671/pdf 

          

                                                           
63 Burak PIRGAİP,” Derecelendirme Notu Değişikliklerinin Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’na Etkileri” Ege Akademik Bakış, 
17(3),nisan 2017,s:358 

http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/671/pdf
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2.2 Türkiye’de Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının ve Borsa İstanbul’a etkileri 

2008 krizinden sonra ABD yeni çıkan kanuna göre eğer yatırımcılar derecelendirme 
kuruluşlarının notlarına göre yatırım yapıp zarar ederse hesabı derecelendirme kuruluşlarından 
sorulacak bu nedenlerden dolayı  notlar ülke ve yatırımcılar için çok önemli bir hal aldı, bizim 
ülkemizin dışardan yatırım yapılmayıp büyürüm diyecek kadar büyük bir ekonomimizin 
olmadığını, cari açık vermeden büyüme gösteremeyen bir ekonomiye sahip olmamız nedeni ile, 
karar her ne kadar da siyasi olsa ekonomik de olsa ileriye dönük tedbirlerimizi almak zorundayız, 
bunun için güçlü para politikaları ve maliye politikaları gerekmektedir. 

Kredi kuruluşları ile BİST100 ve döviz fiyatları arasında sıkı bir ilişki vardır, bizim ülkemiz gibi 
gelişmekte olan ülkelerde yapılan büyük yatırımlar  için sıcak paraya ihtiyaç duyulmaktadır, 
firmalar ve devlet bu yatırımlar için yurt dışından kredi almak zorunda kalırlar eğer notunuz 
düşerse borç bulmanın maliyeti artar, yatırımlar azalır, GSYİH artmaz, büyüme düşer, büyüme 
olmazsa borsada satışa yönelik işlemler başlar, yurt dışına döviz çıkışı olur, piyasada döviz 
azaldığı için yerli yatırımcıda dövize yönelir ve döviz fiyatları yükselir eğer merkez bankası güçlü 
ise bütün bunların üstesinden gelebilir. 

SONUÇ 

Kredi derecelendirme kuruluşları krizleri tahmin etme konusunda eleştirilere maruz kalmış olsa 
da günümüz dünyasında popülerliği devam etmektedir. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar 
kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği raporlar doğrultusunda hareket etme ihtiyacı 
duyarlar. 

Kredi derecelendirme kuruluşları  özelikle Amerika’da ve Avrupa’da skandal kararlara imza 
atmış batmak üzere olan şirketlere yatırım yapılabilir seviyede notlar vererek yatırımcıyı 
yanıltmıştır. 

Borsa İstanbul’u etkileme konusunda ise yapılan not indirimleri veya negatif izlenimler kısa 
vadede olumsuz etkilediğini fakat uzun dönemde pozitif yönlü bir etki yarattığı görülmüştür, en 
büyük kanıtı ise borsanın 100.000 bandını geçmesidir. 
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Abstract 

The budget right is a legislative draft which constitutes the income and expenditure of the state 
in certain periods for the future and permits them to be implemented and enforced. The 
budget right is that the legislative organ shall authorize the budgetary law on the collection of 
the public revenue of the public on behalf of the public and the public expenditure, and then 
check the implementation results. In democratic regimes, the right to budget is in the hands of 
the people. It is important that the state revenues and expenditures are equal to each other 
within the budget period of the state. The budget also shows the stability of fiscal policies 
implemented by governments for a long time. It also emphasizes avoiding excessive 
government oversight of tax and spending policies. During periods when states actively 
demonstrate their existence, they have followed different budget policies. Depending on the 
changes in the budget policies of the state, the budget understanding which expresses the 
monetary compensation of the changes in these budget policies has also undergone significant 
changes. In this study, firstly the definition of budget right under the title of change process in 
the concept of budget concept, the changes that occurred in the concept of development and 
budget, budget deficits are examined and the results of these developments are revealed. 

Keywords: Budget Right, Balanced Budget, Budget Deficits. 

Bütçe Kavramı Anlayışındaki   Değişim Süreci: Denk Bütçe İlkesinin Erozyonu ve Bütçe Açıkları 

Özet  

Bütçe devletin geleceğe yönelik  belirli dönemler  içerisinde gelir ve giderlerini oluşturan ve 
bunların yürütülüp uygulanmasına olanak sağlayan hukuki bir süreçtir. Halk adına hükümete 
yasama organı vasıtasıyla kamu gelirlerinin toplanması ve kamu giderlerinin yapılması 
hususunda bütçe yasasıyla yetki vermesi ve sonrada uygulama sonuçlarını denetlemesi ise 
bütçe hakkıdır. Demokratik rejimlerde bütçe hakkı halkın elinde bulunmaktadır.Bütçenin 
uygulanması ise devlet eliyle gerçekleşmektedir. Devletin bütçe dönemi  içerisinde  devlet 
gelirleri ve giderlerinin  birbirine eşit olması  önem arz etmektedir. Bütçelerin uzun süreli olarak 
hükümetler tarafından uygulanması mali politikaların sağlamlığını  göstermektedir .Böyle bir 
bütçe ayrıca  hükümetin  vergi  ve harcama  politikalarında  aşırılıktan kaçınmayı  da ön plana 
çıkarmaktadır .Devletlerin aktif olarak varlığını gösterdiği dönemler içerisinde değişik bütçe 
politikaları izlemiştir. Devletin bütçe politikalarındaki değişikliklere bağlı olarak, bu bütçe 
politikalarındaki değişikliklerin parasal karşılığını  ifade eden bütçe anlayışı da önemli 
değişikliklere uğramıştır. Bu çalışma öncelikle bütçe kavramı anlayışındaki  değişim süreci  
başlığı altında  bütçe hakkının tanımlanması , gelişimi ve bütçe kavramı anlayışında ortaya çıkan 
değişiklikleri, bütçe açıklarını  incelenmekte ve bu gelişmelerin sonuçlarını ortaya 
konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bütçe Hakkı, Denk Bütçe, Açık Bütçe  
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1.Giriş  

Devletin temel kuruluş amaçlarından biri kamusal mal ve hizmetleri siyasal iktidarın eliyle 
vatandaşlara arz etmesidir. Bu bağlamda devlet kendisi için önemli olan bu vazifeyi  ve bunun 
dışında  kendisine hedef edinen  diğer temel görevlerin de üstesinden gelebilmek için harcama 
yapması gerekmektedir. Harcamaların yapılabilmesi için ise;  devlet ekonomisinde oluşan gelir 
havuzunun bir kısmına vergiler vasıtasıyla  el koymaktadır. Siyasi iktidarın vermiş olduğu güçle 
devlet verilen görevleri yerine getirirken belli bir dönemde içinde hareket eder. 

Yönetimi elinde bulunduran  siyasiler  bütçe yoluyla sahip olduğu hak ve yetkilerini  kullanırlar. 
Günümüzde siyasal egemenliği elinde bulunduran devletler seçmen kitlelerine söz verdikleri 
kamu hizmetlerini arz etmek yani kamusal harcama yapmak, bunları finanse etmek başka bir 
deyişle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında  harcamaların yapılması ve bu 
harcamaları tedarik edebilmek için bir mali program  çerçevesinde  vergileme ve borçlanma vb.  
yollarla yapabilmektedir. Hükümetler mali plan çerçevesinde  oluşturulacak olan kanun 
tasarısını   parlamento da  kabul edilmesini sağlamak zorundadır. Bu bağlamda devletler siyasal 
egemenliğin gücünü de temsil eden  bütçeyi  bir  mali kaynak sayesinde sürdürebilirler. Bunun 
içindir ki bütçe egemenlik  yetkilerin   belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Günümüzde ekonomik alandaki  dönüşümler   maliye politikası araçlarını  etkilemektedir. 
Bundan dolayı  siyasi iktidarı elinde bulunduran hükümetler maliye politikası aracı olan  bütçe 
ve  bütçe sistemlerindeki  değişiklere  ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Siyasi gücü  elinde 
bulunduran  hükümetler , içinde bulundukları ekonomik koşulları  ve  yapılarını göz önünde 
bulundurarak, kendi yapılarına uygun  bütçe sistemlerini faaliyete geçirmektedir. Hükümetlerin 
uyguladıkları değişik bütçe anlayışlarının halk tarafından benimsenmesi de  zaman almakla 
birlikte ,çeşitli problemleri de kendiliğinden oluşmasına neden olmuştur. Hükümetlerin 
kullanacak olan bütçenin kim için, bütçenin  ne kadarlık bir kısmını ,bütçenin nereye harcanması 
gibi problemleridir. Hükümetlerin  uyguladıkları  bütçe sistemindeki değişikliklerden dolayı 
bütçe anlayışı  da değişmiştir.  

Devletin bütçe politikalarındaki değişikliklere bağlı olarak, bu bütçe politikalarındaki 
değişikliklerin parasal karşılığı olarak nitelendirebileceğimiz bütçe kavramının halk tarafından 
benimsenmesinde  de  ciddi  değişmeler ortaya çıkarmıştır. Hazırlayacağımız çalışmamız  temel 
olarak  bütçe kavramı anlayışındaki  değişim süreci  başlığı altında  bütçe hakkının tanımlanması 
,  gelişimi ve bütçe kavramı anlayışında ortaya çıkan değişiklikleri, bütçe açıklarını  incelenmekte 
ve bu gelişmelerin sonuçlarını ortaya konulmaktadır. 

2.Bütçe Hakkı Tanımı  

Devletin  çeşitli faaliyetler sonucu elde ettiği gelirlerin  ve bu gelirlerin devletin planladığı 
dönemler içerisinde yapılacak  olan harcamaların miktarlarının egemenlik hakkının bir tanımı 
olarak halk tarafından belirlenmesine bütçe  hakkı  denir(Dileyici&Özkıvrak,2010:34).Vergi ve 
bütçe haklarının meydana gelmesinde devletin gelir havuzu ve  gider havuzunun çeşitleri  ve 
bunların belirlenmesinde öneli rol oynayan  olaylar sebep olmuştur. Bütçe hakkı Vergi 
havuzunun  ve diğer kaynakların getirmiş olduğu parasal getirilerin  halk için harcanacak olan  
harcamaların türünü ve miktarını belirlemek  ve onaylamak hakkıdır (Sayar,1970: 18). 

Bilinen bir gerçektir ki , bütçe hakkını elinde bulunduran seçilmişlerin keyfi harcamalarını ve 
vergi salma yetkisini kısıtlamak amacı ile  süregelen mücadeleler sonucunda gelişime 
uğramıştır.(Bağlı, 2012: 54) 

Bütçe hakkı (Le droit budgétaire) vergi ve diğer  kaynakların getirmiş olduğu   kaynaklardan elde 
edilen gelirlerle kamu harcamalarının  miktarını ve çeşidini belirleme ve onaylama  hakkıdır.  
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Verginin alınması ,harcamaların yapılması son olarak ise bütçenin onaylaması olmak üzere   
bütçe hakkı 3 aşamada oluşmaktadır.(Yılmazcan,1998:163). 

Bütçe hakkını başka bir şekilde ifade edersek , kamu harcamalarıyla birlikte ortaya çıktığı 
bireylerin kişisel  sorumluluklarından dolayısıyla ortaya atılmıştır. Başka bir şekilde ifade etmek 
gerekirse , devlet(hükümdar, siyasi otorite vb. ) keyfi olarak masraflarını arttırması sonucunda 
halk devletin  kendisine daha fazla sorumluluk  ve yükümlülük   altına girdiğini  gördüğünden bu 
konuyla yakından ilgilenmeye başlamıştır. Halk tarafından devlete ilk tepki olarak ise  
hükümdara “Bütçeyi nerelere ,bütçenin ne kadarlık bir kısmını , bütçeyi harcama sebebin nedir 
? Halka söyle  ve Halka   danış” şeklinde olmasıyla birlikte  ,bütçe hakkı kavramının   içinde   
oluşan vergileme hakkı buna dayanmaktadır .Ama, halkın devlet işlerinin idare edilmesinde rol 
oynamak istemesi veya halkın  krallık sistemi anlayışından  cumhuriyete sistemi anlayışına 
geçmesiyle  birlikte  halkın bütçe kavramı  ile  yakından ilişkili sarf ettiğinden dolayı, başka bir 
şekilde ifade edersek, demokratik yönetim anlayışının yerleşmesine bağlı olarak  bütçenin 
kurumlaşmasına yol açmasından ötürü, zamanla bütçe hakkı söylemi yerleşmiştir. Bu  söylem ,  
halk temsilcileri tarafından  halk için uygulanacak parasal karşılıların isminin belirlenmesi ,aynı 
zamanda  kullanılmasının denetimidir(Gürsoy, 1980: 56). 

Bütçe hakkını başka bir deyişle tanımlamak gerekirse  ,kamu hizmetlerinin türü ve değeri  ile bu 
hizmetleri karşılayamaya yetecek olan  kamu gelirlerinin elde edilmesi  hakkında karar verme 
yetkisi olarak tanımlandığında bütçe hakkının başlıca üç unsurdan oluştuğu görülmektedir. 
Bunlar; toplum içinde toplumsal ihtiyaç sayılan ihtiyaçlar ile bunların kamu hizmetine konu 
yapılma sorunu, toplumsal ihtiyaçların tedarik edilmesinde kullanılacak kamu gelirlerinin türü ve 
bu gelirlerin  toplanma sorunu, karar mekanizmasında kimin yetkili olduğu ve bunu nasıl  ve ne 
zaman kullanacağı sorunlarından oluşmaktadır. Bu unsurların ortak noktası tercih ve karar ile 
ilgili olmasıdır. Bu karar ve tercihler demeti toplumsal hayatı ilgilendirdiği ve toplum içinde 
bulunan bireylerin yaşamını etkileyeceği ve onları bazı konularda zorlayacağı için kaçınılmaz 
olarak siyasi bir nitelik taşımaktadır.(Gürsoy,1980:34) 

Türkiye’de “Bütçe hakkı” kavramı ilk kez ,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
(KMYKK) ile kamu mali yönetim hukukunda açıkça ifade edilmiştir (Bağlı, 2012: 41) 

3. Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi  

Tarihsel olarak bütçeler ilk dönemlerde yasama organının yürütmeden hesap sorma aracı olarak 
kullanılmışlardır(Premchand,1983:35).Bütçe hakkının tarihsel süreç bağlamında ortaya çıkışı ve 
ilerlemesini 3 aşamada elde ettiklerini görebiliriz. İlk aşama olarak parlamentodan onayından 
geçen  vergiler ve diğer gelir kaynakları alınabilir duruma gelmiştir. Bunun sonucunda bütçenin 
gelir kısmı hukuki bir oluşuma bağlanmıştır. Aşamanın ikinci ayağını oluşturan ise  kamu 
giderlerinin bütçeden  geçmesidir. Kamu giderlerinin geçmesi   ikinci aşamada 
gerçekleşmektedir. Son aşamada ise  belirttiğimiz ilk iki  aşamanın sonucuna dayanarak  devletin 
gelir ve giderlerinin  her yıl parlamentonun  onayına sunulması temel bir gereklilik 
olmuştur(Feyzioğlu,1965:15). Sonuç olarak bütçe hakkının elde edilmesinde ülkelerin  
parlamenter  sisteme geçmeleri arasında kuvvetli  bir ilişki ortaya çıkarmaktadır. Elde edilen  bu 
haklar yüzyıllar boyunca  devam eden uzunca bir zamanın içindeki dönemlerde elde edilebilmiş 
ve uygulama noktasında birçok problemlerle karşı karşıya gelmeştir. Karşılaşılan bu 
problemlerin üstesinden gelmek zaman aldığından dolayı  bütçe hakkıda da uzun bir zamandan 
sonra ancak elde edilebilmiştir. Bütçe hakkının elde edilmesi önce vergi alma hakkının elde 
edilmesiyle başlamıştır. Harcama hakkının elde edilmesi ise  epeyce bir zaman almıştır 
(Yılmazcan,2000:163). 

3.1 İngiltere’de Bütçe Hakkı  



 

 

180 
 

Kavramsal olarak Bütçe hakkının temeli il kez İngiltere devletinde atılmış ve ilerlemiştir.İngiltere 
devletinde bütçe hakkıyla alakalı ilk hükümler büyük ferman olarak adlandırılan  Magna 
Carta’da   yer almıştır ve bu Büyük ferman 1215 yılında imzalanmıştır. Bu anlaşmanın yeri ve 
önemi ise halkın hükümdar üzerinde denetimini ilk vergileme hususunda olmasıdır. İngiltere 
devletinin Magna Carta yasasının 12. Maddesinde  geçen ,“Halkın rızası olmadan krallığımız 
altında  hiçbir  vergi uygulamaya konulmayacak ve para yardımı toplanılmayacaktır, uygulanan 
vergiler   , en büyük oğlumuzun şövalyeliği ya da en büyük kızımızı evlendirmek için olsun. Bu 
hallerden ötürü  de para yardımı, bir defaya mahsus olmak üzere ve uygun miktarda 
saptanılması koşulu ile ayarlanacaktır.” Görüleceği üzere halkın temsilcileri sayılan İngiliz lordları 
tarafından Kral John’un vergileme hususunda denetimini elinde tutmaktadır.Fakat halkın 
temsilcileri olan İngiliz Lordları düzenlemenin harcama bölümünü gözden kaçırmışlardır. Gün 
geçtikçe artan ihtiyaçlar sonucunda krallar parlamentodan izin almadan yeni vergiler 
uygulamaya koymuşlardır. Parlamento krallara vergileme konusunda izin vermemektedir. Bu 
duruma karşı krallar parlamentonun   işlev görememesi için faaliyetler yürütmüştür. Halkın bu 
olaya karşı mücadeleci tutumu devam etmiş olup bunun sonucunda I. Charles izni olmadan  
uygulamaya koymuş olduğu vergilerden ötürü idama mahküm edilmiştir. II. Charles, I. 
Charles’sın idamından sonra tahta çıkmıştır. Fakat parlamentonun sıkı denetimi karşısında 
dayanamayıp isyan edip, 1688 yılında ayaklanmasını başlatmıştır. Ayaklanma sonrası kabul 
gören  “İnsan Hakları Yasası” (Bill of Rights) bütçe hakkına ilişkin ikinci  bir metin niteliğindedir. 
Bu yasa sayesinde Parlamentonun izni olmadan hiçbir kimse vergi, yardım ve bağış vb. 
konularda  herhangi bir sorumluluk altında  bırakılamayacağı güvence edilmiştir. 
(Dileyici&Özkıvrak,2010:35) 

II.Charles’ın savaş  istemesi sonucunda  Parlamentonun devlet  harcamalarıyla alakalı  kontrolü 
ortaya çıkmıştır. Parlamento tarafından değerlendirmeye alınan bu talep  vergi hasılatının 
tutarının belirlenmesi ve belirlenen tutarın savaş harcamaları  tahsisini  onaylamıştır. Bunun 
sonucunda halk tarafından hükümdarın bütçe ile ilgili harcamaları dolaylı bir şekilde kontrol 
altına alınmıştır. İngiltere de parlamentonun istikrarlı bir şekilde denetim yaptığı söylenemez. 
Bu duruma örnek ise; Çivil Liste adında hükümdarın ve ailesinin yaptığı devlet harcamalarının 
parlamento tarafından denetiminin yapılmamasıdır. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen kral 
III. George tüm gelir kaynaklarını devlete devretmiştir. Bu tür problemlerin önüne geçilmek 
amacıyla devletin tüm gelir ve giderlerini kapsayacak, aynı şekilde genellik ilkesiyle 
çağdaşlaşacak  “Consolidated Fund Act” yasası 1787’de kabul edildi. Tam olarak İngiliz 
bütçesinin milli bütçe olma özelliği başbakan olan Gladston döneminde ve 19.yüzyılda 
gerçekleştirildiği söylenebilir. Bütçe hesaplarının kontrollerini sağlamak amacıyla Sayıştay 
Komitesi kurmuşlardır(Dileyici&Özkıvrak,2010:35) . 

3.2.Fransa’da Bütçe Hakkı  

İngiltere’nin bütçe hakkını elde etmesinden sonra Fransa'da bütçe hakkı  yüzyıllar  sonra ortaya 
çıkmıştır. İngiltere Krallarının vergi koyma hakkını  elinde tutma politikası  Fransız kralları da 
etkileyerek onlarında vergileri elinde tutması çabası içine sokmuştur. Bunun için halktan para 
toplayabilmek için  Orta Çağdaki Krallar  Genel Meclislerinde bu konu üzerinde izin almak 
mecburiyeti içinde olması gerekirdi. Fakat Kralların izin alması gereken Meclisler gerçek 
anlamda Halk Meclisleri değildi. Halk meclisi ilk kez XIV. yüzyılda 1314 tarihinde toplanarak 
onların vermiş izinler doğrultusunda gelirler toplayabilmiştir. Bu Halk meclisleri XV. XVI. Ve XVII. 
yüzyıllarda toplanamamıştır. 18. yüzyıl kralların özgür hareket etme seviyesinin  tavan yaptığı  
bir dönemdir.  J. Jacques Rousseau, Mirabeau, Montesquie gibi göze çarpan  düşünürler devlete 
ait olan gelir ve giderlerinin tayin ve tespitinin hükümdar  tarafından değil  millet tarafından 
yapılmasını savunmuşlardır.1789 ihtilalinden sonra  bütçe hakkının tamamen  meclise ait 
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olduğunu 1791-1793 anayasaların da net bir şekilde belirtilmiştir. Muhasebe-i Umumiye’nin 
1862 tarihli  kararnamesi ile bütçeyi  kapsayan hususlar önemli derecede  
uygulanabilmiştir.(Yılmazcan,1998:165)  

3.3.Almanya’da Bütçe Hakkı  

Almanya’da Orta Çağ’da, kamusal ihtiyaçların karşılanması için devletin mülk gelirleri ile gümrük 
resimlerinden faydalanılmıştır. Ancak 15’inci yüzyıldan itibaren, kamusal ihtiyaçların artması 
üzerine yeni gelir kaynaklarına başvurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.(     Edizdoğan,1989:24)  

Çoğunlukla ruhban ve şövalyeler gibi imtiyazlı sınıf mensuplarından oluşan Genel Meclislerin 
(Landstande) onayı alınmak suretiyle vergiler tarh olunmaktaydı. 16 ve 17’nci yüzyıllar boyunca 
devam eden bu usullere zaman zaman ve her yerde riayet edilmediği gibi, bu meclislerin onayı 
alınmaksızın bir kısım vergilerin tarh edildiği görülmekle beraber, 18’inci yüzyılda da gene aynı 
ilkeler hâkim olmaya devam etmiştir. 19’uncu yüzyılın başlarında, bu ilkelere riayet 
edilmeksizin, keyfi ve indi vergiler konmaya başlandığında Bavyera ve Saksonya gibi devletlerde 
ilk hareketler başlamıştır. 1791 ve 1793 Fransız Esas Teşkilat kanunlarından ilham alan bir kısım 
Alman devletleri “Landtag” adını verdikleri bir çeşit millet meclislerine kamu gelir ve giderlerini 
tayin hakkını tanımışlardır. Böylece Almanya’da bütçe hakkının millet temsilcilerine bırakılması 
esası kabul edilmeye başlanmıştır.( Sayar, 1970 :28) 

3.4. Amerika’da Bütçe Hakkı  

ABD’de eskiden  İngiliz kolonisi  altında bulunmaktaydı. ABD’nin  İngilizlerle  sürtüşmesi  
sonucunda ABD’nin  bütçe hakkı mücadelesi ortaya çıkarmıştır. İngiltere’nin koyduğu vergilere 
karşı  başlatılan  Amerikan Bağımsızlık Savaşı  1783 yılında yapılan  bir antlaşma ile  Amerika 
halkının temsilcilerine geçmiştir. “Her çeşit vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetler koymak, 
borçlanma kararı vermek, Kongrenin yetkileri arasındadır.”  Amerikan Anayasası’nın  
1.maddesinin 8. bendinde  açık bir şekilde ifade edilmiştir(Aksoy,1993:23).  

Bütçe konusunda inisiyatif ilk başlarda  tamamen  Kongrenin elinde iken  bu zamanla yürütme 
yani başkan erki hakim olmuştur .Bunun sonucunda Kongrenin elinde olan olan bütçe 
hazırlanması yürütme erkine  devredilmiştir(Gürsoy ,1980:67-68). Maliye Bakanlığı’nın bütçe 
konusundaki bir kısım yetkileri ABD kurulan “Temsilciler Meclisi Gelirler Komisyonu” tarafından   
kaldırılmıştır ( Dileyici&Özkıvrak,2010:36). 

3.5.Türkiye’de Bütçe Hakkı 

 Kendilerini yeryüzünde Allah’ın temsilcileri olarak gören Osmanlı padişahları ; Siyasi ve mali 
idarenin     yanında        bütçe  hakkını  da  elinde tutmuştur. Batı devletlerinde  bütçe hakkı 
millet meclisleri tarafından kullanılırdı.Tarihsel olarak ise Osmanlı devletinde  XIX. Yüzyılda 
bütçe kullanılmaya başlamıştır.(Yılmazcan,1998:165) 

Türkiye ‘de bütçe hakkının gelişimini  iki dönemde  inceleyebiliriz. Bunlar : Cumhuriyet 
öncesi ve Cumhuriyet sonrası  dönemdir. Cumhuriyet öncesi dönemde   Osmanlı 
İmparatorluğunun kuruluştan itibaren  mali yapısı  İslam kurallarına uyacak şekilde 
ayarlanmaktaydı. İmparatorluğa ait gelir ve giderler  şer’i  gelirlerden yani zekât, öşür, 
haraç ve cizyeden oluşmaktaydı (Yılmazcan ,1998:165).Gelirler  ve devlete ait olan  farklı 
türdeki mal ve eşyalar  Devlet hazinesinde tutuluyordu(Gürsoy, 1980:79). 

Senedi ittifak 1808 yılında kabul  edilerek padişahın ayanlar ve valiler arasındaki ilişkileri 
düzenlemeye çalışılmıştır. Senedi İttifak da bütçe ile alakalı  kısım 3. ve 7. Maddelerinde 
belirtilmiştir. Senedin 1.ve 4. Maddesinde  ise âyan ve eyalet valileri  senedi 
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imzalamalarıyla  birlikte padişaha olan bağlılığını kabul etmiş sayılıyor ve  mutlak 
temsilcisi olarak ise sadrazamı  kabul etmeye  söz  veriyorlardı. Senedin 3. Maddesine 
baktığımızda   osman imparatorluğunda  vergi düzeni   bütün eyaletlerde uygulanarak 
hayata geçirilecek ve padişaha ait  gelirlere  dokunulmayacaktı.7. madde  ise padişahın 
buna karşılık  halktan eşit ve adaletli bir şeklide vergi toplayacaktı(Bayır, 1993:18). 

Gülhane Hatt-ı Hümayun 3 Kasım 1839’da ilan edilerek içeriğinde mevcut olan  mali hükümler  
başlığı altında bulunan vergilerin uygulanması bağlamında  konular bulunmaktadır. ile ilgili 
hususlar yer almaktaydı. İltizam usulünün kaldırılarak mültezimler yerine  vergi tahsilatı 
noktasında memurların atanarak görevlendirilmesi  bu fermanla uygun görülmüştür. Devlet 
gelirlerinin giderlerle birlikte önceden tahmin ve tasdikine  dayalı herhangi bir  söylem 
bulunmamakla birlikte bütçe fikri kendisini bu fermanda göstermiştir. Tanzimat’ın ilanından  
1855 tarihinde yaklaşık olarak 16 yıl  sonra Muvazene Defteri Nizamnamesi yayınlanarak bütçe 
tabiri  ile alakalı herhangi bir kullanıma   yer  verilmemiştir .Bu nizamname bağlamında  her yıl 
Maliye  Nezareti tarafından   devlete ait olan gelir ve giderlerin   tayin ve tespitinin yapılacağı 
,mali yılbaşı olarak kabul edilen mart ayına girmeden en az  iki ay öncesinden hükümete  teslim 
edileceği ve sonrasında  Meslis-i  Umumiye  görüşülmek üzere  gönderileceği ve nihai karara 
bağlandıktan  sonra padişaha arz edilip kabul edildikten  sonra  yürürlüğe konulacağı yer 
almaktadır. Sonuç olarak Tanzimat döneminde  batı anlayışına denk olan bütçenin tahmin, 
tahdit, tevzin ve tasdik temellerine  dayanan  bütçe anlayışı ortaya çıkmış oldu.Tanzimat Meclisi 
ve Meclis-i Umumi halk tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşmadığı için bütçe hakkının halk 
temsilcilerine verilmesi mümkün olmamıştır.( Dileyici&Özkıvrak,2010:37). 

Rejimin  tekrar mutlakıyet  rejimine dönüştüğü  Abdülaziz döneminde  bütçe hakkı kavramı  
kullanılmamıştır. Bu dönemin önde gelen bazı yazarları 1863-1964 yılı bütçesini  benimseyerek      
hazırlamıştır. Müstebit  bir  Abdülaziz dönemi görülmesine rağmen "Vilayetlerin Masanfatı 
Umumiyesi"  adı altında bir talimatname 1872 yılında  yayınlanmıştır. Ayrıca 1873-1874 yılında 
ise  “Devleti Aliyye  Bütçe Nizamnamesi" adı altında ise bir tüzük  
yayınlanmıştır(Yılmazcan,1998:166). Bu nizamnamenin en önemli özellikleri; o döneme kadar 
önce harcamalar belirlenirken, bundan böyle önce gelirlerin saptanması , bütçe komisyonunda 
bütçe tasarıanın daha önce   incelenmesi  gelir ve giderleri  denkleştirmek için komisyonun 
çalışması,kesin hesapların Divan-ı Muhasebat’da denetlenmesidir(Dileyici&Özkıvrak,2010:37). 
Bütçenin  hazırlık, görüşme ,tasdik ve uygulamasını kapsayan  hükümler ,belirtilen nizamname 
ve tüzükle  birlikte tekrar  yürürlüğe  konulmuştur . Bu nizamname ve tüzükle bütçenin hazırlık 
görüşme, tasdik ve uygulaması ile ilgili hükümler tekrar yürürlüğe konulmuştur. Fakat  
yönetimdeki gelişi güzel uygulamalar  ve mali bozulmalar giderek artarak, mutlakıyet 
anlayışından  meşrutiyet anlayışına doğru yol a almaya neden  olmuştur (Yılmazcan,1998:166). 

İlk anayasa olarak kabul edilen “1923 Kanunu Esasisi” 1876 ‘da  kabul görmüştür. Hükümet 
tarafından hazırlanan bütçe  tasarısının seçimle belirlenen meclis de incelenip ve onaylanması  
karara bağlanmıştır. Bu anayasanın 97.maddesinde “Devletin bütçesi varisat ve mesarifatı 
takribiyesini mübeyyin kanunudur. Tekâlifi devletin vaz ve tevzi ve tahsil emrinde müstenit 
olacağı kanun budur” ifade  edilerek yıl içerisinde devletin gerçekleştirmiş olduğu tüm 
gelirlerinin  ve giderlerinin tahminlerini gösteren bir bütçe kanununun varlığı 
belirtilmiştir(Bayır,1993:58). 

Daha sonra  “Sâl Muhasebeleri" adı verilen cetvellerde meclisin görüşme ,onaylama ve  
denetleme yetkisinin olmadığı devletin gelir ve giderleri yer almıştır.1876 anayasası  İkinci 
meşrutiyetle birlikte tekrar  yürürlüğe konuldu. 1911 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i 
Umumiye kanunun kabulü  bu dönemin bütçe açısından en önemli olayıdır.Bütçenin 
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hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesine ilişkin kurallar bu kanun ile 
belirlenmiştir(Dileyici&Özkıvrak,2010:37). 

Hükümete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi bu dönemde bu anayasa  veriyordu. 
Çıkarılan kanun gücündeki kararnameler ile  hükümet  bütçe ödeneklerine istediği gibi 
eklemeler  yapabilmekteydi. Uygulama dönemi sonunda çıkan bütçeler, Meclisten çıkan 
bütçeden çok farklı bir görünüme sahip olabiliyordu . Böylece  bütçe  hakkı anayasada yer alan  
millet temsilcilerinin değil, hükümetin bütçeye istediği şekli verebilmesi biçiminde 
uygulanmaktaydı (Gürsoy, 1980:91). 

Bütçe hakkını Cumhuriyet Dönemi bağlamında 3 dönemde  ele alabiliriz; 

a- 1924 Anayasası 

b- 1961 Anayasası 

c- 1982 Anayasası 

a-1924 Anayasası 

1924 Anayasasında mali konularla ilgili hükümler  95, 96, 97, 98, 99, 100 ve 101. Maddelerde 
açık bir şekilde ifade edilmiştir. Anayasanın   95. Maddesine bakıldığında meclise bütçe yılından 
en az üç ay önce; bütçe kanun tasarısı ve buna bağlı bütçeler ve cetvellerle katma bütçelerin  
sunulması açıkça belirtilmiştir. Anayasanın  96. Maddesinde ise ,devlet harcamalarının bütçe dışı 
harcanamayacağı ve bütçe kanunu geçirlilik süresi bir yıl olarak ifade edilmiştir. Kesin hesap 
kanunu bağlamındaki hükümler diğer dört maddenin içerisinde yer almaktadır. Devletin  ne 
kadarlık bir harcama yapacağı ve bütçe dışı devlet mallarının harcanamayacağı 1924 
anayasasında mevcuttur. Aynı zamanda sadece halk temsilcilerine  harcamalarla ilgili izin 
verildiği görülmektedir. Sonuç olarak görüyoruz ki bütçenin yıllık olması ile  devletin gelir ve 
giderleri meclisin iznine  bırakılmıştır(Yılmazcan,1998:168). 

b- 1961 Anayasası 

Bu Anayasa da kısaca ;61. maddesi vergi ödevinin yanı sıra  ,kurucu meclis tarafından diğer  hak 
ve ödevleri de kapsamaktadır. Anayasanın 126 madde ise İktisadi ve Mali hükümler bağlamında  
bütçeye   yer verilmiştir. 127. maddesi Sayıştay ile ilgilidir. Kesin hesaplar 128. Madde de ve 
bütçenin görüşülmesi ve kabulü ise 94. Madde de ayrıntılı bir şekilde görülmüktedir. 1961 
Anayasının 61 maddesinde şu hükümler yer almaktadır: Herkesin mali gücene göre  kamu 
giderlerini  karşılamak üzere vergi vermekle sorumludur .Kanunla ancak  resim ,,harçlar vb. mali 
yükümlülükler ilgili vergi konulabilir ve  millet meclisinin  vergi alma hakkına sahip olduğu  açık 
bir şekilde ifade edilmiştir . Mali güç kavramının bu madde ile getirildiğinden dolayı vergileme 
bağlamında ödeme gücü ilkesi de kabul edilmiştir (Yılmazcan,1998:168). 

Bütçenin hazırlanması ve uygulanması bu anayasanın 126. Madde ile ilişkilendirilmektedir. Yıllık 
bütçelerle Kamu tüzel kişilerinin (Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki ) harcamaları 
yapılır. Bu kanunla  birlikte Katma ve Genel bütçelerin nasıl  bir biçimde hazırlanacağı ve 
uygulanacağı   belirtilmiştir. Aynı zamanda en fazla bir yıl süre ile devlet harcamalarının  
yapılacağı görülmektedir. Bütçe kanuna bütçe ile alakadar  olanlar dışında hüküm verilmesinin 
yasaklanması  bu maddenin son fıkrasında bulunmaktadır. Böyle bir sınırlandırmanın bütçe 
kanununa getirilmesi ,hazırlanmakta olan diğer kanunların şekil ve  nitelik bakımından  
farklarının belirlenmesi de anayasanın diğer maddelerinde ifade edilmiştir. Bütçenin 
görüşülmesi ve kabulü ile ilgili olarak 94. Madde yer alan  Milli bütçe tahminlerini ile  ayrıca 
genel ve katma bütçe tasarılarını açık bir şekilde gösteren bütçenin mali yılbaşından en az üç ay 
önce T.B.M.M.' ye sunulması  bir takım değişiklikleri de kendisiyle getirmiştir. Bütçe tasarısına 
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milli bütçe tahminlerinin eklenmesi ve klasik bütçe hakkı anlayışından  çağdaş iktisat anlayışına 
uyum sağlayan bir iktisadi bütçeye yöneldikleri görülmüştür(Yılmazcan,1998:169). 

c-1982 Anayasası 

1982 Anayasası’nda bütçe ile ilgili hükümlere baktığımızda ; 

1982 anayasasının 73.Maddesinde bireylerin vergi ödevi bağlamında yükümlülükleri  
belirtilmiştir. Devletin kamu giderlerini karşılamak üzere  herkesin  mali  gücüne göre vergi 
vermese gerektiği ifade edilmişdir. Maliye politikası,  verginin  adaletli ve dengeli bir biçimde  
toplamasına hizmet edecektir. Kanunla vergi ,resim, harç vb.yükümlülükler  
konulabilir,değiştirilebilir,kaldırılabilir.bakanlar kurulu vergi,resim,harç vb. yükümlülüklerin 
muaflık ,istisnalar ve indirimlerinin oranlarıyla ilgilili kanunun belirttiği şekilde değişiklik 
yapabilir. http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm Erişim Tarihi :25.07.2017   

Anayasanın 161.Maddesi  bütçenin uygulanması bağlamında yükümlüklere yer vermektedir. 
Yılllık bütçelerle devlet ve kamu iktisadi   teşebbüsleri  hariç diğer kamu tüzel kişilerin 
harcamaları yapılır şeklinde ifade edilmiştir. Kanunla ;  mali yılın başlangıcıyla birlikte  genel ve 
katma bütçelerin nasıl hazırlanıp uygulanacağı  belirtilmiştir. Bütçe ile ilgili hükümler hariç diğer  
hiçbir hüküm   bütçe kanununda yer alamaz. http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm Erişim Tarihi 
:25.07.2017   

Anayasasının 162. Maddesi bütçenin  karara bağlanma ve onaylama süreceni içerir . Mali 
yılbaşından en az 75 gün önce  Bakanlar Kurulu genel ve katma bütçe  tasarıları ile  bütçe 
tahminlerini gösteren  raporu TBBM’ye sunması gerektiği ifade edilmiştir. Kırk üyeden oluşan 
bütçe komisyonu , bütçe tasarı ve raporlarını  inceler .Bu kırk üyeden en az yirmibeşi  iktidar 
grubu yada gruplarına  verilmek şartı ile  kalan kısmı ise diğer siyasi partiler arasında  
paylaştırılır. Ellibeş gün  içerisinde bütçe komisyonu  kabul edeceği metni TBBM’ye  sunarak  
mali yılbaşına kadar karara bağlanır.  http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm Erişim Tarihi 
:26.07.2017   

Madde 163’ te ise  genel ve katma  bütçelerle verilen ödenek harcanabilecek  miktarın sınırını  
gösterir şeklinde ifadeye yer verilmiştir. Bakanlar kurulu kararıyla  harcanabilecek miktar 
sınırının  aşılabileceği konusunda bütçelerle  hüküm konulamayacağı açık bir şekilde   
belirtilmiştir. Bu bağlamda  bakanlar kurulu  kanun hükmünde kararname ile bütçe de değişiklik 
yapılmasına dair  hüküm konulmamıştır.  http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm Erişim Tarihi 
:26.07.2017   

Kişilerin ekonomik hak ve özgürlüklerini yanı sıra devletin hak ve özgürlükleri  de  diğer tüm 
anayasalarda olduğu gibi  1982 anayasasında  ifade edilmemiştir. Devlet ekonomiye müdahale 
ettikçe ,  bütçe hakkı bağlamında çoğunluğu elinde bulunduran siyasi  iktidara geçmektedir. 
Diğer ülkelerin kendi anayasalarında da  bu durum mevcuttur. Ayrıca   bu  anayasa  da 
oluşabilecek  denk bütçe ve bütçe açıklarının nasıl finanse edileceği  noktasında  hükümlerin 
olmaması çok büyük bir yoksunluk olarak göze çekmektedir (Dileyici&Özkıvrak ,2010:41). 

4. İktisadi Düşüncelerin Ve Ekonomi Politikalarının Değişimi Bağlamında Denk Bütçeden Bütçe 
Açıkları 

Bütçede denklik kavramı, basit anlamıyla, bütçede öngörülen gelirler ile harcamaların 
karşılanmasını ifade etmektedir. Ancak klasik (geleneksel) görüşe göre, daha belirli bir ifade söz 
konusudur: Bütçe denkliği, devletin yerine getireceği harcamaların tamamen vergi gelirleri ile 
kapatılmasıdır.(Sönmez,1994:23) 

http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
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Yüzyıllar boyu süregelen devlet anlayışındaki değişmelere bağlı olarak ekonomi politikaları da 
değişmiş ve yeni bir yön kazanmıştır. Bundan ötürü maliye politikasının araçlarından biri olan 
bütçe politikalarında da yeni bir dönem başlamıştır. Devletler tarafından benimsenen yeni bütçe 
politikaları bütçe teorilerinde  de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Klasik iktisatçılar   bütçe 
teorisi başlığı altında  denk bütçe  teorisi geliştirilmiştir. Klasik iktisadın temelini oluşturan  
Adam Smith, ekonomiye  yapılan sıkça devlet müdahalelerine sert çıkarak ,devlet elinin 
olmadığı bir ekonomi politikasını öngörmüştür. Klasik iktisatçılar, aile bütçesini ve devlet   
bütçesini inceleyerek ikisi arasında o kadarda büyük bir farkın olmadığını  söylemektedir. 
Bundan dolayı nasıl ki aile bütçesinin gelir ve giderleri birbirine eşit ise bu durum devlet bütçesi 
içinde geçirli olacaktır. Başka bir ifade ile devlet  bütçesi denk olmalıdır .Bütçe politikalarının 
temel hedeflerinden biri  ,bütçenin denk olmasıdır. Bütçe ne açık vermeli ne de fazla  
vermelidir(Dileyici&Özkıvrak,2010:42). 

Klasik bütçe anlayışına göre borçlanma, normal bir gelir kaynağı değildir ve ancak olağanüstü 
giderlerin finansmanı için başvurulan bir yoldur. Eğer bütçe, yapılması düşünülen borçlanmanın 
faiz ve anapara taksit ödemelerini karşılayabilecek ödemeleri kapsıyorsa ve bu ödenekler de 
normal gelirlerle karşılanabilirse, bütçe denk sayılır.(Sönmez,1994:23) 

Dengeli bütçe  kavramı  ile asıl   anlatılmak istenen  ise devlet harcamalarının vergi gelirlerine  
denk  olabilmesidir . bütçelerin zaten  toplam gelir ve toplam gider   harcamaları bağlamında çift 
taraflı muhasebe sistemi gereği  de denklik oluşturması zorunluluktur.(Tollison,1986:375). 

Vatandaşların devlete kaynak transferi tercihi yapması bütçe dengesinin temelini 
oluşturmaktadır. Vatandaşlar vergilerle devlete  açık bir şekilde transfer yapıyorsa ; toplam 
gelirler , toplam giderlere  eşit olması sonucunda  gerçek anlamda  bütçe dengesi meydana  
gelmiş olur. Devlet harcamalarının bir kısmını  karşılayabilmek için   borçlanma veya  para 
basma yoluna başvurulması halinde bütçenin yapısı itibariyle   toplam gelirler ,toplam giderlere  
denk olması durumuna  rağmen bütçe denkliğinden söz edilemez . Klasik iktisatta bütçe 
denkliğinden kasıt aslında  gerçek anlamda bütçenin denk olabilmesidir ve bu görüşlerinde  net 
bir şekilde ifade edilmiştir. (Dileyici&Özkıvrak,2010:42). 

    Gelir dalgalanmalarına rağmen devlet giderlerinde herhangi bir değişiklik meydana 
gelmemesi durumunda  Geleneksel teoriye göre bütçe denkliğinin gerçekleşmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Net bir şekilde ifade etmek gerekirsek vergi gelirlerinin arttığı dönemlerde, devlet 
harcamalarının da buna paralel bir şekilde artırılması gerekir .Çeşitli  nedenlerden dolayı vergi 
gelirlerinin düştüğü dönemlerde ise  kamu harcamaların azaltılması gerekmektedir. (Sönmez, 
1994:208). 

1929 Ekonomik Buhranına kadar olan dönemlerde  dünya ekonomilerine Klasik iktisat teorisi  
hakim olmuştur. 1920’lerde İngiltere’de  patlak veren kronik işsizliğin yanı sıra ABD’nin mali 
piyasalarında meydana gelen  krizle birleşince dünya  genelinde bir  depresyon  yaşanmaya  
başlamıştır . Depresyonun hüküm sürdüğü ortamda  John Maynard Keynes 1936’da  “Para, Faiz 
ve İstihdamın Genel Teorisi” adlı sanat eserini kaleme almıştır. Keynes; her zaman tam istihdam 
seviyesinde ekonomi dengede değildir. Bu bağlamda devlet maliye politikası araçlarını 
kullanarak ekonomiyi tam istihdam seviyesine getirebilmek için gerekli olan tedbirleri göz 
önünde bulundurmalıdır.1929 Ekonomik Buhranı ile yaşanan durgunluk talep yetersizliğinden 
meydana gelmiştir. Bu  durumun üstesinden  gelebilmek    için devletin  vergileri azaltarak  
kamusal harcamaları  artırması  gerekir. 1929 Ekonomik Buhranının dünya çapında geniş etkileri 
yaşanırken  Keynesyen iktisatçılar  esnek  bütçe politikasını ileri atmıştır. Yıllık olarak hesaplanan 
bütçenin her zaman denk olmasına  gerek yoktur fakat  konjonktür bir devre içinde   denk 
olması gerekir. Kamu harcamaları  kriz dönemlerinde de arttırabilir.   Özellikle yatırımlar refah  
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zamanları içerisinde çok fazla verimli hale geldiğinden dolayı bütçe açıklarını kapatabilmektedir. 
Özetle kamu harcamaları  refah  zamanlarında kısalabilir, vergi gelirleri ise  kriz dönemleri içinde 
kısılsa  bile kamu  harcamaları artırılabilmektedir. (Dileyici&Özkıvrak,2010:43). 

İktisadi konjonktüre uygun kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin toplam talep üzerindeki etkisi 
üretim ve istihdam hacminde de değişiklikler meydana getirecektir. Keynesyen iktisat teorisi 
günümüzde de   halen canlılığını koruyan makro ekonominin yapı taşlarını oluşturan  işsizlik, 
enflasyon gibi ekonomik konuları ele almıştır. Bu makro ekonomik konularda yaşanılacak 
herhangi bir problem karşısında harcama ve vergilerle toplam talebin ayarlanarak müdahale 
edilmesinin mümkün olduğunu ileri sürmektedirler . Keynesyen iktisat. Özellikle kamu 
harcamalarında yapılacak değişikliklerin toplam talep üzerinde direkt etkisi vardır. Toplam talep 
üzerinde etkili olmakla beraber  vergiler harcamalara  kıyasen  daha dolaylı etkileri vardır(Eker, 
Altay ve Sakal, 1997:66). 

Ortaya atılan Keynes’yen  fikirler doğrultusunda İngiliz iktisatçı Sir William Beveridge 
öncülüğünde telafi edici bütçe  teorisi geliştirilmiştir. Temel  amaç ise  durgunluk   dönemi 
içerisinde  ekonomiyi genişleme safhasına getirmek, devlet harcamalarındaki yetersizlikle  
beraber özel sektör harcamalarındaki yetersizliklerinde üstesinden gelerek  ekonomiyi tam 
istihdam düzeyine getirmektir(Dileyici&Özkıvrak,2010:44). 

Devletin bütçe politikasının bu noktada  izleyeceği en belirgin ayırt edici  özelliği ise ; devlet 
harcamalarındaki artışla birlikte devlet gelirlerinin  vergi yükünün azaltılması aracılığı ile 
azalmasıdır. Özel tüketim harcamalarının artmasının nedeni vergi indirimleridir. Özel tüketim 
harcamalarının genişletilmesine yardımcı olan  sosyal yardımlar  teşebbüslerin istikrarlı bir 
şekilde çalışmasına destek vermektedir. Devletin giderleri bir taraftan artarken ve gelirleri de bir 
taraftan azalırken yapılacak olan harcama  borçlanmaya başvurularak , başka bir deyişle  açık 
bütçe politikası takip ederek arttıralabilir. Bu amaç doğrultusunda, milli ekonomide atıl 
durumda olan fonlar,devlet yatırımları ve cari giderleri yoluyla tekrardan  ekonomiye 
döndürebilir. Bunlar sayesinde devletin üretim seviyesi artarak ekonomi içerisindeki  işsizlik  
olgusu ortadan kalkacaktır (Türk, 1997:349). 

Keynesyen iktisada yöneltilen eleştiriler sonucunda , bazı  Keynesyenci iktisatçılar, eleştirilerin 
giderilmesi için Keynesyen teoriyi tekrardan değerlendirilerek bir takım bazı yeni çalışmalar  
yapmıştır.Temel makro ekonomik problemler olan enflasyon ve işsizlik, artan kamu 
harcamalarına  müdahale edilmemesi ve  sürekli bütçede açığın verilmesi 70’li yılların temel 
ekonomik problemleri haline gelmekteydi. Bu olaylar sonucunda  liberal görüşün hakim olduğu  
bir takım yeni iktisadi düşünce akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kendilerini Neo 
klasikçiler olarak tanımlayan bu düşünce akımı Keynes’e ve Keynes’yen iktisat temsilcilerine 
farklı eleştiriler yöneltmiştir. Bunlardan biri arz yönlü iktisatçılar tarafından Arthur Laffer’in 
öncülüğünde  geliştirilmiştir. Üretimin talebe cevap  verememesi ekonomik sorunların temel 
nedeni olduğunu Arz yönlü iktisat teorisi ortaya atmıştır. Bu bağlamda üretimin arttırılabilmesi 
için  vergi indirimi politikası benimsenmelidir . Devlet bütçesinin denk olduğu bir ortamda Arz 
yönlü iktisat ile  Keynesyen teorinin  ayrıldığı temel noktalardan biri, vergi indirimlerinin ne 
derece de yapacağı etkidir . Keynesyencilere  göre, bütçenin denk olması ;kamu harcamalarında 
herhangi bir değişiklik olmadan  vergi indirimlerine  gidilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Bu 
durum da ise harcanabilir gelir artarak  toplam talebinde artmasına neden olacaktır. Arz yönlü 
iktisatçılara göre ise böyle bir durumda vergi indirimlerinin yaşanması ve bir taraftan da devletin 
kamu harcamalarına devam etmesi neticesinde  bütçe açıkları oluşarak ,toplam tasarrufu 
azaltacağını iddia etmiştir. Bu yüzden elde edilen tasarruflar bütçe açıklarını kapatarak , 
tüketimdeki artışın  önüne geçecektir (Dileyici&Özkıvrak,2010:44). 
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Bütçe açığı ile para arzındaki artış arasındaki geleneksel kurumsal ilişkinin ortadan kaldırılması 
Arz iktisadının temel politik önerilerinden biridir. Açık bütçenin zorunlu olarak enflasyonist 
olması  gerekli  değildir ,önemli olan bütçe açığı değil, bu açığın nasıl finanse edildiğidir. Para 
arzını artırmasına  bütçe açıklarının engel olması gerekir. Ulusal ekonominin büyümesine karşılık 
olarak para arzı da yavaş ve istikrarlı bir şekilde  artış sağlamalıdır. Aynı zamanda herhangi bir 
bütçe açıkları ile bir ilişki içerisinde olmamalıdır (Savaş, 1993:255). 

Monetarist yaklaşım Milton Friedman’ın öncülüğünde geliştirilerek   bütçe açıkları, enflasyon vb. 
ekonomik problemlerin  altında yanlış para politikalarının yattığını iddia etmektedir. Devletin  
ekonomiye para ve maliye politikaları ile  müdahalesi yanlıştır. Bundan ötürü denk bütçe 
uygulamasının devletin uygulamakta olduğu maliye ve para politikasından daha uygum 
olabileceğini ifade ederek bütçe açığının  kendini gösterme durumunda ise, bu açığın 
kapatılması  noktasında  para arzı artışları ile tedarik  edilmemesi gerektiğini  savunmaktadır. 
Çünkü hükümetlerin para arzını aşırı ölçüde arttırması  enflasyonun temel nedenidir. Bundan 
ötürü para arzının kontrol altına alınması önem arz etmektedir. Bundan dolayı Milton Friedman, 
her yıl üretim artış hızına paralel olarak para arzının da  eşit bir oranda artırılması gerektiğini 
benimsemiştir. Bir takım monetaristler  bir araya gelerek enflasyon olgusunu farklı bir boyutta 
değerlendirerek Rasyonel Beklentiler Teorisinin (Rational Expectations Theory) geliştirilmesine 
öncülük yapmıştır. Bu teorinin savunucuları ;J.F.Muth, Robert Lucas ve Thomas Sargent’tir. 
Rasyonel Beklentiler Teorisinin öncüleri devletin uygulamakta olduğu  ekonomi politikalarına 
karşı bireylerin sergilemiş oldukları davranışlarını analiz etmeye çalışmışlardır. Bireyler devletin 
politikalarına karşı rasyonel beklentilere sahip olduğundan dolayı devlet tarafından uygulanan 
ekonomik  politikalara  aktif  olarak  tavır sergileyerek, bu politikaları bertaraf  ederler. Bu 
noktada bireylerin ekonomi  ile ilgili olarak tam donanımlı bilgilendirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bundan ötürü  enflasyon olgusunun hüküm sürdüğü bir  ortamda para ve 
maliye politikaları etkinliğini  yitirecektir. Temel görevler olarak nitelendirebileceğimiz adalet, 
savunma, güvenliğin  şayet sadece devlet tarafından üstlenilmesi  para arzı artışına sebep olan 
kamu harcamalarının  da  azaltılması beklenilmektedir(Dileyici&Özkıvrak,2010:45). 

1960’larda başlayan ve oranı gittikçe artan enflasyon ve işsizlik nedeniyle Rasyonel Beklentiler 
Teorisi, Keynesyen Teori’ye ve Keynesyen makro modellere şiddetli eleştiriler yöneltmiştir. Bu 
olay, modası geçmiş sayılan sıkı para ve dengeli bütçe gibi klasik ilkelerin bir sonucu olarak 
doğmamıştır. Tam  tersine enflasyon riski taşımasına rağmen modern Keynesyen doktrinin, reel 
büyümeyi ve artan istihdamı vaad eden yüksek oranlı parasal genişlemeyi ve  bütçe açıklarını 
gerektiren politikalar doğrultusunda ortaya çıkmıştır (Savaş, 1993:234).  

Öncülüğünü 1986 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James M. Buchanan’ın yaptığı ,1960’lı yıllarda 
yaşanan ekonomik sorunlara çözüm olarak geliştirilen çağdaş iktisadi yaklaşımlardan biri de 
Kamu Tercihi Teorisi’dir. Kamu Tercihi yaklaşımının temelinde Neo-Klasik iktisatçıların 
geliştirdiği “Piyasa Başarısızlığı Teorisi” (Market Failure)’ne karşılık geliştirdikleri “Devletin 
Başarısızlığı Teorisi” vardır. Nasıl ki piyasa başarısızlığı teorisine göre piyasa tek başına, tam 
rekabetin yokluğu, dışsal ve içsel ekonomilerin ve tam kamusal mal ve hizmetlerin varlığı 
nedeniyle sosyal refahın optimizasyonun da başarısız ise ve bu nedenle devlete ihtiyaç varsa, 
devletin başarısızlığı teorisine göre devlet de tek başına optimumu sağlayamaz. Çünkü 
seçmenler siyasi karar alma sürecine karşı ilgisizdirler ve eğitim seviyelerinin farklılığı, tek yanlı 
bilgi sunumu vb. nedenlerle bilgi anlamında yoksundurlar. Bunların dışında baskı ve çıkar 
gruplarının varlığı, ortanca seçmenlerin toplumun büyük bir kesimini oluşturması nedeniyle bu 
seçmen grubuna yönelik politikalara ağırlık verilmesi gibi nedenler siyasal karar alma sürecinde 
optimum kararların alınmasını engellemektedir. Devletin büyümesini genel sebepleriyle 
inceleyen ,aynı zamanda sonuçlarınıda analiz ederek değerlendiren  Kamu Tercihi İktiçatçıları , 
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kamu sektörü alanındaki gelişmelerin  ekonomik ve siyasi anlamda  bozulmaları doğurduğunu 
ortaya atmaktadır.Bu yanlı iktisatçılara  göre bütçe açıları ekonomik bozulmalardan sadece 
biridir. Bunun sebebi ise kamu sektörü alanına diğer çeşitli görevler verilmesi  neticesinde bu 
alandaki kamu harcamalarının ,kamu gelirlerini geçerek sürekli artış göstermesidir. Böylece 
bütçe açığı ortaya çıkararak  bu açığın giderilebilmesi için de  gerekli olan finans kaynağının nasıl  
takviye edileceği noktasında başka bir problemi kendisiyle birlikte getirmektedir.Bütçe 
açıklarının finansmanı vergiler, iç ve dış borçlar veya para basımı yoluyla karşılanabilir. Vergilerin 
artırılması kişisel anlamda ödenen verginin gelire oranını ifade eden vergi yükünün artmasına 
neden olacaktır. Özellikle vergiler daha çok belli bir kesimden alınıyorsa, bu kesimin vergi 
yükünün daha da artmasına neden olacaktır. Vergi yükünün ağır olması tasarrufları(yatırımları)  
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklar vergi kaçakçılığına davetiye çıkartarak  kayıt 
dışı ekonomide artışlar ortaya çıkarmaktadır. Hükümet politikaları bu açıkları kapatmak için 
vergilere ağırlık vermeyip ,dış borçlanmaya gitmesi ülkenin hem döviz kaynaklarının hem de 
milli gelirini azaltmaktadır.Yüksek miktarda iç borçlanma ise faiz oranlarının artmasına yol açar. 
Bu da üretim ekonomisinden rant ekonomisine geçilmesine ve üretimde azalmaya yol açar. 
Sürekli olarak artan para arzı  enflasyon sorununu ortaya çıkaracaktır. Öte yandan devletin 
büyümesinin rüşvetin artması, rant kollama faaliyetlerinin genişlemesi, partizanlık, hizmet 
kayırmacılığı gibi politik hastalıklara yol açması söz konusudur. Denetimsizlik, kırtasiyecilik, 
üretimde verimsizlik, siyasi gücün bazı kesimlerin elinde toplanması gibi bazı sorunlar  devletin 
belli bir noktadan sonra büyümesiyle ortaya çıkar. Kamu tercihi iktisatçıları devletin gücünü ve  
yetkilerini kısıtlayarak ,ekonomik ve siyasi sorunların önüne geçilebileceğini ileri sürmüştür. Bu 
iktisatçılar  “Anayasal İktisat Teorisi”ni geliştirerek bu bağlamda devletin gücünü ve yetkilerini  
bu anayasalarla sınırlandırmayı hedeflemişlerdir(Dileyici&Özkıvrak,2010:46). 

5.Bütçe Açıkları ve Teorik Yaklaşımlar 

Bütçe açıklarının önemi konusunda teorik literatür de farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle 
hem politikacılar hem de hükümetler  Keynes öncesi  dönemlerde rol oynayan klasiklerin denk 
bütçe politikasını  Büyük Durgunluk döneminde bile tercih ederek uygulamışlardır. Keynes 
iktisat teorisi , yaptığı analizlerden  yola çıkarak talebin unsurlarını bütçe açıkları ve mali 
politikalar oluşturur kanısına varmışlardır (Corsetti ve Roubini, 1997:27). 

Keynesyen İktisatçılar  ekonominin durgunluk veya canlanma yaşadığı dönemlerde  devletlerin 
bütçede oluşacak olan açıkları dengelemesini gerekli görmemektedir. Onlar için önemli olan 
konjonktürel bütçenin dengelenmesidir. Ayrıca bütçe açıklarını maliye politikasının toplam talep 
üzerinde etkisinin açık bir göstergesi olarak görmüş ve yapısal bütçe açığı kavramını 
geliştirmiştir. Ortaya çıkan  bütçe açıklarının endojen  yani içsel  bir yapı biçiminde olduğunu  
savunan Keynesler ekonominin bu durumdan etkilenebileceğini ileri sürmektedir(Blanchard ve 
Fischer, 1989). Geleneksel Keynesci görüşe baktığımızda , hükümetlerin kendilerine verilen 
sorumluluğun hedefi  uzun dönemde ekonomik dengeyi sağlamak olduğu ve bu amaca ulaşmak 
için  bir araç olarak bütçe açıklarını kullanmıştır (Alavirad ve Athawale, 2005:39). 

Kamu açıkları klasik tanımda devlet  tarafından yapılan toplam gelir ve giderleri arsındaki fark 
olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama öncülüğünde  Kamu Kesimi Borçlanma Gereği’ni da 
açıklayabiliriz. Bir mali yıl  içerisinde ki dönemde devletin bütçesinde  yer alan    gelir ve 
giderlerinin  çıkartılması sonucunda  elde edilen değerin  bütçenin geliri üzerine pozitif etki 
yapmasına bütçe açığı olarak tanımlanabilir. Bütçe  gelirlerini oluşturan havuzda ; kişinin 
bireysel gelirlerinden,  dış ticaretten alınan vergiler ,mal ve hizmetlerden ,servetten  alınan 
gelirler; vergi gelirleri başlığı altında havuzda  toplanır. Devlet tarafından  idare edilen  kurumlar 
hasılatı ve devlet  payları vb. alanlarda  toplanan vergiler; vergi dışı  normal gelirler  başlığı 
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altında  bütçe gelirine eklenir. Hibe ve yardımlar özel gelirler  olarak bütçe gelirine eklenir ve 
son olarak ise fonlar da bütçe gelirini oluşturabilmektedir. (Dileyici&Özkıvrak,2010:46). 

Diğer taraftan Keynesyen görüş, tam istihdamın gerisinde olan bir ekonomide bütçe açıklarının 
gelecekte vergi mükelleflerinden borçlanmanın veya borç artısının bir işareti sayılmaması 
gerektiğini ve borçlanmanın yükünü algılayamayan bireylerin cari tüketimlerini artırarak 
yatırımları teşvik edilebileceğini ileri sürmüştür. Yani ekonominin bütçe açıklarıyla birlikte 
yüksek seviyelerde büyüme eğilimine  geçerek vergi gelirlerinde artış sağlanabilmektedir.. bu 
bağlamda ekonomide bütçe  açıkları çok önem arz ederek içinde bulunduğu koşullara  bağlı 
olarak  farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Neoklasik modelde toplam talep düzeyini bütçe 
açıklarının karşılanmasındaki yöntemler belirliyebilmektedir. Eğer bütçe açıklarının finansmanı 
noktasında vergi yerine borçlanmaya gidilmesi özel sektörün servetini  arttıracaktır . Bunun 
sonucunda  tüketim ve toplam talebin artması sağlanacaktır. Servet artısı ;gelecekteki vergilerle 
, özel sektörün borçlanma senetlerinden kaynaklanan  faiz ve anapara ödemelerinin finanse 
edileceğini algılayamamasında geçerli olacaktır. Bütçe açıklarının tam istihdam  varsayımı 
altında tahvil satışlarıyla karşılanması , reel faiz oranlarının artmasına yol açarak yatırım, net 
ihracat ve sermaye birikiminin dışlanması sonucunu doğuracaktır (Abizadeh &Yousefi 1999:66). 
Bu yöntemle  birlikte gelecek kuşaklar üzerinde yük oluşturan borçla; borçlanan bireylerin vefat 
etmesi durumunda  borcun faizler ve anaparasının büyük kısmının gelecekteki kuşaklara 
aktarılacağı belirtilmiştir (Gürler, 1998:22). 

Yeni klasik yaklaşım, toplam talebin ve fiyatların belirlenmesinde bütçe açıklarının önemli bir 
etkiye sahip olmadığını ileri sürerek neo klasik yaklaşımın mali politikalar konusunda özel 
sektörün rasyonel davranış ilkelerini dikkate almadığını ifade etmiştir. Ricardocu denklik 
Teoremi olarak bilinen bu yaklaşıma göre kamuoyu, borç finansmanının gelecekteki vergilerle 
finanse edileceğini anlayabilmektedir. Gelecekte oluşacak olan vergilerin değeri ,cari dönem 
içerisinde kaçınılan vergilerle dengelenebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca ulusal tasarruf 
düzeyindeki değişikliklerin özel sektörün  telafi edecek düzeyde ayarlanacağını bilmektedirler. 
Dolayısıyla böyle bir politika uygulaması sonucunda toplam talepte, faiz ve fiyatlar genel 
düzeyinde herhangi bir değişiklik ortaya çıkmayacağından kamu açıkları servet etkisi 
yaratmamakta ve sonuçta maliye politikası etkisiz olmaktadır (Dornbusch & Fischer, 
1994:587;Saçkan, 2006:11). 

Gelecekte beklenen vergilerdeki artışa bağlı olarak özel sektörde  tasarruflarını artıracaktır.. 
Artırılan  özel sektör tasarruflarının oluşturulması ya da  devlet tahvilleriyle bütçe açığının 
giderilmesi, faiz oranları, yatırımlar ve net ihracat üzerinde olumsuz bir etkiye neden 
olmayacaktır (Barth & Wells, 1999:44;Blanchard&Fischer, 1989). Böyle bir etkinin toplam kamu 
gelirleri içinde senyoraj gelirlerinin çok küçük bir paya sahip olduğu sanayileşme anlamında 
gelişmiş olan ülkelerde patlak verebileceğini iddia ederek  rasyonel beklentilere sahip  olan 
tüketicilerde böyle bir mali etkinin gerçekleşmeyeceğini  belirtmiştir. (Woodford 2001:670; 
Saçkan 2006:2) . 

Özellikle kendisini gelişmekte olan ülkelerde gösteren maliye politikasının olması gereken  
disiplinden yoksun olması , merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamada etkin politikalar 
yürütemeyeceği ve genel fiyat düzeyinin yansız olamayacağı bildirilmektedir. Genel fiyat 
düzeyindeki değişimlerin bütçe kısıtı ve maliye politikası uygulamalarından kaynaklanacağı 
seklindeki bu politikaya Ricardocu olmayan rejim denilmektedir. Sisteme bakıldığında ; kamu 
borçları, bütçe açıklarına bağlı olarak gelişerek servet etkisi  yaratmakla birlikte fiyatlar genel 
düzeyinin belirlenmesinde de rol oynamaktadır.  “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik” diye 
adlandırılan bu düşüncede, bütçe açıklarını karşılamak amacıyla devletin vergiler yada bir 
borçlanma politikasına dayanması sonucunda finanse edemeyeceği faiz yükü ile karşılaşmasının 
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muhakkak enflasyonu doğuracağını ifade etmiştir. Sonuçta SW, Ricardocu rejim altında bile 
maliye otoritesinin genel fiyat düzeyini etkilemesinin mümkün olduğunu ileri sürmüştür 
(Saçkan,2006:8-10; Uygur, 2001:385). 

 

6. Sonuç 

Siyasi bağlamda  devlet politikaları ve anlayışlarına bağlı olarak bu yapının mali yapısını 
oluşturan bütçe kavramı da değişmiştir. Halk  adına  toplanan gelirlerin ve yine halk adına 
harcanması olarak tanımlanan  bütçe , siyasi iktidarı elinde bulunduran hükümetlerin  
demokrasi mücadelesi için de önem arz ederek gelişmiştir. Yüzyıllar boyunca devletlerin bu 
mücadelesi neticesinde bütçe kavramı ortaya çıkmış olup her devlet  bütçeyi kendi 
anayasalarında açık bir şekilde ifade ederek yer vermiştir. 

Klasik iktisat akımı çok önceleri bütçenin denk olmasını benimsemiş, devletin ekonomideki rolü 
ile birlikte denk bütçeden bütçe açıkları kaçınılmaz bir hal almıştır.a ekonomiye müdahaleden 
devlet anlayışıyla birlikte   Önceleri Klasik iktisadın görüşleri doğrultusunda denk olması 
benimsenen bütçe, devletin ekonomideki payı ile birlikte yerini ekonomik denkliğe bırakmış ve 
açık bütçeler olağan hale gelmiştir. Siyasal gücü elinde bulunduran iktidar ekonomik alandaki 
yetkilerinin genişlemesiyle birlikte artık ekonomiyi bir politika aracı  olarak kullanmaya 
başlamıştır. 

Toplumsal ihtiyaçları  karşılamak ve bu hizmetleri  finanse etmek amacıyla toplanan kamu 
gelirleri ve harcamaları  politika amaçlarına da  hizmet eden bir vasıta haline gelmiştir. Artık 
kamu harcamaları ve kamu gelirleri, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve kamu hizmetlerinin 
finanse etmenin yanında politika amaca da hizmet eder hale gelmiştir. Bunun sonucu da bütçe 
açıkları oluşmakta ve teorik çözümler geliştirilmiştir. Geliştirilen teorik çözümler bütçe 
açıklarının çözümünde teorik anlamda aktif rol oynamaktadır. 
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Abstract 

An individual’s belief on being capable of carrying out a task is concerned with academic self-
efficacy. Self-efficacy is a self-judgment of an individual for the capacity of organizing the 
required activities and successfully carrying out them in order to exhibit a certain act 
(performance) (Bandura, 1997). Expected success and failure or a desired behavioral change in 
education process is not only about the education program or the information being learnt. 
This is because the most important point here is an individual’s belief on himself/herself. Self-
efficacy is a condition considered to have an effect on behavior. Rather, it is the potential of an 
individual to carry out a task as it concerns that individual having to make a preliminary 
preparation and know himself/herself concerning the tasks he/she is going to or willing to do. 
Additionally, it affects how people should think, feel, motivate themselves, and act (Bandura, 
1995). The self-efficacy belief reflecting on human behaviors as a result of these effects 
determines the effort to be made by the people, decisiveness, and assertiveness levels (Aydın, 
2014). The results of the studies have indicated that the perceived self-efficacy of the students 
is positively related to the learning outcomes such as task selection, task continuity, effective 
student activities and academic success (Zimmerman, 1989). Self-efficacy perception is the 
individual’s belief on himself/herself concerning these tasks. The purpose of this study is to 
determine the academic self- efficacies of Turkish teacher candidates, who constitute the basis 
of education process. In brief, self-efficacy relies on the belief on skills and it is required in order 
to arrange and reveal a behavior that is necessary for reaching goals (Bıkmaz, 2004; Hamurcu, 
2006; Özçelik and Kurt, 2007, Aslan, 2010). This study was conducted in the survey model in 
order to determine the academic self-efficacies of Turkish teaching students. “Survey models 
are the research approaches that aim to describe a past or existing situation as it was/is” 
(Karasar, 2010:77).“In survey studies, the aim is to find out the opinions or characteristics of 
numerous participants” (Büyüköztürk, 2008:248).The sample of the study consisted of the 
students studying at the department of Social Sciences and Turkish Teaching in the Faculty of 
Education, Kafkas University in the academic year of 2016-2017. The data were collected by 
using “Academic Self-Efficacy Scale” developed by Jerusalem and Schwarzer (1981), and 
adapted into Turkish by Yılmaz, Gürçay, and Ekici. The data were analyzed in terms of variables 
such as gender, class and age. The data obtained would be shared in the following stages. 

Keywords: Turkish Teacher, Academic Self-efficacy, Education, Teaching. 

Türkçe Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterlikleri 

Özet 

Bu çalışmada amaç eğitim-öğretim sürecinin temelini oluşturan Türkçe öğretmen adaylarının 
akademik öz yeterliklerini belirlemektir. Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Kafkas 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan 
öğrenciler oluşturmuştur. Veriler Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve 
Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ile 
toplanmıştır. Veriler cinsiyet, sınıf, yaş gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin iyi düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş ve cinsiyet değişkeni 
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bakımından anlamlı bir farklılık gösterdiği sınıf, mezun olunan lise türü ve anne eğitimi 
değişkenleri bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni, akademik öz yeterlik, eğitim, öğretim. 

Giriş  

Dil öğretimi bir dilin sadece gramer yapısıyla ilgili değildir. Dil onu konuşan toplumun canlı bir 
parçasıdır. Zira insanlar o dille ağla o dille gülerler. O dille destanlarını yazar, ağıtlarını yakar, 
kimi zaman tarih yazar kimi zaman tarih yaparlar. İşte bu nedenle Türkçe’yi öğretecek olan 
öğretmen adaylarının alanla ilgili duygu, düşünce ve becerileri üzerinde durulmalıdır. Öğretmen 
adaylarının tutum ve motivasyonları yaptıkları işe yansır ve işin başarı ya da başarısız olmasında 
rol oynar. Bu nedenle bireyin öz yeterliği dikkate alınmalıdır. 

Bireyin bir işi yapabilme ile ilgili kendine olan inancı akademik öz yeterliğiyle ilgilidir. Özyeterlik 
(self-efficacy), bireyin belli bir edimi (performansı) göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip 
başarılı bir biçimde yapabilme yeterliğine ilişkin kendi yargısıdır (Bandura, 1997).  Eğitim ve 
öğretim sürecinde beklenen başarı ve başarısızlık ya da istenilen davranış değişikliği sadece 
öğretim programı ya da öğrenilen bilgilerden ibaret değildir. Zira burada en önemli nokta 
bireyin kendisine olan inancıdır. Öz yeterlik davranış üzerinde etkisi olduğu düşünülen bir 
durumdur. Daha ziyade bireyin bir işi yapabilme potansiyelidir. Zira bireyin yapacağı ya da 
yapmak istediği işlerle ilgili bir ön hazırlığı ve kendini tanıması söz konusudur. Ayrıca insanların 
nasıl düşünmesi, hissetmesi, kendini motive etmesi ve hareket etmesi gerektiğini de etkiler 
(Bandura, 1995). Bu etkilerin bir sonucu olarak insan davranışlarına yansıyan öz-yeterlik inancı 
insanların gösterecekleri çabayı, kararlılığı ve girişkenlik düzeylerini belirlemektedir (Aydın, 
2014). Yapılan araştırmaların sonuçları öğrencilerin öz-yeterlik algısının görev seçimi, görevde 
süreklilik, etkili öğrenci aktiviteleri ve akademik başarı gibi öğrenme sonuçları ile pozitif bir 
şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Zimmerman, 1989).  

Dili ve becerilerini öğretecek olan Türkçe öğretmenlerinin yapacakları işle ilgili kendilerini ne 
derece yeterli gördükleri, bu alanda kendileri ile ilgili ne durumda olduklarını bilmeleri başarılı 
olmaları ve başarılı bireyler yetiştirmeleri adına önemlidir. Zira kendini ve potansiyelini bilen, 
ufku geniş öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler topluma büyük oranda değer katacaktır. Bu 
nedenle Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin incelenmeye değer bir konu 
olduğu düşünülmektedir. 

Yöntem  

Bu araştırma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Akademik öz yeterliklerinin tespitine 
yönelik olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. “Tarama araştırmalarında amaç; çok 
sayıda katılımcının görüş ya da özelliklerinin belirlenmesidir” (Büyüköztürk, 2008:248). 

Çalışma grubu 

Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 
ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik 
özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Veriler Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) 
tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Öz yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Akademik 
Özyeterlik Ölçeği Türkçe’ye çevrilerek, 672 üniversite öğrencisine uygulanmış, geçerlik ve 
güvenirliği belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, orijinal ölçekte 7 olan madde sayısı, Türkçe 
ölçekte de korunmuştur. Faktör analizi sonuçlarına göre, Türkçe ölçeğin de orijinal ölçek gibi tek 
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boyutlu olduğu tespit edilmiştir. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri .87 olarak 
belirtilmiştir. Türkçe ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik değeri ise .79 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri 

Demografik Özellikler                                        Frekans (f) Yüzde (%) 

 
Cinsiyet 

Kız 66 56.9 

Erkek 50 43.1 

Toplam 116 100.0 

 
Yaş 

1(19,20,21) 49 42.2 

2(22,23,24) 67 57.8 

Toplam 116 100.0 

 
Sınıf  

1(3)               57 49,1 

2(4)               59 50,9 

Toplam 116 100.0 

 

Bulgular ve Yorum 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından 
incelenmiştir. Bu doğrultuda önce öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin ne düzeyde 
olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlere bakılmıştır. Bulgular tablo 2’de 
verilmiştir. 

Tablo 2.  Ortalamalar 

Değişkenler            N  Ss 

Akademik öz yeterlik             116                 22,12                     3.08  
Toplam                                                                   

 

Akademik öz yeterlik ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 28, en düşük puan ise 7’dir. Tablo 
2 incelendiğinde öğretmen adaylarının ortalamalarının iyi denebilecek bir düzeyde olduğu 
görülmektedir. 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine göre 
faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular 
tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları 

 Cinsiyet     N      S       Sd    t p 

Akademik  
öz yeterlik  

      Kız  66 22,63   3.14  
     109.6 

 
 2.09 

 
.038      Erkek   50 21,44   2.90 

p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının akademik öz yeterliğin cinsiyet değişkeni adına 
anlamlı olduğu görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın kız öğrencilerin lehine olduğu 
tespit edilmiştir. 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf değişkenine göre 
faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular 
tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Sınıf değişkenine göre t testi sonuçları 

        Sınıf   N      S        Sd    t p 

Akademik 
Öz yeterlik 

    1(3.sınıf)  57 22,17   3,15  
      113,4 

 
,187 

 
,852     2.(4.sınıf)    59 22,06   3,04 

p>.05 

Tablo 4 incelendiğine öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf değişkeni 
bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş değişkenine göre faklılık 
gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 
5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Yaş değişkenine göre t testi sonuçları 

     Yaş     N      S       Sd    t p 

Akademik  
öz yeterlik  

1(19,20,21)  49 22,63   2,42  
     109.6 

 
 2.09 

 
.038 2(22,23,24)   67 21,74   3,46 

p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın 1 (19,20,21) 
yaş aralığında olan öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin mezun olunan lise türü 
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Mezun olunan lise türü değişkenine göre t testi sonuçları 

Alt boyutlar Mezun Olunan  
Lise Türü 

   N      S        Sd    t p 

Akademik 
öz yeterlik 

1(Düz li.)    79 21,81   3,30 
91,76 -1,59 ,081 

2(Anadolu lis.)   37 22,78   2,47 

p>.05 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin mezun olunan lise türü 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin anne eğitim durumu 
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla Anova yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Anne eğitim durumu değişkenine göre Anova sonuçları 

Alt boyutlar Gruplar N     S         F                   p        

 
Akademik  
Öz yeterlik 
  

1(yok) 46 22,21 3,01  
 
     ,612 

 
 
                 ,655 

 
 
 

2(ilkokul) 52 21,98 3,25 

3(ortaokul) 10 22,60 3,33 

4(lise) 7 21,28 1,97 

5(ünv.) 1 26,00  

p>.05 

X

X

X

X
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Tablo 7 incelendiğinde öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin anne eğitim durumu 
değişkenine göre herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleri incelenmiştir. Bu amaçla önce 
öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik ortalama puanlarına bakılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin iyi düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sonuç çalışma adına olumludur. Zira öğretmen adaylarının öğrenme ve kendini 
tanıma adına öz yeterliklerinin iyi olması öğretmen olduklarında da öğrencilerine iyi birer rehber 
olabileceklerinin kanıtıdır. Literatürde benzer sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır. Çuhadar, 
Gündüz ve Tanyeri (2013) yaptıkları çalışmada BÖTE bölümü öğrencilerinin akademik öz 
yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Yalmancı ve Aydın (2014) tarafından 
yapılan bir çalışmada Fen Bilgisi öğretmenlerinin akademik öz yeterlik algılarının yüksek 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Oğuz (2012) Sınıf öğretmeni adaylarıyla yaptığı bir çalışmada 
öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu tespit 
etmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz 
yeterliklerinin cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı bir fark gösterdiği ve bu farkın kız 
öğrenciler lehine olduğudur. Literatür tarandığında benzer ve farklı sonuçları olan çalışmalara 
rastlanmıştır. Çuhadar, Gündüz ve Tanyeri (2013) yaptıkları çalışmada BÖTE bölümü 
öğrencilerinin akademik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir 
farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. Cinsiyet değişkeninin anlamlı bir farklılık göstermediği 
başka çalışmalara da rastlanmıştır (Yalmancı ve Aydın, 2014; Özsüer, İnal, Uyanık ve Ergün, 
2011; Oğuz, 2012). Yağcı ve Aksoy (2015) müzik öğretmeni adaylarıyla yaptıkları bir çalışmada 
erkek öğretmen adaylarının akademik öz yeterlik düzeylerinin kadın öğretmen adaylarından 
daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Durdukoca (2010) yaptığı çalışmada erkek öğretmen 
adaylarının öz yeterlik düzeylerinin kadın öğretmen adaylarından daha yüksek olduğunu tespit 
etmiştir.  

Elde edilen bir diğer sonuca göre Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf 
değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde 
benzer ve farklı sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır. Çuhadar, Gündüz ve Tanyeri (2013) 
yaptıkları bir çalışmada öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf düzeyine göre 
anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. Yağcı ve Aksoy (2015) ise sınıf değişkeni 
bakımından anlamlı bir farklılık olduğunu bunun da 1. sınıflar lehine olduğunu tespit etmişlerdir. 
Yalmancı ve Aydın (2014) ise yaptıkları çalışmada 3. ve 4. sınıfların akademik öz yeterliklerinin 1. 
ve 2. sınıflara oranla daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Oğuz (2012) yaptığı çalışmada 
yine 4. sınıfların lehine olan sonuçlara ulaşmıştır. 

Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise Türkçe Öğretmeni adaylarının akademik öz 
yeterliklerinin yaş değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık gösterdiğidir. Bu farkın 1(19,20,21) 
yaş aralığında olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuç ışığında öğretmen adaylarının daha küçük 
yaşlarda öğrenme adına kendilerine olan inançlarının daha iyi durumda olduğu söylenebilir. 
Literatür tarandığında bu bulgunun aksi yönde sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır. Yağcı ve 
Aksoy (2015) yaptıkları bir çalışmada herhangi anlamlı bir farklılığa rastlamazken Oğuz (2012) 
yaş arttıkça öğretmen adaylarının akademik öz yeterliklerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin mezun olunan lise türü ve 
anne eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Yağcı 
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ve Aksoy (2015) yaptıkları çalışma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının anne eğitim düzeyi 
ile akademik öz yeterlikleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kaynakça  

Aydın,  S. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz yeterliklerinin yapısal 
eşitlik modeliyle incelenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic. 9(2).221-230. 

Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), 
Self-Efficacy in Changing Societies (pp. 1-45). New York: Cambridge University Pres.  

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.  

Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 

Çuhadar, C., Gündüz, Ş., ve Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü öğrencilerinin 
ders çalışma yaklaşımlarının ve akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 9(1). 251-259. 

Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10/1. 69-77. 

Jerusalem, M., ve Schwarzer, R. (1981). Fragebogen zur Erfassung von “Selbstwirksamkeit. Skalen zur 
Befindlichkeit und Personenlichkeit In R. Schxarzer (Hrsg.). (Forschungsbericht No. 5). Berlin: Freie 
Universitaet, Institut fer Psychologie.  

Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of 
Educational Sciences International, 2(2).15-28.  

Özsüer, S., İnal, G., Uyanik, Ö., & Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören 
öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of 
Social Sciences, 13(2).113-125. 

Yağcı, U., ve Aksoy, V. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleriyle öğretmenlik öz 
yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 1(33), 84-104. 

Yalmancı, S. G., ve Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının 
incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2). 21-27. 

Yılmaz, M., Gürçay, D. ve Ekici, G. (2007) Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 253-259.  

Zimmerman, B.J., (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of 
Educational Pyschology, 81(3): 329-339. 



 

 

199 
 

Determining the Metacognitive Reading Strategies of Turkish Teacher 
Candidates 

Berna Ürün Karahan1 

1 Kafkas University, Faculty of Education, Kars, Turkey 

*Sorumlu yazar/Corresponding Author: bernacan61@hotmail.com  

Abstract 

Reading is the process of understanding and interpretation. There are various factors that 
affect this process from the beginning to the end. In fact, reading is the act of processing, 
storing, and using the materials received by an individual from a kind of text or surrounding. 
“Reading is the activity of seeing, perceiving, comprehending, and interpreting the words, 
sentences or a text as a whole with its all elements” (Gündüz and Şimşek, 2011; 13). Reading 
comprehension, on the other hand, is the product reached as a result of this complicated 
process. Therefore, it is important for this product to be sound and healthy, and subsequently 
to be renewable and usable. For this reason, the process of reading and understanding should 
be made free from any type of problem and the individual should be ensured to come to 
conclusion through his/her own knowledge and skills. Reading is the most economical way used 
while an individual gathers knowledge. Additionally, this concept is one of 4 main language 
skills that are the cornerstone of being successful in the process of education, and in order to 
reach self-realization in the society. The acquisition of this skill and its use in the process is a 
condition that requires extreme care as the most important result of reading is the 
understanding. Understanding accurately can only take place through accurate reading, and in 
order to achieve this, pre-reading, reading, and post-reading stages should be analyzed 
carefully. How advanced a nation may be is related to its educational level and development. 
Nevertheless, the progression of a society takes place through a studying, educated generation. 
For this reason, the acquisition of the skills of reading and reading comprehension, the stage 
following the acquisition should provide benefits to individuals. The problems likely to arise 
during this process should be taken into account and overcome. The purpose of this study is to 
determine the metacognitive reading strategies of Turkish teacher candidates, who are to teach 
the skills of a language. This study was conducted in the survey model in order to determine the 
metacognitive reading strategies of Turkish teaching students. “Survey models are research 
approaches that aim to describe a past or existing situation as it was/is”(Karasar, 2010:77).“In 
survey studies, the aim is to determine the opinions or characteristics of numerous 
participants” (Büyüköztürk, 2008:248). The sample of the study consisted of the students 
studying at the department of Social Sciences and Turkish Teaching in the Faculty of Education, 
Kafkas University in the academic year of 2016-2017. The data were collected by using 
“Metacognitive Reading Strategies Questionnaire” developed by Taraban, Kerr and Rynearson 
(2004), and adapted into Turkish by Çöğmen and Saracaloğlu (2010). The data obtained would 
be shared in the following stages. 

Keywords: Turkish Teacher, Metacognitive Reading, Strategy, Teaching. 

Türkçe Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Okuma Stratejilerinin Belirlenmesi 

Özet 

 Bu çalışmada amaç dilin becerilerini öğretecek olan Türkçe öğretmeni adaylarının üst 
bilişsel okuma stratejilerini belirlemektir. Bu araştırma, Türkçe öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin tespitine yönelik olarak tarama modelinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim 
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Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. 
Veriler Taraban, Kerr ve Rynearson (2004) tarafından geliştirilen Çöğmen ve Saracaloğlu (2010) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının ortalamalarının üst bilişsel okuma stratejileri 
ölçeğinin analitik stratejiler alt boyutunda iyi, pragmatik stratejiler alt boyutunda ise yüksek 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin 
pragmatik stratejiler alt boyutu için cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin yaş, 
sınıf ve anne eğitimi değişkenleri bakımından herhangi anlamlı bir fark göstermediği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretmeni, üst bilişsel okuma, strateji, öğretim. 

Giriş 

Okuma bir anlama ve anlamlandırma sürecidir. Bu sürecin başından sonuna kadar etkilendiği 
çeşitli faktörler vardır. Zira okuma bir nevi bireyin metinden ya da çevreden aldığı malzemeleri 
işleme, depolama ve kullanma işidir. “Okuma; sözcükleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün 
unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve anlamlandırma etkinliğidir” (Gündüz ve Şimşek, 2011; 
13). Okuduğunu anlama ise bu karmaşık işleyişin sonucunda ulaşılan üründür. İşte bu ürünün 
sağlam ve sağlıklı olması, sonrasında yenilenebilir ve kullanılabilir olması önemlidir. Bu nedenle 
okuma ve anlama süreci her türlü problemden arındırılmalı ve bireyin kendi bilgi ve becerileriyle 
sonuca ulaşması sağlanmalıdır. Okuma bireyin bilgi edinmede kullandığı en ekonomik yoldur. 
Aynı zamanda toplumda kendini gerçekleştirebilmek ve eğitim-öğretim sürecinde başarılı 
olmanın temel taşı olan bu kavram 4 temel dil becerisinden biridir. Bu becerinin edinimi ve 
süreç içinde kullanımı oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Zira okumanın en önemli 
sonucu anlamadır. Doğru anlama ancak doğru okuma ile oluşur. Doğru okuma ise; okuma 
öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası stratejilerinin doğru kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu 
nedenle okuma stratejileri üstünde durulması gereken kavramlardır. 

Okuma stratejilerinin kullanımı bireyle ilgilidir. İyi ya da zayıf okuyucu olma özelliği bu 
stratejilerin kullanımını da etkiler. Bu durum bilişsel farkındalık, biliş ve üst biliş kavramlarını 
ortaya çıkarmaktadır. “Bilişsel farkındalık becerilerine sahip olan bir birey; öncelikle öğreneceği 
konuya motive olur, dikkatini yoğunlaştırır, tutum geliştirir. Bu bilişsel farkındalık, kişinin kendisi 
hakkındaki bilgisini ve düşüncesini kontrol edebilmesini sağlar. Daha sonra ne bildiğini ve ne 
bilmesi gerektiğini değerlendirir” (Çeçen ve Alver, 2011;43). 

Üst biliş ise ilk defa Flavel (1979) tarafından kullanılan bir kavramdır. Flavel (1979) üst bilişi 
“biliş, öz-kontrol, öz-denetim kavramları üzerinde durmuştur. Bu kavramlar bireyin kendi zihnini 
kontrol etmesi ve öğrenmesiyle ilgili birtakım stratejiler kullanarak öğrenme sürecini 
denetlemesi anlamına gelmektedir” diye tanımlamaktadır. (Flavel, 1979; akt. Kana, 2014;101). 
Kendini bilen ve potansiyeli hakkında bilgi sahibi olan bireylerin öğrenme sürecinde de başarılı 
olmaları kaçınılmazdır. “Eğer öğrenciler bilişsel bilgilerini ve bilişsel düzenleme becerilerini 
geliştirmişlerse, onlar üstbilişlerini kullanıyor demektir ve akademik olarak üstünler demektir. 
(Young ve Fry, 2008; akt. Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. 2011). 

Bir milletin gelişmişliği eğitim düzeyi ve kalkınmışlığıyla ilgilidir. Ancak toplumun belli aşamalara 
gelmesi okuyan, eğitimli bir nesille gerçekleşir. Bu nedenle okuma ve okuduğunu anlama 
becerilerinin hem kazandırılması hem de sonrasında birey fayda sağlaması gerekir. Bu süreçte 
olası yaşanabilecek problemler dikkate alınmalı ve giderilmelidir. 

 



 

 

201 
 

Yöntem 

Bu araştırma, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin 
tespitine yönelik olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. “Tarama modelleri, geçmişte ya 
da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2010:77). 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 
ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik 
özelikleri ile ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri 

 

Veri Toplama Aracı 

Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği: Taraban, Kerr ve Rynearson (2004) tarafından geliştirilen 
Çöğmen ve Saracaloğlu (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek; toplam 2 alt boyut ve 22 
maddeden oluşmaktadır. Bu alt boyutlar analitik stratejiler ve pragmatik stratejiler olarak 
adlandırılmışlardır. Ölçek 5’li likert yapıdadır. Ölçek orijinal halinde faktör yükü 0.40’ın üzerinde 
kalan 22 maddeden oluşmuştur. Birinci alt boyut okuduğunu anlama sırasında bilişsel süreçleri 
içeren analitik stratejiler adını, ikinci alt boyut ise akademik çalışma ve başarı sürecindeki 
davranışları içeren pragmatik stratejiler adını almıştır. Ölçeğin güvenirliği 0.84, birinci boyutun 
0.85, ikinci boyutun ise 0.75’tir. Her iki boyutun toplam varyansın %34.75’ini açıkladığı tespit 
edilmiştir. 

Uyarlama sırasında ise ölçek Türkçe’ye ve sonra İngilizce’ye çevirilmiş ve karşılaştırılmıştır. 
Yapılan uygulamalar sonucunda ölçeği orijinalinde olduğu gibi iki alt boyut aynen kalmıştır. 
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .81; analitik stratejiler alt boyutu için 
.78 ve pragmatik stratejiler alt boyutu için ise .82 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam varyansın 
%32.96’sını açıklamaktadır. 

Bulgular ve Yorum 

Çalışmada Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin çeşitli 
değişkenler açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda önce öğrencilerin üst bilişsel okuma 
stratejilerinin ne düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ortalama değerlere bakılmıştır. 
Bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

Demografik Özellikler                                        Frekans (f) Yüzde (%) 

 
Cinsiyet 

Kız 66 56.9 

Erkek 50 43.1 

Toplam 116 100.0 

 
Yaş 

1(19,20,21) 49 42.2 

2(22,23,24) 67 57.8 

Toplam 116 100.0 

 
Sınıf  

1(3)               57 49,1 

2(4)               59 50,9 

Toplam 116 100.0 
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Tablo 2.  Ortalamalar 

Değişkenler            N  Ss 

Analitik stratejiler                   116                 60,58                        6,13  

Pragmatik stratejiler              116                 25,17                        3,18 

 

Üst bilişsel okuma stratejileri ölçeğinin analitik stratejiler alt boyutundan alınabilecek en yüksek 
puan 80, en düşük puan ise 16’dır. Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin bu alt boyut için 
ortalamalarının iyi denebilecek bir düzeyde olduğu söylenebilir. Üst bilişsel okuma stratejileri 
ölçeğinin pragmatik stratejiler alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 30, en düşük puan 
ise 6’dır. Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin bu alt boyut için ortalamalarının yüksek 
denebilecek bir düzeyde olduğu söylenebilir 

Çalışmada Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin cinsiyet 
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları 

 Cinsiyet     N      S       Sd    t p 

Analitik  
stratejiler                    

      Kız  66 61,40   6,68  
     113,9 

 
 1,67 

 
,097      Erkek   50 59,50   5,18 

Pragmatik  
stratejiler                 

      Kız   66 25,89   3,09   
     106,0 

 
2,89 

 
,005      Erkek   50 24,22   3,07 

p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin pragmatik 
stratejiler alt boyutunda cinsiyet değişkeni adına anlamlı olduğu görülmektedir. Ortalamalara 
bakıldığında bu farkın kız öğrencilerin lehine olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin analitik stratejiler 
alt boyutunda ise cinsiyet değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir. 

Çalışmada Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin sınıf 
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Sınıf değişkenine göre t testi sonuçları 

        Sınıf      N      S        Sd    t p 

Analitik  
stratejiler                    

    1(3.sınıf)   57 60,59   6,06  
      113,9 

 
,018 

 
,986     2.(4.sınıf)    59 60,57   6,25 

Pragmatik  
stratejiler                 

    1(3.sınıf)    57 24,94   3,50   

    2.(4.sınıf)    59 25,38   2,84      107,8 ,155          ,456 

p>.05 

Tablo 4 incelendiğine öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin sınıf değişkeni 
bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Çalışmada Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin yaş 
değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Yaş değişkenine göre t testi sonuçları 

     Yaş     N      S       Sd    t p 

Analitik  
stratejiler                    

1(19,20,21)  49 61,12   5,04  
     113,9 

 
 ,80 

 
,423 

2(22,23,24)   67 60,19   6,82    

Pragmatik  
stratejiler                 

1(19,20,21)   49 25,06   3,01  
   108,6      -,32 

 
,749 2(22,23,24)   67 25,25   3,31 

p>05 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin yaş değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

Çalışmada Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerinin anne 
eğitim durumu değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla 
Anova yapılmıştır. 5 (üniversite mezunu anne sayısı 1 olduğu için analizlere dahil edilmemiştir) 
Elde edilen bulgular tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Anne eğitim durumu değişkenine göre Anova sonuçları 

Alt boyutlar Gruplar N     S         F                   p        

 
Analitik  
stratejiler  

1(yok) 46 60,58 5,91  
 
     ,080 

 
 
                 ,655 

 
 
 

2(ilkokul) 52 60,50 6,58 

3(ortaokul) 10 61,20 6,44 

4(lise) 7 59,71 4,82 

 
Pragmatik  
stratejiler                 

1(yok) 46 25,36 2,92  
 
     ,351                    ,789 

 

2(ilkokul) 52 24,80 3,30 

3(ortaokul) 10 25,30 3,71 

4(lise) 7 25,71 3,30 

p>.05 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin anne eğitim 
durumu değişkenine göre herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri üzerinde durulmuştur. Bu 
doğrultuda önce Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin ne düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre analitik stratejiler alt boyutunda iyi, 
pragmatik stratejiler alt boyutunda ise yüksek denebilecek düzeyde ortalamalara sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Bu istenilen bir sonuçtur. Zira Türkçe öğretmeni adaylarının okuma ile ilgili 
yeterliliklerinin ortalamanın üstünde olması sevindiricidir. Literatürde benzer ve farklı sonuçları 
olan çalışmalara rastlanmıştır. Çeçen ve Alver (2011) Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel 
okuma stratejilerinin iyi düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Dilci ve Babacan (2011) Öğretmen 
adaylarıyla yaptıkları bir çalışmada üst bilişsel okuma stratejilerinin sıklıkla kullanıldığı sonucuna 
varmışlardır. Akın, ve Çeçen (2014) yaptıkları çalışma sonucunda öğrencilerin okuma stratejileri 
üstbilişsel farkındalık düzeylerini, ölçeğin tümü için yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur.  
Karasakaloğlu, Saracaloğu ve Özelçi (2012) ise yaptıkları bir çalışma sonucunda öğrencilerin üst 
bilişsel okuma stratejilerini kullanma düzeylerin genel olarak orta düzeyde olduğunu tespit 
etmişlerdir. Benzer bir şekilde Ateş (2013) yaptığı bir çalışma sonucunda öğrencilerin üst bilişsel 
okuma stratejilerinin orta düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

X

X
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Çalışmada araştırılan bir diğer konu ise Türkçe öğretmeni adaylarının üs bilişsel okuma 
stratejilerinin cinsiyet değişkeni bakımından herhangi bir fark gösterip göstermediğidir. Elde 
edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin pragmatik 
stratejiler alt boyutunda cinsiyet değişkeni adına anlamlı olduğu ve bu farkın kız öğrencilerin 
lehine olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin analitik stratejiler alt boyutunda ise cinsiyet değişkeni 
bakımından herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuç benzer 
çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Benzer olarak Çeçen ve Alver (2011) yaptıkları çalışmada 
Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin analitik stratejiler alt boyutunda 
herhangi anlamlı bir farklılık olmadığı pragmatik stratejiler at boyutunda anlamlı bir fark olduğu 
bu farkın da kız öğrencilerin lehine olduğu sonucuna varmışlardır. Ülkemizde genelde kız 
öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldukları bir 
gerçektir. Bu durumu yetişme şekli, toplumun yapısı ve kız çocuklarının yapısıyla ilgili olduğu 
sonucuna varılabilir. Literatürde benzer sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır (Akın, ve Çeçen, 
2014; Bağçeci, Döş ve Sarıca, 2011; Ateş, 2013; Bozkurt ve Memiş, 2013; Kana, 2014). 
Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Özelçi (2012) ise yaptıkları çalışma sonucunda Türkçe öğretmeni 
adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin sadece pragmatik stratejiler alt boyutunda cinsiyete 
göre anlamlı bir fark gösterdiği, bu farkın ise erkek öğrenciler lehine olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çalışmada üzerinde durulan sınıf, yaş ve anne eğitimi değişkenlerinin Türkçe öğretmeni 
adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri üzerinde herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir. Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Özelçi (2012) yaptıkları çalışma sonucunda 
Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejilerinin sınıf değişkeni bakımından 
herhangi anlamlı bir farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. Kana (2014) ise 5 ve 6 sınıflar ile 
yaptığı bir çalışmada sınıf değişkeni adına anlamlı farklılık olduğu bu farkın 6. sınıflar lehine 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çeçen ve Alver (2011) Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel 
okuma stratejilerinin sınıf değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık gösterdiği bu farkın 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerinin lehine olduğunu tespit etmişlerdir.  

Akın ve Çeçen (2014) ortaokul öğrencileriyle yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin okuma 
stratejileri üstbilişsel farkındalıklarının anne eğitimi değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir 
farklılık göstermediğini tespit etmişlerdir. 
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Abstract  

The purpose of this research was to identify and assess to what extent outdoor activities of 
sixth grade students were influential on their attitudes to the social studies lesson, observe the 
differences between education by traditional methods and education by the method of 
outdoor activities, and make suggestions based on the results obtained. For this purpose, two 
groups were formed including an experiment group and a control group. Brainstorming and, 
from traditional education techniques, verbal lecture and question & answer technique were 
applied to the control group while brainstorming and an education technique based on outdoor 
activities were applied to the experiment group. The experimental design of pretest-posttest 
with a control group was utilized in the study. The experiment group of the study consisted of a 
total of 43 students attending the classrooms no. 6-A and 6-B in the Fevzi Paşa Secondary 
School in the city of Kars, Turkey. For assessment of results, the scale for attitudes to the social 
studies lesson was used as the pretest and posttest, and the Students' Self Evaluation Form, the 
Group Self Evaluation Form and the Group Evaluation Form were utilized to assess the process. 
Tables of means, standard variations and significances were created for the analysis of the data 
obtained regarding process assessment, and the experiment and control groups were 
compared in the tabularized form. The Wilcoxon Signed Ranks Test, which is the nonparametric 
equivalent of the t-test for dependent samples, was utilized regarding the differences between 
pretests and posttests and the Mann Whitney-U test, which is the equivalent of the t-test for 
independent samples, was utilized regarding the differences between the experiment and 
control groups. It was found based on process assessments that the average scores of the 
experiment group, which carried out outdoor activities, were higher than that of the control 
group, and that, therefore, outdoor activities made a positive and significant contribution. It is 
concluded that teaching of social studies by utilization of educational methods based on 
outdoor activities improves attitudes of students to the social studies lesson and that this 
improvement is statistically significant based on the pretest and posttest attitude scores we 
obtained.   

Keywords: Kars, Activity, Social Studies, Attitude.  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Etkinlikler: Kars İli Örneği64 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; 6. sınıf öğrencilerinde, sınıf dışı etkinliğin, sosyal bilgiler dersinde 
öğrencilerin tutumlarına ne derece etkili olduğunu görmek ve değerlendirmek; geleneksel 
yöntemler ile sınıf dışı etkinlik yöntemi ile öğretim arasındaki farklılıkları gözlemlemek ve elde 
edilen sonuçlar ışığında öneriler geliştirmektir. Bu amaçla biri deney biri kontrol olmak üzere iki 
grup oluşturularak kontrol grubuna beyin fırtınası ve geleneksel öğrenme tekniklerinden sözlü 
anlatım ve soru cevap tekniği uygulanmış, deney grubuna beyin fırtınası ile sınıf dışı 
etkinliklerden yararlanmasına dayalı öğretim tekniği uygulanmıştır. Araştırmada kontrol gruplu 
öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kars ili Fevzi Paşa 

                                                           
64  Bu çalışma birinci yazarın, danışmanlığında 2015 yılında tamamlamış olan “ 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı 
Etkinlikler: Kars İli Örneği ” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
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Ortaokulu 6-A ve 6-B şubelerinde öğrenim gören toplam 43 öğrenciden oluşmaktadır. Sonuç 
değerlendirmeleri için öntest ve sontest olarak sosyal bilgiler tutum ölçeği, süreç 
değerlendirmek için ise Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu, 
Grup Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Süreç değerlendirmesi için elde edilen verilerin analizi 
için ortalama, standart sapma ve anlamlılık tabloları oluşturulmuş ve deney kontrol grupları 
arasında karşılaştırmalı olarak tablolaştırılmıştır. Öntest-sontest arası farklara adına ilişkili 
örneklemler için t testinin nonparametrik olan karşılığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
kullanılmıştır, deney ve kontrol grubu arasındaki farklara bakmak için ise ilişkisiz örneklemler 
için t testinin karşılığı olan Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.  Süreç değerlendirmeleri 
açısından sınıf dışı etkinliklerde bulunan deney grubunun puan ortalamalarının kontrol 
grubundan daha fazla olduğu görülmüş, sınıf dışı etkinliklerin grup değerlendirmesinde olumlu 
ve anlamlı bir etki yarattığı görülmüştür. Sınıf dışı etkinliklere dayalı öğretim yöntemlerinden 
yararlanarak yürütülen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik 
tutumlarını olumlu olarak artırdığı ve bu artışın ön test – son test tutum puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Kars, etkinlik, sosyal bilgiler, tutum. 

GİRİŞ  

İnsanlar varoluşlarından bugüne değin geçirdikleri zaman içerisinde; ihtiyaçlarını gidermede, 
sorunlarını çözüme kovuşturmada, sahip oldukları bilgi ve yeteneklerini gelecek nesillere 
aktarmada kullandığı yol eğitimdir65. Bu bağlamda günümüzde eğitimin içeriği genişlemiştir. 
Bilgi ve iletişim çağında ihtiyaç duyulan insanın yetiştirilmesi eski kalıp ve yöntemlerle mümkün 
değildir. Ezber yerine, uygulamaya dönük; bilgiyi öğreten değil bilgiyi işlemeyi öğreten bir eğitim 
sistemi kurulmaya çalışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu kapsamda Sosyal Bilgiler Dersi 
Programında da ciddi çalışmalar yapmış, 2005-2006 yıllarından itibaren uygulanmak üzere 
değişikliklere gitmiş [2017-2018 sezonunda da müfredat değişikliği yenilenmiştir.] 66  ve 
programları öğrenciyi aktif hale getiren, yapılandırmacı bir yaklaşıma göre düzenlenmiştir.   

Bu gelişmeler arasında öğretim yöntemlerinde klasik yöntemlerin yanı sıra modern öğretim 
yöntemlerine de ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Bilindiği üzere yöntem seçimi öğrenci başarısını 
belirleyen en önemli etkenlerden birisidir. Öğretmen kullanacağı yöntemi belirlerken; sınıfının 
fiziki şartlarını, sınıf mevcudunu, kullanacağı araç ve gereçleri, anlatacağı konunu özelliklerini, 
yöntemin maliyetini göz önünde bulundurmalıdır. Köse ’nin ifadesiyle bireyin eğitimi, sınıf 
içinde ve okul içinde olduğu gibi, sınıf dışı etkinlikler yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Planlı ve 
düzenli yapılan bu etkinlikler, öğrencinin yeni ve istenilen davranışlar edinmesine yardımcı 
olabilmektedir.67 

Sınıf Dışı Etkinlik Kavramı   

Okul dersleri, öğrencilerin eğitimi için gerekli her ihtiyaca cevap sağlamayabilir. Bu ihtiyaçları 
karşılayabilecek, yine programın hedefleri yönünde noktalara ulaştıracak olan sınıf dışı 
etkinliklerdir. Sınıf dışı aktiviteler yoluyla, klasik eğitim programlarının yetersizliği giderilir; 
öğrencilerin hem ruhsal hem de bedensel gereksinimleri, sosyal ve bireysel sorunlar yardımıyla; 
yaşayarak öğretilir ve öğrencilerin kişiliklerinin geliştirilmesi sağlanır.68 

                                                           
65 Cihan Asan, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Samsun: Kardeşler Ofset Matbaacılık, 1998, s. 1. 
66 MEB, Yenilenen İlköğretim Programları, Ankara: MEB Yayınları, 2005. 
67 Mürüvvet Bilen, Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Sistem Ofset, 1990, s. 117. 
68 Cavit Binbaşıoğlu, Okulda Ders Dışı Etkinlikler Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul: MEB Yayınları, 2000. 
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Yukarıdaki genel-geçer bilgiden hareketle sınıf dışı etkinlikler; ders saatleri dışında ya da bu 
amaçla düzenlenen belirli zamanlarda öğrencilerin kendi istekleriyle, okul yönetiminin rehberlik 
ve denetimi altında yaptıkları ödevler olarak tanımlanabilir. 69 

Sınıf dışı etkinliklerin neden önemli olduğu ile ilgili sorulan sorulara verilecek cevapları Özür’e 
göre, eğitim öğretim sürecinin sınıf ve ders dışı mekân ile bir bütün olarak düşünülmesinin 
eğitim öğretimin başarısına katkısının olacağı inancı; öğrencinin okul dışında geçirdiği saatlerin 
uzunluğu dikkate alınırsa, bu saatlerin öğrencinin bilgi, beceri ve değer edinimindeki rolünün 
büyük olması; öğrencinin çevresi ile olan etkileşiminin belli bir yaştan sonra aile kadar etkili 
olduğu düşüncesinden hareketle çevrenin de eğitimin bir parçası haline getirilmesinin 
oluşturacağı katkı; sınıf dışında yapılacak olan etkinliklerin, öğrencilerin tüm boyutlu ve daha 
geniş çaplı olarak değerlendirmesine imkân sağlaması nedenlere dayanmaktadır.70 

Uygulanmakta Olan Sosyal Bilgiler Programında Önerilen Etkinlikler  

Sınıf dışı etkinlikler dersin daha kalıcı hale gelmesi adına, öğrenciyi öğrenme işinin içine katan, 
aktif hale getiren ve öğrenmeyi kolaylaştıran faaliyetlerdir. Sosyal bilgiler dersi için de belli başlı 
etkinlikler tasarlanmış ve ders kitaplarındaki yerini almıştır. Programda 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 
dersi için yer alan sınıf dışı etkinlikler şöyle sıralanmaktadır.  

“Düğün ve bayram kutlamalarındaki kültürel ögeler değişim ve süreklilik açısından incelenir”  

“Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye‟nin kaynaklarını göz önünde bulundurarak o 
ülkeye ürün satmak için proje hazırlanır”.  

“Gazete, dergi vb. kaynak taraması yapılarak yaşanan sorunların çözümü için diğer ülkelerle 
işbirliği ve dayanışmanın, sorunların çözümüne etkisi tartışılır”.  

“Uluslararası festivaller, olimpiyatlar vb. konularla ilgili araştırma yapılarak bunların toplumlar 
arası etkileşimdeki rolüne örnekler verilir”.  

“Bilim ve teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin beyin fırtınası ve araştırma yapılır”.  

“Bağışladığı organ ile birkaç insanın hayatını değiştiren kişilerin öyküsü ve organ nakli konusu 
ele alınır”.  

“Telif ve patent haklarının kullanımı ile ilgili araştırma ve altı şapkalı düşünme etkinliği yapılır”.   

Problem Cümlesi  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 'Elektronik Yüzyıl' ünitesinin sınıf dışı etkinlik öğretim yönteminin 
uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol 
grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumları ve öğrenmelerine etkisi arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?  

 

 

 

Alt Problemler  

                                                           
69 Sümmani Ekici, Fikret Soyer, Kadir Pepe, Sabahattin Devecioğlu, “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine 
Bir Araştırma”, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara:26-27 Mayıs, 2000. 
70 Nazan Karakaş Özür, Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Etkinliklerin öğrenci Başarısına 

Etkisi. Ankara: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010, s.35. 
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Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı 
kontrol grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır?  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı 
kontrol grubu öğrencilerinin, Öz Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu ve Grup 
Değerlendirme Formu ile değerlendirilen öğrenmelerine ilişkin süreç değerlendirme formlarının 
ortalama ve standart sapma değerleri nasıldır?  

Geleneksel yöntemlerin uygulandığı kontrol grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test-son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test-
sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı 
kontrol grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır? 

Araştırmanın Amacı   

Bu araştırmanın amacı; 6. sınıf öğrencilerinde, sınıf dışı etkinliğin, sosyal bilgiler dersinde 
öğrencilerin tutumlarına ne derece etkili olduğunu görmek ve değerlendirmek; geleneksel 
yöntemler ile sınıf dışı etkinlik yöntemi ile öğretim arasındaki farklılıkları gözlemlemek ve elde 
edilen sonuçlar ışığında öneriler geliştirmektir.  

Varsayımlar   

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin birbirine denk olduğu 
varsayılmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubu, kontrol altına alınamayan değişkenlerden aynı 
ölçüde etkilenmiştir.   

Sınırlılıklar   

Araştırma;  6. sınıf öğrencisi olan 43 kişi ile, 'Elektronik Yüzyıl' ünitesiyle, Süreç değerlendirme 
açısından öğrencilerin öğrenmeleri Öz Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu ve 
Grup Değerlendirme Formunda yer alan ifadelerle ve Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin 
tutumlarının ne düzeyde olduğuna dair ölçekte yer alan ifadelerle sınırlıdır.  

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada okul dışı etkinliklerin, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde, ‟Elektronik Yüzyıl” 
ünitesinin öğretiminde kullanılmasının Sosyal Bilgiler dersine karşı tutuma ve öğrenmeye etkisi 
araştırılmıştır. Bu amaçla yansız bir seçimle biri deney biri kontrol olmak üzere iki grup 
oluşturularak kontrol grubuna beyin fırtınası ve geleneksel öğrenme tekniklerinden sözlü 
anlatım ve soru cevap tekniği uygulanmış, deney grubuna beyin fırtınası ile okul dışı 
etkinliklerden yararlanmasına dayalı öğretim tekniği kullanılmıştır. Her iki gruba deney işlemleri 
başlamadan önce ve deney işlemleri sonunda öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı 
tutumlarının ölçmek amacıyla tutum ölçeği uygulanmıştır. 

Çalışma Grubu  

 Bu araştırma 2014-2015 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılında yapılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubu Kars ili Fevzi Paşa Ortaokulu 6-A ve 6-B şubelerinde öğrenim gören toplam 43 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için Fevzi Paşa Ortaokulu’nun seçilmesinin nedeni, 
öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin birbirine yakın olması, sınıf mevcutlarının araştırma 
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uygulamaları için uygun olmasıdır. Araştırma örneklemini oluşturan sınıflardan 6-A kontrol, 6-B 
deney grubu olarak belirlenmiştir. Bu belirleme rastgele yapılmıştır. Deney ve kontrol 
gruplarında yer alan öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımları Tablo 1’de  detaylarıyla verilmiştir.  

Tablo 1: Katılımcıların Dağılımı  

Gruplar  Kız  Erkek  Toplam  

Kontrol  11  10  21  

Deney  11  11  22  

Toplam  22  21  43  

  

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada, sonuç değerlendirme adına Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği, süreç değerlendirme 
adına ise Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formu, Grup Değerlendirme Formu, Grup Öz 
Değerlendirme Formu olmak üzere çoklu veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu ölçekler, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurumu Başkanlığı’nın internet sayfasından edinilerek ilgili 
çalışmada kullanılmıştır (http://ttkb.meb.gov.tr, 12.03.2015). 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Araştırmada sıra ile aşağıdaki işlemler yapılmıştır.  

Uygulama için okuldaki sınıflar kontrol grubu (6-A sınıfı) ve deney grubu (6B sınıfı) kura yöntemi 
ile rastgele belirlenmiştir.  

Gruplara, Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği ön test olarak uygulanmıştır.  

Kontrol ve deney grubundaki öğrenciler grup çalışması yapmak için 2 gruba ayrılmıştır.   

Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerle, “Elektronik Yüzyıl” ünitesinin konusu olan bilim ve 
teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin beyin fırtınası yapılmıştır.  

İki gruba ayrılan kontrol grubundaki öğrencilerle beyin fırtınası ile bilim ve teknolojinin 
geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin olumlu etkileri/olumsuz etkileri tartışıldıktan sonra 
geleneksel öğrenme tekniklerinden sözlü anlatım ve soru cevap tekniği uygulanmıştır. Beyin 
fırtınası yapılan grup çalışmaları sonrası öğrenciler, Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formunu, 
gruplar da Grup Öz Değerlendirme Formunu doldurmuşlar, araştırmacı ise grupları 
gözlemleyerek Grup Değerlendirme Formunu doldurmuştur.  

İki gruba ayrılan deney grubundaki öğrencilerle beyin fırtınası ile bilim ve teknolojinin 
geleceğimizi şekillendirmesi tartışıldıktan sonra okul dışı etkinlik olarak gruplardan bilim ve 
teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin olumlu etkileri/olumsuz etkileri konulu 
araştırma yapmaları ve bu araştırmayı sınıf içerisinde sunum haline getirerek sunmaları 
istenmiştir.   

Deney grubundaki öğrenciler, okul dışı etkinlik olarak grup halinde yaptıkları araştırmalar ve 
sunumları sonrasında Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formunu, gruplar da Grup Öz 
Değerlendirme Formunu doldurmuşlardır, araştırmacı ise grupları gözlemleyerek Grup 
Değerlendirme Formunu doldurmuştur.  

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği son test olarak 
uygulanmıştır.  

Süreç değerlendirmesi için kullanılan deney ve kontrol grubuna grup çalışmaları sonrasında 
öğrencilerin doldurdukları, Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme 

http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=39
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=39
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=39
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Formu, araştırmacı tarafından doldurulan Grup Değerlendirme Formunun verilerinin analizi için 
ortalama, standart sapma ve anlamlılık tabloları oluşturulmuş ve deney kontrol grupları 
arasında karşılaştırmalı olarak tablolaştırılmıştır.  

Öntest-sontest arası farklara bakmak için verilerimiz nonparametrik olduğundan ilişkili 
örneklemler için t- testinin nonparametrik olan karşılığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
kullanılmıştır, deney ve kontrol grubu arasındaki farklara bakmak için ise ilişkisiz örneklemler 
için t-testinin karşılığı olan Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.    

BULGULAR  

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı 
kontrol grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır?  

Tablo 2: Yapılan  Önstest ve Sontestlerde  Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeğine Verilen Cevaplara 
İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

                           KONTROL 
GRUBU- 
ÖNTEST 

DENEY 
GRUBU- 
ÖNTEST 

KONTROL 
GRUBU- 
SONTEST 

DENEY 
GRUBU-
SONTEST 

 Ort Ss 
      

1. Sosyal Bilgiler benim için ilgi çekicidir.  2,63 1,01 3,28 0,56 2,63 1,00 3,52 0,51 

2. Sosyal Bilgiler dersine girerken büyük sıkıntı duyarım.  3,18 0,85 3,19 0,67 3,36 0,84 3,33 0,65 

3. Sosyal Bilgiler konularını severim. 2,90 0,97 3,33 0,65 3,13 0,94 3,47 0,60 

4. Arkadaşlarımla Sosyal Bilgiler konularını tartışmaktan zevk alırım 3,40 1,05 3,33 0,73 3,54 0,91 3,90 0,30 

5. Sosyal Bilgiler bütün dersler içinde en korktuğum derstir.  2,86 0,63 2,38 0,97 2,95 0,72 3,38 0,66 

6. Sosyal Bilgiler dersi benim için gereksizdir.  2,87 0,99 3,14 0,96 3,09 0,92 2,61 0,49 

7. Boş zamanlarımda Sosyal Bilgiler dersi çalışırım.  2,95 0,77 3,33 0,65 2,95 0,72 3,57 0,50 

8. Sosyal Bilgiler dersi sınavından çekinirim.  3,00 0,75 2,76 0,83 2,72 0,76 3,47 0,60 

9. Boş zamanlarımda Sosyal Bilgiler konularını okumaktan zevk 
alırım.  

3,04 0,65 2,90 0,83 3,09 0,75 3,42 0,67 

10. Sosyal Bilgiler dersinde zaman geçmek bilmez.  3,05 0,95 3,04 0,74 3,40 0,85 3,52 0,67 

11. Yıllarca Sosyal Bilgiler dersi okusam bıkmam.  2,95 0,95 3,09 0,53 3,00 0,92 3,28 0,64 

12. Sosyal Bilgiler dersi beni huzursuz eder.  3,04 0,89 2,85 0,65 3,01 1,02 3,38 0,58 

13. Diğer derslere göre Sosyal Bilgileri daha çok severek çalışırım.  3,04 1,04 2,90 0,76 3,27 0,93 3,14 0,72 

14.  Sosyal Bilgiler dersi beni korkutur.  2,54 0,85 2,66 0,91 2,86 0,88 3,66 0,48 

15. Çalışma zamanımın çoğunu Sosyal Bilgiler dersine ayırmak 
isterim.  

2,77 0,75 2,61 0,97 2,90 0,68 3,38 0,66 

16. Sosyal Bilgiler dersinin konuları aklımı karıştırır.  2,72 0,70 2,71 0,84 2,63 0,49 3,14 0,72 

17. Sosyal Bilgiler dersinin konuları ilgi çekicidir.  2,40 0,73 2,61 0,80 2,45 0,67 3,15 0,65 

18. Sosyal Bilgiler dersinin gelmesini dört gözle beklerim.  2,81 0,66 2,76 0,76 2,81 0,66 3,19 0,67 

19. Sosyal Bilgiler dersinin yaşantımda önemli yararlar sağlayacağına 
inanırım.  

2,59 0,73 2,14 0,72 2,59 0,73 2,38 0,80 

20. Sosyal Bilgiler dersi çalışırken canım sıkılır.  2,60 0,90 2,61 0,97 2,61 0,90 3,28 0,78 

21. Sosyal Bilgiler öğrenmek hayatımı renklendirir.  3,18 0,73 3,00 0,63 3,18 0,73 3,42 0,50 

 

Tablo-2 incelendiğinde deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin, deney grubu tutum ölçeği 
ön test puan ortalamalarının ve kontrol grubu tutum ön test puan ortalamalarının birçok 
maddede birbirine yakın olması bu grupların Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının 
birbirine denk olduğunu işaret edebilir. Keza deney grubundaki öğrenciler Sosyal Bilgiler dersini 
ilgi çekici bulma, sevme ve Sosyal Bilgiler dersine boş zamanlarında çalışma gibi konuları içeren 
maddelerde kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek ortalamalara sahipken; kontrol grubu 
öğrencileri ise Sosyal Bilgiler dersine çalışmak için zaman ayırma, diğer derslere göre sosyal 
Bilgiler dersine daha severek çalışma ve Sosyal Bilgiler dersinin yararlı ve gerekli olduğuna dair 

Ort   Ss   Ort   Ss   Ort   Ss   
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tutumlara yönelik maddelerde deney grubundaki öğrencilerden daha yüksek bir ortalamaya 
sahiptir. Yine Kontrol ve deney gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeğine uygulama sonrası 
verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin 
olumlu yöndeki tutumlarına ilişkin maddelere verdikleri cevapların ortalamalarının kontrol 
grubu öğrencilerinin ortalamalarına oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı 
kontrol grubu öğrencilerinin, Öz Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu ve Grup 
Değerlendirme Formu ile değerlendirilen öğrenmelerine ilişkin süreç değerlendirme formlarının 
frekans ve yüzde dağılımları nasıldır?   

Tablo 3: Grup Değerlendirme Formuna Ait Ortalama, Standart Sapma ve Anlamlılık Değerleri Sonuçları  

    Kontrol 
Grubu  

Deney Grubu  
  

    Ort  Ss  Ort Ss  p*  

1  Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır.  3,90  1,26  4,61  0,49  0,05  

2  Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler.  3,59  1,40  4,19  0,67  0,22  

3  Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır.  4,00  0,97  4,52  0,51  0,00  

4  Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı 
gösterir.   

3,95  1,04  4,42  0,67  0,00  

5  Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır.  3,81  1,40  4,04  0,74  0,01  

6  Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.  3,77  1,34  4,19  0,60  0,05  

7  Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir.  3,68  1,28  4,14  0,72  0,013  

8  Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır.  4,04  1,25  4,61  0,58  0,06  

9  Grup üyeleri birbirlerine güvenir.  3,86  1,42  4,04  0,74  0,00  

10  Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir.  3,40  1,36  4,09  0,76  0,00  

11  Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına 
özen gösterirler.  

4,09  1,23  4,33  0,91  0,00  

12  Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda, gruptakiler 
bunları tartışmaya açarlar.   

3,95  1,25  4,38  0,66  0,01  

13  Çalıştıkları konuda, grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur.  3,90  1,15  3,95  0,92  0,78  

14  Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır.  3,36  1,32  4,19  0,51  0,00  

p<0,05   

Grup değerlendirme formuna ait sonuçlara bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin ortalamalarının 
kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gruplar arasındaki ortalamaların 
anlamlılık durumları Mann Whitney U-testi ile belirlenmiş, çalıştıkları konuda ortak bir görüş 
oluşturmaya ait madde hariç diğer tüm maddelerde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Bulunan bu farklılık deney grubundaki bireyler yönündedir. Bu durumda yapılan 
etkinliklerin katılımcı tarafından değerlendirilmesinde sınıf dışı etkinliklerde bulunan deney grubunun 
puan ortalamalarının kontrol grubundan daha fazla olduğu görülmüş, sınıf dışı etkinliklerin grup 
değerlendirmesinde olumlu ve anlamlı bir etki yarattığı görülmüştür.    

 

 

 

 

Tablo 4: Grup Öz Değerlendirme Formuna Ait Ortalama, Standart Sapma ve Anlamlılık Değerleri 
Sonuçları  
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    Kontrol 
Grubu  

Deney 
Grubu  

  

    Ort  Ss  Ort  Ss  p*  

1  Araştırma planı yaptık.  1,40  0,66  2,38  0,58  0,00  

2  Görev dağılımı yaptık.  2,31  0,56  2,52  0,51  0,42  

3  Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandık   2,18  0,39  2,42  0,50  0,05  

4  Etkinlikleri birlikte hazırladık.  2,40  0,59  2,66  0,48  0,14  

5  Görüşlerimizi rahatlıkla söyledik.  1,31  0,47  2,04  0,66  0,00  

6  Grupta uyum içinde çalıştık.  1,40  0,50  2,09  0,62  0,00  

7  Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini dinledik.  2,36  0,65  2,76  0,43  0,03  

8  Grupta birbirimize güvenerek çalıştık.  2,27  0,70  2,61  0,49  0,00  

9  Grupta birbirimizi takdir ettik.  2,13  0,56  2,33  0,57  0,02  

10  Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik.  2,18  0,50  2,28  0,64  0,04  

11  Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.  1,72  0,71  1,90  0,62  0,02  

12  Çalışmalarımızı etkin bir biçimde sunduk.  1,31  0,47  2,23  0,63  0,00  

 p<0,05  

Grup öz değerlendirme formuna ait sonuçlara bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin 
ortalamalarının kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gruplar arasındaki 
ortalamaların anlamlılık durumları Mann Whitney U-testi ile belirlenmiş, etkinlikleri birlikte hazırlama ve 
görev dağılımı yapmaya ait maddeler hariç diğer tüm maddelerde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Bulunan bu farklılık deney grubundaki bireyler yönündedir. 

Tablo 5: Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formuna Ait Ortalama, Standart Sapma ve Anlamlılık 
Değerleri Sonuçları  

    Kontrol 
Grubu  

Deney 
Grubu  

  

    Ort  Ss  Ort  Ss  p*  

1  Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim  1,81  0,85  2,52  0,51  0,01  

2  Yönergeyi izledim.  2,09  0,81  2,95  0,21  0,00  

3  Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.  1,86  0,83  2,57  0,67  0,00  

4  Ödevlerimi tamamladım.  2,18  0,73  2,38  0,66  0,02  

5  Anlamadığım yerlerde sorular sordum.  2,27  0,88  2,71  0,46  0,01  

6  Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.  2,09  0,75  2,57  0,50  0,01  

7  Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.  2,13  0,83  2,52  0,60  0,00  

8  Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım.  2,31  0,83  2,71  0,56  0,00  

p<0,05  

Öğrencilerin öz değerlendirme formuna ait sonuçlara bakıldığında deney grubundaki 
öğrencilerin ortalamalarının kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Gruplar arasındaki ortalamaların anlamlılık durumları Mann Whitney U-testi ile 
belirlenmiş ve tüm maddelerde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
Bulunan bu farklılık deney grubundaki bireyler yönündedir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Geleneksel yöntemlerin uygulandığı kontrol grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test-son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

   

Tablo 6: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test- Son Test Tutum Puanlarına Ait Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi Sonuçları  
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  N  Ort  Ss  Sd  Z  p  

Kontrol SBTÖ Öntest Puanları  22  60,59  7,90  42  -1,256  0,206  

Kontrol SBTÖ Sontest Puanları   22  62,22  7,12  

  

Uygulama öncesinde kontrol grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ön 
test puan ortalamaları 60,59 olarak hesaplanmıştır. Uygulama sonrasında sosyal bilgiler dersine 
yönelik tutum ölçeği aynı gruba son test olarak uygulanmış ve öğrencilerin tutum son test puan 
ortalamaları 62,22 olarak hesaplanmıştır. Tablo 6 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin 
sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ön test – son test puan ortalamalarını karşılaştırmak için 
30’dan az örneklemlerde (nonparametrik) uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmış ve 
her iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (Z=-1,256, p=0,206). Bu sonuç 
geleneksel öğretim etkinlikleriyle yürütülen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin sosyal 
bilgiler dersine yönelik tutumlarını az miktarda da olsa artırdığını ancak ön test – son test tutum 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir.  

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği ön test-
sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?    

Tablo 7: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test- Son Test Tutum Puanlarına Ait Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi Sonuçları  

  N  Ort  Ss  sd  Z  p  

Deney SBTÖ Öntest Puanları  21  60,71  9,61  42  -4,018  0,000  

Deney SBTÖ Sontest Puanları   21  70,66  5,09  

  

Uygulama öncesinde deney grubundaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ön test puan 
ortalamaları 60,71 olarak hesaplanmıştır. Uygulama sonrasında sosyal bilgiler dersine yönelik tutum 
ölçeği aynı gruba son test olarak uygulanmış ve öğrencilerin tutum son test puan ortalamaları 70,66 
olarak hesaplanmıştır. Tablo 7 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik 
tutum ön test – son test puan ortalamalarını karşılaştırmak için 30’dan az örneklemlerde 
(nonparametrik) uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapılmış ve her iki grup arasında anlamlı bir 
fark olduğu belirlenmiştir (Z=-4,018, p=0,000). Bu sonuç okul dışı etkinliklere dayalı öğretim 
yöntemlerinden yararlanarak yürütülen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine 
yönelik tutumlarını önemli ölçüde artırdığını ve bu artışın ön test – son test tutum puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.   

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

  Sınıf dışı etkinlik yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemlerin uygulandığı kontrol 
grubunun sosyal bilgiler tutum ölçeği son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?    

Tablo 8: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Tutum Puanlarının Mann Whitney U Testi 
Sonuçları  

  N  Ort  Ss  sd  U  p  

Kontrol SBTÖ Puanları (Sontest)  22  62,22  7,12  41  77,000  0,000  

Deney SBTÖ Puanları (Sontest)  21  70,66  5,09  

  

Tablo 8 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin ortalama puanlarının kontrol grubu 
öğrencilerine göre daha yüksek olduğu; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler 
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dersine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür 
(U=77,000, p=.000). 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;   

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerinin birbirlerine denk oldukları söylenebilir.   

Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin, araştırma başlangıcında denkliğini ortaya koymak 
için deney grubu tutum ölçeği ön test puanları ve kontrol grubu tutum ön test puanlarının 
karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmaya bakıldığında hem kontrol hem de deney 
grubundaki öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine ait tutumlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Deneysel işlemler öncesi farklılığın olmaması, araştırma gruplarının denkliği açısından deney 
grubu ile kontrol grubunun öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarının aynı olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır.   

Araştırma süresince kontrol ve deney grubundaki öğrencilerle, 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 
“Elektronik Yüzyıl” ünitesinin konusu olan bilim ve teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine 
ilişkin beyin fırtınası yapılmıştır. Kontrol grubunda öğrencilerle beyin fırtınası ile bilim ve 
teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin olumlu etkileri/olumsuz etkileri tartışıldıktan 
sonra geleneksel öğrenme tekniklerinden sözlü anlatım ve soru cevap tekniği uygulanmıştır; 
deney grubundaki öğrencilere beyin fırtınası ile bilim ve teknolojinin geleceğimizi 
şekillendirmesi tartışıldıktan sonra okul dışı etkinlik olarak gruplardan bilim ve teknolojinin 
geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin olumlu etkileri/olumsuz etkileri konulu araştırma 
yapmaları ve bu araştırmayı sınıf içerisinde sunum haline getirerek sunmaları istenmiş, böylece 
sınıf dışı ekinliklerin ne derece fark yaratacağı belirlenmiştir.    

Araştırma  sonucunda  yapılan  etkinliklerin  katılımcı tarafından 
değerlendirilmesinde sınıf dışı etkinliklerde bulunan deney grubunun puan ortalamalarının 
kontrol grubundan daha fazla olduğu görülmüş, sınıf dışı etkinliklerin grup değerlendirmesinde 
olumlu ve anlamlı bir etki yarattığı gözlemlenmiştir.   

Araştırma sonucunda yapılan etkinliklerin grupların kendilerini değerlendirilmesinde sınıf dışı 
etkinliklerde bulunan deney grubunun puan ortalamalarının kontrol grubundan daha fazla 
olduğu görülmüş, sınıf dışı etkinliklerin grup öz değerlendirmesinde olumlu ve anlamlı bir etki 
yarattığı görülmüştür.   

Araştırma sonucunda yapılan etkinliklerin öğrencilerin kendilerini değerlendirilmesinde sınıf dışı 
etkinliklerde bulunan deney grubunun puan ortalamalarının kontrol grubundan daha fazla 
olduğu görülmüş, sınıf dışı etkinliklerin öğrencilerin öz değerlendirmesinde olumlu ve anlamlı 
bir etki yarattığı anlaşılmıştır.   

Geleneksel öğretim etkinlikleriyle yürütülen sosyal bilgiler öğretiminin, öğrencilerin sosyal 
bilgiler dersine yönelik tutumlarını az miktarda da olsa artırdığını ancak ön test – son test tutum 
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir. 

Sınıf dışı etkinliklere dayalı öğretim yöntemlerinden yararlanarak yürütülen sosyal bilgiler 
öğretiminin, öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını önemli ölçüde artırdığını ve 
bu artışın ön test – son test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
göstermektedir.   

Uygulama sonrasında, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine  
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yönelik tutum son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin 
ortalama puanlarının kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu bakımdan sınıf dışı etkinlikleri 
uygulayan deney grubunun sosyal bilgiler dersine ilişkin puanlarında anlamlı olarak bir artış 
olmuştur. Bu durumda sınıf dışı etkinliklerin etkili olduğu belirlenmiştir.    

Öneriler  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir;   

Araştırma 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Elektronik Yüzyıl” ünitesinin konusu olan bilim ve 
teknolojinin geleceğimizi şekillendirmesine ilişkin bir incelemeyi içermektedir. İlerde yapılması 
olası çalışmalarda ünite ve konu kapsamı daha geniş tutulmalıdır.  

Araştırma sadece 6. sınıf düzeyindeki Sosyal Bilgiler dersine ilişkin bir incelemeyi içermektedir. 
İlerde yapılması olası çalışmalarda sınıf düzeyine göre farklı araştırmalar yapılabilir.  

Araştırmada sınıf dışı etkinlikler,  Sosyal Bilgiler dersine ilişkin tutumların değişmesi ile 
ölçülmüştür. Olası bir çalışma her bir düzeye uygun şekilde hazırlanmış başarı testleri ile de 
yürütülebilir.   

Ders içi etkinlik olarak beyin fırtınası ve geleneksel yöntem ile sunum yöntemi kullanılmıştır. 
Daha farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanması halinde sınıf dışı etkinliklerin ne 
derece etkili olduğu araştırılabilir.   
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The Importance of Fish Farms in Respect of Daily Recreational Activities: 
“Hamurkesen Village Trout Farm Example” 

Taner Aydın1 

1 Faculty of Arts and Sciences, University of Iğdır, Iğdır, Turkey. 

Abstract 

In this study, "Hamurkesen Village Trout Farm and Recreation Area" which is an important 
recreation area used daily by the people living in Iğdır was discussed in terms of tourism 
geography. Mentioned farm is located in the administrative borders of Hamurkesen Village of 
Tuzluca District of Iğdır Province. The facility is located in the western part of the village which 
is 1800-1850 m height, on bank of the river in same name with the village. There is an altitude 
difference of about 1000 m between the area where the farm is located and the city center of 
Iğdır, and this leads to an average temperature difference of 5 degrees and it makes a cool 
environment in summer on the farm compared to Igdir Lawland. The river that composed the 
fish farm got many mills works in the past. The remains of the mills used until recent times also 
provide touristic attraction to the area. The recreation area is reached by two separate asphalt 
roads changing between 50 and 60 km. Along with being active in summer and winter, there 
are fish ponds, restaurant and picnic areas in the farm which attracts more visitors especially 
during the 6 month warm period between May and October. 

Keywords: Iğdır, Tuzluca, Hamurkesen, Recreation, Trout Farm. 

 

Günlük Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Balık Çiftliklerinin Önemi: “Hamurkesen Köyü 
Alabalık Çiftliği Örneği” 

Özet 

Bu çalışmada, Iğdır ilinde günübirlik olarak ziyaret edilen önemli bir rekreasyon sahası 
durumundaki “Hamurkesen Köyü Alabalık Çiftliği ve Mesire Alanı”, Turizm Coğrafyası açısından 
ele alınmıştır. Tuzluca İlçesi Hamurkesen köyü idari sınırları içerisinde yer alan tesis, köyün 
batısında ve bu köy ile Kuruağaç köylerini birbirinden ayıran Acı Dere’nin doğu yakasında 
kurulmuştur. Balık çiftliği için gerekli su bu çaydan sağlanmıştır. Çiftlik 1800 m yükseltide 
kurulmuştur ve Iğdır Ovası ile arasında yaklaşık olarak 1000 m yüksekti farkı bulunur. Bu durum, 
özellikle yaz aylarında burada ilin çoğu yerleşim yerine göre oldukça serin bir ortam oluşmasını 
sağlar. 2001 yılında faaliyete geçen çiftlikte balık havuzları yanında lokanta, bakkal ve piknik 
alanları da yer almaktadır. Bu nedenle tesis sadece bir balık çiftliği değil aynı zamanda bir 
mesire alanı özelliği de taşır. Yıl boyunca faaliyet gösteren eden tesis, Mayıs ve Ekim ayları 
arasındaki 6 aylık sıcak dönemde daha fazla ziyaretçi çeker. Bu aylardaki günlük ziyaretçi sayısı 
400 kişiyi bulur. Tesisin başta Iğdır şehri olmak üzere birçok ova yerleşmesine çok uzak olmasına 
rağmen önemli sayıda ziyaretçi çekebilmesi, Iğdır ilinde rekreasyon sahalarına olan ihtiyacın 
boyutunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bu nedenle gerek günübirlik dinlenme sahası 
ihtiyacına cevap verebilmek gerekse kırsal alanların tanıtılması ve ekonomik bakımdan 
geliştirilmesini için bu tür tesislerin desteklenmesi ve sayısının arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Iğdır, Tuzluca, Hamurkesen, Rekreasyon, Alabalık Tesisi 

GİRİŞ 

Amaç, materyal ve yöntem 

Bu çalışmayı yapmamızdaki amacımız günübirlik rekreatif faaliyet sahaları olabilirlikleri 
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açısından alabalık çiftliklerini “Hamurkesen Alabalık çiftliği örneği üzerinden incelemek, burada 
gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetlerin yürütülebileceği benzer ya da farklı alanlar sunmak ve 
konuyla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Iğdır Yöresinde gerçekleşen rekreasyonel faaliyetleri ele 
alan bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı rekreasyon kaynaklarını da yer 
verilmekle birlikte daha çok Iğdır ilinin turizm potansiyeli ya da doğal veya beşeri turizm 
kaynakları turistik açıdan tanıtılmıştır. Sahayla ilgili bu kapsamda yapılmış önemli yayınlardan 
birisi “Iğdır İlinin Turizm Potansiyeli”, adlı çalışmadır. 71  Bu çalışmada Iğdır ilinde turizm 
faaliyetlerine konu olabilecek fiziki ve beşeri coğrafya varlıkları hakkında genel bir bilgi 
verilmiştir. Bir diğer çalışma Ağrı Dağı ve Turistik Önemi”, adlı makale çalışmasıdır.72 Bu 
çalışmada Ağrı Dağı’nın tarihi ve günümüz coğrafya özellikleriyle çeşitli inançlar açısından önemi 
üzerinde durulmuştur. “Ağrı Dağının Turizm Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu” adlı 
çalışmada 73  ise Ağrı Dağı’nın turizm potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesinde 
karşılaşılan sorunlar ile bu sorunların bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler irdelenmiştir. 
“Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanması: Iğdır Halkı Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmada 
turizmin halk tarafından algılanan olumlu etkileri ile yerel halkın bazı özellikleri arasındaki ilişki 
ortaya konulmuştur. 

Şekil 1. İnceleme sahasının lokasyon haritası 

Çalışmamızın malzemesini sahaya gelen ziyaretçilere uygulanan anket ve mülakat sonuçları, gezi 

ve gözlem izlenimleri, çiftlik müdürlüğü ile resmi kurumlardan elde edilen istatistiki bilgiler ve 
konuyla ilgili yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. İnceleme sahası ve yakınında herhangi bir 
meteoroloji istasyonu bulunmadığından buranın iklim özelliklerini ortaya koyabilmek için en 
yakın meteoroloji istasyonu olan Tuzluca’ya ait iklim verileri ve bu istasyonun yer aldığı yükselti 
ile inceleme sahası arasındaki yükselti değerleri farkı kullanılarak hesap edilen aylık ve ortalama 
sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Ayrıca sahanın klimatik açıdan günübirlik rekreatif faaliyetlere 
elverişliliğini vurgulamak amacıyla Iğdır meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık verileri de 
                                                           
71Oğuz Şimşek & Mete Alim "Iğdır İlinin Turizm Potansiyeli“, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 3, 2009, s.1-
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72Hayati Doğanay, "Ağrı Dağı ve Turistik Önemi“ Doğu Coğrafya Dergisi,  9, 2003, s. 169-179  
73Faruk Kaya, "Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyeli ve Değerlendirme Durumu“, Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 2016, s. 217-229. 
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kullanılmıştır. Çalışmamız dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde evvelce anlatılan 
çalışmanın amacı, yöntem ve metodu ile araştırmaya kaynak teşkil eden malzeme hakkında bilgi 
verilmiş ve rekreasyon kavramı açıklanmıştır. İkinci bölümde inceleme sahasının genel coğrafya 
özellikleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, incelemeye konu olan balık çiftliği ve burada 
yürütülen rekreatif faaliyetler hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise araştırmadan 
elde edilen bulgu ve sonuçlara yer verilerek önerilerde bulunulmuştur.  

Rekreasyon 

Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında özgür iradeleri ile yalnız veya grupla, zevk alarak 
yapabildikleri ve bunun sonucunda eğlendikleri, dinlendikleri, bedenen ve ruhen bir tazelenme, 
yenilenme hissettikleri ve haz elde ettikleri etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. 74  Bunun 
yanında bu faaliyetlerin ani tatmin duygusu veren ve katılım sonucunda bireyin yenilenme 
ihtiyacını karşılayan aktiviteler olduğu da belirtilmektedir.75 Sportif, kültürel, sanatsal, sosyal ve 
turistik olabilen bu aktiviteler dinlenmek, eğlenmek, yeni şeyler öğrenmek, yaratıcılığı 
geliştirmek, hoşça vakit geçirmek ve boş zamanını iyi değerlendirmek gibi farklı amaçlarla 
yapılabilmektedir.76 Rekreasyonel faaliyetlerin kişisel, toplumsal ve ekonomik açıdan birçok 
faydası söz konusudur. Rekreasyon kişisel yönden insanın fiziksel sağlık gelişimini sağlar, ruh 
sağlığını korur, insanı sosyalleştirir. Yine bu faaliyetlere katılım insanın kişisel beceri ve 
yeteneğinin gelişmesini sağlar, heyecan ve macera ihtiyacını giderir, eğitimsel açıdan yarar 
sağlar,  yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir, çalışma başarısı ile iş verimini arttırır. İnsanı 
mutlu eder, duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Yaşam kalitesini arttırır. Toplumsal dayanışmayı 
sağlayarak demokratik toplumun yaratılmasına imkân sağlar. Ekonomik açıdan bakıldığında 
rekreasyon büyük bir ekonomik potansiyel taşır. Kamu ve özel sektör açısından 
değerlendirildiğinde; yatırım için olanak sağlar, sağlık harcamalarını azaltır, toplumsal refahı 
yükseltir, iş olanağı sağlar, ekonomik gelişme ve büyümeye imkân verir, çalışanların 
üretkenliğini arttırır, çevresel korumayı ve yerel büyümeyi destekler.77 Nüfus artışı gelir düzeyi 
ve yaşam standardının artması, teknolojideki gelişmeler nedeniyle işe ayrılan sürenin kısalması, 
eğitim düzeyinin yükselmesi, özellikle kendi aracıyla seyahat etme olanaklarının artması 
rekreasyonel faaliyetlerin gittikçe önem kazanmasını sağlamıştır.78 Ülkemizde hem kalkınma 
planlarında hem de hükümet programlarında sportif faaliyetler dışında diğer rekreasyonel 
faaliyetlere yer verilmemesi, toplumun her kesimi dikkate alınmadan bu faaliyetlere katılacak 
nüfusun yalnızca genç nüfus olarak belirtilmesi rekreasyon kavramının ülkemizde yeterince 
bilinmemesine ve önemsenmemesine neden olmuştur.79 Ancak çevre ve sağlık bilincinin gittikçe 
yükselmesi buna ek olarak kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz durumlar insanları 
kapalı ya da açık rekreatif faaliyet alanlarına yöneltmiş ve buralarda gerçekleşen etkinliklere 
katılıma teşvik etmiştir. Nüfusun daha çok kapalı mekânlarda yaşaması veya çalışması açık 
alanda yapılan ve outdoor rekreasyon faaliyeti olarak bilinen faaliyetlerin önemini biraz daha 
arttırmıştır. Tüm doğasıyla açık alan rekreasyon kaynakları olarak tanımlanan80 doğal alanlar 

                                                           
74Faik Ardahan & Tevfik Turgut & Ayşe Kaplan Kalkan “Serbest Zaman ve Rekreasyon”, Her Yönüyle Rekreasyon, Ed. Faik 
Ardahan, Ankara: Detay Yayıncılık, 2016, s.11 
75Ali Selman Özdemir & Evren Güçer & Suat Karaküçük, “Rekreasyon ve Turizm”, Rekreasyon Bilimi, Ed. Suat Karaküçük, Ankara: 
Gazi Kitabevi, 2016, s. 329 
76Zekiye Başaran, “Alternatif Eğitim Olarak Rekreasyon”, Rekreasyon Bilimi, Ed. Suat Karaküçük, Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, 
s.400 bir diğer tanım için bakınız. İbrahim Atalay, Açıklamalı Türkçe- İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü (Biyoloji, Coğrafya, Ekoloji, 
Jeoloji, Orman ve Toprak), İzmir: Meta Basım ve Matbaacılık Hizmetleri, 2013, s. 366 
77Suat Karaküçük & Beyza Merve Akgül, Ekorekreasyon (Rekreasyon ve Çevre), Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, s. 80-90. 
78Şükran Kılbaş Göktaş, Rekreasyon Boş Zaman Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2004, s. 35 
79Suat Karaküçük & Beyza Merve Akgül & Merve Karaman & Tebessüm Ayyıldız, ”Türkiye’de Rekreasyonel Durum”, Rekreasyon 
Bilimi, Ed. Suat Karaküçük, Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, s. 522    
80Aytuğ Akesen, “Rekreasyon amacıyla kullanılan orman kaynakları” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,  1, 1983, s. 
238-239. 



 

 

221 
 

günümüzde rekreasyonel anlamda daha fazla kullanılmakta ve bu amaçla yeniden 
düzenlenmektedir. Alabalık çiftlikleri de açık alan rekreasyon sahaları olarak çeşitli rekreatif 
faaliyetleriyle ülkemiz genelinde gittikçe yaygınlaşan ve önem kazanan rekreasyon alanlarıdır. 
İncelememize konu olan Hamurkesen köyü Alabalık çiftliği ve mesire alanı ülkemizde yer alan 
çok sayıda Alabalık çiftliğinden birisi olup Iğdır’da özellikle kentsel nüfusun açık alan rekreasyon 
ihtiyacını bir miktar da olsa karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir tesistir. 

İNCELEME SAHASININ GENEL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 

Fiziki coğrafya özellikleri 

Araştırmamıza konu alan saha, Amcaoğlu Alabalık Tesisleri adı altında faaliyet yürüten Alabalık 
Çiftliği ve yanı başındaki mesire alanından oluşmaktadır. Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Hamurkesen 
köyü idari sınırları içerisinde yer alan inceleme alanı Iğdır şehir merkezine 60, Tuzluca ilçe 
merkezine ise 20 km uzaklıkta yer alır. Çiftlik ve mesire alanının batısında Kuruağaç, doğusunda 
ise Hamurkesen köyü bulunur. Alabalık çiftliği ve mesire alanı, iki yerleşme arasında hem coğrafi 
hem de idari açıdan sınır teşkil eden Acı Dere’nin doğu kıyısındaki akarsu sekisi üzerinde 
kurulmuştur. Burası Jeomorfolojik anlamda vadi tabanıdır. Kuaterner’e ait alüvyonlarla örtülü 
olan tabandan yüksek kesimlere çıkıldıkça diğer litolojik unsurların yer yer tersiyer yaşlı ve fosilli 
tortul kayaçlar ile Kuaterner yaşlı volkanik kayaçların ayrışmasıyla oluşmuş kolüvyal depolar ve 
bu kayaçlardan meydana gelen formasyonlardan oluştuğu görülür.81 

     

Şekil 2. Araştırma sahasında görülen bazı litolojik formasyonlar (bazalt ve kumtaşı) 

Saha bulunduğu yükselti koşullarıyla Iğdır ve Tuzluca’ya oranla daha serin bir iklime sahiptir. 
Sıcaklığın her 100 metrede 0,56 °C azaldığı dikkate alındığında 82  Sahada yıllık sıcaklık 
ortalamasının 8 °C’ civarında olduğu görülür. Bu değer Tuzluca ilçe merkezinde 11,3 °C, Iğdır 
kentinde ise 12,5 °C’dir. Sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu aylar her üç yerleşmede de yaz 
aylarıdır. Ancak sahada yaz aylarının Tuzluca ilçe merkezine göre 2-3, Iğdır kentine göre ise 4-5 
°C daha serin geçtiği görülür.  

İnceleme sahasının yaz aylarında Iğdır ovasındaki yerleşimlere göre serin geçmesi Rekreasyonel 
çekiciliğinin başlıca nedenlerinden birisidir. Bu çekicilik Iğdır ovasında yazın yaşanan yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle daha da artmaktadır. Yaz aylarının en sıcak dönemlerini ifade eden Iğdır 
kentine ait yaz ve tropik günü sayıları bu çekiciliğin iklimsel nedenini daha iyi ortaya koyar. 
                                                           
81Enver Altınlı, 1.500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Van Paftası İzahnamesi, Ankara: Maden Tetkik Arama Enstitüsü Yayını, 
1964, s.16 
82Oğuz Erol, Genel Klimatoloji, Ankara: Gazi Büro Yayıncılık, 1991, s. 81  
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Günlük sıcaklık değerlerinin 25 °C’yi aştığı yaz günleri ile 30 °C’yi aştığı tropik günlerin83 

Çizelge 1. Iğdır ve Tuzluca İstasyonlarına ait uzun yıllık ortalama sıcaklıklar. 

İSTASYONLAR O Ş M N M H T A E EK K A YILLIK 

Iğdır (1984-2016) -3.0 0.4 6.9 13.5 17.7 22.6 26.2 25.8 20.8 13.5 5.9 -0.6 12.5 

Tuzluca (1984-2001) -3,0 -1,6 4,8 12,3 16,0 20,6 24,9 24,2 19,7 12,6 5,6 -0,4 11,3 

Hamurkesen -7,5 -4,1 2,5 9,0 13,2 18,1 21,7 21,3 16,3 9,0 1,4 -5,1 8,0 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (2017) 

Iğdır Ovası’ndaki dağılışına baktığımızda sıcaklığın yazdan sonraki ilk ay dâhil olmak üzere tüm 
yaz aylarında 25, Temmuz ve Ağustos aylarında ise birkaç gün dışında 30 °C’nin üzerine çıktığı 
görülür. Bu günlerde sıcaklıktan bunalan özellikle kentsel nüfus piknik yapma imkânının mevcut 
olduğu daha serin ortamlar arar. Hamurkesen köyünde yer alan Alabalık çiftliği ve mesire alanı 
ise bu bakımdan en elverişli yerlerden birisini oluşturur.  

Çizelge 2. Tablo. Iğdır’da yaz ve tropik günler sayısının aylara göre gidişi 

PARAMETRELER O Ş M N M H T A E EK K A YILLIK 

Tropik Günler Sayısı - - - 0,36 2,84 16,9 28,2 28,5 14,1 0,3 - - 91,2 

Yaz Günü Sayısı - - 0,3 4,30 15,7 27,4 30,8 30,7 26,2 7,2 0 - 142,5 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (2017) 

İnceleme sahasının yer aldığı Hamurkesen köyü ve çevresinde bitki örtüsünün ana unsurunu 
stepler teşkil eder. Bununla beraber stepler arasında yer yer çalılar, suyun bulunduğu alanlarda 
ise ağaç türleri yer alır. Başlıca step türleri; Geven, Koyun Yumağı, Gelincik, Yavşan otu, Üzerlik, 
Çoban yastığı, Sığırkuyruğu, Deve dikeni ve Peygamber Çiçeği, çalı türleri; Kuşburnu ve Bodur 
Ardıç, ağaç türleri ise Söğüt, Kavak ve Karaağaç’tır. Sahanın toprak örtüsünü alüvyal ve kollüvyal 
topraklar oluşturur. Alüvyal topraklar akarsu tabanında, Kolüvyal topraklar ise vadi 
yamaçlarında görülür. İnceleme alanının yer aldığı saha sahip olduğu jeolojik ve jeomorfolojik 
yapı ile klimatolojik özellikleri nedeniyle yeraltı suları bakımından zengindir. Sahada akarsuları 
oluşturan başlıca kaynaklar yamaç kaynaklarıdır. Bu kaynakların oluşturduğu akarsulardan birisi 
de Alabalık çiftliğinin üzerinde kurulduğu Acı Dere’dir. Çok sayıda kaynaktan beslenmesinin 
yanında karlı-yağmurlu akarsu rejimine sahip olan bu dere, gerek kar erimelerinin gerekse de 
yağış miktarlarının arttığı Nisan ve Mayıs aylarında en yüksek akım seviyesine ulaşır. Bununla 
birlikte yıl boyunca düzenli akış gösterir. Faklı noktalardan çıkan kaynaklardan (bulak, göze) 
beslendiği için suları daima soğuktur. Bu özellikleri nedeniyle üzerinde balık çiftliği kurmaya 
elverişlidir. 

    

Şekil 3. Kuşburnu     Şekil 4. Acı Dere 

Beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri 

Hamurkesen, 77 kişinin yaşadığı küçük bir köy yerleşmesidir. Yerleşme nüfusu 1980 yılına kadar 
artmış, bu yıldan sonra göç nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır. 2000 yılından sonra ise nüfus 
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kaybında önemli bir yavaşlama olmuştur. Yerleşmede nüfus miktarı mevsimden mevsime 
değişir. Yaz aylarında yazlıkçılar nedeniyle artan nüfus hafta sonlarında daha da kalabalıklaşır. 
Toplu dokuya sahip yerleşmede eski 1meskenler çoğunlukla taştan yeni meskenler ise briket 
veya tuğladan yapılmıştır.  

Çizelge 3. Hamurkesen köyünde nüfusun yıllara göre değişimi  

Sayım Dönemi 1970 1980 1990 2000 2007 2010 2013 2015 2016 2017 

Nüfus 266 277 185 88 85 87 87 79 71 77 

Kaynak: Türkiye İstatistik Enstitüsü (2017) 

 

Köyün temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımın esasını tahıl ve yem bitkileri 
üretimi, hayvancılığın esasını ise büyükbaş hayvan yetiştiriciliği oluşturur. Bunlara ek olarak 
arıcılık, bir miktar da meyvecilik yapılır.  

BALIK ÇİFTLİKLERİ 

Kara ve deniz ortamında değişik su ürünlerinin yetiştirilmesi; su kültürü, su ürünleri yetiştiriciliği 
veya agvakültür (aquaculture),  bunlardan sadece balık yetiştiriciliği ise pisikültür (pisciculture), 
ya da su kültürü olarak tanımlanmaktadır.84 Su kültürü yoluyla balık yetiştirmenin “marikültür” 
(denizlerde yapılan) ve “balık çiftlikleri” (karada yapılan) olmak üzere 2 büyük türü vardır.85 
Balık yetiştiriciliği açısından yüksek bir potansiyele sahip ülkemizde kara içi akarsu şebekesi, 
doğal ve yapay tatlı su gölleri, koylar, körfezler ve şelf sahalarında kurulan balık yetiştirme 
çiftliklerinde çeşitli balık türleri yetiştirilmektedir. 86  2016 yılı itibariyle ülkemizde yapılan 
aquaculture üretimi 253.395 ton olup bunun 107.013 tonunu alabalık üretimi oluşturmaktadır. 
Alabalık üretiminin 101.297 tonu (% 94,7) iç sularımızda, 5.716 (% 5,3) tonu ise denizlerimizde 
kurulan çiftliklerde gerçekleşmektedir. Alabalık üretimi kültür balıkçılığı yoluyla üretilen toplam 
balık miktarının % 42,2 sini teşkil eder.87 Türkiye’de kültür balıkları üretimi yapan işletme sayısı 
2.377 adet olup bu işletmelerden 1.950 tanesinde iç su balıkları, 427 tanesinde ise deniz 
balıkları üretimi yapılmaktadır.88 İç sularımızda kurulan tesislerden 1.901’i Alabalık çiftliğidir. 
Alabalık çiftliklerinin balık üretmek amacıyla kurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte son 
yıllarda ülkemizdeki birçok alabalık çiftliğinin belirli rekreatif faaliyetlerin yürütülebildiği, önemli 
rekreasyon alanlarına dönüştüğü de görülebilmektedir. Özellikle yayla ve dağ turizminin 
gelişmeye başladığı bölgelerde yer alan alabalık çiftlikleri turizm sektöründe de hizmet 
verebilmek amacıyla entegre tesise dönüşmeye başlamış, üretim kapasitesine bakılmaksızın 
lokanta ve motel yatırımlarına da yönelmiştir.89 Bu şekilde dönüşen çiftliklerin daha çok aile tipi 
küçük işletmeler olduğu, büyük işletmelerde ise toptan satışa ağırlık verildiği için restorana 
sahip olma oranının azaldığı görülür.90 Ülkemizdeki mevcut alabalık çiftliklerinin çoğunluğu 
(%71) 0-50 ton ile en düşük kapasiteye sahip çiftliklerden oluşur. Bu durum rekabet ve 
pazarlama sorunu yaşayan çiftliklerin dönüşümünü hızlandırmış artan rekreasyon talebi 
nedeniyle kentlere yakın bölgelerde dönüşüm daha hızlı olmuştur. Günümüzde bu durum 
hemen her bölgede yaygınlaşarak devam etmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde, akarsular üzerine 
kurulu bulunan işletmeler, ürettikleri balıkları daha çok işletmeye gelen tüketiciye perakende 

                                                           
84Hayati Doğanay, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2011, s. 218 
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olarak veya işletmeye entegre olarak kurulan lokantalarında pişirerek pazarlar. 91  “Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması Projesi” kapsamında 
incelenen işletmelerin % 68 gibi önemli bir kısmının çiftlik alanında restoranının bulunduğu ve 
ürettiği balığı bu restoranlarda pişirerek pazarladığı görülmüştür. 92  Akdeniz Bölgesindeki 
Alabalık çiftliklerinin yaklaşık olarak % 20’sinde üretilen balıklar tesis içerisindeki lokantalarda 
tüketilmektedir.93 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde genellikle kapasiteleri düşük küçük 
aile işletmeciliği seklinde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin % 63’ünde üretilen balıklar ya 
perakende olarak ya da lokanta ve piknik yerinde pişirilmek suretiyle satılmaktadır.94 Balık 
çiftlikleri rekreatif faaliyetlere imkân tanımasının yanı sıra turizm faaliyetlerinin kırsal alanlara 
yayılmasını da sağlamaktadır. Kentsel alanlara yakın günübirlik gidiş-geliş yapılabilen 
konumlarda yer alan balık çiftlikleri, ağırladıkları önemli sayıda ziyaretçi ile iç turizme dinamizm 
kazandırmakta ve bulundukları kırsal yerleşmelerin sosyoekonomik açıdan gelişmesine katkı 
sağlamaktadır.95 Günümüzde birçok ülke kendi halklarının refahını sağlayabilmek için çeşitli 
doğal kaynakları ekonomik fayda yaratacak şekle dönüştürerek, insanların hizmetine sunma 
yollarını aramaktadır. Özellikle ülkelerin bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını gidermek ve kırsal 
kesimde yaşayan insanların gelirlerini artırmak ve refah düzeylerini yükseltmek için son yıllarda 
kırsal turizm büyük önem verilmiştir.96 Bu turizmin gelişebilmesi kırsaldaki kaynakların doğru bir 
şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olmakta balık çiftlikleri bu açıdan örnek teşkil 
etmektedirler. Kırdan kente göçün önlenmesi, kırsal kesimdeki yasam koşullarının iyileştirilmesi 
ve adil gelir dağılımının sağlanması ile olanaklıdır. 97 Balık çiftlikleri özellikle çevresindeki kırsal 
yerleşmelerde yaşayan insanlar için ek gelir kaynağı  oluşturarak iç göçü önleyebilir. 

Hamurkesen köyü “Amcaoğlu Alabalık Çiftliği” 

Her geçen gün artan oranda yapılan araştırmalar, yeşil alanların insan sağlığı ve hayat kalitesi 
üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymakta, yeşil alanlar ile stresin ve strese dayalı psikososyal 
ve psikolojik hastalıkların azalması arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir.98 Kentsel 
alanlarda plansız gelişen yapılaşma nedeniyle bu alanlar sürekli olarak küçülmekte bu durum 
kentli nüfusun boş zamanlarında bedenen ve ruhen dinlenebilmek ya da rahatlama sağlamak 
amacıyla gidebileceği alanların önemini daha da arttırmaktadır.99 Uluslararası ölçütlere göre, 
şehirlerde kişi başına 6,4 m2 spor alanı bulunması tüm açık alanların da kişi başına 12 m2 olması 
gerekmektedir.100 Ülkemizde hemen her kentsel alanın yeşil ya da açık alan açısından bu 
kriterlere uyduğu söylenemez. Bu nedenle birçok kent, açık veya yeşil alan ihtiyacını karşılamak 
için kent içinde veya yakın çevresinde kent ormanı oluşturma yoluna gitmiştir.101 Doğal olarak 

                                                           
91İlker Zeki Kurtoğlu, & Eyüp Çakmak, “Karadeniz Bölgesi Kültür Balıkçılığı: Alabalık Yetiştiriciliği”, s. 10-14  
92Çavdar, s. 5-7 
93Ahmet Aydın & Vedat Dağdemir & Esat Mahmut Kocaman, "Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal 

Analizi" Kastamonu Üniversitesi Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 2013, s. 15-20 ve Tolga Tolon & Dilek İşgören 

Emiroğlu & Uğur Tahancı, “Fethiye İlçesi’nde Faaliyet Gösteren Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhychus mykiss) Yetiştiricilik 

İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (2), 

2016, s. 135-146. 
94 Ural Mesut, Mustafa Balcı. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi Mevcut 

Yetiştiricilik Tesisleri ve Sorunları. “Bil. Dergisi 19.4 (2007): Sayfa. 484. 
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96Ehlinaz Torun, “Kırsal Turizmin Bölge İnsanına Katkıları” Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik 
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97Torun, “Kırsal Turizmin Bölge İnsanına Katkıları” s.34 
98Nazmiye Özgüç, Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler), İstanbul: Çantay Kitabevi, 2011, s.8. 
99Abdullah Akpınar & Murat Cankurt, “Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile ölüm oranı arasındaki ilişkinin 
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bulunan veya yapay olarak tesis edilen kent ormanları, kentsel yapıya estetik ve işlevsel katkılar 
sağlayan, kent insanına rekreatif olanaklar sunabilen ve kısa mesafede ulaşım imkânı bulunan 
alanlarda tesis edilmektedir. 102  Bununla beraber kentsel alana uzak, düzenleme veya 
ziyaretçinin temel bazı ihtiyaçlarını giderme noktasında eksiği olan kent ormanları beklenen 
ilgiyi görememekte ve beklentileri karşılayamamaktadır. Iğdır ilinde kentsel yerleşmelerde 
özellikle Iğdır kentinde gereken ya da istenilen düzeyde yeşil alan bulunmamaktadır. 194,755 
kişinin yaşadığı ilde nüfusun % 64’ü şehirlerde yaşamaktadır.103 148,7 dönüm park ve bahçe 
alanı bulunan Iğdır kentinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,7 m2 olup bunlar çoğunluğu 
bakımsız ve ağaçsız park ve bahçelerden oluşmaktadır.104 Mevcut yeşil alanların yetersizliği ve 
rekreatif faaliyete uygun olmaması nedeniyle Iğdır ilinde “kent ormanı oluşturma projesi” 
hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Iğdır-Kars yolu üzerinde ve kent merkezine 22 km mesafede 
oluşturulan kent ormanı, 87 hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur.105 Yetersiz yağış ve sulama 
nedeniyle istenilen düzeyde ormanlaşamayan kent ormanı ayrıca mevcut bir takım 
sorunlarından dolayı (su, ulaşım, çöp, oturma alanı) kentsel nüfusun piknik yapma ve dinlenme 
alanı ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. 

Çizelge. Iğdır’da kırsal ve kentsel nüfuslar (2016) 

Yerleşme Kırsal Nüfus % Kentsel Nüfus % Toplam Nüfus 

Iğdır Belediye Nüfusları 70.230 36 124,525 64 194,755 

Kaynak: Türkiye İstatistik Enstitüsü (2017) 

Iğdır kenti ve yakın çevresinde günübirlik olarak gidilebilecek yeterli sayıda yeşil alanın 
bulunmaması, bulunanların ise ihtiyaca cevap verememesi uzak olmasına rağmen bazı alternatif 
alanların değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Amcaoğlu Alabalık çiftliği olarak da bilinen 
Hamurkesen köyü alabalık çiftliği bu ihtiyaca yönelik olarak faaliyet gösteren bir balık çiftliğidir. 
2001 yılında öncelikle Alabalık yetiştirmek için kurulmuş daha sonra lokanta, market, park ve 
piknik alanları gibi ekler yapılmak suretiyle entegre tesis haline getirilmiştir. 6 dönüm arazi 
üzerinde kurulan çiftliğin kapalı alanı 250, toplam havuz alanı ise 550 m²’dir. Havuzların toplam 
balık kapasitesi 20 tondur. Türkiye’de yer alan alabalık yetiştiricilik tesislerinin % 71,8’inin 0-50 
ton kapasite grubunda olduğu düşünülürse çiftliğin ülkemizin en yaygın fakat en düşük 
kapasiteye sahip 1364 alabalık yetiştiricilik tesisinden birisi olduğu görülür. 106  Çiftlikte 
yetiştirilen ve beslenen alabalık türleri gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss), kızıl ve sarı (Japon), 
alabalıktır. Balıklar tesiste kuluçka makinelerinde yetiştirilir. Bunun yanı sıra Rize, Artvin ve 
Trabzon’daki diğer alabalık çiftliklerinden alınır büyük olanları hemen pazarlanmaya başlanır, 
küçük olanlarının ise havuzlarda büyütülmesine devam edilir. Balıklar canlı olarak kg veya tane 
usulü satılır ya da 200-250 gramlık porsiyonlarla pişirilerek müşterilere servis edilir. Tesis 
alanına iki ayrı güzergâhtan ulaşılır. Birincisi Iğdır-Yeniköy-Hamurkesen, ikincisi ise Iğdır-Tuzluca-
Hamurkesen güzergâhıdır. Her iki güzergâh da hemen hemen aynı uzaklığa sahip olup yaklaşık 
olarak 60 km’dir.  

                                                           
102Şerafettin Uslu & Tülay Ayaşlıgil, s. 213-236 
103TÜİK, 2017. 
104Iğdır Belediye Başkanlığı, 2015 
105Iğdır Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, “Iğdır İli 2014 Yılı İl Çevre Durum Raporu” s. 60 
106Su Ürünleri İstatistikleri, Erişim Tarihi: 16.11.2017, https://www.tarim.gov.tr/BSGM 
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Şekil 4. Amcaoğlu alabalık tesisleri ve mesire alanından genel bir görünüm 

Tesise ulaşım tamamen şahsi araçlarla sağlanmaktadır. Belirtilen hususlar rekreasyonel 
faaliyetlerde boş zaman ve belirli bir ekonomik gücün belirleyici olduğunu göstermektedir. 
Tesisin en yoğun olduğu aylar yaz sıcaklıklarının en yüksek düzeye ulaştığı ve tropik günlerin 
yaşandığı Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Yaz aylarında tesise günlük gelen araç sayısı hafta içinde 
20, hafta sonunda ise 60-70’tir. Sayfiyeci sayısı hafta içinde 100-150, hafta sonunda ise 350-400 
kişidir. rekreasyon faaliyetine katılan kişilerin daha çok belirli bir gelire ya da meslek grubuna 
sahip oldukları görülür. Hafta sonunda gelenler çoğunlukla memur, hafta içinde gelenler ise 
daha çok emekli ya da yurtdışından veya şehir dışından gelen kişilerdir. Araştırma sahasını 
rekreatif amaçla kullanan kişilerin bu faaliyete çoğunlukla aileleri veya arkadaş gruplarıyla 
birlikte katıldıkları görülür. Bu nedenle sahada insan yoğunluğu fazla olur. Bu durumda mesire 
alanında yer sorunu yaşanır. Çiftlik ve mesire alanına bir kez gidenlerin daha sonra bu faaliyeti 
geleneksel hale getirdiği ve daha sık ve kalabalık olarak bu faaliyeti yürüttüğü görülür. 
Rekreasyon alanını ziyaret eden ziyaretçilerin tamamına yakınının Iğdır Ovası’nda bulunan 
yerleşmelerde ikamet eden nüfustan oluşması dikkati çekicidir. Bunlar arasında en büyük paya 
sahip olan yerleşme Iğdır şehridir. Bu durum yaz aylarının burada daha sıcak geçmesinden 
kaynaklanmaktadır. En az sayfiyeci gönderen yerleşmeler Aralık kasabası ve köyleridir. Bunun 
nedeni mesafenin fazla olmasıdır. Zira Hamurkesen Köyü ile Aralık kasabası arası uzaklık yaklaşık 
olarak 100 km’dir. Sahada yaptığımız ankete katılan sayfiyecilerin bir kısmı Iğdır şehrine daha 
yakın bir alanda böyle bir tesisin kurulması halinde buraya artık gelmeyeceğini belirterek 
mesafenin inceleme sahasının önemli bir dezavantajı olduğunu göstermektedir. Bununla 
beraber sayfiyecilerin önemli bir kısmının buraya gelmeye devam edeceğini söylemesi, 
insanların daha değişik ve serin bir ortamda bir gün geçirmek için önemli sayılabilecek bir 
mesafeyi göze aldığını göstermesi açısından da önemlidir. İnceleme sahası her ne kadar bir 
alabalık çiftliği ya da tesisi ise de buraya gelen sayfiyecilerin asıl amacı balık yemek ya da satın 
alarak eve götürmek değil, şehrin sıkıcı 1ortamından uzaklaşarak stres atmak, dinlenmek, 
rahatlamak ve kentten ayrı yeni doğal yerler görmektir. 
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Şekil 5. Mesire alanından bir görünüm.  Şekil 6. İnceleme alanında anket yapılırken 

 

Tesisi ziyaret edenler burada piknik yapmanın yanı sıra, yürüyüş ve tırmanış yapar, dere 
içerisine girerek serinler, derede yürür, dere içerisine masa ve sandalye koyarak burada oturur 
yemeğini yer, çayını ve nargilesini içer, fotoğraf çeker, balık havuzlarını gezerek üretimi izler. 
Özellikle çocuklar tarafından bu faaliyetin tecrübe edilmesi sağlanır. Çocuklar ata bindirilir, 
tesiste veya köyde satılan organik ürünler satın alınır. Kış aylarında yaşanan olumsuz koşullar 
tesisteki faaliyetleri olumsuz yönde etkiler. Bu mevsimde başlıca sorun aşırı soğuklar ve don 
nedeniyle balıkların ölmesidir. Bunun yanında yolların zaman zaman kar nedeniyle ulaşıma 
kapanması müşteri sayısını minimum seviyeye düşürür. Kış mevsiminde görülen olumsuzluklar 
farklı şekillerde bazen yaz aylarında da yaşanmaktadır. Bazen aşırı sıcaklar bazen de meydana 
gelen sağanak yağışlar ve Acı Dere üzerinde devam eden baraj çalışması (Ünlendi) nedeniyle 
suların çamurlu akması balık ölümlerine neden olabilmektedir. 

  

Şekil 7. Kuruağaç köyü yıkık taş evler   Şekil 8.Tesiste satılan yöresel ürünlerden bal. 

SONUÇ, BULGULAR VE ÖNERİLER 

Kentleşmenin gerekliliği olan yeşil alanlar çoğunlukla plansız olarak gelişen yapılaşmaya bağlı 
olarak sürekli bir şekilde küçülmektedir. Bu durum kentli nüfusun boş zamanlarında gideceği 
bedenen ve ruhen dinlenebileceği ya da rahatlama sağlayacağı alanların önemini ve ihtiyacını 
daha da arttırmaktadır. Toplam il nüfusunun % 64’ünün şehirlerde yaşadığı Iğdır’da şehre yakın 
konumda halkın ailece ve günübirlik olarak gidip piknik yapabileceği yeterli sayıda mesire alanı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle uzak mesafesine rağmen Hamurkesen köyünde tesis edilen 
Alabalık çiftliği ve mesire alanı halk tarafından tercih edilmektedir. Hamurkesen köyünün yaz 
aylarında Iğdır ovasındaki yerleşim birimlerine göre serin geçmesi Rekreasyonel çekiciliğinin en 
önemli nedenidir. Bu çekicilik Iğdır ovasında yaşanan yaz sıcaklıkları nedeniyle daha da 
artmaktadır. Ülkemizde mevcut alabalık çiftliklerinin kuruluş amacı balık üretmek ve 
pazarlamaktır. Bununla beraber incelenen tesiste olduğu gibi birçok küçük işletmenin restoran 
mantığı ile çalışan tesislere dönüştüğü görülür. Rekreasyon sahası her ne kadar bir alabalık 
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tesisi-çiftliği ise de buraya gelen sayfiyecilerin asıl amacı balık yemek ya da satın alarak eve 
götürmek değil, şehrin sıkıcı ortamından uzaklaşarak stres atmak, dinlenmek, rahatlamak ve 
piknik yapmaktır. Günübirlik rekreatif faaliyete katılanların çoğunlukla belirli bir gelire ya da 
meslek grubuna sahip kişilerden oluştukları görülür. Rekreasyon alanını ziyaret eden 
ziyaretçilerin tamamına yakınının Iğdır Ovası’nda bulunan yerleşmelerde ikamet eden nüfustan 
oluşması dikkati çekicidir. Bunlar arasında en büyük paya sahip olan yerleşme Iğdır şehridir. Bu 
durum yaz aylarının ovada daha sıcak geçmesinden kaynaklanmaktadır. Tesise ulaşım tamamen 
şahsi araçlarla sağlanmakta bu husus rekreasyonel faaliyetlerde boş zamanın yanı sıra belirli bir 
ekonomik güce sahip olmanın da belirleyici olduğunu göstermektedir. Mesafe rekreasyon 
faaliyetleri açısından önemli bir dezavantaj olsa da kentsel nüfus, doğal ve aynı zamanda serin 
bir ortamda bir gün geçirmek için önemli sayılabilecek bir mesafeyi de göze alabilmektedirler. 
Ancak daha fazla kişinin bu faaliyete katılması için özellikle hafta sonları kent ile sayfiye alanları 
arasında toplu taşıma ya da servis araçlarının devreye sokulması gerekmektedir. Sayfiye 
alanında tecrübe edilebilecek rekreatif faaliyetlerin çeşitliliği talebi daha da arttırmaktadır. 
Elverişli iklim koşulları, derin olmayan bu yüzden içerisinde yürümeye elverişli akarsuyun varlığı, 
balık çiftliği, su değirmenleri, yürüyüş ve tırmanış alanları (mağara), ata binme, alışveriş, piknik 
yapma, restoran ortamında balık ve bazı yöresel yemekleri tatma yapılabilecek 
faaliyetlerdendir. Sahada yürütülen rekreatif faaliyetler kırsal yaşamı destekler niteliktedir. Bu 
tür faaliyetler nüfusu yerinde tutmada önemli rol oynayabilir. Mesire alanında, market, lokanta, 
oturma alanları ve balık satışı gibi hizmetlerin yanında köylülerin de kazanç sağlayıcı bazı 
faaliyetleri vardır. Bu kapsamda çocuklar belirli bir ücret karşılığında ata bindirilmekte, köylüler 
ürettikleri bal, peynir ve yumurta, gibi ürünleri tesise gelen ziyaretçilere satarak ek gelir 
sağlamaktadır. Alabalık çiftliği az da olsa sahada iş imkânı doğurmuştur. Bu da son birkaç yıl 
içerisinde köyden kente olan göçün yavaşlamasını sağlamıştır. Bunun yanında tesisin varlığı bu 
güzergâhtaki köy yollarının zaman zaman yenilenmesini de sağlamaktadır. Tüm bu nedenlerden 
dolayı bu tür tesislerin sayısını arttırmak gerekmektedir. Bu amaçla girişimcilerin desteklenmesi 
gerekmektedir. Iğdır ilinde rekreatif açıdan önemli olan bu örnek dikkate alınarak uygun 
alanlara yeni balık çiftlikleri veya mesire alanları yapmak mümkündür. Bu gibi tesisler mevcut 
daimi akarsu boylarında ve sulak alanlarda yapılabilir. Bu açıdan Iğdır ovasını güneyden kuşatan 
Aras-Karasu Dağları üzerinde yer alan akarsular ve birçok kaynak değerlendirilebilir. Bunlardan 
en önemlileri Aras Nehri, Gaziler Çayı, Buruksu Çayıdır. Bunun yanında Orta ve Aşağı Karasu 
çaylarını oluşturan yüksek akım değerlerine sahip en önemlileri Bulakbaşı, Yazlık ve Gürgöre 
olan kaynaklardır.107 Uğurca ve Üçkaya gibi bazı köylerde yer alan göl ve sazlıklar buradaki doğal 
yapıya zarar vermeyecek şekilde planlama yapılarak rekreasyona kazandırılabilir. Böylece 
kentsel nüfus için rekreasyon sahası oluşturmanın yanında kırsal alanlarda değişik kazanç yolları 
sağlanarak halkın sosyoekonomik seviyesi yükselecektir. Iğdır’da kenti oluşturan mahallelerde 
ya da kente yakın alanlarda rekreasyon alanları oluşturulmalıdır. Bu amaçla bu alanlarda 
oturma, yürüyüş ve oyun noktaları, çeşmeler ve lavabolar yapılmalıdır.  
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Abstract    

In their works, Islamic geographers mention that there are some natural shelters and caverns 
named as “matmûre” ( مطمو ر ة ), which are used for the purpose of protecting goods and food, 
arsenal and bastion in different parts of the world. It is possible to see matmûres, whose plural 
form is Matamîr, in many parts of Anatolia. Matmûres are more intensely widespread in Tarsus 
and its vicinity along the Anatolia and Syria border, because of its convenient land structure in 
Central Anatolia; Ankara, Aksaray, Konya, Cappadocia, and Melendiz mountainous area 
between Aksaray-Niğde than other parts of Anatolia. Halîfe b. Hayyât, well-known Islamic 
historian of Basra, who informed about matmûris in Anatolia, mentions about matmures in 
Iğdır region in his book named “Kitab et-Târîh” which is the oldest work written in chronological 
order in Islamic History and names the region as Matâmir. Another work, in which the name 
“Matâmir” is used for Iğdır and Şirak, is İbn A’sem el-Kûfî’s book Kitâbu’l-Fütûh. İbn Hurdâdbih 
in his work el-Mesâlik ve’l-Memâlik uses the name “Matâmîr” for Iğdır and Şirak regions and 
states that there are matmûres in the above mentioned regions. Muslims became familiar with 
the region with Islamic conquests during and after St. Umar ibn Al-Khattab’s reign. During St. 
Uthman ibn Affan’s Reign, Damascus Islamic army commanded by Habib b. Mesleme el-Fihri, 
who chose Aruc as an army headquarter at the foothills of Alagöz/Elegez Mountains, which had 
strategical importance, continued conquest operations intensely. Islamic army, which started 
its operations in Aruc, then invaded Şirak, which was afterwards called as Ani, and Vanand 
regions, whose center was Kars, and then directed its operations towards the South. Islamic 
army aimed at conquering some important administrative zones in that period in the Eastern 
Anatolia, such as Bagrevand, Taron, Vaspurakan and Ararat. The next target after Şirak and 
Vanand regions was Bagrevand, whose center was Eleşkirt. In the conquest operations to 
conquer Bagrevand after conquering Şirak region, Islamic army commanded by Habib b. 
Mesleme el-Fihri reached Bagrevand passing through Arpaçay.  Islamic army commanded by 
Habib b. Mesleme el-Fihri conquered Sürmeli Çukuru and its vicinity on their way to Bagrevand. 
It is suggested that Salt Caverns in Tuzluca and sheltering cells in Ani valley in Şirak region which 
were seen by Muslims were then considered as Matmures, and this region was then called as 
Matâmîr in some Islamic Sources.   

Keywords: Matamir, Matmure, Islamic Geographers. 

İslâm Kaynaklarında Iğdır Bölgesi İçin “ Matâmîr” Adı 

Özet 

İslâm coğrafyacıları eserlerinde yeryüzünün farklı yerlerinde “matmûre” ( مطمورة ) olarak 
isimlendirilen, eşya ve erzak muhafazasından, silah deposu ve tabya olarak pek çok amaçla 
kullanılan tabiî sığınakların ve mağaraların bulunduğundan bahsetmektedir. Çoğulu Matâmîr ( 
 olan matmûrelere Anadolu’nun birçok yerinde rastlamak mümkündür. Anadolu’da ( مطامير
matmûrelerin kaynaklarda geçmesi itibariyle en çok bilinenleri Anadolu ile Suriye sınırında 
Tarsus ve civarıyla, arazi yapısının elverişliliğinin de etkisiyle İç Anadolu’da; Ankara, Aksaray, 
Konya, Kapodakya ile Aksaray-Niğde arasındaki Melendiz dağlık alanı civarında Anadolu’nun 
diğer kısımlarına nazaran daha yoğun olarak rastlanmaktadır. Anadolu’daki matmûreler 
hakkında bilgi veren Basralı ünlü İslam tarihçisi Halîfe b. Hayyât, İslam tarihinde kronolojik sıraya 
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göre yazılan ve günümüze ulaşan en eski eser olma özelliğine sahip “Kitab et-Târîh” adlı 
eserinde Iğdır yöresinde matmûreler bulunduğundan bahsetmekte ve bölge için Matâmîr adını 
kullanmaktadır. Iğdır ve Şirak için “Matâmîr” isminin kullanıldığı diğer bir eser İbn A’sem el-
Kûfî’nin, Kitâbu’l-Fütûh adlı eseridir. İbn Hurdâdbih de eseri, el-Mesâlik ve’l-Memâlik’te Iğdır ve 
Şirak bölgesi için eserinde  “Matâmîr” ismini kullanarak bahsedilen bölgelerde matmûrelerin 
bulunduğundan bahsetmektedir. Müslümanlar, bu bölgeyi Hz. Ömer döneminde yapılan ve 
sonraki fetihlerin öncüsü sayılabilecek ilk İslâmî fetihlerle tanımışlardı. Hz. Osman döneminde 
Alagöz/Elegez dağı eteğinde stratejik bir öneme sahip olan Aruc’u ordu karargâhı olarak seçen 
ve bölgede fetih hareketlerini yürüten Şam İslâm ordusunun başında bulunan Habib b. Mesleme 
el-Fihri komutasındaki İslam ordusunun bölgede yoğun fetih hareketleri olmuştur. Aruc’tan 
hareketle ilk olarak merkezi daha sonra Ani olacak Şirak ve merkezi Kars olan Vanand bölgelerini 
fetheden İslam ordusu daha sonra yönünü güneye çevirmiştir. İslam ordusunun hedefinde 
Bagrevand, Taron, Vaspurakan, Ararat, gibi Doğu Anadolu’da bulunan dönemin önemli idarî 
bölgelerinin oluşturduğu yerleri İslâm hâkimiyetine almak vardı. Şirak ve Vanand bölgelerinden 
sonra ilk hedef merkezi Eleşkirt olan Bagrevand idi. Habib b. Mesleme el-Fihri komutasında 
gerçekleştirilen fetih hareketlerinde Şirak Bölgesi’ni müteakip Bagrevand’ı fetih için yola çıkan 
İslam ordusu Arpaçay’ı takip ederek Bagrevand’a ulaşmıştır. Bagrevand’a yönelen İslam 
ordusunun güzergâhı üzerinde bulunan Sürmeli Çukuru ve bölgesi de Habib b. Mesleme el-
Fihri’nin komutanı olduğu İslam ordusunun fethettiği topraklara dâhil olmuştur. Müslümanlar, 
Tuzluca yöresinde gördükleri Tuz Mağaraları ve Şirak bölgesinde Ani vadisindeki barınma 
hücrelerini Matmureler olarak değerlendirmiş olmalılar ki, bölge daha sonra bazı İslâm Tarihi 
kaynaklarında Matâmîr adıyla yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Habib b. Mesleme, ığdır, matâmîr, matmûre  

 

Giriş 

 Matmûre ( مطمورة ) kelimesi yerin altına kazılmış veya kendiliğinden oluşmuş tabiî sığınak, 
korunma yahut savunma mekânı, yerin altına erzak saklamak için kullanılan çukur veya mağara 
anlamına gelmektedir.108 Kelimenin çoğulu ise Matâmîrdir ( مطامير).  Bunların Anadolu’da en çok 
bilinenleri, İslâm ordularının gazalara çıktıkları Şam Sugûrunda, Tarsus ve civarıyla Kapadokya’da 
bulunmaktadır.109 Eşya ve erzak saklamak için de kullanılan Matmûrelerden, zamanla Bizanslılar 
tarafından silah deposu, tabya amacıyla da istifade edildiği de anlaşılmaktadır.110 Anadolu’daki 
matmûrelerin isimlerinin bir kısmını İslâm coğrafyacılarından İbn Hurdâdbih’in (öl. 912), el-
Mesâlik ve’l-Memâlik adlı eserinde kaydetmesiyle öğrenmekteyiz.111 Bunun yanında Ermeniya 
fetihlerinde bulunan Müslümanlar, Iğdır bölgesinde gördükleri Tuz Mağaraları ve Ani 
vadisindeki barınma hücrelerini matmureler olarak değerlendirmişler, bölge daha sonra bazı 
İslâm Tarihi kaynaklarında matamir adıyla özel isim olarak anılmıştır. Bölgenin bu isimle 
adlandırılması Habib b. Mesleme’nin orta Ermeniyye tarafından bugünkü Iğdır arazisi üzerinden 
Ani’ye doğru gerçekleştirdiği fetih hareketleri esnasında olmuştur.112 Iğdır ve merkezi Ani olan 
                                                           
*Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
**Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü. 
108 Yakut el-Hamevî, Şihabuddin Ebû Abdullah, Mu’cemu’l-Buldan, Beyrut, 1995, V, 148;  Strange, G.L. Buldânu’l-Hilâfet eş- 
Şarkıyye, çev. Beşir Fransis-Gorgis Avvâd, Bağdat, 1954, s. 171, Ebu İshak el-Fezari, es-Siyer, tah. Faruk Hamade, Müessesetü’r-
Risale, Beyrut, 1987, s.22. 
109 İbn Hurdâdbih, Ebu’l-Kâsım Ubeydullah, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, Brill, 1889, s. 108; Yakut el-Hamevî, s.148. 
110 Yakut el-Hamevî, s. 148; Belâzurî, Ahmed b. Yahya, Fütûhu’l-Buldân, nşr. A. Enis et-Tabba’-Ö. Enis et-Tabba’, Beyrut 1987, s. 
223. 
111 İbn Hurdâdbih, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, s. 108. 
112 İbn A’sem el-Kûfî, Ebû Muhammed Ahmed, Kitâbu’l-Fütûh, Beyrut 1986, s.346. 
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Şirak arazisinden Matamir olarak bahsedilmesi bölgede çok sayıda yer altı sığınaklarının 
olduğuna işaret etmektedir. Iğdır Anadolu, Kafkasya ve İran arasında bir geçiş bağlantı noktası 
olduğundan sık sık istilalara maruz kalmıştır. Bu durum bölge halkını saldırılar sırasında 
korunmak amacıyla sığınaklara ihtiyaç duymasına sebep olmuştur.  

Matmûrelerin sığınak amacıyla kullanılmasına dünyanın her yerinde rastlanmaktadır. Ebü'l-
Abbas Şehabeddin Ahmed b. Yahya İbn Fazlullah El-Ömeri’nin Mesalikü’l-Ebsar fi Memaliki’l-
Emsar adlı eserinde İspanya’da Kurtuba’da insanların saldırılardan korunmak amacıyla evlerin 
altına içeriden kilitlenen matmûreler yaptıkları kayıtlıdır.113 

Şirak Bölgesinin Müslümanlar Tarafından Fethi 

İslâm ordularının, Şirak Bölgesinin de içinde bulunduğu coğrafî adıyla Ermeniye/İrmîniye akınları 
Hz. Ömer döneminde (13-23/634-644) başlamıştır. Bu akınlarda İran Ermeniyesi’nin merkezi 
Dvin bu seferlerin ilkinde İslâm hâkimiyetine alınmış olsa da (19/6 Ocak 640),114  yapılan askeri 
harekatlar bu dönemde daha çok keşif ağırlıklıydı. Bu bölgede asıl kalıcı fetih hareketleri Hz. 
Osman döneminde (24-35/644-656) gerçekleştirilmiştir.  Şam ordu karargâhına bağlı olarak, el-
Cezîre ve Bizans gazalarındaki becerileriyle tanınan Habib b. Mesleme el-Fihrî, Hz. Osman 
tarafından Ermeniye fetihleriyle görevlendirilmiştir. Fetihlerine Erzurum’la 
(Kalîkala/Theodosiopolis) başlayan Habib b. Mesleme, askeri harekatını Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’e kadar devam ettirmiştir.115  

Habib b. Mesleme, Ermeniye fetihlerinin bir bölümünü de Şirak (merkezi Ani) ve Vanand 
(merkezi Kars) bölgelerinde yaptığı fetihler oluşturmaktadır. Alagöz/Elegez dağı eteğinde 
stratejik bir konuma sahip olan Aruc, 116  İslam ordusu tarafından ordu karargâhı olarak 
seçilmişti. Şam İslâm ordusunun başında bulunan Habib b. Mesleme, Aruc’tan hareketle Şirak ve 
Bagrevand (merkezi Eleşkirt)  fetihlerine yöneldi. 117  Bunun üzerine İslâm ordusuna karşı 
mukavemet edemeyeceğini anlayan bölge patriği, Habib b. Mesleme’nin huzuruna çıkarak barış 
teklifinde bulundu. Bunun olumlu karşılanmasıyla, bu sırada Kamsarakan ailesinin elinde 
bulunan Şirak, Vanand ve Bagrevand bölgeleri İslâm hâkimiyetine alınmış oluyordu (26/646).118 
Müslümanların Aruc karargâhı merkezli yürüttükleri fetih hareketleri sonucu hilâfet idaresine 
kattıkları Şirak ve bölgesinin ilk İslâmî dönemi, IX. asrın sonlarında Azerbaycan’da kurulan 
Sâcoğulları devletinin X. asrın birinci yarısındaki yıkılışına kadar sürmüştür.119    

Şirak/Matâmîr 

                                                           
113 Ebu'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Yahya İbn Fazlullah El-Ömeri, Mesalikü’l-Ebsar fi Memaliki’l-Emsar, Abudabi, 2001 s.71 
114 Movses Dasxuranci, The History Of The Caucasian Albanians, çev. C.L.F. Dowsett, London, 1961, s. 207; Manandian, H.A., “ 
Les Invasıons Arabes En Armenia”, Byzantion, XVIII, 1948, s. 165; Refik Beg el-Azm, Kitâbu Eşheri Meşâhiri’l-İslâm Fi’l-Hurûbi’s-
Siyasiyye, Beyrut, 1983, III, s. 701. 
115  Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Halife b. Hayyât, el-Usfurî, Târîh, nşr. Süheyl Zekkâr, Beyrut 1414/1992, s. 84-108; 
Ya’kubî, Ahmed b. Ebî Ya’kub b. el-Vazıh, Târîhu’l-Ya’kubî, Necef 1358hş. II, s. 139, Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 155, el-Ezdî, Ebû 
İsmail Muhammed b. Adullah, Fütûhu’ş-Şam, nşr. W. N. Lees, Kalküta 1854, s. 251, M. Rıza, el-Farûk Ömer b. Hattâb, Beyrut 
1410/1990, s. 95. Julius Wellhausen, İslam’ın Eski Tarihine Giriş, çev. Fikret Işıltan, İstanbul, 1960, s. 61-99. 
116 Aruc yerleşim merkezi ile ilgili geniş bilgi için bk. A. İpek-E. Cengiz, “ Müslümanların Aras Boylarının Fethinde önemli Bir 
Karargâh Aruc”, Kafkas Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, Kasım 2016, s. 22. 
117 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 181; Handmîr, Gıyaseddin b. Hüsameddin el-Hüseynî, Tarîhu Habîbu’s-Siyer fî Ahbari Efradi’l-
Beşer, Tahran 1333 hş, I, s.500.  
118 Herand Pasdermaciyan, Tarih-i Ermenistan, çev. Muhammed Kadî, Tharan 1369, s. 177;         H. A. Manandian, The Trade And 
Cities of Armenia in Relationto Ancient World Trade, ed. N. G. Garsoian, Lisbon 1965, s. 144.   
119 Bu hususta geniş bilgi için bk. A. İpek, “Azerbaycan’da Hüküm Sürmüş Bir Tür Hanedanı Sâcğulları ile Ermenilerin 
Münasebetleri –Ebu’l-Kasım Yusuf Dönemi (901-927)”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Güz 2005, s. 189-200. 
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Şirak Bölgesi, Müslümanların Ermeniye fetihleriyle ilgili bilgi veren İslâm Tarihi kaynaklarının 
birçoğunda “Sırâc Tayr” olarak kaydedilmektedir.120 Bunların bazı önemli olanlarında bu bölge 
için “ Matâmîr “ adının verilmiş olması dikkat çekmektedir. 

 Halîfe b. Hayyât’ın “Kitab et-Târîh” adlı eseri bölgeyle ilgili bilgi veren eserlerin başında 
gelmektedir. “Kitab et-Târîh” İslam tarihinde kronolojik sıraya göre yazılan ve günümüze ulaşan 
en eski eser olma özelliğine sahiptir.121 Müellif eserinde devlet içinde vuku bulan olaylardan 
ziyade savaş ve fetihlere daha fazla ehemmiyet vermiştir. Halîfe b. Hayyât eserinde İslam 
fetihlerine ait olan haberleri iki farklı yoldan rivayet etmektedir. Bunlardan birincisi fethedilen 
yerlerin yerli râvileri iken ikincisi ise resmi rivayet olarak kabul edilen Ehl-i Medine 
rivayetleridir.122 Tarih yazıcılığında Irak ekolüne mensup olan Halîfe b. Hayyât’ın hayatıyla ilgili 
kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. 170/786 yılında Basra’da dünyaya gelen Halîfe b. 
Hayyât, Ebû Amr eş-Şeybânî el-Usfurî, 240/854 tarihinde aynı merkezde vefat etmiştir.123 Basra 
ulemasından olan Halîfe, Şebâb(yiğit) lakabıyla tanınmaktadır. İlmî çalışmalarının neredeyse 
tamamı yaşadığı şehir olan Basra ile ilgilidir.124 Basra, Halîfe b. Hayyât döneminde İslâmî 
ilimlerde önemli bir merkez olup, Hadîs, Siyer, Tarîh, Arap Dili ve Edebiyatı bu ilimlerin başında 
gelmektedir.125 Halîfe b. Hayyât hadiste sika(güvenilir) olarak kabul edilmektedir.126 Müellif, 
Siyer, Eyyâm ve Ricâl/Tabakât alanlarında bilgin, ravîlerin saduk(sadık) ve 
müteyakkızların(uyanık) önde gelenlerinden biriydi.127  Süfyân b. Uyeyne, Yezîd b. Züray’ ve Ebû 
Dâvud et-Teyâlisî, Halîfe b. Hayyât’ın kendilerinden hadis aldığı ravîler arasında bulunmaktadır. 
Buharî, Bekî b. Muhalled, Ebû Ya’lâ ve Ahmed b. Hanbel onun hadis alanındaki talebelerinden 
bazılarıdır.128 

Halîfe b. Hayyât, İslâmî ilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi, tarih dalında da makbul ve 
mutemet olarak değerlendirilmesiyle ayrıca öne çıkmaktadır. Taberî ve bundan sonra gelen pek 
çok İslam tarihçisi Halîfe b. Hayyât’ın eserinden yararlanmışlardır.129 İslâm ordularının ilk 
Ermeniye akınları ve bu alanda sürdükleri fetihlerle ilgili bilgiler de, Halîfe b. Hayyât’ın kayıtları 
“Kitab et-Târîh” adlı eserinde yer almaktadır. Bu coğrafyanın önemli bir bölümünü oluşturan 
Şirak bölgesinin fethi ile ilgili olarak da eserde bilgiler yer almaktadır.130 Müellif, Ebû Hâlit ve 
Ebu’l-Berâ gibi ravîlerin rivayetlerini bu konuda vermiş olduğu bilgilere mesnet olarak 
göstermektedir.131 

Bu ravîlerden asıl adı Süleyman b. Hayyân el-Ezdî olan Ebû Halid el-Ahmer, Kûfe doğumlu 
(114/732-733) olup, Kufe’de yetişen önemli şahsiyetlerden biridir.132 Ebû Halid, hadis ıstılahında 
                                                           
120 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 273; İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, nşr. C. J. Tornberg, Beyrut 
1982, III, 85. Iğdır yöresinin de içinde bulunduğu Sırak/Şirak-Şüregel adları ve kaynaklarıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Mehmet 
Özmenli,  Ortaçağda Şüregel (Şirak)’ın Tarihi (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Basılmamış Doktora Tezi), 
Erzurum 2008, s. 11. 
121 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İSAR Yay. 1998, s. 44.  
122 Mustafa Fayda, “ Halife b. Hayyat”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 15, 1988,  s. 302. 
123 Ez-Zehebî, Ebûb Abdullah Şemsüddin, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, Beyrut (t.y), I-II, s. 436; İbn Hallikân, Ebu’l-Abbas Şemsüddin 
Ahmed b. Muhammed, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu Ebnâi’z-Zaman, nşr. İhsan Abbas, Beyrut 1977, II, s. 243; Halîfe b. Hayyât el-
Usfurî, Tabakâtu Halîfe b. Hayyât, nşr. Süheyl Zekkâr, Beyrut 1993, Mukaddime, I, s. 7;  Hayreddin Ziriklî, el- A’lâm, Beyrut 1990, 
II, s. 312;  Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s. 44.                                                                                                                                                                                                                                                      
124 Halîfe, Tabakâtu Halîfe b. Hayyât,  s. 7; Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, s. 436; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu 
Ebnâi’z-Zaman,  s. 243. 
125 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu Ebnâi’z-Zaman, s.243.  
126 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu Ebnâi’z-Zaman, s. 10;  Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, s. 436. 
127 Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, s. 436. 
128  Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, s. 436; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu Ebnâi’z-Zaman, s. 243; Şeşen, 
Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s. 44. 
129 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân ve İnbâu Ebnâi’z-Zaman, 243; Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s. 45. 
130 Halîfe b. Hayyât, Târîh, s. 163 
131 Halîfe b. Hayyât, Târîh, s. 163 
132 Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, s.272. 
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Hafız ve Sadûk olarak tanınmaktadır. Zehebî, bu şahıs hakkında muhaddislerin meşhurlarından 
biridir, ifadesini kullanmaktadır. 133  Bunun yanında Selmân b. Rabîa komutasında Kûfe 
karargâhına bağlı bir İslâm birliğinin Ermeniye fetihlerinde bulunan Şam fetih ordusuna yardım 
için gönderildiği de bilinen bir husustur.134 Bu durum da Halîfe b. Hayyât’ın Ermeniye fetihleriyle 
ilgili bilgisine başvurduğu Kûfeli Ebû Halid’in rivayetini destekler mahiyettedir. 

Bu rivayete göre Selmân’ın (b. Rabîa) Hazarlara karşı giriştiği savaşlar sırasında Belencer’de şehit 
olması üzerine Hz. Osman, Habîb b. Mesleme el-Fihrî’yi bir İslâm ordusunun başında Şam’dan 
bölgeye gitmesi emrini verdi. Hades Geçidi’nden Gürcistan’a (Cürzân) kadar yürüyüşünü 
sürdüren Habîb, Gürcistan halkıyla barış imzaladı. Müteakiben Matâmîr bölgesine de giren ( و فاد
 bu ünlü komutan, bölge halına bir de aman-nâme yazdı.135 Habib b. Mesleme’nin ( ا المطامير
anlaşma imzaladığı halkın İslam kaynaklarında Matamir adı verilen Şirak olduğunu İbn A’sem el-
Kûfî’nin el-Fütûh eserinde kullandığı ( د  المطا مير سراج من بل   Matamir“ (حتي صا رالي ارض يقال لها  
beldelerinden Sirac(Şirak) adı verilen bir bölgeye girdi” ifadesiyle doğrulanmaktadır.136 Müellif, 
aslında bölgenin İslâmî dönem öncesi adı olan Şirak’la  Matâmîr’i bir arada gösteriyor. Bu 
durumda Iğdır’ın da içinde bulunduğu bölgeye verilen Matâmîr adının bir kaydına da İbn A’sem 
el-Kufî’nin “Kitâbu’l-Fütûh “ adlı eserinde rastlamaktayız.137  

 Hakkında fazla bilgi bulunmayan İbn A’sem’in 314/926-27 tarihinde vefat etmiş olabileceği 
kabul edilmektedir.138 İbn A’sem’in vefat tarihi tereddütlü bulunsa da, onun Taberî, Belâzurî ve 
Ya’kubî’nin muasırı olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır.139 Dolayısıyla III. asır (m. IX-X.) önemli 
tarihçilerinden olan İbn A’sem el-Kûfî’nin “Fütûh’u” da, o dönem yazılan önemli bir kaynak 
olarak değerlendirilmektedir.140 Bunun yanında İbn A’sem’in Kafkasya ve Ermeniye fetihlerine 
katılan İslâm ordu karargâhının bulunduğu Kûfeli şehri ahalisinden oluşu da,141 konu hakkında 
verdiği bilgilerin doğruluğunu destekler mahiyettedir. 

Hz. Osman dönemi Şirak bölgesinin fethiyle ilgili olarak İbn A’sem’in eserinde şu kayıtları 
okuyoruz. 

م سار بهم فلما و ر د كتاب عثمان علي حبيب بن مسلمة ناد ي في اصحابه و هم يو مءذ ستة االف ما بين فارس و راجل ث
د ينة يقال لي يومنا هذ ا و جعل يسير حتي صا ر الي منحو بل د ارمينية  قال فد خل من الد ر ب يقال له د رب بني زرارة ا

ا سراج من بلد لها خل ط فنز ل في قلعتها و بها جماعة من الكفار فاقام عليها اياما ورحل منها حتي صار الي ارض يقال له
                المطامير فنزل هنالك ثم كتب الي اهل جر زان              

Bu metinde Şirak’ın Ermeniye’de bir Matmûre bölgesi olduğu ifade edilmektedir.142 

Sonuç 

Şehir yahut bölge adları çoğu zaman ya insan unsurundan veya coğrafî durumdan 
kaynaklanmaktadır. Yüksek yer anlamına gelen Ermeniye/İrmîniye’nin bir bölümünü oluşturan 
Şirak bölgesi de coğrafi konumdan kaynaklanan isim örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu 
bölge İslâmî dönem öncesinde Türk asıllı Siraklar/Sakalardan kalma Şirak adıyla tanınmıştı. Aynı 

                                                           
133 Zehebî, Kitâbu Tezkireti’l-Huffâz, 272. 
134 Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, s. 278-79;  İbn A’sem, Kitâbu’l-Fütûh 344.  
135 Halîfe b. Hayyât, Târîh, s. 118. 
136 İbn A’sem, Kitâbu’l-Fütûh, 346. 
137 Kâtip Çelebî,  Mustafa b. Abdullah, Hacı Halife, Keşfü’z-Zünun An Esâmi’l-Kütübi ve’l- Fünun, nşr. Şerafettin Yaltkaya- Kilisli 
Rifat Bilge, İstanbul: MEB 1971, II, s.1239. 
138Nuaym Zarzur, “Tercümetü İbn A’sem el-Kufî”,  Kitâbu’l-Fütûh, Mukaddime, s. a-h.  Kâtip Çelebî,  Keşfü’z-Zünun An Esâmi’l-
Kütübi ve’l- Fünun, s.1239; Akdes Nimet Kurat, “Ebû Muhammed Ahmed Bin A’sam Al-Kûfî’nin Kitâbu’l-Fütûh’u”,  Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı: 2 Haziran 1949, TTK, Ankara. s. 257, 260.  
139 Kurat, “Ebû Muhammed Ahmed Bin A’sam Al-Kûfî’nin Kitâbu’l-Fütûh’u” s. 260. 
140 Kurat, “Ebû Muhammed Ahmed Bin A’sam Al-Kûfî’nin Kitâbu’l-Fütûh’u” s. 260, 267. 
141 Halîfe b. Hayyât, Târîh, s. 118; Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân,  s. 278. 
142 İbn A’sem, Kitâbu’l-Fütûh 345-346. 
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zamanda önemli bir konuma sahip olan bu coğrafya pek çok milletin ilgisini çekmiş, bölgede 
birçok milletin hâkimiyet kurmasının ve yerleşmesinin önünü açmıştır. Bölge, Hulefâ-yi Râşidîn 
döneminden itibaren İslâm ordularının akınlarıyla tanışmıştır. Hz. Ömer döneminde başlayan bu 
akınlar, Hz. Osman dönemindeki kalıcı fetihlerle İslâm hâkimiyetine, hilâfet idaresine alınmıştır. 

Müslümanlar, Şirak bölgesi fetihlerinde bulundukları sırada bu coğrafyanın farklı bölümlerinde 
Matmûre dedikleri bir kısım tabiî savunma ve barınma yerleriyle karşılaşmışlardır. Bunlar 
hakkında daha sonra bazı önemli İslâm Tarihi kaynaklarında “Matâmîr” adı altında bilgilere 
rastlanmaktadır. Basralı Halîfe b. Hayyât ve Kûfeli İbn A’sem’in eserleri bu kaynakların başında 
gelmektedir. Halîfe b. Hayyât, Şam ordusunun başında bulunan Habib b. Mesleme’nin Şirak 
bölgesi fetihlerini  

و فاد ا المطامير  “ ”  şeklinde ifade ederken, İbn A’sem ise bölgenin fethiyle ilgili olarak    حتي صار الي
 kaydını düşerek daha açık bilgi vermektedir. Şirak bölgesi, fetih "ارض يقا لها سراج من بلد المطامير"  
sonrasında İslâm literatüründe “Bilâdü’l-Matâmîr” yahut sadece “Matâmîr” adıyla da yer 
almıştır.  
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Abstarct 

Travelers are witnesses of the times they lived. They define their witnessing, observations and 
researches in their own perspective and pass them on to future generations through travel 
books. In doing so, they are not satisfied with only the information revealed by history. They 
blend what they see with history, and they take pictures of where they are and the period. 
These are the main differences between travel books and historical texts. Travel books are 
separated from historical texts by the way they deal with geographical, ethnic, religious, 
cultural, social, economic and political issues. Iğdır and its region is far away from the main 
caravan roads extending westward through Iran, therefore it had been visited by very few 
travellers. In every period of history travellers from West to East travelled for different 
purposes, such as trade, research, getting information, getting to know the East closely or for 
some special duties and political aims. The main focus of these travellers in Iğdır and its 
surroundings is Mount Ağrı (Ararat), and the ship of Noah, thought to be on it. Clavijo, one of 
the travellers visited the region, gave information about Tuzluca, Sürmeli province and Iğdir 
(Korhan), but he did not mention Ahura (Yenidoğan). Jean-Baptiste Tavernier and Joseph De 
Tournefort, in their successive visits, mentioned Ahura, but not Sürmeli province and Iğdır. 
Joseph De Tournefort and his team did not succeed even if they attempted to climb Mount 
Ağrı. Dr Parrot, who succeeded in climbing Mount Ağrı for the first time, gave long and detailed 
information about Korhan, Sürmeli trench, plain villages and Tuzluca, along with Ahura where 
he has camped. In this study, I will cite Iğdır and Ahura observations of the above-mentioned 
travellers and researchers and make general evaluations on them. 

Keywords: Iğdır, Ahura, Mount Ağrı, Travel Book, Observation. 

Seyahatnamelerde Iğdır (Korhan) Ve Ahura 

ÖZET 

Yaşadıkları çağın tanığıdır seyyahlar. Seyahatnamelerle bu tanıklığı, gözlem ve araştırmalarını, 
kendi bakış açıları ile tanımlar ve aktarırlar gelecek kuşaklara. Bunu yaparken sadece tarihin 
ortaya koyduğu bilgilerle yetinmezler. Gördüklerini tarihle harmanlayıp, bulundukları yerin ve 
dönemin resmini çekerler. İşte bütün bu özellikler seyahatnameyi tarihsel metinlerden ayıran 
temel özellik olarak karşımıza çıkar. Seyahatnameler, coğrafi, etnik, dini, kültürel, sosyal, 
ekonomik ve siyasi konuları ele alış şekilleri ile tarihsel metinlerden ayrılmaktadır. Iğdır ve yöresi 
İran üzerinden batıya uzanan ana kervan yollarının uzağında kaldığından çok az seyyah 
tarafından ziyaret edilmiştir. Her dönemde çeşitli amaçlarla batıdan doğuya seyahate çıkan 
seyyahların, bir kısmı ticaret, bir kısmı bilgi edinme, bir kısmı doğuyu yakından tanıma, bir kısmı 
araştırma, bazıları ise özel görevler ve siyasî amaçlarla seyahate çıkmışlardır. Bu seyyahların 
Iğdır ve çevresindeki başlıca ilgi odağı Ağrı Dağı ve üzerinde olduğu düşünülen Nuh’un 
Gemisidir. Yöreyi ziyaret eden seyyahlardan Clavijo, Tuzluca, Sürmeli Şehri ve Iğdır (Korhan) 
hakkında bilgiler verirken, Ahura (Yenidoğan)’dan bahsetmemektedir. Jean-Baptiste Tavernier 
ve Joseph De Tournefort ise art arda yaptıkları ziyaretlerde Ahuradan bahsetmelerine rağmen, 
Sürmeli Şehri ve Iğdır’dan söz etmezler. Bunlardan Joseph De Tournefort ve ekibi Ağrı Dağı’na 
tırmanma teşebbüsünde bulunmuşsa da başarılı olamamıştır. Ağrı Dağı’na ilk olarak tırmanmayı 
başaran Dr. Parrot, konakladığı Ahura’yla birlikte Korhan, Sürmeli Çukuru, ova köyleri ve Tuzluca 
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hakkında uzun uzadıya detaylı bilgiler aktarmaktadır.Bu çalışmada yukarıda sözü edilen seyyah 
ve araştırmacıların Iğdır ve Ahura gözlemleri aktarılarak genel değerlendirmeler yapılacaktır. 

GİRİŞ 

Her dönemde çeşitli amaçlarla batıdan doğuya seyahate çıkan seyyahların, bir kısmı ticaret, bir 
kısmı bilgi edinme, bir kısmı doğuyu yakından tanıma, bir kısmı araştırma, bazıları ise özel 
görevler ve siyasî amaçlarla seyahate çıkmışlardır. Ortaçağ ve sonrasında özellikle deniz yoluyla 
Batum Limanı’na gelen kervan ve seyyahlar, buradan Tiflis, Ecmiazin, Erivan, Nahçıvan, Culfa 
gibi ana duraklar üzerinden İran topraklarına girerek Tebriz’e ulaşmaktaydı. Bunun yanında 
İstanbul’dan başlayıp, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ani veya Kağızman, Ecmiazin, 
Erivan, Nahçıvan, Culfa Tebriz, Yine Trabzon Limanı’ndan başlayıp, Gümüşhane, Bayburt 
Erzincan, Erzurum, Kars, Ani veya Kağızman, Ecmiazin, Erivan, Nahçıvan, Culfa Tebriz güzergâhı 
da kullanılmaktaydı. Bu da gösteriyor ki Iğdır ve yöresi bu ana güzergâhların dışındadır. Iğdır ve 
yöresiyle ilgili detaylı bilgileri bu güzergahları kullanmayan, bir ara güzergah olan Karakurt, 
Kağızman, Tuzluca, Sürmeli (Karakale), Korhan, Doğubayazıt yolunu kullanan Clavijo ve Ağrı Dağı 
tırmanışı sırasında yöredeki yerleşimlerde incelemelerde bulunan Parrot’tan öğreniyoruz. Tiflis, 
Ecmiazin, Erivan, Nahçıvan, Culfa güzergâhını kullanan seyyah ve araştırmacıların Iğdır ve 
çevresindeki başlıca ilgi odağı Ağrı Dağı ve üzerinde olduğu düşünülen Nuh’un Gemisidir. Ağrı 
Dağı’na tırmanmak ve burada bulunan gemiye ulaşmak için de, ana yoldan ayrılıp Aras Nehri’ni 
geçtikten sonra ilk durak Ahura köyü ve burada bulunan manastırlardır. Öyleki birçok seyyah 
için Ahura köyü içinde bulunan St. Yakup Manastırı bir karargâh olarak kullanılmıştır. Sözü 
edilen bu manastır seyyahların yazdıklarından öğrenildikten sonra, Ağrı Dağına tırmanmak için 
gelen insanların ziyaret etmeyi bir gelenek haline getirdiği önemli bir mekân olmuştur. Yöreyi 
ziyaret eden seyyahlardan Clavijo, Tuzluca, Sürmeli Şehri ve Iğdır (Korhan) hakkında bilgiler 
verirken, Ahura (Yenidoğan)’dan bahsetmemektedir. Jean-Baptiste Tavernier ve Joseph De 
Tournefort ise art arda yaptıkları ziyaretlerde Ahura’dan bahsetmelerine rağmen, Sürmeli Şehri 
ve Iğdır’dan söz etmezler. Bunlardan Joseph De Tournefort ve ekibi Ağrı Dağı’na tırmanma 
teşebbüsünde bulunmuşsa da başarılı olamamıştır. Ağrı Dağı’na ilk olarak tırmanmayı başaran 
Dr. Parrot, konakladığı Ahura’yla birlikte Korhan, Sürmeli Çukuru, ova köyleri ve Tuzluca 
hakkında uzun uzadıya detaylı bilgiler aktarmaktadır. Iğdır (Korhan) ve Ahura’yı ziyaret eden 
seyyah ve araştırmacılardan; 

RUY GONZALES DE CLAVİJO, Bir İspanyol asilzadesi olan Clavijo’nun ne zaman doğduğu 
bilinmemektedir. 1403’te Timur’un Semerkant’taki sarayına elçi olarak gönderilir. 24 Mart 
1406’da İspanya’ya döner ve Kastilya Kralı III. Lord Don Henry’nin Mabeyincisi (özel kalemi, 
yaveri) olur. Seyahati sırasında tuttuğu günlükler İspanyol edebiyatının yeni oluşmaya başladığı 
dönemde ilk gezi yazısıdır. Clavijo, seyahati sırasında Bizans'ın son dönemine ve Moğol istilası 
altındaki Anadolu’ya tanık olur. 1402’de Timur, Yıldırım Bayezid'i  Ankara Savaşı'nda yenmiş, 
Anadolu Timur egemenliğine girmiştir. İstanbul’dan Trabzon’a Seyahat adlı dördüncü bölümde, 
14 Kasım 1404 tarihinde Boğaz yoluyla Karadeniz’e doğru yelken açarlar. 11 Nisan 1404’te 
Trabzon’a varırlar. Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kağızman üzerinden Tuzluca ve Sürmeliye 
ulaşır. Ertesi gün Iğdır’a geçer. 

İspanya kralı tarafından Timur’a gönderilen elçi Clavijo, 1404 yılı Mayıs ayında gördüğü Iğdır 
Kalesi ve Ağrı Dağı’nı şöyle anlatmaktadır. ”Ertesi günü (Cuma) Sürmari’den hareket ederek 
ilerledikten sonra bir kaya üzerine kurulmuş kaleye rastladık.kale, bir kadın tarafından işgal 
edilmişti. Dul olan bu kadın kalenin sahibesiydi. Kendisi Timur’a vergi veriyordu. Eskiden burada 
eşkıya barınmaktaymış. Ve bunlar, o civardan gelip geçen yolcuları soymakla geçiniyorlarmış. 
Timur buradan geçiyorken, kaleye hücum ederek zapt etmiş ve eşkıyanın reisini idam etmiş. 
Sonra da kaleyi reisin eşine bırakmıştı. Timur, kalede tekrar eşkıya barınmaması için bütün 

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid
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kapıları söktürmüş ve bir daha buraya kapı yapılmamasını emretmiş. Biz buraya vardığımızda, 
kalenin hiçbir kapısı yoktu.  

Buranın ismi “Iğdır”dır. Ararat Dağı’nın ucunda bulunan bu kale, Hazreti Nuh tarafından 
yapılmış olan geminin tam durduğu yerdedir. Bu Ararat Dağı da Trabzon’dan beri gördüğümüz 
diğer dağlar gibi çırılçıplaktır. Iğdır Kalesi’nin sahibesi bize çok iyi misafirperverlik gösterdi, o 
gece ağırladı ve bütün ihtiyaçlarımızı temin etti.  Ertesi Cumartesi günü (31 Mayıs) Iğdır’dan 
hareket ederek Nuh’un Gemisi’ nin durduğu dağa vardık. Bu dağ son derece yüksek ve tepesi kar 
ile örtülüdür. Her tarafa kar yağmıştı ve vadiler çırılçıplaktı. Buralarda hiçbir orman yoktur. Kaldı 
ki yerlerde bol çayır, çalı vardır ve bunlar arasında birçok ırmak akmaktadır. Yolumuz dağın 
arkasındaydı ve yolda bir takım harabe ile gayet iri taşlardan yapılmış temellere rastladık. Dağın 
eteğindeki vadilerde bazı böcekler bulunmaktaydı ki, bunlarla ipekler kırmızıya boyanırmış. 
Tepeler üzerinde bir şehir harabesi gördük. Buranın asırlardır boş bulunduğu anlaşılıyordu. 
Harabe enkazı bir fersah kadar uzanmaktaydı. Buralarda rastladığımız insanların bize 
bildirdiğine göre, bu enkaz Hz.Nuh’un Oğulları tarafından inşa olunan şehir kalıntısıdır. 

Bu harabenin aşağısında uzanan ova içinden suyolları geçiyordu. Ötede beride ağaçlar vardı. 
Her tarafta pınarlar fışkırmaktaydı. 

Ararat Dağı’nın çok yüksekte ve dik bir zirvesi vardır. Bulutlardan dolayı bu dağın tepesini 
göremiyorduk. Burası yaz kış böyle sis içindedir. Sebebi dağın yüksekliğidir. Bu gün burada, hoş 
bir fıskiyenin karşısında dinlendik. Sular bir kayadan fışkırıyordu. Biz burada otururken bulutlar 
dağıldı. Ve bütün dağ silsilesinin tepelerine kadar görebilmek imkânı elde ettik. Çok geçmeden 
bulutlar tekrar toplandı ve her tarafı kaplayıp kapattı. Ararat’ın zirvesine yakın olarak küçük 
Ararat’ın zirvesi görünüyordu. Bu dağın zirvesi dimdiktir. İki dağın arası bir heybeye benziyor. 
Bize anlatıldığına göre, Nuh’un gemisi burada durmuştu. İki Ararat zirvesi arasında heybe gibi 
uzanan yer daima karla örtülüdür”143. 

JEAN-BAPTİSTE TAVERNİER, Paris doğumlu bir tüccardır. Tavernier bu vasıfla Ortadoğu’ya 
seyahatler yaptı. Anadolu’nun birçok köşesini gezdi ve yaptığı gezileri 1676 yılında 
kitaplaştırarak yayımladı. Tavernier seyahatnamesinde 1657 yılındaki seyahatinde Nahçıvan, 
Culfa, Ordubat ve çevresi ile buralarda bulunan abideler hakkında ilgi çekici bilgiler 
aktarmaktadır. 

Tavernier, Ahura’ya uğramamıştır. Revan’dan gördüğü Ağrı Dağı ile ilgili de şu bilgileri 
vermektedir” Revan’a beş mil uzaklıkta, güneydoğu ya da kış doğusu yönünde, doruğuna oturan 
Nuh’un gemisinin ebediyen ünlü kıldığı Ağrı Dağı var. Bu dağa yarım mil uzaklıkta, arazinin 
düzleşmeye başladığı yerde, bir yamacın üstünde bir kilise ve kilisenin de yanında kuyu gibi 
görünen bir mağara bulunuyor. Ağrı Dağı bir zincir oluşturan diğer Ermenistan dağlarından 
kopmuş gibi ve yamaçlarının ortasından doruğa kadar sürekli karla kaplı. Çevredeki bütün 
dağlardan daha yüksek: Ermeniler bu dağı görür görmez toprağı öper, sonra gözlerini dağa 
kaldırarak haç çıkarır, birkaç dua okurlar”144.  

JEAN CHARDİN, Ağrı Dağı ve Ahura ile ilgili bilgiler aktaran seyyahlardan biri de Chardin’dir.1643 
yılında Paris’te dünyaya gelmiştir. 1664 de ilk doğu seyahatine çıkmıştır. Bu seyahatinde elmas 
ticareti yapmak için İran ve Hindistan’a gitmiştir. Chardin, 1671 yılında ikinci Doğu seyahatine 
çıkmıştır. İzmir, İstanbul, Girit, Kafkasya ve Gürcistan’a buradan Erivan ve Tebriz’e buradan da 
İsfahan’a geçmiştir. 24 Haziran 1673 yılında İsfahan’a gelmiş ve bu kez dört yıl kalmıştır. Chardin 

                                                           
143Ruy Gonzales de Clavıjo, Timur Devrinde Kadis’ten Semerkand’a Seyahat, ( Çev. Ömer Rıza Doğrul), Kesit Yayınları, İstanbul: 
2007, s. 84. 
144Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi (Edit. Stefanos Yerasimos), Kitap Yayınevi,  İstanbul: 2010, s. 74. 
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seyahatnamesinde anlatımlarından çok yorumlarıyla ön plana çıkar. Yazdığı metinlere coğrafi 
bilgilerin yanında Ermeni ve İran toplumlarıyla ilgili bilgiler de yerleştirilmiştir. Ayrıca İngiltere 
Kralı, Chardine şövalyelik unvanı vermiştir. 

Chardin seyahatnamesinin “Tiflis’ten Tebriz’e” bölümünde 1673 yılının Nisan ayında ziyaret 
ettiği yöreyle ilgili önemli bilgiler aktarmaktadır. Seyyah, Ağrı Dağı ile ilgili şu bilgileri aktarıyor. “ 
Erivan’dan 12 fersah ötede hiç kimsenin kesin bir şekilde ispatlayamadığı, fakat herkesin bu 
konuda hemfikir olduğu Nuh’un gemisinin takılıp kaldığı ünlü dağ yükseliyor. Bu dağ o denli iri 
ve yüksek ki hava berrak olduğunda yalnızca 2 fersah ileride gibi görünüyor. Türkler bu dağa 
yani yüksek veya çok ağır anlamına gelen Aghri dagh diyorlar. Ermeniler ve İranlılar ise ona 
Macis (Masis) diyorlar”145. Chardin, Eçmiyadzin’deki Hagop adındaki bir keşişin başına gelenleri 
anlattıktan sonra, Ahura ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır. “Dağın eteğinde Hirıstiyan bir köy ve 
Havarilerin manastırı anlamına gelen Aroklivanc (Arakelots Vank) adında bir manastır var. 
Nuh’un ilk buraya yerleştiğine ve tufandan sonra ilk kurbanları burada kestiğine inandıklarından 
dolayı Ermeniler bu bölgeye çok büyük bir kutsallık atfediyorlar. Aziz Andreas’ın ve Aziz 
Matta’nın bedenlerinin burada bulunduğunu ve bu İncil yazarının kafatasının manastırın 
kilisesinde kaldığını söylüyorlar. Bu yerle ve kutsal mekân olarak gördükleri bütün bu bölgeyle 
ilgili yüz çeşit şey anlatıyorlar; fakat bunlar öyle gerçek dışı şeyler ki, bunları aktarmamız 
durumunda hayal veya masal anlatmakla suçlanırız”146 

JOSEPH DE TOURNEFORT, Fransız krallık bahçelerinin bitki bilimcisi olan Tournefort, araştırma 
gezilerinin öncüsü olarak da tarih sahnesinde yerini alır. Yeni bitkiler bulma göreviyle 1700 
yılında Levant’a (X. yy. dan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere verilen ad) 
gönderilir. Tournefort, bu gezilerinde bitki bilimcilik görevini yapmakla kalmamış, seyahatlerini 
de kaleme almıştır. Tournefort, bu seyahatinde Ege adalarının tamamını gezer, İstanbul’u uzun 
uzun anlatır. Anadolu’yu boydan boya aşar. İzmir, Bursa, Ankara, Amasya, Tokat, Erzincan, 
Erzurum, Bayburt, Trabzon, Ağrı, Kars, Tiflis, Erivan gibi kentler yanında yüzlerce yerleşimi gezer. 
Bu yolculuğu sırasında Erivan’dan Ahura’ya geçer ve buradan Ağrı Dağı’na tırmanmaya çalışır 
fakat başarılı olamaz.  

Tournefort, Ağrı Dağı ile şu bilgileri aktarıyor. “Masis Ermenilerin bu dağa verdikleri addı; Türkler 
ona Ağrı Dağı diyorlardı. Nuh’un gemisinin karaya oturduğuna inanılan bu kadar ünlü yerin bu 
kadar yakınına geldikten sonra onu görmeden dönecek olursak ülkemizde bizi ayıplayacaklarını 
söyledik. Karlı kesime gidebilmek için zorlanacaksınız dedi patrik. “Tanrı, elli yıl oruç tuttuktan ve 
ibadet ettikten sonra mucizevi biçimde geminin yanına giden tarikatımızdan bir ermiş din adamı 
dışında, gemiyi kimseye gösterme inayetinde bulunmadı; ne var ki, ermiş o kadar kötü üşüttü ki 
geri döndükten sonra öldü”147. Yine bura da Tournefort’a da daha sonra Nusaybin piskoposu 
olan Hagop isimli din adamının meşhur hikâyesi anlatılır. 

Tournefort, Ahura köyüne gelişlerini ve buradan Ağrı Dağı’na tırmanışlarını da şöyle anlatıyor. 
“10 Ağustos, Khorvirap’tan ayrıldık, saat yediye kadar yürüyerek manastıra ancak bir mil 
uzaktan geçen Aras’ın geçit yerine ulaştık. Ülke gelenekleri uyarınca Akhuri Köyü’nün manastır 
kilisesinde yemeğimizi yedik; harap haldeki bu manastır eskiden Araxil-vane, başka bir deyişle 
havarilerin manastırı adıyla bilinirmiş. O gün öğleden sonra saat ikiye doğru Ağrı Dağı’na 
tırmanmaya başladık; ama oldukça zahmetli oldu…Üç kilisenin güneyinde ve güneydoğusunda 
kalan bu dağ yeryüzündeki en kasvetli ve en nahoş görüntüleri sunuyor. Dağda ne ağaç, ne de 
bir ağaççık var…Ürkütücü bir yarık olan büyük uçurumun tepesinden (yola çıktığımız köy de 
buradaydı) her an siyaha çalan ve çok sert taşlardan oluşan kayaçlar koparak yuvarlanıyor ve 
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korkunç bir gürültü çıkarıyor”148 Tournefort, bu tırmanışları sırasında kaplan gördüklerini ve bu 
kaplanların iki yüz adım uzaklıkta durmalarına karşın kendilerini korkutmadıklarını yazıyor. 

Tournefort, Ahura’nın ortasından geçen derenin kaynağı ile ilgili de gözlemlerini şöyle anlatıyor. 
”Eriyen kar suları dağın içlerinde toplanıyor ve sayısız kaynak aracılığı ile yeniden ortaya çıkıyor. 
Bu suların büyük fırtınalardan oluşan sel suları kadar bulanık olması can sıkıcı. Bütün bu 
kaynaklar Akuhri’den geçen dereyi oluşturuyor ve asla durulmuyor”149. Tournefort, Ahura’nın 
üst tarafında bulunan başka bir manastırın varlığını belirterek onunla ilgili de şu bilgileri 
aktarıyor. “bu ürkütücü yalnızlığın bizi içine ittiği şaşkınlığa karşın, sözü edilen manastırları 
aramaktan ve kimi mağaralarda dünyadan el etek çekmiş din adamlarının bulunup 
bulunmadığını araştırmaktan geri kalmadık…. Uçurumun eteğinde terk edilmiş bir tek manastır 
olduğu, çevrede üretilen birkaç torba buğdayı almak için buraya her yıl bir keşiş gönderildiği 
söylendi bize. Ertesi gün su içmek için oraya gitmek zorunda kaldık”150. Dağda susuz kaldıklarını 
anlatan Tournefort, bunu anlatırken de yukarıdaki manastırın terk edilmiş olduğunu belirtiyor. 
Bu durumu da şöyle vurguluyor. “dolayısıyla rehberlerimizden ikisine, atlarımızla birlikte gidip 
uçurumun dibindeki terk edilmiş manastırda bizi beklemelerini emrettik; gene terk edilmiş olan 
yalnızca yolculara barınak görevi yapan Akhuri’deki manastırla karıştırılmaması için onu böyle 
anlatmak gerekiyordu”151. 

Ağrı Dağı’na tırmanışlarını karların başladığı yere kadar sürdüren Tournefort ve ekibi burada 
buldukları karlarla susuzluklarını giderdikten sonra burada tırmanışı sonlandırma kararı aldıktan 
sonra dönüş yoluna geçerler. Uçurumun başındaki manastıra varışlarını şöyle aktarmaktadır. “ 
dolayısıyla arazi el verdiği sürece kaydık ve omuzlarımızı bereleyen çakıltaşlarıyla 
karşılaştığımızda ya karın üstü kayıyor, ya da dört ayak üstünde geri geri yürüyorduk. Yavaş 
yavaş manastıra vardık. Kapatmak için kanatları olmadığından kapıları herkese açık olan 
manastırda oldukça iyi karşılandık. Bunlar ziyaret için oraya gelmiş, gitmek üzere olan 
köylülerdi. Ne yazık ki bizim için ne suları ne de şarapları vardı yanlarında”152 köylülerin kendileri 
için dereden su taşıdıklarını anlattıktan sonra manastırdan dereye inen yolu da şu şekilde tarif 
ediyor “manastırdan dereye iniş çeyrek mildi ve yol çok bozuktu ve bu seyahat yarım saat 
sürüyordu”. Tournefort, Ahura’ya dönüşlerini de şöyle anlatıyor. “ Gece köyde ekmek ve şarap 
aramak için atlarımıza bindik, çünkü yaptığımız bu yolculuktan sonra karnımız zil çalıyordu; gece 
yarısına doğru köye vardık ve yemek yiyeceğimiz ve yatacağımız kilisenin anahtarını saklayan 
kişi köyün öbür ucunda mışıl mışıl uyumaktaydı. Gecenin bu saatinde ekmek ve şarap 
bulabilmekten büyük mutluluk duyduk…Ertesi gün 12 Ağustos’ta sabahın altısında Üçkiliseye 
dönmek için Akhuri’den yola çıktık; ancak 13 Ağustos’ta Üçkilise’ye varabildik”153. 

JOHANN JACOP FRİEDRİCH PARROT, Almanya-Karlsruhe doğumlu, Dorpat Üniversitesi Fizik 
Profesörü, Rus İmparatorluğu Devlet Danışmanı, natüralist, mucit, dağcı, seyyah vs. çok yönlü 
bir insan. Prof. Dr. Friedrich Parrot, Ağrı Dağı’nda bulunduğuna inandığı Nuh’un Gemisi’ni 
aramak için 1829 yılında Ağrı Dağı, Tuzluca ve Iğdır’ı içine alan bir seyahat gerçekleştirdiği 
bilinmektedir. Parrot, bu seyahatini biri Rus, altısı Alman vatandaşı olmak üzere yedi kişilik bir 
ekiple gerçekleştirmiştir. Ekipte bir tıp öğrencisi, bir botanikçi ve birde jeolog bulunuyordu.  
Ekip, 3750 km. yol kat ederek Sürmeli Çukuru’nun (Tuzluca-Iğdır Aralık) doğu ucunda bulunan 
Ağrı Dağı’na ulaşmıştır. Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkan ilk araştırmacı ve seyyah olan Parrot, 1829 
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yılında yaptığı bu yolculuğunu “Journey to Ararat” (Ararat’a Yolculuk) isimli eserinde detaylı bir 
şekilde anlatmıştır 

Gürcistan topraklarından yolculuğuna başlayan Parrot, Tiflis’e, buradan bugünkü Ermenistan 
sınırlarında kalan Erivan’a uğrayarak, 20 km. batısında bulunan Ecmiadzin’e (Üç Kilise) gelmiştir. 
Burada bir süre kalan Parrot, Ecmiadzin hakkında, özellikle kiliselileriyle ilgili detaylı 
tanımlamalarda bulunur. Parrot seyahatnamesinde kat ettiği yolu şöyle tanımlar. “Tiflis’ten 
Eçmiadzin’e ulaşan kuzeydoğu yolu 154, Ecmiadzin’den Ahura Köyü 32 mildir. Böylece Tiflis’ten 
Ahura’nın uzaklığı 186 mildir (299,33 Km.)154.  

10 Eylül 1829 yılında Ecmiadzin’deki büyük manastırdan hareket eden Parrot ve ekibi Ahura’ya 
(Yenidoğan) gelirken, zahmetli bir şekilde Aras’ı geçen ekip, akşam saat 7.30 da Karasu 
Çayı155’na ulaşır ve geceyi burada geçirirler.  

Parrot,“Sabah Güneybatıda İhtişam içinde yükselen Ağrı Dağı’nın zirvesini görmek bizi mutlu 
etti”156 diyerek dağa yaklaşmanın sevincini yaşar. Parrot ve ekibi bu seyahatte ana karargâhları 
olacak Ahura köyüne 1829 yılının 11 Eylül’ünde ulaşırlar. Parrot, Ahura köyünü şöyle 
anlatmaktadır “ 6394 Feette bulunan köy, (1.948 m.) yaklaşık 175 haneden oluşuyor. Köyün iyi 
inşa edilmiş bir kilisesi, bir papazı ve yaşlı bir muhtarı var. Köyün zengin üzüm bağları, mısır ekili 
tarlaları bulunuyor. Aynı zamanda köyde sığır ve damızlık at da yetiştiriliyor”157. Aras Vadisi’nde 
sıcaklığın çok, ancak Ahura’nın havasının ise temiz ve güzel olduğunu belirtir. Parrot, Ağrı 
Dağı’nın karlarının Ahura için bir soğutucu görevi gördüğünü ileri sürerek şöyle devam eder 
“Vadide yaz aylarında hava sıcak olduğundan Erivan’ın zenginleri Ahura’ya gelir. (Ahura yazın 
yayla işlevi görür) hatta Erivan Serdarı başkomutan Hüseyin Han kendisi, ailesi ve hizmetkârları 
için Ahura’nın yanı başında bütün olanaklarını kullanarak yüksekte şık bir yazlık inşa ettirmiş, 
güvenlik önlemi olarak da etrafını sur duvarı ve kulelerle çevirmiş”158.  

Parrot’un ziyaretinden 11 yıl sonra 1840 yılında Ahura Köyü’nde büyük bir deprem meydana 
gelir. Bu deprem sonucu Büyük Ağrı Dağı’nın “Yakup Vadisi” adı verilen kesiminde oluşan 
heyelan ile dağın yüksek kısımlarından koparak yuvarlanan dev kayalar ve tonlarca toprak yığını 
tahminen 1600 nüfuslu köyü, insanları ve hayvanlarıyla birlikte bütünüyle yok etmiştir159. 
Köyün, insanları ve hayvanlarıyla birlikte büyük çoğunlukla yok olması, depremin ve heyelanın 
ne denli büyük olduğunu ve insanların hazırlıksız yakaladığını göstermektedir. 

Parrot ve ekibi Ahura üzerinden Ağrı Dağı’na çıkmak için yaptıkları teşebbüsler sonuç 
vermeyince, üçüncü çıkış için Ahura’nın güneybatısına yönelerek Korhan’a (Eski Iğdır) ulaşırlar. 
Parrot Küp Gölü ve Korhan için şunları yazmaktadır. “Düz bir kanalın sonunda su kaynağı vardır. 
Tatarlar160 buraya Kip- Ghioli (Küp Gölü) diyor. Burada Ağrı Dağı’nın kar suları toplanmaktadır. 
Beyazıd yolu üzerinde bulunan Gorhan (Korhan-Iğdır) köyünün kalıntıları bulunmaktadır. Bu 
bölgenin eğiminden dolayı Ağrı Dağına buradan tırmanmak daha kolaydır”161. 

                                                           
154 Friedrich Parrot, Journey to Ararat, (İngilizceye çevri, W.D. Cooley), New York: 1846, s. 91. 
155 Karasu Çayı, Ağrı Dağı’nın kuzey eteklerinden çıkan birçok su kaynağının oluşturduğu bir çay. Tabanındaki bazalttan dolayı bu 
ismi almıştır. 
156 Parrot, Journey to Ararat, s. 130. 
157 Parrot, Journey to Ararat, s.132. 
158 Parrot, Journey to Ararat, s. 133. 
159 İbrahim Güner, İlimiz Iğdır, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koruma ve Yaşatma Derneği Yayınları Yayın No:1, Iğdır: 1993, s.16- Nihat 
Çetinkaya, Iğdır Tarihi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul: 1996, s. 133- Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, C.1, 
İstanbul: 1953, s. 537- Rex Geissler, “Noah’s Ark Sources And Alleged Sightings” (Editör B. J. Corbin), The Explorers of Ararat,  
USA:  1999, s. 333-467. 
160 Ruslar ve bölgeyi ziyaret eden yabancı seyyahlar, yörede yaşayan Azeri Türklerine Tatar diyorlar. 
161 Parrot, Journey to Ararat, s. 169. 
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Parrot, dönemin konutlarını tasvir ederken de Ermeni olsun Müslüman olsun yörede inşa edilen 
bütün evler düz toprak damlıdır der. Kilden yapılmış evler (Kerpiç binalardan bahsediyor) yine 
kille kaplanmıştır. Hoş bir izlenim oluşturan bu evlerin küçük kare pencereleri, genellikle avluya 
bakmaktadır. Parrot yine bu evlere ulaşımı sağlayan ve kil duvarların çevirdiği, dolambaçlı 
yollardan söz eder. Evlerin, genellikle avluları olduğunu bu avlular da duvarlarla çevrildiğini 
belirtir. 

Köy çeşmelerinden söz ettiği bölümlerde de, kaynaklarından alınan suların borularla köy 
meydanına getirildiğini belirtir. Yine bu çeşmelerin önünde hayvanların su içmesi için yapılan taş 
yalakların olduğunu ifade ettikten sonra akşamları gençlerin bu çeşmelerin başında toplandığını 
eklemeyi de unutmaz162. 

HENRY FİNNİS BLOSSE LYNCH, İrlandalı bir ailenin çocuğu olan Lynch, 18 Nisan 1862 yılında 
Londra’da doğmuştur. Ailesi ile birlikte İran ve Mezopotamya’da ticaret yapmış, nakliye hatları 
olan Lynch Brothers’leri işletmiştir. Seyahatlere ilgi duyan Lynch aynı zamanda İngiliz 
parlamentosu üyesidir. Ekibiyle birlikte 1893 yılında Ağrı’ya tırmanış gerçekleştiren Lynch, 24 
Kasım 1913 yılında Fransa’da vefat etmiştir. Lynch bölgeye iki seyahat yapmıştır bunlardan ilki 
ağustos 1893 ile Mart 1894 arasında ikincisi ise 1898 yılındadır. Bu geziler 1901 yılında kitap 
haline getirerek yayımlamıştır. Lynch Önce İstanbul’a gelmiş, buradan deniz yoluyla Trabzon’a 
geçmiş, buradan da Batum Limanı’na ulaşmıştır. Bundan sonraki yolculuğunu Gürcistan 
topraklarında devam ettiren Lynch. Ziyaret edip kaldığı bu yerleri detaylı bir şekilde uzun uzun 
anlatmıştır. Lynch ve ekibi Eylül ayı ortalarında Aralık’a gelmiş ve Ağrı Dağı’na çıkmak için Serdar 
Bulağı mevkiinde kamplarını kurmuşlardır  

Lynch’in Ahura izlenimleri; “Bu olaylardan önce de olduğu gibi birkaç gezgin olayın olduğu yerin 
tasvirini bize yapmıştı. Ahura; Denizden 5600 fit (1706 m.), ovadan 2900 fit (883 m.) yükseklikte 
Ağrı Dağı’nın yamacında ve Karasu’ya 10 mil (16 km.) ötede yer alır. Burada tek köy olan Akhury 
veya Arguri bir Ermeni köyüdür. Dağın uzak ve tehlikeli tarafındaki küçük bir antik mekânın 
varlığını Dobias’tan öğreniyoruz. Ermeni geleneklerine göre tapınağı Nuh inşa etmiştir. Nuh ve 
beraberindekiler Ağrı Dağı’ndan güvenli bir şekilde indikten sonra Nuh bu tapınakta 
hayvanlarından kurbanlar sunarak onları tütsüledi. Arkury Ermeni dilinde üzüm bağları dikilen 
yer anlamındaydı, yine aynı geleneğe göre patrikler şarap elde edip içmek için buraya kendi 
üzüm bağlarını diktiler. Burada yaşayanlar ileride bir söğüdü işaret ettiler. Kardan ve buzdan 
eğilmişti. Bu söğüt köyün üst tarafında tek başına bir noktada duruyordu, dağda başka ağaç 
yoktu. Aynı zamanda şuna inanıyorlardı Ark kelimesinin kökü tahtayı işaret ediyordu. Bu 
söğütten dolayı herhangi bir tehlikede zarar görmeyeceklerine inanıyorlardı. Köyde yaklaşık 
1000 kişi yaşıyordu, ev sayısı da 200’dü. Bunlar taştan yapılı çatısı düz evlerdi. Köyün bu kadar 
görkemli olması, kanyonun yarıklarından akan ve erimiş kar ve buzlarla beslenen bu dereye 
borçludur. Köy vadinin açık olan ağzında düz bir tabana yerleşmiştir. Kilise ve köyün büyük bir 
bölümü derenin sağ tarafında yer alıyordu. Sol tarafında ise kilisenin karşısında kilden yapılmış 
kare şeklinde kale yer alıyordu. Yamaçların üstü Serdarın yazlık sarayının duvarlarıyla 
taçlandırılmıştı. Burası gerçekten de yazın mükemmel bir ikamet yeriydi. Dağın tepesindeki 
karlardan serin bir hava geliyordu ve küçük bir nehir üzüm bağlarını ve meyve ağaçlarını 
besliyordu. Böylelikle Ahura’ya gelen ziyaretçiler kayısı gibi bu meyve ağaçlarının altında 
dinlenebiliyorlardı. 

Bu kilisenin adı Araxilvank (Arakelotz Vank?)’dır. Nuh’un tapınağının bulunduğu yere inşa 
edilmişti ve bu yüzden ünlüydü. İlk yapım evresi 8.-9. yy.’a dayandırılıyor. Kilisenin temelden 
yüksekliği çoktu. Öyle ki kuşak (lento) girişine kadar kapıların iki tarafı da toprağın altında 

                                                           
162 Parrot, Journey to Ararat, s. 132. 
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gömülü kalmıştı. Kanyona girdiğinizde bu vahanın ötesine geçersiniz yaklaşık 2 mil (3218 m.) 
kadar dağılmış kaya parçalarına doğru ilerledikten sonra St. Yakup manastırına ulaşırsınız. Bu 
manastır uçurumun birkaç mil yüksekliğinde doğal olarak oluşmuş bir uçurumun kenarına 
yerleştirilmişti ve nehrin sağ tarafına bakmaktaydı. Kanyonun bu noktadaki derinliği 600 (182.8 
m.) ile 800 (243.8 m.) fit arasındadır. Deniz seviyesinden yaklaşık 6394 (1948.8 m.)’dir. Parrot 
kampını bu yalnız manastırda kurdu. Şapelin güzel bir tasvirini, çevresindeki duvarları, yerleşim 
alanlarını, bahçeleri çok güzel tasvir etti. Ahura kilisesi gibi Ararat’ın hikâyesini dini bir olay 
olarak aktardı. 

Jacop adında bir keşiş ki bu St. Gregor’un bir yakını olarak ünlenmişti ve bu olaydan sonra Nisibis 
(Nusaybin) episkoposu olmuştur. İncil’de anlatılanların gerçekliğine karşı oluşan şüpheleri 
ortadan kaldırmak ve kendini tatmin etme arzusu ile Ağrı zirvesinde varlığına inandığı gemiyi 
kendi gözleri ile görmek istiyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için birkaç kez dağın kuzey 
yamacından çıkmaya çalıştı. Her seferinde bitkin bir şekilde uykuya kaldı. Uyandığında kendini 
yola çıktığı noktada buldu. Sonunda tanrı bu çabaları gördü, rüyasında ona görünen bir melek 
gönderdi. Bu tanrısal mesaj ölümlü insanın zirveye ulaşamayacağına karşılıktı ve bu melek 
gemiden bir parçayı alıp, çektiği ağrıların ve sadakatin ödülü olarak onun göğsüne bıraktı. 

Aziz Jacob'un ötesinde, uçurumun aynı veya doğu tarafında ve uçurumun kenarında, yontulmuş 
taştan inşa edilmiş, manastırdan yaklaşık 1000 (304,8 m.) feet yükseklikte küçük bir tapınak yer 
alıyordu. Ararat’ta çok nadir bulunan akarsuların kenarında yer alıyordu. Bu suların açtığı 
çukurların halk tarafından mucizevi güçlere sahip olduğu düşünülüyor ve yakın yerlerden çok 
sayıda hacıyı buraya çekmekteydi. Manastırdan 2- 2.5 mil (3218 m.-4023 m.) mesafeye 
ulaşıncaya kadar bu diklik ve derinlik artar. Dağın konisine doğru dimdik bir kaya duvarı 
oluşmaya başladığında son bulur. 

Tournefort başka bir fantastik tasvir yapmıştır. Günümüze kadar kalmış olan kanyonun üst 
tarafını sözlü olarak anlatmıştır. Bu dar ve derin kanyonun korkunç görüntüsünden bahseder. 
Ermeni arkadaşımın gözlemlediği gibi bu doğa harikası yerin kurtarıcının büyüklüğüne tanıklık 
eden doğal güzelliklerden biri olan nehrin bu ürkütücü görüntüsünden bahsediyor. Sarp kayalara 
tepeden baktığında titremekten kendini alıkoyamıyor ve okuyuculara bu olayı karakterize 
edebilecek bir kavram bulamıyor. Dünyadaki en yüksek dağlardan birinin dikey yarık olarak 
göğsünü açtığını düşünmesini ister. Bu yüksekliklerden sürekli kaya kütleleri akıyor ve çıkardığı 
sesler de oldukça ürkütücüdür. 

20 Haziran 1840 akşamı korkunç bir deprem sadece türbe ve manastırı değil, aynı zamanda 
Ahura köyünü de Serdar’ın sarayı ile birlikte salladı ve yıktı. Türbe ve kuyunun karşısında 
uçurumun yukarısındaki çimenli yamaçlarda sığır otlatan bir tanık, zeminin ani bir şekilde 
sarsılmasıyla dizlerinin üzerine düşerek bu pozisyonda kendini korudu, ancak devam eden 
sarsıntılar sonucu devrildi. Onun yanındaki toprak yarıldı; korkunç bir gürültü duydu; bakamaya 
cesaret edince, yoğun bir toz bulutu içerisinde hiç bir şey göremedi, derin vadi üzerinde 
kırmızımsı bir parıltı vardı. Ancak sarsıntı ve kırılma devam ediyordu; o toprak üzerine uzanmış 
ve böylece ölümü bekliyordu. Sonunda sesler zayıfladı ve o vadiye bakmayı başardı. Toz 
içerisinde içi boş karanlık bir kitle algıladı. Fakat oluşan şeyin ne olduğunu göremiyordu.  

Güneş battı. Büyük bulut vadiden uzaklaştı. O zayıf ışıkta sığırları ile inerken, karanlık kütle 
dışında vadide hiçbir şey göremedi. Köyün alt tarafında bulunan farklı bir görgü tanığı olayın 
farklı aşamalarının bir bölümünü anlattı. Karısı ve kızı ile birlikte, ormanın kıyısında, Ahura’nın 
birkaç metre aşağısında bir bahçede çalışıyordu. Sığırlarla birlikte akşam eve dönen oğullarından 
ikisi ona bilgi verdi. Köye dönen iki atlının karşılıklı konuşmalarından duymuş. Güneş dağların 
arkasına batmaya başlamıştı ve halk evine dönmeye hazırlanıyormuş. Bir anda ayakları altındaki 
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toprak şiddetle sallandı ve hepsini yere fırlattı. Aynı zamanda gök gürültüsüne benzeyen yüksek 
gürültülü ses paniği artırdı. Uçurumdan bir rüzgar kasırgası her şeyi süpürüp yıktı. Derin bir 
duman bulutu ortaya çıktı ”163  

Lynch,  dağdan kopan büyük kaya ve toprak kütlesinin siyah bir duman çıkararak, köye 
ulaştığını, köyde bahçede çalışanları ve o sırada yörede kim varsa altına aldığını vurguluyor. Her 
sarsıntıdan sonra uçurumdan kopma seslerinin geldiğini belirtiyor. Köyün dışındaki bahçelerde 
çalışanlardan kurtulanların Aralık’a doğru yola çıktıklarını anlatıyor. Bunların ancak sabaha karşı 
Aralık’a ulaştıklarını söyledikten sonra, irili ufaklı sarsıntıların gece boyunca periyodik aralıklarla 
devam ettiğini de ekliyor. “24 Haziranda nispeten daha düşük bir heyelan daha meydana geldi 
bu heyelanda uçurumdan akan su, çamur ve devasa kaya blokları yaklaşık 13 millik bir alana 
yayıldı. Bahçelerden ve tarlalardan hiçbir iz kalmadı, öyle ki Karasu’nun önü bile geçici bir süre 
kapandı”164.  

Lynch’e göre yaşanılan felaketin sonuçları hala taze olsa da Rus toprakların da daha önce böyle 
bir felaket yaşanmamıştı. Kayalar, karlar ve buzullardan oluşan bir nehir Manastır ile birlikte 
bütün köyü insanlarıyla beraber yutmuştu. Rus hükümeti bu olayı araştırsın diye binbaşı ve 
mühendislere emanet etti. Ahura köyü 1843 yılında bir Alman bilim adamı olan Dr. Wagner 
tarafından, 1844 yılında da büyük jeolog Herrmann Abich tarafından ziyaret edildi. Her iki 
araştırmacı da yaşanan olayla ilgili farklı görüşler ileri sürdüler. Dr. Wagner Rus binbaşının 
seyahat ve araştırma parasını oyunda kaybettiği için Erivan’ı asla terk etmediğini ileri sürüyor165. 

Lynch seyahatinin bu bölümünde Ahura’yla ilgili, araştırmacıların görüşlerinden yola çıkarak, 
felaketin nasıl meydana gelmiş olabileceğini tartıştıktan sonra, köyün kalıntıları üzerinden 
heyelanın olduğu yere yaptığı yolculuk ve araştırmayı ayrıntılı olarak anlatıyor. 

SONUÇ 

Sürmeli Çukuru’nun doğu ucunda yer alan Ağrı Dağı, barındırdığına inanılan Nuh’un Gemisi’yle 
bütün insanlığın ilgi odağı olmuştur. Bölgeye seyahat eden seyyahların birçoğu, yukarıda da 
sözü edilen yol güzergâhı üzerinde yer almasından dolayı Ağrı Dağı’na tırmanma veya söz etme 
gereği duydukları anlaşılmaktadır. Bunun yanında seyyahların önemli bir kısmı da sırf bu dağ ve 
üzerindekileri görmek ve araştırmak için bu bölgeyi ziyaret etmişlerdir. Genel olarak 
bakıldığında bölgeye seyahat eden Seyyahların anlattıklarından, sanat abideleri, doğal 
güzellikler, etnografik özellikler güzergâh belirlenmesinde hiçbir değer taşımamıştır. 
Seyahatnamelerde, daha çok mola verilen kervansaraylar. Köyler ve diğer yerleşimler ön plana 
çıkmaktadır. Yine bu güzergâhlarda göze çarpan önemli yapılar, büyük abidelere yer verilmiş, 
Ağrı Dağı’nda olduğu gibi kutsal olan ön plana çıkarılmıştır. 

Yöreyi ziyaret eden seyyahların aktardıklarından da anlaşılacağı üzere seyahatnamelerin, tarihi 
ve kültürel varlıkların tespiti, tanımlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli 
birer vesika olduğu da görülmektedir. Nitekim, günümüzde mevcut olamayan ve birkaç temel 
izini barındıran Ağrı Dağı’nın kuzey yamaçlarındaki yerleşimin adının “Iğdır” ve kadim bir Türk 
yurdu olduğunu Clavijo’dan öğreniyoruz. Yine Clavijo bu seyahatinde Tuzluca’nın tuz madenleri 
ile Oğuzların kışlık başkenti Sürmeli Kenti hakkında da tarihe çok kıymetli bilgiler düşmektedir. 
Bu bilgiler 15. yy. başlarında Iğdır ve yöresinin siyasi durumunu da tespit etmektedir. 

Seyahatnamelerdeki bu değerli bilgiler sayesinde yine Ahura isimli bir köyün varlığından 
haberdar oluyoruz. Anlatımlarda Ahura köyünün coğrafi yapısı tanımlanırken, köyün içerisinde 

                                                           
163 H.F.B. Lynch, Armenia Travels and Studies, Voll 2, New York and Bombay: 1901.s.179-200. 
164 H.F.B. Lynch, Armenia Travels and Studies, Voll 2, s.179-200. 
165 H.F.B. Lynch, Armenia Travels and Studies, Voll 2, s.179-200. 
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ve dışarıda bulunan manastırların mimarisi hakkında genel değerlendirmelere de sahip 
olunmaktadır. Manastırın yıkılmadan önceki bir çizimini Parrot’da bulurken, köyün yaşadığı 
felaket ve sonrasını Lynch’in seyahatnamesinde ayrıntılı bir şekilde bulmak mümkündür.  Genel 
hatlarıyla değerlendirildiğinde seyahatnamelerin bölgenin siyasi, kültürel ve tarihi geçmişine 
yadımsanmayacak derecede katkılar sağladığı muhakkaktır. 
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Abstract 

Iğdır and around it, which are strategic points of East Anatolia, have been a settled region since 
ancient ages thanks to its fertile soil, junction location, low altitude and appropriate climate 
together with the Assyrian threat beginning from 14.century B.C. and the fact that Urartian 
Kingdom was situated powerfully during confederations between 13. and 9. century in the 
region, ancient history of which dates back to Mesolithic Age, the whole of East Anatolia 
witnessed a new development and housing action. Big cities such as Luhiuni, which was the 
capital of Erikua in the Early Iron Age, and Menuahinili, which was an important administrative 
centre of Iğdır region, were strategic centres to be conquered for Urartian Kingdom to spread 
on Aras Valley. These centres, where agricultural products of the region were stored and 
hierarchical governmental order was secured, were conquered by the mighty king of Urartians, 
Menua (810-786). After the invasion of these regions, Urartian Kingdom established an 
important base for the military expeditions from the north of Aras Valley to South Caucasia. 
Owing to this base, Urartian Kingdom acquired an important line of defence against the threat 
from Caucasia. 

Keywords: East Anatolia, Iğdır, Urartian Kingdom, Erikua, Menua. 

 

Urartu Krallığı İçin Iğdır’ın Yeri ve Önemi 

ÖZET 

Doğu Anadolu’nun stratejik noktalarından olan Iğdır ve çevresi, verimli toprağı, önemli transit 
yolların üzerinde bulunması, alçak bir rakım ve uygun iklim özellikleri ile eskiçağdan günümüze 
kadar yerleşim gören bir bölge olmuştur. Eskiçağ tarihi Mezolitik Çağ’a kadar geri giden bölgede 
M.Ö. 14. asırdan itibaren başlayan Asur tehlikesi ve Urartu Devleti’nin 13.-9. yüzyıllardaki 
konfederasyonlar sürecinde güçlü bir şekilde konumlanması ile birlikte tüm Doğu Anadolu’nun 
yeni bir imar ve iskân faaliyetine sahne olduğu görülür. Erken Demirçağ’da Erikua kentinin 
başkenti olan Luhiuni (Kasımıntığı) ile Iğdır bölgesinin önemli idari merkezi olan Menuahinili 
(Karakoyunlu) gibi büyük kentler, Urartu Devleti’nin Aras Vadisi’ne yayılması açısından zapt 
edilmesi gereken stratejik merkezlerdi. Özellikle bölgede üretilen tarım ürünlerinin depolandığı 
ve hiyerarşik devlet düzeninin sağlandığı bu merkezler, güçlü Urartu kralı Menua (M.Ö. 810-
786) tarafından fethedilmiştir. Bu bölgelerin fethinden sonra Urartular, Aras Vadisi’nin 
kuzeyinden Güney Kafkasya bölgesine yapacağı seferler için önemli bir üs kurmuşlardır. Bu üs 
sayesinde Urartular, Kafkaslardan gelen tehlikeler için önemli bir savunma hattı elde 
etmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Iğdır, Urartu Krallığı, Erikua, Menua. 

 

URARTU KRALLIĞI İÇİN IĞDIR’IN YERİ VE ÖNEMİ 

 Iğdır, Türkiye’nin en doğusundaki ildir. Verimli toprağı,  düşük rakımı ve önemli yol 
kavşaklarında yer almasından dolayı, eskiçağdan itibaren yerleşim gören bir bölge olmuştur. 
Melekli ’de yapılan çalışmalardan anlaşıldığına göre İlk Tunç Çağı’ndan itibaren yerleşim gören 
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bölgede, M.Ö. 2. binde Doğu Anadolu’nun genelinde olduğu gibi Iğdır ve çevresinde de hayvan 
besiciliğine dayalı yarı konar-göçer halklar yaşamaktaydı166. Hurri kökenli boylar ve onlara 
akraba olan etnik topluluklar, bol otlak ve su kaynaklarına sahip olan Doğu Anadolu’nun yüksek 
yaylalarında dağınık bir halde yaşamalarına rağmen, bir bey ya da aşiret reisi etrafında başarılı 
bir şekilde örgütlü organizasyonlar vücuda getirmişlerdir.  Bu hayat tarzı ve Hurri-Mitanni 
Devleti’nin167 yıkılışı, onların küçük küçük beylikler etrafında toplanmasına imkân tanımıştır. 
Böylece dağınık halde yaşayan bu gruplar, M.Ö. 13.-9. yüzyıllar arasında bir araya gelerek 
“Uruatri ve Nairi Konfederasyonu” nu oluşturmuşlardır. Bu konfederasyon dönemi daha sonra, 
“Urartu’nun Proto Tarihi” ya da “Urartu’nun Arkaik Çağı” olarak nitelendirilmiştir168. 

Urartular hakkında ilk kayıtlar Asur kralı Salmanassar I (M.Ö. 1274-1245)’e aittir. Kral, yazıtında 
Van Gölü çevresinde 8 ülkeyi ele geçirdiğini, 51 şehri yakıp yıktığını anlatmaktadır. Uruatri-Nairi 
Konfederasyonları dönemi hakkında Tarhan169;         

“M.Ö. 13. yüzyılda, Van Gölü’nü çevreleyen bölgelerde teşekkül etmiş olan “Uruatri Konfederasyonu” 
güneyden gelen Asur tehlikesine karşı birleşen Hurri-Urartu kökenli toplumların ve bunları kapsayan 
“feodal beylikler” in büyük bir politik-etnik ve kültürel organizasyonunu yansıtmaktadır. Adı geçen 
birlik, aynı etnik kökenli “Nairi Konfederasyonu” ile birlikte, gelecekteki “URARTU DEVLETİ” nin 

temelini teşkil edecektir.” ifadesini kullanmaktadır. Yine konu hakkında Salvini170 ve Piotrovskii171 
vb. bilim adamları değişik yorumlarda bulunmuşlardır. Asur Kralı Salmanassar’dan sonra 30 yıl 
boyunca Asur kaynaklarında Uruatri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Salmanassar’ın 
oğlu, Asur’un yeni kralı Tikulti-Ninurta I (M.Ö. 1244-1208) Nairi ülkesinin 40 kralını yenilgiye 
uğratmıştır: 

“Nairi Ülkesi’nin 40 kralı ile savaşta dövüştüm, onların ordularını her tarafta yenilgiye 
uğrattım. Onların bütün topraklarını, hakimiyetim altına aldım.”172 

Tikulti-Ninurta I’den sonra Asur önemli sıkıntılar geçirmiş ve büyük bir gerileme devrine doğru 
adım adım yaklaşmıştır. Bu gerilemeye bağlı olarak kuzeye doğru yürüttükleri yayılma 
seferlerinde gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir. Bu duraksama devri Tiglath-Plaser I 
(M.Ö. 1115-1077)’in tahta çıkışına kadar devam etmiştir. Tahta yeni çıkan kral, Asur’daki Anu-
Abad tapınağının köşesine yerleştirilmiş ve dört kil prizmadan oluşan, aynı zamanda 

                                                           
166 Belli&Konyar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erken Demir Çağı Kale ve Nekropolleri, s. 3; Sağlamtimur, Urartu Krallığı’nda 
Hayvancılığın Sosyo Ekonomik Açıdan Önemi, s. 2. 
167Asur kaynaklarında “Hanigalbat”, Hitit vesikalarında “Hurri-Mitanni”, Mısır kaynaklarında ise “Naharina” olarak geçen 
“Mitanniler” hakkındaki ilk bilgiler, Nuzi’de keşfedilen Hurri ailesine ait özel bir arşiv ile Alalah’ta bulunan Akadca çivi yazılı 
belgelerle ortaya çıkmaktadır. “Hurri-Mitanni” krallığının, proto dönemi hakkında fazla bilgi olmamasına karşılık, bu krallığın 
Fırat’ın batısında Hurri’lere yapılan Hitit seferi sonrasında M.Ö. 16. yy.’ın ikinci yarısında Ön Asya dünyasında büyük bir politik 
güç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Konu hakkında geniş bilgi için bkn; Ünal, Hititler Devrinde Anadolu 1, s. 92; Yiğit, 
Hurrilere İlişkin Hititçe Çivi Yazılı Belgelerdeki İlk Kayıtlar s. 55-69. 
168 Melikishvili, Urartskie Klinoobraznye Nadpisi, s. 13; Van Loon, Urartian Art, s. 6; Tarhan, M.Ö. XIII. Yüzyılda Uruatri ve Nairi 
Konfederasyonları, s.1 vdd.; Tarhan, Urartu Devleti’nin ‘Kuruluş’ Evresi ve Kurucu Krallardan “Lutipri=Lapturi” Hakkında Yeni 
Görüşler, s. 70; Salvini, Nairi e Ur(u)atri: Contributo alla Storia Formazione del Regno di Urartu, s. 32; Sevin, Anadolu Arkeolojisi, 
s. 202-203; Asur kaynaklarında Uruatri Terimi “KUR. ú-ru-at-ri” şeklinde geçmektedir. Bu kelime daha sonra İngilizceye “Land 
Uruatri” olarak geçmiş ve daha sonra ise Türkçeye “Uruatri Ülkesi” olarak çevrilmiştir. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and 
Babylonia, s.1 vdd. Urartu Devleti’nin kuruluş süreci aslında, emperyal bir güç olan Asur Devleti’ne karşı zayıf toplulukların bir 
araya gelerek bu güce karşı bir ittifak oluşturma sürecidir. Bu yüzden Marksist tarih anlayışına sahip olan bazı Rus bilim 
adamları, bu durumu emperyalizme karşı Doğu Anadolu’nun küçük beyliklerinin arkaik dönemdeki büyük bir başarısı gibi görme 
eğilimindedirler.  
169Tarhan, M.Ö. XIII. Yüzyılda Uruatri ve Nairi Konfederasyonları, s. 46. 
170Salvini, Asur kaynaklarına dayanarak Mitanni Devleti’nin yıkılmasından sonra Hurri kökenli toplulukların Asur’un askeri baskısı 
karşısında kendi aralarında birleştiklerini anlatır. Bu üniter yapıya giden sürecin M.Ö. 9. yy’dan itibaren Asur yazıtlarında isimleri 
geçmeye başlayan Urartu’lu Arame, Sarduri ve İspuini döneminde tamamlandığını belirtir. Salvini, Geschichte und Kultur der 
Urartäer,  s. 31 vd. 
171Piotrovskii, Urartu, s. 42. 
172Piotrovskii, Urartu, s. 44 vd.; Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 25. 
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saltanatının, ilk beş yılına ait bilgi veren meşhur “Prizma Yazıtı’nda”, Nairi ülkesinin bağımsız 23 
kralına karşı yapmış olduğu seferden şu şekilde bahsetmektedir; 

“......Geçilmesi güç yollardan ve bozkırlardan -geçtim-. Yollar engebeli, patikalar kapalı idi... 
16 büyük dağı savaş arabalarımla aştım. Oradaki ülkeye ulaşmak için- iki uçlu bronz 
baltalarla, yolumu güçlükle açtım. Urumi ağaçları, dağ ağaçlarını kestim. Ordunun 
ilerleyebilmesi ve Fırat nehrini geçebilmesi için kuvvetli köprüler yaptım. 
Tumme’den........Daiaeni’ye kadar Nairi’nin 23 kralı, savaş arabalarını ve ülkelerinden 
çıkardıkları ordularını -alarak- savaşa katıldılar. Korkunç silahlarımın bütün şiddetiyle 
üzerlerine hücum ettim ve Adad’ın -verdigi-coşkuyla onların büyük ordularını imha 
ettim....Silahla donatılmış 120 savaş arabalarını, savaş ortasında ele geçirdim. Onlara 
yardıma gelen Nairi’nin 60 kralının -savaş arabalarını ele geçirdim- ve mızrağımın ucunda 
Yukarı Deniz’e kadar takip ettim... Ellerim Nairi ülkesinin bütün krallarını yakaladı...173 

Yazıttan anlaşıldığına göre savaşın meydana geldiği yer, bugünkü Muş Ovası’nın Bulanık 
kısmındaki Yoncalı mevkisidir. Assur kralının zaferini anlatan başka bir yazıtta da, Tumme’den 
Daianei’ye kadar olan toprakların tamamının zapt edildiği ve Büyük Deniz’e kadar gidildiği ifade 
edilerek, Nairi ülkelerinin sınırları çizilmeye çalışılmıştır174. Bununla birlikte Tiglath-Plaser I’in 
saltanatının üçüncü yılında (M.Ö. 1112) kuzeye yani Daiaeni’ye karşı yapmış olduğu bir seferden 
ve onun kralı Sieni’yi nasıl esir aldığından şöyle bahseder175:  

  “Daiaeni topraklarının kralı Sieni, Asur’a saygı göstermedi. Onu esir ettim ve Asur’a 
götürdüm …” 

Assur kralının bu seferleri anlatırken, Daiaeni kralı Sieni’nin adını özellikle anması, muhtemelen 
Doğu Anadolu’daki feodal krallıkların içinde Daiaeni krallığının daha güçlü ve zapt edilmesi güç 
ordulara sahip olmasıyla izah edilebilir. Asur kralı Tiglath-Plaser, Doğu Anadolu’ya karşı 
düzenlemiş olduğu seferlerden bahseden kayıtların hemen hemen hepsinde Daiaeni’ye çok yer 
verir. Asur kralı, kendisinden bahsederken kendisini yücelten ifadelere yer vererek, çok geniş 
toprakların hâkimi olduğunu vurgular. Ülkesinin sınırlarını çizerken de Tumme’den… Daiaeni’ye 
kadar olan… vb. hakimiyet anlamı taşıyan ifadeler kullanır. Bu hâkimiyet ve güç göstergesi 
sayılan ifadelerde, Daiaeni adını zikretmesi bile bu feodal beyliğin, Asur için ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir176. 

Yoncalı Yazıtı’nda adı geçen Daiaeni ve Tumme’nin lokalizasyonu, bilim dünyasında çok fazla 
tartışılmıştır. Konu hakkında çalışmalar yapan Çilingiroğlu 177  ve Pehlivan 178  Daiaeni’nin 
lokalizasyonunu geniş bir şekilde ele almışlardır. Yine İtalyan bilim adamı Salvini yeni 
yayınlarında Tumme için Büyük Zap’ı, Daiaeni için ise Erzurum’u önermektedir. Ancak 
Daiaeni’nin sınırının Yoncalı’dan başlaması son derece önemli bir bilgidir. Diğer bir konu ise, 
Yukarı Deniz’in neresi olduğudur. Diakonoff179, Piotrovskii180, Lang181, Belli182 ve Pehlivan183 

                                                           
173 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 236; Piotrovskii, Urartu, s. 44 vd.; Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 11; 
Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, s. 25. 
174 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 270; Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 25-26; Ceylan, Eski 
Anadolu’da Devletlerarası İlişkiler, Antlaşmalar (II. ve I. Binde), s. 173; Sagona & Zimansky, Türkiye’nin En Eski Kültürleri, s. 283. 
175 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 237; Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 25 vd.; Ceylan, Eski 
Anadolu’da Devletlerarası İlişkiler, Antlaşmalar (II. ve I. Binde), s.  173 vdd.  
176 Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 22 vd; Ceylan, Doğu Anadolu Araştırmaları II (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (2008-2014)), 
s. 488 vd.; Ceylan, Yeni Bulgular Işığında Kuzeydoğu Anadolu’da Diauehi Krallığı ve Urartular, s. 525. 
177 Çilingiroğlu, Diauehi’de Bir Urartu Kalesi: Umudum Tepe, s. 194. 
178 Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 30. 
179 Diakonoff, Hurrisch und Urartaisch, s. 1 vd. 
180 Piotrovskii, Urartu, s. 42. 
181 Lang, Armenia, s. 70 vd. 
182 Belli, Urartular, s. 150. 
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gibi bilim adamları, Yukarı Deniz’in Karadeniz olduğu görüşünde olmalarına karşı, Meyer184, 
Erzen185 ve Çilingiroğlu186 Yukarı Deniz’in Van Gölü olduğunu ileri sürmektedirler. Bununla 
birlikte, Herzfeld187, Meyer188, Salvini189 ve Pehlivan190 gibi bilim adamları da Diauehi’nin 
sınırları konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bölge ve Urartu için son derece önemli 
olan Diauehi Krallığı ile ilgili son yaptığımız çalışmalara göre sınırları, Tercan ile Sarıkamış 
arasındaki topraklardır. En geniş yayılım alanını ise, kuzeyde Doğu Karadeniz dağlarının güney 
eteklerinden kısmen Gürcistan topraklarına, batıda Erzincan Ovası’na, doğuda Sarıkamış’a ve 
güneyde Muş-Bulanık-Varto’yu içine alan sahadır191. 

Bu şekilde bir federatif yapıda bulunan bölgedeki Uruatri-Nairi-Diauehi vb. yerel krallıklar, M.Ö. 
9. yüzyıldan sonra Arame (M.Ö. 860-840) etrafında güçlenen Urartu Devleti’nin ortaya 
çıkmasıyla beraber yavaş yavaş merkezi devlette yerlerini almaya başlamışlardır. 

Urartu Devleti, kuruluşunu M.Ö. 9. yüzyılda tamamlamıştır. Urartu Devleti’nin kurucu kralları 
Arame (M.Ö. 860-840) ile ayrı bir soydan gelen Lutipri (M.Ö. 880-860) ve onun oğlu Sarduri 
(M.Ö. 840-830) zamanında, Asur ile mücadeleye devam edilmiştir. Asur tahtına oturan 
Salmanassar III (M.Ö. 858-824), saltanatının birinci yılında Urartu kralı Arame üzerine sefer 
düzenlemiştir. Asur kralı, yazıtında Arame’nin başkentini ele geçirip, yakıp yıktığını, çevresinde 
bulunan 14 şehri yaktığını ve ganimetler topladığını anlatmaktadır. Asur kralı, saltanatının 3. 
yılında Urartu üzerine yeni bir sefer düzenlediğini anlattığı yazıtında, Daiaeni’den Urartu 
ülkesine hareket ettiğini, Arame’nin başkenti Arzaşkun başta olmak üzere birçok şehri ele 
geçirdiğini belirtmektedir. Yazıtta, Salmanassar’ın Daiaeni’ye Suhme ülkesinden yola çıktığını 
ifade etmektedir: 

“Suhme ülkesinden yola çıktım. Daiaeni ülkesine indim. Daiaeni ülkesini tamamen ele 
geçirdim. Şehirlerini tahrip ettim, yıktım, yaktım. Onların, çok sayıda ganimetini, malını, 
eşyasını ele geçirdim. Daiaeni’den yola çıktım.”192 

Asur kralı, saltanatının 15. yılında tekrar Urartu üzerine sefere çıkmıştır.  Kral, 15. yıl seferini 
şöyle anlatmaktadır: 

“…Saltanatımın 15. yılında Nairi Ülkesi’ne karşı yürüdüm. Dicle’nin kaynağına, suların 
kaynadığı yere, dağların kayalıkları üzerine krali bir tasvirimi yaptım. Urartulu Arame’nin 
şehirlerini, Fırat’ın kaynağına kadar tahrip ettim, yerle bir ettim, ateşle yaktım. Fırat’ın 
kaynağına doğru ilerledim…”193 

Salmanassar, sefer kayıtlarında Daiaeni kralı Asia’dan vergi (tribut) aldığını ve Asia’nın şehrinin 
ortasına krali kabartmasını yaptırdığını belirtmektedir194. Kral İşpuini (M.Ö. 830/825-810) 
döneminde ve daha sonra oğlu Menua ile birlikte, devleti idare ettikleri zamanda, Asur-Urartu 

                                                                                                                                                                                           
183 Pehlivan, Daya (e) ni /Diau (e) hi, s. 31. 
184 Mayer, Sargon Feldzug gegen Urartu-714 v. Chr. Text und Ubersetzung, s. 66 vd. 
185 Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, s. 27. 
186 Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, s. 11, 37. 
187 Herzfeld, The Persian Empire: Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East, s. 121. 
188 Meyer, Gechichte des altertums, s. 379 
189 Salvini, Nairi e Ur(u)atri: contributa alla storia della formazione del regnodi Urartu, s. 22 vd.; Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, 
s. 64. 
190 Pehlivan, En Eski Çağlardan Urartu’nun Yıkılışına Kadar Erzurum ve Çevresi, s. 82 vd.; Pehlivan, Daya (e) ni /Diau(e)hi, s. 30 
vd. 
191 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 619; Ceylan, Yeni Bulgular Işığında Kuzeydoğu Anadolu’da Diauehi 
Krallığı ve Urartular, s. 525 vd. 
192 Tarhan, Urartu Devleti’nin ‘Kuruluş’ Evresi ve Kurucu Krallardan “Lutipri=Lapturi” Hakkında Yeni Görüşler, s. 69-114. 
193 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 619. 
194 Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, s. 605. 
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mücadelesi devam etmiştir195. Asur Devleti’nin, pek çok cephe ile uğraşmak zorunda kalması, 
Urartu Krallığı’nın gelişmesi için bir fırsat oluşturmuştur. 

Urartu Krallığı, İşpuini-Menua ortak döneminde, merkezi devlet yapısını geliştirmiş, bölgenin 
önemli devletlerinden biri olmuştur. Menua (M.Ö. 810-786), babası zamanında kazandığı 
tecrübeleri, tek başına iktidarı ele aldığında başarılı bir şekilde kullanmıştır. İç ve dış politikada, 
önemli başarılara imza atmıştır. Zamanında Urartu Krallığı’na en parlak dönemlerinden birini 
yaşatan Menua, Urartu kralları arasında en fazla yazıt bırakan kraldır. Urartu kralının bıraktığı 
yazıt sayısı, 120’dir. Bu yazıtlardan Iğdır bölgesi ile ilgili olanları Başbulak, Kazancı, Körzüt ve 
Taşburun (Solagert) yazıtlarıdır. 

Iğdır hakkında önemli bilgiler veren Başbulak Yazıtı’nda şu ifadeler yer almaktadır: 

“İšpuini oğlu Menua kusursuz bir şekilde bu binayı yaptırdı ve kusursuz bir şekilde efendi tanrı 
Haldi’ye bir kale yaptırdı. (Oraya) “Menuahinili” adını verdi. Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle 
İšpuini oğlu Menua, güçlü kral, Biainili Ülkesi’nin kralı ve Tuspa Şehri’nin kahramanıdır.”196 

 

Başbulak Yazıtı 

 

 Bölge hakkında bilgi veren diğer bir yazıt Kazancı Yazıtı’da Menua oğlu Argişti dönemine aittir. 
Bazalt sütun kaidesi üzerindedir. 

            “Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle Menua oğlu Argişti bu binayı yaptırdı.” 197 

 

                                                           
195 Sevin,  Urartu Krallığının Tarihsel ve Kültürel Gelişimi, s. 16 vd. 
196 Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, s. 95  (Taşburun’dan 5 km uzaklıkta yer almaktadır). 
197 Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, s. 192. Aras Irmağı’nın sağ kıyısında ve Iğdır il merkezinin 10 km. kuzeyinde bir 
köyde yer almaktadır. 
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Kazancı Yazıtı 

 

 

İšpuini oğlu Menua dönemine ait olan Körzüt yazıtında198 Iğdır ve çevresine yapılan sefer 
ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

“Tanrı Haldi’nin kudretiyle, İšpuini oğlu Menua der ki: Haldi kapısının temellerini... 
yaptırdığım zaman tanrı Haldi’nin huzuruna çıktım ve tanrı Haldi’ye yalvardım... İrekua 
oymağına karşı sefere çıktım, İrekua oymağı ülkesinin Luhiuni Şehri’ni ele geçirdim ve Etiuni 
Ülkesi’ni yok ettim. İšpuini oğlu Menua der ki: Tanrı Haldi, hiç kimsenin önceden zapt 
etmediği... krali şehir Luhiuni, İšpuini oğlu Menua’ya verdi. ... haraç (ödemesi koşulu) ile 
Etiuni Ülkesi’ni bıraktı. Kimilerini öldürdüm ve kimilerini de canlı aldım. 1.733 ... büyük baş 
hayvan, ... krala düşen pay bu kadardı, fakat savaşçıların ... İšpuini oğlu Menua der ki: ... 
Tušpa Şehri’nin haremine (?) ... götürebilen bir kral varsa, gerçekten (o kral) İšpuini oğlu 
Menua’dır. Luhiuni şehrinden ... kadınlar ... Diruniu Ülkesi’nin Aelia Şehri ... Aelia Şehri ... 
Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle İšpuini oğlu Menua, ...”. 

 

Körzüt Yazıtı 

 

Yazıtlarda görüldüğü gibi Iğdır ve çevresinde Urartu hakimiyeti Menua ve oğlu Argişti 
döneminde yoğunlaşmıştır. Çünkü Iğdır Ovası’nın jeopolitik durumu Urartu için çok önemli idi. 
Özellikle Urartu’nun kuzeye doğru yaptığı askeri seferlerde lojistik ihtiyaçlarını gördükleri bir 
bölge olan Iğdır ve çevresi Orta Demir Çağ’ın stratejik merkezlerinden biri idi. 

                                                           
198 König, Handbuch Der Chaldischen Inschriften, Archiv Für Orientforschung Herausgegeben Von Ernst Weidner, no: 18a; 
Başgelen & Payne, Körzüt’ten Urartu Dönemine Ait Bir Kale Yazıtı, s. 127.  
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Iğdır ve çevresini ele geçirmek için yoğun çaba sarf eden Urartu kralı Menua dönemine ait diğer 
bir yazıt ise Solagert Yazıtı’dır. Yazıtta Menua şöyle seslenmektedir; 

“Tanrı Haldi, kendi mızrağıyla sefere çıktı, Erikuahi Ülkesi’ni ele geçirdi ve Luhiuni Şehri’ni ele 
geçirdi. (Onları) Menua’nın önünde boyun eğdirdi. Tanrı Haldi güçlü ve tanrı Haldi’nin mızrağı 
da güçlüdür. Tanrı Haldi’nin kudretiyle, İşpuini oğlu Menua sefere çıktı. Tanrı Haldi önden 
gitti. Menua der ki: (Tanrı Haldi) Erikuahi Ülkesi’ne geldi. Tanrı Haldi, hiç kimsenin önceden 
zapt etmediği krali şehir Luhiuni’yi İšpuini oğlu Menua’ya verdi. Luhiuni Şehri’ni ele geçirdim. 
Luhiuni Şehri’ni haraç (ödemesi koşulu) ile bağışladım. Menua der ki: Her kim bu yazıtı tahrip 
ederse, her kim suç işlerse veya her kim bir başkasına bunları yaptırırsa (veya) her kim değişik 
bir şey, yani “Ben Luhiuni Şehri’ni ele geçirdim” derse, tanrı Haldi, tanrı Teiseba, tanrı Sivini, 
(ve bütün) tanrılar onu güneş ışığından yoksun etsinler.”199 

 

Solagert Yazıtı 

Daha önce bahsettiğimiz Sürmeli Çukuru’nda Urartu öncesi beylikler döneminde hakim olan 
yerel beylik Erikua krallığı idi. Urartu Krallığı’nın kuzeye ve Aras Vadisi’ne yayılma politikaları 
çerçevesinde kral Menua(810-785/780) bu bölgeyi Urartu topraklarına katmıştır. Urartu kralı 
Menu bu genişleme siyasetine bağlı olarak Erikua kentinin başkenti olan Luhiuni (Kasımıntığı) 
ile Iğdır bölgesinin önemli idari merkezi olan Menuahinili (Karakoyunlu)’yi alarak Iğdır ve 
yöresini tamamen Urartu hakimiyetine sokmuştur200. Urartu’nun Iğdır ve çevresine verdiği 
önem yazıtlardan anlaşılmaktadır.  

Bu kentler ve kaleler sayesinde kral Menua, Güney Kafkasya topraklarına yapacağı askeri 
seferler için üs kurmuş oluyordu. Çünkü Menua bu sayede Aras Vadisi’nin kuzeyini tamamen 
kontrol altına alacaktı. Bu yüzden Urartular ve özellikle Menua, bu bölgeye birçok askeri sefer 
düzenlemiştir201.  

M.Ö. 7. yy’dan sonra bölgede Urartu Devleti’nin yavaş Kimmer-İskit baskısı neticesinde 
zayıfladığı görülür. Urartu Kralı Rusa II (M. Ö. 685-645), yaklaşan İskit tehlikesine karşı akıllıca bir 

                                                           
199 Mordtmann, Entzifferung und Erklaerung der armenischen Keilinschriften von Van und Umgegend, no. 26; Melikishvili, 
Urartskie Klinoobraznye Nadpisi, s. 30; König, Handbuch Der Chaldischen Inschriften, Archiv Für Orientforschung Herausgegeben 
Von Ernst Weidner no. 21; Payne, Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu, s. 65-66. 
200 Belli, Ağrı Dağı Bölgesinin Urartu Krallığı İçin Önemi, s. 44-45; Alizadeh, Urartu Çivi Yazıları Belgelerine Göre Güney 
Kafkasya’nın Bazı Küçük Beylikleri: Etiuni, Erikuahi, Uelki, Qu-Albani, Luipruani, Arquqiu, s. 26; Ceylan, Doğu Anadolu 
Araştırmaları I (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (1998-2008)) s. 153, 157, 163; Özgül & Üngör, Erikua’da Stratejik Bir Urartu 
Merkezi: Kasımıntığı Kalesi, s. 226 vd.; Morkoç, Urartu Devleti’nde Zanaatkârlar ve Zanaatkârlık, s. 14; Sağlamtimur, Urartu 
Krallığı’nda Hayvancılığın Sosyo Ekonomik Açıdan Önemi, s. 7; Kasımıntığı Kalesi, 2002 yılı yüzey araştırmalarında tespit ettiğimiz 
bölgedeki önemli Urartu kalelerinden birisidir. Ceylan, 2002 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları, s. 269. 
201 Ceylan & Özgül, Eskiçağda Iğdır Kaleleri, s. 56. 
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politika izlemiş ve İskitler’i Manna ülkesine yönlendirmiştir. Fakat İskitler ’in Urartular ile iyi 
ilişkileri uzun sürmemiştir. Kısa bir süre sonra İskit akınları Urartu sınırlarına dayanmıştır. Ani 
bozkır akınları karşısında birçok Urartu merkezi yıkılmıştır202. Rusa II tarafından inşa ettirilen 
Teişabaini kenti ve kalesi M.Ö. 7. yy’ın sonlarına doğru İskitler tarafından yıkılmıştır. Burada 
yapılan kazılarda İskitler ‘in kullanmış olduğu ok uçları ve kenti savunan insanların cesetleri 
bulunmuştur. Yine Rusa II tarafından inşa ettirilen Toprakkale (Rusahinili) kentinin de M.Ö. 7. 
yüzyılın sonları ile 6. yüzyılın başlarında İskitler tarafından yakılıp yıkıldığı ele geçen ok 
uçlarından ve yangın tabakalarından anlaşılmaktadır203. 

SONUÇ 

Urartu döneminde Iğdır ve çevresi tüm Doğu Anadolu’da olduğu gibi büyük çaplı bayındırlık 
girişimlerine sahne olmuştur. Iğdır ilinin coğrafi durumu ve topraklarının verimliliği, bu bölgenin 
Urartu için önemini daha çok arttırmıştır. Önceki beylikler dönemine nazaran, Urartu sayesinde 
daha örgütlü ve fonksiyonlu bir yapıya kavuşan Iğdır ve çevresi, yerleşim bakımından farklılıklar 
göstermeye başlamıştır. Daha önce kırlarda ve dağların yüksek kesimlerinde yaşayan yerel halk, 
Urartular’ın bölgedeki hâkimiyetlerini sağladıktan sonra nehir kenarlarına ve ovalık alanlara 
doğru yerleşmeye başlamışlardır. Urartu’nun bölgede kaleler vasıtasıyla kurduğu sosyal ve 
askeri ağ, kısa sürede kendini göstermiş ve sosyo-ekonomik yapı değişmeye başlamıştır. Bu 
dönemde bölgedeki Urartu kale, garnizon, yerleşim birimi ve konaklama merkezlerinin 
sayılarının artması, Urartu’nun bölgede yapmış olduğu sosyal ve ekonomik reformlarla ilgilidir. 
Urartular, Güney Kafkasya askeri sefer güzergâhında yer alan Iğdır/Erikua bölgesini, 
kuzeydoğuya yapacağı askeri seferler sırasında, lojistik sağlama istasyonu gibi görmüşlerdir. 
Ayrıca Urartular, kendilerine karşı yaklaşan Kimmer-İskit saldırılarını daha ileri bölgelerde 
durdurmak için, yani başkentten uzak bölgeleri tahkim etmek suretiyle tehlikeyi önde 
karşılamak istemiştir. Iğdır bölgesinde yapmış olduğumuz yüzey araştırmalarında tespit ettiğimiz 
kale ve savunma yapılarının büyüklüğü ve sağlamlığı bu durumu kanıtlar niteliktedir. Iğdır ve 
çevresindeki yüzey araştırmalarımızda tespit ettiğimiz Urartu kaya mezarları ise, (Aktaş, Göktaş, 
Kızılkule, Asma vb), Urartular’ın bölgedeki ölü gömme biçimini anlatması bakımından önemlidir. 
Iğdır ve çevresinde Urartu yerleşmelerinin sayısının fazlalığına bağlı olarak, Urartular’ın yörede 
kalıcılık sağlama eğiliminde olmak için çeşitli çabalar sarf ettiği de görülmektedir. Bunlardan bir 
tanesi ve belki de en önemlisi, Etiuni Ülkesi’ni, Luhiuni (Kasımıntığı), Diruniu Ülkesi,  Aelia Şehri 
itaat altına almak için sefer tertip etmesidir. Yazıtlardan açıkça bölgeyi ele geçirdiği için duyduğu 
memnuniyeti dile getiren kral Menua, ayrıca Körzüt Yazıtı’nda bölgeyle ilgili savaş ve ganimet 
listesinin yanında bir de Luhiuni şehrinden ele geçirdiği kadınlardan ve bunları Tuşpa’daki 
haremine götürdüğünden bahseder. Bu durum Urartu Yazıtlarında çok rastlanan bir durum 
değildir.  Bu olay bile Urartu’nun, Iğdır ve çevresine ne kadar farklı yönlerden baktığını ifade 
eder. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; jeostratejik ve jeopolitik bakımdan özel bir yere 
konumlanan Iğdır ve çevresi, bu durumunu eskiçağdan itibaren korumuş ve Demirçağ’da 
Urartu’nun Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu’ya yönelik geliştirdiği askeri politikalarda askeri bir 
üs olarak işlev görmüştür. 
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Fotoğraf 1. Asma Kaya Mezarı 
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Fotoğraf 2. Aşağı Aktaş Kaya Mezarı 
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Fotoğraf 3. Karakoyunlu Kalesi 



 

 

264 
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Surmeli Lowland in the Middle Ages’ Travelogues 

Serdar Gündoğdu1 
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Abstract 

Surmeli Castle is one of the most important cities which were built by Byzantine Empire on the 
eastern border of Anatolia territory. The city appeared in the Middle East history as one of the 
important locations the controller of which changed among the states trying to dominate the 
territory. Given different names since its foundation, city has been an important settlement of 
peoples of the territory since its first day. In the middle ages, the city which was taken under the 
dominance of states that leave their marks upon history like Byzantine Empire, Seljuks, 
Karakoyunlu State, Akkoyunlu State, and Timurid Empire and of smaller states and local dynasties 
was founded in a very important location, connecting East and West? Bearing the misfortune as 
well as the advantages of its geopolitical position, the city appears to be important halt point of 
Middle Age travellers. The remarkable history of the territory which was mentioned by the 
travelers like Arab traveller Ebu Dülef Mis'ar b. Mühelhil, little known in our country, who lived in 
the period of Samani State and who has the travel book starting in Iran and proceeding in Anatolia, 
Spanish Ruy Gonzales de Clavijo who came to the territory in Timurid Period, Willem of 
Ruysbroeck travelling to the palace of Mengu Khan, Marco Polo who is one of the most important 
travelers of the West - hasn't drawn essential attention. Despite located on important trade routes 
from the East to the west, demolition by every dominant power handling control on the territory 
has negatively affected the historical identity of the territory. Being little mentioned in the main 
sources, given limited information because of being located on the edge territories of any 
dominating state is one of the most important misfortunes of the history. Surmeli Castle and 
Lowland which have benefited from the fertility of Mount Ararat which has drawn attention of 
nearby peoples because of its height and mythological feature, Mount Alagoz which is right 
opposite it, and Aras River which vitalizes the territory between these two mountains have kept 
their attraction throughout history.  

Keywords: Surmeli, Lowland, Geography, History, Travel. 

ÖZET 

Sürmeli kalesi Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarafından Anadolu topraklarının en doğu 
ucunda inşa edilmiş önemli şehirlerden birisidir. Bu şehir, Ortaçağ tarihi boyunca bölgede 
hâkimiyet kurmaya çalışan devletlerin elinde yer değiştiren önemli mevkilerden biri olarak tarih 
sahnesindeki yerini almıştır. Kurulduğu tarihten itibaren çeşitli isimler almış olan bu şehir ilk 
gününden bugüne kadar bölgedeki halkların önemli yerleşkelerinden biri olmuştur. Ortaçağ’da 
Bizans, Selçuklular, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Timurlular Devleti gibi tarihe damga vurmuş önemli 
devletlerin ve bunların yanında küçük devletler ile beraber yerel hanedanların hâkimiyetine giren 
bölge Batı ve Doğu’yu birbirine bağlayan çok önemli bir mevkide kurulmuştur. Jeopolitik 
konumunun getirdiği avantajlarının yanında bazı talihsizlikleri de bağrında barındıran bu şehir 
Ortaçağ seyyahlarının da önemli bir durağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde az bilinen 
isimlerden, Samanoğulları dönemi de yaşamış olan Arap Seyyah Ebu Dülef Mis’ar b. Mühelhil’in 
İran topraklarında başlayan ve Anadolu topraklarında devam eden seyahatnamesi, Timurlular 
devrinde bölgeye ayak basan İspanyol Ruy Gonzales de Clavijo, Mengü Han’ın sarayına yolculuk 
eden Ruysbroeckli Willem, Batı’nın en önemli seyyahlarından İtalyan Marco Polo gibi seyyahların 
seyahatnamelerinde zikredilen bölgenin dikkat çekici tarihi gereken önemi görmemiştir. Yükseltisi 
ve mitolojik özelliği ile bölge halklarının ilgisini kazanan Ağrı Dağı ile hemen karşısında yer alan 
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Alagöz Dağı ve bu iki dağın arasında bölgeye hayat veren Aras nehrinin bereketinden yararlanan 
Sürmeli kalesi ve ovası cazibesini tarih boyunca korumuştur. Siyasi ve ekonomik zenginliğinin 
yanında Türk, Ermeni, Gürcü, Fars ve Kürt halklarının ev sahipliğini yapan, jeopolitik öneminin 
yanında mitolojik değerde kazanan bölge bu halkların hâkimiyet kavgasının en önemli merkezi 
olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kaleme aldığımız konu bölge tarihi açısından önem arz 
etmekle beraber Sürmeli kalesinin tarihsel kimliğine de önemli katkılar sağlayacağını 
düşünmekteyiz. Seyyahların gözüyle bölge tarihine bakmak Iğdır şehir anlamak açısından önemli 
bir noktadır. 

Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Coğrafya, Tarih, Seyyah 

GİRİŞ 

Sürmeli Çukuru ya da tarih kaynaklarında geçen bir başka adıyla Sa’d Çukuru, Anadolu, Azerbaycan 
ve İran topraklarının kesişme noktasında bulunmaktadır. Sürmeli Çukuru, Batı’da Arpaçay nehri ile 
başlayıp Doğu’da Zengezur dağlarına kadar uzanan kısmı ihtiva ederken Kuzeydoğusunda Alagöz/ 
Elegez dağı, Güneyinde ise Ağrı Dağı yer almaktadır. Anadolu ile Orta Asya arasında büyük stratejik 
öneme sahip olan coğrafyanın tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. 

Bölgenin isimlendirmesi ilk olarak Türkmen akınlarının Bizans İmparatorluğunun doğu sınırlarına 
dayandığı zamanlara denk gelmektedir. Bizans İmparatoru Konstantinos, Selçuklu akınlarını 
engellemek adına Ağrı Dağı eteklerinde Hagia Maria yani Aziz Meryem adında bir kale ve kasaba 
yaptırmıştır. Bu kale ve kasaba ismi bölgede yaşayan Ermeniler tarafından Surp Maria şeklinde 
isimlendirilmiştir. Bizans İmparatorluğunun bölgeyi kaybetmesinin ardından bölgeye yerleşen 
Türkmenler Ermenilerden öğrendikleri ismi Sur veya Surmari şeklinde kullanmışlardır. Bazı 
kaynaklarda kalenin yapımında kullanılan taşın yapısından dolayı Kara Kale olarak isimlendirilse de 
bölgede yer alan diğer kara kaleler ile karıştırılmasın diye Iğdır kara kalesi olarak kaydedilmiştir.204 
Moğol istilasının Anadolu’yu kasıp kavurduğu dönemde Sürmeli Çukuru’da bu istiladan nasibini 
almıştır. Moğolların çekilmesinden sonra koyunlu kültürünün önde gelen temsilcilerinden 
Karakoyunlular bölgede varlıklarını göstermeye başladı. Kara Yusuf’un akrabası olan ve amca dediği 
Sa’d Bey bölgeye gelmiş ve kabilesi uzun yıllar buraya hâkim olmuştur. Bu sebeple bölge tarih 
kaynaklarında Sa’d Çukuru olarak da anılmaya başlanmıştır.205 

Makalemizi kaleme alırken Ortaçağ boyunca Sürmeli Çukurundan geçen birçok Doğulu ve Batılı 
seyyahın eserlerinden istifade ettik. Bu seyyahlar çeşitli sebeplerden dolayı yaptıkları seyahatlerde 
bölgeden geçmek durumunda kalmış ve eserlerinde bölgeyi çeşitli yönlerden kaleme almışlardır. 
Seyyahlar geçtikleri güzergâhlarda gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıkları olayları anlattıklarından 
Sürmeli Çukuru ile ilgili bilgiler de farklılık arz etmektedir. 

İbn Hurdazbih, asıl adı Ebu’l Kasım Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdazbih Bağdadî Farisî’dir.206 Aslen 
İranlı olan İbn Hurdazbih, erken dönem İslam coğrafyacılarının en önemlileri arasında yer 
almaktadır. Kaynaklardan anlaşıldığı üzere 820 yılında doğan İbn Hurdazbih, iyi bir eğitim görmüş 
ve Abbasi halifesi Mu’temid zamanında (869- 885) Cibal bölgesi berid teşkilatı sorumlusu olarak 
görev yapmıştır.  Berid çalışanları halifeye yönetim ile ilgili bilgiler vermenin yanı sıra bölgenin 
ekonomik ve kültürel durumu ile ilgili de geniş bilgiler aktarırlardı. Bu durum İbn Hurdazbih’in 
eserini daha kıymetli kıldığını söylememiz hata olmayacaktır.207  912 yılında vefat eden İbn 
Hurdazbih’in en önemli eseri Kitab el- Mesalik ve’l Memalik’tir. İbn Hurdazbih eseri kaleme alırken 

                                                           
204 Enver Konukçu, “Hagia Maria’dan Sürmeli’ye”, II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır, 13- 15 Aralık, 2011. 
205 Konukçu, “Hagia Maria’dan Sürmeli’ye”. 
206 Murat Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar- Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri-, Kitabevi Yayınları, İstanbul: 2012, 
s. 253; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İSAR Yayınları, 1998, s. 97. 
207 Yusuf Ziya Yörükân, Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılarından Seçmeler, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2013, s. 36. 
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Batlamyus’un eserinden, berid idaresinin bilgilerinden ve hilafet arşivinden yararlanmıştır.208 Geniş 
edebiyat ve tarih bilgisine sahip olan İbn Hurdazbih, eserinde Orta Asya ve Maverünnehr 
bölgesinde yaşayan Türklerle ilgili önemli bilgiler verirken, “Bu kitap, dünyanın ve üzerindeki 
yaratılmışların tarifi ve bütün ülkelerin, hanedanların ve yolların açıklanması ile ilgili olarak Emîru’l- 
Mü’minînin mevlası Ubeydullah b. Abdullah b. Hurdazbih’in telifidir.” Şeklinde not düşmüştür.209 
İbn Hurdazbih eserinde genel coğrafya, vilayet vergileri ve İslamiyet öncesi İran tarihine dair 
bilgiler vermiştir. Ağarı, bu eserin Abbasi saray teşkilatına mensup birinin isteği üzerine yazılmış 
olabileceği ihtimalini de aktarmıştır.210 İbn Hurdazbih’in Kitab el- Mesalik ve’l Memalik isimli eseri 
ilk olarak Reniaud tarafından yayınlanmış olsa da 1865 yılında Babier de Meynard tarafından 
Fransızca tercümesiyle birlikte Paris’te yayınlanmıştır. Daha sonra ise De Goeje tarafından 1889 
yılında Leyden’de basılmıştır.211 Eser Murat Ağarı tarafından 2008 yılında Türkçe’ye tercüme 
edilerek basılmıştır. 

Yakubî, asıl adı Ahmed b. İshak b. Cafer b. Vehb b. Vazıh idi.212 Doğum tarihi belli olmayan Yakubî, 
Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. Yakubî’nin babası ve dedesi Abbasi devletinde önde gelen 
postacılardandır. Kendisi de Ermenistan ve Horasan’da uzun yıllar yaşayarak Tahiriler’in hizmetinde 
bulunmuştur. Çocukluk yıllarında Ermenistan ziyaretiyle başlayan seyahat serüveni Çin, Mağrip, 
İran, Endülüs, Suriye ve Mısır gibi coğrafyalarda devam etmiştir. Ömrünün son kısmını ise 
Tolunoğulları hâkimiyetinde olan Fustat’ta geçirmiştir. Kaynaklarda Tolunoğulları’nın yıkıldığı sene 
olan 905 yılında Fustat’ta öldüğü zikredilmektedir. Yakubî’nin günümüze ulaşan eserleri, Kitab el- 
Tarih, Müşakketü’n- Nâs li Zamanihim vema Yağlibu aleyhim fi Kulli Asrin ve Kitabu’l- Buldan’dır. 
Yakubî, Kitabu’l- Buldan isimli eserinde topoğrofya, istatistik ve iktisat konularından 
bahsetmektedir. Kitabu’l- Buldan’ın iki nüshası olduğu bilinmekle beraber bu el yazması nüshalar 
ilk olarak de Geoje tarafından 1860 yılında Leiden’de basılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise 
Gastan Wiet tarafından Kahire’de Fransızca tercümesi ve açıklamalarıyla beraber basılmıştır.213 

İbn Havkal, asıl adı Ebu’l- Kasım Muhammed b. İbn Havkal olarak bilinen Arap seyyah ve coğrafya 
âlimidir. İbn Havkal’ın doğum tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olmasak da kendisinin 
Nusaybin’de doğduğu sanılmaktadır. Fatimiler Devleti’nin hizmetinde istihbaratçılık yapan seyyah 
ticaret ile hayatını sürdürmüştür. Yaklaşık olarak 943 yılında İslam topraklarını dolaşmak üzere yola 
çıkan İbn Havkal, Mağrip, Batı Sudan, Mısır, Ermenistan, Azerbaycan bölgeleriyle birlikte İran 
coğrafyasını da gezmiştir. Muhtemelen 952 yılından ünlü seyyah İstahri ile karşılaşmış ve onun 
isteği üzerine eserini gözden geçirmiştir. Yaklaşık olarak 977 yılında vefat etmiştir. İbn Havkal’ın 
coğrafya hakkında bilgiler içeren eserinin ismi Sûretü’l- Arz’dır. Kendisi kitabının içeri hakkında 
“Dünyanın şekli, enlem ve boylamları, iklimler ve bölgeler, mamur ve harap yerler, bütün İslam 
beldeleri ve şehirlerini ayrıntıları, nehirleri, göller, vergileri, uzaklıkları ve yolları kitabımda 
anlattım.” demiştir.214 Eser ilk olarak 1873 yılında de Geoje tarafından ACES’nin ikinci cildi olarak 
yayınlanmıştır. 215  Daha sonra ise Kramers tarafından 1938 yılında Arapça metni Leiden’de 
basılmıştır. 

Mukaddesi veya Makdisi, asıl adı Ebû Abdullah Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekr el 
Bennâ el- Mukaddesî eş- Şamî el- Beşşarî’dir. 946- 47 yıllarında Beytu’l Mukkaddes adıyla bilinen 

                                                           
208 Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı, s. 98. 
209 Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s. 256. 
210 Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s. 255; Şeşen, Müslümanlarda Tarih- Coğrafya Yazıcılığı, s. 98. 
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214 Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, s. 351. 
215 İbn Havkal, 10. Asırda İslam Coğrafyası, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2014, s. 13. 
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Kudüs’te dünyaya gelen seyyah yaklaşık olarak 1000 yılında hayata veda etmiştir.216 Mukaddesî 
diye bilinen seyyahın isminin eserlerde Makdisî olarak da okunmasının sebebi el yazması eseri ilk 
olarak okuyan Sprenger’in bu şekilde okumasından kaynaklanmıştır. Mukaddesî’nin günümüze 
ulaşan tek eseri “Ahsenü’t Tekâsim fi Ma’rifeti’l- Ekâlim”dir. Kendisi eserinde gezdiği yerleri; “İslam 
ülkelerini, orada bulunan ve bitki yetişmeyen yerleri, denizleri, nehirleri, gölleri, meşhur şehirleri, 
yolları, tüccarlar tarafından satın alınan malları, madenleri, şehirlerde yaşayan insanları, dilleri, 
renkleri, dinleri, paraları, yemekleri, yüksek yerleri, dağları anlattım.” şeklinde izah etmiştir. 
Mukaddesî’nin bu önemli eseri ilk olarak de Geoje tarafından 1877 yılında Leiden’de 
neşredilmiştir.217 

Makalemizde kullandığımız bir diğer önemli eser ise müellifi belli olmayan fakat yapılan tetkiklerle 
982- 83 yıllarında Kuzey Afganistan’da yönetici olan Emir Ebu’l- Haris Muhammed b. Ahmed’e 
atfedilmiş olan Hudûdü’l- Âlem Mine’l- Meşrik İle’l- Magrib isimli eserdir. Eser Rus araştırmacı A. G. 
Toumansky’nin Uluğ Bey’in kayıp eserini araştırması için Buhara’da bulunan arkadaşı Ebu’l-Fazl 
Gulpâygani’nin araştırmaları sonucu tesadüfen bulunmuştur. Fakat eserin ilk basımı 
Toumansky’nin ölümünden sonra 1930 yılında Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi tarafından 
Rusya’da basılmıştır. Ayrıca eser V. Minorsky tarafından İngilizceye çevrilmiş ve E. J. W. Gıbb 
Memorial tarafından 1937’de Londra’da tekrar basılmıştır.218 Eser Murat Ağarı ve Abdullah Duman 
tarafından 2008 yılında dilimize kazandırılmıştır. 

Ortaçağ’ın en önemli Batılı seyyahlarından olan Marco Polo doğum tarihiyle ilgili bilgi olmasa da 
babasının 1269 yılında Venedik’e döndüğü tarihte 15 yaşında olduğu belirtildiğinden 1254 yılında 
doğduğu kabul edilmektedir. Marco Polo, babası Nıcolo ve amcası Meffeo ile birlikte Venedik’ten 
ayrılarak Kubilay Han ile görüşmek için yola çıkmışlardır. Kubilay Han’ın gözüne girmeye başaran 
Marco çeşitli resmi görevler sonucu bölgeyi gezme şansı bulmuştur. Marco Polo yaklaşık olarak 25 
yıl sonra Venedik’e dönmüştür. Venedikliler ile Cenevizliler arasında yaşanan savaşta esir düşmüş 
ve 4 yıl süren esaret süresinde hücre arkadaşı Pisa’lı Rusticano’ya anılarını yazdırmıştır.219 

Ruy Gonzales de Clavijo, Kastilya ve Leon hâkimi III. Henry’nin mabeyincisi olup Madrid’de 
doğmuştur. Doğum tarihi hakkında bilgiye sahip olmadığımız seyyah 1412 yılında Madrid’de vefat 
etmiştir. Avrupalı maceracıların Doğu’ya olan ilgilerinin arttığı bir dönemde Anadolu üzerinden 
geçerek Timur’a giden Clavijo’nun eseri Ortaçağ tarihi açısından en önemli seyahatnameler 
arasında yer almaktadır. İspanya Kralı tarafından Timur’a yollanan elçilik heyetinin başında 
bulunan Clavıjo, eserini iki bölüm halinde yazmış ve daha çok günlük tarzını kullanmıştır.220 

Sürmeli Çukuru’nun Kısa Tarihi 

M.Ö IX- VI. yy.’da Urartular bölgeye askeri ve ekonomik seferler düzenleyerek bölgeye hâkim 
olmuşlardır. M.Ö VII. yy’da Kimmerler İskitlerin baskıları sonucunda Batı’ya hareket ederek Urartu 
hâkimiyetinde olan Aras Nehri boylarına gelmişlerdir. Daha sonraki süreçte Türklerin Batı’ya doğru 
başlattığı göç hareketinden etkilenen İskitler Urartu hâkimiyetinde bulunan Aras boylarına 
gelmesinin etkisiyle Urartular yaklaşık olarak M.Ö 585 yılında tarih sahnesinden çekilmişlerdir.221 

                                                           
216 Mukaddesî, İslâm Coğrafyası, çev. D. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 2015, s. 7. 
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Oğuzların kitleler halinde Anadolu’ya yaptıkları seferler öncesinde bölgeye bilinçli olarak yapılan ilk 
Türk akınları Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa Hunları Roma İmparatorluğuna 
karşı iki koldan (Doğ- Batı) başlattıkları seferler sonucunda 395 yılında Sürmeli bölgesine gelerek 
Doğu Anadolu içlerine doğru ilerlemiştir.222 Avrupa Hunlarının Roma üzerine yaptıkları seferi 
sonlandırarak bölgeden çekilmesinden sonra bölgeye Hazar Türkleriyle akraba olan Sabar (Sibir) 
Türkleri gelerek Ermeniyye olarak isimlendirilen bölgenin tamamını ele geçirerek İç Anadolu’ya 
kadar ilerlemişlerdir.223 

Müslüman Arapların bölgeye gelişine kadar Sürmeli Çukuru başta olmak üzere tüm Güney Kafkasya 
ve Azerbaycan topraklarına Hazarlar hâkim olmuştur. Bu dönemde bölgedeki Türk varlığı o denli 
içselleştirilmiştir ki “Hazar Ülkesi” olarak isimlendirilmiştir. Müslüman Arapların 642 yılında 
Sasanileri yıkarak bölgeye gelmesiyle Hazarlar bölgeden çekilmişlerdir. Bölge Emeviler zamanında 
Ermeniyye eyaleti olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca Nahçivan ve Duvin gibi bölgenin önemli 
yerleşmelerinde asker, silah ve mühimmat bulundurmuşlardır.224 

Selçukluların tarih sahnesine çıkışlarıyla beraber Anadolu üzerine yapılan Oğuz seferleri artmış ve 
bu seferlerin ilk adımı olarak da Çağrı Bey’in Anadolu üzerine yaptığı meşhur seferini kabul 
edebiliriz. Çağrı Bey Sürmeli Çukuruna geldiğinde Nahçivan ve Duvin gibi bölgenin önemli 
yerleşmelerinde Şeddad- Oğulları Beyliği hüküm sürmekteydi. Çağrı Bey bölgeye doğru hareket 
ederken Gürcü komutan Laparit’in mahiyetinde beş bin kişilik bir ordu olmasına rağmen 
savaşmaya cesaret edememiş ve geri çekilmiştir. Bunun sonucunda Türkmenler tüm bölgeyi ele 
geçirmişlerdir (1020- 1021).225 

Çağrı Bey’in keşif amaçlı gerçekleştirdiği bu seferlerden sonra Selçukluların bölgeye temelli gelişi ve 
hâkim oluşu Tuğrul Bey’den sonra devletin başına geçen Sultan Alp Arslan zamanında olmuştur. 
Sultan Alp Arslan Tuğrul Bey devrinde başlamış olan Batı seferlerini devam ettirmiş ve Kutalmış’ı 
Kuzey seferleriyle görevlendirmiştir. Kutalmış, Aras Nehrini geçerek kuzeye doğru ilerlediğinde 
Sürmeli Çukurundan Gence’ye kadar olan bölgelerde Bizans hâkimiyetini tanımış olan Ermeni ve 
Gürcü krallıklar ile Müslüman Şirvanşahlar ve Şeddadoğulları (Revadiye) hâkim idi.226 Selçukluların 
Kutalmış komutasındaki bu ilerlemesi Bizans İmparatoru Konstantinos IX. Monomakhos’u (1042- 
1055) harekete geçirdi. Kendisine tabi olan Ermeni ve Gürcü krallarını baskı altına almak ve Türk 
akınlarını durdurmak amacıyla Azerbaycan bölgesine gelen imparatorluk ordusu 1046 yılında 
Gence önlerinde Selçuklu kuvvetleri tarafından bozguna uğratıldı.227 Sultan Alp Arslan Kutalmış’ın 
bu zaferinden uzun süre (1063-64) sonra ordusunun başında kuzey seferine çıktı ve Aras Nehrini 
kayık ve sallarla yapılmış köprüden geçerek Nahçivan dolaylarında ordusunun toparlanmasını 
bekledi. Ordunun toparlanmasından sonra ordusunu iki kısma ayırarak kendi komutasındaki ordu 
ile Gürcü topraklarına ilerlerken oğlu Melikşah ve Vezir Nizamü’l- Mülk komutasındaki ordu Batı’ya 

                                                           
222 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 72.; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2005, 
s. 159. 
223 Zekeriyya Kitapçı, Azerbaycan, Harezm ve Oğuz Boyları Arasında İslamiyet, Konya: Yedikubbe Yayınları, 2005, s. 28.; Geyikoğlu, 
Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 73; Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 168; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, Ankara: TTK 
Yayınları, s. 35, 2000. 
224 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 74; Kitapçı, Azerbaycan, Harezm ve Oğuz Boyları Arasında İslamiyet, s. 28- 
29; Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 168; Sevim, Anadolu’nun Fethi, s. 19-20. 
225 Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Ankara: TTK Yayınları, 2013, s. 31, Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e 
Sa’d- Çukuru, s. 77- 78; Sevim, Anadolu’nun Fethi, s. 50. 
226 Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 40; A. C. S. Peacock, Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, çev. Zeynep Rona, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2016, s. 156; Zekai Erdal, “Büyük Selçuklular Öncesinde Kafkaslardaki Beylikler: Şeddadiler”, V. Uluslararası Van Gölü 
Havzası Sempozyumu, Van, 09- 13 Haziran, 2009. 
227 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 87; Azimi Tarihi, çev. Ali Sevim, Ankara, TTK Yayınları, 2006, s. 9; Sergey G. 
Agacanov, Selçuklular, çev. Ekber N. Necef- Ahmet R. Annaberdiyev, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2006, s. 119; Osman G. Özgüdenli, 
Selçuklular, c. I., İstanbul, İsam Yayınları, 2013, s. 97; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, çev. Yıldız Moran, 
İstanbul: E Yayınları, 1979, s. 83. 
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doğru ilerleyerek fetihlere devam etti.228 Şehzade Melikşah ve Nizamü’l- Mülk emirlerine verilem 
ordu ile beraber Aras nehri boyunca ilerleyerek kaynaklarda isminden bahsedilmeyen fakat 
Fahrettin Kırzıoğlu tarafından Ağrı Dağı eteğinde bulunan Şatık kalesi olduğu belirtilen kaleye 
hücum ettiler.229 Bizans okçuları tarafından savunulan kale Selçuklu saldırılarına büyük direnç 
gösterse de kale komutanı Şehzade Melikşah tarafından atılan ok ile vurulmuş, kaçan askerler ise 
kılıçtan geçirilmiştir.230Şatık kalesinin bu şekilde ele geçirilmesinden sonra Melikşah ve ordusu 
Sürmeli kalesine geldiler. Bu kalenin içinde akarsular ve bostanlar vardı. Bu kale de Selçuklu ordusu 
tarafından ele geçirildi. Şehzade Melikşah batıya doğru ilerleyerek Sürmeli yakınlarında bulunan bir 
kaleyi ele geçirse de bu kalenin ismi kaynaklarda verilmemiştir.231 

ORTAÇAĞ SEYAHATNAMELERİNDE SÜRMELİ ÇUKURU 

Aras nehri 

Aras nehri Erzurum’un güneyinde yer alan Bingöl Dağından çıkan kaynak suların birleşmesiyle 
oluşan yaklaşık olarak 1059 km.’lik uzunluğuyla ülkemizin en önemli akarsularından biridir. Aras 
nehrinin adı eski kaynaklarda Araks veya Araxes şeklinde geçmektedir. Gürcü kaynakları Rahhsi, 
Ermeniler Eras’ch, Ruslar Aras olarak isimlendirmişlerdir. Batılı kaynaklar Aras şeklinde isimlendirse 
de Arap kaynakları er- Ras, Fars kaynakları ise Aras şeklinde kaydetmiştir.232 

Ortaçağ seyyahlarından olan Ebu Dülef Mis’ar b. Mühelhil, İran Seyahatnamesi isimli eserinde Aras 
nehri رس  /ارس şeklinde kaydedilmiştir. Ebu Dülef eserinde, bölge halkının sudan kullandıkları 
kükürt’ü bu sudan çıkardıklarını ve bu su ile yapılan ekmeğin (hamurun) kadınları şişmanlattığından 
bahsetmektedir. Ebu Dülef ayrıca bu nehrin Balascan çölüne, deniz kenarına, Berzend’den 
Berzea’ya ve Rasan’a ve Bilgan’a uzanarak aktığını aktarmıştır.233 

Vladimir Minorsky tarafından yayınlanan Hudûdü’l Âlem Mine’l- Meşrik İle’l- Magrib isimli eserde 
Aras nehrinden bahsederken bu nehrin Ermeniyye Dağlarının doğusunda Rum’la birleşen bir 
yerden çıktığını Vartan, Azerbaycan, Erran ve Ermeniye’yi geçerek Hazar Denizi ile birleştiğini 
aktarmaktadır.234 

Ortaçağ’ın bir diğer önemli seyyahlarından Mukaddesi, Aras nehrini tatlılık ve hafiflik noktasında 
Kür Nehri ile kıyaslar ve Kür Nehrine en yakın olanının Aras Nehri olduğunu belirtir. Seyyahların 
genellikle tariflerine uyarak Aras Nehrinin Ermeniye boyunca devam ederek Mukan yakınlarından 
geçip Hazar Denizine döküldüğünü aktarmıştır.235 

Ağrı Dağı 

Sürmeli Çukurunun Güneydoğu kısmını Doğu- Batı yönünde kesen Büyük ve Küçük Ağrı Dağları 
ovaya hâkim konumdadır. Bulundukları konum sebebiyle Sürmeli Çukurunu ve Doğu Bayazıt 
ovasını birbirinden ayırmaktadır. Büyük Ağrı Dağı yaklaşık olarak 5137 m. yüksekliğinde iken Küçük 
Ağrı Dağı ise 3896 m. yüksekliğe ulaşmaktadır.236 

                                                           
228 İbn’ül Esir, El- Kamil Fi’t Tarih, çev. Ahmet Ağırakça vd., İstanbul: Hikmet Neşriyat, 2008, s. 234.; Geyikoğlu, Selçuklulardan 
Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 96; Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 51; Agacanov, Selçuklular, s. 141; Özgüdenli, Selçuklular, s. 140- 141; Cihan 
Piyadeoğlu, Sultan Alp Arslan Fethin Babası, İstanbul: Kronik Yayınları, 2017, s. 81. 
229 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 97. 
230 İbn’ül Esir, İslam Tarihi, s. 235; Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 98. 
231 Piyadeoğlu, Sultan Alp Arslan, s. 83.; Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 98.; Fahrettin Kırzıoğlu bu kalenin 
Sürmeli Kalesinin batısında bulunan Kulp/ Tuzluca kalesi olduğunu ileri sürmüştür. 
232 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 16. 
233 Serdar Gündoğdu, Ebu Dülef’in İran Seyahatnamesinin Tercümesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 34- 35. 
234 Minorsky, Hudûdü’l- Âlem, s. 30. 
235 Mukaddesî, İslâm Coğrafyası, s. 393. 
236 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 20- 21. 
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Ağrı Dağı, Yakut Türkçesinde “Ağr” ismiyle kaydedilmişken, Selçuklular tarafından “Eğri Dağ”, 
İranlılar tarafından “Kuh-u Nuh” şeklinde kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra Araplar Büyük Ağrı Dağına 
“Cebelü’l Haris”, Küçük Ağrı Dağına ise “Cebelü’l Hüveyris” ismini vermişlerdir. Tevrat’ta Hz. 
Nuh’un gemisinin oturduğu dağ Ararat ismiyle anılmasından dolayı batılı kaynaklarda da Ararat 
ismiyle zikredilen dağa Ermeniler “Masis” ismini vermişlerdir.237 

Türk, İran, Arap ve Ermeni kaynaklarında sıkça bahsedilen Ağrı Dağı Anadolu’nun en doğusunda 
bölgenin en önemli yükseltisi olmasından dolayı Ortaçağ seyahatnamelerinde de sıkça bahsedilen 
yerlerin başında gelmektedir. 

Ebu Dülef seyahatnamesinde bölgeden geçerken eteğinde bol çeşmeler akan Masis dağından 
bahseder. Suların bolluğuna vurgu yaparak suların hiç azalmadığını, yazın soğuk yazın sıcak 
olmasından dolayı içiminin güzel olduğunu da vurgulamıştır. Ebu Dülef ayrıca bu dağın tepesinin 
yaz- kış karla kaplı olduğunu ve boyu 20 zıra, yüksekliği 10 zıra olan kurtların varlığından 
bahsetmektedir.238 

İbn Havkal, İslam Coğrafyası isimli eserinde Haris ve Hüveyris dağlarının Ahar ve Verzekan 
Dağlarıyla birleşerek Tiflis tarafına uzandığını burada ise Kafkas Dağlarıyla birleştiğini 
kaydetmiştir.239 

Minorsky, Hududü’l Âlem isimli eserde, birbirinden ayrı iki dağın bölgede bulunduğunu belirtirken 
bunlardan Haris Dağının yükselti olarak daha büyük olduğunu ve yolun çok zor olmasından dolayı 
zirvesine çıkmanın imkânsız olduğunu kaydetmiştir. Haris Dağının sürekli karla kaplı olduğunu ve 
bu sebeple soğuk bir iklimin hâkim olduğuna değilmekle beraber birçok Ermeniye şehrinin bu 
dağdan av ve yakıt toplayarak geçimini sağladığın ifade edilmiştir. Huveyris Dağının da Haris Dağına 
benzediğini ama daha küçük olduğunu da ifadelerine eklemiştir.240 

Ortaçağ’ın en önemli seyyahları arasında kabul edilen İtalyan Seyyah Marco Polo, Kubilay Han’ın 
başkenti Hanbalık’a (Pekin) doğru çıktığı seyahatinde bölgeden geçmiş ve bu sebeple Ağrı Dağı 
hakkında kısa bilgi aktarmıştır. Polo, Ağrı Dağından Nuh’un gemisinin tufandan sonra takılıp kaldığı 
çok büyük ve çok yüksek bir dağ olarak bahsetmektedir. Polo aynı zamanda dağı geçmenin yaklaşık 
iki gün sürdüğünü ve sürekli yağan kardan dolayı zirvesine tırmanmanın imkânsız olduğunu ifade 
etmiştir. Eriyen karların dağın yamaçlarını beslediğini ve bu sebeple birçok bitkinin yetiştiğini 
vurgulamıştır.241 

13. yy.’da Papa tarafından kaleme alınan mektubu Moğollara ulaştırmak için yola çıkan elçilik 
heyetinin başında bulunan Simon de Saint Quentin’in kaleme aldığı seyahatname dönemin önemli 
kaynakları arasında yer almaktadır. Quentin eserinde Ermeniye bölgesinden bahsederken Ani 
şehrinin anlatır ve bu şehre yakın bir yerde “Ağrı (Arath) Dağı vardır. Orada Nuh’un gemisi bulunur 
ve Nuh’un ilk kurduğu kent olan Ladivine; onun yakınında, kışın Tatarların olduğu Moghan 
(Mongan, aşağı Kura Ovası) boyunca, Aras (Arathos) Irmağı akar, Hazar (Servanicum) Denizi’ne 
kadar” şeklinde Ağrı Dağından bahseder. Ayrıca o dağa yani Büyük Ağrı Dağına sadece bir keşiş 
dışında kimsenin çıkamadığından da bahsetmiştir.242 

Önemli İslam coğrafyacılarından Mukaddesi, Ahsenü’t- Takâsîm isimli eserinde Haris (Büyük Ağrı) 
Dağından bahsederken, dağın İslam dünyasına tepeden baktığını ve kimsenin onun zirvesine 

                                                           
237 Geyikoğlu, Selçuklulardan Safeviler’e Sa’d- Çukuru, s. 22;  
238 Ebu Dülef, İran Seyahatnamesi, s. 37; Zıra: Parmak uçlarından dirseğe kadar olan kısmın, bu miktara denk düşen uzunluk 
biriminin adıdır. 1 zıra 75 ile 90 cm. arasında değişmektedir. 
239 İbn Havkal, s. 270. 
240 Minorsky, Hudûdü’l- Âlem, s. 19. 
241 Marco Polo, Geziler Kitabı, s. 20. 
242 Simon de Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu (1245- 1248), haz. Tufan Karasu, Alanya: DAKTAV, 2006, s. 41; 
Köse, Ortaçağ Seyahatnamelerinde Trabzon- Erzurum Güzergâhı, Erzincan, s. 85. 
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tırmanamayacağını aktarmıştır. Mukaddesi yine aynı eserinde Aras Nehri sahillerinde yaklaşık bir 
şehir olduğundan ve bunların tamamının bu iki dağın (Büyük ve Küçük Ağrı Dağı) altında 
kaldığından bahsetmiş olsa da bunun tam olarak neden yazılmış olduğu malumumuz değildir.243 

İspanya Kralı tarafından 1402 yılında Timur’a elçi olarak gönderilen Ruy Gonzales de Clavijo 
bölgeden geçerken Ağrı Dağından Ararat olarak bahsetmektedir. Clavijo, Iğdır’dan yola çıkarak 
Nuh’un gemisinin durduğu dağa vardık diyerek Ağrı Dağından bahsetmektedir. Ağrı Dağını tasvir 
ederken, her yere kar yağdığını, orman olmadığını fakat her yerin bol çayırlı vadi olduğunu ve 
birçok ırmağın aktığını kaydetmiştir. Ağrı Dağının eteklerinde kalıntıları Hz. Nuh’un oğullarından 
kalan bir şehir enkazından bahsetmiştir. Clavijo, Ararat dağının çok yüksek ve dik bir zirvesi 
olduğuna değinirken, dağın yüksekliğinden dolayı zirvesinin bulutların arasında kaldığını 
kaydetmiştir. Büyük Ararat Dağının zirvesine yakın yerlerden Küçük Ararat Dağının da görüldüğünü 
ifade etmiştir.244 

Duvin Şehri 

Arran bölgesiyle ilgili ortaçağa kadar elimizde yeterli bilgi olmamakla beraber Duvin kaynaklarda 
karşımıza çıkan ilk yerleşim yeridir. 245  Duvin şehri tarih kaynaklarında Türk şehri olarak 
kaydedilirken bir süreliğine Gürcülerin eline geçmiş olsa da Celaleddin Harzemşah Mengüberti 
tarafından onların elinden alınmıştır.246 

Minorsky, Hudûdü’l- Âlem isimli eserde Duvin şehrinden bahsederken bu şehrin Ermeniye’nin en 
büyük şehri olduğuna vurgu yaparken, şehrin surla çevrili olduğunu ve çok sayıda Hristiyan 
yaşadığını ifade etmiştir.247 

İbn Hurdazbih, Yollar ve Ülkeler (el- Mesalik ve’l-Memalik) isimli eserde Ermeniyye coğrafyasını 
dört ana bölgeye taksim ederken Debil diye zikrettiği Duvin şehrini Sirac-ı Tayr, Begravend ve 
Neşevey şehirleri ile birlikte üçüncü kısım Ermeniyye’de belirtmiştir.248 

Mukaddesî, Ahsenü’t- Takâsîm isimli eserinde Duvin şehrinden Debil [Dwin] şeklinde 
nakledilmektedir. Şehrin müstahkem bir kalesi olduğuna vurgu yaparken büyük ve üretiminin bol 
olması aktarılan önemli özellikler arasından gösterilebilir. Bağ, bahçesinin az olduğu vurgulansa da 
nehirlerinin çokluğundan bahsederek, çok miktarda yün üretildiğinden bahsedilmektedir. 
Mukaddesi, şehrin pazarlarının haç şeklinde olduğunu belirtilirken, caminin geniş bir tepe üzerinde 
olduğunu ifade edilmiştir. Ayrıca bölgede Kürtlerin kontrolünde olan bir kilise olduğunu da 
kaydetmiştir. Şehrin bir iç kalesi mevcuttur ve burada bulunan evler kerpiç ve taştandır. 
Mukaddesi, şehir halkının çoğunluğunu Hristiyan olduğundan bahsederken şimdilerde nüfusun 
azaldığından bahsetmiştir.249 

                                                           
243 Mukaddesî, İslâm Coğrafyası, s. 394; Ayrıca bu eserde Yakut’el Hamavi’den; “Haris ve Huveyris, eski Ermenistan’da iki dağın 
adıdır. Bu iki dağın tepesinde Ermeni Kralların mezarları ve yanlarında yiyecekleri vardır. Söylendiğine göre, filozof Belinas kimse 
onları ele geçirmesin diye tılsımlamış. Bu yüzden kimse o dağın tepesine çıkamaz.” şeklinde bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra 
Medaini’den naklen; “Debil [Dwin]’deki Haris ve Huveyris dağlarının adı Selman b. Rebia ile birlikte Ermenistan’a giden Huveyris b. 
Ukbe ve Haris b. Amr’ın adından gelir. Bu ikisi, adı geçen dağlara ilk giren kişiler olduklarından onların adı verildi.” Yine aynı eserde 
İbnü’l Fakih’ten; “ Ermenistan’da Rass [Aras] nehri boyunca bir şehir vardı. Allah onlara Musa adında – İmran oğlu Musa değil- bir 
peygamber gönderdi. Musa onları Allah’a iman etmeye davet etti, fakat reddedip, inkâr yoluna saptılar. O da onlara bedduada 
bulundu. Allah da Taif’teki Haris ve Huveyris dağlarını onların üzerine aktardı. Söylendiğine göre Rass sahilinde yaşayanlar bu iki 
dağın altında kalmışlar.”  s. 380-381. 
244 Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur, s. 90-91. 
245 Mustafa Aydın, “Revan”, DİA, İSAM Yayınları, XXXV, İstanbul 2008, s, 26- 29. 
246 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Atabegleri Devleti, çev. İlyas Kemaloğlu, İstanbul: Teas Press Yayınları, 2017, s. 252. 
247 Minorsky, Hudûdü’l- Âlem, 102. 
248 İbn Huzdarbih, Yollar ve Ülkeler Kitabı, çev. Murat Ağarı, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008, s. 105- 106; İbn Huzdarbih, el- Mesalik 
ve’l- Memalik, çev. Hüseyin Karaçanlu, Tahran: Çaphane-i Maharet, 1991, s. 99- 100. 
249 Mukaddesî, Ahsenü’t- Takâsîm, s. 388; Ayrıca bu eserde aynı zamanda İstahri’den, “Debil’e gelince Erdebil’den daha büyük bir 
şehirdir. Erminiye’nin başkentidir ve hükümet sarayı buradadır. Halkının çoğu Hristiyan’dır. Cuma mescidi şehrin uzak bir 
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İbn Havkal’ın önemli eseri Sûret el- Arz (İslam Coğrafyası)’da Duvin şehrinden Debil diye 
bahsederken buranın çok büyük, verimli, mamur ve hayrı bol bir yer olduğundan bahsetmiştir. 
Sultanın işlerinin bozulmasının ve zamanın getirdiği çöküşün bu şehirde de hissedildiğinden 
bahsederek yaşanılan gerilemeye dikkat çekmiştir.250 

Sürmeli Şehri 

Sürmeli Çukurunun en önemli noktalarından biriside Sürmeli şehri idi. Çukur içerisinde yer alan 
şehir Duvin’in kültürel ve dini merkez olmasının yanında askeri merkez olmasıyla göze 
çarpmaktadır.251 Sürmeli şehrinin tarihi ismini verdiği çukurun tarihiyle bütünlük taşısa da şehrin 
özgün niteliklerine değinmek gerekmektedir. 

Sürmeli şehri sağlam bir kaleye sahip olmakla beraber gelişmiş sanayiye sahip olduğu da 
kaynaklarda aktarılmaktadır. Şehri ihraç ettiği mallar arasında süratli atlar, eyer, ok kılıfı, silah, 
seccade, küçükbaş hayvan, haşa (eyerin altında yer alan belleme), bal, yağ ve şarap gibi ürünler yer 
almaktaydı.252 

İspanyol seyyah Clavijo bölgeden geçerken Sürmeli kalesi hakkında kısaca bilgi vermektedir. 
Calvıjo, “Sürmari’den hareket ettik. Yolda, bir kayalık üzerinde kurulmuş bir kaleye rastladık. Dul bir 
kadın bu kalenin sahibesi idi ve Timur’a vergi veriyordu. Eskiden burada eşkıya barınmaktaymış. Ve 
bunlar o civarda gelip- geçen yolcuları soymakla geçiniyorlarmış. Timur buradan geçiyorken, kaleye 
hücum ederek zaptetmiş ve eşkıyanın reisini öldürtmüş, sonra kaleyi reisin zevcesine bırakmış. 
Timur giderken, kalede tekrar eşkıya barınmaması için tim kapıları söktürmüş ve bir daha buraya 
kapı yapılmamasını emretmiş. Biz buraya vardığımızda, gerçekten kapı namına bir şey yoktu. Bu 
kalenin ismi Iğdır’dır. Ararat dağının ucunda bulunan bu kale, Hazreti Nuh tarafından yapılmış olan 
geminin tam durduğu yerdedir. Bu Ararat dağı da, Trabzon’dan beri gördüğümüz diğer dağlar gibi 
çırılçıplaktır.”253 

SONUÇ 

Sürmeli Çukuru tarih boyunca Orta Asya ile Anadolu arasında çok önemli bir geçiş noktası olmasına 
rağmen akademik araştırmalarda gereken özeni görmemiştir. Ortaçağ kaynaklarında özellikle 
Sürmeli Çukurunu ele alan eser olmamasından dolayı seyahatnamelerde yer alan bilgiler bölgenin 
tarihini, coğrafyası, kaynak suları ve efsaneleriyle ilgili önemli bilgiler aktarmaktadır. Biz 
ulaşabildiğimiz Ortaçağ seyahatnamelerinde Sürmeli Çukurunun tarihsel öneminin fark edilmesi ve 
coğrafyasının tarihsel özelliklerinin öğrenilmesi konusuna değinmeye çalıştık. Sürmeli Çukuru Türk, 
Ermeni, Gürcü ve diğer halkların tarihsel süreçte ev sahipliğini yapması bakımından bölgenin 
tanınması ve tarihsel öneminin fark edilmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmamızın 
bölge tarihinin anlaşılmasına katkı sağlamasını temenni ederiz.  
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Abstract  

With the end of the 1st World War and definition of the new borders, those Turks living within 
the borders of other countries now became minorities. One of the best examples of such 
situation was the Turks living in Bulgaria. After the change of the goverment regime in Bulgaria; 
very oppressive, assimilative and ethnic discrimination based policies were implemented. Then, 
the Turks facing many difficulties in their political, social, cultural and economical life have 
sought immigrating to their Motherland as a solution. The State of the Turkish Republic could 
not stay indifferent against these developments, and therefore opened its borders to the Turks 
coming from Bulgaria. Within the framework of a settlement law, with the number 2510 and 
legislated in 1934, accepting immigrants to Turkey and their settlement were realized. 
Throughout the settlement process, the suitability of the climate conditions and the availibility 
of farm lands were the critical criteria for the determination of the settlement regions in the 
country, as the main sources of income of the families coming from Bulagaria was agriculture. 
Thus, the Turkish Goverment aimed at providing those immigrating families with a life condition 
that they were already accustomed in their life in Bulgaria. Considering these criteria, the Iğdır 
county was among the regions of settlement defined by the Turkish government during the 
years between 1937 and 1960. The main reasons why Iğdır was chosen to be among the 
settlement regions were the low population level, having a mild climate despite of its location 
in the East Anatolia, and availibility of rich farm lands. In order to prevent the immigrants from 
having difficulties and to get them used to carry out their new life, several improvement 
policies were begun to be implemented. However, because of the Bulgarian Government’s 
immediate decision of deporting the Turks, the immigrated Turks had to be settled in the 
county of Iğdır before the preparations were fully completed. In this study, the following issues 
were covered; the reasons leading to the compulsory immigration Turks during 1937-1960, 
problems encountered during the immigration, settlement process of the immigrated citizens 
in the Iğdır County, the problems that the immigrants faced after the settlement process, and 
the changes observed in the socio-economical status of Iğdır.  

Keywords: Immigration, settlement, Iğdır, Bulgarian Turks 

Bulgaristan’dan Göç Eden Türklerinin Iğdır’a İskânı 

ÖZET 

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve yeni sınırların belirlenmiş olması ile birlikte başka ülkelerin 
sınırları içinde yaşan Türkler azınlık statüsünde kalmıştır. Bu duruma en iyi örneklerden biri de 
Bulgaristan’da yaşayan Türkler olmuştur. Bulgaristan’daki rejim değişikliğinin ardından yeni 
rejimle birlikte değişen yönetim; Ülkede yaşayan Türklere karşı baskıcı, asimilasyona ve etnik 
ayrımcılığa dayanan politikalar izlemiştir. Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta güçlüklerle 
karşılaşan Türkler, bu durum karşısında Anavatana göç etmeyi bir çıkar yol olarak görmüştür. 
Yaşanan bu duruma kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınır kapılarını 
Bulgaristan’dan gelen Türklere açmıştır. 1934 yılında çıkarılmış olan 2510 sayılı iskân kanunu 
çerçevesinde Türkiye’ye göçmen alımı ve ülke içindeki yerleştirilmeler yapılmıştır. Bu 
yerleştirilmelerde iskân bölgesinin belirlenmesinde yerleşim yapılacak olan yerin; elverişli 
ikliminin olmasına ve tarım yapılacak toprak bulunmasına dikkat edilmiştir. Bulgaristan’dan 
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gelecek olan ailelerin geçim kaynağı tarım idi. Böylece devlet ülkeye gelen Türklerin Bulgaristan 
da yaşadıkları hayatı devam ettirmelerini sağlanmak istenmiştir. Bu özellikler göz önüne alındığı 
zaman 1937-1950 yılları arasında Iğdır kazası devletin belirlemiş olduğu iskân bölgesi içinde yer 
almıştır. Iğdır’ın iskân bölgesinde bulunmasının nedenleri ise; Iğdır’da nüfusun az olması, 
kazanın Doğu Anadolu bölgesinde olmasına karşın sıcak bir iklime sahip olması ve bunun 
yanında tarım toprağı bakımından zengin olması nedeniyle tercih edilmiştir. Bölgeye getirilecek 
olan halkın sıkıntı yaşamaması ve yerleştirilen bölgeye adapte olması için çeşitli iyileştirmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Ancak Bulgaristan Devletinin almış olduğu kararı ile aniden sınır dışı 
edilen Türkler, hazırlıklar tamamlanamadan kazaya yerleştirilmek zorunda kalmıştır. Bu 
çalışmada, 1937-1950 yılları arasında Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçünü hazırlayan 
etkenler, göç sürecinde yaşanan sorunlar, göçmen vatandaşların Iğdır kazasına yerleştirilmeleri 
ve yerleşimler neticesinde yaşadıkları sıkıntılar ile Iğdır’ın değişen sosyo-ekonomik durumu ele 
alınarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, iskân, Iğdır, Bulgaristan Türkleri 

 

GİRİŞ  

İskân olgusu toplumsal yaşamın başlangıcından beri var olan ve toplumun diğer kurumları gibi 
ihtiyaçlara göre sürekli olarak gelişen ve değişen bir olgudur.254 İskân olgusunun sürekli bir 
değişim içinde olmasında, sınırlar içinde ya da dışında yaşanan toplumsal olaylar, savaşlar ve 
barışlar etkili olan başlıca nedenlerden olmuştur. İskân olayı devletlerin belirlemiş olduğu belli 
politikalar çerçevesinde toplumsal ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet’inin 
kurulmasıyla birlikte ulusal sınırlar yeni yapılan antlaşmalarla belirlenmiştir. Sınırların yeniden 
çizilmesiyle birlikte, ülkelerinin sınırları dışında kalan milletler, ülkelerine geri dönmeyi talep 
etmişlerdir. Savaş yılları içinde 15 yıllık süreçte Anadolu coğrafyası ve toplumunun bitkin ve 
yorgun olmanın yanı sıra nüfussal olarak da yaşanmış olan erime genç Cumhuriyet için 
dezavantaj bir durum meydana getirmiştir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için Türkiye, 
göç yolu ile gelen kitleleri bünyesine kabul etmiştir. Bu kabul yeni kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk iskân politikasını oluşturmuştur.255 Savaşın yaraları daha sarılamadan yeni 
kurulan devlet göç ve iskân sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sorun gün geçtikçe büyümekte, 
bu yüzden de bir an önce çözüme kavuşması gerekmiştir.256  

Türkiye Cumhuriyeti toprakları ülke dışında yaşayan Türk halkı için bir sığınma merkezi 
konumunda bulunmuştur. Ülke dışından gelmiş ve gelecek olan göçmenleri iskâna tabii 
tutarken, bu uygulamaların kurallarının anlaşılır bir şekilde yapılması ve uygulama esnasında 
sorun yaşanmaması için bu kuralların devletin yetkili bir organı tarafından yürütülmesi 
öngörülmüştür.257  Türkiye, iskân ve göç ile ilgili ilk düzenlemesini Lozan Barış antlaşmasında 
kabul edilen mübadele sözleşmesi ile yapılmış ve bu sözleşmenin ardından 13 Ekim 1923 tarih 
ve 352 sayılı mübadele İmar ve İskân Vekâletinin kurulmasını öngören yasanın çıkarılmasıyla da 
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Nebahat ARSLAN danışmanlığında “Kars, Iğdır ve Ağrı Vilayetinde İskân Meselesi(1926-1960)” adlı yayınlanmamış yüksek lisans 
tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
254Fikret Babuş, Osmanlıdan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalar Çerçevesinde Türkiye’de Göç ve İskân Siyaseti Uygulamaları, 
İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2006, s.19 
255 Seyfi Yıldırım, “ Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikası Çerçevesinde Göç ve Göç Politikaları(1921-1960)” Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, 24, 2016, s.277 
256Kürşat Kurtulgan, “Dokuzuncu İskân Mıntıkası ve Kadro Cetveli” Türkiyat Araştırma Dergisi, 30, 2011, s.410  
257 Salhadin Gök, Tek Parti Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu İskân Politikaları 1923-1950, İzmir: 2005, s.64 
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uygulanması yasallaşmıştır. Ardından çıkartılan 368 sayılı yasa ile de bakanlığın görev ve 
yetkileri belirlenmiştir.258 Böylece imar ve iskân konusunda yapılacak olan çalışmalar kanunlar 
çerçevesinde belirlenmiş bulunmaktadır. 31 Mayıs 1926’da mübadele imar ve iskân kanunu 
kabul edildi. Bu kanun içeriğinde devletin iskân ve imar işlerini ne şekilde gerçekleştireceğini, 
takip edeceğini ve ne tarzda hareket edeceğini detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu kanun da en 
çok dikkat çeken nokta, dışarıdan kabul edilecek olan göçmenlere uygulanacak olan iskânda 
tanınacak olan haklar ve verilen muafiyetler açısından dikkat çekicidir.259 Çıkarılan bu kanunla 
birlikte çalışmalar düzenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 

BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN SOSYAL, SİYASİ ve EKONOMİK DURUMUNA GENEL 
BİR BAKIŞ( 1937-1950) 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından iç gruplar Bulgaristan da bir ihtilal yaparak var olan hükümeti 
görevden almıştır. Bulgaristan da yeni kurulan hükümet, ülkedeki farklı halklara karşı sert bir 
milliyetçilik politikası izlemeye başlamıştır.260 Gün geçtikçe kuvvetlenen faşist rejim ülke içindeki 
Türkler üzerinde baskısını daha da artırmıştır.261 Bulgaristan, ülke içerisinde siyasi istikrarı 
yakalayamamış ve iç siyasette izlemiş olduğu baskıcı tavırdan ötürü iktidara karşı gelişen siyasi 
ve sosyal tepkiler, 1942 yılında B.K.P. önderliğinde Vatan Cephesinin kurulmasına yol açmış ve 
Vatan Cephesi karşı mücadelenin adresi haline gelmiştir. Vatan Cephesinde temellenen iktidar 
karşıtı hareket, 9 Eylül 1944’te Rus ordusunun Bulgaristan’a girmesiyle, yönetimi ele geçirmiş ve 
B.K.P.’nin de etkin bir şekilde içerisinde bulunduğu blok iktidara gelmiştir.262 Bulgaristan’ın siyasi 
hayatındaki değişmeler topluma da yansımıştır. Başa gelen her hükümet ülke toprakları içinde 
yaşayan Türk halkı üzerindeki baskısını biraz daha arttırmıştır. Bulgaristan 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından ülkede bulunan faşist rejim devrilmiş ve iktidarın yeni sahibi ‘Vatan Cephesi’ 
olmuştur.263 İktidar değişikliği Sovyet Rusya tarafından desteklenmiştir. Yapılan bu değişikliğin 
ardından Bulgaristan hızla Sovyet Rusya etkisin girmiştir. Komünistlerin ülkedeki hâkimiyetinin 
ardından burada yaşayan Türkler için baskı dönemi başlamıştır. 264  

Yeni hükümet yapmış olduğu uygulamalarla Bulgar toplumunda tek tip toplum yaratmaya 
çalışarak büyük Bulgaristan hayali ile politikalarını devam ettirmiş bunun sonucunda ülkede 
bulunan azınlıklar için sancılı bir dönem başlamıştır. Bulgar Hükümeti, Türklerin sosyalist 
değişime ayak uydurmaması ve değişimi red etmelerinden pek memnun olmamıştır. Bundan 
dolayı ülkede Türkleri istememekte ve onları Türkiye’nin bir ajanı olmakla suçlamıştır.265 Bulgar 
Hükümeti ülkeden Türkleri çıkarmak için ilk adım olarak, Türkler için bir komisyon kurulmasına 
karar verilmiştir. Bulgaristan hükümeti, Türkler üzerindeki etkisini daha da sertleştirerek 
çıkartılan kanunlar neticesinde Türkleri daha da ezilmiştir. 

Bulgaristan’da yaşayan Türkler için eğitim alanında da karanlık dönem yaşanmıştır. Okullardaki 
baskıcı uygulamalardan bazıları; alfabenin değiştirilmesi ve okulların birleştirilmesi olmuştur. 
Bulgar Hükümetinin izlemiş olduğu eğitim politikasından ötürü Türk çocuklarının yüzde 75’i 
okula gitmekten mahrum kalmıştır.266 Komünist rejimi Türk halkının okuma yazmasına önem 

                                                           
258Babuş, Osmanlıdan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalar Çerçevesinde Türkiye’de Göç ve İskân Siyaseti Uygulamaları, s.137 
259 Gök, Tek Parti Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu İskân Politikaları 1923-1950, s.64 
260 Yüksel Kaştan, “Atatürk Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri,” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 72, 2008, s.669-93  
261 Hakkı Akbulut Meçik, Bulgaristan Türklerinin Durumu, İzmir: Hür Efe Matbaası, 1984, s.26 
262Süleyman Sırrı Terzioğlu, “Tarihsel Süreç Çerçevesinde Bulgaristan’daki Türk Azınlığın Ana Dilde Eğitim Hakkı”, Uluslararası 
Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu 2, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2010, s.386 

263 Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1986, s.175 
264 Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Bulgaristan’dan Türk Göçü(1985-1989), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2012, s.33 
265 Cengiz Hakov, “Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni” Türkler Ansiklopedisi, 20, s.371 
266 Birgül Demirtaş-Coşkun, Bulgaristan’la Yeni Dönem, Balkan Araştırma Dizisi 4, Ankara: Asam Yayınları,  2001, s.19  
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vermiştir ancak bunu kendi kurallarına uymak şartıyla gerçekleştirmek istenmiştir.267 1945’teki 
çıkarılan kanunla Bulgar M.E.B.’nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde Türk okullarına yardım 
yapılacağı belirlenmiştir. Okullarda görülen Türkçe dersleri azaltılarak Bulgarca teşvik edilmeye 
başlanmıştır.268 1947 yılında yapılmış olan anayasada azınlıkların eğitim hakkı ile ilgili maddelere 
yer verilmiştir ancak buna rağmen Bulgar Hükümeti Türk azınlık eğitimine yasaklar getirerek 
üniversiteler bulanan Türkoloji, tarih ve matematik bölümleri de kapatılmış ve anadilde eğitim 
ve öğretimi tamamen yasaklamıştır.269 Hükümetin, Türkçe’ye karşı açmış olduğu savaşta biraz 
daha ileri giderek Türkçe yazılan kitapların basılmasına izin vermeyerek. Bazı yazarların, Türkçe 
kelimeler kullandıkları için kitapları basılmamış, üstelik cezalandırılmışlardır. Bulgaristan’da 
1950’de sosyalist ve komünist içerikli bir eğitim sistemi uygulanmıştır.270  

Bulgar Hükümeti, Türklerin Bulgarlaştırılmasının önündeki en önemli engel olarak İslamiyet’i 
görmüşlerdir. Bu nedenle Türklerdeki Müslüman kimliğinin yok edilmesi için ilk adım 1947 
yılında atılmıştır. İslam okullarının kapatılması ile birlikte Türk toplumu için din adamı yetiştiren 
kurum kalmayarak din adamlarının sayısı hızla düşmüştür. Bulgar Hükümeti, Müslüman cenaze 
törenlerinde komünist yetkililer bulundurmuş, bu yetkililer cenaze törenlerinde sosyalist 
adetlerini yapılıp yapılmadığını ve uygun dualar edilip edilmediğini kontrol edilmiştir. 
Müslümanlar için önemli olan bir diğer dini uygulama olan sünnet Bulgar hükümetince 
sonlandırmış olmasıdır. Sünnet uygulamasını gizlice yaptıranlar hapis cezasıyla cezalandırılmış, 
hükümet bu konuda biraz daha ileri giderek, hastanede doğum yapacak olan kadınlara 
çocuğunu asla sünnet ettirmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştır.271 

Bulgaristan da değişen hükümet ve yönetim şekli kendini en çok ekonomi alanında göstermiştir. 
Ülkedeki Türkler üzerinde ekonomik alanda baskılar gittikçe arttırmış ve bu durum sonucunda 
Türklerin ekonomik durumları gittikçe kötüleşmiştir. Bulgaristan topraklarında Bulgarların 
beğenmeyerek gitmedikleri yer olan Derman bölgesine Türkler gönderilmiştir. Suyolunun bile 
bulunmadığı bu yerde Türkler kendi imkânları ile su yolu yaparak bölgede yaşam sürdürmeye 
başlamışlardır. Bu bölgenin düzeldiğini gören Bulgar halkı bu bölgeye yerleşmeye başlamıştır. 
Bölgeye yerleştikten sonra Bulgarlar, burada bulunan Türklere eziyet etmeye başlamıştır. Bulgar 
Hükümeti, kendi toprak işçilerini yaşanan buhrandan koruma yoluna gitmiştir ve kendi halkına 
birçok konuda kolaylık sağlamış olmasına rağmen aynı kolaylıklardan Türk halkının 
yararlanmasına izin vermemiştir. Bu durum yalnızca kırsalda yaşayan Türklerin karşılaştıkları bir 
sorun olmamıştır. Şehirlerde yaşayan Türkler de ağır, sefil ve adi işlerde çalışmalarının yanı sıra 
Bulgar Hükümetinin uygulamış olduğu yıldırma politikasına da maruz kalmıştır.272  

Komünizm ekonomi politikasın temelinde devletleştirme vardır ve halkın özel mülkiyet hakkı 
bulunmaktadır. Özel mülkiyet devletin sınırlarını belirlediği şekilde olabilirdi. Bulgar hükümeti 
siyasi düzenini sağladıktan sonra ekonomi alanında komünizmin hayata geçirilmesine 
başlamıştır. Bunun için de ilk adım, kooperatif uygulaması olmuştur. Bulgaristan da bulunan 
Türk halkının büyük çoğunluğu geçimlerini tarımla sağlamaktadır. 1949’dan sonra ülkede 
kooperatifleştirme hızla arttırılmıştır. Vergi miktarları artırılarak çoğunluğu köyde yaşayan 
Türklerin ürünlerinin büyük bir bölümünün devlete vermesi için baskılar yapılmış ve bu durum 
sonucunda da Türklerin ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesine neden olmuştur.273 
                                                           
267 Ali Eminov, “Bulgaristan’daki Türkler (1945-1938)”, Türkler Ansiklopedisi, 20, 2002, s.378 
268 Gönül, Türkiye’nin Balkan Türklerini Politikası (1930-1990), s.40 
269 Bilal N. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu” Bulgaristan’da Türk Varlığı Bildirileri, 871, 1987, s.56 
270 Hüseyin Memişoğlu, Bulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış, Ankara: Devran Matbaası, 1989, s.23 
271 Eminov, “Bulgaristan’daki Türkler (1945-1938)”, s.381 
272 Hikmet Öksüz, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk Dönemindeki Balkanlardaki Politikası (1922-1938), Doktora Tezi, İstanbul: 
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Ekonomide kamulaştırma olayı kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Tarım işçiliğinden sanayi 
işçiliğine doğru bir geçiş yaşanmıştır. Büyük topraklara sahip Türkler bir anda açlık sınırında 
kalmışlardır ve fakir Bulgar halkı ile aynı duruma düşürülmüştür.274 Uygulanmış olan bu yıkıcı 
politika yüzünden Türk nüfusu özelliklede gençler değişik bölgelere ve sektörlere göç etmeye 
başlamıştır. Bulgaristan Türk halkının yaşam ve geçim kaynaklarına el koymuştur. 275 
Topraklarının kaybedilmesiyle birlikte ülke dışına göç olayı hızlı bir şekilde cereyan etmeye 
başlamıştır. 

BULGARİSTAN’DAN GÖÇE ZORLANAN TÜRKLER 

Bulgar Hükümeti geçmişten beri toprakları içinde yaşayan Türk halkına karşı baskıcı bir politika 
izlemiş ve Türk halkını din, dil ve kültürel bağlarından koparma çabası içine girmiştir. Baskı ve 
şiddete maruz kalan Türk halkı ise, tek çıkar yol olarak gördükleri göç olayına başvurmuşlardır. 
18 Ekim 1925 günü Ankara’da Türk-Bulgar Devleti arasında ‘ikamet sözleşmesi’ imzalanmış ve 
böylece Bulgaristan’da yaşayan Türklerinin isteğe bağlı göçlerine engel olunmayacağı kararı 
verilmiştir. Yapılan sözleşmenin ardından Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1925’den itibaren göçler 
başlamıştır.276 Bu dönemde göçler hızla yaşandı ancak 1927 yılında göç oranlarında bir düşüş 
meydana gelmiştir. 1933 yılında ise bir artış meydana gelmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından 
ülke içinde ekonomik alanda iş gücüne olan ihtiyacın artmasından dolayı hükümet dış göçü 
durdurmak istemiştir. Ancak halkın topraklarına ve mallarına el koyarak devletleştirme 
uygulamaları ile de tam tersi bir tutum sergilemiştir.277 Bulgar Hükümetinin bu çelişik tutumu ile 
ülkeden yapılan göçlerin durdurulması imkânsızlaşmıştır.  

Bulgaristan’da yaşayan halk gün geçtikçe daha kötü yaşam koşullarına ve şiddete maruz kalınca 
göç için Türkiye’ye başvurulara başlanmıştır.278 Bulgaristan da bu kötü şartlarda yaşayan halkın 
durumuna Türkiye kayıtsız kalmamıştır. Bu dönemde Türkiye’de ekonomik olarak pekiyi 
durumda olmamasına rağmen bu halkın acılarını dindirmek için Bulgaristan’da bulunan Türk 
halkına kapılarını açmıştır. Gelecek olan halk için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarda 
gelecek olan halkın ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye dikkat edilmiştir. İskân mıntıkaları bu 
doğrultuda belirlenmiştir.279  Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
doğru bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç dalgası Türk hükümetinin beklentisinin çok üzerinde 
olmuştur ve karışıklıklar yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Karışıklıkları önlemek üzere hükümet 
31 Mart 1947 tarihinde kanun çıkarttı. Bu kanunun maddelerine baktığımız zaman;   

“Bulgaristan'daki Türker’in iki devlet arasında yapılacak bir anlaşma ile Türkiye'ye getirilmeleri 
işi ile Milletlerarası Mülteciler Teşkilatı tarafından İtalya ve Almanya'da bakılmakta olan ve 
Yunanistan'ın Selanik, Girit ve Şira kamplarında bulunan Müslüman Türk kültürlü kimselerin 
yurda, nakilleri konusu (...) Bakanlar Kurulu’nun 31.5.1947 tarihli toplantısında incelenerek, 

Balkanlar’daki Türkler’in ilgili devletlerle yapılacak anlaşmalara dayanılarak 
Türkiye'ye nakilleri işinin daha müsait bir zamana bırakılması, 

Balkanlar’dan serbest göçmen vizesiyle veya mülteci olarak gelenlerin kabulleri ve 
Uyrukluğumuza alınmaları, 

Milletlerarası Mülteciler Teşkilatı tarafından İtalya ve Almanya'da bakılmakta olan ve 
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Yunanistan'ın Selanik, Girit ve Şira kamplarında bulunan Müslüman ve Türk kültürlü 
unsurlardan, durumları 2510 sayılı kanunun 4'üncü maddesi hükmüne uyan, umumi ve sağlık 
vaziyetleri itibariyle memlekete alınmaları muvafık bulunanların pasaport kanununun 22'inci 
maddesine tevfikan yurdumuza mülteci olarak kabul edilmeleri (...), 

İşgal altındaki memleketlerde bulunan Türk uyruğu Türkler’in memlekete getirilmeleri  için 
gereken tedbirlerin acele alınması kararlaştırılmıştır.280 
 
Alınan bu kararların ardından Türk konsolosları serbest göçmen vizesi uygulamasına 
başlamışlardır. Ancak uygulamadan faydalanmak isteyenler için bazı kurallar getirilmiştir. Bu 
kurallardan en önemlisi vize alacak olan kişilerin önceden bir taahhütname imzaları istenmiştir. 
Bu taahhütnamede ise, ülkeye gelecek olan kişilerin ekonomik destekleri akrabaları tarafından 
karşılanacak maddesi bulunmaktadır. Devletin böyle bir taahhütname imzalatmasının nedeni 
ise, göç eden aile sayısının beklenenin üstünde olması ve bu yıllarda ülkede bulunan ekonomik 
sıkıntılardan ötürüdür. Bulgar hükümeti, ülkeden yapılan göçleri durdurmak için Türk halkına bir 
dizi zorluklar çıkartmıştır. Pasaport ve vize uygulama süreçlerini uzun tutulmuştur. 281  Bu 
dönemde yapılan göçlere baktığımız zaman; 

Şekil 1: 1923-1949 yıllar arasında göçmen sayısı; 282 

Yıl Göçmen Sayısı 

1923-1933 101.507 

1934 8.682 

1935 24.968 

1936 11.730 

1937 13.490 

1938 20.542 

1939 17.769 

1940 6.960 

1941 3.803 

1942 2.672 

1943 1.145 

1944 489 

1945 631 

1946 706 

1947 1.763 

1948 1.514 

1949 1.670 

 

Bulgar Hükümeti izlemiş olduğu politikalarla ülke içindeki Türk nüfusunu eritmeyi başarmış 
ancak yaşanan bu erime daha sonraki yıllarda Bulgar Hükümeti için pekiyi bir durum olmamıştır. 
Bu durumun biran için farkına varan hükümet ülkeden çıkışları engellemeye çalışmış ancak yeni 
rejimin kendileri için iyi olmadığını anlayan halk biran önce ülkeyi terk etmek istemiştir. Rejim 
değişikliğinin ardından en büyük göç dalgası 1950-1951 yılları arasında yaşanmıştır. Bulgaristan 
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hükümeti 1950’li yıllara gelindiği zaman Türkler üzerinde yine bir göç baskısı oluşturmaya 
başlamıştır. Nedenlerini sıralayacak olursak;  

1. Bulgaristan’da bulunan Türklerin ilerlemelerine, medeniyet seviyelerinin yükseltilmesinden 
rahatsız olan Bulgar hükümeti bunun yanı sıra kominizim de benimsediklerini ve rejimin 
gerekliliklerini tanıdıklarını ve uygulamaya koyduklarını ileri sürerek Türk halkına ihtiyaç 
kalmadığını belirterek 1950’li yıllardaki göç olayına neden olunmuştur.283  

2. Göç hareketinde Sovyet Rusya’nı 1947’de Truman doktrini akabinde Amerika’nın Türkiye’yi 
Marshall yardım planı içerisine dâhil etmesi Rusya’yı harekete geçirmesidir. Sovyet Rusya, 
Bulgaristan’ı kullanarak Türkiye üzerindeki baskılarını artırmayı amaçlamıştır.284 

3. Bu dönemde Türkiye iktidarında Adanan Menderes Hükümeti bulunmaktadır. Adnan 
Menderes Hükümetinin izlemiş olduğu dış politikadan ötürü ve Türkiye’nin Kore savaşına asker 
göndermesinden dolayı, Bulgaristan hükümeti Rusya’nın kışkırtmasıyla ülke içindeki Türkleri 
göçe zorlandı. Bulgar hükümeti göç olayı ile Türkiye’yi zor duruma sokmak istemiştir.285  

4. Bulgar Hükümetinin uygulamış olduğu kamulaştırma ve sanayileştirme politikalarında ötürü 
işçi gücüne olan ihtiyacın azalmasından ötürü ülkede işsizliğin baş göstermesiyle birlikte ülke 
içinde huzursuzluk başlamıştır. Bu durumda ülke içindeki işsiz nüfusu eritmek için Türkleri 
ülkeden gönderilmiştir.286  Bu bahsettiğimiz nedenlerden ötürü 1950’li yıllarda büyük göç 
meydana gelmiştir. 

Bulgaristan hükümeti göç etmek isteyen 250.000 kişiyi 3 ay içinde Türk hükümetinin kabul 
etmesi için Türkiye’ye bir nota vermiştir ve verilen notaya bir cevap beklemeden Bulgar 
hükümeti 250.000 kişiyi Türk sınırına sıkıştırmıştır. Bu sıkıntılı durum iki ülke arasında bir krize 
neden olmuştur. Türk hükümeti, Bulgaristan’ın yapmış olduğu bu durumu daha önce 
imzalanmış olan anlaşmalara ters olduğunu belirtmesine karşın, bu durumu önemsemeyen 
Bulgar hükümeti 22 Eylül 1950 yılında Türkiye’ye bir nota daha vermiştir. Bu notada; Türkiye’nin 
azınlık olan Türk halkını kayıtsız ve şartsız kabul etmesi istenmiştir. Bu dönemde göç konusunda 
iki ülke arasında karşılıklı bir nota alış verişi yaşanmıştır. Bulgar hükümeti, sınıra yığdığı Türklerin 
yanına birde ülkede bulunan çingeneleri de Türklerle birlikte Türkiye’ye göndermeye çalışmıştır. 
Bu durumdan haberdar olan Türk hükümeti sınır kapılarını kapatarak;  Bulgaristan’dan 
göndermiş olduğu Çingeneleri geri almasını istemiştir. Aksi halde sınır kapılarını bir daha 
açmayacağını belirtmiştir. Verilen bu notanın ardından Bulgaristan göndermiş olduğu 
çingeneleri geri alması ile birlikte sınır tekrara açılmış ancak 1951 yılında aynı kriz tekrar 
yaşanmıştır. 1951 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 25.118 aile göç ettirilmiştir.287 

Bulgaristan’dan yapılan göçler sistemli bir şekilde yapılmamıştır. Bulgar Hükümetinin izlemiş 
olduğu politikadan ötürü ülkede bir yığılma meydana gelmiştir. Göçmenlerin batı illerinde iskân 
yeri kalmamasından ötürü doğu illerine iskânları başlamıştır. Doğu Anadolu’da iskân mıntıkaları 
devlet tarafından dönemin ve göçmenlerin şartları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Ekonomik, 
sosyal, coğrafi ve iklimsel özellikleri göz önüne alınarak, göçmenlerin Doğu Anadolu 
bölgesindeki yerleşimleri için Iğdır kazasına uygun görülmüştür. Göçmenlerin yerleşimleri 
kazaya yapılmaya başlanmıştır. 
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İSKÂN İÇİN YAPILAN SİSTEMLİ BİR ÇALIŞMA; 1934 TARİHLİ 2510 SAYILI KANUN 

Ülke dışında kalan Türk halkları, yaşadıkları ülkelerin yönetimlerinin ve rejimlerinin değişmesiyle 
birlikte gerek gönüllü gerekse zorunlu olarak göç etmeye başlamıştır. Ülke dışından gelen halkın 
yerleştirilmesi belli bir sisteme göre yapılması gerekmektedir. Yerleştirilmelerde iklim coğrafya 
ve ekonomik olarak dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Devlet tarafından daha 
öncesinde çıkartılmış olan iskân kanunları ile yapılması planlanan nüfus, güvenlik, topraksızlık, 
aşiret hayatının sonlandırılması gibi konularda istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bununla birlikte 
ulus oluşumu ve çağdaşlaşmada da istenilen düzeyde ilerleyememiştir. Dolasıyla bu durumu 
düzeltecek ve yeniden düzenleyecek bir iskân kanuna ihtiyaç duyulmuştur.288 Yapılacak olan 
yasanın çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 
mecliste kanunların görüşülmesine başlanmış ve Genel kurulda yapılan görüşmeler sonucunda; 
14.07.1934 tarihinde 2510 sayılı iskân kanunu çıkartılmıştır. Bu iskân kanunu 9 bölümden 
oluşmaktadır: 

Muhacirlerin ve mültecilerin kabulü 
İçerde nakiller, kültür ve idare tedbirleri 
İskân 
Mecburiyetler, tasfiye ve istihkak mazbataları 
Muafiyetler 
Malî hükümler 
İskân komisyonu 
İcraî hükümler 
Müteferrik hükümler.289 
 
Başlangıç bölümü 1. ve 2. Madde 

Bu bölümde muhacirlerin ve mültecilerin kabulündeki esaslar belirlenmiştir. Bu esaslara göre 
yerleştirilmelerde 3 mıntıka belirlenmiştir. Bunlar; 

1 numaralı mıntıkalar: Türk kültürlü nüfusun tekâsüfü istenilen yerlerdir. 

2 numaralı mıntıkalar: Türk kültürüne temsili istenilen nüfusun nakil ve iskânına ayrılan 
yerlerdir. 

3 numaralı mıntıkalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebeplerde 
boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen yerlerdir. Yukarıda yazılan iskân 
mıntıkalarının tasdikli haritasında, zamanla ortaya çıkacak ihtiyaca göre değişiklikler yapılması 
Dâhiliye vekilliğinin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.290 

Bu maddelerle ülke içindeki nüfusun yerleşim ve yayılışı ülke içindeki yoğunluk alanları 
belirtilmiştir. Ülke içinde iskân için 3 mıntıka belirlemiştir. Yerleşimi yapılacak olan aileler Türk 
kültürünün yoğun olduğu yerlere yapılarak nüfussal dengeleme yapılmak istenmiştir. 

Birinci bölüm muhacirlerin ve mültecilerin kabulü 3-7 maddeler 

Balkanlardan anavatana dönecek olan göçmenlerin kabulü ile ilgili maddeler bu bölümde 
bulunmaktadır. Ülkeye kabul edilecek olan göçmenlerde öncelik olarak Türk kültürüne bağlı 
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olma şartı aranmıştır. Türk kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, casuslar, çingeneler ve sınır 
dışı edilenler kesinlikle ülkeye alınmamıştır. Göçmenler ülkeye geldiklerinde ellerinde muhacir 
kâğıdı olmak zorunluluğu getirilmiştir. Kimsesiz olan çocuklar diğer akrabalarının yanlarında 
gelebileceklerdir ve bunlar yaşlarına bakılmaksızın vatandaşlığa alınmıştır. İskân yerleşimlerinde 
devletten yardım istemeyenler istedikleri yerlere yerleşebilecekleri gibi yardım talebinde 
bulunanlar ise hükümetin belirlediği yerlere yerleşmeye mecbur tutulmuştur.291 Böylece devlet 
kime ne şekilde ve ne kadar yardım edeceğini belirlemiştir. Ülkeye alınacak olan muhacirlerde 
ihtiyatlı davranılmak istenilmiştir. Bunun nedeni de; Bulgar Hükümetinin göç durumdan 
faydalanılarak ülkeden çıkartmak istedi kişilerin Türkiye’ye giriş yapması önlenmeye çalışılmıştır. 

GÖÇMENLERİN IĞDIR’A YERLEŞİMLERİ 

Iğdır, 1934 yılından önce Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Beyazıt vilayetine bağlı bir kaza idi.  
Bölgede yaşanan Ağrı isyanın ardından vilayette yapısal olarak değişikliğe gidilerek, 1934 yılında 
Iğdır Kars’a bağlanmıştır. 292  Doğu Anadolu bölgesinde iskân uygulamasının yoğun olarak 
yaşandığı kazalardan olan Iğdır, daha çok muhacirlerin iskân edildiği bir kaza olmuştur. 
Bulgaristan’dan gelen Türklerin Iğdır kazasına yerleştirilmelerinde; Iğdır’da nüfusun az olması 
bundan dolayı yerleşilecek arazinin fazla olması ile birlikte alansal problemin yaşanmayacak 
olması, çevresindeki yükseltiye nazaran yumuşak bir iklime sahip iklimine sahip olan kazanın 
iklim koşullarının muhacirlerin yaşam koşullarına uygun olması, verimli tarım arazilerinin 
bulunması, tarım için elverişli topraklara sahip olması ve arazi genişliği ve fazla olması 
bakımından herhangi bir sıkıntı yaşanmaması gibi faktörler etkili olmuştur. Bulgaristan’dan 
gelen halkın tamamı tarımsal alanda faaliyet gösterecekleri için ve bunun yanında kazadaki 
üretimin de devam etmesi göz önüne alınarak Iğdır kazasına yerleştirilmelerine karar verilmiştir. 
Göçmenlerin buraya iskânından önce kazada gelecek aileler için bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Bulgaristan’dan gelen Türklerin Iğdır’a ilk yerleşimleri 1937 yılında 217 ailenin Iğdır’a iskânı ile 
gerçekleştirilmiştir. Ardından Bulgaristan’ın Razgat bölgesinden 56 aile daha Iğdır’a getirilmiştir. 
Getirilen göçmen aileler tıpkı diğer mıntıkalara yerleştirilenler gibi geçimlerini sağlamak ve 
düzenlerini devam ettirmek için tarım yapabilecekleri topraklara yerleştirilmişlerdir. Gelen 
göçmen ailelere toplamda 17.560 dekar toprak, 182 pulluk ve 143 çift hayvan verildi.293 Iğdır 
kazasındaki göçmenlere 326 hanede bulunan 1.639 nüfusa; 134 ev, 10 dükkân,13.503 dekar 
toprak verilmiştir. Kazanın köylerindeki halka ise; 573 ev, 27 dükkân ve 33.523 dekar toprak 
verilmiştir.294  

İskânlarının yapılmasının ardından kazanın sosyo-ekonomik durumunda değişimler meydana 
gelmeye başlamıştır. Iğdır’a yerleştirilen aileler yaşam şartlarından memnun olmadıkları dile 
getirilmişlerdir. En çok şikâyetçi oldukları konu ise, toprak mevzusunda olmuştur. Kazaya 
yerleştirilen aileler arasında evlerin bir kısmının hala bitmemiş olması ve bir kısmının da 
tapularının verilmemiş olmasından dolayı sıkıntılar yaşanmıştır. göçmenlerin bölgeye 
getirilmeden önce kalacakları evler yapılmaya başlanmıştı ancak Bulgar Hükümetinin aniden 
Türkleri sınıra yığmasından ötürü hükümet yerleştirmelerde sıkıntı yaşamış ve bu durumdan 
kaynaklanan aksaklıklar meydana getirmiştir. Göçmenlerin bu konudaki sıkıntılarının giderilmesi 
için Üçüncü Umumi Müfettişliğe şikâyette bulunulmuştur. Iğdır’da aileler için yapılan 248 evden 
118 eve ait arsalara tapular verilememiştir. Bunun nedeni de bu arsaların devletin hazine arazisi 

                                                           
291 İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008, s.161; Düstur, lll. Tertip Cilt.15, s.1157 
292 Faruk Kaya, “Doğubayazıt Şehrinin Yer Değiştirme Olayına Neden Olan Faktörler ve Yer Değiştirmenin Sonuçları”, 1.Uluslarası 
Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, İstanbul: 2007, s.440 

293 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 490-01-511-2051-1-80;  Gök, Tek Parti Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu İskân 
Politikaları 1923-1950, s.207 
294 Gök, Tek Parti Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu İskân Politikaları 1923-1950, s.206 



 

 

285 
 

konumundan çıkarılamamış olmasından kaynaklanmıştır. Sanatkârlara verilmesi düşünülen 13 
dükkânda yine aynı sıkıntıdan dolayı verilmemiştir.295  

Razgat bölgesinden getirilen ailelere verilmek üzere yapılan 56 evden yalnızca 18 ev teslim 
edilememiştir. 296  Umumi Müfettişliğe yapılan şikâyetlerin sonucunda Umumi Müfettişlik 
tarafından kazaya bir inceleme heyeti gönderilmiştir. Kazaya gelen heyet yapılan şikâyetleri 
yerinde gözlemlemiştir. Göçmenlerin en büyük sıkıntısı ev ve tarım arazisi üzerine olduğu 
belirlenmiştir. Heyetin yapmış olduğu incelemelerden sonra toprak ve iskân konusunda sıkıntısı 
olanlar tekrar belirlenmiştir.297 Heyetin belirlemelerinin ardından Umumi Müfettişliğin raporuna 
göre kazadaki tapu sıkıntısının bir diğer nedeni de arsaların karşılığı olan paraların ödenmemiş 
olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.298 Heyet tarafından yazılmış olan durum raporu ışığında 
yaşanan bu aksaklıkların biran önce düzeltilmesi için çalışmalara hız verilmiştir. 

Ailelerin yaşadığı bir diğer sıkıntısı ise; kendilerine tarım yapılması ve geçimleri sağlamaları için 
verilen tarım arazilerinden dolayı yaşanmıştır. Bazı göçmen aileler kendilerine tarım yapılması 
için verilen toprakların verimsiz olduğundan ve bazı toprakların ise sulama sıkıntısı 
yaşadıklarından ötürü şikâyetleri dile getirmişlerdir.299 Tarım yapılması için verilen arazilerin 
oturdukları yer ile tarım yapılan arazilerin arasındaki mesafenin uzak olması da şikâyet edilen 
konulardan bir diğeri olmuştur.300 Bazı ailelerin tarım yaptıkları toprak ile oturdukları ev 
arasındaki mesafe 10-20 km arasında olduğunu dile getiren aileler, bu durumda arazi ve ev 
arasında geliş ve gidişlerin büyük zaman kayıpları yaşattığını dile getirmişlerdir. Göçmen aileler 
tarafından bu durumun düzeltilmesi için tekrar Umumi Müfettişliğe şikâyet dilekçesi yazılmıştır. 
İşlenmesi için dağıtılan tarım arazisi konusunda da aksaklıklar meydana gelmiştir. 7 nüfuslu bir 
aileye 10 dekar toprak verilmesi sonucunda orantısız olarak dağıtılmış olan topraklar için de 
şikâyet dilekçesine yazılmıştır.301  

Yapılan şikâyetler sonucunda Üçüncü Umumi Müfettişlik kazada çalışmalara başlamıştır. 
Müfettişlik kısa süre içerisinde; evlerin tarlalarına uzak olmasından şikâyetçi olan ailelere daha 
yakından araziler verilmesini sağlamıştır. Topraklarının verimsiz ve sulamaya elverişli 
olmadığından şikâyetçi olanlara daha verimli topraklara naklettirmiştir. Böylece ailelerin 
yaşamış olduğu sıkıntıları biraz olsun azaltılmıştır.  Kazada çözülemeyen tek sorun 13 ailenin 
toprak sıkıntısı olmuştur ki onun içinde çalışmalar devam ettirilmiştir.302 Başbakanın vermiş 
olduğu talimat ile kazada toprak ve meskenle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Iğdır’ın merkez 
kasabasında; 326 evde 1639 nüfusa 104 ev, 48 ev yeri, 10 dükkân ve 8 dükkân yeri ile13.503 
dekar toprak verilmiştir. Kazanın diğer köylerinde ise; 623 evde 3473 nüfusa 573 ev, 58 ev yeri, 
27 dükkân ile 53523 dekar toprak dağıtılmıştır. Bu toprakların tapuları da vakit kaybetmeden 
sahiplerine verilmiştir. Toprakların ve yapılan meskenlerin sahiplerine verilmeye başlandığı 
belirtilmiştir.303 

Iğdır kazasında yaşanan bir diğer sıkıntı ise sağlık alanında olmuştur. Kazada görülen sıtma 
hastalığı hem bölge halkını hem de getirilen ailelerin ölümlerine neden olmuştur. Özellikle 
Varna’dan getirilen aileler bu hastalıklardan çok fazla kayıp vermiştir. Göçmen ailelerin 
durumlarının daha kötü olmasından ötürü ailelerde ölümler fazla yaşanmıştır. Kazada yeterli 
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hastanenin ve doktorun olmamasından ötürü ölümler daha da artmasına sebep olmuştur.304 
Bunun haricinde bölgedeki içme suyu sıkıntısı bu hastalıkla mücadelede başka bir önemli engel 
teşkil etmiştir.305.  

Iğdır kazasında genel olarak yaşanan sıkıntılar Başbakan İsmet İnönü’nün doğu gezisindeki 
raporlarına da yansımıştır. Başbakan İsmet İnönü Iğdır’a yapmış olduğu gezide buradaki halk ile 
görüştüğü belirtilmiştir. Başbakana göre; Iğdır’da halk su sıkıntısı yaşıyordu. Başbakana göre 
çözülmesi gereken en önemli sorun tarımda sulama işidir. Bu sorunun çözümü için de Başbakan, 
Aras nehrinden faydalanmayı ön görmektedir. Yerleşimi yapılan göçmenlerden bir kısmı 
arazilerinin henüz tapusuz olmasından veya arazilerin değiştirilmesin ihtimalinden 
korkuyorlardı. Göçmenler bölgeye geleli seneler olduğu halde arazileri kendilerine verilmemiş 
aileler hala bulunmaktaydı. Doğu Anadolu ziyaretinde bölgeye gelen İsmet İnönü’ye yapılan 
şikâyetler üzerine İnönü;  “Iğdır ovasında çalışan halkın, iskân işlerinin türlü mevzularıyla bir 
huzur olmasına acele nihayet vermeliyiz” ifadesini kullanmıştır.306  

Su sıkıntısının çözümü konusunda Umumi müfettişliğin önermiş olduğu çözüm ise; Iğdır 
bölgesinde Serdarabat barajının fonksiyonunu daha etkin hale getirilmesi olmuştur.307 Iğdır’ın 
ekonomik olarak gelişmesi için de çalışmalar yapılmıştır. Iğdır’da yapılan pamuk tarımının daha 
da geliştirilmesi ve pamuk ürünün sanayide kullanılması gerektiği belirtilmiştir. 308  İskân 
kanunlarının Iğdır kazasında uygulanmasının ardından bölgede meydana gelen sıkıntılar zaman 
içerisinde çözüme kavuşturulmuştur. İskân olayının yaşanmasının ardından Iğdır’da sosyal 
alanda değişimler yaşanmıştır. İskânın bölgede etkin kılınması ve bölge halkının eğitim alanında 
gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır. 309  Yaşanan toplumsal karışıklığın ardından bölgedeki 
toplumsal düzeni halkevleri, halkı bir arada tutarak sağlayacaktır. Iğdır halkevinde eğitim, dil 
konuları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 310  Aileler ilk başlarda mevcut kültüre yabancı 
olduklarından şehre uyum konusunda zorlanmışlardır ancak ilerleyen zaman ile birlikte bu 
uyumsuzluk ortadan kalkmıştır.311 

Göçmenlerin Iğdır’a iskânların da toprak, ev, su ve sağlık konularında sıkıntılar yaşamışladır. 
Devlet bu sıkıntıların giderilmesi konusunda yoğun çaba sarf etmiştir. Yerleşimlerinin ilk 
yıllarında uyum konusunda sıkıntı yaşamış olan aileler yıllar geçmesi ile birlikte yerleştirilmiş 
olan aileler düzenlerini yavaş yavaş sağlamışlardır. Kazada bulunan yeri halk bu konuda gelen 
ailelere yardımcı olmuşlardır. Şehir de yaşana nüfussal değişim toplum içinde herhangi bir 
problemi meydana getirmemiştir. Gelen aileler ve yerleşik olan aileler arasında kültürel bağ 
kurulmuş ve iç içe yaşam başarılı bir şekilde devam etmiştir. 

SONUÇ  

Bulgaristan’da baskı şiddet ve asimilasyona maruz kalan Türkler bu durumdan kurtulmanın 
yolunu anavatana göç ederek bulmuştur. Türk halkını göçe zorlayan Bulgar hükümetinin daha 
sonraki yıllarda nüfus konusunda sıkıntı yaşaması ile birlikte göç olayını yavaşlatmıştır. Bunun 
sonucunda Bulgaristan’dan yapılan göçler bazı yıllarda seyrek bazı yıllarda ise yoğun bir şekilde 
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yaşanmıştır. Türk devleti gelen ailelerin sıkıntı yaşamaması için gelen aileleri sistemli bir şekilde 
iskânlarını gerçekleştirmek için çalışmıştır ancak Rusya’nın da baskısı ile Bulgar Devleti’nin 
Türkleri aniden göçe zorlaması sonucunda duruma hazırlıksız yakalanan Türkiye, gelen ailelerin 
yaşam koşullarını iyileştirmekte zorlanmıştır.  

İskân mıntıkasında yer alan Iğdır kazasına yapılan yerleştirilmelerin ardından kazada yaşanan 
sulama sıkıntısı yoğun olarak yaşanmıştır. Tarım arazileri ve iskân sorunları hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturulmuş olmasına karşın, kazanın genel sorunu olan sulama uzun süre boyunca 
çözüme kavuşturulamamıştır. Bu durum neticesinde göçmen ailelerin durumu kötüleşmiştir. 
Yaşanan olumsuz koşullardan ötürü Iğdır’a yerleştirilmiş olan birçok aile zamanla başka yerlere 
nakilleri için başvuruda bulunmuştur. Yapılan şikâyetler sonucunda hükümet kalıcı çözümler 
üretmeye başlamıştır. Yapılan çalışmalarla göçmenlerin şikâyetlerinin bir kısmı sona 
erdirilmiştir. İlerleyen zamanla birlikte göçmen halkın istek ve ihtiyaçlarına göre iskân 
kanunlarında bazı ufak değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte bazı aileler kazadan 
ayrılmıştır. Kalmayı tercih eden aileler ise, devletin devam eden desteği ile zamanla yaşadıkları 
yere uyum sağlamışlardır. Böylece devletin gerçekleştirmek istediği iskân politikası kısmen 
başarılı olmuştur. Iğdır kazasının tarım toprağının zenginliğinden faydalanılarak muhacirler 
üretici konuma getirilmiştir. Kazadaki yerli halkın ve yerleştirilen ailelerin ekonomik durumları 
iyileştirilmiştir. 
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ABSTRACT 

One of the most important transition periods, death, by time and geography was met in the 
frame of religion, culture and tradition of community with various applications and values. 
Beliefs about death and grave had an important place for Turks who believed in life after death 
and they made different ceremonies for it. Respect for graves is called as "Atalar Cult" in 
sources and it caused to protect graves and visit them at certain times. "Atalar Cult" has a 
special place in ancient culture of Turks. Although thousand years had passed over many beliefs 
and applications about "Atalar Cult", it is still available among some Turk peoples. İt is possible 
evaluate visiting the graves before Nowruz holiday as continuation of "Atalar Cult" culture in 
Iğdır and Nakhichevan. Visiting the graves was known as Dead's Day in Eastern Anatolia and 
especially among Azerbaijan Turks who lived in the territory of Kars. İt was done for the sake of 
fathers' spirit. Comparative researches shows that Dead's Day was implemented by various 
ways according to dead's age and gender. Dispended food and drinks, prayers were known as 
beneficence for deads' ghosts in the visiting of grave. It was not considered good to celebrate 
Nowruz Holiday without visiting dead’s' graves according to the beliefs of folk in the article.  

Keywords: Iğdır, “Atalar Cult”, Deads’ Day, the Belief of Death, Tradition, Nowruz. 

Iğdır İli Çevresinde Ölü Bayramı ve Gebir Üstü Âdeti 

ÖZET 

Yaşamın en önemli geçiş dönemlerinden biri olan ölüm, zaman ve coğrafyaya göre toplumun 
din, kültür ve gelenekleri çerçevesinde çeşitli uygulama ve değerlerle karşılanmıştır. Ölümden 
sonraki yaşama inanan eski Türkler ’de ölüm ve mezarla ilgili inançlar önemli yere sahip olmuş, 
ölüm zamanı çeşitli törenler yapılmıştır. Türklerde ölüye duyulan saygı, ölü gömüldükten sonra 
onun mezarının korunmasına ve belli başlı zamanlarda mezarların ziyaret edilmesine sebep 
olmuştur. Mezarlara karşı duyulan saygı, kaynaklarda atalar kültü olarak bilinmektedir. Eski Türk 
kültüründe kendine özgü yeri olan atalar kültü ile ilgili yapılan birçok inanış ve uygulamalar 
üzerinden bin yıllar geçmesine rağmen nesillerden nesillere miras bırakılarak günümüze kadar 
gelmiş ve bazı Türk halkları arasında halen de varlığını sürdürmektedir. Doğu Anadolu 
bölgesinde özellikle Iğdır ve çevresinde aynı zamanda Nahçıvan bölgesinde Nevruz bayramından 
önce mezarların ziyaret edilmesi âdetini atalar kültünün devamı olarak değerlendirebiliriz. 
Mezarların ziyaret edilmesi Iğdır ili ve çevresinde Ölü Bayramı veya Kabir Üstü, Nahçıvan 
bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türkleri arasında ise Kabir Üstü, Mezar Ziyareti olarak 
bilinmekte ve atalar ruhunun memnun edilmesi için yapılmaktadır. Karşılaştırmalı araştırmalar 
Ölü Bayramı ve Kabir Üstü geleneğinin bölgeler arasında farklı şekillerde uygulandığını 
göstermektedir. Mezar ziyaretlerinin farklı günlerde yapılmasını, ihsan niyetine dağıtılan 
yiyecek, içeceklerin çeşitliliğini ve mezarlıklarda yapılan uygulamaları bunlara örnek olarak 
göstere biliriz. Makalede Ölü Bayramı veya Kabir Üstü bayramının bölgesel özellikleri hakkında 
bilgiler verilecek, bayram günlerinde uygulanan inanışların Türk kültüründeki yeri ve önemi 
açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Iğdır, atalar kültü, ölü bayramı, inanışlar, Nevruz,  
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GİRİŞ 

Türk dünyasında büyük coşku ile kutlanan Nevruz bayramı, onunla ilgili adet ve inanışlar, 
bayram hazırlıkları eski dönemlere ait olmakla beraber günümüzde de Türk halkları arasında 
varlığını sürdürmektedir. Azerbaycan Türkleri arasında Nevruz bayramı öncesi düzenlenen Ölü 
Bayramı ve Gebir Üstü âdeti bölge halkının yaşamında önemli yere sahiptir. Âdetin Ölü Bayramı 
veya Gebir Üstü olarak adlanması ölen kişilerin ruhlarının memnun edilmesi için 
düzenlenmesinden ve onların mezarlarının ziyaret olunmasından kaynaklanır. Ölen kişilerin 
ruhları memnun edilmeden Nevruz bayramının kutlanması iyi sayılmaz. Bu sebepten dolayı 
Nevruz bayramından önce herkes kendi yakınlarının mezarlarını ziyaret eder, dualar okur, ihsan 
niyetine yiyecek ve içecek dağıtır. İnanışlara göre, ölü bayramı günü ruh mezarlıkta aile 
yakınlarının kendisini ziyaret etmelerini bekler, aile fertleri mezarı ziyaret edip ölünün ruhuna 
dua okursa ruh memnun kalır. Aksi durumda ise ölünün ruhunun aile fertlerine zarar vereceğine 
inanırlar. Ölen kişilerin mezarlarının ziyaret edilmesi bölgede ölüye karşı saygı ve hürmet olarak 
bilinir. Nahçıvan bölgesinde ölülere karşı duyulan saygı ve hürmetle alakalı olarak: “Diri ile 
beraber ölüye de hürmet vardır” deyimi kullanılır. Mezarlara karşı duyulan saygı ve hürmet, 
onların ziyaret olunması kaynaklarda atalar kültü olarak bilinir.312 Azerbaycan Türkleri arasında 
düzenlenen Ölü Bayramı ve Gebir Üstü âdeti atalar kültünün devamı niteliğindedir. Atalar kültü, 
ölmüş ataları hatırlama onlara karşı saygılı olma inancıdır. Ölen kişilerin ruhlarının geride 
kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin dokunabileceği, onlara karşı duyulan minnet duygusu, atalar 
kültünün temelini oluşturmaktadır. Bu inanca göre, atalar öldükten sonra da ruhları yaşar ve 
toplumla ilişkilerini koparmazlar. Yine bu inanışa göre, insan ölümle bedenini kaybetmekte fakat 
benliği daha doğrusu manevi varlığı yeryüzünde kalmakta, geride bıraktığı kimselerin hayatlarını 
etkileyebilmektedir.  

Iğdır ili ve çevresinde Ölü Bayramı313 veya Gebir Üstü âdeti genellikle Nevruz bayramından 
önceki Salı veya Perşembe günü düzenlenir. İl dışında özellikle yurt dışında yaşayanların ölü 
bayramına katılması için belirlenen tarih önceden herkese duyurulur. Ölü Bayramına birkaç gün 
kala kadınlar ve erkekler arasında bir takım hazırlıklar yapılır. Kadınlar arasında helva yapılır, 
çeşitli kurabiyeler ve börekler pişirilir. Senesi çıkmayan ölen kişilerin ailelerinin üzüntülerini 
paylaşmaları için helvayı yakın komşu ve akraba kadınlar yaparlar. Bu sebeple kadınlar bir araya 
gelerek ölen kişinin evine gider, ailesine tekrar baş sağlığı diler ve ölü bayramı için helva 
yapımında yardım edeceklerini söylerler. Helva yapımında kadınların yardım etmesi ölen kişinin 
aile yakınlarının üzüntülerini paylaşmaları inancı ile alakalıdır. Eve gelen kadınlara çay ikram 
edilir, sohbet esnasında helva yapılacağı gün ve kaç kişilik helva yapılacağı belirlenir. Kadınların 
birbirlerine yardım etmesi helva yapımının zor olması ve beceri talep etmesinden kaynaklanır. 
Bu yardımlaşma Iğdır bölgesinde medetçi, Nahçıvan bölgesinde medetçi, pörnekçi ve imeci 
olarak adlanır.314  

Helva yapılacağı gün kadınlar sabah erkenden senesi çıkmayan ölen kişinin evine giderek 
hazırlıklara başlarlar. Helva genellikle bahçede tandır veya ocakta yapılır. Bunun için ev sahibi 
yakılacak olan odunları, kullanılacak olan kazanları ve diğer eşyaları önceden hazırlar. Helvanın 
ana malzemesi un, yağ, toz şeker, süt ve yumurtadır. Bir kg undan 20-30 kişiye yetecek kadar 
helva olur. Ölü bayramı için üç kg unun helvası yapılır. Üç kg un için üç kg tereyağı ve üç kg toz 

                                                           
312 DURMUŞ, İlhami. (2012), İskitler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. s. 136-137 
313 BОZYЕL, İbrahim (1996), Iğdır, Nahçıvan vе Tеbriz Üçgеnindе Nеvruz Gеlеnеklеri / V MTHKK Prоqram ve Bildiri Özеtlеri. 205- 
206, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.  
314 GADIRZADE, Türkan. (2006), İslamagederki Adetler, İnamlar ve Merasimler (Nahçıvan matеrialları esasında). Bakü: Nafta- 
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şeker kullanılır. Helva yapılacak olan un elekten elendikten sonra leğene dökülür. Una ihtiyaç 
olduğu kadar ılık süt serpilerek yoğrulur. Helva yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 
biri hamura fazla süt serpilmemesi, karışımın kuru olmasıdır. Un, süt ile bir az yoğrulduktan 
sonra softa bezinin üstüne dökülerek sarı renk alana kadar tekrar yoğrulur. Yapılan bu karışım 
halk arasında umac olarak adlanır. Umacın halburdan ve elekten geçirilmesi için kuru olması 
gerekir. Aksi durumda hamur halburdan geçmez. Uygulamaya göre, halbur açılan sofra bezinin 
üstüne ters çevrilir, kadınlardan biri umacı halburun üstüne döker ve elleri ile sürerek umacı 
halburdan geçirir. Halburdan geçirilen karışım daha sonra elekten elenir. Elenen umac ve elekte 
kalan umac ayrı ayrı olmak şartı ile sofra bezinin üstüne serilerek hafif kuruması için 20-30 dk 
bekletilir. Bu aşamadan sonra kazana üç kg tereyağı konularak eritilir, önce elekte kalan umac 
sonra ise elenen umaç kazana eklenir. Umac kızarırken kazanın dibinin tutmaması için ocağın 
ateşli olmaması ve umacın aralıksız olarak karıştırılması gerekir. Umacın çiğ kalmamasına ve 
fazla kızarmamasına dikkat edilir. Umac kabak tatlısı rengini alana kadar kızartılır. Umac 
kızarırken diğer kadınlar başka bir kazana üç litre su dökerek kaynatır ve kaynayan suyun içine 
doğranmış beş adet limon ve üç kg toz şeker eklenip toz şekerin erimesi için karıştırılır. Toz 
şeker eridikten sonra kaynamış su kızarmış olan umacın üstüne dökülür ve helvanın şekerli suyu 
eşit olarak alması sağlanır. Helvaya, önceden ıslatılıp kabukları çıkarılan ceviz içi de konulur. 
Helva kıvama geldiğinde sıcak olarak küçük boy tabaklara konularak aile fertlerine, helvayı 
yapanlara, komşulara dağıtılır. Hazır olan helva kazanı ocaktan alınır ve demlenmesi için kazanın 
üstü kalın battaniye ile kapatılır. Bu yöntemle helva sıcaklığını 24 saat boyunca korumuş olur. 
Helva yapımı bittikten sonra kadınlara yemek ve çay ikram edilir. Helva yapılırken kullanılan 
kazanlar ve diğer kaplar yardıma gelen kadınlar tarafından yıkandıktan sonra helva yapımı 
bitmiş sayılır. Ev sahibi yapılan bu yardımdan dolayı önceden ayarladığı başörtü veya yeleği 
poşetlere koyarak komşu ve akraba kadınlara verip onları memnun etmiş olur (KK-6). Bazı 
bölgelerde helva yapan kadınlara kumaş verilir. 315 

Yukarıda da belirtiğimiz gibi ölü bayramı için yapılan hazırlıklardan biri de börek ve çeşitli tuzlu 
kurabiyelerin pişirilmesidir. Ölü bayramı için kurabiyelerin tatlı olarak pişirilmesi iyi sayılmaz. 
Kadınlar arasında olduğu gibi erkekler arasında da bir takım hazırlıklar yapılır. Erkekler özellikle 
gençler bir araya gelerek ölü bayramından önce mezarlıklara giderek mezarlık alanını, aile 
yakınlarının mezarlarının çevresini kurumuş ot ve dallardan temizler. İnanışlara göre mezarlığın 
kurumuş ot ve dallarının yakılması iyi sayılmaz. Bu, ölen kişilerin ahiretinin iyi olmayacağı inancı 
ile alakalıdır. Bu sebepten dolayı kuru ot ve dallar mezarlığın dışına çıkarılıp boş bir alana 
bırakılır. Mezarlıklar temizlendikten sonra kar ve yağmur sularından tahrip olunan mezarlar 
onarılır, mezarların baş taşı yıkanarak veya silinerek temizlenir. Bölgede mezarların üstüne 
gülfidanlarının dikilmesi, çeşitli çiçek tohumlarının serpilmesi âdeti de vardır. Mezarlıklarda 
yapılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra herkes el- yüzünü mezarlığa yakın olan çeşmelerde 
yıkadıktan sonra evlerine dönerler. Halk inanışlarına göre mezarlıklarda ayakkabılara bulaşmış 
çamurun bahçelere getirilmesi iyi sayılmaz. Bunun için ayakkabılar bahçenin dışında yıkanarak 
temizlenir (KK- 4: KK-10).  

Ölü Bayramı sabah erkenden başlar ve bütün köy halkı toplu halde katılır. Herkes bir araya 
gelerek önde erkekler ve gençler arkada ise kadınlar pişirdikleri kurabiyeleri, böreği yanlarına 
alarak çocukları ile beraber mezarlıklara gitmek üzere yola çıkarlar. Günümüzde ise bu 
yiyeceklerin yanında kek ve bisküvi çeşitleri de mezarlıklara götürülür. Yakın zamana kadar 
çocuklar ölü bayramına katılmazdı. Bu, ölen kişilerin ruhuna saygısızlık olarak bilinirdi. Ölü 

                                                           
315 Hacıyev, Maksut. (1996), İnançlar, İnamlar. Bakü, Gençlik Yayınları. s. 32  
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Bayramına katılanlar genel olarak siyah, kahverengi, mavi renkli elbiseler giyinirler, kadınlar 
siyah renkli başörtü bağlarlar. İnanışlarına göre mezarlıklara giderken açık renkli elbiseler 
giyinilmesi hoş karşılanmaz. Mezarlığa yetişene kadar herkes evinde pişirdiği yiyeceklerin bir 
kısmını yolda dağıtır, bir kısmını ise mezarlıkta dağıtılmak için saklar. Dağıtılan yiyecekler ölünün 
ruhuna verilen ihsan olarak bilinir. Mezarlığa yetişince erkekler mezarlığın giriş kapısında 
arkadan gelenleri bekler. Herkes toplandığında bütün mezarlık için dua okunur ve sonra toplu 
halde mezarlığa girilir. Ölü bayramı günü ölen kişilerin cinsi, yaşı ve kaç sene önce öldüğü 
dikkate alınmadan önce aile büyüklerinin sonra ise diğerlerinin mezarları ziyaret edilir. Mezar 
ziyaretlerinde özellikle kadınlar arasında yapılan bir takım uygulamalar vardır. Ölen kişi genç 
yaşta birisi ise aynı zamanda senesi çıkmamışsa yakınları özellikle annesi, ablası, kardeşi, varsa 
eşi mezarın üstünde ağıtlar yakar, kendilerini döverek yani elleri ile bacaklarına ve yüzlerine 
vurarak ağlarlar. Bahsedilen ölülerin mezarlarında ağıtlar yakan, kendini döverek ağlayan 
kadınlara kısa süre müsaade edilir, sonra yakın komşu ve akraba kadınlar onlara teselli verir ve 
mezardan uzaklaştırırlar. Senesi çıkmayan ölülerin mezarı Ölü Bayramına katılan herkes 
tarafından da ziyaret olunur ve ölen kişinin yakınlarına başsağlığı verilir. Bu ölen kişinin 
yakınlarının acılarının taze olması inancı ile alakalıdır.  

İnanışlarına göre çocuğu olmayan karı kocanın ruhlarının memnun edilmesi sevap sayılır. Bu 
amaçla mezar ziyaretleri zamanı çocuğu olmayan karı kocanın mezarları da köy halkı tarafından 
ziyaret edilir. Merasim yaklaşık bir saat devam eder, herkes yakınlık derecesine göre 
akrabalarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra önce erkekler sonra ise kadınlar mezarlıktan 
çıkarlar. Mezarlıktan çıkıp eve gözü yaşlı gitmek ayrıca kendi evine değil de başkasının evine 
gitmek iyi sayılmaz. Bu halk arasında evlere uğursuzluk getireceği olarak yorumlanır. Bu 
sebepten dolayı merasim bittikten sonra herkes çeşmede ellerini ve yüzünü yıkayıp evlerine 
döner. Ölü Bayramı bittikten sonra yetişemeyenler (özellikle şehir merkezinden köye gidenler) 
sonradan mezarlıklara gidip yakınlarının mezarlarını ziyaret ederler. Mezar ziyaretleri bittiğinde 
öğleden sonra komşu ve akrabalar senesi çıkmayan ölen kişilerin evlerine gidip tekrar baş sağlığı 
verirler. Gelen misafirlere helva ile çay, pişirilen börek ve kurabiyelerden ikram edilir. 

Karşılaştırmalı araştırmalar Iğdır İli ve çevresinde yapılan Ölü Bayramı ile Nahçıvan bölgesinde 
Gebir Üstü âdeti olarak adlanan merasimin uygulamalar bakımından farklı olduğunu 
göstermektedir. Mezar ziyaretlerinin farklı günlerde olması, ihsan niyetine dağıtılan yiyecek ve 
içecekler, ayrıca mezarlıklarda yapılan uygulamalar örnek olarak gösterilebilir. Nahçıvan 
bölgesinde Nevruz bayramından önce yapılan mezar ziyaretleri halk arasında Gebir Üstü, Ata 
Baba Günü, “Ehli Gübur” olarak adlanır.316 Ata baba günü ölmüş olan ata babaların hatırlandığı 
gün; “Ehli Gübur” yani gebiristanlık ehlinin ziyaret edilmesi anlamındadır. Azerbaycan Türkleri 
arasında mezar için gebir, mezarlık yerine ise gebiristanlık kelimesi kullanılır.  

Nahçıvan’da Gebir Üstü âdeti ilçeler ve köyler olmak üzere farklı günlerde düzenlenir. Şahbuz 
ilçesi ve köylerinde Nevruz Bayramı günü öğleye kadar (KK-4), Ordubad ilçesinin bazı köylerinde 
yılın Son Çarşambası ile Nevruz Bayramı arasında kalan gün (bu halk arasında "Arafa" (ara gün) 
yani eski yıl ile yeni yıl arasında kalan gün olarak bilinir) mezarlar ziyaret edilir.317  Babek, Culfa, 
Şerur, Kengerli ilçelerinde ve köylerinde ise Nevruz bayramı günü (21 Mart) mezarlıklara 
gidilmesi iyi sayılmaz. İnanışlara göre bayramın gözü yaşlı geçirilmesi aile fertlerine uğursuzluk 
getirir. Bu sebeple herkes yılın Son Çarşambası günü öğleye kadar aile yakınlarının mezarlarını 
ziyaret eder (KK-2: KK-3: KK-5: KK-6: KK-9).        

                                                           
316 GADIRZADE, Gadir. (2003), Aile ve Meişetle Bağlı Adetler, Inamlar, Еtnоgеnеtik Elaqeler, Bakü: Еlm Yayınevi. s. 309 
317 GADIRZADE, Türkan. (2006), İslamagederki Adetler, İnamlar ve Merasimler (Nahçıvan Matеrialları Esasında). Bakü: Nafta- 
Prеs Yayınevi. s.18 
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Gebir Üstü günü için evlerde helva yapılması âdeti Nahçıvan bölgesinde de mevcuttur. Yapılan 
helva soğuduktan sonra lavaş ekmeğinin arasına bir kişiye yetecek kadar konularak birçok pay 
yapılır ve tepsilere dizilir. Bu pay halk arasında ülüş olarak adlanır.318 Araştırmalar eski Türkler 
arasında da bir kişiye yetecek kadar et payının ülüş olarak adlandığını gösterir.319 Eski Türkler 
arasında kullanılan birçok kelimenin günümüzde Azerbaycan Türkleri arasında kullanılması 
Nahçıvan bölgesinin fazla göç almamasından ve insanların dil ve kültürlerine karşı daha duyarlı 
olmasından kaynaklanır.   

Mezarlar ziyaret olunmadan bir gün önce mezarlık alanının temizlenmesi, yağmur ve kar 
sularından tahrip olunan mezarların onarılması âdeti mevcuttur. Iğdır ilinden farklı olarak 
Nahçıvan bölgesinde Gebir Üstü merasimine köy halkı toplu halde katılmaz ve küçük yaşlı 
çocukların, hamile kadınların mezarlığa gitmesine müsaade edilmez. Çocukların kendi aralarında 
konuşup gürültü yapmaları ölen kişilerin ruhlarına karşı saygısızlık olarak bilinir. Hamile 
kadınların mezar ziyaretlerine katılmaması anne ve bebeğinin zarar görmesi inancı ile alakalıdır. 
İnanışlara göre mezarlıklarda bulunan kötü ruhlar anne ve bebeğine zarar verir. Gebir Üstü günü 
aile fertleri, genellikle kadınlar yanlarına helva tepsisini ve bir testi su alarak mezarlığa giderler. 
Kadınlar yanlarına aldıkları helvayı yolda karşılaştıkları kişilere dağıtırlar. Mezarlığa yetişince 
önce bütün mezarlıkta gömülenler için dua okur, sonra ise aile yakınlarının mezarlarını ziyaret 
ederler. Nahçıvan’ın Ordubat bölgesinde mezarlığa gidenler yanlarına helva ve su ile beraber gül 
suyu, pirinç, buğday, mum alırlar. Gebir Üstü günü mezarların üstüne cennetin simgesi olan su 
ve gül suyu serpilir. Bu, ölen kişinin ahiretinin iyi olacağı inancı ile alakalıdır (KK-8). Mezarların 
çevresine ve üstüne kuşların yemesi için pirinç, buğday serpilir, baş taşının yanına helva konulur. 
Оrdubat bölgesinde mezarların üstünde mum yakılması ve mezarların ayak ve baş tarafında 
önceden yapılan küçük ocak yerlerinde ateş yakılması âdeti vardır. Bu ölen kişinin ahiretinin 
aydınlık olması inancı ile alakalıdır (KK-7). Mezarların üstüne ateş yakılması ile ilgili inanış ve 
uygulamalar kaynaklarda da mevcuttur. Gömme töreninden 7 gün geçtikten sonra toplu halde 
mezar ziyaret olunur ve ateş yakılır.320 

Mezar ziyaretleri zamanı yapılan uygulamalar ölen kişinin yaşına göre değişir. Özellikle genç 
birisi, nişanlı veya evlilik yapmadan ölen ve senesi çıkmayan kişilerin mezarları ziyaret olunurken 
farklı uygulamalar yapılır. Ordubat bölgesinde Gebir Üstü günü siyah honça, siyah tepsi süslenip 
mezarlığa götürülmesi âdeti vardır (KK-11). Siyah honça hazırlanırken tepsi siyah renkli beze 
sarılır, şekerlemeler, çikolatalar siyah renkli kâğıda sarılır, yumurtalar siyaha boyanır. Bütün 
malzemeler tepsiye dizilir. Siyah honçaya tandır külüne karıştırılmış kına da konulur. Halk 
arasında genç yaşta birisi öldüğü zaman: “düğün kınasına kül karıştı” deyimi kullanılır. Siyah 
honça hazırlandıktan sonra ölen kişinin ailesi ve birinci dereceden akrabaları genellikle kadınlar 
bir araya gelerek siyah honçayı, helva ve gül suyunu yanlarına alarak mezarlığa giderler. 
Mezarlığa giden kadınlar siyah veya koyu renkli elbiseler giyinir, siyah başörtü bağlar. Yaslı 
kişilerin siyah renkli elbiseler giyinmesi âdeti Türk halkları arasında yaygın olan bir gelenektir. 321 
Kadınlar mezarlığa yetişene kadar yolda karşılaştıkları kişilere helva dağıtır ve ellerine gül suyu 
dökerler. Mezarlığa yetişince ölen kişinin annesi veya ablası siyah renkli başörtüsünü mezarın 
üstüne serer veya baş taşına bağlar. Mezarlara başörtü ve bayrak asma eski Türk geleneği 
olmakla beraber günümüzde de bölge halkı arasında varlığını sürdürmektedir.322 Ölen kişinin 

                                                           
318 GADIRZADE, Türkan. (2006), İslamagederki Adetler, İnamlar ve Merasimler (Nahçıvan Matеrialları Esasında). Bakü: Nafta- 
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319 ÖGEL, Bahadedin. (1988). Dünden Bugüne Türk Kültürü’nün Gelişme Çağları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
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annesi, ablası, kardeşi mezarı okşayarak ağıtlar yakarak, kendilerini döverek sesli olarak ağlarlar. 
Yakılan ağıtlara örnek olarak:   

 Tоy (Düğün) kıyafetin sеl аldı, 

 Tоy kоçunu kurt aldı.    

          Tоy kınаsı küle döndü, 

          Tоy оtаğı mezar oldu.  

Kadınlara ağlayıp kendilerini rahatlamaları için belli bir süre müsade edilir. Ölen kişinin ailesine 
eşlik eden kadınlar mezarın üstüne serilen başörtüyü kaldırarak mezarın üstüne gül suyu serper, 
ağlayan kadınları mezardan uzaklaştırırlar. İnanışlara göre mezarın üstüne gül suyu serpildikten 
sonra ağlayıp göz yaşı dökmek iyi sayılmaz. Siyah honça baş taşının yanına konulur, şekerleme 
ve çikolatalar mezarın üstüne serpilir. Yapılan bu uygulama ile ölen kişinin bayramı kutlanmış 
olur. Mezarlığa götürülen eşyalar geri getirilmez mezarlık alanında boş bir yere bırakılır. Bölgede 
var olan inanışlara göre mezarlıktan çıkıp eve gözü yaşlı gitmek eve uğursuzluk getirir. Bunun 
için kadınlar mezarlığa yakın olan çeşmelerde el ve yüzlerini yıkadıktan sonra evlerine dönerler. 
Mezarlıktan eve döndükten sonra ağlamak, siyah renkli elbise ve başörtü ile dolaşmak evin 
erkeği tarafından hoş karşılanmaz. Bu sebeple kadınlar elbiselerini ve başörtülerini yenileri ile 
değiştirirler. Bazı köylerde mezarlıktan dönen kadınların yıkanması adeti vardır. Evdeki acının 
sona ermesi, genç yaşta ölümlerin son bulması için mezarlıktan dönen kadınlara şekerli çay ve 
lokum ikram edilir. Benzeri inanış ve uygulamalar Azerbaycanın diğer bölgelerinde de 
mevcuttur. 323  

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, ölen kişilerin ruhlarına karşı duymuş oldukları saygıdan dolayı aynı 
zamanda onların ruhlarını memnun etmek için düzenlenen Ölü Bayramı ve Gebir Üstü âdeti 
uzun dönemli halk inanışlarına dayanmakla beraber, benliğinde bin yıllık tarih saklamaktadır. 
Azerbaycan Türklerine özgü olan Ölü Bayramı ve Gebir Üstü âdeti atalar kültünün unutulmadan 
günümüze kadar geldiğini göstermektedir. Mezarlıklarda yapılan uygulama ve inanışların 
karşılıklı olarak incelenmesi Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillerimize atalar kültünün 
aktarılması bakımından büyük önem arz etmektedir.  
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ABSTRACT 

This paper aims to provide a type-centered comparison between the novels of the Tanzimat 
period and some classical texts which are regarded as the beginning of the modernization 
process of Turkish literature. In this research, especially rhetoric discord and non-tradition are 
discussed between the last important mesnevi’s of Divan poetry as a classical text and male 
types in Tanzimat novel. Considering that literature has a continuing tradition of continuing 
traditional discourse, it also provides an unthinkable framework for the type of fiction that 
confronts us in the first novels of our modern literature. Therefore, the types in the mesnevi 
related to the last period of classical poetry with the texts of the Tanzimat period are not only 
the relation between tradition and literary discourse, but also the comparison of culture, 
politics and society. 

Keywords: Novel, Mesnevi, Type, Culture, Modernization.  

Mesnevi Bağlamında Tanzimat Devri Roman Türünde Erkek Tiplerin Kültürel Uyuşmazlığı 

ÖZET 

Bu bildiri, Türk edebiyatının modernleşme sürecinin başlangıcı sayılan Tanzimat dönemine ait 
roman sanatı ve klasik bazı metinler arasında tip merkezli bir karşılaştırma amacı taşımaktadır. 
Bu araştırmada özellikle klasik metin örneği olarak divan şiirinin son önemli mesnevileri ve 
Tanzimat romanındaki erkek tipler arasındaki retorik uyumsuzluk ve gelenek dışılık 
tartışılmaktadır. Edebiyatın uluslar açısından süregelen bir geleneksel söylem devamlılığı taşıdığı 
dikkate alındığında, modern edebiyatımızın ilk roman örneklerinde karşımıza çıkan tip 
kurgusunun da, söz konusu devamlılığa olan bağı veya bağsızlığı, üzerinde düşünülmeye değer 
bir çerçeve sunmaktadır. Dolayısıyla Tanzimat dönemi roman metinleriyle klasik şiirin son 
dönemine ilişkin mesnevilerdeki tipler, sadece gelenek ve edebî söylem arasındaki bağı değil, 
kültür, siyaset ve toplum olgularını da, mukayese etmeyi öncelikli kılar. 

Anahtar Kelimeler: Roman, mesnevi, tip, kültür, modernleşme   

GİRİŞ 

Osmanlı düşüncesi adına Tanzimat, batılılaşmanın erken dönemi radikalleşme aşamalarından 
biridir. Elbette bu radikalleşme, en belirleyici dönüşüm olgusunu siyaset üzerinden inşa etme 
kaygısı duyar.  Fakat öncü gözlem aşamasında İbrahim Müteferrika, Yirmisekiz Mehmet Çelebi 
ve Nişli Mehmet Ağa, Batı’yı tecrübe etmek bakımından sınırlı dikkatin ötesinde bir siyasi aklın 
ürünü sayılamaz.  Belki bu anlamda 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen 
Tanzimat Fermanı, bir siyasi aklın artık olaylara batılı anlamda yön verme niteliğiyle dikkat 
çeker. Ferman, bir siyaset düzenlemesi ve anayasacılık faaliyeti olarak seçkinci bir bürokratik 
hamleyle Devletin bütün politik amaçlarını batılılaşma rotasıyla sisteme kavuşturma amacı 
güder. Bu bağlamda Reşit Paşa dairesi (Âli Paşa, Fuat Paşa Nedim Paşa) reform uygulayıcı sivil 
bürokratlar olarak, (Yazıcı 2002: 33) Osmanlı modernleşmesinin seçkinci, statüko belirleyici ve 
tepeden inme yanıyla modernleşme sürecinin kural belirleyici hareketi olmalarıyla dikkat 
çekerler. Devlet-i Aliyye için artık Tanzimat sadece bir kanun bildirgesi değildir.  
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Denilebilir ki, Tanzimat Ferman’ıyla beraber batılaşma hareketi, büyük bir yangının kıvılcımı 
bekleyişindeki surat ve koşullarla, beraberinde getirdiği arka plan kültürün uzantılarını yani 
Batı’nın günlük kültürü olan giyim, ev eşyası, paranın kullanılışı, evlerin sitili, insanlar arası 
ilişkiler olarak beliren Avrupaî (Mardin, 2015:13) yaşam tarzını Osmanlı toplumuna 
yerleştirmeye başlamıştır. Bu yönüyle Tanzimat uygulayıcıları olan bürokratların Şerif Mardin’in 
ifadesiyle kameralizm olarak Batı’da karşılık bulan ‘aydın despotizmi (Mardin, 2015:83)  
çerçevesinde benzerlik göstermesi, aynı zamanda Reşit Paşa dairesi olarak söz konusu edilen 
Batı’yı iyi tanıyan seçkincilerin Osmanlı düşüncesindeki radikal dönüşüme yaptıkları tesir 
bakımından dikkat çekicidir. 

Bu bakımdan Tanzimat dönemi edebiyatı siyasetin güdümünde gelişen bir edebiyat olarak 
Ebenstein’ın ifadesiyle siyasî edebiyatın sınırlarına girer ve bu siyasi edebiyat meydan 
okuyuculuğu ve canlandırıcı özelliğiyle (Ebenstein, 1996: 13) ön plana çıkar. Fakat Tanzimat 
edebiyatı, edebiyatın siyaseti sürükleyici olduğu bir edebiyat değil aksine siyasetin arkasından 
giden bir edebiyattır. (Okay, 1992:167-171) Dolayısıyla Tanzimat devrinin radikal zihinsel eğilimi, 
devre damgasını vuran yenilik hareketinin bir devamı olarak görülebilir. İşte söz konusu edebî 
devrin bu yönü, bu bildiriye konu olan Tazimat devri roman türünün ve bu roman türünde yer 
alan erkek karakterlerin durumunu, bir tartışma problemine dönüştürmektedir. Bu çerçevede 
en temel problem klasik mesnevi geleneğinin terk edilmesi ve yazınsal bir alternatif anlatım 
unsuru olarak romanın çıkagelmesidir.   

Denilebilir ki, Tanpınar divan şiiri geleneğinin mesnevi yoluyla da olsa romana 
indirilemeyeceğini düşünür. (Okay, 1992:167-171) Böyle bir açıdan klasik şiirin son yüzyıl içine 
düştüğü durumu ise, yine Tanpınar şöyle dile getirir:  

“Hakikat şudur ki, divan şiirinin bir bakıma asıl yaratıcı dehâsı olan ve asırlar boyunca bütün 
gelişmeyi etrafında toplayan aruz mısra, Şeyh Galib ile Avni Bey arasında çok şaşırtıcı bir 
acemiliğe kendiliğinden düşer.” (Tanpınar, 2003: 78) 

Görünen odur ki, klasik şiirin son yüzyılda toplum adına bir vazife üstlenemeyişi, en temel 
sorgulamalarda şu eleştirileri öne çıkarmaktadır: 

Divan şiiri hayal dünyasının ürünüdür 

Hiçbir devirde beşeri insanı yansıtmaz 

Toplum meselelerine yabancı kalmıştır 

Şekilci ve yığma bir şiirdir. 

Tekrara düşmüştür. 

Devlet ricalinin emrindedir. 

Edebiyat-ı fâsidedir. (Toplumun ahlâk ve göreneklerini yıkar) 

Dinî karakterdedir. (Erbay, 1997: 7)    

 Elbette bu eleştiriler, mesnevinin karşısına daha tematik bir tür olan romanı çıkarır. Bu 
bağlamda Fuzuli, Taşlıcalı Yahya Nabi, ve Şeyh Galib gibi büyük mesnevi temsilcileri, devirlerine 
ait zevk anlayışının ürünü olarak göze çarpar. Fakat söz konusu klasik sanat teşekkülünün yerine 
bir edebî tür olarak gelişen roman, divan ve halk hikâyeciliğinden farklı olarak, ne onların 
geliştirilmiş şekli ne de modernleştirilmiş biçimidir. (Akyüz, 1995: 69) Dolayısıyla medeniyet 
değişiminin Tanzimat devri roman tipleri, sırasıyla Falatun Bey ve Rakım Efendi, İntibah ve 
Araba Sevdası gibi eserlerde Felatun Bey, Ali Bey, Bihruz Bey baş karakterlerde yeniden şekil 
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bularak birtakım meselelere eğilmesi, bir anlamda geleneksiz-lik olarak beliren yeni bir edebî 
çizginin ortaya çıkmasıdır. Fakat bu çizgi gelenek olgusu bakımından Eliot’ın ifadesiyle; 

“Sanatçının şuurunda olması gereken şey, geçmişin en belli başlı eserlerinde, bazı değişikliklere 
uğrasa da, esasta aynı kalan ve zamanımıza kadar akıp gelen ana çizgidir.” (Eliot, 2007: 4) 

Özellikle söz konusu geleneksizliğin Orhan Okay’ın tarifiyle tematik sıralamasıyla 

1-Dil (Dil sadeleşmiştir fakat bu dili taşıyan karakter Osmanlı insanının genel problemlerini 
anlatmaz 

2-Halka ve köylüye yöneliş (Narratif bir edebiyattır, mekan İstanbul dur) 

3-Felsefi düşünce (İçeriği bilinmemektedir, ismen geçmektedir) 

4-Aile ve kadın (Romanlarda sadece Tanzimat neslinin çürümüş köşk, konak ve odalıklarından 
bahseder)  

5-Tabiat 

7-Kölelik (Okay, 2005: 79-84) 

başlıklarıyla verilmesi, aynı zamanda yeni yeni tecrübe edilen Batı’nın tema ve problem odağına 
yaklaşıldığını fakat yeterince işlevsel biçimde ele alınmadığını gösterir. Çünkü Tanzimat’ın inşa 
etmeğe çalıştığı kültür bir öncekini yıkmak üzerine kurgulandığı için siyasi hareketin aynı 
zamanda buyruk niteliğindeki düzenlemeleri, söz konusu roman tipleri üzerinden bir kültür 
inşası çabasındadır. Batılı anlamda kaynak metinlerle şekillenen bu kültür, Batı’nın kendi 
devinimi ve dönüşümü içinde düşünülebileceği gibi Doğu/Şark toplumu için aynı süreçleri yerine 
getiremeyerek bir karşılık sorununa dönüşür. Halil İnalcık’tan bir alıntıyla devam edecek olursak; 

“Bir uluslar arası ‘kültür’den söz etmek kuşkusuz anlamsızdır. Bir bölüm sosyologa göre her 
toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Toplumca tam kültürleşme, yani başka bir kültüre tam 
‘benzeşme’ (assimilation) mümkün değildir. Başka bir kültür/ medeniyetten öğeler alınabilir, 
ama başka bir kültüre tam ‘temessül’ imkânsızdır.” (İnalcık, 2016: 362) 

Dolayısıyla Klasik şiirin mesnevi geleneğinde kurgulanan Mecnun, Yusuf, Hüsrev, Vâmık ve Aşk 
gibi erkek karakterlerle Tanzimat romanının İstanbulin ve Redingot karakterleri arasındaki 
kültürel uçurum, batılı tematikle olayları değerlendirme endişesinin ‘benzeşme’ aşamasındaki 
Uygarlık öykünmesinden ileri gidememiştir. Çünkü şiir artık romanın tartıştığı meseleler dikkate 
alındığında popüler değildir; aksine klasik şiir şekliyle de istenmeyen türdür. Bu bağlamda 
meseleye biraz daha kadim olgularla yaklaştığımızda Platon’un şairleri ideal devlet modeli için 
tehlike görerek şehirden çıkarması Havelock için şu sorgulamayı getirir;  

“1-Platon’un lafına inanırsak, şiir tam bir tekel işletiyordur. 

2-Platon poetik tarz alanında neden bu kadar ender reformlar önerir? 

3-Dramatize etme, neden bu kadar mühimdir? 

4-Platon neden bunun bu kadar tehlikeli olduğunu düşünür?  

5- Nihayetinde, Üniversite (Akademia) müfredatından büsbütün şiiri çıkarmayı neden kafasına 
koymuştur?” (Hevelock, 2015: 36) 

Denilebilir ki, Platon’un şairi iktidar dışına çıkarması, tehlikeli şiiriyet potansiyelinin değişim ve 
devrim olgusu için bir anlamda antik Yunan muhafazakârlığının şiir üzerinden bir zorbalık 
göstergesi olarak okunabilir. Elbette Tanzimat devrinde de, şiir dili romana olan sanatsal ilginin 
itirazlarıyla devre dışı bırakılır. Bir anlamda şiir eskimiş olduğu düşüncesiyle siyasetin de, hedefi 
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olur.  Artık toplum adına vazife üstlen edebî faaliyet, şiir dili yani divan şiir değil romandır. Bu 
bağlamda söz konusu mesnevi karakterleri kendi geleneksel kültür kaynakları ve ontolojik 
nitelikleriyle soyut, mistik ve tasavvufi bir problem alanına yönelik edebî tasarımlardır ve inşa 
edildikleri zeminle icra edilmiştir. Oysaki Tanzimat romanına ait ana değer yüklenici karakterler 
kaynağı toplum geneline yayılmamış meseleler etrafında dolaşmaktadır. Mesela Tasvir-i Efkâr 
bünyesinde işlenen medeniyet, vazife, ihtiyaç, tembellik, milli menfaatler, muvazene, 
necat(kurtuluş) (Ülken, 2010: 41) gibi kavramların büyük bir bölümü ya narratif edebiyatın 
(Akün, 2006: 362) verimsiz alanında tecrübe edilmiş; ya da Tanzimat romanındaki söz konusu 
tiplerin zihin yapısında hiç yer almamıştır.  

Diğer yandan Tasvir-i Efkâr başlangıcının öncü girişim olarak İbrahim Müteferrika’dan itibaren 
Osmanlı yayıncılık faaliyeti ekseninde bir analiz yapıldığında; Batı’da matbaanın icadıyla 
Gutenberg devriminin sonucu olarak kitap yayınının kültür devrimine neden olmasının yanında; 
söz konusu basım yayım faaliyetinin siyasi bunalımlar neticesinde de, (Popper, 2016: 171,172) 
tetiklenmiş bir Fransız ihtilalı gerçeğini de, gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Osmanlı basın 
faaliyetinin siyasi çalkantıları da kapsaması bakımından Tanzimat roman kültürüne olan ilişki 
düzeyi, söz konusu çerçevede yine Gutenberg devrimi gibi toplamsal anlamda meydana 
gelmemiştir. 

Sonuç olarak Tanzimat romanı mesnevi şiir tazını yıkarak bir geleneksiz-lik üzere teşekkül 
bulmuş ve sanat algısı devrinin siyasi hareketlerini yönlendirici nitelikte vücut bulamamıştır. 
Dilde ise sadeleşme programı açısından ilkeli davranan Tanzimat aydını ve romancısı, bu kez 
sade ve yalın anlattığı tematik meselelerde romana konu olan insan gerçeğini narratif bir 
edebiyatın sınırlarına hapsetmiştir. Romanlarda erkek tipler yozlaşma, ahlaksızlık ve istismar 
üzerine kurgulanan özne-eylem durumlarını İstanbul dışında bir Osmanlı gerçekliğine 
taşıyamamışlardır. Hâlbuki Ferhat ile Şiir gibi anlatılar sadece divan şiirinin değil halk 
hikâyeciliğinin de ortak bir kültür ve tip alanı mevcuttur. 
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ABSTRACT 

Salahaddin, grown to rescue Jerusalem from the Crusaders since his childhood, ran to battle on 
horseback for decades to break the Crusader's dominance over the Muslim country until the 
death. Salahaddin's struggle with the Crusaders must be examined in two stages of his later 
part of Nuraddin's death. The first phase is the period of struggle until the Conquest of 
Jerusalem. In this period he got along well with the western crusaders and fought only with the 
eastern Crusaders and the western Crusaders who helped them. The second phase is the period 
that began after the Conquest of Jerusalem and continued until his death. In this period he 
fought both the eastern and western Crusaders. This war ended with an agreement reached 
between the two sides in 21 Shaban 588/1 September 1192. 

Keywords: Salahaddin, Crusaders, the Conquest of Jerusalem, Battle of Hattin, Battle of Ramla. 

Salâhaddîn’in Haçlılarla Kudüs Fethinden Önceki İlişkisi 

ÖZET 

Küçüklüğünden itibaren Kudüs’ü Haçlılardan kurtarmak idealiyle yetişen Salâhaddîn vefatına 
kadar İslâm memleketi üzerindeki Haçlı tahakkümünü kırmak için yıllarca at sırtında savaştan 
savaşa koşmuştur. Salâhaddîn’in Haçlılarla mücadelesini Nureddîn’in ölümünden sonraki kısmını 
iki safhada incelemek gerekir. Birinci safha Kudüs Fethi’ne kadarki mücadele dönemidir. Bu 
dönemde o, batı Haçlılarıyla iyi geçinmiş, sadece doğu Haçlıları ve onlara yardıma gelen batı 
Haçlılarıyla savaşmıştır. İkinci safha ise Kudüs Fethi’nden sonra başlayıp onun vefatına kadar 
devam eden dönemdir. Bu dönemde ise o, hem doğu hem de batı Haçlılarıyla savaşmıştır. Bu 
savaş hali 21 Şabân 588/1 Eylül 1192 tarihinde iki taraf arasında varılan anlaşma ile son buldu. 

Anahtar Kelimeler: Salâhaddîn, Haçlılar, Kudüs’ün Fethi, Hittîn Savaşı, Remle Savaşı 

1. Haçlılarla Hittîn’den Önceki Mücadelesi  

1.1. Nûreddîn’in Ölümü Üzerine Salâhaddîn’in Suriye’ye Gelişi  

Nureddîn Zengî, 569/1174 yılında ölünce yerine küçük yaştaki oğlu Melik Sâlih geçmiş, siyasî 
birlik bozulmuş ve emîrler arasında da iktidar kavgası baş göstermişti. Ayrıca Nûreddîn’in naibi 
olarak Mısır’da bulunan Salâhaddîn de iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bu olumsuz şartları gören 
Suriye Haçlıları, Bizanslılar ve Sicilya Normanları; Nureddîn’in ülkesini kolayca zapt 
edebileceklerini düşünerek harekete geçtiler.324 Ancak küçük yaştaki Melik Sâlih’in atabeyliğini 
elde etmek için birbirleriyle uğraşan ülke emîrleri, Haçlılara karşı herhangi bir mukavemet 
gösteremiyorlardı. Bunun üzerine Mısır’da bulunan Salâhaddîn, bölgeye hareket etti ve böylece 
Salâhaddîn’in Haçlılarla mücadelesinin Nûreddîn’den sonraki safhası başlamış oldu.  

Salâhaddîn Suriye’ye geldiğinde Melik Sâlih’e mektup yazarak ona bağlılığını bildirdi. Fakat Melik 
Sâlih, yanındaki muhteris emîrlerin teşvikiyle bu mektuba çok ağır bir karşılık verdi ve Zengîler 
ile Eyyûbîler arasındaki çatışma fitili de böylece yakılmış oldu. Artık Salâhaddîn, Haçlılarla 
birlikte Zengîlerle de mücadele etmek zorunda kalacaktı. Melik Sâlih’in etrafındaki muhteris 

                                                           
324 Osman Gürbüz, Selâhaddîn Eyyûbî Hayatı ve Şahsiyeti, Rağbet Yay., İstanbul, 2012, s. 54. 
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emîrlerin anlaşma taraftarı olmadıklarını gören Salâhaddîn, onların topraklarına saldırarak kısa 
sürede Suriye Bölgesindeki Hıms, Hamâ, Baalbek ve Ba’rîn kalelerini rahat bir şekilde zapt 
etti. 325  Suriye topraklarındaki ilerleyişini sürdüren Salâhaddîn, Halep’e yönelerek orayı 
muhâsara etti.  

1.2. Salâhaddîn’e Karşı Halep-Haçlı Dayanışması  

Halep, Salâhaddîn tarafından muhâsara altındayken Halepliler Trablus kontu III. Raymond’a 
haber göndererek ondan Salâhaddîn’i şehirden uzaklaştırmak için hâkimiyeti altındaki bazı 
yerlere saldırmasını talep ettiler. Politikasını Salâhaddîn’in güçlenmesini engellemek üzerine 
kurmuş ve bu sebeple onun topraklarına sürekli baskınlar düzenleyen III. Raymond, Haleplilerin 
çağrısıyla harekete geçerek Hamâ üzerine bir caydırma akını düzenledi.326 Haçlıların akınlarına 
karşılık vermek isteyen Salâhaddîn, Suriye’deki işleri düzene sokup birçok Suriye şehir ve 
kalelerini zapt ettikten sonra Haçlıların topraklarına girip yağmalama girişiminde bulunmaya 
niyetlendi. Haçlılar bundan haberdar olunca sulh talep ettiler ve Salâhaddîn’in onay vermesi 
üzerine taraflar arasında sulh yapıldı. Salâhaddîn bundan sonra Suriye’den Mısır’a geçti ve 
askerlerini de dinlenmeleri için iktâ’larına gönderdi.327 

Ancak Haçlılar, bu anlaşmalarına uzun süre sadık kalmadılar. Kudüs kralı IV. Boudouin ertesi yıl, 
Salâhaddîn’in Halep’i ikinci defa muhâsara edip Zengîlerle çatışmasını fırsat sayarak anlaşmayı 
bozdu ve Salâhaddîn’in elindeki topraklara saldırdı. III. Raymond, Buka’ bölgesine saldırırken, 
Tebnîn kontu Hemfri de güneyden harekete geçmişti.328 Baalbek hâkimi İbn Mukaddem, Buka’ 
bölgesine baskın düzenleyen Haçlıları hezimete uğratırken o sıralar Dımaşk’ta bulunan 
Salâhaddîn’in ağabeyi Tûranşâh ise Dımaşk’a sefer düzenleyen Haçlılar karşısında “Aynü’l-Cerr” 
denilen yerde ağır bir yenilgi aldı. Böylece Haçlılar, Buka’nın intikamını almış oldular.329 Böylece 
Eyyûbî ailesi Haçlılar karşısındaki ilk yenilgisini almış oldu.  

1.3. Salâhaddîn’in Haçlılar Karşısındaki İlk ve Son Büyük Yenilgisi 

Mısır merkezli devletinin sınırlarını oldukça genişleten Salâhaddîn, 572/1176 yılında Mısır’a 
dönüp Haçlılara karşı etkili bir saldırı planladı. Bu saldırı için hazırlık yapan Salâhaddîn, 
573/1177’de yirmi bin kişilik bir orduyla Kahire’den yola çıktı.330 Filistîn’in güney kısımlarına 
yönelen Salâhaddîn, Gazze ve Askalân’ı yağmaladı. Fakat Haçlılardan ciddi bir mukavemet 
görmedi. Bunun üzerine tedbiri elden bırakarak askerlerini dağıttı ve civar köylere baskın 
düzenlemelerini emretti. Askerler baskın düzenleyip ganimet toplamaya başladılar.331 Bu arada 
IV. Boudouin, Kerek prinkepsi Renaud de Chatillon’un askerleriyle birleşmiş, Salâhaddîn’i gizlice 
takip edip baskın için uygun zamanı beklemekteydi. Salâhaddîn de askerlerini dağıtarak 
Remle’ye doğru ilerledi. Remle yakınlarında Tel Safiye Nehri’nin kenarında karşıya geçmek için 
uygun yer ararken aniden Haçlıların baskınına uğradı. Takiyüddîn’in ve kendi birliğinin 
kahramanca müdafaasına rağmen Salâhaddîn, ağır bir mağlubiyet almaktan kurtulamadı.332 Geri 
çekilen askerlerin büyük bir kısmı Mısırla Filistîn arasındaki Sinâ Çölü’nde kayboldu. Bunlardan 
bazıları yerli bedevîlerin eline düştü ve bedevîler tarafından Haçlılara satıldılar.333 Salâhaddîn 
                                                           
325 İbn Esîr, İzzeddîn, el-Kâmil fi’t-Tarih,  I-XI, (Thk. Muhammed Yusûf ed-Dakkâk), Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 2003, c. X, s. 
66-70. 
326 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 68; Şeşen, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, Çağ Yay., İstanbul, 1987, s. 95. 
327 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 79. 
328 Ali Muhammed Sallâbî, Selahaddîn Eyyûbî ve Kudüs’ün Yeniden Fethi, Çev. Şerafettin Şenaslan, Ravza Yay., İstanbul, 2010,  s. 
509. 
329 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 81-82. 
330 Sallâbî, Kudüs’ün Yeniden Fethi, s. 512. 
331 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 85. 
332 Remle yenilgisinin sebepleri için bkz. Sallâbî, Kudüs’ün Yeniden Fethi, s. 513. 
333  Ramazan Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbîler Devleti, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1983, s. 64-65. Remle 
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için acı bir tecrübe olan Remle yenilgisi, onun Haçlılar karşısında aldığı ilk ve son büyük 
yenilgiydi.334 

1.4. Beytü’l-Ahzan Kalesini Yıktırması 

Haçlılar, Remle’de elde ettikleri başarıdan cesaret alarak Dımaşk yoluna hâkim bir noktada 
bulunan Beytü’l-Ahzan mevkiinde Salâhaddîn’in bütün engellemelerine rağmen bir kale inşa 
ettiler.335 Salâhaddîn, bu kalenin yıkılması için çok ısrarcı oldu. Hatta onu yıkmaları için Haçlılara 
60,000 dinar teklif etti. Ancak Haçlılar, Salâhaddîn’in getirdiği bütün önerileri reddettiler. Çünkü 
bu kale vasıtasıyla daha birçok İslâm beldesini zapt edebileceklerini düşünüyorlardı. 336 
Salâhaddîn de İslâm beldelerinin Haçlı tehlikesinden emin olabilmesi için bu kalenin yıkılması 
gerektiğini düşünmekteydi. Bu sebeple harekete geçerek bu kaleyi kuşattı. Fakat kalenin çok 
müstahkem olması, ayrıca Haçlıların da kaledekilere yardıma gelmek üzere harekete geçtiklerini 
haber alan Salâhaddîn, muhâsarayı kaldırarak Haçlıları karşılamak üzere Merc-i Uyûn mevkiine 
gitti.337 Burada yapılan savaşta Salâhaddîn’in askerleri kesin bir zafer elde ederek Haçlıların 
birçok ileri gelenini ya öldürdüler ya da esir ettiler. Bu zaferden sonra tekrar kaleye dönen 
Salâhaddîn, beş günlük bir muhâsaradan sonra kaleyi zapt etti. Orada esir olarak tutulan birçok 
Müslüman esiri kurtaran Salâhaddîn, çok sayıda silah ve mal da ganimet olarak ele geçirdi. Daha 
sonra kaleyi tamamen yıktırdı.338 

Haçlılar birbiri ardınca yenilip Müslümanların kazandıkları zaferler karşısında bir şey 
yapamayınca Kudüs Kralı IV. Boudouin sulh talebinde bulundu. Salâhaddîn de onun talebini 
kabul ederek kendi şartlarına uygun olarak iki yıl geçerli olacak bir sulh anlaşması yaptı. Bu 
antlaşmanın müddeti beş yıldı (1180-1185).339 

Fakat Kudüs krallığına bağlı Kerek-Şevbek kontu Ernât, bu anlaşmaya uygun hareket etmiyor, 
Müslüman topraklara akınlar düzenleyip ahaliyi rahatsız ediyordu. Zaten Kudüs kralı da ona söz 
geçiremiyordu. Ernât, bu akınlarından birini de 577/1181 yılında düzenledi. O, bu saldırısında 
Teymâ’ya gitmeyi ve oradan da Medîne’ye geçerek orayı işgal etmeyi düşünmekteydi. Bundan 
haberdar olan Salâhaddîn’in Dımaşk nâibi Ferruhşâh, derhal Dımaşk askerlerini toplayarak 
Kerek’e saldırdı ve baştanbaşa yağmaladı. Daha sonra Ernât’ın hâkimiyeti altındaki diğer yerlere 
yöneldi. Bu durum Ernât’ı beldesini korumak üzere geri dönmek zorunda bıraktı.340 

1.5. Haçlıların Mukavemet Güçlerini Kaybetmeleri 

Haçlılarla sulh anlaşması yaptıktan sonra Mısır’a çekilen Salâhaddîn, 578/1182 yılına kadar 
orada kaldı. Ayrıca Suriye Bölgesi’nde uzun süre kıtlık hüküm sürmüş ve bu sebeple Suriye’den 
halktan ve tüccârlardan büyük bir kalabalık Mısır’a sığınmıştı. Bu yıl (578/1182) tekrar Şark 
Seferine çıkan Salâhaddîn, kıtlığın etkisini kaybetmesi üzerine Mısır askerlerinin yaklaşık yarısını 
yanına alarak yola çıktı.341 Beraberinde kıtlık sebebiyle Mısır’a sığınmış Suriyelilerden de büyük 
bir kalabalık bulunmaktaydı. Haçlılar bu kafileye saldırmak üzere Kerek’te toplanmıştı. Bundan 
haberdar olunca kardeşi Tacülmülûk Böri ile birlikte asker olmayanları Dımaşk’a gönderen342 
Salâhaddîn, yanındaki savaşçılarla Haçlı topraklarına saldırmaya başladı. Salâhaddîn’in bu 
saldırısı karşısında bir şey yapamayan Haçlılar, Kerek’ten dışarı çıkamadılar. Haçlıların Kerek’te 

                                                           
334 Sallâbî, Kudüs’ün Yeniden Fethi, s. 514. Remle yenilgisinin sebepleri için bkz. a.g.e., s. 513. 
335 Ramazan Şeşen, “Selâhaddîn-i Eyyûbî”, DİA, I-XLIV, TDV Yay., İstanbul, 2009, c. XXXVI, s. 338.    
336 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 95. 
337 Sallâbî, Kudüs’ün Yeniden Fethi, s. 516. 
338 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 95-96; Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 67-68. 
339 Sallâbî, Kudüs’ün Yeniden Fethi, s. 517; Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 68.  
340 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 105. 
341 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 68. 
342 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 110. 
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mahsûr kaldıklarını öğrenen Ferruhşâh da bundan istifade ederek onların topraklarına akınlar 
düzenledi. Bu akınlarda birçok ganimet ve esir elde edip Şakîf’i de ele geçirdi.343 

Salâhaddîn, Dımaşk’a varınca orada askerleriyle birlikte birkaç gün dinlendi. Daha sonra Haçlı 
topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Taberiye ve Baysân’ı yağmalayıp Kevkeb’i muhâsara 
altına aldı. Ayrıca bölgedeki bedevîleri de harekete geçirip Cinîn, Lacûn ve daha birçok yeri de 
onlara yağmalattı. Salâhaddîn, düşman topraklarında çok ilerlediğini görünce Dımaşk’a döndü. 
Bu seferden döndükten sonra Beyrut üzerine yürümeye karar verdi. Bu arada onun emri üzerine 
Mısır donanması da Beyrut önlerine gelmişti. Bir taraftan Mısır donanması, diğer taraftan da 
Salâhaddîn Beyrut’u kuşatmaya başladı. Bu kuşatmada Beyrut ve çevresinden birçok ganimet ve 
esir elde ettiler.344 

Salâhaddîn, bir yıl sonra 579/1183’te yılında Baysân üzerine yürüdü. Fakat Haçlılar, 
Müslümanlara karşı çıkma cesareti gösteremediler. Zira Haçlılar, artık saldırı gücünü kaybetmiş 
olup kendi ülkelerini korumada dahi zorluk çekmekteydiler. Bütün çabalarına rağmen Haçlıları 
savaşa çekemeyen Müslümanlar, ülkenin içlerine kadar akınlar yaparak bol miktarda ganimet ve 
esir elde ederek döndüler. Bu seferin akabinde aynı yıl Salâhaddîn, Kerek üzerine yürüdü ve 
orayı muhâsara etti. Haçlılar yine Müslümanlara karşı çıkma cesareti gösteremediler.345 Ertesi 
yıl, Kerek’i tekrar kuşatan Salâhaddîn yine Haçlıları bir türlü savaş alanına çekmeyi başaramadı. 
Ancak Kerekliler, bu defa diğer Haçlılardan yardım istemişlerdi. Bunun üzerine Haçlılar Kerek’e 
takviye güç göndermeyi kararlaştırdılar. Salâhaddîn, bunu öğrenince muhâsarayı kaldırarak 
Nablus, Hz. Zekeriya’nın türbesinin bulunduğu Sabastiya, Cinîn gibi civar beldelere saldırdı. Bu 
saldırılarda buraları ve yol üzerindeki daha birçok yeri yağmalayıp tahrip etti ve sonra Dımaşk’a 
döndü.346 

1.6. III. Raymond’un Salâhaddîn’e Bağlılığını Bildirmesi 

581/1185 yılında Kudüs kralı IV. Boudouin öldü. Onun yerine kız kardeşinin oğlu V. Boudouin 
geçti. Daha altı yaşında olan V. Boudouin için bir naîb arayışına girildi ve iktidar çatışmaları 
başladı. Bu iktidar mücadelesinde Trablus kontu III. Raymond başarılı çıkarak V. Boudouin’in 
nâibi olarak ülke yönetimini ele geçirdi. Fakat V. Boudouin de ertesi yıl öldü. Kral ailesinde onun 
yerine geçecek bir erkek de bulunmayınca onun annesi Kudüs’e gelen Guy de Lusignan ile 
evlenerek krallığı ona devretti. Bunun üzerine Haçlılar iki düşman kampa bölündüler. Bir grup 
Guy’ı desteklerken, III. Raymond’un başını çektiği diğer grup da buna karşı çıkıyordu. Ayrıca 
Guy’ın grubu III. Raymond’u daha önceki faaliyetleri hususunda hesaba çekmeyi planlayınca III. 
Raymond, büsbütün Haçlılardan ayrıldı ve gelip Salâhaddîn’e intisab etti. Salâhaddîn de onun 
krallığı elde etmesine yardımcı olacağı garantisini verdi. Hatta onu bütün Haçlıların kralı 
yapacağı sözünü verdi.347 

2. Hittîn Zaferi ve Kudüs’ün Fethi 

Kerek prinkepsi Ernat348 ile Salâhaddîn arasında sulh anlaşması yapılmış ve anlaşmaya göre iki 
tarafın tüccarlarına iki ülke topraklarını kullanım garantisi verilmişti. Ancak Ernât, yine anlaşmayı 
ihlal ederek, bu anlaşmaya dayanarak Kerek prinkepsliği topraklarından geçmekte olan bir Mısır 
kervanına saldırdı. Kervana el koyarken kervandakileri de esir almıştı. Salâhaddîn, Ernât’ı kınadı 

                                                           
343 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 110-111; Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 68-69. 
344 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 112. 
345 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 124-125. 
346 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 127-128; Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s.72. 
347 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 141-142. 
348 Ebû Şâme, Ernât hakkında şöyle demektedir: “O, Haçlıların en hilebazı, en kötüsü, en alçağı, en güvenilmezi, anlaşmaları en 
çok ihlal edeni, yemînini en çok bozanıydı.” Bkz. Şihâbeddîn Ebû Şâme, Kitâbu’r-Ravzateyn fî Ahbâr-ı’d-Devleteyn en-Nûriyye 
ve’s-Salâhiyye, Tah. İbrâhîm Şemseddîn, I-V, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrût, 2002, c. III, s. 176. 
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ve aldığı bütün malları ve esirleri bırakmasını hem ondan hem de Kudüs Kralı Guy’den istedi. 
Fakat isteğine kulak asılmadı. Bunun üzerine Salâhaddîn, bu ihanete güçlü bir karşılık 
verebilmek ve düşmana karşı kesin bir zafer elde etmek gayesiyle İslâm beldelerine çağrıda 
bulunarak asker istedi.349 Bu arada Hamâ hâkimi Melik Muzafferüddîn’e de Antakya prinkepsi 
III. Bohemond ile saldırmazlık anlaşması yapmasını emretmişti. Çünkü doğuda Müslümanlar 
arasında birlik sağlamış olan sultan, Haçlılara karşı yapılacak savaşın da tek cephede olmasını 
murad etmekteydi.    

Salâhaddîn’in çağrısı üzerine Diyarbakır, el-Cezîre, Musul ve Suriye’deki tabi’leri ya bizzât 
kendileri veya kumandanlarının emrinde Haçlılara karşı yapılacak cihâda katılmaları için asker 
gönderdiler.350 Büyük bir ordu toplayan Salâhaddîn, Muharrem 583/Nisan 1187 tarihinde 
Dımaşk’tan çıkarak güneye doğru hareket etti. Önce Havrân’ın kuzeydoğusunda bulunan 
Re’sü’l-Mâ’da karargâhını kurdu. Burada yeni katılacak askerleri beklemesi için oğlu Melik Efdal’i 
bırakan Salâhaddîn,351  Hassa birliğini alarak Busrâ’ya hareket etti.352  Zira Kerek prinkepsi 
Ernât’ın Hicâz’dan dönecek olan hac kafilesine saldıracağına dair istihbarat almıştı. Onların hac 
kafilesine saldırmalarını önlemek için Busrâ’da bekledi. Kafile bölgeden salimen geçip gittikten 
sonra Salâhaddîn, Kerek’i muhâsara etti. Bu arada Salâhaddîn, sefere çıkmadan önce Mısır’dan 
da takviye güç istemişti. Onun çağrısı üzerine o, Kerek önlerinde iken Mısır askerleri yetiştiler. 
Mısır askerlerinin katılmaları üzerine Salâhaddîn, Ernât’a bağlı toprakları yağmalamaya, yakıp 
yıkmaya başladı. Ernât ise Kerek’ten çıkma cesareti gösteremedi. Salâhaddîn, bu arada Ra’sü’l-
Mâ’daki karargâh’ta bekleyen oğlu Melik Efdal’e, Muzafferüddîn Gökbörü kumandanlığında 
seçkin bir askeri birliği akın yapmak üzere Akkâ topraklarına göndermesini emretti. Yola çıkan 
bu askeri birlik Saffuriye’ye vardığında Templier ve Hospitalier Haçlılarıyla karşılaşıp şiddetli bir 
savaşa tutuştular. Sonunda Müslümanlar muzaffer bir şekilde sultanla anlaşmalı Taberiye 
kontluğu topraklarından geçerek karargâha geri döndüler.353 Zira Salâhaddînle anlaşmalı III. 
Raymond, Taberiye kontesi Ehive ile evlendiği için Taberiye de ona aitti.354 Salâhaddîn, bu zafer 
haberini alınca Kerek’ten ayrılarak oğlu Melik Efdal’in yanına döndü355 ve orada bir ay kadar bir 
süre Musul, Mardîn ve Halep’ten gelecek askerleri bekledi.356 Haçlılar, Müslümanların kalabalık 
ordular hazırlayarak üzerlerine geldiklerini duyduklarında aralarındaki kırgınlıkları gidererek 
güçlerini birleştirdiler. Sultanla anlaşmalı III. Raymond’u da ikna ederek kendi taraflarına 
çekmeyi başardılar ve büyük bir ordu hazırlayarak Safuriye’ye hareket ettiler. Salâhaddîn, 
Haçlıların bu hazırlıklarından haberdar olunca gönüllüler hariç, toplanmış on iki bin iktâ’lı ve 
maaşlı askerle Taberiye’ye hareket etti. Taberiye dağının batı eteklerinde karargâhını kurdu ve 
düşmanın üzerlerine gelmesini bekledi. Fakat düşman yerinden hareket etmeyince Salâhaddîn, 
yanına hassa birliklerini alarak geceleyin Taberiye’ye baskın yapıp o gece orayı aldı. Taberiye 
kontesi Erive, Haçlılardan acil yardım istedi. Bu çağrı üzerine III. Raymond’un itirazlarına rağmen 
Haçlılar on binleri bulan bir kuvvetle Taberiye’ye doğru ilerlemeye başladılar.357 Daha önceki 
taktiklerini kullandılar. Ortada süvariler, etraflarında onları duvar gibi çevreleyen piyadeler 
vardı.358 Salâhaddîn, onları kuşatarak ilerlemelerini engellemeye çalıştı. Mevsim yazdı, şiddetli 
sıcaklar hüküm sürüyordu. Haçlılar susuz kaldılar. Bir ara bir su havzasına ulaştılarsa da bu havza 
küçük olup onlara yetmedi. Daha sonra suya yaklaşma ümidiyle Taberiye’ye doğru gittiler. 

                                                           
349 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 142. 
350 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 73. 
351 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 143. 
352 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 73. 
353 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 143-144. 
354 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 141. 
355 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 144. 
356 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 74. 
357 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 144-145. 
358 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 75. 
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Müslümanlar tarafından dört bir taraftan çepeçevre kuşatılmış Haçlıların bu maksadını anlayan 
Salâhaddîn, buna mani olmak için onların karşısına dikildi ve böylece onları savaşa girmek 
zorunda bıraktı. Müslümanların şiddetli hücumları karşısında safları dağılan Haçlılardan bir kısmı 
savaş meydanından kaçmayı başarırken bir kısmı da kral Guy de Lusingnan ile birlikte Hittîn 
Tepesi’ne çekildi.359 Hittîn Tepesi’nde tutunmaya çalışan kralın etrafında yüz elli kadar şövalye 
vardı. Bu şövalyeler, atlarından inerek kralın kırmızı çadırının etrafında toplandılar. Bunu gören 
Müslümanlar, atlarından inerek bu şövalyelere hücum ettiler.360 Sonunda kral Guy ve Kerek 
prinkepsi Ernât dâhil olmak üzere birçok Haçlı lideri ile birlikte çok sayıda Templier ve 
Hospitalier Haçlı esir olarak ele geçirildi. Bu arada Müslümanlar Gerçek Haç’ı da aldılar.361 

Hittîn Savaşında Kudüs Haçlı Krallığının silahlı kuvvetlerinin büyük bir kısmı imha edilirken ileri 
gelenleri de esir düşmüşlerdi.362 Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Salâhaddîn, hızlı bir fetih 
hareketine girişti. Mısır tarafından da kardeşi Melik Âdil, güneydeki kale ve şehirleri fethederek 
ilerlemekteydi. Salâhaddîn yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre içinde Taberiye,363 Akkâ,364 Mecdel-
Yabâ,365 Yafâ,366 Tibnîn, Sayda, Cübeyl, Beyrut,367Hayfa, Safuriye, Kayseriyya, Nasıra, Ma’layâ, 
Fûle, Şakîf, Nablus,368 Remle, Gazze, Darum, Yubna,369 Lüdd, Debbûriyye, Cînîn, Zerîn, Tûr, 
Askalân370 gibi stratejik öneme haiz birçok kale ile sahil bölgesindeki birçok şehir ele geçirildi.   

Hittîn Zaferinden sonra Müslümanlar, Kudüs’ün fethine odaklanmışlardı. Salâhaddîn, Mısır 
donanmasıyla deniz tarafını emniyete aldıktan sonra 15 Recep 583/20 Eylül 1187’de Kudüs’ü 
kuşattı. d’İbelin tarafından müdafaa edilen Kudüs şiddetli çarpışmalardan sonra aynı zamanda 
Mirâc Gecesinin de yıl dönümü olan 27 Recep 583/2 Ekim 1187’de kılıç hükmünde âmânla 
teslim alındı.371 Kudüs Fethinden sonra Sûr Kalesi muhâsara edildiyse de çok müstahkem olması 
nedeniyle ele geçirilemedi.372 Ancak hızlı bir fetih hareketine girişen Eyyûbîler birçok yönden 
aynı anda Haçlılara saldırarak onların elindeki birçok şehir ve kaleyi fethettiler. Böylece Sûr ile 
Şakîf Arnûn dışındaki bütün Kudüs topraklarının fethi tamamlanmış oldu.373 

SONUÇ 

Küçüklüğünden itibaren Kudüs’ü Haçlılardan kurtarmak idealiyle yetişen Salâhaddîn Eyyûbî, 
vefat edinceye kadar Haçlılara karşı hem savaş alanında hem de siyasî arenada mücadelesini 
sürdürmüştür. O, bu mücadelesinde Kudüs fethinden önce sadece doğu Haçlılarına karşı 
mücadele ederken Kudüs fethinden sonra ise hem doğu hem de batı Haçlılarına karşı mücadele 
etmiştir.   

Mısır’da Şiî-Fâtimî varlığına son verip kendi hâkimiyetini kuran Salâhaddîn, Nûreddîn Zengî’nin 
vefatına kadar ona bağlı kalmıştır. Onun 1974 yılındaki vefatından sonra onun yerine geçen 
küçük yaştaki oğlu Melik Sâlih’e bağlılığını bildirdi. Ancak etrafındaki muhteris emirlerin etkisi 

                                                           
359 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 146-147. 
360 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 75. 
361 İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 145-146. 
362 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 76. 
363 Taberiye fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 149. 
364 Akkâ fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 149. 
365 Mecdel-Yabâ fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 150. 
366 Yafâ fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 150. 
367 Tibnîn, Sayda, Cübeyl, Beyrut fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 151. 
368 Hayfa, Safuriye, Kayseriyya, Nasıra, Ma’layâ, Fûle, Şakîf, Nablus fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 
150.  
369 Bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 154. 
370 Askalân fethi konusunda detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 154-155. 
371 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 77; İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 154-155. 
372 Detaylı bilgi için bkz. İbn Esîr, el-Kâmil, c. X, s. 159-160. 
373 Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbî Devleti, s. 78. 
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altında kalan Melik Sâlih, Salâhaddîn’e ağır hakaretler içeren bir mektup kaleme aldı. Böylece 
Zengîler ile Eyyûbîler arasında sürtüşme başladı. Salâhaddîn, Zengîlerin hâkimiyeti altındaki 
Suriye topraklarına saldırıp bir kısmını ele geçirdi. Bunun üzerine Zengîlerin Halep kolu Haçlılarla 
işbirliği içine girdi. Haçlılar, bu işbirliğine binaen Eyyûbî hâkimiyeti altındaki topraklara saldırınca 
Salâhaddîn, bir taraftan Zengîlerle diğer taraftan da Haçlılarla mücadele etmek zorunda kaldı. 
Bu süre içinde gerçekleşen Aynü’l-Cerr Savaşı’nda Salâhaddîn’in ağabeyi Tûranşâh Haçlılar’a 
yenildi. Kısa bir süre sonra da Salâhaddîn, Remle Savaşında Haçlılara karşı ağır bir yenilgi aldı. 
Bu, Salâhaddîn’in Haçlılar karşısındaki ilk ve son büyük yenilgisiydi.  

Remle Savaşı’ndan sonra buradaki başarılarından yararlanarak Haçlılar, Beytü’l-Ahzan’da bir 
kale inşâ ettiler. Bu kale vasıtasıyla daha birçok İslâm beldesini zapt edebileceklerini 
düşünmekteydiler. Bu kale yapımını engellemek için Salâhaddîn, birçok girişimde bulundu. 
Ancak hiçbir önerisi kabul görmeyince iki taraf arasında Mec-i Uyûn Savaşı patlak verdi. Bu 
savaşta Müslüman askerleri kesin bir zafer elde ettiler. Bundan sonraki süreçte Haçlılar, 
mukavemet güçlerini kaybedip Müslümanlar karşısında bir varlık gösteremediler.  

Haçlılara karşı yürütülen mücadelelerde Salâhaddîn’in tek bir gayesi vardı: Kudüs’ü 
özgürleştirmek. Haçlılar, Salâhaddîn karşısında mukavemet edemeyince onunla bir saldırmazlık 
anlaşması yapmak zorunda kaldılar. Ancak bir süre sonra Haçlılar, anlaşmaya aykırı hareket edip 
bir Müslüman kervanına saldırınca Salâhaddîn, bağlı beyliklerden asker talebinde bulundu. 
Takviye kuvvetler gelince de Haçlı topraklarına saldırmaya başladı. Bu arada Haçlılar da 
aralarındaki kırgınlıkları bitirip Salâhaddîn’e karşı birlikte hareket ettiler. İki taraf arasında 
gerçekleşen Hittîn Savaşı’nda Haçlı ordusunun büyük bir kısmı imha edildi. Bu fırsatı 
değerlendirmek isteyen Salâhaddîn, hızlı bir fetih hareketine girişti. Kardeşi Melik Âdil de Mısır 
tarafından Haçlıları sıkıştırarak güneydeki kale ve şehirleri fethediyordu. İki ay gibi kısa bir süre 
içinde stratejik öneme haiz birçok şehir ve kale fethedildi. Hittîn Zaferi’nden sonra başta 
Salâhaddîn olmak üzere Müslümanlar, Kudüs’ün fethine odaklanmışlardı. Melik Âdil’in Mısır’dan 
gönderdiği donanmayla deniz tarafını güvence altına alan Salâhaddîn, Kudüs’ü muhâsara etti. 
Şiddetli çarpışmalardan sonra da 2 Ekim 1187 tarihinde kılıç hükmünde âmânla teslim alındı. Bu 
tarih, aynı zamanda hicrî olarak Mirac Gecesinin yıl dönümüydü: 27 receb 583. 
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Abstract    

Iğdır, which is an administrative district connected to the province of Kars until 1992, has a rich 
historical and cultural background due to its geographical location. It has traces of religious and 
cultural patterns one side from Anatolia and on the other side from the Iranian and Azerbaijani 
regions. Iğdır and its neighbours have been influenced by the mobility of Islamic world in this 
area since Sufism became institutionalized. Situated in the direction of passing way of Anatolia, 
sufi sects that were active in especially Turkestan, Horasan and Iran, Igdir took advantage of 
this rich Sufi culture during the Ottoman and Republican periods. The closure of the tekke 
(dervish lodge) and zawiyeh (a small dervish lodge) to the Republican period officially ended 
sufistic activities. However, this situation has not been enough to remove the activities of the 
sects and the sufi culture resulting from the ages which have been a serious acceptance among 
the people for centuries. For this reason, the activities of some of the Sufi sects such as the 
Naqshibendiyya and Kâdiriyye orders played a dominant role in the continuation of sufi culture 
in Igdır and its neighbours. Inter alia, the irshad activities (act of showing the true path) carried 
out by the Naqshbandi-Khalidi sheikhs of Bitlis Kufrevi Tekkesi, and Adıyaman Menzil Dergâhı 
were in the centre of Iğdır and Aralik district, they also performed activities in Sarıkamış and 
Kağızman, district of Kars. Some of the Kâdirî sheiks belonging to the Birifkan Tekkesi in Iraq 
have begun their activities in Aralik, the town of Iğdır can be counted as examples of sufi 
activities carried out in the name of the Karadiyya sect. Among the personalities that give life to 
Sufism around Igdir are Sheikh Shahabeddin Behdini, Sheikh Ebubekir Igdiri, Khalifa Yusuf Pufikî, 
Khalifa Eyyub Karabahi, Khalifa Zeynelabidin Kağızmanı, Khalifa Husnî Suphabi, Khalifa 
Muhammed Bashî and Khalifa Ahmed Shivekari.Igdir has a rich culture in terms of society and 
sect. Because Shiite-Jafari Azeris and Sunni-Shafi'i Kurds living in the region provide a colourful 
social structure. The gnostic Sufism which were adopted by Azeris spread more in Iran and Sufi 
activities having a rich infrastructure in Anatolia and adopted by Kurds have been influential in 
the continuation of sufi cultures in Igdir. Sufi activities in the Republican period played a 
positive and constructive role in strengthening the social structure in Igdir, serving unity and 
solidarity. 

Keywords: Republican Period, Iğdır, Sufi Culture, Sufis. 

Cumhuriyet Döneminde Iğdır ve Çevresinde Tasavvuf Kültürünü Yaşatan Mutasavvıflar 

ÖZET 

1992 yılına kadar idarî olarak Kars vilayetine bağlı bir kaza olan Iğdır, coğrafik konumu itibariyle 
zengin tarihî ve kültürel bir geçmişe sahiptir. Bir taraftan Anadolu’nun diğer taraftan İran ve 
Azerbaycan bölgelerinin dinî ve kültürel dokusundan izler taşımaktadır. Iğdır ve çevresi 
tasavvufun kurumsallaşmaya başladığı dönemden beri İslam dünyasında bu alanda meydana 
gelen hareketlilikten etkilenmiştir. Özellikle Türkistan, Horasan ve İran’da faaliyet yürüten 
tarikatların Anadolu’ya geçiş güzergâhında bulunan Iğdır, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 
bu zengin tasavvuf kültüründen istifade etmeyi bilmiştir. Cumhuriyet dönemine tekke ve 
zaviyelerin kapatılması resmi olarak tasavvufî faaliyetleri sonlandırmıştır. Fakat bu durum 
asırlardır halk arasında ciddi bir kabule mazhar olan tarikatların faaliyetlerini ve oluşan tasavvuf 
kültürünü ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Bu nedenle özellikle Nakşibendiyye ve Kâdiriyye 
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tarikatlarına mensup bazı mutasavvıfların Iğdır ve çevresindeki faaliyetleri, tasavvuf kültürünün 
bu bölgede devam ettirilmesinde başat rol oynamıştır. Bu meyanda Bitlis Küfrevî tekkesi ile 
Adıyaman Menzil Dergâhı’na bağlı Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinin yürüttükleri irşad faaliyetleri 
Iğdır merkez ve Aralık ilçelerinde olurken, Kars’ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de faaliyet 
yürütmüşlerdir. Irak’ta bulunan Birifkan Tekkesi’ne mensup bazı Kâdirî şeyhlerinin Iğdır’ın Aralık 
ilçesinde başlattıkları irşad faaliyetleri, Kâdiriyye tarikatı adına yapılan tasavvufî faaliyetlere 
örnek verilebilir. Iğdır ve çevresinde tasavvuf kültürünü yaşatan şahsiyetler içinde Şeyh 
Şahabeddin Behdînî, Şeyh Ebûbekir Iğdırî, Halife Yusuf Pufikî, Halife Eyyüb Karabahî, Halife 
Zeynelabidin Kağızmanî, Halife Hüsnî Suphabî, Halife Muhammed Başî ve Halife Ahmed Şivekarî 
gibi mutasavvıflar yer almaktadır. Iğdır toplumsal ve mezhebi açıdan zengin bir kültüre sahiptir. 
Zira bölgede yaşayan Şiî-Caferî Azerîler ile Sünnî-Şafiî Kürtler renkli bir toplumsal yapı arz 
ederler. Azerîler’in benimsediği ve daha çok İran’da yaygınlaşan irfanî tasavvuf ile Kürtlerin 
benimsediği ve Anadolu’da zengin bir altyapıya sahip olan ve tarikat faaliyetleri, Iğdır’da 
tasavvuf kültürünün sürdürülmesinde etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde tasavvufî 
faaliyetler, Iğdır’da toplumsal dokuyu güçlendiren, birlik ve beraberliğe hizmet eden olumlu ve 
yapıcı bir rol üstlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi, Iğdır, mutasavvıflar, tasavvuf kültürü 

GİRİŞ 

1992 yılına kadar idarî olarak Kars vilayetine bağlı bir kaza olan Iğdır, (Tuncel, 1999) coğrafik 
konumu itibariyle zengin tarihî ve kültürel bir geçmişe sahiptir. Bir taraftan Anadolu’nun diğer 
taraftan İran ve Azerbaycan bölgelerinin dinî ve kültürel dokusundan izler taşımaktadır. Iğdır ve 
çevresi tasavvufun kurumsallaşmaya başladığı dönemden beri İslam dünyasında bu alanda 
meydana gelen hareketlilikten etkilenmiştir. Bu bölgenin özellikle Türkistan, Horasan ve İran’da 
faaliyet yürüten tarikatların Anadolu’ya geçiş güzergâhında bulunması, yöre halkının dönemin 
tasavvufî faaliyetleri ve önde gelen mutasavvıflar hakkında bilgi edinmelerinde rol oynamıştır. 
Diğer taraftan Osmanlı döneminde Anadolu’nun pek çok şehrinde farklı tarikat mensuplarının 
açtıkları tekke ve zaviyeler (Öngören, 2012; Muslu, 2004; Yılmaz, 2007) ile Cumhuriyet 
döneminde bölgede irşad faaliyetleri yürüten mutasavvıflar sayesinde Iğdır ve çevresi zengin 
tasavvuf kültüründen istifade etmeye devam etmiştir.  

Iğdır’ın coğrafik ve kültürel olarak aynı havza içinde yer aldığı Kafkasya, Azerbaycan, İran ve 
Anadolu ile dinî ve tasavvufî iletişim ve etkileşimi, araştırılması gereken önemli bir konudur. Bu 
tebliğimizde Iğdır ve çevresinde özellikle tasavvuf alanında teraküm eden mirasın Cumhuriyet 
dönemine yansımalarını genel hatlarıyla ele almaya ve tasavvuf kültürünü bu bölgede yaşatan 
mutasavvıflardan bahsetmeye gayret edeceğiz. 

I. CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR BÖLGEDEKİ GENEL TASAVVUFÎ HAREKETLİLİK 

Anadolu’nun serhad şehirlerinden biri olan Iğdır, oldukça zengin bir tasavvufî iklime sahip olan 
İran, Azerbaycan ve Kafkasya bölgeleriyle aynı mana ve irfan havzasında yer almıştır. Coğrafik 
olarak uzak olmakla beraber Türkistan ve Horasan bölgelerindeki tasavvufî hareketliliğin de 
Iğdırdan Balkanlara kadar geniş bir alanda etkili olduklarını belirtmek gerekir. Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde farklı Türkmen boylarının Orta Asya’dan Anadolu’ya yaptıkları göçler 
sırasında geçici de olsa mesken tuttukları bölgelerden biri de Iğdır olmuştur. Kayı aşiretinin 
Anadolu’ya yerleşirken ilk yurt edindikleri yerlerden biri olması hasebiyle Iğdır (Tuncel, 1999), 
Osmanlı imparatorluğunun kurucu ailesi için de ayrı bir manevî değeri haizdir. 

Anadolu’nun Orta Asya ağırlıklı olarak henüz yeni yeni Müslüman topluluklarıyla tanıştığı 
dönemde, Kars’ta şehid düşen Ebu’l-Hasan el-Harakanî (ö. 425/1033) için Lala Mustafa Paşa bir 
tekke ve bir cami yaptırmıştır.(Uludağ, 1997) Ebu’l-Hasan el-Harakanî’nin manevî tesiri, içinde 
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Iğdır’ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada devam etmiş ve bölge halkı nezdinde saygın bir sûfî 
olarak günümüze kadar devam etmiştir. 

İran’dan Anadolu’ya intikal eden pek çok tarikattan söz edilebilir. Bunların içinde Kâzerûniyye, 
Sühreverdiyye, Safeviyye, Zeyniyye ve Celvetiyye tarikatları en çok öne çıkanlardır. 

Ebû İshak Kâzerûnî (ö. 426/1035)’ye nispetle İshâkiyye olarak da bilinen Kâzerûniyye Tarikatı 
(Harîrîzâde, No: 430), İran’ın Fars bölgesinde ortaya çıkmış Sünnî tarikattır. (Keyânî, 1389) Bazı 
mensupları tarafından Anadolu’ya taşınan tarikat faaliyetleri ağırlıklı olarak Bursa, Konya, 
Erzurum ve Edirne’de yoğunlaşmış ve devlet ricalinin desteğiyle de Kâzerûniyye Tekkeleri 
açılmıştır.(Algar, 2002) 

Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234)’nin kurduğu Sühreverdiyye Tarikatı (Harîrîzâde, 
No: 431), Bağdat’ı merkez edinse de İslam dünyasının pek çok bölgesinde yayılmıştır. 
Anadolu’da Fahreddîn Irâkî’nin Konya, Kayseri ve Tokat çevresinde yoğunlaşan irşad 
faaliyetleriyle tanınan Sühreverdiyye Tarikatı (Öngören, 2010), yine silsilesi Şehabeddin Ömer 
es-Sühreverdî’ye dayanan ve Zeynüddin el-Hâfî (ö. 838/1435)  tarafından Herat’ta kurulan 
Zeyniyye kolu yoluyla da Bursa, İstanbul ve Rumeli’de etkili olmuştur. (Öngören, 2013) 

XIV. Yüzyılda İran’ın Erdebil bölgesinde ortaya çıkan Safeviyye Tarikatı, Şeyh Safiyüddin Erdebilî 
(ö. 735/1334)’ye nisbet edilir. (Harîrîzâde, No: 431) Bu tarikat özellikle XVI. Yüzyıldan itibaren 
tasavvufî bir hareketten daha çok siyasî bir harekete dönüşen yapısıyla bilinmektedir. (el-Vâilî, 
2011) Safeviyye tarikatının Anadolu’da temsili Hamidüddin Aksarayî (ö. 815/1412) ve müridi 
Hacı Bayram-ı Veli (ö. 833/1429) ile gerçekleşmiştir. (Öngören, 2008) Hacı Bayram-ı Velî’den 
sonraki dönemde Aziz Mahmud Hüdayî (ö. 1038/1628) ile tarikat Celvetiyye adını almıştır. 
(Harîrîzâde, No: 430)  

Türkistan bölgesinde ortaya çıkan Yeseviyye Tarikatı’da Anadolu’da faaliyet yürüten Sünnî 
tarikatlardan biridir. Reşehât’ta Türkler arasında Ata Yesevî olarak bilindiği ifade edilen Hoca 
Ahmed Yesevî (562/1167)’nin (el-Kâşifî, 1971) kurucusu olduğu Yeseviyye, tasavvufî 
faaliyetlerini Türkçe olarak yürütmesi sebebiyle Anadolu’daki Türkmen obaları arasında saygın 
bir yer edinebilmiştir. 

Horasan Erenleri olarak bilinen ve daha çok Anadolu’daki heterodoks tasavvufî yapılanlar içinde 
yer alan dervişler ise Kalenderiyye, Babaiyye ve sonraları Bektâşiyye adıyla Anadolu’nun kadim 
tasavvuf kültürüne katkı sunmuşlardır. (Ocak, 2009) 

Azerbaycan bölgesinden Anadolu’ya intikal eden başlıca tarikat Halvetiyyedir. Sühreverdî 
şeyhlerinden İbrahim Zahid Gilânî (ö. 700/1301)’den sonra Ömer Halvetî (ö. 800/1398)’nin 
(Vicdânî, 1338-1341/III) kurucusu olduğu Halvetiyye tarikatının Anadolu başta olmak üzere 
İslam dünyasında yayılmasında Pîr-i Sânî ünvanına sahip olan Seyyid Yahya Şirvanî (ö. 
862/1457)’nin (Câmî, 1993; Vicdânî, 1338-1341/III) tesiri büyüktür.  

XVIII. Yüzyılın sonlarından itibaren Kafkasya bölgesinde güçlenen tasavvufî akımlar içinde 
Nakşibendî-Hâlidîler ve Kadiriyye tarikatı mensuplarının da isimlerinden bahsetmek gerekir. 
Özellikle Gazavât (Müridizm) hareketine liderlik yaparak Kuzey Kafkasya’da Ruslara karşı yarım 
asırdan fazla ciddi bir varlık gösteren Nakşibendî-Hâlidî mensubu Şeyh Şamil(ö.1288/1871)’den 
(Erel, 1961; Kaflı, 2004) günümüze kadar saygıyla bahsedilmektedir. İçinde çok sayıda tasavvuf 
erbabının yer aldığı Kafkas halkının, Osmanlı Rus savaşları sırasında yaşadıkları zorunlu ve toplu 
göçler, dolaylı olarak Anadolu’nun tasavvufî kültürüne katkı sunmalarıyla sonuçlanmıştır. 

XVIII. Yüzyılın ilk yıllarında Bayezit Sancağında vefat eden ve Nakşibendiyye Tarikatı mensubu 
olduğu bilinen Ahmed-i Hânî’nin bir âlim ve sûfî olarak hemen yanı başındaki Iğdır’ı etkilemediği 
söylenemez. Ahmed-i Hanî (ö. 1119/1707 )’nin vefatından yaklaşık yarım asır sonra İshak Paşa 
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Sarayına davet edilen Seyyid Abdurrahim Arvasî (ö. 1200/1786), Kâdiriyye tarikatını Van ve 
çevresinde temsil eden nüfuzlu bir aileye mensuptu. Yine Kâdiriyye tarikatına mensup olan 
Berzencilerden Seyyid Muhammed Berzencî Bayezid Sancağında irşad faaliyetlerinde 
bulunmaktaydılar. 

Yukarıda verilen bilgilerden anlaşıldığı üzere Iğdır’ı çevreleyen geniş ve tasavvufî anlamda çok 
münbit olan coğrafyadan çok sayıda tarikat mensubu Iğdır’dan geçerek Anadolu’ya 
yerleşmişlerdir. Bu tarikat mensuplarının tekke ve zaviye açmak için tercih ettikleri yerler daha 
çok o dönem ilim kültür merkezi olarak yoğun nüfusun yerleştiği Ahlat, Erzurum ve Kars gibi 
şehirler olmuştur. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise özellikle Kadiriyye ve Nakşibendiyye 
tarikatına mensup mutasavvıfların Iğdır’da tasavvufî faaliyet yürüttükleri bilinmektedir. 

II. CUMHURİYET DÖNEMİNDE IĞDIR VE ÇEVRESİNDE YAYGIN TARİKATLAR VE TANINMIŞ 
MUTASAVVIFLAR 

Cumhuriyet döneminde Iğdır ve çevresinde faaliyet yürüten iki büyük tarikattan söz etmek 
gerekir. Bunlar; Kâdiriyye ve Nakşibendiyye tarikatlarıdır.  

1. Kadiriyye Tarikatı: Iğdır ve çevresinde Cumhuriyet döneminde temsil edilen tarikatlardan biri 
Kâdiriyye’dir. Bu tarikat Miladî XII. Yüzyılda Bağdat’ın en etkin sûfîleri arasında yer alan Şeyh 
Abdülkadir Geylânî (ö. 561/1166)’nin adıyla tanınmıştır. (Vicdânî, 1338/II; Vassâf, 2011) Onun 
vefatından sonra tasavvuf alanında yetiştirdiği çocukları ve talebeleri yoluyla İslam dünyasında 
çok geniş bir alana yayılmıştır. Anadolu toprakları da Kâdiriyye tarikatının günümüze kadar 
varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmeyi başardığı önemli bölgelerden biridir. 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Iğdır ve çevresinde Kâdiriyye tarikatını temsil eden iki 
mutasavvıftan bahsedilir. Bunlar Şeyh Şahabeddin Behdînî/Iğdırî ve Şeyh Ebûbekir Behdînî/Iğdırî 
(1316/1899)’dir. (Birifkani, 2011) Bu iki mutasavvıfın mensup olduğu Birifkanî ailesi, günümüzde 
Kuzey Irak’ın Duhok şehri ile Musul bölgesinde yaklaşık dört asır boyunca ilmî ve tasavvufî 
faaliyetlere imza atan köklü ve saygın bir ailedir. Birifkanî ailesi aslen Hemedan göçmeni olan ve 
XIII-XVII. Yüzyıllar arasında Ahlat şehrinde Sühreverdiyye tarikatını temsil eden seyyid bir ailedir. 
Hemedan’da iken Hemedânî, Ahlat’ta yaşadıkları dönemde Ahlatî ve Kuzey Irak’a göç ettikten 
sonra ise ilk tekke açtıkları Birifkan köyüne nisbetle Birifkanî olarak tanınmışlardır.   

Tarikat silsilesi Irak’ın tanınmış Kâdirî şeyhlerinden Nureddin Birifkanî (ö.1268/1851) yoluyla 
Abdülkadir Geylanî’ye dayanan Şeyh Şahabeddin Behdînî, oğlu Seyyid Ebûbekir’in Irak’tan 
ayrılarak Anadolu’ya gelmesinin ardından o da oğlunun yanına gelmiş ve Iğdır’ın Aralık ilçesine 
yerleşmiştir. Iğdır’a yerleştikten sonra burada irşad faaliyetlerini başlatan ve ailenin tasavvufî 
geleneğini sürdüren Şeyh Şahabeddin, Aralık ilçesinde vefat etmiştir. Ağrı Dağı’nın eteğinde yer 
alan Karahacılı köyüne defnedilen Şeyh Şahabeddin için sonradan bir türbe yapılmıştır. 
(Birifkani, 2011) Şeyh Şahabeddin’in oğlu Seyyid Ebûbekir Behdînî/Iğdırî babasının vefatından 
sonra Bitlis’te irşad faaliyetlerinde bulunan Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Muhammed 
Küfrevî’ye intisap etmiş ve Nakşibendî şeyhi olarak Iğdır’a dönmüştür. Bir dönem Ağrı 
merkezinde Küpkıran köyünde ders veren ve irşad faaliyeti yürüten Seyyid Ebûbekir, daha sonra 
Erzurum’a gitmiş ve Karayazı ilçesinin Dargut köyüne yerleşmiştir. Dargut köyü Seyyid 
Ebûbekir’in irşad faaliyetinde bulunduğu son adresi olmuş ve 1899 yılında orada vefat etmiştir. 
(Birifkani, 2011)  

2. Nakşibendiyye Tarikatı:  

Buhara’dan dünyaya yayılan Nakşibendiyye tarikatı Şeyh Muhammed Bahaeddin Nakşibend 
(ö.791/1389)’e nisbet edilir. (Câmî, 1993; el-Kâşifî, 1971 ) XIV. Yüzyıldan günümüze kadar Orta 
Asya’dan Hint alt kıtasına oradan da Ortadoğu’ya yayılan tarikatın (Algar, 2013) XIX. Yüzyıldaki 
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en aktif temsilcisi Şehrezûrlu büyük âlim ve mutasavvıf Mevlânâ Hâlid’dir. (Kavak, 2016) 
Serhend merkezli ve İmam-ı Rabbânî’ye nisbet edilen Müceddidiyye hareketinden sonra 
Nakşibendiyye tarikatının en etkin ve yaygın kolu Ortadoğu’da Mevlânâ Hâlid’e nisbet edilen 
Hâlidiyye olmuştur.  

Cumhuriyet döneminde Iğdır ve çevresinin en yaygın tarikatının Nakşibendiyye-Hâlidiyye 
olduğunda şüphe yoktur. Osmanlı döneminde İslam dünyasının hemen her tarafında güçlü bir 
toplumsal kabule mazhar olan Nakşibendiyye-Hâlidiyye tarikatı mensupları, tekke ve zaviyelerin 
kapatılıp tasavvufî faaliyetlerin yasaklandığı Cumhuriyet döneminde de halk arasında 
faaliyetlerini yürütmeye devam etmişlerdir. 

Nakşibendiyye tarikatı mensuplarının yoğun olarak faaliyet yürüttüğü yerler daha çok Iğdır’ın 
çevresindeki bölgeler olmuştur. Bu meyanda isimlerinden bahsedilen Nakşibendî-Hâlidî şeyhleri 
arasında Halife Numan Karsî, Halife Yûsuf Pufikî, Şeyh Tahir Efendi Kağızmanî, Halife Eyyüb 
Karabahî, Halife Zeynelabidin Kağızmanî, Halife Hüsnî Suphabî, Halife Muhammed Başî en fazla 
tanınanlardır. (Küfrevî, 2013) Bu mutasavvıfların Bitlis’te bulunan Küfrevî dergâhına mensup 
olmaları ortak noktalarını oluşturmaktadır. 

SONUÇ  

Cumhuriyet döneminde tekke faaliyetlerinin yasaklanması ve tevhidi tedrisatla ilgili 
uygulamalarla, Osmanlı döneminde toplumsal alanda var olan farklı eğitim öğretim 
uygulamalarının tek çatı altında ve laik bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi hedeflenmiştir. 
Fakat toplumların alışkanlıklarını değiştirmeleri ve toplumsal dönüşüm tahmin edileceği üzere 
kolay bir hadise değildir. Nitekim ülkemizde dinî ve tasavvufî anlamda toplumun benimsediği 
kurumsal yapıların (medrese-tekke) faaliyetleri yasaklansa da, Anadolu insanı bu iki alandaki 
faaliyetleri gayr-i resmi ve gönüllülük esasına göre yürüten ilmiye ve sûfiyye sınıfı mensuplarına 
sahip çıkmıştır. Anadolu’da bu dinî tasavvufî faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerden biri de Iğdır 
olmuştur. 

Osmanlı dönemine göre Cumhuriyet döneminin özellikle tasavvufî faaliyetler açısından daha 
yaygın ve zengin bir görüntü arz ettiği görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Iğdır ve 
çevresinde faaliyet yürüten iki tarikattan bahsedilir. Bunlar Kâdiriyye ve Nakşibendiyye 
tarikatlarıdır. 

Iğdır’da Kâdiriyye tarikatı adına faaliyet yürüten Şeyh Şahabeddin Behdînî/Iğdırî ve Şeyh 
Ebûbekir Behdînî/Iğdırî, Kuzey Irak’ın tanınmış sûfî ailelerinden Birifkanîlere mensupturlar. Bu 
mutasavvıflardan Şeyh Ebûbekir Iğdırî, sonradan Bitlis’te bulunan Nakşibendî şeyhi Muhammed 
Küfrevî’ye intisap ederek Iğdır’da Nakşibendiyye tarikatını temsil etmiştir. 

Iğdır ve çevresinde tasavvufî hareketlilik adına en etkin mutasavvıflar ise Nakşibendiyye tarikatı 
mensupları olmuşlardır.  Bu meyanda isimleri en çok öne çıkan Nakşibendî-Hâlidî şeyhleri 
Küfrevî Tekkesi’ne mensup olan Halife Yusuf Pufikî, Halife Eyyüb Karabahî, Halife Zeynelabidin 
Kağızmanî, Halife Hüsnî Suphabî, Halife Muhammed Başî ve Halife Ahmed Şivekarî’dir. 

Cumhuriyet döneminde Iğdır ve çevresinde faaliyet yürüten mutasavvıflar,  toplumsal alanda 
renklilik arz eden Şiî-Caferî Azerîler ile Sünnî-Şafiî Kürtler’in ortak bir yaşam kültürü 
oluşturmalarında yapıcı rol oynamışlardır. 
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The Dilemmas used in the Legend of Ağrı Mountain 
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ABSTRACT 

The novel called Ağrı mountain legend, which was taken as semi-legendary semi-real by Yasar 
Kemal, is regarded as a folk legend. The legend of Agri Mountain, written in poetry language 
mastery, is a blended form of novel and epic. Anatolia, which has complexity and accumulation 
of civilizations, is a mysterious geography where nomadic culture and resident cult have 
merged.  In Anatolia, this encounter and fusion has resulted in rich and far superior mythology, 
folklore, folk literature, epic, legend and language.  Anatolia, Yunus Emre, Pîr Sultan, 
Karacaoglan, Nedim, Sheikh Galip, Nazim Hikmet and many more artisans have earned to 
Turkish nation and humanity.  The language of these artisans is lean, rich and fluid.  Yasar 
Kemal's language also has these characteristics.  Nomadic society has a very rich oral literature 
and language. This culture, which is synthesized by blending with established culture in 
Anatolia, provided enormous wealth. Yaşar Kemal, who is an important representative of 
contemporary Turkish literary language, has created a poetic novel language specific to himself 
by taking advantage of all these riches. The author benefited from the accumulation of Turkish 
culture, literature, folklore and Anatolia. He wrote his works using all the possibilities of the 
Turkish language. The legend of Agri Mountain is a small and rich work that can be a source of 
many disciplines. In this study, a clear scale of the Turkish language, the dilemmas / repetitions 
/ sequences / dual repetitions were examined. The dilemmas studied by many linguists are 
defined by different names: Muharrem Ergin, dilemers "Repetitions", Grönbech uses the term 
"sorts" instead of "dilemmas", Korkmaz preferred the statement of dilemma. The dilemmas are 
used frequently in Old Turkish. In Turkic, dilemmas are formed in seven different ways.  It has 
semantic and structural features in terms of meanings.  In this study, the dilemmas used by 
Yaşar Kemal in his novel "The Legend of Agri" were studied. The dilemmas detected in the 
writing, they were evaluated in terms of meaning and form together with the sentences they 
used. Yasar Kemal's unique uses were identified.  It has been observed how functional positions 
of the dilemmas that stand out in the basic vocabulary of the Turkish language are located in 
the Legend of Agri. 

Keywords: Legend of Agri Mountain, Yaşar Kemal, Dilemmas, Turkish language, Anatolia. 

Ağrıdağı Efsanesi’nde Kullanılan İkilemeler 

ÖZET 

Yaşar Kemal tarafından yarı efsane yarı gerçek olarak kaleme alınan Ağrıdağı Efsanesi adlı 
roman, bir halk destanı olarak değerlendirilmektedir. Şiir dili ustalığıyla yazılan AE, roman ile 
destanın harmanlanmış biçimidir. Uygarlıklar karmaşası ve birikintisi olan Anadolu, göçebe 
kültür ile yerleşik kültürün kaynaştığı münbit bir coğrafyadır. Bu karşılaşma ve kaynaşma sonucu 
Anadolu’da zengin ve çok daha üstün bir mitoloji, folklor, halk edebiyatı, destan, efsane ve dil 
meydana gelmiştir. Büyük bir göze, kaynak olan Anadolu; Yunus Emre’yi, Pîr Sultan’ı, 
Karacaoğlan’ı, Nedim’i, Şeyh Galip’i, Nazım Hikmet’i ve daha nice sanatkârı Türk milletine ve 
insanlığa kazandırmıştır. Bu sanatkârların dili yalın, zengin ve akıcıdır. İşte Yaşar Kemal’in dili de 
bu özelliklere sahiptir. Göçebe toplumun çok zengin bir sözlü edebiyatı, dili vardır. Anadolu’da 
yerleşik kültürle harmanlanarak, sentezlenen bu kültür,  çok büyük bir zenginlik sağlamıştır.  

Çağdaş Türk edebiyat dilinin önemli bir temsilcisi olan Yaşar Kemal, tüm bu zenginliklerden 
yararlanarak kendisine özgü şiirsel bir roman dili oluşturdu. Yazar, Türk kültürünün, 



 

 

318 
 

edebiyatının, folklorunun ve Anadolu’nun birikiminden yararlandı. Türk dilinin tüm imkânlarını 
kullanarak eserlerini kaleme aldı. AE birçok disipline kaynak olabilecek küçük ve zengin bir 
eserdir. Türk dilinin zengin ve işlevsel bir mantık ve kullanım sistemini barındırdığı öteden beri 
dilbilim literatüründe kabul gören bir gerçekliktir. Bu çalışmada, Türk dilinin bariz bir ölçeği olan 
ikilemeler/yinelemeler/sıralamalar/ikili tekrarlar incelendi. Birçok dilbilimci tarafından çalışılan 
ikilemeler, farklı adlarla tanımlanmıştır: Muharrem Ergin, ikilemeleri “Tekrarlar” , Grönbech 
“ikilemeler” yerine “sıralamalar” terimini kullanır, Korkmaz ikileme (hendiadyoin) ifadesini 
tercih etmiştir. Eski Türkçede de ikilemeler çok sık kullanılmaktadır. Türk dili yapısında önemli 
bir özellik de ikilemedir. Anlama zenginlik ve kuvvet katan ikilemeler, vurguyu da sağlayarak 
aynı zamanda bir ahenk kazandırma özelliğine de sahiptir. Türkçede, İkilemeler yedi farklı yolla 
oluşturulmaktadır. İkilemeler kuruluş ve anlamları bakımından anlamsal ve yapısal özellikler 
taşımaktadır. Bu oluşumlarda anlam ve yapı özellikleri bakımından farklı anlam, görev ve tür 
özellikleri kazanmaktadır.  Bu çalışmada, Yaşar Kemal’in “Ağrıdağı Efsanesi” adlı romanında 
kullandığı ikilemeler ele alınarak bunlar üzerinde çalışıldı.  

Metinde tespit edilen ikilemeler içerisinde kullanıldıkları cümle ile birlikte alınıp onlar, anlam ve 
biçim bakımından değerlendirildi. Yaşar Kemal’in kendisine özgü kullanımları tespit edildi. Türk 
dilinin temel söz varlığında öne çıkan ikilemelerin Ağrıdağı Efsanesi’nde ne kadar işlevsel 
konumlandırıldıkları gözlemlendi. 

Anahtar kelime: Ağrıdağı Efsanesi, Yaşar Kemal, ikilemeler, Türk dili, Anadolu 

AĞRIDAĞI EFSANESİ’NDE KULLANILAN İKİLEMELER 

İkilemeler ayrı yazılırlar, aralarına herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. İkilemeler çekim 
eki aldıkları gibi yapım ekleri de alabilirler. Bazı ikilemeler zamanla kalıplaşarak birleşik sözcükler 
gibi bitişik yazılırlar. İkilemeler deyim içinde geçebildiği gibi cümlede farklı tür (isim, sıfat, zarf) 
olarak da kullanılabilir. 

Türkçenin dil sistem yapısına uygun olan ikilemeler ulaşılabilen ilk metinlerden günümüz 
Türkçesine kadar hem stilistik hem anlam bilgisi bakımından çok sık kullanılan sözcük 
birimleridir. Türk dilinin her döneminde anlatımı etkili ve güçlü kullanan, metni güzelleştiren, 
metine akıcılık ve ahenk kazandıran ikilemelere sıkça rastlamak mümkündür.  Türk dilinin her 
evresinde; Göktürk Yazıtları, Uygur Türkçesi, Kutadgu Bilig, Divanü-Lûgati‟t Türk, Harezm 
dönemi eserlerinde ikilemelere oldukça yer verilmiştir. Birer dilsel yapı olarak yer alan 
ikilemeler, sözlükbilim ve anlambilim disiplinlerinin de çeşitli yönlerle çalışma konusu 
edinilmiştir. Türkçenin en eski yazılı kaynaklarından itibaren ikilemelerle çokça karşılaşmaktayız.  

Türkçenin eski ve çağdaş tüm lehçelerinde ikilemeler anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, 
zenginleştirmek ve metne akıcılık kazandırmak için kullanılmıştır. “Göktürk yazıtlarında 15, 
Uygur Türkçesinde 262, Kutadgu Bilig‟de 197, Divanü-Lûgati‟t Türk‟te 162 ve yine Nehcü'l-
Ferâdîs, Kısasü'l-Enbiyâ ve Mukaddimetü'l-Edeb gibi Harezm dönemi eserlerinde pek çok 
ikilemenin yer aldığı konuyla ilgili çalışma yapanlar tarafından ortaya konulmuştur. (Alkaya, 
2008:38)” 

Çalışma konusu olan ikilemeler/ikili tekrarlar, Türk dil söz varlığında önemli yer tutan yapılardır. 
İkileme olarak tanımlanan ve kavramlaştırılan bu yapılar, sesbirimsel, anlambirimsel, 
biçimbirimsel ve sözcükbirimsel olarak değerlendirilir. İkilemeler/ikili tekrarlar /yinelemeli 
yapılar, diğer Türkçe evrelerinde olduğu gibi Türkiye Türkçesinde de çok yoğun bir kullanıma 
sahiptir. Ağrıdağı Efsanesi küçük bir kitap olmasına karşın, romanda oldukça yoğun bir ikileme 
kullanımı bulunmaktadır. 
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”Türkçede aynen tekrarlar, eş manalı tekraralar, zıt manalı tekrarla, ilaveli tekrarlar olmak üzere 
dört çeşit tekrar vardır.” (Ergin, 1985:337)  

“ Tekraralar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana gelen kelime 
guruplarıdır. Tekrarı meydana getiren iki kelimenin tekrara iştiraki tamamıyla bir birine 
eşittir”(Ergin, 1985:337) 

Leyla Karahan, tekrar grubu içinde ele aldığı ikilemeleri “bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi 
karşılamak üzere es görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubu” olarak tanımlar ve 
özelliklerini şöyle sıralar (Karahan, 2004: 60-62): 

a. Grupta yer alan kelimeler arasında hem şekil, hem de anlam ilişkisi vardır. 

b. Tekrarlar, anlamı kuvvetlendirir; nesne ve harekete çokluk, süreklilik ve beraberlik anlamı 
kazandırır. 

c. Bağlama ve çekim edatları dışında bütün kelimelerle tekrara grubu kurulabilir. Ünlemler 
tekrara elverişli kelimelerdir. 

c. Grubu meydana getiren unsurlar çekim eki taşıyabilir. 

d. Grup içindeki kelimeler, eş görevlidir. Genellikle kelimeler arasında belirli bir ses düzeni 
bulunur. Bundan dolayı, tekrar gruplarının birçoğunda unsurların yeri değiştirilemez. 

e. Grupta yer alan kelimelerden biri, zaman içinde tek başına kullanımdan düşmüş olabilir. 

f. Tekrar grupları, söz dizimi içinde isim, sıfat, zarf ve fiil görevi yapar. 

g. Bu grupta her unsur kendi vurgusunu taşır. Kelimeler arasına virgül konmaz.” 

“Türkiye Türkçesi gramerciliğinde geçmişten bugüne söz konusu kavram için farklı 
araştırmacılarca atıf gurubu, ikizleme, katmerleme, ikiz kelime, kelime ikilemesi, tekrar, çift 
kullanış, koşma takım, yakın anlamlı çift, ikizlenme vb. terimlerinin kullanımını görmekteyiz.” 
(Topaloğlu, 1989:87 ) 

Her ne kadar dil bilim insanları ikilemeleri/yinelemeleri/tekerlemeleri farklı farklı tanımlasalar 
da Türk dili yapısında yedi yolla bu söz varlıkları yapılmaktadır.  

Türk dil bilim insanları, ikileme/yinelemeler için yukarıdaki alıntılarda da değinildiği gibi 
birbirinden farklı tanımlar yapmaktadırlar. Metinler incelendiğinde yedi farklı yolla ikilemeler 
oluşturulmaktadır.   

Türk dilinde yedi farklı anlamsal özelikte ikileme oluşturulmaktadır. 

   -Aynı sözcüğün tekrarıyla 

  -Eş veya yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla  

  -Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla 

  -Bir sözcüğün anlamlı diğer sözcüğün anlamsız olmasıyla 

  -Her iki sözcüğün de anlamsız olmasıyla  

  -yansıma sözcüklerinden oluşan kelimelerin tekrarlamasıyla  

   -Aynı sözcüğün başına ‘’m” getirilmesiyle ikilemeler /yinelemeler oluşturulmaktadır.                                                                                                                         

 “Yazarlığı, çocukluğundan beri sözlü edebiyatın pek çok ürünüyle şekillenen Yaşar Kemal’in 
kaleme aldığı romanlardaki halk anlatıları yansımaları sadece motif, tema ve konulardan ibaret 
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değildir. Halk anlatılarının yapısal unsurları da Yaşar Kemal’in romanlarının belirleyici 
özelliklerindendir.” (Zariç, 2012:3338) 

Üslup kadar dilin de önemli olduğunu sık sık vurgulayan yazar, Türk dilinin yaşadığı evreler 
sonucunda önemli bir zenginliğe ulaştığını dile getirir. Bu var olan zenginlik içerisinde önemli 
olan sanatkârın kendi özgün dilini oluşturmasıdır. Çukurova’nın dilini olduğu gibi eser 
aktırılamayacağını, o yörede yaşanan olayın yazarın özgün üslubu ile esere aktarılması 
durumunda sanatkârın dili, kişiliği olabileceğini ifade eder. Yaşar Kemal, Türkçenin yüzyıllar 
boyunca gelişimi üzerinde genel olarak durduktan sonra, Anadolu Türkçesinin zenginliğinin 
sebeplerini sıralamış ve bunları üç madde halinde açıklamıştır. Yaşar Kemal, öncelikle 
Anadolu’nun bir uygarlıklar karmaşası, kültürler ve çeşitli uluslar köprüsü, büyük bir birikinti yeri 
olduğunu vurgulamış; çeşitli göçlerin göçebe kültürünü Anadolu’ya taşıdığını, bunun da yerleşik 
kültürün diliyle karışıp aşılandığını ileri sürmü ştür.374   

Çağdaş Türk edebiyat dilinin önemli bir temsilcisi olan Yaşar Kemal, tüm bu zenginliklerden 
yararlanarak kendisine özgü şiirsel bir roman dili oluşturdu. Yazar, Türk kültürünün, 
edebiyatının, folklorunun ve Anadolu’nun birikiminden yararlandı. Türk dilinin tüm imkânlarını 
kullanarak eserlerini kaleme aldı. AE birçok disipline kaynak olabilecek küçük ve zengin bir 
eserdir. Türk dilinin zengin ve işlevsel bir mantık ve kullanım sistemini barındırdığı öteden beri 
dilbilim literatüründe kabul gören bir gerçekliktir. 

Yaşar Kemal, Ağrıdağı Efsanesi romanında kullandığı ikileme /yineleme yapılar; sesbirimsel 
tekrarlar (phonological reduplication), biçimbirimsel tekrarlar (morphological reduplication), 
sözcükbirimsel tekrarlar (lexical reduplication), anlambirimsel tekrarlar (hendiadyoin)dan 
oluşmaktadır. 

Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler 

Bakır rengi toprağın üstüne yer yer taze bir yeşil çimen serpilir. Sonra gölün mavisi başlar. (s.9) 

Daha gün doğmadan Ağrıdağının harman olmuş yal yalp yanan yıldızların altından kavallarını 
bellerinden çıkarıp Ağrıdağının öfkesini çalmaya başlarlar .(s.9) 

Uzun, ak halkalar çizer üst üste. Ak halkalar tel tel gölün son mavisine düşer, tam günün battığı 
anda kavalcılar çalmayı keserler. (s.11) 

Aşağılardan kırmızı kayalıkların uçları yer yer gözükmeye başlamış sarı karçiçekleri uç vermişti. 
Çok uzaklardan, arka arkaya katarlanmış turnalar salınarak geçiyorlar.(s.13) 

Az bir zamanda atın ünü İrana, Turana ulaştı. Bu hali, Ahmedin başına gelip konan devlet kuşunu 
türlü türlü yorumladılar. Kimi hayra yordu, kimi şerre …(s.16) 

…Sofi değneğine basa basa, ak uzun sakalı titreyerek Ahmede geldi.(s.17) 

Bu kişi Sofiydi. Paşaya dik dik baktı. Kartal gözleri kıvılcımlıydı.(s.19) 

En sonunda beyler aralarında toplandılar. Bu iş böyle nereye varacaktı, dolaş dolaş ne 
olacaktı?(s.23) 

Beyler gene toplandılar, uzun uzun konuştular, Molla Kerim gene geldi paşaya…(s.23) 

Beyazıda saraya döndüler. Paşa beyleri divana topladı her birisini teker teker armağanladı.(s.23) 
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O, kız kardeşlerinden başka türlüydü. Ağrıdağı kadınları gibi üst üste dökmeli fistanlar giyer, 
saçlarını kırk örgü yapardı.(s.26) 

Şemdinan beyleri, Ağrılıların ileri gelenleri, beyleri, Ağaları toplandılar, uzun uzun 
tartıştılar.(s.30) 

Musa beyin gözlerinden yaşlar geldi. Uzun uzun çaldıktan sonra kavalı Ahmede verdi.(s.31) 

Ahmedin sarışın, kıvır kıvır altın sarısı pırıltılı sakalı uzundu dalga dalgalıyd.ı (s.32) 

Uzun boyluydu. Saçları kıvır kıvır alnına dökülüyordu (s.32) 

Memo bazı bazı zindanın kapısını açık bırakıyor, kendisi ortadan yitip gidiyordu.(s.34) 

Ovanın üst üste, göğe doğru uzanan, uçan yolları, kuşları…çakılmış harman harman yıldızlar ve 
yıldızlar geceleri çalkanırdı, yolları, göğe çekilen ince sular ışıltısında kıvrım kıvrım koyakları, üst 
üste ,üç sıra…(s.36) 

Artık her şey bilinçli, inceden inceye biliyordu. Kurtuluşu kalmamıştı. (s.37) 

Memo öyle kala kalmıştı. Neden sonra başını ağır ağır kaldırdı, Gülbahara baktı. Gözleri bir 
ölüm acısındaydı. Can çekişen bir adamın gözlerinin ölüm pırıltısındaydı.(s.38) 

Oraya, Memonun odasının kapısına oturdu, uzun uzun ağladı.(s.38) 

Gülbahar onun başında, bekledi bekledi, ötekinde hiçbir değişiklik olmadı.(s.41) 

Demek Tanrı böyle yazmış. Bu at, bu kız bana Tanrının, Ağrının armağanıdır. Buna layık olmak 
gerek. Gülbahar bir Ağrı çiçeği gibi keskin kokulu, kütür kütür sağlıklı, baş döndürücüydü.(s.42) 

Geniş değil de iri yuvarlak parıl parıl yanan billur kırmızısı bir elmaya benziyordu.(s.46) 

Gülbaharın gözü önünde onun başını vuracaklar, kanlı başını sırığa geçirip alay alay kasabada 
dolaştıracaklardı.(s.47) 

…ta uçurumun dibine kayalara çarpa çarpa paramparça düşecekti.(s.47) 

Hiç kimseyi dinlemezler ama, umucuyu, yakarıcıyı da kim olursa olsun, niçin olursa olsun kolay 
kolay eli boş çevirmezlerdi. (s.47) 

Derdime çareyi bulsan bulsan, sen bulursun Yusuf, dedi (s.49) 

Birden sözünü bıçak gibi kesti, dik dik Gülbahara baktı… (s.50) 

… beni parça parça ederler. (s.50) 

Ve sabahlara dek, dükkanın kapısından dışarıya, karanlığa top top kıvılcımlar fışkırdı.(s.51) 

Hüsonun dükkanın kapısından kıvılcımlar akıyordu geceye. top top…(s.52) 

Gecede Sofiyle bir süre karşı karşıya kaldılar. Ne sofi konuştu ne Gülbahar.(s.52) 

Hüso karşılık vermedi. Hep öyle düşündü kaldı. Ocaktaki közler yavaş yavaş karardı, demir 
soğudu, buz gibi oldu. Hüso yerinden kıpırdamadı (s.55) 

Meşe ağacı da Kervan Şeyhi kadar kutsaldı. Belki de ondan daha çok. Ağacın, Kervan Şeyhinin 
birçok kerametlerini anlata anlata bitiremiyorlardı.(s.57) 

Geceydi, demircinin kapısından kıvılcımlar top top geceye fışkırıyordu. Yıldızlar Ağrıdağnın 
apaydınlık olmuş ayaz gecesinde, gökyüzüne irili ufaklı serpilmişlerdi.(s.60) 

Mahmut Han renk renk mermer direkli sarayının büyük salonunda dört dönerken bağırıyordu… 
(s.62) 
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Memo ayakları birbirine dolana dolana sarayın kapısına yürüdü.(s.62) 

Geldi geleli hiç kimse ona dokunmamıştı. Takımları gecede donuk donuk parlıyordu.(s.62) 

Gene atın yanına vardı. Gene öfkesi şahlandı. Atın dört yanını bir uğultuda dolaştı, dolaştı, ter 
içinde kaldı, yeniden kılıcını çekti.(s.64) 

Gülbahar doğan güne olanca mutluluğuyla uzun uzun gerildi. (s.65) 

Bu at geldi artık Ahmet gidecekti. Bir daha hiç hiç Ahmedi göremeyecekti…(s.65) 

Bütün bir ömür dönüp dönüp bu gecenin tadını yaşayacaktı.(s.65) 

Her gelen sarayın kapısındaki atın çevresinde şöyle bir dolanıyor, atın inceden inceye gözden 
geçiriyor.(s.66) 

Kürt beyleri el pençe divan, yüreklerinde sonsuz bir başkaldırma istemi, saraydan, yıkılmış, 
dışarıya çıktılar. Gene atın çevresini dolanıp uzun uzun atı gözden geçirdiler. (s.66) 

Gülbahar sessiz, siğil siğil ağlıyor, içinden: ağı vereceğim ona… (s.67) 

Acele, acele, acele edin günün ışımasına az kaldı .(s.71) 

Ve onlar gider gitmez Memo ortadan yitiverdi. Gülbahar onu aradı aradı bulamadı.(s.71) 

Memo dövüşe dövüşe kalenin burcuna kadar, bu sabah, bu saatta adamların başları vurulacağı 
yere kadar geldi.(s.71) 

Anası başucuna oturmuş ağlıyordu. Babası diyordu ki: alışır, alışırsın. Bu dünyada başka türlü 
yaşamasının hiçbir çaresi yok… (s.74) 

Gülbahar her şeyi bir bir düşündü. Yusuf varıp at meselesini, demirci babasına söylerse her şey 
anlaşılacaktı.(s.77) 

Sonra Yusufu yerden kaldırıp yanına oturttu saçlarını okşamaya başladı. Yusuf ağır ağır kendine 
geliyordu.(s.80) 

Beni öldürmeyecek misin? Gözlerimi oymayacak mısın? diye şaşkınlıktan kocaman kocaman 
açılmış korkulu gözlerle sordu.(s.80) 

…top top, dönen, bir boranda esen yıldızlar.(s.82) 

Gün açıldıkça kalabalıklar, kalabalıklar, dağılan bir sisin altından usul usul çıkar gibi, etekleri 
dalgalanan gecenin içinden çıktılar.(s.83) 

Ahmet konuşmadı. Doğudaki dağların başı ağarıyor, koyu ışıklar yataklarının üstüne pare pare 
düşüyordu.(s.89) 

Ahmedin kendine dokunmadığının sebebini o da şöyle, kopuk kopuk seziniyor…(s.89) 

Rüstem paşa onun namesini okumuş okumuş gülmüştü. Karnını tuta tuta, bayıla bayıla, ulağa 
gecenin kalabalığını anlattıra anlattıra gülmüştü.(s.95) 

Bir hayal olur gölün üstüne kayar, pare pare solarak ovada erir, çekilir, yok olur. (s.97) 

Delik delik Ağrının her yerini aradılar. Dağ, çobanı sakladı. Çoban yalıma kesti. On beş köyün 
insanı bu sefer de kızın ardına düştüler. (s.97) 

Sabah güneşi ile birlikte, keçe külahlı, renk renk keçi, geyik, tay postlarına bürünmüş, uzun 
bıyıklı uzun boylu erkekler ve üst üste giydikleri fistanları, bin bir renkle donanmış, altın gümüş 
halkalı kofileriyle ve iri, kara ceren gözleri ve ince bilekleriyle kadınlar kaynaştı.(s.106) 

Sonradan başlarına geleceği bile bile yıkmaya mecburlar. (s.109) 
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Çadırların önünden yıldız yıldız ateşler yanmaya başladı.(s.110) 

Üç gündür doğacak bir gün gibi Ağrının doruğunda patlayacak ateşi bekliyorlardı. Gözleyi 
gözleyi gözleri dört olmuştu. (s.110) 

Tan yerleri ışıdı, kuyruk yıldızı yalp yalp kıvılcımlanarak mavi, kendi yöresinde harmanlandı. 
(s.111) 

Şimdi homurdanmaya başladılar, yönlerini de ağır ağır saraya döndüler.(s.111) 

Kalabalık derinde uğuldadı. Bir kaç kere bir uçtan bir uca dalgalandı.(s.111) 

Mahmut Han iri gözlerini kalabalığın üstünde uzun uzun gezdirdi.(s.111) 

Ahmet çakmağıyla çalışa çalışa bir ateş yaktı. Gülbahar dört yandan kurumuş bol çalı çırpı 
topladı.(s.115) 

Gece yarıyı geçti, öyle karşı karşıya oturmuşlar, gözlerini yanan ateşe dikmişler, öyle 
duruyorlardı. (s.115) 

Ateş yavaş yavaş sönüyordu.(s.117) 

Gözünü açtığında gün yavaş yavaş ışıyordu.(s.118) 

Arada sırada Ahmet gölün sularında Gülbaharın gözüne gözükür…(s.119) 

Eş veya yakın anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşan ikilemeler 

Ak kuştan sonra çobanlar da sessiz birer ikişer oradan ayrılır, karanlığa karışır çekilir 
giderler.(s.11) 

…Ahmede, Ağrıdağı insanlarına umucu gönderdiler. Ahmet atı onlara da vermedi. Bir de zehir 
zıkkım bir söz gönderdi…(s.19) 

Kavalı eline alır almaz Sofi başladı çalmaya. Gülbahar bu kaval sesi karşısında lalü ebkem kaldı. 
..Sofi çaldı o dinledi. Sofi coşmuştu durup dinlenmeden çalıyordu (s.27)  

Ahmedin içi yanıyordu. Ağrının laneti bu paşanın başına olsun, beylerin başına olsun, diye 
başladı kaval çalmaya…bu da Ağrının öfkesini söylüyordu. Söylüyordu ama dağı taşı ayağa 
kaldıran, dağı taşı eriten bir sesle. (s.32) 

Babasının yaptığına deli divane olmuştu.(s.32) 

Belki düğünlerde derneklerde, yaylada av da…(s.33) 

Memo gençti. Çok yiğit, gözünü daldan budaktan sakınmaz, paşa için canını verir bir kişiydi. 
(s.33)  

Bir an için, diyordu kendi kendine. Şu zindanlık içinde. Ahmedi bütün ömründe görüp 
görebileceği bu kadardı.(s.36) 

Gülbahar yerinde duramadı. Gene tepeden tırnağa sevgi kesildi gene sevgisi, sevinci taşa 
toprağa işledi. Geceyi iple çekiyordu. Gece hiç olmayacakmış geliyordu ona.(s.37) 

Burada, konuşun dedi, kısık, duyulur duyulmaz bir sesle. Gülbahar zindanın demir kapısını var 
gücüyle açtı.(S.44) 

Uzakta, yücelerde Ağrı dağı derinden gümbürdüyor, arada sırada da koca dağ soluklanıyor 
ürperiyordu (s.53) 

Kasabada bir bayram havası esti. Herkes en güzel giyitlerini giyindi. Kadınlar al vala bağladılar. 
Gülbahar sevincinden deli divane oldu. (s.62) 
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…bütün Beyazıt duydu kılıç tuz buz olup her bir parçası bir yana saçıldı.(s.65) 

…bellerinde uzun kaba kılıçları saraya birer ikişer geliyorlardı.(s.65) 

Kürt beyleri el pençe divan, yüreklerinde sonsuz bir başkaldırma istemi, saraydan, yıkılmış, 
dışarıya çıktılar. Gene atın çevresini dolanıp uzun uzun atı gözden geçirdiler. (s.66) 

Bu onun atı dediler. Vallah billah, bu onun atı.(s.66) 

 Ağrı dağı yankılandı. At kuyruğunu dikip bir iki kere uçacakmış gibi şahlandı. Sonra da, dolu 
dizgin aldı yatırdı, bir yıldız gibi dağın yamacına süzüldü. (s.67) 

Ve onlar gider gitmez Memo ortadan yitiverdi. Gülbahar onu aradı aradı bulamadı .(s.71) 

Paşa karısını çağırmış ona olan biteni anlatıyordu.(s.80) 

Gün doğuyordu ki uzaktan bir top atlı göründü. Dolu dizgin geliyorlardı.(s.92) 

Paşam, diyordu, sana canımız kurban. Beyimiz diyor ki bir kız için beni ele aleme rüsva 
kılmasın… canımı bile istese paşa, yoluna, Mahmut Han yoluna kurban ederim. Ahmet de öl 
dediği yerde ölecek. (s.95)  

Kız da bir gün yüreğindeki sevdaya dayanamadı, oda kendini vurdu Ağrı dağına. Çoluk çocuk, 
genç yaşlı, kadın erkek, on beş köyün insanı bu seferde kızın ardına düştüler .(s.98) 

Güneş pırıl pırıl, aydınlık, bulutsuz, yunmuş arınmış bir göğe bir dağa doğdu.(s.106) 

Paşam bu kaynayıp duran kalabalık bu gece de dorukta ışığı görmezse, sabrı tükenir, gelir sarayı 
yerle bir eder, hepimizi öldürür. (s.109) 

Bir sözcüğün anlamlı diğer sözcüğün anlamsız olmasıyla oluşan ikilemeler 

Bunu şöyle hayal meyal ansıyordu(s.11) 

…bunu bizim yanımıza bırakmaz. Ağrıdağının başına iş açar. Bir şey değil çoluk çocuğu 
öldürür.(s.86) 

…belki yıllarca sürecek bir savaş başlayacaktı. Fakir fıkara gene açlıktan kırılacaktı.(s.96) 

Bu gece çoluğumu çocuğumu, adamlarımı toplayıp sarayı bomboş bırakıp gitsem mi, diye 
düşündü Mahmut Han.(s.108) 

Ahmet çakmağıyla çalışa çalışa bir ateş yaktı. Gülbahar dört yandan kurumuş bol çalı çırpı 
topladı.(s.115) 

…bir büyük kucak çalı çırpı alıp getiriyordu.(s.115) 

Karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler 

Gülbahar yerinde duramadı. Gene tepeden tırnağa sevgi kesildi gene sevgisi, sevinci taşa 
toprağa işledi. Geceyi iple çekiyordu. Gece hiç olmayacakmış geliyordu ona.(s.37) 

Zindandan gelen kaval sesini duyunca kendine geldi. Tepeden tırnağa bütün bedeni çıngıştı. 
(s.42) 

Bu sarayda şimdiye kadar gizli kalmış hiçbir şey yoktu. Dün bir, bugün iki kız kardeşleri onda bir 
değişiklik olduğunu sezmişlerdi.(s.44) 

Gülbahar: Biliyorum, diye derinden inledi. Bu benim için daha iyi. Biliyorum, er geç ikinizin de 
babam boynunu vurduracak. (s.53) 

Kız da bir gün yüreğindeki sevdaya dayanamadı, o da kendini vurdu Ağrı dağına. Çoluk çocuk, 
genç yaşlı, kadın erke, on beş köyün insanı bu seferde kızın ardına düştüler .(s.98) 
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Geceydi, demircinin kapısından kıvılcımlar top top geceye fışkırıyordu. Yıldızlar Ağrıdağnın 
apaydınlık olmuş ayaz gecesinde, gökyüzüne irili ufaklı serpilmişlerdi.(s.60) 

…irili ufaklı beylere dahası İstanbula, Padişaha başvurduğunu biliyordu.(s.96) 

Yansıma sözcüklerin tekrarı ile oluşan ikilemeler 

Yüzü uzamış sararmıştı, fıldır fıldır dönen gözlerinin kıyısındaki kırışıklıklar derinleşmişti. (s.103) 

Güneş pırıl pırıl, aydınlık, bulutsuz, yunmuş arınmış bir göğe bir dağa doğdu.(s.106) 

Her iki sözcüğün de anlamsız olması ile oluşan ikilemeler 

Ağrı indi, kalktı, yıldızlarla karman çorman oldu.(s.118) 

SONUÇ 

Yaşar Kemal efsane ve masal özelliklerini barındıran fakat bir halk destanına dönüşen “Ağrıdağı 
Efsanesi” adlı eserinin yapısında hem sanatkarın beslendiği sözlü kaynaklar, hem yaptığı halk 
bilimi araştırmalarının etkisiyle yarı efsane ve halk destan anlatılarının fiktif unsurları 
taşımaktadır. Muhteva ve içerik bakımından bu özellikleri taşıyan eser, bir halk anlatısıyla, doğal 
olarak halk dil unsurlarıyla kaleme alınmıştır. Anlamı güçlendirmek, anlama zenginlik katmak, 
metni daha açık anlaşılır kılmak ve metne akıcılık kazandırmak için dilin önemli bir söz varlığı 
olan ikileme/yineleme, deyim ve atasözlerine çok yoğun yer verilmektedir. Yaşar Kemal, 
kendisine özgü üslubu ve ördüğü has roman dili ile bu işlek halk dili unsurlarını içeriğe uygun bir 
şekilde “Ağrıdağı Efsanesi”nde örmektedir.  Yazarın kullandığı ikileme /yineleme yapılar beş ayrı 
özelikte kullandığı tespit edilmiştir: Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler, Eş veya yakın 
anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla oluşan ikilemeler, Karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden 
oluşan ikilemeler, Yansıma sözcüklerin tekrarı ile oluşan ikilemeler ve Her iki sözcüğün de 
anlamsız olması ile oluşan ikilemeler. 

Yaşar Kemal, Ağrıdağı Efsanesi romanında kullandığı ikileme /yineleme yapılar dilbilimsel olarak; 
sesbirimsel tekrarlar (phonological reduplication), biçimbirimsel tekrarlar (morphological 
reduplication), sözcükbirimsel tekrarlar (lexical reduplication), anlambirimsel tekrarlar 
(hendiadyoin)dan oluşmaktadır. 
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Abstract     

In this study, the Bolshevik Revolution in the poems of Zelimhan Yakup, who does not see the 
meaning of the term “Turkish Literature” limited to the Anatolian geography, but which is 
based on the concept of carrying the whole of literary productivity found in the Turkish 
language into the “Turkish Literature” it will be pointed out how the poet wants to realize the 
consciousness healing by pointing to the breaking areas of history, identity and homeland 
perception. Zelimhan Yakup's “Ovuc Torpaq”, which emphasizes how important it is to hold the 
controversy that Soviet Russia regards as an antithesis in exchange for the othering politics, will 
be based on examining the literary, sociological and psychoanalytic knowledge of the levels of 
discourse conveyed to other poems based on poetry. It is debatable how the consciousness of 
the Bolshevik Revolution is to push the gap and to encompass the societies as well as the 
individuals as they are ontologically surrounded by insecurity and hopelessness. How Zeliman 
Yakup's poetry transforms into an identity-forming work, how to position the reader in the 
context of 'other-beriki', the question of how the existence of Turkish literature in Georgia 
should be assessed in the context of history, identity and homeland and why it is evaluated in a 
different way. 

Keywords: Zelimhan Yakup, Identity, History, Bolshevik Revolt, Self. 

Zelimhan Yakup’un Şiirlerinde Tarih, Kimlik ve Vatan Kavramlarının Görüntü Düzeyleri 

Özet  

Bu çalışmada, “Türk Edebiyatı” teriminin anlam alanını yalnızca Anadolu coğrafyası ile sınırlı 
görmeyen, Türk dili ile varlık bulmuş edebi üretkenliğin tümünü  “Türk Edebiyatı” terimi içine 
taşımayı esas alan bir bakışla değerlendirilmesi yapılacak olan Zelimhan Yakup’un şiirlerindeki 
Bolşevik İhtilali’nin bilinçlere sürüklediği tarih, kimlik ve vatan algısının kırılma alanlarına işaret 
edilerek şairin bilinç sağaltımını nasıl gerçekleştirmek istediğine dikkat çekilecektir. Zelimhan 
Yakup’un Sovyet Rusya’nın ötekileştirme siyasetine karşılık bir antitez olarak gördüğü tarihe 
tutunmanın ne denli önemli olduğuna vurgu yaptığı “Bir Ovuc Torpaq” şiiri temele alınarak 
başkaca şiirlerine de taşınan söylem düzeyleri edebi, sosyolojik ve psikanalitik bilgilerin ışığı 
altında incelemeye esas alınacaktır. Bolşevik İhtilali’nin bilinçleri boşluğa iten ve bireyleri olduğu 
gibi toplumları da ontolojik olarak güvensizlik ve umutsuzluk sarmalında nasıl kuşatmak istediği 
tartışılacaktır. Zelimhan Yakup’un şiirinin kimlik kurucu bir işleve nasıl dönüştüğü, ‘öteki-beriki’ 
oluş bağlamında okurunu nasıl konumlandırmak istendiği, Gürcistan’daki Türk edebiyatı 
varlığının tarih, kimlik ve vatan bağlamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve niçin bir başka 
şekilde değerlendirildiği sorusu cevaplandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimler: Zelimhan Yakup, kimlik, tarih, Bolşevik İhtilâlı, kendilik 

GİRİŞ 

Zelimhan Yakup, Türk dünyasının kadim şehri Borçalı’da 1951’de dünyaya gelir. İlk ve orta 
öğretimini Kepenekçi’de tamamladıktan sonra 1967’de Bakü’ye gider ve Azerbaycan Devlet 
Üniversitesi Filoloji Fakültesine başvurur ancak bu fakülteye kabul edilmez. Tekrar Kepenekçi 
kentine geri döner ve bir yıl Kepenekçi’de işçi olarak çalıştıktan sonra tekrar Bakü‘ye dönerek bu 
kez Azerbaycan Devlet Üniversitesi Kitapxanaçılık Bölümünde öğrenimine başlar. Bu bölüm 
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hayatının her anında var olan kitaplarla daha çok içli-dışlı olasını sağlar. 1972’de bu bölümden 
mezun olan Yakup, Gönüllü Kitapseverler Derneği’nde redaktör, şube müdürü, Yazıcı 
yayınevinde redaktör ve yayınevi müdürlüğü gibi görevler yaptıktan sonra 1995- 2000 yılları 
arasında iki kez Azerbaycan milletvekilliği yapar. 2008 yılından itibaren de Azerbaycan Âşıklar 
Birliğinin Başkanı olarak görev yapan şair 9 Ocak 2016 tarihinde topraklarının vicdani sesini 
haykıran sayısızca eserler bırakarak bu dünyadan ayrılır.  

Zelimhan Yakup’un eser verdiği yıllar, aynada görüntünün değişti/rildi/ği, kolektif bilinç 
alanlarının tahrip edildiği, mekânsal ve zamansal yerlemlerin altüst olduğu yıllardır. Bu yıkımın 
restorasyonu, şairin bir çığlık olarak çağa düşmesini hazırlar. Yitik bilinçler, yitik nesiller 
yetiştirirken Zelimhan Yakup, kendilik aynasını edebî metinlerle okurunun karşısına koyar. 
Yalnızca Azerbaycan ve Gürcistan Türkleri için değil, tüm insanlık için “Vicdani ve Tarihi Bir 
Ses” olan Zelimhan Yakup’un üzerinde duracağımız Tarih, Kimlik ve Vatan Kavramlarının 
Görüntü Düzeylerini bir açar metin olarak yansıtan ve üstünde toplayan  “Bir Ovuc Torpaq” şiiri, 
onun ve mensubu olduğu toplumun yaşadığı tarihsel süreçleri yansıtması bakımından dikkat 
çekicidir. Şiir metni, ötekileştirilmek istenen birey ve toplumların tarihe tutunarak kendilerini 
nasıl sağaltıma soktuklarını gösteren bir özle kurulur.  

“Bir Ovuc Torpaq” şiiri, Azerbaycan ve Borçalı Türklüğünün tarihinin silinmek, kimliğinin 
değiştirilmek, dilinin ve vatanının dışına itilmek istendiği bir tarihsel serüvenin duraklarını 
okuruna ulaştırır. Zelimhan Yakup, kendi yurdunda, kendi tarihinden, dilinden, maneviyatından 
ve kimliğinden onu uzaklaştırmak isteyen sistemin tüm çabalarına bu şiiri ile bir tarihsel bilinç 
olarak karşı duruş sergiler. Sovyet Rusya’nın tarihi tahrip ederek ona tutunanları boşlukta 
bırakma siyasetine bir meydan okuyuş olan “Bir Ovuc Torpaq” şiiri, boşluğa düşen bireylerin 
bilincine çarpan bir tokat gibidir. 

Yüzyılın sancısını yaşamına ödünçleyen Zelimhan Yakup, tüm referanslarını yitirerek çöküntü 
yaşayan çağın tanıklarına ve gelecek nesle, tutunma alanları oluşturarak kendilik sürecini diri 
tutma arzusundadır. Yüzyılın tüm bunalım ve çöküntü psikozunu ötelemek adına metinler 
ortaya koyan şair, ereksel anlamda edebî metni değil, bir bilinci kurgulamak amacındadır. Çünkü 
yüzyılı sarmalayan umutsuzluk ve korku, geleceğin kararmasına ve körleşmesine sebep 
olacaktır. Soren Kierkegaard’ın tanımlaması ile söyleyecek olursak “umutsuzluğun özü yaşamın 
‘hiçbir şey’ olmamasıdır.” (Kierkegaard 2004: 8) Zelimhan Yakup, yaşamın ‘bir şey’ olup 
olmadığının görüntülendiği ve kayıtlandığı alanı, tarihsel kendilikte bulduğu için geçmişin 
imgelerini ontik ve filogenetik düzlemde işler. Tarihsel kopuntu yaşayan çağın bilincini ortak 
acılar, kayıplar, umutlar ve anılar sarmalında okuruna aktarır. Geçmişin imgelerini hâle taşıyarak 
o sırada var olan toplumsal düzeni tarihsel kendiliğe eklemlemek ister. 

“Qorqud nəfəslilərin 

oxuduğu dualar, 

Oğuz ərənlərinin 

isitdiyi yuvalar, 

Qopuz qoruyanların 

yaşatdığı havalar, 

Bir xalqın, millətin yox, 

bir dünyanın bəsiydi.”  

gibi vurgular bu amaca hizmet için kullanılmıştır. Şair, bireylerin anımsama alanının bellek 
olması gibi toplumların anımsama (Connerton 1999: 10) alanının da tarih olduğu gerçeğini 
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kullanarak ona katılmış bulunanların bilincini sarsmayı ereksel bir öz olarak şiirlerinde işler. 
Zelimhan Yakup’un anlatılarına yön veren temel itki, bilincin aydınlatılması erekselliği 
üzerinden yürütülen güce dayanır. Şair, eserlerinde bellek destekleyici (mnemonik) kodlamalar 
yaparken anlam bilimsel, sözel ve görsel kodlamalara son derece dikkat ederek, okurunu tarih 
ve kimlik bilinci etrafında kuşatır. 

Şiir metninin “Bir Ovuc Torpaq” ismi ile adlandırılmış olması, değerlerine, tarihine, 
maneviyatına, soy kimliğine yabancılaştırılmak istenen ve bu yolla olanların “gerçekle” temas 
kurmasını engelleyen Sovyet Rusya’nın sistematik çabasını “vatan” kavramı etrafında 
toplayarak insani tüm varoluşların ‘Bir Ovuc Torpaq’la şekillendiğine vurgu yapmak 
istenir. “Bir Ovuc Torpaq”la ve o bir avuç toprağı vatanlaştıran tarihle teması olmayan 
bireylerin bilinçlerinin sarmalandığını ve körleştirilerek problem yitimine uğratıldığını 
göstermesi bakımından şiirin ismi son derece metaforik, anlamı yoğun bir içerik taşır. Böylesi 
problematik yitim yaşayan zavallıları da açık kılmaya çalışır. 

S t r a t e j i k  b i r  y o k  e t m e  i ş l e t i m i  o l a n  S o v y e t  s i s t e m i n i n  s i l i c i  v e  b i l i n ç  
p e r d e l e y i c i  u y g u l a m a l a r ı n a  m u h a t a p  o l a n  b i r e y  v e  t o p l u m l a r ı n  bu 
bi l inç  k ı r ı lmaları ;   

“Tarixə pərdə çəkib, 

adını dəyişdilər, 

Aşına ağı qatıb, 

dadını dəyişdilər. 

Doğmasına yad deyib, 

yadını dəyişdilər. 

Qəmgin edib, qəm verib, 

şadını dəyişdilər.” 

denilerek belirtilir. Bu bakımdan daha şiire başlar başlamaz şairin; 

Qulaqlarım sükutun, 

səssizliyin pasında, 

Gözlərim ayrılığın 

nisgilində, yasında. 

Qalmışdım Qərib kimi 

yolun tən ortasında” 

ifadesini de dikkate alarak Zelimhan Yakup açısından tarihin ne olduğunu açıklamamız gerekir. 

Bireysel ve ulusal kimlik bilincine ulaşmak ve kültürel kodlara tutunabilmek tarih ile olanaklı olur. 
Tarihini yadsıyan ya da tarihini başka bir bağlama bağlayan, kimliksizleşmeye belli bir zaman 
sonra da değersizleşmeye “səssizliyin pasında / nisgilində, yasında / yolun tən ortasında” 
kalmaya mahkûm olur. Tarihçi Arthur Marwick bu değersizleşmeyi başıboşluğa sürüklenmek 
olarak şöyle tarif eder: “Bir toplumda hiç kimsenin tarih bilmediğini varsaysak gündelik hayat 
neye benzerdi? Böyle bir durumun hayali bile bizi korkutur, çünkü bir toplumun kendi hakkında 
bilgi sahibi olabilmesi için her şeyden önce kendi tarihini bilmesi gerekir. Nasıl ki belleksiz ve 
benliksiz bir insan başıboşluğa sürüklenirse, belleksiz ve benliksiz bir toplum da başıboşluğa 
sürüklenecektir.” (Sım 2000: 2) 
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İnsanoğlunun varlık alanına düşmesinden itibaren tüm yaşam süreçlerini depoladığı, hem 
ontolojik hem de filogenetik toplanma ve tanımlanma alanı tarih olur. Tarih, bireyler açısından 
olduğu gibi uluslar açısından da belleği temsil eder. Belleğin şekillendirilmesindeki özne, insan 
olmakla birlikte, zamanla insanı şekillendirecek özne de bellek olmaya başlar. Dolayısıyla tarih-
vatan-insan ilişkisi karşılıklı bir etkileşim sürecidir. İnsan, kendisini belleğin dışında 
konumlandıramadığı gibi bellek de insan olmadan boşlukta kalır. Kimlik, insanın boşluktan 
kurtulmasıdır. Tarih bizi boşluktan kurtaran vatan olarak adlandırdığımız yere 
konumlayan kimlik oluşturucu alanlardan biridir. Tarihinden kopan birey ve uluslar, ‘ben’ 
kimim, ‘biz’ kimiz, ‘bizler’ nasıl tanımlanırız sorularına cevap bulamazlar.375 Bu cevapsızlık, 
kimliksizliğin de cevabı olur. Dolayısıyla tarihsiz toplumlar, tarifsiz toplumlardır. Tarifi 
olmayanın kendisi de yok demektir. Bu sebeple tarih, birey ve ulusların tarif edilmesine 
olanak sunan bir ‘var’lık alanıdır. Bu bakımdan Zelimhan Yakup’un “Tarixə pərdə çəkib, / adını 
dəyişdilər, / Aşına ağı qatıb, / dadını dəyişdilər.” ifadesindeki tarihin inkâr edilmiş olması o 
tarihin sahiplerinin varlıklarının da inkâr edilmesi anlamına geldiği açıktır. Böylesi bir 
uygulamaya muhatap olanlar gidecekleri yönü bilemeden “yolun tən ortasında” kalırlar.  

Bireyi ve ulusu tanımlayan, tamamlayan ve kayıtlayan tarih, yalnızca geçmiş zamana bakan 
göz demek de değildir. O, aslında ‘kendi’ne bakmaktır. Yukarıdaki -ben, biz, bizler sorularına 
cevap bulmak işte bu bakışla ilintilidir. Bu açıdan insan, tarihi kurarken; tarih de insanı kurmuş 
olur. Doğan Özlem, kaygı ile tarihsellik arasındaki ilişkiyi sorguladığı makalesinde; “Tarihi yapan 
Özne-İnsan’dır ve Özne-İnsan tarih tarafından yapılır. (…) Tarihselliğinden ve toplumsallığından 
arınmış bir Özne imkânsızdır.” (Özlem 1999: 22) der. Çünkü insanın bizatihi kendisi tarihsel bir 
varlıktır (Mengüşoğlu 2000: 159).  

“Tarixə pərdə çəkib, / adını dəyişdirmeler, / Aşına ağı qatıb, / dadını dəyişdirmelər.” tarihi 
sarmalayıp temas kurulur olmaktan çıkardığı gibi o tarihin sahiplerini de mekânsızlaştıran, 
yurtsuzlaştıran  bir boşluğa bırakmış olurlar. Çünkü, toplumlar açısından ontolojik bir güven 
alanı olan vatan, insana nasıl mekânsal bir yerlem ve kimlik sağlarsa, tarih de –onunla kolektif 
bir bilinç oluşturanlara zamansal bir yerlem ve kimlik sağlar. Mekânsal ve zamansal bir 
yerleme oturan birey ve toplumlar kendilerini kolektif bilinç alanı ile çatışmayan bir kimliğe 
bağlarlar. Kolektif bilinç alanı, insanın genetik, kültürel ve insani değerlerinin şifrelendiği ve 
bütün öz değerlerinin saklandığı alandır. İnsan, yaratılışı gereği içine doğduğu dünyanın bütün 
sırlarını ve verilerini burada saklar. İnsan, kendileşme uğraşısına girdiğinde durmaksızın bu 
alanla temas kurmak durumundadır. Kolektif bilinç alanı, insanoğlunun varlığını geçmişten 
alarak, hâle taşıyan, kökensel olarak ilk örnek verilerini barındıran dil, soy, vatan, tarih ve inanç 
değerlerini bellek kazanlarında hazır tutan bir alandır. Bu alan, insanın korku, kaygı, coşku, 
umut, sevinç, hüzün gibi yaşantılarını aynalamasına yardımcı olur. Dolayısıyla tarih, birey ve 
toplumların yaşantılarını görebilecekleri, kendilerini formlaştırırken yönelecekleri ayna işlevine 
sahiptir. Birey ve toplumlar kendi aynalarının dışında yanılsatma unsurunu üstünde taşıyan 
aynalara baktığında gerçek görsellerini kaybederler. Bu bakımdan tarihsiz toplumlar ve 
bireyler, talihsiz toplumlar ve bireylerdir. Aynada nasıl bir görüntü ile karşılaşacağı kendisinin 
değil, aynanın inisiyatifine terk edilmiştir. Zelimhan Yakub’un içinde yaşadığı sistem, tarihe 

                                                           
375 Şair Tomrisoğlu’nun 1913’te yazdığı “Biz Türk müyüz?” adlı şiiri bu açıdan gösterilebilecek örneklerden 

yalnızca birisidir. “Biz Türk müyüz? / Biz Türk müyüz? Hayır hayır, Türk değiliz! Hangimiz / Bu suale “Evet!” 

diye cevap verir? Düşünün! / Biz Türk müyüz? Hani bizim lisanımız? O temiz / Ahlakımız nerde? Şimdi çürümüşüz 

biz bütün. / “Türk” sözünü küfür gibi kullananlar var bugün, / Anadolu, Türk vatanı viran olmuş, geziniz: / Orda 

kıtlık, orda açlık, orda yastır her düğün, / Orda Turan yollarından kalmamıştır hiç bir iz…/ Bu gidişle yurdumuzu 

düşman gelip alacak; / Ah, alacak uyanmazsak, ey Türk oğlu! Bu alçak / Duygusuzluk sana mezar olacak pek 

yakında! / Yok, zararı “ben Türküm!” de, korkma yahut etme naz. / Türklüğünü öğrenerek, namusunu takın da / 

Lisanını, tarihini, ahlakını sev biraz!” (Halka Doğru Mecmuası, s. 27, 10 Teşrin-i Evvel 1329 (10 Ekim 1913), s. 
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perde çekip adını değiştirirken, o tarihin sahiplerini de talihsizleştirmenin amacındadır. B u  
s e b e p l e  ş a i r  d e v a m  e d e n  d i z e l e r d e  “ Aşına ağı qatıb, / dadını dəyişdirlər” demek 
durumunda kalacaktır. Çünkü tarih, bir millet için aidiyet bilincinin ruh kaynağıdır. İçinde 
yaşanılan buhran, bunalım ve kendini yok sayma devrinde tarih irade sefaletlerinin, ortadan 
kaldırılması için yöneleceği / yönelmek zorunda olduğu bir bilinç kazanıdır. Sefalet yaşayan 
irade ancak bu bilinç kazanına tutunarak buhran kuyularından çıkabilir. Bu sebeple inkâr ve 
asimilasyona karşı çıkmak isteyen Zelimhan Yakub, şiirlerinde tarihi bir bilinç sağaltım merkezi 
olarak görür. 

“Qulaqlarım sükutun, 

səssizliyin pasında, 

Gözlərim ayrılığın 

nisgilində, yasında. 

Qalmışdım Qərib kimi 

yolun tən ortasında” 

diyen şair yol ortasında kalmışlık psikozundan tarihe ve o tarih ile varlık bulduğu toprağa 
tutunarak çıkmak ister. 

“Qəlbimizin qubarı, 

sinəmizin dağıydı. 

Götürdüyüm o torpaq 

Borcalı torpağıydı!” 

Zelimhan Yakub açısından tarih, yalnızca bir geçmiş ve övünme aracı değil, aynı zamanda bir 
bilgi nesnesidir de. Tarihinin değiştirilmesi ile adının ve tadının değişiyor olması 
böylesi bir bilgi kaynağından mahrum bırakılmış olmanın ifadesi olarak karşımıza 
çıkar. Bilgi kaynağından uzaklaştırılmış bireylerin karşılaştığı üç tür anksiyeteyi belirtmek 
gerekir. 1) İçe Çökme, 2) Taş Kesilme, 3) Yutulma (Laing 1993: 45). Bireysel ve kültürel 
düzeyde kendi tarihsel kimliğinin farkında olamayan yahut kendilik bilincine ulaştırıcı kolektif 
bilinçten yalıtılmış birey ve toplumlar, önce içe çöker, sonra duyarsızlaşır ve tepkisizleşerek taş kesilir 
ve en sonunda da kaybolur / “yutulur.” 

Zelimhan Yakub, şiirleri aracılığı ile kaybolmaya ve yutulmaya çalışılan bir toplumu tarihi 
coğrafyamızda koşturduğu atının tırnağındaki bir avuç toprak ile yeniden dirilişe davet eder.  

“Bu səs torpaq həsrəti 

görənlərin səsiydi. 

Bu səs torpağa bağlı 

ərənlərin səsiydi. 

Görürdüm o torpağı, 

baxdım onun rənginə, 

Bu dünya gözlərimdə 

döndü gül cələnginə.” 
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Reconstruction of the Original Thought against the Prevailing Positivist Thought 
in Science 

M. Kazım Kara1 
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Abstract 

The mentality to construct a civilization is an issue directly associated with the cultural values 
owned. In fact, the scientific tradition of our own thought system was stopped in the 19th 
century, and a scientific tradition based on the Modernist, Positivist and Rationalist thought 
system of West emerged within this process within the frame of the heathenish pagan 
mentality dating back to the antiquity. The methods (ways) of these disciplines formed by this 
scientific tradition, which completely dominated our idea system for the last two centuries, 
have also emerged based on the same understanding. In fact, the essence of the thought being 
the main basis of all disciplines is to know the beings in every aspect and try to understand how 
these were created. The Meeting for Forming the Higher Education Field of the Islamic World, 
organized within this framework, was initiated in Ankara on the date of 26th July, under the 
aegis of the Presidency.  More than 120 rectors from 36 Islamic countries and 180 rectors from 
Turkey were participated for the event carried out as the Forum of Rectors from Islamic 
Countries. “The Meeting for Forming the Higher Education Field of the Islamic World,” has been 
a significant meeting for the amelioration of the civilization through knowledge and knowledge 
method of the Islamic world –that has not even been pronounced for the last two centuries. As 
a matter of fact, the Meeting for Forming the Higher Education Field of the Islamic World was 
an event to be noted in the history with the submission of the following ideas among the 
Islamic countries through the universities that are the source of knowledge and thought 
production; the ilmiye class with the verse for him is the one closer to us than our aorta. 
Accordingly, through the Rectors in the Islamic world, the founding nature of the construction 
of a scientific mentality based on collaboration in thought management and knowledge 
production system grounding on corporate cooperation through universities. In this study, 
matters to do for the reconstruction of the Original Idea System will be revealed and the 
scientific methods (ways) that emerged based on the Positivist Idea will be examined worlwide.    

Keyword: Inventive Thought, Positivist Thought, Brotherhood, Union, the Rectors in the Islamic 
world  

Bilimde Cari Olan Pozitivist Düşünceye Karşı Yeniden Özgün Düşüncenin İnşası 

ÖZET 

Medeniyet inşa edecek düşünce yapısı, sahip olunan kültürel değerlerle doğrudan alakalı bir husustur.  
Aslında kendi özgün düşünce sistemimize ait ilmi gelenek 19. yüzyılda durdurulmuş olup, bu süreçte 
Batı’nın eski çağa dayanan putperest pagan düşünce anlayışı çerçevesinde Modernist, Pozitivist ve 
Rasyonalist düşünce sistemine dayalı bir ilmi gelenek ortaya çıkmıştır. Son iki yüzyılda düşünce 
sistemimize tamamen hâkim olan bu ilmi geleneğin şekillendirdiği bilim dallarına ait Metotlar (Usuller) 
da aynı anlayışa göre ortaya çıkmıştır. Aslında bütün bilim dallarının temel dayanağı olan düşüncenin 
esası, varlıkları her yönüyle tanımak ve bunların meydana gelişlerini anlamaya çalışmaktır. Bu çerçevede 
düzenlenmiş olan, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı, Temmuz ayında 
Ankara’da yapılmıştır. İslam Ülkeleri Rektörler Forumu olarak icra edilen bu etkinliğe, 36 İslam 
ülkesinden 120’yi aşkın Üniversite rektörü ve ülkemizden de 180 rektör katılmıştır. İslam Dünyası 
Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı”, son iki yüz yıl içinde telaffuz dahi edilmemiş olan, 
İslam dünyasının bilgi ve bilgi yöntemi üzerinden medeniyet ihyasına yönelik çok önemli bir toplantı 
olmuştur. Nitekim İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı ile bilgi ve düşünce 
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üretmenin kaynağı durumundaki üniversiteler üzerinden, İslam dünyasındaki rektörler aracılığıyla; 
‘Üniversiteler üzerinden kurumsal işbirliğini’ esas alan, ‘Düşünce yönteminde ve bilgi üretme sisteminde 
işbirliğine’ dayalı yeni ilmi anlayış inşasının kurucu mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bizim yaptığımız bu 
çalışmada, Özgün Düşünce sisteminin yeniden inşası için yapılması gereken hususlar ortaya konacak ve 
bütün dünyada geçerli hale gelmiş olan Pozitivist düşünceye dayalı olarak ortaya çıkan ilmi yöntemler 
(usuller) de irdelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Özgün Düşünce, Modernist, Pozitivist, Rasyonalist  

Giriş 

Putperest Pagan eski Yunan düşünce ekseninde aklın putlaştırıldığı, ‘Aydınlanma’ temelli 19. YY 
Pozitivist düşünce sistemine göre Türkiye’de de aydın ve akademisyenlerin düşünce yapısı 
şekillenmiştir. Medeniyet inşa edici yapının gerçekleştirilmesinde üç ana parametre esas 
olmaktadır; 

      

 

MEDENİYET İNŞASI                                                                                    

 

 

 

Bu formulasyona göre Medine İslam Devletini, Endülüs Emevi Devleti’nin ilk 250 yıllık dönemini, 
Selçuklu ve Osmanlı’yı başarıya ulaştıran, Tevhidi esas alan özgün ilmi düşünce sistemidir. 
Medeniyetler kendi üniversitelerinde özgün düşüncelerine ait değerlerini ilim ile buluşturarak, 
ideal aydın tipini oluştururlar (Şimşek 2017: 42). 

1. Materyalist ve Özgün Düşüncenin Oluşum Süreci 

Materyalizm; madde, hayat ve manevi varlık alanlarından hemen hepsini sadece maddeye 
indirgeyen, maddeyi bilimin temeli sayan felsefi sistemlerin adıdır (Küçük 1974: 455).  

Materyalist felsefe evreni gözle görünen maddi nesneler vasıtasıyla açıklayarak maddeye, 
‘oluşturucu’ bir güç anlamı yüklemektedir. Materyalist düşüncenin kâinat anlayışı; akıl, madde, 
gözlem gibi somut materyal algılayışla evreni ve insanı ele almaktadır (Şimşek 2009: 1142). Buna 
göre materyalist düşünce; 

İnsan = Madde / Akıl 

Eski Yunan’da M.Ö 6. Yüzyılda materyalisttik düşünceyi ilk başlatan Milatlı Thales, “hiç’ten bir 
şey meydana gelmez” düşüncesiyle hareket ederek, “su” ile evrenin varlığını açıklamaya 
çalışmıştır. Thales’e göre evreni oluşturan yok olmayacak madde sudur. Her şey sudan meydana 
gelmiştir diyerek suya, yani maddi bir varlığa sonsuz bir anlam yüklemiştir (Gökberg 2003: 20). 

 
Şekil 1: Antik Çağ’da Materyalist Düşünce Sisteminin Oluşum Süreci ve 1. Altın Çağ 

Thales’in öncülerinden olduğu Pagan putperest eski Yunan’da maddeci anlayış yaşanırken, aynı 
dönemde Altın Çağ da yaşanıyordu. Pisagor, bu çağın temsilcilerindendi. Matematikte çok ilerde 

              PU TPEREST- PAGAN   Y UNAN MEDENİYETİUNAN ME DENİYETİ

                     ThalesThales                   Septisizm            M   İ   L   A  T                                     M.               M. S

            M.Ö  9.YY 9.YY                 7. YY  Pisagor                 3. YY 0                                      5.                5. YY

   S U L T A N     S Ü L E Y M A N  

           1.       A      L      T     I     N       Ç     A     ĞA     L      T       I        N      Ç       A       Ğ

Özgün Düşünce 

+ 

Üniversite 

+ 

İdeal İnsan 
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olan Pisagor manevi alanda da ileriydi. Mesela Pisagor; “Ya sus, ya da susmaktan daha iyi ise 
söyle” ifadesiyle ta Eski Çağ’dan insanlığa önemli bir mesaj vermekteydi. 

Materyalist düşünce yapısının Roma’da, Eski Yunan geleneği çizgisinde devam etmiş olması MS 
5. Yüzyıldan itibaren Batı düşüncesini derin bir karanlığa (Orta Çağ) sokmuştur. Materyalizmin 
modern bir dünya görüşü olarak yaygınlık kazanması, aydınlanma düşüncesi sürecinde,  “aklın, 
bilimin, sanatın, hukukun belirli ölçülerde gelişmesi” ile ilintili olarak 17. Ve 18. Yüzyıllarda 
Avrupa’da gerçekleşmiş ve kabul görmüştür (Karluk 2016: 30). 

            B    A    T   I        M   E   D   E   N   İ   Y   E   T   İ T    I      M   E   D   E   N  İ   Y  E  T  İ

                M.S                             O   R  T  A         Ç  A  Ğ  O     R   T    A         Ç  A  Ğ A           Ç     A   Ğ             A  V  R  U  P  A  S  I  A   Ğ                 A      V     R     U     P     A    S    I                  REFORM    SEPTİSİZMFORM      SEPTİSİZMEPTİSİZİM   MODERNİTE      MATERYALİZMİTE    MAT ERYALİZMERYALİZM  

5. yy         1       0       0     00      0              Y       I       L 15. YY  RÖNESANS     AYDINLANMA.YY    RÖNE ANS     AYDINLANMAINLANMAAYDINLANMA                 19. YY     200 YIL YIL    21.YY

P  O  Z  İ  T  İ  V  İ  Z  M

7. yy 1      0       0 0              Y       I        L 17. YY          18. YY               20. YY  

       A      L      T     I      N    T       I   N       Ç     A       Ğ  Ğ        (İ S   L   A  M        M    M  E  D E   N   İ   Y   E   T   İ)   G  E R  İ  L  E  M E        TÜRKİYEL E M E TÜRKİYE     CUMHURİCUMHURİYETİ
B    A    T   I   L    I    L   A    Ş   M    A

                (Tanzimat,Islahat

                Meşrutiyeteşrutiyet (I-II)

Şekil 2: Pozitivizmin Oluşum Süreci ve Altın Çağ (İslam Medeniyeti) 

Modernite, aydınlanma düşüncesi üzerinden 19. Yüzyılda sistemleşerek tek tipleşmeci anlayışla 
dünya üzerinde elde etmiş olduğu teknolojik üstünlüğü esas alarak, sömürge ekonomisi ve 
siyasal baskı vasıtalarıyla “en üstün kültür, medeniyet ve sistem” olduğu dayatmasını yapmıştır. 
Hâlbuki İslam medeniyeti 1000 yıl siyasal sistem, bilgi ve teknolojik üstünlüğünü etkin kılmıştır. 
Son birkaç yüzyıllık süreçte oryantalistik anlayışın etkisiyle İslam medeniyetinde, Özgün Düşünce 
anlayışında bir güvensizlik içine sokulan süreçler yaşanmıştır. 

19. yy’da Pozitivist düşüncenin kurucusu olan A. Comte göre; temelde her şey “Pozitif bilim salt 
akılcı” düşünce ilişkisine göre oluşturulmuştur (Adıvar 1994: 334).  Pozitivizm hislere dayalı 
bilgiyi sübjektif görerek, bu yolla elde edilen bilgiyi bilimsel kabul etmemektedir. Pozitivizm 
şemsiyesi altındaki İnsan = Madde formulasyonunu sağlayan modernitenin temel oluşturucu 
kavramları şu şekilde açıklanabilir; 

 Rasyonalizm; “salt akılcılık üzerinden İnsan=akıl” ilişkisi ile 

 Kapitalizm; “kapitalist birey=mal/sermaye” ilişkisi ile 

 Liberalizm; “faydacı (egoist) İnsan=maddi çıkarlar” ilişkisi ile 

 Laiklik; “akılcı (la-dini) hukuk aklına sahip İnsan=hegemon iktidar” ilişkisi ile 

 Sekülerleşme; “sadece dünyada ‘başarı’ isteyen İnsan=dünya hayatı hazcılığı” ilişkisi ile 

 Modern girişimci de; “tekel gücüne ulaşmak isteyen İnsan=sermaye birikimi oluşturma 
ilişkisi ile tek boyutlu (maddi) olarak sistemleştirdiği görülür. 

Özgün düşünce, insan-toplum sistemi ilişkisini hem maddi verilerle hem de manevi değerle ele 
alan kâinat bakışlı içtimai bir modeldir. Buna göre Özgün (İçtimai) düşünce modelinde insan; 

İnsan = Madde + Mana 

formulasyonu ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda ‘insan’ içtimai eylemlerini, faaliyetlerini, tavır 
ve tutumlarını bu çerçevede şekillendirmektedir. 

2. Mukayeseli Medeniyet Analizi Bağlamında Özgün Düşünce ve Materyalist Felsefe 

Materyalist felsefeye dayalı pozitivist düşüncenin modernite anlayışı iki temel üzerine 
oturtulduğu bilinmektedir. Bu anlayışlardan ilki; liberal-kapitalist anlayış merkezli düşünüş 
yöntemidir. Bu modern hegemon anlayış, “tek tipleşmeci” bir dünya toplumu arzusunu, 
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materyalist düşünüş üzerinden gerçekleştirmek istemektedir. Bu anlayışlardan ikincisi ise 
Marksist/Sosyalist anlayış ve düşünüştür. Bu düşünce ekonomi merkezli çatışmacılık üzerinden 
toplumu maddi esaslara göre la-dini bir çerçeveden ele almaktadır. Kültürel izafilik açısından 
mukayeseli olarak bakıldığında Batı Medeniyeti ile İslam Medeniyeti arasındaki farklılıklar açıkça 
görülecektir. 

Tablo 1: Toplumsal Yapı Açısından Kurumlar 

Kurumlar Batı Medeniyeti İslam Medeniyeti 

Din Teslis Tevhit 

Ekonomi 
Liberal-kapitalist tekelci 
ekonomik yapı 

Fert ve toplum arasındaki adaletli 
bölüşümü sağlayan denge ekonomisi 

Eğitim 
Tek dünyacı pragmatik liberal 
eğitim zihniyeti 

Hem dünya hem de öte dünya 
bütünselliğine dayalı dayanışmacı 
eğitim zihniyeti 

Siyaset 
Liberal içerikli temsili 
demokrasi 

Adalet merkezli anti-tekelci demokrasi 
anlayışı 

Aile 
Egosantrik ve atomize olmuş 
aile yapısı (heteromorfik) 

Dayanışmacı ve bütünleşmeci aile 
yapısı (isomorfik) 

Kaynak: Yeni Türkiye’nin Yeni Gerçekleri, Otorite Yayınları, 2012, Ankara, s.98 

Tevhidi düşünceye dayalı İslam Medeniyeti, Antik dönemde ortaya konulmuş olan Altın Çağ ve 
7.YY’dan 17.YY’a kadar idrak edilen esas Altın Çağ’da çok önemli ilmi gelişmelere vesile 
olmuştur. Aslında Üniversal olan ilim ulaştığı nokta itibariyle son 300 yılda, sömürgeci 
Avrupalıların elinde, ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle gerçekten de onların daha çok 
sömürge elde etmelerine yol açarken, birbirleriyle savaşmalarına da sebep olmuştur. Bu şekilde 
emperyalistler arasında 20. YY’ın ilk yarısında iki Dünya Savaşı yaşanmış ve 21.YY’a girerken de, 
enerji kaynaklarına yönelik istilalar ve vekâlet savaşları ile bugün gelinen noktada Batı dünyası 
tekrar büyük bir savaşın eşiğine gelmiştir. 

26 Temmuz 2017 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın 
inisiyatifiyle başlayan İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. İslam Ülkeleri Rektörler Forumu olarak 2 gün süreyle devam eden bu 
etkinliğe, Türkiye ve KKTC dışında 35 İslam ülkesinden 120’yi aşkın Üniversite rektörü ve 
ülkemizden de 180 rektör katılmıştır.  

Toplantıda, “İslam ülkeleri arasında kurulacak güçlü bağların İslam ülkelerinin bilim hayatlarının 
bağımsızlığını sağlayacağını” ifade eden YÖK başkanı, "Bu büyük girişim için İslam dünyasındaki 
en uygun potansiyelin ülkemizde bulunduğunu” da belirtmiştir. Gelinen noktada, İslam Ülkeleri 
nezdinde gerçekleştirilen bu toplantı gelecek için büyük önem arz etmektedir. 

3. Pozitivist Düşünceye Ait Bilimsel Düşünce ve Yöntem Anlayışı 

Materyalist düşünce yapısının Eski Yunan geleneği çizgisinde Roma’da devam etmiş olması, 
diğer şartların da etkisi ile M.S 5. Yüzyıldan itibaren Batı düşüncesini derin bir karanlığa 
sokmuştur.  

Batı Avrupa modernleşmesinin materyalist düşünce geleneği, ana etkisini Aydınlanma 
Felsefesinin din dışı salt akıl anlayışı üzerinden inşa edilen “bilimcilik” bakış açısıyla 
gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir (Cevizci 2002: 13). Bu da iki farklı okulla ortaya konmuştur. 
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Bu okulların ilkini, Descartes’ten hareketle Spinoza, Leibnist, Kant, Fichte, Schelling ve Hegel 
temsil etmektedir. Diğer okul görüşünü ise Bacon üzerinden; Hobbes, Locke ve 18. Yüzyıl 
düşünürleri olarak da; D. Hume, Adam Smith, Montesquieu, Jan Jaq Rouesse, Voltare, Herder 
temsil etmektedir. 

Aydınlanmanın ortaya koyduğu madde merkezli doğa felsefesi etkisini, düşünürlerin ateist veya 
deist (vahyi reddeden, salt akılla dini anlama) anlayışın içine girmelerine yol açmıştır. Akıl ve 
bilimi öncü bir rehber olarak kabul eden aydınlanma düşüncesi, insanın ekonomik, siyasal ve 
kültürel alanlarda ilahi ölçülere göre düşünmemesi gereğini benimsemiştir. Böylece modern 
bilim anlayışı, eski dönemlerden gelen materyalist düşünce geleneği üzerinde gelişmiştir. 

Hâlbuki M.S 7. Yüzyılda vahiy ile bildirilen Tevhidi bilgi üretme yöntemi, Kâinattaki tüm ilimlerin 
yöntemi, “Ehad olan Bir” in kanununa göre işlemekte olduğunu ortaya koymaktadır. Pozitivizm 
vahiyden kopmuş olarak, inkâr aklıyla la-dinilik üzerinden evrensel tevhidi yöntem geleneğini 
ters bir bakış açısıyla kullanmıştır. 

Materyalist düşüncenin kendi içinde gelişim sürecine bakıldığında Rasyonalist düşüncenin 
geliştirdiği materyalist bakışı, Eski Yunan/Roma paganlığı/Aydınlanma ve 19. Yüzyılda Batı 
Avrupa’da modernlik adı altında A. Comte tarafından geliştirilen Pozitivist düşünce ile 
şekillenmiştir. Bu noktada 19. Yüzyıl, zaman itibariyle dinden uzaklaşmayı, din karşıtlığını, 
bilimin tek gerçek olarak kabulü, akılcılığın ve insan öznesinin merkeze alınması üzerinden 
kurulan bir dünya anlayışı oluşturmuştur. 

Bilimde yöntem konusu da, 17. Yüzyıldan itibaren Aydınlanma felsefesine göre şekillenmiştir. 
Nitekim 19. Yüzyılda Rasyonalist ve Pozitivist düşüncenin gereği olarak, sadece Tümevarım 
yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntemin gereği olarak da, gözlem ve deneye dayalı ilmi çalışmaların 
tasarımında esas dayanak noktası olarak kullanılan, hipotetik yaklaşım, doğru bir yöntem 
şeklidir. Burada yanlış olan ise, bu yaklaşımın sistematiğidir. Nitekim Avrupa’da Milattan önceki 
son üç yüzyılda başlayan ‘Şüphecilik’ (Septisizm) akımı Aydınlanma döneminde de yeniden 
ortaya çıkmıştır. Bilgi, varlık ve olayların var olduğundan şüphe eden bu akım, hipotetik 
düşüncede de etkili olmuştur. Nitekim Avrupalılar yaptıkları araştırmalarla ilgili hipotezlerini, 
şüphecilik akımının etkisiyle ters olarak kurmaktadırlar. Yani H0 (yokluk) hipoteziyle işe 
başlamayı öngören bu anlayışa göre bir araştırmada elde edilmeye çalışılan sonuç için, başta 
‘yok’ diye işe başlamak şüphecilik akımının bir tezahürüdür. Hâlbuki ortaya çıkacak olan sonuç 
için araştırmaya ‘var’ diye başlamak ve ancak bunun alternatifi olarak da ‘yok’ denmesi daha 
isabetli olacaktır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Son üç yüzyıldaki Batı medeniyeti liderliğinin dünya hâkimiyeti oluşturmaya dayalı; pozitivist ve 
aklı paganlaştıran düşünce sistemi ve onun bilgi yöntemi ile tüm dünyaya; “bilim objektiftir”, 
“bilim tarafsızdır”, “bilim salt akılcıdır” gibi basmakalıpçı anlayışlar dayatılmıştır. Böylece bizim 
medeniyet coğrafyamızdaki üniversiteler de, bu tek taraflılık hâkimiyeti içine sokulmuş ve özgün 
olmayan taklitçi bilgi üretme konumuna itilmiştir. 

Tüm Dünyada cari olan ilmi, sosyal, ekonomik ve idari sistemler de, bu çarpık anlayışa göre 
dizayn edildiği için büyük çoğunluk bu anlayışa uymaktadır. Hiç olmazsa ilmi alanda, basma 
kalıpçı anlayışın tartışılabilmesi zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Öncelikle bu konularda 
araştırmalar yapılmalıdır. Zaten bu çalışma da, sırf bunun için hazırlanmıştır. Aklı Paganlaştıran 
düşünce sistemi, dogmalara karşı olduğunu söyleyerek, aslında kendisi bir dogma haline gelmiş 
ve hiç kimse kolay kolay buna itiraz edememektedir. İşte esas sorun da buradadır. 
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Aslında İslam coğrafyasındaki temel problemin esas sebebi de budur. Nitekim Tanzimat’tan 
itibaren cari olan eğitim sistemi; Darvinci, Evrimci, Devrimci anlayışla devam etmiştir. Aslında 
Problem, düşünceyle ilgili bir durumdur ve buna bağlı olarak özgüven problemi de ortaya 
çıkmaktadır.  Kendine güven (özgüven) hususu çok büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan da, 
rol modellerimizin devreye girmesi ve bunların sayılarının artırılması gerekmektedir.  

Mutlaka tevhidi bilgi üretimi teşvik edilmeli ve bu konuda da eğitimin gücü kullanılmalıdır. 
Aslında Batı her konuda eğitimi, sahip oldukları pozitivist paradigmaya rağmen, en etkili şekilde 
kullanmaktadır. 
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Abstract    

Culture and communucation are the most important topics that concern sociology. There are 
channels of culture and communication. Among these are can be considered such as 
geographical location, country, city and ethnic groups. These items are very important for the 
culture and communucation title. Iğdır is very suitable city to be evaluated in this context. The 
city is an important cultural formation because it is a witness of human relations and historical 
events.  Threrefore, the city has entered into the field (area) of interest olmost all of the social 
sciences. Culture is a socia-culturel area which is sperated from the history of society and is 
shaped by historical developments. Culture is a socia-culturel field that changes with the 
formation of cities at the same time. For this reason, the culture that is formed in the cities and 
the city culture is an important part of life. The culturel changes after the modern period have 
created culturel developments in the city. İt is called “city culture”. Urban culture is the 
formation process of the values produced by people living in that city. Urban culture is a new 
culture formed by the history of the society and the features brought by the post modern 
period. For this reason, the people living in this city have lived and lived the process of the 
learning tol ive together with this new culturel product. City and urban culture occupy an 
important place especially for sociology.  Iğdır; Armenia, Nahcivan and İranian are neighbors. 
There is a cultural inretaction and richness between the people coming from these regions snd 
the people of Iğdır.  With this new cultural richness that occurs, people get into 
communucation with other cultures and peoples about communucation. İn fact, it is important 
not tol ive under a single culture but to live whereever people are. This report will examine the 
characteristics of Iğdır in a context of culture and urban culture. Urban culture is historical, 
culturel and cosmopolitan structure. Examination of urban culture, about Iğdır related to 
viability will give us tips. 

Keywords: City, Culture, Urban Culture, Communucation. 

BİR KÜLTÜREL İLETİŞİM MERKEZİ “IĞDIR” 

 

ÖZET 

Genel olarak kültür ve iletişim sosyolojiyi ilgilendiren en canlı konulardandır. Kültürün ve 
dolayısıyla iletişimin aktığı çeşitli kanallar vardır. Bunların başlıcaları arasında coğrafi konum, 
ülke, kent ve etnik gruplar gibi unsurlar sayılabilir. Bu öğelerin kesiştiği bazı özel örnekler ‘kültür 
ve iletişim’ başlığı için oldukça elverişlidir. Bu anlamda Iğdır kenti bu bağlamda 
değerlendirilmeye müsait bir merkezdir. Kent insan ilişkilerinin ve tarihi olayların tanığı olması 
itibariyle önemli bir kültürel oluşumdur. Bu nedenle bütün sosyal bilimlerin hemen hemen 
hepsinin ilgi alanına girmiştir. Kültür ise toplumun tarihinden kopan ve tarihsel gelişmeler ile 
şekillenip yoğrulan ve aynı zamanda şehirlerin oluşumu ile beraber değişen bir sosyo-kültürel 
alandır. Bunun içindir ki şehirlerde oluşan genelde kültür özelde ise kent kültürü yaşamın 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle modern dönem sonrası meydana gelen kültürel 
değişiklikler kentte de kültürel bir takım gelişmeler yaratmıştır. Bunun adı da kent kültürüdür. 
Kent kültürü o kentte yaşayan insanların ürettiği birtakım değerlerin oluşum sürecidir.  Kent 
kültürü toplumun tarihi ve modern sonrası dönemin getirdiği özellikler ile oluşan yeni bir 
kültürdür. Bu bakımdan kentte yaşayan bireyler bu yeni kültürün getirileri ile beraber yaşamayı 
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öğrenme sürecini yaşamışlardır ve yaşamaktadırlar. Özellikle sosyoloji içinde kent ve kültür 
önemli bir yer işgal etmektedir. Iğdır'ın Ermenistan, Nahcivan Özerk Bölgesi ve İran ile Komşu 
olması dolayısıyla ve bunun Türkiye'de başka bir örneği olmaması sebebiyle bu bölgelerden 
şehre gelen insanlar ile Iğdır halkı arasında bir kültür etkileşimi ve zenginliği oluşmaktadır. 
Oluşan bu yeni kültür zenginliği ile insanlar iletişim konusunda diğer kültürler ve halklar ile 
kaynaşıp aslında mühim olanın tek bir kültür altında değil de insanın olduğu her yerde 
yaşanılabileceğini idrak etmeye başlamalarıdır. Bu bildiride Iğdır ilinin bir kültür ve kent kültürü 
bağlamında oluşan özellikleri tarihsel, kültürel ve kozmopolit yapısı çerçevesinde incelenecektir. 
Kent kültürünün incelenmesi Iğdır hakkında yaşanıla bilirlik ile ilgili bir takım ipuçları da 
verecektir. Bir medeniyetler beşiği olan Iğdır ili içinde yaşayan insanların bu kent ile ilgili 
memnuniyeti de incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Karakoyunlu, Iğdır Mavalı Mahallesi, Nevruz, Ölü Bayramı, Üzerlik otu. 

GİRİŞ 

Kent ve kent kültürü denilince ilk akla gelen kentin tarihi, kültürel mirası, tarihi kalıntılar ve o 
kentte yaşayan insanların geleneklerine gösterdiği bağlılıktır. Bir kentin kültürü o kentin örf, 
adet ve geleneklerinin toplamıdır. Kent genelde sosyolojiyi özelde ise kent sosyolojisini 
ilgilendiren en canlı konulardandır. Bu nedenle sosyoloji kentlerin kültürel mirasına kayıtsız 
kalamaz, kalmamalıdır. Bu bildirinin konusu bir iletişim merkezi olarak Iğdır İlinin tarihte hangi 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığı ve bu medeniyetlerin hangi kültürel mirasları bıraktığıyla 
ilgilidir. 

Iğdır tarihi boyunca o kadar çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ki şu an ki kültürel mirasının 
çok ve çeşitli olmasının nedeni de aslında tarihinin yüzyıllar öncesine dayanmasıdır. Bu nedenle 
de bu kentin kültürel mirasına sahip çıkılması, öğrenilmesi ve insanlara aktarılması aslında 
yüzyıllar öncesinin tarihine sahip çıkılması demektir.  

Bu bildirinin amacı da Iğdır ilinin kültürel mirasının öğrenilip insanlara aktarımın sağlanmasıdır. 
Bu sayede bu kentin kültürel zenginliğinin gelecek nesillere aktarılması ve geleneklerin canlı 
tutulmasının yolu açılacaktır.  

Materyal ve Metod: Bu bildiride teorik araştırma yöntemi kullanıldığı için çeşitli materyal, dergi, 
kitap ve makalelerden yararlanıldı. 

IĞDIR'IN KISA TARİHİ 

Iğdır, Türkiye’nin en doğusunda yer alan, mikro klima alan olan bir yerleşim merkezidir. Kent, 
tarihi boyunca birçok medeniyet ve topluluğa ev sahipliği yaparak, bugünkü kültürel oluşumuna 
ulaşmıştır. Iğdır ilinin gerek iklimsel yapısı, gerekse jeopolitik konumu kentin önemini her geçen 
gün daha da artırmaktadır. Iğdır kentinin kısa bir tarihine bakmak, konunun daha iyi anlaşılması 
için faydalı olacaktır.  “Oğuz Türklerinin destanı ‘Oğuz Kağan’ adı çağından beri ikili, dörtlü, altılı, 
on ikili, yirmi dörtlü, otuz ikili düzene uyarak göçebe yaşadıkları, savaş bile aynı teşkilatla 
girdikleri gelenekseldir. Oğuz Kağan’ın 24 torunundan 21.si ‘IĞDIR/ İğdir’ Beğ’dir. Oğuz, GÖK KIZI 
ile evlendikten sonra üç oğlu (Sağ -Kol/ Taş-Oğuz/ Boz-Ok) dünyaya geldi. Gün Han, Ay Han, 
Yıldız Han adlarını aldılar. GÖL KIZI’ndan da üç oğlu (Sol-Kol/ İç Oğuz/Üç Ok) dünyaya geldi. 
Bunlar da Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adlarını aldılar. Bunların her birinden dörder oğlu olup 
24 OĞUZ BOYU’nu meydana getirdiler. IĞDIR BEĞ, Karakoyunluların da mensup olduğu OĞUZ 
KAĞAN’ın en küçük oğlu DENGİZ/DENİZ Alp Han’ın oğludur. IĞDIR BEĞ’in de Böğdüz ve Yıva’dan 
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küçük olan kardeşleri KINIK, Selçuklu Türklerinin atasıdır. IĞDIR/İdir; Başkan, sahip/iğ, yiğit 
anlamındadır. Sürmeli Çukuru’nda Yiğit karşıtı ‘iğdir’ geçer.” 376 

Iğdır adının nerden geldiği ve Iğdır kentinin tarihte hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığı her 
zaman merak konusu olmuştur. Çünkü Iğdır’a yerleşen her medeniyet ayrı bir kültürel miras 
bırakarak gitmişlerdir.  ''Iğdır'ın adı; 24 oğuz boyundan 21'incisi sayılan İç-Oğuzlar-Üç-Ok 
kolunun ve Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Cengiz Alp'in en büyük Oğlu 'Iğdır Bey'den 
gelmektedir.''377  Iğdır ilinin tarihte hangi medeniyetlere beşiklik yaptığına bakıldığında ise; 
''Türkiye'nin doğusundaki sınır şehirlerinden biri olan Iğdır ve çevresinin insanlık tarihinin çok 
eski devirlerinden beri, yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin 
egemenliğine girerek, bu kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. 
Bölgede ilk yerleşimin paleolitik ve mezolitik devirlerden günümüze sürdüğü, yapılan arkeolojik 
araştırmalarla tespit edilmiştir.''378 Iğdır'ın eski medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptığı başka 
tarihsel kanıtlar ile de desteklenmektedir. '' Yörenin ilk yerleşik kavminin Hurriler olduğu tahmin 
edilmektedir. Çevrede yapılan yüzey araştırmalarında Erken Hurri Kültürü'ne ait birçok ize 
rastlanılmıştır.''379 Yine alıntılarla devam edecek olursak; “Ağrı dağı eteklerinde, Orta Tunç 
çağından başlayarak Orta Demir Çağına kadar kullanılmış olan nekropoller oldukça yoğundur. Bu 
alanlarda sivil mimari özellikleri gösteren ya da geniş yerleşimlere ait kalıntılara 
rastlanılmamasının nedeni, Iğdır ovası dışında coğrafi özellikleri nedeniyle bölgede hâkim olan 
hayvancılık ve onun getirdiği pastoral yaşamdır. Tüm bölgede ilk Tunç Çağından sonra kesintiye 
uğrayan yerleşik yaşam Urartu Krallığı dönemine değin tekrar kurulamamış görünür.”380 

Iğdır gerek tarihsel mirası ile gerekse kültürel zenginliği ile kent ve kültür bağlamında 
kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kültürel zenginliklerin barındığı ama aynı zamanda 
şehir kültürünü de içinde barındıran önemli ve özel bir yaşam merkezidir. Komşu olduğu ülke 
sayısı itibariyle de Türkiye’de başka bir örneği daha bulunmamaktadır. Bu ülkelerden gelen 
insanların Iğdır halkı ile etkileşimi sonrasında yeni bir kent kültürünün oluştuğundan bahsetmek 
mümkündür. Bu yeni kültürün içinde konuşulan bazı diller, alışveriş kültürünün değişmesi, o 
ülkelerin bir takım değerleri ile tanışma fırsatı gibi kent kültürünü yeniden oluşturup 
şekillendiren hareketlilikler vardır. Şehrin tarihine tekrar döndüğümüzde “M.Ö. 5000-4000 
yıllarında; bugünkü Azerbaycan, Sürmeli Çukuru ve Doğu Anadolu’da yerleşen Hurriler’den 
sonra, M.Ö. 3000-2000 yıllarında Mitanniler, Etiler, Asurlular, Kimmerler, Metler, Persler, 
Sümerliler gibi kavimlerin Orta Asya’dan gelerek Ağrı Dağı yamaçları, Aras Havzası ve Doğu 
Anadolu’da ikamet ettikleri sanılmaktadır.”381  Bu tarihi bilgiler ışığında bile Iğdır’ın birçok 
medeniyete ev sahipliği ve kültür alaşımlığı yaptığı görülmektedir.  

Medeniyetlerin kültürü bu ilin yüzlerce yıl önceki kültürel mirasının temellerini de atmıştır. 
Böylece günümüze kadar bu kültürün izleri gelmiştir. Daha sonra ise  “Iğdır ve çevresi VII. 
Yüzyıla kadar Urartuların elinde kalmış, bu tarihten sonra M.Ö 655 yıllarında atlı göçebe halinde 
yaşayan İskit-Saka Türkleri, Kafkasları aşarak bölgeye girmişler ve Urartuların hâkimiyetine son 
vermişlerdir. M. S. 640 yılı sonrasında bölge İslam ordularının ve Bizanslıların karşılıklı 
hâkimiyetiyle sürmüş, birkaç kez el değiştiren bölge 1064 yılında Selçukluların hâkimiyetine 
girmiştir. 1074’te Ani ve Kars’ı da Bizanslılardan alan Selçuklular bölgenin kesin hâkimi 
olmuşlardır. Moğollar 1239’da bölgeyi de etkisi altına almıştır. Moğollardan sonra bölgede 

                                                           
376 Nizamettin Onk, Kafkasya’dan Anadolu’ya Iğdır Tarihi, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2006, s: 10. 
377 Iğdır İli Kültür Envanteri, Hazırlayanlar: İbrahim Aslan, vd. İstanbul: Renk Matbaacılık, 2012, s: 4. 
378 İ.Kılıç Kökten, 'Kars'ın Tarih Öncesi', III. Türk Tarih Kongresi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1984, s: 194-204.  
379 Arif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992, s:  15-16. 
380 Aynur Özfırat, C. Marro, 2012 yılı Van, Ağrı ve Iğdır illeri Yüzey Araştırması, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, Ankara: 
T.C Kültür Bakanlığı,  2003, s: 20-21. 
381 Seçilmiş Göstergelerle Iğdır, TUİK, Ankara. 2013, s: 11 
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Karakoyunlular ve Akkoyunlular gibi Türk beyliklerinin idaresini kısa bir süre de olsa görmek 
mümkündür. 1514 Çaldıran Savaşı ve 1534 Tebriz Seferi ile bölge kesin olarak Osmanlıların eline 
geçmiştir. 1746-1827 yılları arasında İran idaresinde kalan bölge, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı 
(93 harbi) sonunda 42 yıl Rus idaresinde kalmıştır; Brest-Litovsk muahedesinin imzalanmasıyla 
Ruslar bölgeden çekilmiştir. 14 Kasım 1920 tarihinde Iğdır ve çevresi kesin olarak Türkiye’nin Bir 
parçası haline gelmiştir. Bölgede 14 Kasım tarihleri ilin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl 
dönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır”382  Bu bilgiler de bize Iğdır ilinin birçok 
medeniyete, topluluğa, devlete ev sahipliği yaptığı ve aynı zamanda bu medeniyetlerden sosyal, 
ekonomik, kültürel olarak etkilendiğini göstermektedir. Kültürel olarak bakıldığında yıllardan 
beri devam eden bir gelenek olan Nevruz Bayramı ve Ölü Bayramı en önemli oluşumlar olarak 
göze çarpmaktadırlar. Bu nedenle biz çalışmamızda önceliğimizi bu alanlara vereceğiz. Iğdır’ın 
bir medeniyetler beşiği olduğunu bu gelenekler üzerinden anlatmaya çalışacağız. Çünkü Nevruz 
Bayramı Türkmenler ve diğer Türk Devletleri için son derece önemli bir kutlamadır. Türklerin 
Ergenekon’dan çıkışlarını temsili sebebi ile bu bayramın önemi Iğdır’da yaşayan Azeri Türkleri 
için daha da artmaktadır. Nevruz Bayramı’ndan önceki Salı ya da çarşamba kutlanan Ölü 
Bayramı da yine atalar kültü geleneğinin bir devamı niteliğindedir ve çok eski bir Türk 
geleneğidir. Ölü bayramı Türklerde ataya ve ölüye saygının bir göstergesidir. Bunların yanında 
Iğdır’ı, ilçesi olan Karakoyunlu ve nazarı def etmek için kullanılan üzerlik otu ile anlamaya 
çalışacağız. Son olarak ise şu an Iğdır’ın bir mahallesi olan Iğdır Mavali/Mevali Mahallesi’ne 
bakılacaktır. 

Coğrafi Konum 

Iğdır şehri Türkiye'de başka bir örneği daha olmayan üç ülkeye komşu olan bir sınır kentidir.  
“Kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Nehri ve bu nehrin yatağı boyunca geçen Ermenistan sınırı 
teşkil eder. Güneydoğusunda ve doğusunda Nahcivan ve İran, Güneyinde Ağrı ili, Batı ve 
kuzeybatısında Kars ili yer almaktadır.”383 Iğdır, gerek iklimi ile gerekse coğrafi konumu itibariyle 
Türkiye’de bir örneği daha bulunmayan nadide şehirlerimizden biridir. Bu özel durumu gereği 
tarihten bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu durum Iğdır ile sınırı bulunan 
komşu ülkelerden aldığı göçler ile günümüzde de devam etmektedir. “Yüzölçümü 3 588 km kare 
olan ilin Ermenistan ile olan hududunu boydan boya Aras nehri oluşturmaktadır. Bir yandan 
yurdumuzun en büyük ve dünyanın sayılı büyük dağlarından biri olan Büyük Ağrı Dağı’nın 5165 
metre yüksekliğindeki buzullarla kaplı sivri tepeleri ile diğer taraftan yüksek Doğu Anadolu 
platosunda ortalama rakımı 800-900 metre arasında değişen ve turunçgiller ile zeytin dışında 
her türlü meyve ve sebzenin bolca yetiştirilebildiği bereketli Sürmeli (Aras) Çukurunu 
bünyesinde iç içe barındırmaktadır”384 

Iğdır kentinin bu eşsiz coğrafyasına bir de ılıman Akdeniz iklimi eklendiğinde, birçok meyve, 
sebze ve bitki türlerini yılda iki ya da üç defa hasat yapılmak üzere, bulabiliriz.  

Karakoyunlu Devleti 

Karakoyunlular, Sürmeli Çukuru’nda hâkimiyetini sürdürmüş bir beyliktir. “XIV. Yüzyılın birinci 
yarısında Moğollara tabi olarak Musul bölgesinde, kışlayan, yazları da Erciş yöresinde geçiren 
Karakoyunlular’ın siyaset sahnesine çıkması İlhanlı tahtı için yapılan mücadeleler sırasında oldu. 
Karakoyunlular’ın ilk beyi sayılan Bayram Hoca Sutaylılar hükümdarı Akçasakal Hüseyin Bey’i 
1351’de öldürerek bağımsızlığını kazandı ve Musul’u alarak buranın idaresini kardeşi Birdi 

                                                           
382 Seçilmiş Göstergelerle Iğdır, TUİK, Ankara. 2013, s: 11. 
383 Iğdır İli Kültür Envanteri, 2012, s:1. 
384 Seçilmiş Göstergelerle Iğdır, TUİK, Ankara. 2013, s: 11. 
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Hoca’ya verdi.”385  Karakoyunlu Devleti ile bilgi verilmesinin nedeni, Karakoyunlu adlı bir 
ilçemizin hala Iğdır ili sınırları içinde bulunuyor olmasıdır. Devletin uzantıları olan bu topluluğun 
tarihin canlı kalıntıları olması dikkat çekicidir. İlçede bulunun koçbaşlı heykeller de Karakoyunlu 
Tükmenleri’nin hatıraladır.  

Üzerlik Otu  

Başka bir adı da nazar otu olan, bu bitkinin yakılıp, elde edilen dumanının insanları nazardan 
koruduğuna inanılmaktadır. “Denizli’de üzerlik tohumları teşbih tanesi gibi bir ipe dizilip duvara 
asılınca, o eve şeytanın giremeyeceğine inanılır. Üzerliğin nazar için bir çare olarak düşünülmesi, 
Anadolu’nun diğer yörelerinde de yaygındır. Üzerlik, Türk kültürlü halklarda kem gözün zararına 
karşı koruyucu ve onun zararından kurtarıcı bir özelliğe sahiptir. Üzerliğin sadece insanları değil, 
diğer canlılardan bitkileri ve hayvanları da hatta cansız bilinenleri de koruduğu inancı vardır.” 386 
Bu ota değinmemizin nedeni üzerlik otunun nazardan koruduğuna olan inancın hala günümüzde 
devam ediyor olmasıdır. Bu inanç canlılığını Iğdır’da nerdeyse her evde bulunan üzerlik 
tohumlarıyla korumaktadır. Evlerde bulunan üzerlik tohumu genelde bir süs eşyası olarak 
duvarlara asılı durur, gerekli görülen hallerde üzerlik tohumlarından bir avuç koparılıp özel bir 
cezvede yakılması ve dumanının evin her yerinde gezdirilmesi ile nazarın gittiğine inanılır. Bu 
ritüel özellikle misafirin gitmesi beklendikten sonra yapılır. Özellikle toplu yemek, sünnet, altın 
günü gibi insanların bir arada olduğu zamanlarda nazardan korunmak için topluluk dağıldıktan 
sonra üzerlik yakılır. Çünkü topluluktan herhangi birinin nazarını önlemek için bu dumanın 
çıkması, solunması ve evin her yerinde gezdirilmesi gereklidir. Üzerlik cezvesi evde gezdirilirken, 

Üzerliksen havasan 

Yedi derde devasan 

Allah’tan istemişem 

   Bu derdi sen kovasan, şeklinde bir dörtlük okunur. 

Iğdır Mava Mahallesi 

Bu mahalleye bildiride yer verilmesinin nedeni mahallenin tarihiyle ilgilidir. Çünkü tarihi 
1800’lere kadar uzanmaktadır. Şu an itibariyle aynı isimde bir mahalle Iğdır kent merkezinde 
bulunmaktadır. “Iğdır şehri, nüfusundaki artışına paralel olarak mekân bakımından da 
genişlemiştir. Iğdır'ın bugünkü yerinde çekirdeğini oluşturan kesim belediye binası ile 
Doğubayazıt Caddesi arasına isabet eder. Başlangıçta bu kesimde Karaağaç Mahallesi adıyla bir 
yerleşim birimi bulunuyordu. Buna sonradan Rus işgali döneminde (1828-1917) Ruslar 
tarafından kurulan Iğdır Nova mahallesi ilave edilmiştir. Iğdır'ın Türkiye topraklarına katılması 
üzerine bu mahallenin adı Söğütlü şekline dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde askeri birlikleri 
yerleştirmek için şehrin kuzey kesiminde yapılan kışlanın çevresinde Kışla Mahallesi adlı bir 
üçüncü mahalle oluştu. 1940’lı yıllara ait kaynaklar Iğdır'ın üç mahalleden meydana geldiğini ve 
kapladığı alanın 97 hektar olduğunu bildirir”. 387  

Nevruz Bayramı 

Nevruz Bayramı Türk dünyasında her yıl baharın gelişini kutlamak için 20-21 Mart tarihlerinde 
kutlanan kökleri çok eski tarihlere dayanan bir etkinliktir. Bu bayram özellikle Türk dünyası için, 
İslamiyet’in kabulünden sonra da hem Türk dünyası için hem de Müslüman devletlerin bazıları 

                                                           
385 Faruk Sümer, Karakoyunlular, Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Türkmen Hanedanı (1351-1469), 
Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vakfı: Ankara, 2001.s: 434. 
386 Yaşar Kalafat, İslamiyet ve Türk Halk İnançları, Ankara: Berikan Yayınevi, 2009, s: 54. 
387 Metin Tuncel, Iğdır, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 1999, s: 80.  
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için önemli bir bayram haline gelmiştir. Nevruz bayramı yeni gün anlamına gelmektedir. “Farsça 
nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden oluşur.”388 Nevruz baharın ilk günü olarak 
da tanımlanabilir. Türkler için bu günün önemli olmasının nedeni, Türklerin Ergenekon’dan 
çıkışlarını temsil ediyor olmasıdır. Bu bayram zaman zaman Ergenekon Bayramı olarak da 
anılmaktadır. Rivayete göre, “Göktürkler o zamanki Türk illerinin tek hâkimidir. Savaşta onları 
kimse yenemez. Düşman illerin hakanları toplanıp Göktürkler tuzağa düşürerek yenmeyi 
planlarlar. Savaş alanına ric’at taktiğini uygulayarak Göktürkleri yenerler. Büyükleri kılıçtan 
geçirip küçükleri esir alırlar. Esir düşenlerin arasında Göktürk hanı İl-Han’ın oğullarından küçük 
Kayan ile Tukuz adlı yeğeni de vardır. Bu ikisi aynı yerdeki kişilerin eline düşerler. On gün 
geçtikten sonra bir gece kadınlarıyla birlikte atlara binip kaçarlar ve yurtlarına dönerler. 
Düşmandan kaçıp gelen deve, at, öküz ve koyunlar da vardır. Düşmandan saklanmak için 
dağların içinde insan yolu düşmez ve geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yer bulup oraya 
yerleşirler. Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar 
vardır. Tanrıya şükrederler. Hayvanların kışın etini yerler, yazın sütünü içerler, derisini giyerler. 
Bu yere “Ergenekon” adını verirler. Burada bu ikisinin çocukları çoğalır. Uzun yıllar çocuklar 
Ergenekon’da kalırlar, çoğalırlar, yayılırlar. Dört yüz yıl sonra Ergenekon’a kendileri ve sürüleri 
sığmaz olurlar. Çare aranmaya başlanır. Ergenekon’un dışında geniş yerler, güzel yurtlar 
olduğunu, eski yurtlarının bir yerlerde olduğunu atalarından işitmişlerdir. “Dağların arasından 
yol izleyip bulalım. Göçüp çıkalım. Her kim bize dostum derse onunla görüşelim. Düşmanlarla 
vuruşalım” derler. Yol izlerler, buradan çıkacak yolu bulamazlar. O zaman bir demirci: Burada bir 
demir madeni var. Yalın kata benziyor. Şunun demirini eritsek bir yol olurdu.” der. Bu söz 
üzerine dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizerler. Dağın üstünü, arka yanını, beri 
yanını böylece doldurduktan sonra yetmiş deriden körük yapıp yetmiş yerde kurarlar. Ateşleyip 
körüklerler. Tanrı’nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverir. Yüklü deve çıkacak 
kadar yol olur. O günü, o ayı, o saati belirleyerek dışarı çıkarlar. O günden beri de yeni yılın 
başladığı gece bayram sayılır. Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. Önce Hakan bunu kıskaçla 
tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beyler de öyle yapar. Bu günü mukaddes bilirler, 
böylece Tanrı’ya şükretmiş olurlar.”389 Bu nedenle Türk dünyasında Nevruz Bayramı’nın çok ayrı 
bir yeri vardır.  

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra Nevruz’un öneminin artmasının belli başlı bazı 
nedenleri vardır. Çünkü Nevruz günü olan bazı önemli olaylar bu günde gerçekleşmiştir. “İslami 
dönemde ise buna İslami motifler katılmıştır. Buna göre, Tanrı yeryüzünü Nevruz günü 
yaratmıştır. Hz. Âdem çamurdan o gün yaratılmıştır. Cennetten dünyaya sürülen Hz. Âdem ile 
Hz. Havva o gün Arafat’ta buluşmuşlardır. Hz. Nuh tufandan sonra ilk defa o gün karaya ayak 
basmıştır. Hz. Yusuf o gün atıldığı kuyudan kurtarılmıştır. Hz. Musa Kızıldeniz’i o gün geçmiştir. 
Bir balık tarafından yutulan Hz. Yunus o gün karaya bırakılmıştır.”390 İslam dini için bu günün 
önemli olmasının nedeni bu önemli gelişmelerdir diyebiliriz. Nevruz’un farklı toplumlarda farklı 
kutlama şekilleri olsa da ortak olan bir şey vardı ki o da bu bayramın kutlanıldığı tarih olan 21 
Mart tarihidir. Bu tarih toprağa cemrenin düştüğü tarihtir. “Bilindiği gibi Orta Asya’dan 
Anadolu’ya ve hatta Balkanlar’a kadar, Kafkasya ve İran’ı da içine alan bölgede kutlanan Nevruz 
törenleri, benzeşmekle birlikte toplumların yapısına ve ülkenin coğrafi konumuna göre bazı 
farklı geleneksel anlayışları da bünyesinde barındırmaktadır.”391 Bu durum Iğdır ili ve çevresi için 
de geçerli olmakla birlikte, Nevruz’a bazı eklemeler yapılmıştır. Bunlar yeddi levin, Ölü Bayramı, 

                                                           
388 Nadir Devlet, Türk Dünyasında Nevruz, İstanbul: Türkiyat Enstitüsü Yayınları, 1999, s: 1. 
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kapı dinleme, ateşten atlama gibi etkinliklerdir. Yedi levin veya yeddi levin önceden yedi çeşit 
hububat ile daha sonraları ise değişerek en az yedi çeşitten oluşan bir karışımdır. “Yedi 
Levin’deki yedi rakamının nedeni, aktarıla gelen bilgilere göre gökkuşağı ile ilgilidir. Gökkuşağı 
baharda çıkmaktadır. Gökkuşağına atıfta bulunularak karıştırılan yiyecekler en az yedi çeşit 
olması gerekmektedir, ama sekiz, dokuz, on çeşit de olabilir.” 392  Bu çerez karışımı için 
bayramdan yaklaşık bir hafta önce nevruz için alışverişe çıkılır. En az yedi çeşit çerez 
karıştırılarak nevruz çerezi olan yedi levin hazırlanmış olur. Bu çerezden nişanlı olan kıza da 
üzerine bir altın bırakılarak nişanlısı ve nişanlısının ailesi tarafından gönderilir. Bayramda eve 
gelen misafirlere ve kapıya bayram kutlaması için gelen çocuklara bu çerezden ikram edilir. 
Ayrıca bu çerezin içine çeşitli boyalar ve soğan kabuğu ile boyanıp, haşlanmış yumurtalardan da 
konulur. Bu yumurtalar bayram ve sonrasındaki birkaç gün içinde tokuşturulmak için kullanılır. 
Bunların yanı sıra kapı dinleme âdeti de vardır. Bu geleneğin amacı ise 20 Mart’ı 21 Mart’a 
bağlayan gecede bir evin halkının konuşmalarının bir kesiti dinlenir ve o gece kişinin içinden 
geçirdiği bir niyeti için o konuşma yorumlanır. Olumlu veya olumsuz yorum yapılarak tutulan 
dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tahmin edilir. Son olarak ise ateşten atlama ile bütün kış 
insanların üzerinde olduğuna inanılan negatif enerjinin bu ateşten atlanarak atılacağına inanılır. 
Bazı ülkelerde buna Türkiye de dâhil 21 Mart Milli Bayram ilan edilmiştir.  

Ölü Bayramı 

Ölü Bayramı Nevruz Bayramı’ndan önceki Salı veya çarşamba günü gerçekleştirilen mezar 
ziyaretine verilen addır. “Ölü bayramı için ‘mezarlığa gitmek’, ‘mezarsanlığa gitmek’ ve ‘kabir 
üstüne gitmek’ şeklinde ifade edilmektedir.”393 Bu bayram ölüler içindir ve yapılan mezar 
ziyaretinde ölüler ile iletişime geçtiğine inanılır. Ölüler için helva pişirilir ve helvanın kokusuna 
ruhların geldiğine inanılır, daha sonra ise Fatiha okunur ve okunan duaların ölünün ruhuna 
gittiğine inanılır. Öncelikle yakın akrabaların mezarları ziyaret edilir. Daha sonra ise diğer 
mezarlar için topluca dua okunur. Mezarlık ziyaretine korktukları gerekçesiyle çocuklar 
götürülmez.  

Mezarlık ziyaretinin önemi Türkler için atalar kültünden kaynaklanır ve tarihi oğuzlara kadar 
dayanmaktadır. Dini bir bayram değildir. Çünkü Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce de bu 
bayramı kutlamaktaydılar.  

SONUÇ  

Kentler tarihleri boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yaparak, bu kültürel mirası 
nesilden nesle aktaran yerleşim birimleridir. Bu nedenle bir kentin tarihi ve kültürel mirasını 
korumak en başta yetkililerin ve daha sonra o kentte yaşayan insanların asli görevidir. Türkiye 
ülke tarihi ve kültürel mirası bakımından hem şanlı bir tarihe ve çok zengin de bir kültür 
mirasına sahiptir. Savaşlarla kazanılan, şehit kanlarıyla sulanan bu toprakların kültür mirası 
bekçiliği biz vatandaşlara düşmektedir.  

Iğdır ili kendine has iklimiyle, gelenekleriyle, coğrafi ve jeopolitik konumuyla eşi benzeri 
olmayan nadide bir yerleşim merkezidir. Bu nedenle de önemli ve özel bir alandır. Bizlere düşen 
kentimize ve geleneklerimize sahip çıkıp, bu örf ve ananeleri yaşatmaktır. Geleneklerin canlı 
tutulması ve çağlar boyunca nesillere aktarılması, tarihimizi öğrenip buna göre yaşamaya 
bağlıdır. Milli ve manevi değerleri en üstte tutmanın da yolu geleneklerden geçmektedir. Bu 
sebeple okullarda verilen eğitimler de başta olmak üzere gençlerde bir tarih bilinci 
oluşturulmalıdır. Üniversitelerimizde düzenlenen tarih ve kültür konulu sempozyumların 
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sayısında artışa gidilmelidir. Sonuç itibariyle Iğdır İlinin birçok kendine has özelliğinden ötürü, bu 
kent kültürel mirası korunması gereken yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.  
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Concubines in the Dove’s Neckring (Tawq al Hamamah by Ibn Hazm) 
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Abstract 

Dove’s Neckring (Tawq al Hamamah) is a book beyond of own period. Ibn Hazm was aware of 
this when writing his book. In relation to that, he said, “I know, some people of my bigoted 
enemies will comdemn me and they will say “He turncoat and wander.” At somewhere else of 
this book, he said so, “Quite an experience is to write my experiences in past; to indicate ups 
and downs in my destiny; to hold some images in my memory and to remember all that things.” 
Accordingly we can say that, author had written this book based on his experiences. Sometimes 
he makes mention of own experiences and sometimes he speak of relationships his friends, 
courtiers, statesmen, scholars, students and in respect thereof slave masters and concubines. 
Therefore it is a living and first-rate resource in terms of witnessing the works. Especially when 
the reading between lines is done, in terms of our understanding of social situations and human 
relations, it will be seen that Tawq al Hamamah is not only about love and lovers but also about 
human. Every story about selected topics turn into a historical documents that we will elicit 
different knowledges and inferences. At the work, when we read the life of khalifas, viziers, 
scholars, at the same time, we come into life of masters and concubines in Andalus. These 
aspects of work provide knowledge about situation of concubines. Since Ibn Hazm's childhood, 
one of the prominent families of Andalus, living in an important and rich environment, has been 
influential in dealing with this issue. As a matter of fact, since this work carries an 
autobiographical character at the same time, the writer sometimes talks about concubines that 
he has personally acquired.  

Keywords: Concubine, Slave masters, Social Situation, Ibn Hazm, Dove’s Neckring (Tawq al 
Hamamah), Andalus. 

İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı Adlı Eserinde Cariyeler 

Özet 

Tavkü’l-Hamame, döneminin üstünde bir kitaptır. İbn Hazm da kitabını kaleme alırken bunun 
bilincindedir. İbn Hazm kitabına başlarken “Biliyorum bağnaz hasımlarımdan kimileri böyle bir 
kitap yazdığımdan dolayı beni kınayacaklar ve ‘O prensiplerine aykırı davrandı ve benimsediği 
doğru yolundan ayrıldı’ diyecekler.” derken bu kitabın alışılmışın dışında bir içeriğe sahip 
olduğunu ve bu nedenle eleştiri oklarını üzerine çekeceğini ifade eder. Başka bir yerde 
“Geçmişte başıma gelen olayları burada vermem, alınyazısı cilvelerimi belirtmem, kimi anlarımı 
taptaze belleğimde tutmam, geçmişe ait kimi görüntülerin de hafızamda kalmış olması ve benim 
bütün bunları anımsayabilmem harika bir şey!” sözleriyle bu eseri bizzat kendi 
müşahedelerinden yola çıkarak yazdığını belirtir. Yer yer kendi tecrübelerini, yer yer de 
yakınlarının ve dönemin saray mensupları, devlet adamları, âlimleri, talebeleri ve konumuzla 
alakalı olarak efendi ve kölelerinin ilişkilerini ele almaktadır. Bu nedenle eser dönemine şahitlik 
etmesi açısından canlı ve birinci elden bir kaynaktır. Özellikle satır arası okuma yapıldığında 
devrin insan ilişkilerini ve sosyal durumunu anlamamız ve çıkarımda bulunabilmemiz adına 
sadece sevgi ve sevenlere dair değil aynı zamanda insana dair de bir eser olduğu görülecektir. 
Yazarın seçtiği konulara dair anlattığı her öykü artık bizim için farklı bilgiler ve çıkarımlar 
edinebileceğimiz tarihî bir belgeye dönüşmüştür. Eserde halifelerin, vezirlerin, âlimlerin 
dolayısıyla toplumun önder şahsiyetlerinin hayatına tanıklık ederken aynı zamanda devrin 
efendilerinin hayatına da girmiş oluruz. Eserin hem bu yönü hem de sevgi ve sevenlere dair 
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şeklinde bir alt başlık taşıması da doğal olarak bazı öykülerde cariyelerin durumuyla alakalı 
anekdotlar yakalamamızı sağlar. İbn Hazm’ın çocukluğundan itibaren Endülüs’ün önde gelen 
ailelerinden birine mensup olarak önemli ve zengin bir çevrede yaşaması da bu konuyu 
işlemesinde etkili olmuştur. Nitekim eser bir yönüyle aynı zamanda otobiyografi niteliği 
taşıdığından yazar zaman zaman bizzat edindiği cariyelerden de bahsetmektedir.  

Anahtar kelimeler: 

GİRİŞ 

Tarih kitapları siyasal tarihi, savaş tarihini konu edinmesinden dolayı yoğun olarak erkek 
merkezli bir bilgi birikimi aktarmaktadır. Dolayısıyla bu eserlerde kadına dair bir bilgiye 
rastlamamız daha çok satır aralarından yapacağımız çıkarımlarla mümkündür. Bu durum 
Endülüslü kadınlar için de geçerlidir. Bundan dolayı birebir kadına dair bir esere rastlamak; hele 
hele Endülüs medeniyeti söz konusu olduğunda -eserlerin büyük bir kısmının yok edildiği de göz 
önüne alınacak olursa- imkân dışındadır.394 Döneme ait tabakat ve teracim kitapları, hükümdar 
ailesine mensub, soylu veya şair, edib, hattat gibi toplumun önde gelen Endülüs kadınlarından 
bahsetmekle birlikte, bunlardan kiminin yalnızca ismi anılmış, diğerleri ise siyasî olaylara olan 
katkıları, ilişkileri, sıra dışı özellikleri sebebiyle kaynaklarda yer alabilmiştir. Söz konusu eserlerde 
sadece hükümdar ailesine mensup hür kadınlara yer verildiği düşünülse de müzik ve edebiyatta 
ön plana çıkan cariye statüsündeki kadınlara da değinilmiştir.395  

Bundan dolayı İbn Hazm’ın bu eseri kadınlar adına bilgi sağlamak amacıyla bize kaynaklık 
edebilir diye düşünüyoruz. Aslında kitabın muhteva olarak edebî, psikolojik ve gündelik hayata 
dair bazı ayrıntılar içermesi tarihçiler için bu kitabı değerli kılar. Eserin çağları aşıp günümüze de 
hitap etmesi, tarihi seyir içerisinde insanoğlunun duygu ve düşüncelerinin ve yaşadığı 
hadiselerin nasıl tekerrür ettiğinin delilidir. Çünkü eseri her okuyan, kendisini zaman ve mekân 
farkına rağmen dün yaşanmışçasına taze bir dünyanın içinde bulur. 

İbn Hazm, gençlik döneminde yazdığı Tavku’l-hamâme -li’l-ülfe ve’l-üllâf- (Güvercin Gerdanlığı –
sevgi ve sevenlere dair-) eserinde yer alan gazellerinde platonik aşkı dile getirmiştir. Bu 
gazellerinde edep ve hayâ sınırları içinde kadın güzelliğini tasvir etmiş, doğu Arap şiirinden farklı 
olarak gazele din, ahlak ve iffet boyutları getirmiş, platonik aşk ile ahlakın ilgisini inceleyerek 
felsefî ve psikolojik tahlillere girişmiştir. İbn Hazm bu manzûmeleri ve Tavku’l-hamâme’si ile 
sadece Endülüs İslâm toplumunda değil, belki de bütün Avrupa’da platonik aşkın ve 
romantizmin öncüsü olmuştur. Eserin benzerlerinden farklı bir yanı da içerdiği şiir ve nesirlerin 
tamamının müellifin kendisine ait olmasıdır.396  

Bu nedenle Tavku’l-Hamâme yukarıda saydığımız özelliklerinden dolayı döneminin üstünde bir 
kitaptır. Nitekim İbn Hazm da kitabını kaleme alırken bunun bilincinde olmalıdır ki kitabının 
girizgâhında bu durumdan şöyle bahseder, “Biliyorum bağnaz hasımlarımdan kimileri böyle bir 
kitap yazdığımdan dolayı beni kınayacaklar ve “O prensiplerine aykırı davrandı ve benimsediği 
doğru yolundan ayrıldı” diyecekler. Ama hiç kimsenin, benim kastettiğimin dışında birtakım 
şeyleri bana mal etmesine izin veremem.” Bunları söylerken, eserinin konusunun teamülün 
dışına çıktığını vurgulamaktadır.  Başka bir yerde “Böyle bir konu, ancak birtakım kaygılardan 
uzak olmakla ve gönül serbestliğiyle ele alınabilir. Geçmişte başıma gelen olayları burada 
vermem, alınyazısı cilvelerimi belirtmem, kimi anlarımı taptaze belleğimde tutmam, geçmişe ait 
kimi görüntülerin de hafızamda kalmış olması ve benim bütün bunları anımsayabilmem harika 

                                                           
394 Çınar, Fatma Merve, İslam Tarihi ve Medeniyeti-IV (Endülüs Toplumunda Kadın), Siyer Yayınları, İstanbul 2017, s. 380. 
395 Çınar, “Endülüs Toplumunda Kadın”, s. 380-381. 
396 Durmuş, İsmail, “İbn Hazm”, TDVİA, İstanbul 1999, cilt. 20, s. 60. 
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bir şey!”397 O nedenle, hangi çerçevede olursa olsun aşığın durumunu ayrıntılı bir şekilde 
incelemek ve tutkunun ondaki etkilerini anlamak için bu kitap neredeyse tek başına yeterlidir. 
Zaten eser zanna veya tahayyüle değil, tecrübe ve gözleme dayanarak yazılmıştır.398 

Dolayısıyla müellif bu eseri bizzat kendi müşahedelerinden yola çıkarak yazmıştır. İbn Hazm 
hayatının belirli dönemlerinde kısa da olsa çeşitli hükümdarlara vezirlik yapmıştır. IV. 
Abdurrahman el-Murtaza, V. Abdurrahman el-Müstazhir b. Hişam ve III. Hişam, onun vezirlik 
yaptığı Endülüs sultanlarıdır. Fakat İbn Hazm’ın bu görevleri her defasında kısa sürmüş ve 
yönetimin taht kavgalarından dolayı el değiştirmesinin ardından tevkif edilmesiyle 
neticelenmiştir. Son olarak Berberîlerin gerçekleştirdiği ayaklanmanın ardından Kurtuba’dan 
kaçarak Şâtıbe’ye geçen İbn Hazm, kendisini ziyarete gelen bir arkadaşıyla yaptığı istişarenin 
ardından otobiyografik bir özellik de taşıyan Tavku’l-hamâme’yi burada yazmıştır.399 Bu nedenle 
eserinde yer yer kendi tecrübelerini, yer yer de yakınlarının ve dönemin saray mensuplarının, 
devlet adamlarının, âlimlerinin, talebelerinin ve konumuzla alakalı olarak efendi ve kölelerinin 
ilişkilerini ele almaktadır. Bu yönüyle eser dönemine şahitlik etmesi açısından canlı ve birinci 
elden bir kaynaktır. Özellikle satır arası okuma yapıldığında devrin insan ilişkilerini ve sosyal 
durumunu anlamamız ve çıkarımda bulunabilmemiz adına, sadece sevgi ve sevenlere dair değil 
aynı zamanda insana dair de bir eserdir. Yazarın seçtiği konulara dair anlattığı her öykü artık 
bizim için farklı bilgiler ve çıkarımlar edinebileceğimiz tarihî bir belgeye dönüşmüştür. Eserde 
halifelerin, vezirlerin, âlimlerin dolayısıyla toplumun önder şahsiyetlerinin hayatına tanıklık 
ederken, aynı zamanda devrin efendilerinin hayatına da girmiş oluruz. Eserin hem bu yönü hem 
de sevgi ve sevenlere dair şeklinde bir alt başlık taşıması da doğal olarak bazı öykülerde 
cariyelerin durumuyla alakalı anekdotlar yakalamamızı sağlar.  

İbn Hazm’ın çocukluğundan itibaren, Endülüs’ün önde gelen ailelerinden birine mensup olarak, 
önemli ve zengin bir çevrede yaşaması müşahedelerinde etkili olmuştur. İbn Hazm, babası 
Ahmed b. Said’in devlet ricâlinden olması hasebiyle on beş yaşına kadar aristokrat ve kültürlü 
bir çevrede müreffeh bir hayat yaşadıysa da taht kavgalarının Emevi hilafetini sonlandırıp, 
Mülukü’t-tavâif’in ortaya çıkmasıyla neticelenen kargaşa döneminin ardından ailesiyle birlikte 
çeşitli sıkıntılara maruz kalmıştır. Bununla birlikte onun bu eserinde de anlattıklarından yola 
çıkarak anladığımız kadarıyla o her zaman entelektüel çevresini muhafaza etmiş ve ilim hayatına 
kesintisiz devam etmiştir. Nitekim eser bir yönüyle aynı zamanda otobiyografi niteliği 
taşıdığından, yazar zaman zaman bizzat edindiği cariyelerden de bahsetmektedir. Eserinin bir 
yerinde kadınlarla ilgili tecrübelerine dair şunları kaleme alır: 

“Şahsen ben de kadınları gözlemledim ve başkalarının hiçbir zaman yakalayamayacağı sırlarını 
öğrendim. Çünkü ben, onların dizlerinin dibinde yetiştim, yanlarında büyüdüm. Onlardan 
başkasını tanımadım. Delikanlılık çağıma, yani yüzümde tüy bitinceye kadar erkek topluluklarına 
hiç gitmedim. Kur’an’ı bana onlar öğretti; nice şiirler ezberlettiler; yazıya alıştırdılar beni. Bir 
şeyler anlamaya başladığımda –ki o zaman daha küçücük bir çocuktum- tek meselem, biricik 
zihinsel uğraşım; kadınların meseleleriyle uğraşmak, onlarla ilgili bilgileri toplamak ve onları 
iyice tanımaya çalışmaktı. Onlardan gördüğüm şeylerin hiçbirisini unutmuyorum. Bu da, bende 
doğuştan var olan kıskançlıktan, onlar hakkında beslediğim kötü sanıdan ileri geliyor. Böylece 
haklarında bir hayli bilgi topladım. Bütün bu bilgileri, Allah izin verirse, yeri geldikçe ilgili 
bölümlerde açıklayacağım.”400 derken kadınların dünyasını gözlemlemeye olan özel ilgisinden 
bahseder. Eseri incelerken onun kadın-erkek fark etmeksizin insan psikolojisini ve davranışlarını 

                                                           
397 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı (Sevgi ve Sevenlere Dair), çev. Mahmut Kanık, İnsan Yay.,  İstanbul 2015, s. 25-26. 
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399 Apaydın, H. Yunus, “İbn Hazm”, TDVİA, İstanbul 1999, cilt 20, s. 40. 
400 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, s. 93. 
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değerlendiren yaklaşımı sayesinde, aslında fark etmeden dönemin kadınının bilinmeyen 
dünyasını da bize anlatmış olan ikinci bir eserin varlığından haberdar değiliz. Bu nedenle 
kadınların, bir erkekle ilintili olarak kaynaklarda yer bulabildiği bir dönemde, samimi 
hatıralardan yola çıkılarak yazılan bu eser bir nebze de olsa bize kadınların mahrem dünyasını 
açar. 

Örneğin İbn Hazm başka bir yerde kendi gençliğinde önemli bir yer tutan bir cariyeden 
bahseder. Öyle ki Nu’m adındaki bu cariye için söylediği gazel, mersiye ve bazı fahriyeler bile 
diğer şiirlerinden daha sanatkarânedir.401 Onun, hayatındaki önemini şu şekilde aktarır: “Başına 
bu tür felaketler gelen pek çok insan gördük. Şahsen ben kendimden söz edeyim: Ben böyle bir 
beladan (ölüm ayrılığı) ötürü çok bunaldım; kaderin bir cilvesi olarak birdenbire çarpıldım bu 
belaya; şöyle oldu: Vaktiyle bana ait olan Nu’m adında bir cariyeye delicesine tutuldum. Daha 
iyisi temenni edilemezdi. Gerek fizikî olarak, gerek ahlakî olarak olağanüstü güzeldi. Benimle çok 
iyi anlaşıyordu. Tanıdığı ilk adam bendim. Birbirimizi eşit oranda seviyorduk. Kader onu elimden 
aldı; geceler onu koynumdan çekip çıkardı. Günler geçti; Nu’m, mezar taşları ve toprak üçlüsü 
ortaya çıktı. O öldüğünde ben yirmi yaşından daha küçüktüm. O ise benden daha küçüktü. Onun 
ölümünden sonra, yedi ay süreyle hiç elbisemi çıkartmadım; gözlerimden yaş hiç dinmedi; oysa 
pek ağlayamazdım. Yeminle söylüyorum, vallahi şu ana kadar teselli olamadım! Eğer fidye 
mümkün olsaydı, bana miras kalan servetle kendi kazancımı birleştirip hiç tereddüt etmeden 
onu tekrar satın alırdım. En değerli organlarımdan birini uğrunda severek, isteyerek hiç 
çekinmeden feda ederdim. Ondan sonra mutluluğu hiç tatmadım; onu hiç unutamadım. Onun 
dışında başka biriyle o denli içli dışlı olmadım asla. Ona karşı duyduğum sevgi, önceki 
sevgilerimin tümünü silip süpürmüş, ondan sonrakileri de haram etmiştir.”402 İbn Hazm’ın on 
altı yaşındayken birlikte yaşadığı bu cariye yaşça ondan biraz daha küçüktür. Anlaşılan o ki 
cariye edinimi büluğ çağından itibaren başlayabilmektedir. 

Endülüs’teki heterojen yapı pek çok milletin ve toplumsal sınıfın bir arada yaşamasına neden 
olmuştur. Endülüs’ün gerek bu heterojen yapı sonucu oluşan hareketli yaşantısı, gerekse iç ve 
dış çatışmalar sonucu kimilerini efendi, kimilerini köle yapan sınıfsal farklılıkları bu medeniyetin 
alamet-i farikalarından biri olmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte zaman, mekân, ırk ve dine bağlı 
farklılaşmanın mevcut olduğu Endülüs tecrübesi içerisinde bir üst “Endülüslülük” kimliğinin tepe 
noktada bulunduğunu da unutmamak gerekir. Bu “Endülüslü” üst kimliğinde buluşan hür veya 
köle, Arap veya Berberi kadınların ise belki de en belirleyici özelliği, sosyal hayattaki 
görünürlükleri, politikadaki perde arkası etkileri ve ilim-kültür dünyasına yaptıkları 
katkılarıdır.403 

Toplumsal hayatta görünürlülükle ilgili olarak, kadınlar arasında sınıfsal farkları temel alacak 
olursak, ilk bakışta orta ve üst sınıflara mensup kadınların, köle kadınlara oranla sosyal hayata 
katılımlarının daha çok olacağı akla gelebilir, ancak gerçek durum bunun tam tersinedir. Zira 
Endülüs toplumunda, kadının özgür hareket etme potansiyeli, halktan ve alt tabakadan olan 
kadınlarda daha fazladır. Statülerinin yükselmesiyle birlikte, kadının dış dünya ile irtibatına 
çizilen sınırlar da artmıştır.404 İbn Hazm’ın da verdiği örneklerde cariye kadınların alışverişe 
çıkabildiklerine, sokakta dolaşabildiklerine rastlayabiliriz.405 Ayrıca cariyeler, muganniye ve şair 
olarak eğlence meclislerinde yer almışlardır. İbn Hazm’ın kendisiyle aynı künyeyi taşıyan 
amcasının oğlu Ebü’l-Mugîre İbn Hazm’ın, Hâcib İbn Ebû Âmir Mansûr’un sarayda tertip ettiği 
eğlence meclislerine katılarak muganniyelere şiirleriyle eşlik ettiği bilinmektedir. Yine bu 
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meclislerden birinde İbn Ebû Âmir’in Ünsülkulûb adındaki cariyesinin şarkısını terennüm 
ettikten sonra, Ebü’l-Mugîre’ye olan aşkını dile getirdiği bir şiir söylemesi İbn Ebû Âmir’i 
öfkelendirmiş, cariyeye karşı ağır sözler söyleyip kılıcına davrandığı bir sırada cariyenin onu öven 
sözler söyleyip af dilemesi ve Ebü’l-Mugîre’nin de yine bir şiirle affını dilemesi üzerine İbn Ebû 
Âmir ikisini de bağışlamış ve cariyeyi Ebü’l-Mugîre’ye hediye etmiştir.406 

Endülüs sarayında ve siyaset hayatında ise kadınların varlığı yadsınamayacak düzeydedir. 
Endülüs’ün içinde bulunduğu istikrarsız siyasî durum ve sürekli taht kavgaları, saray kadınlarının 
oğullarını iktidara getirme yarışı içine girmelerine neden olmuştur. Endülüs Emevileri 
döneminde (756-1031) halife annelerinin çoğunun ümmü’l-veled oldukları bilinmektedir.407 
Hatta öyle ki Endülüs Emevilerinde hür kadından doğma halife olmamıştır.408 II. Hakem’in (961-
976) hanımı ve II. Hişam’ın (976-1013) annesi Basklı Subh, Mülûku’t-tavâif döneminden el-
Mu’temid’in (1068-1091) hanımı İtimad el-Rumeykiyye, Arap olmayan yabancı kökenli saray 
kadınlarına örnek verilebilir.409 II. Abdurrahman (ö. 851/237)’ın ve Münzir (ö. 888/274)’in 
anneleri ise Berberî kökenli cariyelerdir. Özellikle Emevi ve Nasri hanedanlıklarında birçok halife 
ve sultanın annesi (rûmiyyât)tan, yani Kuzey İspanya’dan ele geçirilen kadın cariyelerdendir.410 
Bununla birlikte saraya veya üst sınıflara mensup hür kadınların onur ve saygınlığını vurgulamak 
için “hürre”, “el-hürretü’l-ulyâ”, “hürretü’l-kebîre” şeklinde lakablar da kullanılmıştır. Son Nasri 
Sultanı Ebu Abdullah’ın (1482-1492) annesi Aişe el-Hurre buna örnek verilebilir.411 

İbn Hazm hayatının belirli bir döneminde, çeşitli hükümdarlara vezirlik yapması dolayısıyla, 
devlet ricâlini ve saray erkânını yakından gözlemleme fırsatı bulmuş olmalıdır. İbn Hazm, sevgi 
ve sevenlere dair yazdığı eserinde halifelerin ve devlet erkânının cariyelerin etki alanına nasıl 
girdiğinden bahseder. Şöyle ki, “Kurtuluşa erişmiş halifeler ve imamlardan pek çokları âşık 
olmuşlardır. Bizim Endülüs’te Abdurrahman bin Muaviye, Da’ca’ya âşık olmuştur. Yine el-Hakem 
bin Hişam ve Abdurrahman bin el-Hakem’i de zikredeyim. Bu sonuncusunun Tarub’a olan aşkı 
gün gibi herkesçe bilinir. Oğlu Abdullah’ın annesidir Tarub. Muhammed bin Abdurrahman’ın 
kendisini, Osman, Kasım, Mutarraf adındaki çocuklarının annesi Jislen’e bağlayan müşfik bağlar 
da biliniyor. Hakem el-Mustansır’ın, Hişam el-Muayyed Billah’ın annesine tutulduğu da bilinir. 
Aynı zamanda bu kadından başkasının çocuğuna ilgi duymadığı da bilinir. Buna benzer şeyler 
daha çoktur.”412 derken bahsedip etmediği pek çok örnek sayabileceğini ifade etmektedir. 
Görüldüğü gibi cariyeler, Endülüs saraylarında yaşamaları veya bir hükümdara olan yakınlıkları 
dolayısıyla zikredilmiştir. 

Söz konusu bu cariyelerin ırkları ise çeşitli milletlerden oluşmaktadır. Esir tacirlerinin neredeyse 
hepsinin Yahudi olduğu Endülüs’te köle ticareti, Endülüs pazarındaki üçüncü önemli metaydı. 
Öyle ki İbn Havkal, “Endülüs’ün en meşhur nişanelerinden birisi Frank (Avrupa), Galicia ve 
Sekalibe asıllı kız ve erkeklerden oluşan kölelerdir” demiştir. Yahudi köle tacirleri büyük 
miktarlarda genç kız ve erkek çocuklarını Endülüs’e getiriyorlar, Müslüman emirler ve zenginler 
bu kölelerden istediklerini satın alıyorlardı. Bu köleler başlıca Kuzey İspanya, diğer Avrupa, Slav 
ve Karadeniz sahillerindeki ülkelere mensuplardı. 
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Her ırkın bir özelliği vardı. Özelliklerine göre kadın köleler ve hizmetçiler şöylece sınıflandırılırdı: 
Lezzet için Berberiler, mal ve hazineyi korumak için Rumlar, güzel çocuk doğurtmak için Türkler, 
bebek bakımı ve süt emzirmek için Zenciler, şarkı için Mekkeliler, şekil ve endam için 
Medineliler ve müzik meclisleri için Iraklılar tercih edilirdi. Ancak köleler özellikle Doğu 
Avrupa’dan getirilmekteydi ki, bu rota bugün dahi beyaz kadın ticaretiyle örtüşmektedir. 
Örneğin X. asırda köle ticaretinin önemli merkezi Prag’dır. 413 

Endülüs’e geldikten sonra kısa bir süre içerisinde Arapça’yı ve İslam kültürünü öğrenip İslam 
dinine giren bu köleler, sanat ve meslek edinmek için eğitildikten sonra Kurtuba’dan iç ve dış 
pazarlara dağıtılırdı.414 Örneğin kaynaklarda, hattatlıktan daha ileri ve sorumluluk sahibi olmayı 
gerektiren bir meslek olan kâtiplik görevi yaptığı belirlenen on bir kadından yalnızca üçü hürdür. 
Takdir edilir ki kâtiplik görevi sarayda icra edilmesi hasebiyle yüksek düzeyde ilmî birikim ve 
dikkat gerektiren bir meslektir. Bu açıdan baktığımızda, böylesi üst düzey bir mesleği icra eden 
kadınların çoğunun cariye statüsünde olması, onların eğitim alırken ve sarayda çalışırken hür 
insanlarla aynı mekânlarda yer bulabildiklerini göstermektedir.415  

İbn Hazm da eserinde henüz on beş yaşındayken tanıdığı bir cariyeyi uzun uzun anlatırken, 
aslında üst seviyede eğitimle donatılmış bir cariyenin sahip olduğu özellikleri sıralar. 
“Çocukluğumda başımdan geçen bir öyküyü anlatayım size: Kendi evimizde büyüyen genç bir 
cariyeye âşık olmuştum. O zaman on altı yaşındaydım. Yüz güzelliğiyle, zekâsıyla, iffetiyle, 
temizliğiyle, alçakgönüllülüğüyle ve tatlı sözlülüğüyle olağanüstü güzeldi. Ciddiydi; ağırbaşlıydı; 
oldukça sempatikti; sevimliydi; çok edepliydi; az konuşurdu; bakışı öne eğikti; çok ölçülüydü; 
ayıpsız ve kusursuzdu; oldukça ağırbaşlıydı. Bir yere ayrılırken gönül çekici; bir şey isterken 
oldukça tatlıydı. Uzaklaşırken bile çekingen tavrını korurdu. Onu bu halde görmeye değerdi. 
Otururken yavaş otururdu. Çok vakarlıydı, soğukkanlılığını tatlı biçimde korurdu. Onu elde 
etmeye kalkmak bir cür’et işiydi. Onun gönlünü kazanmak için can atanlar pek çoktu; ancak 
umutları onda karşılık bulmazdı. İşte, yüzü tüm gönülleri kendine çekerken, davranışı ona 
yaklaşanları uzaklaştırıyordu. Geri çevirişi ve soğuk davranışı ona öyle büyüleyici bir özellik 
veriyordu ki başkaları hoşgörülü ya da cömert davranarak bile bu büyüleyiciliği gösteremiyordu. 
İşinde kendini ciddiyete adamış gibi gözükür, yaptığını ciddi yapardı; kendini işe tam verirdi. 
Dalga geçmezdi. Ayrıca çok güzel ud çalardı.”416 

Eğitim almak bir yana eğitim veren cariyelere de rastlamak mümkündür. Örneğin azatlı bir 
cariye olan İşraku’s-Suveyde el-Aruziyye, efendisi ve hocası Ebu’l-Mutarrif Abdurrahman b. 
Galbûn el-Kurtubî’den lügat ve dilbilgisi dersleri almış, öyle ki bu alanda hocasını aşmış ve perde 
arkasından erkek öğrencilere ders vermiştir. Vezin ilminde geliştirdiği tarzla Aruziyye olarak 
tanınmıştır.417 Yine Mürsiye’de vezir Ebu Bekr İbnü’l-Hattab’ın azatlı bir kölesi olan Leyla, tüm 
ilim dallarında bilgi sahibi ve zamanının en zeki âlimlerinden olarak bilinmektedir.418 

Endülüs’te yaklaşık kırk kadar kadın şairin ismi zikredilmiştir. Bu isimlerin büyük bir kısmı hür 
kadınlardan meydana gelse de, bunlardan bir kısmı cariyelerden oluşmaktadır. Bu cariyelere 
örnek olarak Mu’tazıd-Billah el-Abbâdî’nin cariyesi el-Abbâdiyye, Hind, Lübne gibi isimleri 
sayabiliriz. Emevi halifelerinden III. Muhammed el-Müstekfî’nin kızı olan meşhur kadın şair ve 
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müzisyen Vellâde (ö. 498/1091), kızların ve köle kadınların dil, edebiyat, şiir ve müzik eğitimi 
almaları için bir medrese kurmuştur.419 

İbn Hazm, gençliğinde içinde bulunduğu bir kadın meclisini anlatırken, aslında bize bu bilgileri 
doğrulayan ipuçlarını verir. “Bir şenlik dolayısıyla bizim evde düzenlenen bir toplantıyı 
anımsıyorum. Benzeri toplantılar yüksek sosyete evlerinde sık sık düzenlenirdi. Bizim evdeki 
kadınlar Allah rahmet etsin, kardeşimin karısı o toplantılarda bir araya gelirdi: Ayrıca bizim 
himayemize sığınmış azatlı kölelerimizin ve hizmetçilerimizin kadınları vardı. Hepsi son derece 
sevimli ve kibardı. Gündüz bir süre bizim evde kaldılar; sonra, evimizin bir bölümünü oluşturan 
taraçaya geçtiler… Orada yaşlı bayanlarımız ve genç kızlarımız, bu genç cariyenin efendisi olan 
bayandan onun bir şarkı söylemesi için istekte bulundular. Efendisinin emri üzerine udunu aldı; 
enstrümanını o kadar alçakgönüllüce ve edeplice akort etti ki, hayatımda bir benzerini 
görmedim. Kuşkusuz hayranların gözünde hayranlık duyulanın güzelliği kat kat artar.”420 
Buradan da anlayacağımız üzere azatlı kölelerin ve hizmetçilerin kadınları, diğer asil hanımlarla 
aynı ortamda bulunmakta, sohbet ve paylaşımda birbirlerinden ayrı tutulmamaktadır. Bu 
kadınların hepsi adab-ı muaşeret ve söz sohbet noktasında eşit düzeyde eğitilerek, bir araya 
gelebilecekleri ortak bir zemin hazırlanmıştır.   

Ebu Bekr İbnü’l-Hattab’ın azatlı cariyesi Leyla’ya, Gırnata kadısı Ebu Bekr İbn Ebi Cemre ile 
evlenmeden önce birçok kişi evlenme teklif etmiştir. Buna rağmen kendisine gelen bütün 
teklifleri reddeden Leyla, kendisini çok seven kadıyla evlenmiştir. Sadece bir örneğe bakarak bu 
hükme varmak zor olsa da Endülüslü bazı kadınların statüsüne göre cariye de olsa eş seçimi 
konusunda söz sahibi olduğunu anlayabiliriz. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Leyla’nın bu kadar 
çok talibinin olmasının sebebi güzelliğinden ziyade zekâsı ve bilgisiyle ön planda olan bir kadın 
olmasıdır. Ayrıca Gırnata kadısı gibi önemli bir mevkiye sahip bir adamın azatlı bir cariyeye âşık 
olması ve ona evlenme teklif etmesi, hür-köle sınıflandırmasının evliliğe engel olmadığını 
göstermektedir.421 

İbn Hazm’ın son yıllarında doğduğu Hicri IV. asırda, Endülüs’ün önemli şehri Kurtuba köle 
ticaretinde altın çağını yaşar. Öyle ki hiç bir yer onunla baş edemez.422  İbn Hazm kitabında yer 
verdiği hikâyelerden birinde burada yaşayan bir cariyeyi anlatır. Anlatılan olayda bizim için 
önemli olan husus cariyenin bütün özgürlüğüne rağmen taşıdığı iffet algısıdır.  “Ramadi diye 
tanınmış ünlü şair Yusuf bin Harun bir gün, kadınların buluşma yeri olan, Kurtuba’daki perfumeri 
dükkânının önünden geçerken orada bir genç kız (cariye) gördü. Ona hemencecik gönlünü 
kaptırdı; sevgisi birden tüm varlığını sardı. Onu takip ederek caminin yoluna saptı ve onu 
izlemeye koyuldu. Cariye’nin ardından o da köprüye doğru yöneldi. Ancak genç kız onu geçti ve 
er-Rabad denilen yere vardı. Rabad mezarlığındaki kabirlerin üzerine dikilmiş, 
Mervanoğullarının türbelerinin arasından geçerken, nehrin öte yakasında, onun insanlardan ayrı 
durduğunu ve yalnızca kendisiyle ilgilendiğini gördü genç kız. O zaman ona doğru yön değiştirdi. 
Yanına varınca: “Niçin peşimden geliyorsun?” dedi ona. O da kendisine ne denli vurulduğunu 
anlattı. Cariye, “Rahat bırak beni, namusumla oynama; çünkü benden bekleyebileceğin bir şey 
yok; arzunu yerine getiremem.” deyince Yusuf “Sana bakayım yeter!” diye cevap verdi. 
Cariyenin, “Bu kadar mı? Bakabilirsin öyleyse” demesi üzerine “Prensesim, hür müsün, köle 
misin, adın ne? diye sordu. Genç kız köle olduğunu, adının ise Halvet olduğunu söyledi. Yusuf,  
“Kimin kölesisin? diye sorunca cariye “Soruna cevap aramaktansa, yedinci kat gökte ne var onu 
araştırsan daha iyi edersin. Olmayacak bir şey isteme n’olur.” diye kızınca Yusuf vazgeçmeyip 
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“Ey prensesim! Bundan böyle seni nerede görebilirim?” diye sorunca cariye “Her Cuma aynı 
saatte, bugün beni gördüğün yerde” şeklinde cevap verdi. 

Bundan sonra genç kız köprüye doğru hareket etti. Onu izleyemedi; çünkü kız, peşinden gelip 
gelmediğini anlamak için, dönüp arkaya bakıyordu. O köprüyü geçince izini sürmek istedi. Ne 
var ki genç kız yoktu. “Vallahi” dedi Ebu Amir, yani Yusuf bin Harun, “O gün bugündür, hep o 
Rabad’daki parfümeri dükkânına uğrar, biraz oralarda eğleşirim; ama hiç haberini alamadım 
onun. Bilmiyorum göğe mi çıktı yoksa yere mi battı? Ama yüreğime kordan daha sıcak bir ateş 
bırakıp gitti. O yüzden başıma türlü olaylar geldi.” 

İbn Hazm aktardığı diğer bir hikâyede ise harem dairesinin durumunu gözler önüne serer. 
Hikâyede harem dairesinde çok sıkı önlemler içinde korunan bir cariyeden bahsedilmektedir ki 
cariyeye âşık olan gencin onu nerede görüp âşık olduğu ise anlaşılmamaktadır. Anlaşılan o ki 
cariyeler dış dünyayla bağlantısı engellense de görülebilir düzeyde halka açık ortamlarda yer 
alabilmeleri mümkün olmalıdır. İbn Hazm bu çıkarımımızla ilgili müşahede ettiği olayı şöyle 
anlatıyor. “Yüksek düzeyde dostlarımın en seçkinlerinden bir genç tanıdığım vardı. Harem 
dairesinde çok sıkı önlemler içinde korunan genç bir cariyeye gönlünü kaptırma mutsuzluğuna 
uğramıştı. Onu delicesine seviyordu; ona karşı duyduğu aşk, kendisine çok pahalıya mal olmuş, 
çok güzel niteliklerini yitirmişti. Tutkusu, gören gözlerden kaçmıyordu; herkes ayan beyan 
biliyordu ki bu gencin böyle açıkta kalmasına ve her şeyini yitirmesine neden, o genç kız idi.”423   

Bununla birlikte efendilerin, cariyelerinin iffet ve namusu hususunda itina gösterdikleri 
anlaşılmaktadır. Bununla ilgili bir zaaf hissettiklerinde sıkı önlemler aldıkları ve cezalandırma 
yoluna gittikleri vaki olmuştur. Dolayısıyla cariyelerin asil kadınlara göre özgürlük alanlarının 
daha fazla oluşu, onların iffet söz konusu olduğunda korunmadığı veya kontrol edilmediği 
anlamına gelmemektedir. Tarihte cariyeler hakkındaki genel algı ise bu kadınların zaten cinsel 
meta olarak alınıp satılmalarından ötürü, zina hususunda oldukça esnek bir zeminde 
yaşayabilmeleridir ki fuhuş için kullanılan ve efendileri tarafından başkalarına hediye edilen 
veya misafirlere ikram olarak sunulan cariyelerin varlığı bunun delilidir. Fakat bizim bu 
metinlerden anladığımız, cariyelerin bu husustaki saygınlıklarının korunmuş ve onların 
haremdeki her hangi bir kadın gibi gözetilmiş olmasıdır. İbn Hazm bir anlatısında, “Cariyeleri ve 
hizmetçileri olan zengin bir bayan tanıyorum. Cariyelerinden birisinin, hizmetçilerden birisine 
âşık olduğu dedikodusu aldı yürüdü. Aralarında ayıplanacak şeyler de geçiyordu. Evin 
hanımefendisine “Falan cariyen dönen dolapların tümünü noktası noktasına biliyor” dediler. O 
da söz konusu cariyeyi cezalandırdı; gerçekten ceza vermede çok katı davrandı. En dayanıklı 
erkeklerin bile dayanamayacağı sert cezalar verdi ona, belki ağzından olayla ilgili bir kelime 
alırım diye. Ama nafile! Tek kelime bile söylemedi.”424 

İbn Hazm başka anılarında iffetleri söz konusu olduğunda veya herhangi bir iftiraya 
uğradıklarında cariyelerin hür bir kadın kadar müteessir olduklarına dair şu anekdotu anlatır. 
Bununla ilgili müşahedeleri cariyelerin efendilerine olan vefaları uğruna katlandıkları eziyetlere 
veya yaptırımlara dair de misallerdir.  “Büyük reislerden birine ait genç bir cariye tanıyorum. 
Reis, o cariyeden yüz çevirdi; çünkü hakkında bir haber duymuştu. Aslında kızmasına gerek 
yoktu; ama gene de onu bir başkasına sattı. Bundan ötürü cariye üzüldü, öyle üzüldü ki, içini 
sonsuz bir üzüntü kapladı; eridi, sararıp soldu, umutsuzluğa düştü. Durmadan gözlerinden yaşlar 
akıyordu. En sonunda iyice vücuttan düştü ve öldü. İlk efendisinin evinden ayrıldıktan sonra 
ancak birkaç ay yaşadı. Kendisine büyük güven duyduğum bir kadın onu gördüğünü ve onun 
hayalet gibi olduğunu, o kadar çok zayıfladığını, çöp gibi kaldığını söyledi bana. O cariyeye de 
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“Sanırım falana olan muhabbetinden ötürü bu durumlara düştün!” demiş. O ise derin bir iç 
çekmiş ve şöyle demiş: “Vallahi onu unutamayacağım; bana ne kadar haksızca, ne kadar kabaca 
davranırsa davransın!” Bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra, hayata gözlerini yumdu.”425 

Bununla ilgili diğer bir hikâye ise cariyelerden beklenenleri içermesi adına dikkat çekicidir. Bir 
cariyenin güzel olmasının bedeli, onun bir zevk metaı olarak tasavvur edilmesi veya ondan güzel 
çocuk sahibi olma maksadıyla satın alınmasıdır. Bu durum ne yazık ki, bazen onlardan beklenen 
bu görevi yerine getirmediklerinde türlü işkencelere katlanmalarına neden olmuştur. Tek bir 
örnekten yola çıkarak efendilerin cariyeleri hakkında sık sık böyle bir yola başvurdukları şeklinde 
bir genelleme yapmak doğru olmasa da, bu örnek kölenin efendisinin yaptırımı altında tam 
anlamıyla savunmasız olduğuna dair yalnızca bir örnektir. “Kendisine sıkı güven duyduğum bir 
kadın, İspanya’ya İmam Abdurrahman ibn Muaviye ile birlikte gelen Bedroğulları’ndan İbn 
Rukeyza diye bilinen Muhammed ibn Ahmed ibn Vehb’in evinde olağanüstü güzellikte bir cariye 
gördüğünü söyledi bana. Efendisi vardı; fakat ölüm onu dünyadan göçürmüştü; ölümünü 
müteakip satılığa çıkarıldığında, efendisinden sonra öteki insanları reddetti. Yüce Allah’ın 
rahmetine kavuşuncaya kadar hiçbir erkek onunla ilişki kuramadı. Aslında çok güzel şarkı 
söylerdi, bu yeteneğini inkâr etti; basit bir hizmetçi kadın olma yolunu yeğledi. Zevk için, 
yaşamın tadını çıkartmak için ya da çocuk doğurtmak için seçilen kadınların dışında tutulmayı 
benimsedi. Böyle istedi; çünkü yok olmuş, toprağın altına gömülmüş, mezar taşlarının altına 
konmuş, kefene sarılı bir varlığa vefakâr kalmak istiyordu. Yeni efendisi yatağını paylaşmak 
istedi, ama o bunu reddetti. Efendisi bu yüzden onu çok kez dövdü, vücuduna ağır işkenceler 
yaptı; bütün bunlara büyük sabırla dayandı ve ret cevabı üzerinde ısrarla durdu. İşte bu, vefalı 
olmanın çok ilginç bir örneğidir.426 

Endülüs’te çok eşlilik yaygın olmamakla birlikte bu tercihe daha çok maddi yönden müreffeh, 
üst sınıfa mensub erkekler arasında rastlanmaktadır. Saray halkına mensub veya soylu olan bu 
erkekler ise birden çok evlilik yapmak yerine cariyeleri tercih etmişlerdir.427 Diğer yandan hür 
kadınlarla evlenmenin zorluğundan dolayı da böyle bir tercihe gidilmiş olabilir. İbn Hazm’ın 
anlattığına göre zengin ve önemli şahıslar için sınırsız sayıda cariye edinmek oldukça sıradan 
olmalıdır.  

“Ebu Amir, bir genç cariye görmesin; hemen peşine takılır, sabırsızlanır, aklı fikri hep ondadır; 
onu elde edinceye kadar bir kuşku onu kemirir, neredeyse öldürecek duruma gelirdi. Amacına 
ulaşmak için en zor tehlikeleri, engelleri göğüslerdi. Fakat cariyeyi elde ettiğinden emin olur 
olmaz, iş değişir; bu kez aşkı nefrete, ülfeti ve ünsiyeti tiksinmeye, ona sahip olma sabırsızlığı 
ondan bir an önce kurtulma sabırsızlığına, ona karşı duyduğu eğilimi ondan uzaklaşma arzusuna 
dönüşürdü. O zaman çok düşük fiyata onu satardı. Bu olay bir alışkanlık haline gelmişti onda; 
öyle ki bu yüzden on binlerce dinar kaybetti, servetini telef etti.”428 

“Zengin, soylu, yetişkin genç bir adam tanırım. Genç, köle kadınlar satın alırdı. Oysa bu 
kadınların ona hiç sevgi duydukları yoktu. Daha da kötüsü, ondan nefret ediyorlardı. Çünkü 
davranışlarında hiçbir tutarlılık yoktu. Özellikle kadınlarla olduğu anlar suratı asıktı. Ama onlarla 
bir araya geldikten hemen sonra bu nefret aşırı bir tutkuya, büyük bir sevgiye ve zincirden 
boşanmış gibi bir nefs düşkünlüğüne dönüşüyordu. O kadınların onunla birlikteyken duydukları 
sıkıntı, o onları terk ederken kuşku ve endişeye dönüşüyordu.”429 
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Yukarıda son olarak zikrettiğimiz hikâyeler bize cariyelerin hakikaten tam anlamıyla hem 
madden hem manen efendilerinin kölesi olduğuna dair hikâyelerdi. Ancak İbn Hazm bir yandan 
da öyle anılar biriktirmiştir ki bu anlattıkları adeta cariyelerinin kölesi olan efendilerle alakalıdır. 
Bunlardan kimileri duydukları sevgi dolayısıyla cariyeleri üzerindeki otoritelerini tamamen 
kaybetmişler, birinin taşıması gereken vasıflar bir diğerinin vasfı haline gelmiştir. Bundan dolayı 
kimisi saygınlıklarını kaybetmiş, kimisi kınanmış daha da ötesi bazıları akıllarını yitirmişlerdir. 
Hâlbuki bu efendilerin, cariyeleri ile ilgili olarak elde ettikleri mülkiyet hakları onlarla ilgili 
yaptırım uygulamada sınırsızdır. İbn Hazm, insan duygularının, her ne konuda olursa olsun, 
bireyin toplumsal teamüllerin dışına çıkmasına neden olabildiğine dair görüş ve misallerini bir 
şiiriyle de süsleyerek şöyle izah eder; 

“Kimi zaman bir adamın, üzerinde mutlak efendilik hakkı kurduğu kölelerinden birine 
tutulduğunu görürüz. O zaman ona zor kullanmasına hiçbir şey engel olamaz. Peki, nasıl olur da 
onun hakkında zor kullanılabilir? Hayır! Sövüp saymaların gerçekten insanı öfkelendirmesi için 
başka bir şey gerek. Bu ancak nefeslerini sayılı kullanan, sözlerine büyük bir değer vermek için 
iki ölçüp bir biçerek, gayet ölçülü konuşan yüksek düzeyde insanlar arasında olabilir; çünkü 
onların ağızlarından boş söz çıkmaz ve olur olmaz yerde lüzumsuzca konuşmazlar. Oysa sevgili 
hem sağlam bir kargı, hem de dayanıksız bir kamış gibidir. Durumuna göre, hiç anlamsız yere, 
bazen çok soğuk bazen çok sıcak davranır. Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki dizeleri yazdım: 

“Aşkta aşağılanmak hiç de kusur değildir; en kibirli insan dahi aşkta boyun eğer. 

Beni aşağılanmış bir halde görürseniz şaşmayın; benden önce Mustansır430 da aynı 
durumda kalmıştı. 

Sevgili sevenin ne dengi ne benzeridir; öyleyse bu durumda sabretmek hiç de 
aşağılanmak değildir. 

Bir elma yere düştü; düşüşü seni üzdü; onu kesip yerken büyük bir zafer kazandığını iddia 
eder misin?”431 

İbn Hazm’ın bu duruma örnek olabilecek şekilde tanıklık ettiği bir hadise şu şekildedir; “Hakem 
el- Mustansır Billah’ın hüküm sürdüğü sırada Kurtuba Camii’nin imamı Said b. Münzir b. Said’in, 
Allah rahmet etsin, çok sevdiği bir cariyesi vardı. Onu özgürlüğüne kavuşturup daha sonra da 
onunla evlenmeyi teklif etti. Cariye de onunla dalga geçercesine –çünkü sakalı çok uzundu-, 
“Sakalını çok uzun buluyorum, şayet kısaltırsan emeline kavuşursun” dedi. Bunun üzerine derhal 
eline makası aldı ve sakalını iyice kısalttı. Sonra birkaç şahit çağırdı ve bu köleyi serbest 
bıraktığına dair tanıklık etmelerini istedi. Fakat bu kez cariye razı olmadı. Tanıklar arasında, 
kardeşi Hakem ibn el-Münzir de vardı; orada bulunanlara şöyle dedi: “Onunla nişanlanmak 
istiyorum.” Ve dediği gibi oldu. Kız razı oldu ve o toplantı dağılmadan orada evlendiler. Said ise 
bu korkunç yüz karasını (sakalını kesmeyi) kabul etti. Oysa çok dindar biri ve müctehid 
düzeyinde bir hukukçuydu.”432 

Kimilerini ise cariyelerine duydukları sevgi, ailelerine karşı adaletsizliğe ve kayıtsızlığa 
sürüklemiştir. Örneğin Mısır sultanı Nizar bin Maad delicesine sevdiği genç bir cariyenin 
mutluluğunu sağlamak için biricik oğlu Mansur bin Nizar’ı görmemeye razı olmuştur.”433 

İlim yönünden üst mertebede olan âkil bazı kimselerin akıllarını hatta yaşamlarını yitirmelerine 
sebep olan hadiseler de mevcuttur. İbn Hazm bir dostundan şöyle bir hikâye dinlemiştir. “Ebu’l-
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Kasım el-Hemedanî anlatmıştı bana, şu anlatacağım öyküyü: Kurtuba’nın en seçkin müftüsü olan 
Abdullah b. Yahya b. Ahmed b. Dahûn’un kardeşi Bağdat’ta bizimle birlikteydi. Doğrusu 
arkadaşım kardeşinden daha bilgindi, daha geniş bir kültüre sahipti. Bağdat’taki arkadaşlarımız 
arasında da onun gibisi yoktu. Bir gün Katna kemerlerinin altından geçtikten sonra, bir çıkmaz 
sokağa daldı. Sokağın bitiminde yüzü genç bir cariyeye baktı, o anda delicesine ona âşık oldu. 
Bizim yanımıza geldi. Fakat ona duyduğu aşk iki kat katmerlendi. Fitne çıkarılmasından korktu. 
Basra’ya gitti. Orada aşktan öldü. Allah rahmet etsin! Söylenilene göre, en erdemli insanlardan 
biriydi.”434 

Kimi zaman da bir adamın bir cariyeye olan ilgisinin, hür bir kadınla evlenmesine mani olmaması 
adına ailesi tarafından bazı önlemler alındığını görüyoruz. Burada erkeklerin cariyelere atfettiği 
değerin, hür bir kadını incitebileceği ve evliliğine zarar verebileceği de düşünülmüş olabilir. 
Cariyelerin efendisi tarafından azat edildikten veya efendisinden çocuk sahibi olduktan sonra 
hür statüsüne (ümmü’l-veled) erişebileceği korkusu, ailelerin oğullarıyla alakalı hür eş tercih 
etmelerinde etkili olmuştur denilebilir. Bu tercihte hür ve asil kadınlarla yapılacak olan evliliğin 
dünürler arasında menfaat birliği oluşturması önemli bir sebep olabilir. Çünkü bir cariyenin 
kimsesiz olması, yanında kendisinden başka hiçbir şey getirmemesi anlamına gelmektedir. 
Bilindiği gibi soylu ve hür bir erkekle aynı statüdeki bir kadının evliliği, aristokrat ailelerin gücüne 
güç katması anlamına gelmektedir.  

İbn Hazm’ın iyi bir akıbetle sonuçlanmayan ve bu maksadı anlatan nitelikteki hikâyesi durumu 
özetlemektedir; “Ebu’l-Âfiye’nin bana anlattığına göre, Yahya b. Muhammed b. Ahmed b. Abbas 
b. Abdâ’nın delirmesinin biricik nedeni, tutkun olduğu genç cariyelerden birinin satılmış 
olmasıydı. Cariyeyi, Yahya’nın annesi satmıştı. Çünkü oğlunu Amirîler ailesinden bir kızla 
evlendirmek istiyordu. İşte bu iki büyük ve ünlü adam aklını yitirdi, çılgına döndü, delirdi; zincire 
ve prangaya vuruldu.”435 

“Dostlarımdan soylu bir aileye mensup, yüksek düzeyde inançlı ve değerli biri, bana 
gençliğinde kendi evlerinde bulunan genç bir cariyeye âşık olduğunu anlattı. Dolayısıyla o kızın 
yanına varması da yasaklanmıştı; oysa o, onun aşkından çılgına dönmüştü.”436 

Efendilerin cariyeler üzerindeki mülkiyet hakkına gelince, bu hak mal sahibinin herhangi bir mal 
üzerindeki hakkı gibi korunmuştur. Öyle ki emirlerin arzu ve istekleri dahi bir cariyeyi sahibinin 
elinden zorla elde etmeye yetmiyordu. Örneğin Galiçyalı bir Yahudi tacirin, bedelini ödemeden 
kendisinden cariyesini aldığı gerekçesiyle Maride şehri emiri Muhammed b. Abdurrahman’ı 
kadıya şikâyet etmiştir. Bunun üzerine Kadı Süleyman b. Esved el-Gafikî cariyenin değerini 
ödemesini emirden talep eder. Talebi reddedilince kadı, Kurtuba’ya gidip davayı babası Endülüs 
Emiri II. Abdurrahman’a (822-852) şikâyet eder. Vali Yahudi’ye hakkını vermek zorunda kalır.437  

Bununla ilgili olarak İbn Hazm da şu olayı aktarır; “Berberi krallarından birine mâl edilen şu 
öyküyü çok kez işittim: Endülüslü biri çılgıncasına âşık olduğu cariyesini satmak zorunda 
kalmıştı. Çünkü aşırı yoksulluk içindeydi. Satın alan da ayrı memleketten bir adamdı. Satan 
adam, gönlünün bu cariyenin peşinden gideceğini hiç düşünmemişti. Cariye satın alıcısının eline 
geçtikten çok kısa bir süre sonra, bizim Endülüslünün canı çıkayazdı. Gitti, cariyeyi satın alan 
adamı buldu. Bütün servetini ona verdi, hatta canını ortaya koydu. Fakat beriki inat etti, Nuh 
dedi peygamber demedi. Hemşehrilerini devreye koyarak ona baskı yapmayı denedi; fakat 
hiçbirinin faydası olmadı. Aklını yitireyazdı. Krala şikâyet etmeyi düşündü… Kral ve 
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çevresindekiler adamı, mal mülk teklif ederek, ikna etmeye, inandırmaya uğraştılarsa da yararı 
olmadı. Adam gene reddetti; cariyeye duyduğu aşkı ileri sürerek fikrinde, ilk sözünde direndi. 
Mesele uzayıp gittiği ve satın alan adamda en ufak bir boyun eğme belirtisi görmedikleri için, 
kral Endülüslü’ye şöyle dedi: Ey adam! Senin için görüyorsun, daha fazla bir şey yapamam. Senin 
lehinde elden gelen tüm çabayı harcadım; fakat senin de gördüğün gibi, onu senden daha çok 
sevdiğini, senin içine düştüğün durumdan daha kötü durumlara düşebileceğini ileri sürmekte. 
Ne yapalım, Allah’ın takdirine boyun eğ, sabret!”…438 

Görüldüğü gibi, her ne kadar cariyeler bir ticaret metaı olarak alınıp satılsa da söz konusu ticaret 
nesnesi insan olduğundan dolayı bu durum zaman zaman alıp satanların duygularına da 
dokunmaktadır. Aslında bir cariyenin hür bir kadına göre para karşılığında da olsa ulaşılabilir 
olması, onun üzerinden yaşanan rekabetlere dair örnekler doğurmuştur. İbn Hazm’ın buna dair 
anlattığı bazı duyumları şu şekildedir. “Aşağıdaki öyküyü, bana Kadı Yunus ibn Abdullah anlattı: 
Çocukluğumdan hatırlıyorum, sarayda oturan bir cariye vardı. Kral çocuklarından edebiyatçı bir 
delikanlı onu seviyordu. Kız da onu seviyordu. Mektuplaşıyorlardı. Mektupları getiren götüren, 
âşık delikanlının arkadaşlarından, kızın yanına serbestçe girip çıkabilen bir gençti. Bu cariye 
satılığa çıkarılınca, âşık delikanlı doğal olarak onu satın almak istedi. Fakat aracılık yapan 
arkadaşı onun önüne geçti ve cariyeyi satın aldı.”439 

Başka bir olayda; “el-Bellişî diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Muhammed b. Hudeyr’in 
azadlı kölesi Ca’fer bana anlatmıştı: Mervan b. Yahya b. Ahmed b. Hudeyr aşağıda anlatacağım 
olaydan ötürü delirdi, aklını yitirdi. Erkek kardeşine ait bir cariyeye tutulmuştu. Fakat kardeşi o 
cariyeyi ona vermedi, başkasına sattı. Oysa kardeşlikte onun üstüne kimse yoktu.”440 

Sonuç olarak diyebiliriz ki İbn Hazm’ın otuz-otuz beş yaşlarındayken,441 Şâtıbe’de kaleme aldığı 
bu eserde anlatılan olaylar nitelik olarak, aslında dönemin insanına dair tabakat ve teracim 
kitaplarından elde edebileceğimiz bilgiden çok daha fazlasıdır. Çünkü onun zikrettiği bu 
hikâyelerden dönemin insanın günlük hayatını müşahede etme imkânı buluyoruz. Dolayısıyla o, 
bir sırdaş olarak dinlediği veya gözlemlediği bu hikâyelerde eserinin konusu itibariyle de 
insanların en mahrem duygularına veya yaşantılarına şahit olmuştur ki bu tarz bilgilere herhangi 
bir kaynakta rastlamamız mümkün değildir. Esere cariye özelinde yaklaştığımızda elde ettiğimiz 
çıkarımlar ise, az da olsa bize konuyla ilgili bazı bilgileri doğrulama ya da yeni varsayımlara 
ulaşma imkânı sağlayabilir. Ancak bazen sadece bir örnekten yola çıkarak vardığımız bu kanılar, 
kesin ve genel geçer bir veri elde ettiğimiz anlamına da gelmemektedir. Tarihte olaylarla ilgili bir 
örnek yalnızca bir örnektir ama bu, olayların bir kereye mahsus olarak da olsa yaşanmış olduğu 
sonucunu değiştirmez. İnsan sayısı kadar yaşanmışlığın olması, ne bizim onların hepsini kayıt 
altına almamıza olanak verir ne de elde ettiğimiz tek kayıttan genel bir yargıya varmamıza 
imkân sağlar. Bu nedenle bazı konularla ilgili kaynakların kısıtlı bilgi içermesi bizim onları anlayıp 
yorumlamamıza engel değildir. Bize doğrudan bilgi sağlamasa da diğer kaynaklardan 
yapacağımız satır arası okumalarla bu mikro konuların bilgi birikimini arttırabiliriz 
düşüncesindeyiz.  

Bu düşünceden yola çıkarak, İbn Hazm’ın bu eserindeki anlatılardan vardığımız sonuç, 
cariyelerin her ne kadar statü farkı taşısalar da hür kadınlar gibi hayatın, sarayın veya evlerin 
içinde kendilerine yer bulabildikleri ve bazen hiçbir hususta hür kadınlardan ayrı tutulmadıkları 
yönündedir. Ancak cariyelerle ilgili uygulamaların evden eve, haremden hareme değiştiği de 
söylenebilir ki bu efendilerinin kişisel tercihleriyle alakalı olmalıdır. Çünkü kimi hikâyelerde 
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cariyelerin gözetim altında tutulduklarını, kimilerinde ise tek başlarına dolaşabildiklerini veya 
alışveriş yapabildiklerini okuyoruz. Bunun yanı sıra bir hikâyede sokaktaki bir kadına yöneltilen 
“Hür müsün, köle misin?” sorusundan cariyelerin kıyafet hususunda herhangi bir alamet-i farika 
taşımadıkları anlaşılabilir.  Diğer bir hikâyede ise sokakta yalnızca bir an görünen bir kadının 
peşin hükümle cariye olarak nitelendirilmesi yüzünün açık olmasıyla ilgili olabilir.  

Eğitim noktasında -ki bu eğitim efendilerinin ihtiyaçlarını giderme noktasında da olsa- 
cariyelerin belli hasletler edindiklerini görüyoruz. Diğer yandan diğer hür kadınlarla birlikte aynı 
eğlence ortamını paylaşabilmeleri onların aşağılanmadıklarına bir delil olabilir. Hatta kimi 
cariyelerin efendileri üzerinde otorite sağlamaları ve onları arzu ve isteklerine ram etmeleri, 
insanoğlunun fıtrat veya meyillerinin tezahürünün statü ayrımı yapmadığının güzel bir örneğidir. 
Bunun yanında efendileri tarafından rızaları olsun veya olmasın kolayca alınıp satılabilmeleri, 
her konuda onların emir ve yasaklarına tabi olmaları zaten kölelik müessesinin temel yapısında 
olan bir durumdur. Tarihteki örneklere bakacak olursak, kimi coğrafyalara göre Endülüs’teki 
kölelik müessesesinde bir insanı aşan nitelikte insanlık dışı uygulamalara dair örnekler yoğun bir 
şekilde göze çarpmamaktadır. Yine de tarihteki teamüllere günümüzden bakarak olayları 
değerlendirip bir yargıya varmak her ne kadar bizi yanıltsa da, dönemi veya coğrafyası ne olursa 
olsun bir insanın ticaret metaı olmasının yanlışlığı ortadadır.  
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Abstract 

Main problem of the philosophy of culture is culture and its nature.  Philosopy of culture begins 
with the question: What is culture. It is obvious that one of the components that bring societies 
together is culture. Culture represents all intruments that is used to transfer moral and non-
moral (maddi) values to next generations. One of the parameters that constitute sui generis 
character of culture is religion. Any religion is not only a subjective experiences that individuals 
practice, but they objectivise through changing into a concrete form and attitude. By this way, 
religion and culture are in a continuous relation. The relationship between culture and religion 
is seen as direction of social spirit that is formed through historical experience that societies 
lived and the most effective factor in taking form of cultural identity. Farabi denotes religion 
which is the essential and important element of culture in the context of his time, main 
constructor of cultural identity in accordance with general opinion of public. At present, loosing 
origin of cultural identity makes it hard to define who is individual. As a cultural inheritor in 
religious pluralism Igdır is an important city that makes it possible many cultural, religious and 
sectarian differences to live together. By sectarian pluralism meant teology and philosophy of 
life of many different perspectives in a religion.ıgdır is seen as an example of sectarian pluralism 
in the sense of belief whic represents by Jaafari, Hanafi and Shafi in practice. The geography 
that is lived in shows an undivided whole with culture that is inherited from previous 
generations. It is only possible to develop possibility and ways of living together through 
awareness of ancient culture. Because this common sense contains respect to differences 
interative in the same time and existence together and tolerancein its structure. 

Keywords: Iğdır, Culture, Religion, Philosophy of Culture.  

Iğdır’da Din Ve Kültür İlişkisinin Kültür Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi 

Özet 

Kültür felsefesinin temel problemi kültür ve onunu doğasıdır. Kültür felsefesi,  kültürün ne 
olduğu sorusu ile işe başlar. Şüphesiz toplumların bir arada olmasını sağlayan unsurlardan bir 
diğeri de kültürdür. Kültür, maddi ve manevi değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasında 
kullanılan araçların bütünü temsil etmektedir. Kültürün kendine has özelliğini oluşturan 
parametrelerden biri de dindir Her din sadece fertlerin içinde yaşadığı sübjektif bir tecrübe 
olarak kalmaz ve somut bir şekil ve tavır haline dönüşerek objektifleşir. Böylece din ve kültür 
sürekli bir ilişki halindedirler. Din ve kültür ilişkisi,  batının, kültürel çeşitlilik, görecelilik ve 
postmodernizm paradigmaları ile ifade edilen görüşten ziyade; bu ilişki toplumların yaşadığı 
tarihsel deneyimlerin, ortak duyuş, düşünüşün en genel anlamıyla toplumsal ruhun akış yönü ve 
kültürel kimliğin oluşmasında en etkili faktör olarak görülmektedir. Fârâbî, kendi zamanı 
bağlamında kültürün en temel ve önemli öğesi olan dini, halkın genelinin kavrayışına uygun 
kültürel bir kimliğin asal yapıcısı olduğunu belirtir. Günümüzde kültürel kimlik olgusunun sahip 
olduğu referans dayanaklarının yitirilmesi küreselleşme sürecinde bireyin kim olduğu tanımı 
güçleştir. Dinde çoğulculuğun kültürel mirasın taşıyıcısı olan Iğdır; dini/mezhepsel, kültürel,  vb. 
pek çok farklılıkları bir arada yaşatan "çoğulcu" kavramının içini dolduran, ülkemizin önemli 
şehirlerinden biridir. Mezhepsel çoğulculuk kavramı ile bir din içerisinde bulunan pek çok farklı 
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anlayışların birlikte yaşayabilme teolojisi ve felsefesi kastedilmektedir. Iğdır’da itikadı anlamda 
ameli-fıkhi yönünü temsil eden Caferilik, Şafiilik ve Hanefilik, mezhepsel çoğulculuğun ile birlikte 
bu kültürel kimliğinin örnek gösterdiği illerden biridir. İçinde yaşanılan coğrafya önceki 
nesillerden devralınan kültür ve gelenek mensubu olan inanç ve görüşle ile varlık ve kimlik 
dünyasıyla ayrılmaz bir bütünlük arz etmektedir. Birlikte yaşayabilmenin imkân ve yollarının 
geliştirilmesini kadim kültürün farkındalığı ile mümkün olmaktadır. Çünkü bu ortak duyuş 
yapısında farklılığa saygı, aynı zamanda bütünleştirici, birlikte var olup ve hoşgörüyü barındırır.  

 Anahtar Kelimeler: Iğdır, Kültür, Din, Kültür Felsefesi. 

Giriş 

Toplumların bir arada olmasını sağlayan din, tarih ve dil gibi unsurlardan bir diğeri de kültürdür. 
Kültür kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde Latince cultura kelimesinden batı dillerine, 
oradan da diğer medeniyetlere geçmiş bir kelimedir. En geniş anlamıyla kültür, insan tarafından 
kazanılan bilgi, değer, inanç, sanat, gelenek, alışkanlık gibi yapı ve kapasiteleri içeren karmaşık 
bütünün adıdır. Fransız düşünürü Voltaire (1694-1778) culture sözcüğünü, Aydınlanma 
felsefesinin geleneksel anlayışına uygun bir yaklaşım içeresinde insan zekâsının (esprit) 
oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır.442Cicero, ( M.Ö. I. 
yüzyıldan 18.yüzyıla kadar ) tekil kültürü ifade etmek için kullanılan “kültür” terimi, 18.yüzyılın 
sonlarına doğru aydınlanma felsefesinin etkisiyle, toplulukların, toplumların ve halkların toplam 
duygu, düşünce ve üretimleri olarak ifade eder.443Kültürü bir felsefe terimi olarak kullanan J.G. 
Herder, kültürü toplumların doğal durumlarında çıkıp, kendileri için yararlı ve doğru bildikleri 
amaçlara ulaşma ve bunları gerçekleştirme yolunda gösterdikleri tüm etkinliklerin evrensel adı 
olarak kullanılır. 444Kültür felsefesinin temel problemi kültür ve kültürü ilgilendiren düşünsel 
yapıdır. O kültürün ne olduğu sorusu ile işe başlar. Daha sonra ise kültürün ortaya çıkışını, 
kültürel hafızayı, kültür tiplerini, kültürün tarihselliğini ve insanın kültürel varlık olma sürecini 
ele alır. Bunu yanı sıra kültür felsefesi, kültür bilimlerinin verilerine de muhtaçtır. Çünkü o 
kültürü, kültür eserlerinde yola çıkarak anlamaya çalışır. Kısacası kültür felsefesi kendine 
kültürün doğasını, kaynağını, içyapısını, diğer kültürlerle ilişkisini kültür eserlerini ve kültür 
türlerini problem alanı olarak seçmiştir. 445 Aydınlanma felsefesinin özünü kültür sorunu 
oluşturmuştur. Bu dönem felsefecilerinin kültür konusunda ana düşünceleri, kültürün ortaya 
çıkmasında, insanların var olması ve bu varlıkları ile meydana getirdikleri şeyler 
olmuştur.446Tekil anlamda kullanılan kültür teriminin tekil yönünü de sürdürmekle birlikte 
toplumsallaşmaktadır.447 Her milletin kültürünün kendine özgü norm ve değerleri olduğunu 
ifade eden Erol Güngör  “kültürü tepkilerden doğan inanç, norm ve davranış özellikleri”448 olarak 
tanımlamıştır. Bu norm ve davranış özellikleri de insanların toplumdaki yerini alıp, kişilik 
kazanmasını sağlamaktadır. 

Bunun yanında bazı eserlerde kültür yerine “ekin” kavramının kullanıldığı da 
bilinmektedir. Bu doğrultuda kültür kavramı, “tohumların iyileştirilmesi” anlamına da 
gelmektedir. Dolayısıyla kültür, maddi ve manevi değerlerin sonraki kuşaklara aktarılmasında 
kullanılan araçların bütünü, hars, ekin, çand, olarak tanımlanmaktadır.449İnsan doğası ve 

                                                           
442 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Ankara: Remzi Kitabevi, 10. Bsk., 2003, s. 96; Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet 
Kavramı ve On dokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, İzmir: Türk Kültürü Araştırmaları, Akademi Kitabevi,  1997, s. 6. 
443 Doğan Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Ankara  3. Bsk., Doğu Batı Yayınları,  2008, s.154-155. 
444 Doğan, s.153-154. 
445Milay Köktürk, Kültürün Dünyası Kültür Felsefe Giriş, Ankara: Hece Yayınları,2006,s. 92. 
446 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi,1994, s. 378. 
447 Doğan Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, 3. Bsk., Doğu Batı Yayınları, Ankara 2008,s.154-155. 
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449 Ali Püsküllüoğlu, Arkadaş Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları,  1994, s. 685. 
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toplumsal doğa ayakları üzerinde yükselen kültür en çok da toplumsal doğada kendisini 
göstermektedir. Bundan dolayı ruh-beden ilişkisine en iyi benzetme kültürle toplum arasındaki 
ilişkidir. Toplum beden ise kültür onun ruhudur. Bu ruh en çok dilde görünür.450 Fârâbî, her bir 
toplumda dil yetisinin farklı bir biçimde açığa çıktığı göstergeler sistemi için ‘lisan’ terimini 
kullanarak toplumların farklı diller kullanma olgusuna açıklık getirmiş olur. Böylece kültürlerdeki 
farklılaşmanın ilkin dillerdeki farklılaşmayla ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak bu durum 
kültürlerin birbirinden bütünüyle ayrıldığı, birbirleriyle iletişim imkânlarının olmaması anlamına 
gelmemektedir.451  

Necati Öner, kültürü, özgü kültür, ortak kültür olarak iki gruba ayıran düşünürümüz Birincisi 
sosyo - sübjektif, ikincisi objektiftir. Ortak kültür insanlığın ortak malıdır. Her milletin ortak 
kültürünün kullandığı kısmı, onun millî kültürüne dahil olur. Bir milletin millî kültürü, 
köklerinden beslemekle birlikte ortak kültürden oluşan etkileşim içinde olan bir bütündür.452Bu 
bakımdan millî kültürü, yalnız o milletin damgasını taşıyana indirmek yanlıştır. Bir milletin millî 
kültürün hem özgü hem ortak kültürden oluşan bir bütündür. Özgü kültürle ortak kültür bir 
toplumda birbirinden kopuk, ilişkisiz olarak yan yana bulunmazlar. Onların aralarında sürekli bir 
etkileşim vardır. Değişik gelişmelerinde birbirlerini etkilerler. Bir toplumda ortak kültürün 
gelişmesi özgü kültürün sağladığı manevî güce bağlıdır. Diğer taraftan ortak kültürün sağladığı 
ortam, özgü kültürün değişmesine sebep olur.453Ortak kültürün özeliği, bunun yaşanmasının 
olası tek yolu çok kültürcü siyaset teorisinden ziyade; herkesin farklı aidiyetlerini huzur içinde 
yaşayabileceği bir ortamın oluşmasıdır. Bütün toplumlar için böyledir.454 Kültürün gerek ortak ve 
gerek özgü kısmının toplum üzerinde etkisi farklı olur. Her ikisi de bir milletin gelişip yaşaması 
için şarttır. Şüphesiz kültürsüz bir toplum düşünülemez. İnsan, kültür meydana getiren canlıdır. 
Böylece diğer canlılardan ayrılır. İnsanı insan kılan onun kültürüdür.  

Din ve Kültür İlişkisi  

Bir toplum kendi çevre şartları içinde, bir kültürü oluşturacak, kendine özgü bir sosyal yapı 
meydana getirebiliyorsa, bunun sonucunda sosyal sistemin ortaya çıkardığı kültür toplum 
hayatına egemen olacaktır. Kültürün kendine has özelliğinin belirginleşmesi ancak dil, din,  
felsefe, sanat, estetik, hukuk, iktisat ve ahlâk vb. değer yapılarında diğer kültürlerden ayırt 
edilmesini sağlayacak farklılıkları göstermesi ile mümkün olacaktır. Ortaya çıkan bu farklılık millî 
duyguların şekillenmesinde önemli rol oynar.455 Kültürü oluşturan ana öğelerden biri olan din, 
kültür konusunda araştırma yapan araştırmacılar, “kültürü belirleyen ve onu yönlendiren temel 
etken olarak görmektedir.”456 Din ve kültür, toplumların yaşadığı tarihsel deneyimlerin, ortak 
duyuş, düşünüşün en genel anlamıyla toplumsal ruhun akış yönü ve kültürel kimliğin 
oluşmasında en etkili faktördür. Kültürel ve dini kimlik var olmadan hiçbir kişi var olamaz. Birey 
kültürel ve dini kimlik olgusunun sahip olduğu referans dayanaklarının yitirilmesi, bireyin kim 
olduğu tanımı güçleştir. 

Din konusunda Hayati Hökelekli şu görüşlere yer vermektedir: “Din, varoluş konusunda genel 
mahiyette kavramlar dile getiren ve insanlarda güçlü, derin ve kalıcı motivasyonlar ve ruhî 
eğilimler uyandıracak tarzda etkide bulunan bir semboller sistemidir. Dile getirdiği kavramlara 
öyle bir gerçeklik özelliği sağlar ki, bunların etkisiyle yaşanan motivasyonlar ve ruhî eğilimler 
ancak gerçeğe dayanmakta ve dinî meydana getiren semboller sistemini oluştururlar. Mesela; 
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bir ibadetin ancak ibadetler bütünü içerisinde bir anlamı vardır ve ibadetlerin mahiyeti, dinî 
öğretinin dünya ve ahiret konusunda bildirdiği şeyle ilişki kurularak anlam kazanır.”457 Din, 
kültürün kurucu unsurları arasında yer almaktadır. Kültürü besleyen ve etkileyen hatta bazen 
oluşturan ilahi bir kaynaktır. Bu nedenle zamanla dinî olan pek çok şey kültür haline gelir. 
Kültürel bir değer olarak benimsenir. Her din sadece fertlerin içinde yaşadığı sübjektif bir 
tecrübe olarak kalmaz ve somut bir şekil ve tavır haline dönüşerek objektifleşir. Böylece din, 
toplumu ve kültürü etkilemektedir.458 Bir insanın, hayatına düzen veren inancıdır. Bu yaşam 
şekli aynı zamanda kültürü de ihtiva etmektedir. Dolayısıyla kültürle din iç içedir. Din, kültüre 
muhtaç olduğu çerçeveyi temin eder ve bütün insanlığı bunalım ve ümitsizlikten kurtarır. Çeşitli 
kültürlere sahip olan insanların, ortak bir dini inanç ve uygulama içinde olmaları, genellikle 
toplumların gelişmeleri için faydalı olan etkileşimi teşvik eder.459 İbni Haldun, dini, bir umran 
olayı, yani bir kültür olayı olarak tanımlamıştır. İbni Haldun dini, sosyal bir kurum, insana özgü 
değer olarak görmüştür.460 Din, gerek insanın ve gerekse toplumun kontrolünü temin eden en 
önemli faktörlerden biridir. Eğer "bu büyük kontrol faktörü zayıflamışsa, insanın davranışının 
ilkel şekillere doğru bir geriye gidiş, uygarlığın gerilemesine, çökmesine, sosyal ve moral puta 
tapıcılığa dönüşe doğru kendini gösterir. (...) Din, toplumsal alışkanlıkları uyarır ve topluma 
aykırı eğilimlere engel olur. Din bütün topluma kendi kutsal değer kavramını verir."461Din-kültür 
ilişkisinde vahyin büyük bir yeri vardır. Dinin en temel kavramlarından birisi olan vahiy; Tanrı, 
iman, kutsal kitap ve din anlayışlarının oluşmasında rol oynayan anahtar bir kavramdır. Sahip 
olunan vahiy anlayışı, din anlayışını da şekillendirir. Din ile kültür arasındaki ilişkinin mahiyeti, 
dinlere göre değişiklik gösterir. Din ile toplum arasındaki münasebete, dinin toplum üzerindeki 
etkisine baktığımızda bir hayli zengin malzeme karşımıza çıkar. Bütün dinler toplumsal yapıyı 
belirler, etkiler ve değiştirir. Her şeyden önce toplumsal örgütlenme ve davranışların şekil ve 
karakteri dinin etkisine açıktır. Din, ilkel kültürlerden itibaren aile, kabile, boy, millet gibi tabii 
birliklerle yakın ilişki içindedir.462Medeniyet dediğimiz şey yapısında farklığa saygı, bütünleştirici, 
birlikte var olup ve hoşgörülü bir yapı da olması elzemdir.463Yukarıda değindiğimiz din ve kültür 
ilişkisi bağlamın da Iğdır’ı okuyacak olursak; Iğdır’da yaşayan insanların özgü ve ortak kültürü bir 
arada yaşatarak dinin bağlayıcılığı ile tarih boyunca birlikte yaşama kültürü fıkhını kazanmış bir 
ildir. Ülkemizin en doğusunda olan Iğdır; etnik, dini/mezhepsel, kültürel, dil vb. pek çok 
farklılıkları bir arada yaşatan "çoğulcu" kavramının içini dolduran, ülkemizdeki kültürel farklılığı, 
ortak kültüre yansıtan illerden biridir. Aynı anda üç ülkeye sınırı olan tek ilimizdir. Sosyal yaşam 
olarak  komşu ülkeler olan İran ve Azerbaycan (Nahcivan) dan az da olsa etkilenmektedir. 
Iğdır’da yaşayan toplumların ortak coğrafyada yaşaması ve ortak geçmişe sahip olması, ortak, 
dini ve kültürel birliğe sahip olması, mezhepsel manada çok fazla ayrımcılığa sebep 
olmamaktadır. Iğdır ili, yaşayan topluluklar mezhepsel olarak farklı ama sosyal yaşam ortak 
kültür ve itibariyle aynı şeyleri paylaştıkları bir ilimizdir. İçinde yaşadığımız coğrafya 
çalışmamızın asal yapıcısını belirleyen kültür felsefesi bağlamında Iğdır’daki din kültür ilişkisi 
kökleri çok uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Din-kültür ilişkisi diğer illerimizden ayıran temel 
belirleyici etkenlerden biri de( tarihsel ortak bir kaderi ve ortak tarihi paylaşmakla birlikte) sınır 
ilinden kaynaklanan kültürel etkileşim ve mezhepsel - etnik çoğulculuğa sahip olmasıdır. Iğdır 
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yerelinde din kültür ilişkisinin daha iyi anlayabilmemiz için çoğulculuk kavaramı ve bu kavrama 
yüklenen anlama bakmamız çalışmamızı daha anlaşılacağı kanısındayız. 

Felsefi teorik duruşta çoğulculuk, “ Birden çok temel gerçeklik veya varlık türü olduğu, yani 
gerçekliğin tek nihai biçime ( monizm), ya da iki nihai biçime (dualizm) indirgenemeyeceği, 
varlığın birçok ve birbirine indirgenemez biçimi bulunduğu İnancı” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Etikte ise “birden çok temel iyi veya üstün ahlaki değer olduğu; farklı ahlak teorilerinin her 
birisinin hakikatin bir parçasını kavradığı inancı” anlamını taşımaktadır. Felsefi görüşte 
çoğulculuk tanımlanırken gerçekliğin ve varlığın tekliği veya ikiliği fikrine karşı çıkarak biricilik 
(monizm) ve ikicilik (dualizm) reddedilir. Gerçekliğin ve varlığın bir veya ikiden çok olduğu fikri 
ön plandadır.464 Bilinmektedir ki, çoğulculuk ve çok kültürlülük sadece modern dünyanın birçok 
milli-devletlerini karakterize etmez, aynı zamanda bir takım ahlaki öncüller ve barış içinde bir 
arada yaşama, hoşgörü, insan ve toplum haklarına riayet gibi değer-yönelimlerini dikte 
eder.465Modernizmin tekçi ve tahakkümcü, anlaşılamayanı yok sayan, akla/bilime aykırı olanı 
reddeden, insanı merkeze yerleştirerek tanrıdan boşalan yeri dolduran, bu paradigma dışında 
kalanı “ötekileştiren söylemi postmodernizm de tersine döner. Modernizmin karşısına/karşıtı 
olarak dikilen post-modernizm, bu belirgin tek doğrucu tekeli yıkarak flu, belirsiz, çok 
anlamlı/anlamsız yapısıyla insanı parçalarken ötekilikten çıkardığını da adeta melezleştirerek çift 
cinsiyetli çift karakterli, geçişken bireyler üretir. Modernizmin “öteki”  üreten söylemi post-
modernizmde yoktur ama aynılaşmış “öteki” yok herkesleşme  “ var. Herkesleşme; yani 
kimliksizleşip ayırıcı vasıflarını kaybetmektir.466 Bu anlayış hakikati parçalayarak rölativist bir 
kıskacın içinde kendisine doğru evrilme isteği ile birçok kavram üretti bunlardan biri de dini 
çoğulculuk kavramıdır. Hakikatin bu izafiliği postmodernistlerin sıklıkla ifade ettikleri bir 
sloganda kendisini tüm çıplaklığı ile açığa vurmaktadır: Ne olsa gider (anytinggoes). Postmodern 
söylemin önemli temsilcilerinden Richard Rotty’nin dediği gibi hiçbir şeyin kesinleşmiş ya da 
temsil edilebilecek gerçek bir doğası bulunmamaktadır. Her şey zamanın ve şansın ürünüdür. 
467Post modern süreçten önce modern paradigmanın sosyal bilimler alanında almış olduğu bu 
başkalaşım, kültürel alanlarda etnosentirik yaklaşımlarla bezeli batı uygarlığının evrensellik 
mitosunun da kendini daha fazla sürdürmesini engellemiştir. Bilindiği gibi modernliğin üretildiği 
topraklar olan Avrupa öteden beri, kendi uygarlığını çeşitli medeniyetler arasında bir 
‚medeniyet‛ olmaktan daha başka bir şey olarak görmüştür. Bunun yanında kendi uygarlıklarının 
biricikliğine derinden bir inançla bağlı kalırlarken, kendi dışlarındaki ötekini ise erişilmeye değer 
hemen hiçbir değer üretemeyen bir azgelişmiş yaratık olarak algılamışlardır. Eğer bu azgelişmiş 
varlıklar günün birinde bir seviyeye ulaşacaklarsa bu, Batılı gelişme çizgilerinin ısrarla takip 
edilmesi ile muhtemelen de uzak bir gelecekte ve ancak belli ölçülerde dâhilinde meydana 
                                                           
464 Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2000,  s.187. 
465Abdurrahman Momin, Çoğulculuk ve Çok kültürlülük: İslami Bir Bakış Açısı çev. Banu Okutan, A. Coşkun, M.Ü. İFD,38(2010/1), 
s.204. 
466Postmodernizm, Batı düşüncesindeki büyük anlatıların (grandnarrativs) modernlikle birlikte geride kaldığı ve artık eski 
geçerliliğini sürdüremeyeceği temel argümanı ile entelektüel sahada boy vermeye başlamıştır. Özellikle, 60’lı yıllardan sonra 
toplum kuramında meydana gelen paradigmal değişimlerin bir ifadesi olarak ortaya çıkmaya başlayan postmodern kuram, 
modernliğin adeta kutsal bir doğma olarak kabul ettiği bütünlük, tekillik ve evrenselcilik düşüncesini temelden parçalayan bir 
yapı içinde gelişim göstermiştir. Postmodern teori, bilimsel yaklaşımların gerçekliği yansıttığı inancını merkeze alan modern 
paradigmanın eleştirisini yaparak, modernist teorilerin kendi nesneleri üzerine en iyi ihtimalle kısmi perspektifler sunduğu ve 
dünyaya ilişkin tüm bilişsel algılamalarımızın tarihin ve dilin dolayımındın geçtiğini öne alan rölativist bir noktada 
konumlanmaktadır. Modern çağ felsefesi, Batı akılcılığı, sanatı ve kültürel ilkeleri kendi nesnellikleri konusunda hiçbir tereddüde 
mahal vermeyecek derecede evrenselci bir perspektif içinde bulunurken, postmodern kuram, tüm bu inanışlara temelden karşı 
çıkarak bunun yerine ‚kalıcı ve onulmaz belirsizlik koşulları altında bir yaşama; iddiaların, tarihsel olarak şekillenmiş 
göreneklerinden daha sağlam ve bağlayıcı bir zemine da-yandığını kanıtlayamayan, kendisiyle birlikte, yarış halindeki sınırsız 
sayıda yaşam biçiminin var olduğu‛ bir algılayış tarzı üze-rinde odaklanmaktadır(Zygmunt, Bauman, Yasa Koyucular ile 
Yorumcular, çev. Kemal Atakay, İstanbul: Metis Yayınları,  1996 s.145.) 
467Ziyauddin, Serdar, Postmodernizm ve Öteki: Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, çev. Gökçe Kaçmaz, İstanbul: Söylem 
Yayınları, 2001,s.21. 
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gelebilecektir.468Batı paradiğması modernizmin sonrası post modernizm ile yeniden diğer 
medeniyetler üzerinde bir tahakküm gücü oluşturma gayretini içine girmiştir. Kadim hakikatleri 
parçalamak için devreye birçok rölativist kavramlar koymuştur. Bu kavramlardan biri de dini 
çoğulculuktur.  

Dini çoğulculuk; bütün dinleri, özellikle de yaşayan büyük dinleri, Tanrı'ya eşit seviyede ulaştıran 
yollar olarak kabul eden görüşün adı olup; hakikat değeri açısından dinler arasında ayırım 
yapmayı reddeder. Dini çoğulcu için, Tanrıya ulaştıran pek çok dini yol vardır. Böylece, çok 
kültürlülük, görecelilik ve postmodernizm gibi kavramlarla ifade edilen günümüzün hâkim 
anlayışıyla da uyum içinde olan dini çoğulculuk; bir anlamda, çeşitli dinlerin hakikat iddialarında 
bulunmaları sorununu, "demokrasi" vasıtasıyla çözüme kavuşturmayı denemektedir.”469Dinler 
arası diyalog bu paradigmanın somut bir örneğidir.  Oysa bu din çoğulculuk kavramı yukarıda 
değin değindiğimiz gibi bizim müktesebatımıza uymayan, modern paradigmanın ürettiği sanal 
bir dünyanın simülasyonudur. Çalışma konumuz itibariyle Iğdır’da dini çoğulculuk kavramının 
karşılığı olan bir gerçeklik yoktur var olan dinin içinde düşünsel olarak temel sabitelere bağlı 
olarak yorum farklılığı vardır buna kavramsal olarak dinde çoğulculuk olarak nitelendirebiliriz. 

 Dinde Çoğulculuk 

Dinde çoğulculuk dini çoğulculuktan farklı olarak Iğdır’ın toplumsal dokusuna uygun olarak 
yaygınlık arz eden bir durumdur. Dinde çoğulculuk ile anlatılmak istenen: Dinde lâfzî vahiy ile 
bildirilmiş olan hakikat mutlaktır, yanlış olma ihtimali bulunmamaktadır, çünkü kaynağı Mutlak 
varlık olan Tanrı'dır.470Vahiyle bildirilmiş olan mutlak hakikatin anlaşılması ve yorumlanması 
noktasında farklı görüşler, farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Mutlak hakikat değişmezdir fakat 
mutlak hakikatin insan zihninde karşılık bulması farklılaşmıştır. Ortaya çıkan bu farklı anlayış ve 
yorumlayışların doğru veya yanlış ayrımının yapılmasından ziyade mutlak hakikatin bir yönünü 
açıklayan unsurlar olarak kabul eden görüşün adı dinde çoğulculuktur. Diğer bir ifadeyle dinde 
çoğulculuk, ibadet esaslarının farklı anlaşılıp yorumlanmasıyla ortaya çıkan farklı mezhepler 
dinde çoğulculuğa örnektir. “Tarihi sürece bakıldığında, büyük dinlerin ortaya çıkışından ya da 
vazedilişinden sonra geçen süre içinde, bazı değişimler yaşadıkları görülmektedir. Bu değişimler, 
bazen o dinlere mensup kişilerin, dinin inanç ve ibadetlerine yönelik algılamalarında oluşan 
farklı yorumlamalara bağlı iç etkenlerle ilişkilidir.471 Dinde çoğulculuk temel parametrelerinden 
biri de mezheplerdir. 

Iğdır’da var olan ve düşünce ekolleri diyebileceğimiz mezhepler, dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili 
tezahürlerdir.472İnsanlık tarihi kadar eski olan dinlere inanan toplum veya kişilerce dinin temel 
öğretilerinin anlaşılması ve yaşanmasının eşit seviyede gerçekleştiğini söylemek güçtür. Bir dine 
inanmış toplum veya bireyler için bu dinin temel öğretileri değişmezdir. Fakat dinin mutlak 
öğretilerinin anlaşılmasının veya uygulanmasının toplumdan topluma veya kişiden kişiye göre 
değişebileceğini söylemek mümkündür. Mezhepler, bu farklı anlama ve yorumlama ile ortaya 
çıkmış anlayışlarıdır. Bir dinde birden çok mezhebin olması, mezhepsel çoğulculuğu ortaya 
koyuyor. İslam dini açısından düşündüğümüzde İslamiyet’in tarihsel sürecine baktığımızda 
günümüzde mensuplarının olup olmadığına bakmaksızın mezheplerin ortaya çıktığını ve 
günümüzde mensubu olup varlığını sürdüren mezhebin var olduğunu söylemek mümkündür. 
Mezhepsel çoğulculuk kavramı ile bir din içerisinde bulunan pek çok farklı anlayışların birlikte 

                                                           
468 Mustafa Kemal Şan, Farklılık ve Çok Kültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme, Milel ve Nihal, 3, 2006 s. 70. 
469Recep Kılıç, “Dini Çoğulculuk mu,  Dinde Çoğulculuk mu? ”Dini araştırmalar Dergisi, Cilt:7, 19, 2004, s.14. 
470Kılıç, Dini Çoğulculuk mu,  Dinde Çoğulculuk mu?,s.17. 
471Şinasi Gündüz (Editör), Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,  2007, s.24. 
472 Hasan Onat, “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6,18, 
2005, s. 8. 
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yaşayabilme teolojisi ve felsefesi kastedilmektedir. Değişik din anlayışlarının farklılıkları ile 
tanınması ve kabul edilmesinin dolayısıyla barış içinde birlikte yaşayabilmenin imkân ve 
yollarının geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Yine mezhepsel çoğulculuk kavramı ile 
kastedilen, farklı düşünenleri Müslüman kitleden kopararak yeni bir kimlik kazandırmak değil 
aksine, bu farklı anlayışların İslam dairesi içerisinde Müslüman kimlikleriyle kabul 
edilebileceğine vurgu yapmaktır. Mezhepsel çoğulculukta her mezhebin içerisinde hakikatlerin 
olduğu ve hakikatlerin farklı şekillerde anlaşıldığı, nihai hedefin tevhid ilkesi bağlı olduğu kabul 
edilmektedir.473Iğdır da aynı din içerisinde mezhep olarak bilinen farklı yorumların olduğu 
gerçeği ile saygı hoşgörü temelinde kök değerlerde birleştirici olmak kaydıyla farklılıkların bir 
zenginlik olduğu şuuruyla hareket eden dinde çoğulculuğa örnek bir ilimizdir. Mezhepsel 
çoğulculuk, ayrışma, ötekileştirme olarak algılanmaktan; ziyade, amacın bir olduğu ve bu amaca 
gidilen yolların çeşitli olabileceğini ve bunun bir zenginlik olduğu şuuruyla toplumun mili 
kültürünü şekillendiren temel saç ayaklardan birini oluşturmaktadır.  

Sonuç  

Bir medeniyeti medeniyet yapan birçok etken vardır. Bunlardan din ile kültür ve kültür biçimleri, 
medeniyeti oluşturan asal yapıcılardır. Kadim medeniyetimizin şehirlerinden biri olan Iğdır din 
ve kültür ilişkisi ruh ve beden ilişkisi gibidir. Kültür felsefesi bağlamında din kültür ilişkisi 
çerçevesinde Iğdır’a baktığımız da, kavramsal olarak karıştırılan dini çoğulculuktan ziyade dinde 
çoğulculuk gerçekliğine uyan ve bu anlayış ile temel sabiteler üzerinde ortaya çıkmış olan 
mezhepsel ve etnik çoğulculuğun olduğu bir ilimizdir. Modern paradiğma da dini çoğulculuk 
hakikati parçalayan rölativist bir anlaya denk düşer. İslam dünyası (lokal anlamda Iğdır da ) 
dinde çoğulculuk bir (tevhid)’e bağlı kalarak hakikati anlamanın düşünsel biçimlere denk düşer. 
Aynı zaman da mezhepsel çoğulculuk farklılıktan ziyade kadim geleneğimizdeki ortak 
kültürümüzün öğelerinden biridir.  Iğdır da kültür ve din ilişkisinin asal yapıcısı özgü ve ortak 
kültürü ile tarihsel bir mirasa sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ortak kültürün özelliği, 
herkesin farklı aidiyetlerini huzur içinde yaşayabileceği, farklılıkları bir zenginlik ve hayatiyet 
kaynağı olarak görerek geçmişte oluşturduğu bütünlüklü toplum yapısına uyum göstermesidir. 
Bu miras, toplumlara birlikte yaşama fıkhını ve bilincini kazandırmıştır. 
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The Heavy Metal Contents of Organic Fertilizer and Their Standards 
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Abstract 

Organic fertilizers include nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), sulfur (S) 
and other plant nutrients, not just one or more plant nutrients as in mineral fertilizers. The 
effects of organic fertilizers on the development of plants are slower, but longer, than mineral 
fertilizers. Organic fertilizers not only provide plant nutrients to the soil, but also affect the 
physical, chemical and biological properties of the soil positively. Of course, there are organic 
materials whose contents and characteristics are very wide and different, which are used for 
different agricultural purposes. This report seeks to reveal the properties, heavy metal content 
and optimum levels of these materials in order to use valuable and scarce organic materials 
more efficiently, rationally and sustainably. 

Keywords: Organic Fertilizers, Heavy Metals, Limit Values, Standards. 

Organik Gübrelerin Ağır Metal İçerikleri Ve Bu Konudaki Standartlar 

ÖZET 

Organik gübreler, mineral gübrelerdeki gibi yalnız bir veya birkaç bitki besin elementini değil 
nitrojen (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), kükürt (S) ve diğer bitki besin elementlerini 
de içerirler. Organik gübrelerin bitkilerin gelişimlerindeki etkileri mineral gübrelerden daha 
yavaş, fakat daha uzun sürelidir. Organik gübreler toprağa yalnız bitki besin elementleri 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de 
olumlu yönde etki yapar. Tabiidir ki, içerikleri ve özellikleri çok geniş ve farklı olan organik 
materyaller mevcut olup, bunlar değişik tarımsal amaçlar için kullanılmaktadır. Bu rapor, değerli 
ve kıt olan organik materyalleri daha verimli, rasyonel ve sürdürülebilir kullanmak amacıyla bu 
materyallerin özelliklerini, ağır metal içeriklerini ve optimum değerlerini ortaya çıkarmak 
amacını taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Organik gübreler, ağır metaller, limit değerler, standartlar.  

GİRİŞ 

Organik gübreler toprağın verimini arttırmak amacı ile asırlarca kullanılmıştır. Organik gübreler, 
mineral gübrelerdeki gibi yalnız bir veya birkaç bitki besin elementini değil nitrojen (N), fosfor 
(P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), kükürt (S) ve diğer bitki besin elementlerini de içerirler. 
Organik gübrelerdeki besin elementlerinin çoğu organik bileşiklerin yapısında bulunduğundan 
bitkiler tarafından doğrudan doğruya kullanılacak şeklerde değildir. Bunlar, yavaş ve uzun süreli 
bitki kullanımı için uygun olup, öncelikle toprak verimliliği ve toprağın organik maddesini arttırıcı 
özelliktedirler. Bu bakımdan organik gübrelerin bitkilerin gelişimlerindeki etkileri mineral 
gübrelerden daha yavaş, fakat daha uzun sürelidir. Organik gübreler toprağa yalnız bitki besin 
elementleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
üzerine de olumlu yönde etki yapar. Organik materyaller özellikle organik madde düzeyi düşük 
olan mineral topraklar için organik madde kaynağıdırlar. 

Organik madde veya humus toprakların su ve hava kapasitesini arttırarak fiziksel özelliklerini 
düzeltir. Yüksek katyon değişim kapasiteleri sayesinde bitki besin elementlerinin toprakta 
tutulmasına yardım ederler. Ayrıca topraklarda mikroorganizmaların aktivitelerinin artmasında 
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iyi bir ortam oluşturarak toprağın biyolojik özellikleri üzerine olumlu yönde etki yaparlar 
(Ergene, 1997;  Kacar, 1997). 

Tabiidir ki, içerikleri ve özellikleri çok geniş ve farklı olan organik materyaller mevcut olup, 
bunlar değişik tarımsal amaçlar için kullanılmaktadır. Bu durumda, değerli ve kıt olan bu tür 
organik materyallerin daha verimli, rasyonel ve sürdürülebilir kullanılması önem taşımaktadır. 

ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANILAN MATERYALLER 

Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerden oluşmuş gübrelerdir. 
Günümüzde en çok elde edilip kullanılan organik gübreler-materyaller arasında şunlar 
sayılabilir: - Büyük ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkılarından oluşan ahır gübresi (Kacar 
ve Katkat, 2007), - Kümes hayvanlarının dışkıları (Kacar ve Katkat, 2007), - Diğer kuş ve 
hayvanların atıkları (yarasa gibi), - Kent atıklarından oluşan gübreler (Yapay organik gübreler, 
YOG) (Kacar ve Katkat, 2007), - Bitkisel ve hayvansal kökenli kompostlar (YOG) (Kacar ve Katkat, 
2007), - Yeşil gübreler  ve biyogübre (Kacar ve Katkat, 2007), - Peat ve turba toprakları, - 
Leonardit benzeri hümik ve fulvik asitçe zengin materyaller (mineraller ve kayaçlar). 

AHIR GÜBRESİ 

Yapılan çok sayıdaki analiz ve araştırmalar sonuçları, kolay değişkenliği nedeniyle ahır gübresi 
içeriğinin durağan olmadığını ortaya koymuştur. Ahır gübresinin içeriği üzerine pek çok etmen 
etki yapar. Bunlar: a. Hayvanların cinsi, b. Yaşı, c. Yedirilen yemin miktarı ve besi değeri, d. 
Hayvanların gördüğü iş, e. Kullanılan yataklığın cinsi ve miktarı, f. Gübredeki katı dışkı ve idrar 
oranı, g. Ahırın durumu ve h. Gübrenin saklanma tekniğidir (Kacar ve Katkat, 2007). Ahır gübresi 
oluştururken ve kullanırken bu etmenlerin dikkate alınmasında yarar vardır. Simpson (1991)’e 
göre ahır gübresinin mikro element ve ağır metal içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Ahır Gübresinin Mikro Element ve Ağır Metal İçerikleri 

Element Miktar, g ton-1 

Mangan 50-100 

Çinko  20-40 

Bor 10-15 

Bakır 10-12 

Molibden 0.4-0.7 

Kobalt 0.8-1.2 

 

YAPAY ORGANİK GÜBRELER  

Ahır gübresinin bulunamadığı ya da az sağlanabildiği durumlarda yapay organik gübre üretilip 
kullanılabilir. Bunun için tarım işletmelerinde bol miktarlarda bulunan sap, saman başta olmak 
üzere tüm bitkisel atıklar değerlendirilebilir. Bunların içerdikleri organik ve inorganik 
materyaller de farklılık içermektedir. Örneğin çay atığının mikro element içerikleri Çizelge 2’de 
verilmiştir (Kacar ve Katkat, 2007). Tisdale ve ark., (1985) nın bildirdikleri  kanalizasyon 
çamurunun mineral element içerikleri Çizelge 3’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Çay Atığının Mikro Element İçerikleri 

Element Miktar, μg g-1 

Mangan 1332.00 

Çinko  28.83 

Demir 7.79 

Bakır 49.77 
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Çizelge 3. Kanalizasyon Çamurunun Mikro Element ve Ağır Metal İçerikleri 

Element Miktar, mg kg-1 

Mangan 500 

Çinko  5 000 

Demir 40 000 

Bakır 1 000 

Bor 100 

Kadmiyum 150 

Kurşun 1 000 

Nikel  400 

 

İşletme içerisinde elde edilen tüm bitkisel ve hayvansal kökenli materyaller karıştırılarak 
kompost hazırlanabilir. Kompost kent atıklarından yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 
Kökenleri farklı olması nedeniyle üretilen kompostta kabul edilen sınırların üzerinde ağır metal 
bulunma olasılığı vardır. Bu nedenle kent atıklarıyla yapılan kompostlar önce analiz edilmeli 
daha sonra uygulamaya geçilmelidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kompostta 
bulunabilecek kabul edilebilir ağır metaller için sınır değerleri Çizelge 4’ de verilmiştir (Taşbaşlı 
ve ark., 2003). 

Çizelge 4. Kompostta Bulunabilecek Kabul Edilebilir Ağır Metaller İçin Sınır Değerleri 

Element Sınır Değer, mg kg-1 

Çinko  200 

Bakır 70 

Krom 70 

Kadmiyum 10.7 

Kurşun 45 

Nikel  25 

Cıva  0.4 

    

YEŞİL GÜBRELER 

Yeşil gübre bitkileri uzun yıllardan beri tarımda yeşil gübreleme olarak kullanılmakta ve uygun 
koşullarda önemli yararlar sağlamaktadır (Kacar ve Katkat, 2007). Burada önemli olan en fazla 
azot olmak üzere bitkinin aldığı diğer besin maddelerini tekrar toprağa verilmesi işlemidir. 

Biyogübre ise, bitkiye yarayışlı besin elementleri miktarını artırmak amacıyla toprağa uygulanan 
ya da tohumla karıştırılan mikroorganizmalardır. Sözü edilen mikroorganizmalar havanın 
serbest azotunu tutarak (fiske ederek) ya da topraktaki fosfatı çözünür şekle dönüştürerek 
bitkilerin yararlanmasına sunarlar. Esas olarak biyogübre, özel toprak mikroorganizmalarının 
yardımıyla atmosferden toprağa aktarılan gübre olup, bunların başında atmosferin serbest 
azotundan tutularak bitkilerin yararına sunulan azot gelir (Kacar ve Katkat, 2007).       

MİNERALLER 

Bu amaç için kullanılan değişik mineral ve kayaçlar vardır. Bunlar, ham fosfat (P kaynağı), silvit, 
silvinit, karnalit, langbaynit ve kainit (K kaynağı), jipsi dolomit ve epsomit (Ca ve Mg kaynağı), 
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doğal kükürt madeni (S kaynağı), demir sülfat, demir karbonat (demir kaynağı), borat (B 
kaynağı), perlit (toprak iyileştirici, ortam) (Kacar ve Katkat, 2007) ve leonardit (toprak iyileştirici, 
toprak düzenleyici, en fazla hümik ve fulvik içeren materyal) gibi mineral ve materyallerden 
oluşmaktadır.     

TURBALAR 

Turbalıklar 3dm’den az torf horizonu olan ve mineral gövdesi ileri derecede redüksiyon 
özellikleri taşıyan tamamen hidromorf topraklardır. Yani bunlar, humus horizonları metrelerce 
kalınlıkta olan ve en az %30 organik madde içeren organik topraklardır. Turbalıklar geçmiş 
yüzyılda hemen hemen plansız bir şekilde yakacak torf alanları veya ekstansif kültür alanları 
olarak kullanılmışlardır. Hollanda’da turbalığın en üstteki güçlü derecede huminifikasyona 
uğramış toprak (bunkerde) tabakası kaldırılarak, mineral toprağa kadar torfu alınmaktadır 
(Fehnkültür). Bu şekilde elde edilen torf; sera malzemesi, kompost malzemesi ve bahçecilikte 
kullanılmaktadır. Almanya’da ise torf maddesi kaldırılmadan drenajdan sonra kültüre alınmış 
olup halen çayırlık olarak kullanılmaktadır (Schachtschabel ve ark.’dan çeviri, 1995). 

Ülkemizdeki Organik Topraklar  

Organik topraklar % 40 tan daha fazla organik madde içeren topraklardır. Organik topraklar 
Kahramanmaraş’ ta 2982 ha’ lık bir alanı kaplamaktadır. Daha çok Gavur Gölü ve çevrelerinde 
yer alan bu grup toprakların drenajları bozuktur (Kahramanmaraş İl Arazi Varlığı Raporu, 1997). 
Sağlık Ovası alanındaki organik topraklar havza alanın çukur kesiminde yer alan kamış ve saz 
orijinli organik materyaller (turba) üzerinde oluşmuştur. Toprakların pH değerleri nötr 
civarındadır. Kireç oranları düşüktür. Tuz içeriği altlara doğru artmaktadır. Organik madde 
içerikleri % 50- 80 civarındadır. Katyon değişim kapasitesi organik madde miktarına bağlı olarak 
değişmekte olup, 100 meq / 100 g civarına çıkmaktadır. Ca ve Mg baskın değişebilir katyonlardır 
(Gürbüz ve ark., 2003).  

TOPRAKLARDAKİ AĞIR METAL İÇERİKLERİ 

Topraklarda ağır metal birikimi daha çok yüzeyde meydana gelmektedir. Çünkü ağır metallerin 
tümü toprakta kil mineralleri üzerine adsorbe olmakta veya organik bileşiklerin organo metalik 
bileşikler (kleyt) oluşturarak kararlı konuma gelmektedir. Polivalen atomik özelliklere sahip 
olmaları, eşdeyiş ilie birden çok ve merkezi etkin bağlar oluşturmak sureti ile ağır elementlerin 
adsorbe olmaları ve kleyt oluşturma özellikleri artmaktadır. Oluşan bileşiklerin yeniden toprak 
çözeltisine geçmeleri, ya da bitkiler tarafından alınmaları toprakta sorpsiyon dinamiğini 
etkileyen unsurlara (kilin miktarı, kilin cinsi, toprak organik maddesi, toprak su miktarı ve diğer 
elementlerin derişimi gibi) bağlıdır. Türkiye’de, 14.03.1991 tarihli Katı atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde topraklara arıtma çamuru ilavesi ile ilgili olarak toprakların 
bulundurması gereken maksimal ağır metal derişimleri belirlenmiştir (Çizelge 5) (Tok, 1997). 

Çizelge 5. Topraklarda Bulunabilecek Kabul Edilebilir Ağır Metaller İçin Sınır Değerleri 

Element Sınır Değer, mg kg-1 

Çinko  300 

Bakır 100 

Krom 100 

Kadmiyum 3 

Kurşun 100 

Nikel  50 

Cıva  2 
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Bunlarla karşılaştırılarak düşünülmesi gereken bir diğer konu da bu ağır metallerin genel olarak 
toprakta ve bitkide bulunan değerleridir. Bu değerler de Çizelge 6’da verilmiştir (Tok, 1997).  

Çizelge 6. Toprakta ve Bitkide Bulunan Ağır Metallerin Değerleri 

Element Topraktaki Değeri, mg kg-1 Bitkideki Değeri, mg kg-1 

Çinko  0.1-2 <20-25, (400’den fazlası toksik) 

Bakır 5-50, (optimum 20) 3-30 

Krom   

Kadmiyum 1 0.1-1.0 

Kurşun 2-2000 (otoyola yakın yerlerde artmaktadır) 0.5-3.0 

Nikel  100 (serpantin içeren topraklarda 300-700) 0.1-5 

Cıva  0.01-1 0.002-0.08 

Arsenik 5.5 (Yerkabuğunda) 2.6 (maksimum) 

Kobalt 1-40 0.1-1.0 

Molibden  1-5 0.1-0.3 
 

GÜBRELERDEKİ AĞIR METAL İÇERİKLERİ HAKKINDA ULUSAL VE DİĞER BAZI DEVLETLERİN 
YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 

Türkiye’ de; 

Şu an geçerlikte olan yönetmeliğe göre (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yönetmeliği, Tarımda 
Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile 
Toprak Düzenleyicilerinin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair 
Yönetmelik) “organik muhtevadaki ağır metal oranları kuru maddede ppm olarak aşağıdaki 
değerleri geçemez” ibaresi bulunmaktadır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Organik Muhtevadaki Maksimum Bulunması Gereken Ağır Metal Oranları 

 Ağır Metal İçeriği, ppm 

Cd 3 

Pb 150 

Cu 450 

Cr 270 

Hg 5 

Ni 120 

Zn 1100 
 

Avrupa Birliği’nde; 

Resmi standartlara göre, hümik materyal içeren (kömür, lignit gibi) hümik fosfatlı gübrelerin izin 
verilen maksimum ağır metal içerikleri, Arsenik için % 0.002, kadmiyum için % 0.00015, nikel 
için % 0.01 ve krom için % 0.1 olarak bildirilmiştir    
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/tbt/tbt_repository/JPN129_EN_1_1.doc). Avrupa 
standartlarına göre topraklarda ve organik materyallerde bulunan ağır metallerin limit değerleri 
aşağıda Çizelge 8’de verilmiştir (C.E.C., 1986).    

Çizelge 8. Standartlara Göre Topraklarda Ve Organik Materyallerde Bulunan Ağır Metallerin 
Limit Değerleri  

Element Topraktaki Değeri, mg kg-1 Organik Materyaldeki Değeri, mg kg-1 

Çinko  150-300 2500-4000 

Bakır 50-140 1000-1750 

Kadmiyum 1-3 30-40 

Kurşun 50-300  750-1200 

Nikel  30-75 300-400 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/tbt/tbt_repository/JPN129_EN_1_1.doc
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Hollanda’ da;  

“Dutch BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen) Yönetmeliği” ile 
“Organik Standartlar” a göre, kompostun içeriğinde bulunması gereken maksimum ağır metal 
içerikleri Çizelge 9’da verilmiştir (Koopmans ve Bokhorst, 2004, Bokhorst ve Ter Berg, 2001). 

Çizelge 9. Hollanda Standartlarında Kompostun İçeriğinde Bulunması Gereken Maksimum Ağır 
Metal İçerikleri  

Ağır metal  BOOM standardı Organik standartlar 

Normal kompost Temiz kompost 

Cd <1 <0.7 <0.7 

Cr <50 <50 <70 

Cu <60 <25 <70 

Hg <0.3 <0.2 <0.4 

Ni <20 <10 <25 

Pb <100 <65 <45 

Zn <200 <75 <200 

Ar <15 <5  
 

Portekiz’ de ;  

Ulusal normlara (NP1048) göre, organik kaynaklı iyileştiricilerin bünyesinde bulundurması 
gereken maksimum ağır metal miktarları Çizelge 10’da verilmiştir.  

Çizelge 10. Portekiz Standartlarına Göre Organik Madde İçeren Toprak İyileştiricilerinin 
Maksimum Kabul Edilebilir Ağır Metal İçerikleri (ppm) 

Ağır Metal İçeriği, ppm 

Cd 40 

Pb 1200 

Cu 1750 

Cr 1750 

Hg 25 

Ni 400 

Zn 4000 
 

Fransa’ da;  

“Reqlement 1092/91” e göre, kompostaki Ni içeriğinin maksimum değeri 25 mg/kg olması 
gerekmektedir (Cahiordes ve Pregres, 2002). 

Letonya’ da; 

“Directive 86/278/EEC” ye göre, kompostun içeriğindeki ağır metal içerikleri Çizelge 11’de 
verilmiştir (SIA, 2005). 

Çizelge 11. Letonya Standartlarında Kompostun İçeriğinde Bulunması Gereken Limit Ağır Metal 
İçerikleri 

Ağır Metal İçeriği, ppm 

Cd 20-40 

Pb 750-1200 

Cu 1000-1750 

Hg 16-25 

Ni 300-400 

Zn 2500-4000 
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Amerika’ da; 

USA Standartlarının karşılaştırılmalarına göre gübrelerin ağır metal içerikleri  Çizelge 12’de 
verilmiştir (www.omri.org/AdvisoryCouncil/Metals_in_Fertilizers).  

Çizelge 12. USA Standartlarının Karşılaştırılmalarına Göre Mikro Element İçeren Gübrelerin 
Maksimum Kabul Edilebilir Ağır Metal İçerikleri (%)  

Standart As Cd Co Cr Pb Hg Mo Ni Se Zn 

AAPFCO 112 83 23000  463 6 300 1900 180 2900 

CDFA 13 14 3100  61 1 42 250 26 420 

OSDA 76 61   340 4.5  1330   

US EPA 0.3 14  0.6 2.8 0.3     

Ortalama Std. 50.3 43 13050 0.6 216.7 3.0 171 1160 103 1660 

 

Ayrıca US EPA” ya göre, kompost için Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ve Zn için sırasıyla üst sınırlar 10, 1000, 
1000, 200, 700 ve 2000 ppm (www.moorheadgroup.com/organic.htm)  

ve USA Resmi Hükümeti’ne (Code of Federal Regulations, 2005) ve OEPA’ ya (Ohio 
Environmental Protection Agency) (Watson, 2005) göre, kompost için Ni üst sınırı 420 ppm 
olarak belirtilmiştir. Gübre standartlarına (Authority G.S. 106-660-a; 106-673; Amended Eff. 
January 1, 2007) göre, ticari gübrelerde bitki besin elementi olarak bulunması gereken 
minimum Ni miktarı 10 ppm olarak belirtilmiştir (www.ncrules.state.nc.us/ncac/title%2002%20-
%20agriculture%20).    

Japonya’ da; 

Gübre Kontrol Kanunu’na göre, humik fosfat gübresinde izin verilen maksimum nikel miktarı 
100 ppm olarak belirtilmiştir 
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/tbt/tbt_repository/JPN129_EN_1_1.doc).  

ÜLKELERE GÖRE ORGANİK MATERYALLERDEKİ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Standart değerler karşılaştırılmalı olarak dikkate alındığında organik materyallerdeki ağır metal 
içerikleri Çizelge 13’ teki görülen durumu ortaya çıkarmakta, bu değerlerin ortalaması alınıp 
Türkiye standartlarıyla karşılaştırıldığında ise Çizelge 14’ teki durum ile karşılaşılmaktadır.  

 

http://www.omri.org/AdvisoryCouncil/Metals_in_Fertilizers
http://www.moorheadgroup.com/organic.htm
http://www.ncrules.state.nc.us/ncac/title%2002%20-%20agriculture
http://www.ncrules.state.nc.us/ncac/title%2002%20-%20agriculture
http://europa.eu.int/comm/enterprise/tbt/tbt_repository/JPN129_EN_1_1.doc
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Çizelge 13. Ülkelere Göre Standart Değerlerin Karşılaştırılması 

Ağır 
Metaller 

Ülkelere Göre Organik Materyallerdeki Ağır Metal içerikleri (ppm) 

Türkiye AB- Genel  Hollanda  Portekiz Fransa Letonya Amerika, EPA Japonya 

Resmi  CEC 

Cd 3 2 30-40 <0.7 40 - 20-40 10 - 

Pb 150 - 750-1200 <45 1200 - 750-1200 700 - 

Cu 450 - 1000-1750 <70 1750 - 1000-1750 1000 - 

Cr 270 1000 - <70 1750 - - 1000 - 

Hg 5 - - <0.4 25 - 16-25 - - 

Ni 120 100 300-400 <25 400 25 300-400 200 100 

Zn 1100 - 2500-4000 <200 4000 - 2500-4000 2000 - 

Ar - 20 - - - - - - - 

 

Çizelge 14. Ülkelere Göre Standart Değerlerin Ortalaması ve Türkiye için Uygun Olan Ortalama Değerin Belirlenmesi 

Ağır Metaller Türkiye için yürürlükteki değerler 
(tek değer olarak) 

Türkiye dışındaki incelenen ülkelerin 
ort. limit değerleri (* - **) 

Diğer ülkelerdeki karşılaştırıldığında Türkiye için olması gereken 
ortalama limit değer aralığı (*-** şeklinde önerilmiştir) 

Cd 3 17.1-22.1 10-20 

Pb 150 689-869 500-750 

Cu 450 964-1264 750-1000 

Cr 270 955 700-900 

Hg 5 13.8-16.8 10-15 

Ni 120 181.3-206.3 100-200 

Zn 1100 2240-2840 1000-2000 

Ar  20 10-20 

* tek değerler için tek değer, limit değerler için limit değerlerinin ilki alınarak ortalama bulunmuştur. 

** tek değerler için tek değer, limit değerler için limit değerlerinin ikincisi alınarak ortalama bulunmuştur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Standardizasyon çalışmaları bizim ülkemizde olduğu gibi, çoğu ülkede devam etmektedir. Birçok 
devletin organik kaynaklı gübrelerdeki ağır metal içerikleri için belirlediği standartlar farklı 
farklıdır (Ör: Ni içerikleri standardı farklı olup, bu değerler organik materyalin özelliğine göre 25- 
400 ppm arasındadır). Bu değerlendirmelere göre, Türkiye’deki yönetmelikte olan “organik 
muhtevadaki ağır metal içerikleri limit değerler (…-…) verilerek daha kapsamlı hale getirilmelidir 
(Ör: “Nikel (Ni) miktarı 120 ppm i geçemez” ibaresi yerine “100-200 ppm limit değerlerinde 
olması gerekir” uygun olacağı görüşünün belirtilmesinde yarar vardır). Bu  nedenle ülkemizde 
belirtilen sınır değerlerinin yeniden düzenlenerek belirlenmesinde, AB standartları ve tarımda 
kullanılan/kullanılacak olan organik materyaller açısından yarar vardır.   
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Abstract     

Respiration is one of the functions that have vital preserve for the continuity of metabolism. 
The level of metabolic activity of a living organism is dependent on the respiratory system that 
mediates the transport of oxygen to tissues and the accumulation of accumulated carbon 
dioxide. A respiratory passageway forms are naris, cavitas nasalis, larynx, trachea, syrinx, 
primer bronchi (mesobronchi), secondary bronchi, inferior bronchi (parabronchi), air capillaries, 
pulmo, air sacs and pneumatic bones. One of the most important features of birds is their 
ability to fly, distinguishing them from other animal species. Air ventilation in the wings is 
achieved by air compression of the body, wing and foot movements. Half of the air taken in 
inspiration goes to the caudal airways, and half goes to the cranial airways over the lungs 
(leaving oxygen and loading carbon dioxide). In the expiration, the air in the caudal sections 
passes through the lungs to the trachea while the air in the cranial air passes to the trachea. 
The respiratory system in birds is associated with the air gaps formed in the bones, helping to 
reduce body weight and also plays a vital role in thermoregulation. 

Keywords: Poultry, Respiratory System, Anatomy.  

Kanatlı Hayvanlarda Solunum Sistemi Anatomisi 

ÖZET: Solunum, metabolizmanın devamlılığı için hayati öneme sahip olan fonksiyonlardan 
birisidir. Bir canlının metabolik faaliyet düzeyi dokularına oksijen taşınmasına ve birikmiş 
karbondioksitin toplanmasına aracılık eden solunum sistemine bağlıdır. Bir kuşta solunum 
yolunu naris, cavitas nasalis, larynx, trachea, syrinx, primer bronchi (mesobronchi), sekonder 
bronchi, tersiyer bronchi (parabronchi), air capillaries, pulmo, air sacs ve pneumatic kemikler 
oluşturur. Kuşların en önemli özelliklerinden birisi, onları diğer hayvan türlerinden ayıran uçma 
yeteneğine sahip olmalarıdır. Kanatlılarda hava ventilasyonu gövde, kanat ve ayak 
hareketlerinin havayı sıkıştırması ile sağlanır. İnspiration’da alınan havanın yarısı caudal hava 
keselerine, yarısı ise akciğer üzerinden (oksijeni bırakıp karbondioksit yüklenerek) cranial hava 
keselerine gider. Ekspiration’da caudal keselerdeki hava akciğer üzerinden trachea’ya geçerken 
cranial keselerdeki hava da trachea’ya geçer. Kuşlardaki solunum sistemi, kemikler içinde 
şekillenmiş hava boşlukları ile ilişkili olup vücut ağırlığının azaltılmasına yardımcı olurken aynı 
zamanda termoregülasyonda  da hayati bir rol oynar. 

Anahtar kelimeler: Kanatlı, Solunum Sistemi, Anatomi 

GİRİŞ 

Nefes alıp verme sayıları kuşların ebatlarına bağlıdır. Bir sinek kuşu dakikada 143 kez nefes alıp 
verirken hindi 7 kez hava değişimi yapar.Bir kuşta solunum yolunu naris, cavitas nasalis, larynx, 
trachea, syrinx, primer bronchi (mesobronchi), sekonder bronchi, tersiyer bronchi 
(parabronchi), air capillaries, pulmo, air sacs ve pneumatic kemikler oluşturur (Akester, 1960). 

1. NARIS  

Burun deliğidir. İskeletini os nasale ve os premaxillare oluşturur. Bu deliğin caudal kenarı 
yuvarlaksa holorhinal, yarık şeklindeyse schizorhinal ve her bir tarafta iki delik şeklindeyse 
amphirhinal adını alır (Getty, 1975; Öcal ve Erden, 2002; Dursun 2007). Kanatlılarda naris’in 
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ventral’inde bulunan kıkırdak yaprağa lamella verticalis naris denir (Çevik Demirkan ve ark., 
2007). Bu kıkırdak ördek ve kazda bulunmamaktadır (Getty, 1975). 

1.1. Cavitas nasalıs  

İskeletini dorsal’de os premaxillare, dorsolateral’de os nasale ve os lacriminale, tabanda ise os 
palatinum ve vomer oluşturur. Cavitas nasalis, kısmen kemik, kısmen kıkırdak olan septum 
nasale aracılığıyla sağ ve sol iki boşluğa ayrılır (Altman ve ark., 1997; Dursun, 2007). Tavukta 
septum nasi tamdır (Çalışlar, 1986). Tavuğun da dahil olduğu bazı türlerde sağ ve sol burun 
boşluğu birbirinden ayrı olduğu için nares perviae, bazı su kuşlarında ise septum nasale ön 
tarafta delik olduğu için nares imperviae denir (Nickel ve ark., 1977; Dursun, 2007). Cavitas 
nasalis’te  concha’lar havayı solunum yoluna girmeden önce temizler ve ısıtır. Çoğu kuş üç 
concha’ya sahiptir; rostralis, media ve caudalis (Altman et ark., 1997). Bunlardan concha nasalis 
rostralis burun boşluğunun ön tarafında bulunur. Bıldırcında bulunmayan bu concha (McLeland, 
1990), tavukta naris’in ventral’inden çıkar, hava akımının yönünü değiştirme görevini üstlenir. 
Concha nasalis media, burun boşluğunun en büyük concha’sıdır (Altman et ark., 1997) ve 
hemen hemen tüm kanatlılarda bulunur. Bu concha; sinus infraorbitalis (kuşlardaki tek 
paranasal sinus) ile ilişkili olduğu için, klinik olarak önemlidir. Sinus infraorbitalis bir paranasal 
sinus’tur, maxillar ve nasal kemiğin rostral açısına yerleşmiştir (Nickel ve ark., 1977). Ayrıca 
sinus infraorbitalis, cervicocephalic hava kesesi ile bağlantılıdır. Sinus infraorbitalis; orbita’nın 
ventromedial’ine yerleşmiştir ve birçok divertikül’e sahiptir (Altman et ark., 1997). Concha 
nasalis caudalis, regio olfactoria’da yer alan ve burun boşluğunun lateral duvarından orjin alan 
bir çıkıntı şeklindedir. Bu concha koklama, havadaki partikülleri filtreleme, su ve ısı ekonomisi 
için önemlidir (McLeland, 1990). Ayrıca 4. olarak bulunan concha septalis ise septum nasale’den 
çıkan ve yelkovan kuşunda görülen bir concha’dır. 

Resim 1. Kanatlı hayvanda burun boşluğunun enine kesiti (ANONİM1.) 

Cavitas nasalis; regio vestibularis, regio respiratoria ve regio olfactoria olmak üzere üç bölgeye 
ayrılı. Bunlardan regio vestibularis, concha nasalis rostralis’in bulunduğu ve gl. nasalis’in 
kanalının açıldığı bölgedir. Kutan mukoza ile örtülüdür (Dursun, 2007). Kazda gl. nasalis; bulbus 
oculi’nin dorsal ve caudal’inde uzanan hilal benzeri, tek loptan oluşan bir yapıdır (Onuk, 2008). 
Regio respiratoria; concha nasalis media’nın bulunduğu ve respiratorik mukoza ile örtülü olan 
bölgedir. Regio olfactoria ise concha nasalis caudalis’in bulunduğu, olfactorik mukozayla örtülü 
bölgedir (Dursun, 2007). 

2. LARYNX  

Kanatlılarda larynx, larynx cranialis ve larynx caudalis (syrinx) olmak üzere iki bölümde incelenir. 
Larynx cranialis trachea’nın başında bulunur ve yalnızca solunumda görevlidir. Larynx caudalis 
trachea’nın bitiminde yer alır ve ses organı olarakta görev yapar (Baumel et ark., 1993; Öcal ve 
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Erden, 2002). Kuşlar trachea başlangıcında yer alan larynx’in (Larynx cranialis) lig. vocale’ye 
sahip olmaması bakımından memelilerden farklıdır. 

Mons laryngealis; pharynx’in tabanında ve dilin caudal’inde, larynx cranialis mukozasının 
altındaki kas ve kıkırdakların şekillendirdiği tümsektir (Getty, 1975; Öcal ve Erden, 2002; Kabak 
ve ark., 2006). Larynx’in girişi olan glottis genişliğinin Gerze horozunda tavuklara oranla 
neredeyse iki kat fazla olması dikkat çekmiştir (Onuk, 2015). Evcil kanatlılarda (Getty, 1975; Öcal 
ve Erden, 2002), denizli horozunda (Taşbaş ve ark., 1994), kızıl şahinde (Kabak ve ark., 2006) 
tümsek şeklindeki mons laryngealis’in üzerinde besinlerin esophagus’a aktarımını sağlayan sivri 
uçları caudal’e doğru olan rostral ve caudal konumlu iki, aynı yerde martılarda tek (Gezer İnce, 
2010) transversal papilla sırasının bulunduğu bildirmiştir. Leylekte mons laryngealis diğer 
türlerden oldukça farklı olarak, sivri ucu caudal’e yönelmiş küçük üçgen şeklinde bir tümsek 
olarak belirtilmiştir. Mons laryngealis’de 1-3 adet papilla’ya rastlanılması diğer türlerden 
farklılığını oluşturduğu bildirilmiştir (Onuk ve ark., 2013). 

2.1. Cartt. laryngeales 

Larynx, tek olarak bulunan cart. cricoidea ve cart. procricoidea ile iki adet cart. arytenoidea 
olmak üzere toplam dört kıkırdaktan oluşmuştur (King and Robert, 1965; Getty, 1975; Nickel ve 
ark., 1977; Hogg, 1982; Baumel et ark., 1993; Öcal ve Erden, 2002; Kabak ve ark., 2006). Cart. 
thyroidea ve epiglottis yoktur (Nickel ve ark., 1977, McLeland, 1990). Cart. cricoidea maşa 
şeklindedir, median’da bulunan corpus’unun üzerinde yer alan kabartıya crista ventralis denir. 
Corpus’tan dorsal’e ince ve yassı bölge ise ala (cart. cricoidea dorsalis) adını alır. Sağ ve sol 
taraftaki ala, dorsomedian’da cart. procricoidea ile eklem şekillendirir (Dursun, 2007). Cart. 
cricoidea’nın larynx’in ventral ve caudodorsal çatısının tamamını şakillendirdiği, larynx’in en 
büyük kıkırdağı olduğu ve kemikleştiği belirlenmiştir (Onuk, 2008). 

Cart. procricoidea, cart. cricoidea’nın ala’ları ile cart. arytenoidea arasında dorsomedian 
konumda bulunan virgül şeklindeki küçük kıkırdaktır. Ön tarafta corpus ve arkaya doğru uzanan 
cauda kısımları bulunur (Dursun, 2007). 

 

Resim 2. Larynx cranialis’in dorsal görünümü (Onuk ve ark. 2013) 

a: Sulcus laryngealis, b: glottis, c: m. cricohyoideus, ok: crista ventralis, ok başı: mons laryngealis’deki papillalar 

 Cart. arytenoidea, sapan şeklindedir. Öne doğru uzanan tek çıkıntısı proc. rostralis, dorsal’de 
geriye doğru uzanan çıkıntısı ise proc. caudalis adını alır. Cart. procricoidea ile eklem 
şekillendiren kısmı ise kıkırdağın corpus’unu oluşturur (Dursun, 2007). 

2.2 Articulationes larynges  

 Larynx’in synovial eklemleri art. procricoarytenoidea, art. procricocricoidea, art. intracricoidea 
ve art. cricoarytenoidea’dır. Art. intracricoidea cart. cricoidea’nın ala ile corpus’u arasında 
şekillenir. Median düzlemde sağ ve sol corpus arytenoidea’nın birbiriyle birleşmesi 
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(syndesmosis interarytenoidea) ve sağ ve sol ala cricoidea’ların kendi aralarındaki (syndesmosis 
intercricoidea) birleşmesi articulatio fibrosa şeklindedir (Dursun, 2007). 

2.3 Musculi laryngeales 

Larynx’in iç kasları m. dilatator glottidis ve m. constrictor glottidis adını alırlar. Bu kaslar cart. 
cricoidea ve cart. arytenoidea arasında bulunur. Bunlardan m. dilatator glottidis mukozanın 
hemen altında yüzeysel olarak bulunur (Onuk, 2015). M. constrictor glottidis ise daha geride yer 
alır, cart. procricoidea’dan çıkarak, nal şeklinde glottis’i sararak cart. arytenoidea ile cart. 
cricoidea’ya bağlanır (Dursun, 2007). Larynx’in dış kasları m. cricohyoideus, m. cleidotrachealis 
ve m. tracheolateralis olarak belirlenmiştir. M. cricohyoideus sadece larynx’in dış kası olmasına 
rağmen m. cleidotrachealis’in ve m. tracheolateralis’in aynı zamanda trachea’nın da kası olduğu 
gözlenmiştir. M. cricohyoideus’un os hyoideum’dan orjin aldığı ve sağlı sollu iki kas bandı 
şeklinde cart. cricoidea’nın corpus’unun ventral’ine bağlandığı belirlenmiştir  (Onuk, 2015). 

Larynx mukozası, altında bulunan cart. arytenoidea ile kaslardan dolayı çıkıntılı bir şekilde 
görülür. Buna mons laryngealis denir (Dursun, 2007). Mons laryngealis kutan mukoza ile 
örtülüdür, ayrıca sivri uçları esophagus’a doğru olan papilla sıralarını bulundurmaktadır. Mons 
laryngealis’te bulunan ve larynx’in boşluğu olan cavitas laryngealis’e açılan yarık şeklindeki 
deliğe glottis denir. Tavuk ve kazda bulunan, glottis’in arka ucundan geriye doğru uzanan oluğa 
sulcus laryngealis denir. Cavitas laryngealis respiratorik mukoza ile örtülüdür (Dursun, 2007). 

3. TRACHEA 

Larynx cranialis’in caudal’inden başlayan trachea, boynun ventral’inde, derinin hemen altında, 
syrinx’e kadar uzanan kıkırdak halkalardan oluşmaktadır. Dorsal’inde esophagus bulunmaktadır 
ve median hat üzerinde esophagus’un ventral’ine bağlanır (Dursun, 2007; Onuk, 2015). Trachea; 
cartt. tracheales adı verilen, sağ ve sol yarımları geniş, ancak median kısımlarında çentik 
bulunan kıkırdaklardan oluşur. Tamamen kapalı bir halka şeklinde olduğu için m. trachealis ve 
lig. anulare bulunmaz. (Dursun, 2007). Kazda (Anser anser domesticus) trachea’nın orta 
bölgesinde yer alan halkalar bir önceki ya da bir sonraki halka ile temas ederek’’H’’harfine 
benzer bir şekil almaktadır. Trachea’nın orta bölgesinde yer alan kıkırdakların ’’H’’harfine 
benzer çatallanması ve tympanum’un tamamen kaynaşıp kemikleşmesi kaz için karakteristiktir 
(Onuk ve ark., 2010). 

Kanatlılarda boyun uzunluğuna bağlı olarak kıkırdak halkaların sayısı değişir. Örneğin; tavukta 
100-130 adet (Dursun, 2007), hindide 120 adet (Çalışlar, 1986), ördekte 114-134 adet (Lockner 
and Youngren, 1976), martılarda 115-134 adet (Gezer İnce, 2010) olduğu bildirilmiştir. 
Fonksiyonel zorunluluk nedeniyle boyunlarının uzun olması sonucu, kanatlılarda trachea 
memelilere göre uzun şekillenmiştir. Buna bağlı olarak trachea’da hava akımı memelilere göre 
daha fazla bir dirençle karşılaşır. Ancak trachea’nın çapının geniş olmasıyla bu olumsuzluk 
giderilmiş olur. (Dursun, 2007). Trachea, apertura thoracis cranialis düzeyinde ingluves’in 
ventro-medial’ine yaslanırken, basis cordis’in cranial’inde iki bronchus primarius’a ayrılarak 
sonlandığı görülmüştür (Onuk, 2008). 

3.1. Musculi tracheales 

Trachea’da dört adet kas bulunur. Bunlar m. tracheolateralis, m. sternotrachealis, m. 
cleidotrachealis ve m. sternohyoideus’tur. M. tracheolateralis; larynx’in cart. cricoidea’sından 
başlangıç alıp, iki tarafta da tympanum’un başlangıcında dar bir tendo ile sonlanır (Onuk, 2008). 
M. sternotrachealis sternum’dan, m. cleidotrachealis clavicula’dan çıkarak her ikisi de trachea 
üzerinde sonlanır. 

        M. sternohyoideus ise sternum’dan çıktıktan sonra trachea’nın ön ucu ile larynx’e bağlanır 
(Dursun, 2007). M. sternotrachealis, m. cleidotrachealis ve m. tracheolateralis, trachea’nın 
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hareketinin yanı sıra syrinx’in hareketlerini de dolaylı olarak sağladığı için syrinx’in ekstrinsik 
kasları olarak da tanımlanır (Onuk, 2008). 

4. SYRINX (Larynx caudalis, Bifurcatio trachea) 

Kanatlılarda syrinx 2. veya 3. thoracal omur hizasında, trachea ile bronchus primarius’lar 
arasında (Dursun, 2007) kalbin basis’i üzerinde yer alır (Onuk, 2015). Clavicular hava kesesi 
tarafından çevrelenir (Nickel ve ark., 1977). Trachea’yı oluşturan son 3-4 adet kıkırdak halkanın 
kaynaşıp kemikleşmesiyle tympanum oluşur (Dursun, 2007). Ördekte tympanum 4 adet C 
şeklinde (Yılmaz ve ark., 2012), tavukgillerde 3-4 adet (Getty, 1975), denizli horozunda 4 adet 
(Taşbaş ve ark., 1994), deve kuşunda 3 adet (Yıldız ve ark., 2003), kazda 2 adet (Onuk, 2008) 
kıkırdak halkadan şekillenir. Syrinx’te hava akımını ikiye ayırarak bronchus primarius’lara 
yönelten ve median’da bulunan kıkırdağa pessulus denir. Pessulus’un cranial tarafı membrana 
semilunaris tarafından örtülüdür (Dursun, 2007). Syrinx’in başlangıcını oluşturan bu bölüm daha 
sonra yassılmış syringeal halkalarla devam eder. Syringeal kıkırdakların bir ucu serbesttir, diğer 
ucu pessilus’a yapışır (Özer, 2010). Ördekte pessulus’un kısmen kemiksel bir yapıda olduğu ve 
cavum syrinx’in içine doğru kama şeklinde uzadığı görülmüştür (Yılmaz ve ark., 2012). Orijin 
aldığı oluşuma göre tracheobronchial syrinx, tracheal syrinx ve bronchial syrinx olarak üç sınıfa 
ayrılır. Kuşların çoğunda hem trachea hem de bronchial kıkırdaktan orijin aldığı için 
tracheobronchial syrinx tipi bulunur. Syrinx, cartt. syringeales adı verilen kıkırdaklardan 
şekillenir. Bu kıkırdaklardan şekil ve orijin olarak trachea’dan köken alanlara cartt. tracheales 
syringis adı verilmekte ve tavukta yaklaşık 8 adet bulunur. Trachea’nın devamı niteliğinde olan 
ilk cart. trachealis syringis’lerin birbirine yapışması sonucu oluşan silindir şeklindeki kısım 
tympanum’dur. Bronchus primarius’ların cranial’inde bulunan ve bu oluşumdan köken alan 
kıkırdaklar ise cartt. bronchiales syringis’tir. Bunlar C harfi şeklindedir. Membrana 
tympaniformis medialis, kanatlılarda ses oluşması için titreşen kısımdır. Aynı oluşumun dış 
tarafında, yine kıkırdak halkaları birbirine membrana tympaniformis lateralis bağlar. Cartt. 
bronchiales syringis’ten orijin alan, kanatlı türüne göre kemik veya membranöz yapıdaki tek 
taraflı genişlemeye bulla syringealis denir (Dursun, 2007).  

 

Resim 3. Normal syrinx  

(ANONİM2) 
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4.1. Musculi syringeales 

Syrinx kasları; m. tracheobronchialis, m. tracheobronchialis brevis, m. tracheobronchialis 
ventralis, m. syringealis dorsalis ve m. syringealis ventralis’tir. Membrana tympaniformis 
medialis ve membrana tympaniformis lateralis adındaki zarlar bu kaslar tarafından kontrol 
edilerek ses oluşur (Bahadır ve Yıldız, 2014). 

Syrinx’in fonksiyonu ses oluşturmaktır. Syrinx kasları kasıldığında, trachea’nın iç yüzeyine 
tutunmuş olan tympanik zarların gerginliği değişir. Bu tympanik zarlar üzerinden geçen hava 
kanatlılara has seslerin oluşumunu sağlar (Yaman, 1999).  

 

Resim 4. Erkek ördekte syrinx’in dorsal açıdan görünüşü (Yılmaz ve ark., 2012)  

a: m. tracheolateralis b: trachea c: bulla syringealis d: tympanum e: foramen interbronchiale f: lig. interbronchiale 
g: m. sternotrachealis h: sağ ve sol primer bronchi k: akciğer 

 

5. SACCI AEROPHORI (Sacci pneumatici) 

Solunum sistemine ait ince duvarlı, kese görünümünde yapılardır. Bronchus’ların 
ekstrapulmonal genişlemeleri sonucunda şekillenmişlerdir (Çalışlar, 1986; Dursun, 2007). Hava 
keselerinde vaskularizasyon iyi olmadığından gaz iletme yeteneği çok düşüktür ve sadece hava 
yolu olarak görev yaparlar (Yaman, 1999). Hava keseleri hava ile tamamıyla şişmezler. 
Birbirleriyle direkt bağlantı halinde bulunmazlar (Çalışlar, 1986). Bronchus’lar aracılığıyla 
akciğerlerle iştiraktedirler. Bazıları oluşturdukları divertikül’ler ile bazı kemikleri pneumatize 
ederler. Bazı divertikül’ler de iç organ ve kasların aralarına sokulurlar. Keselere dolan hava, 
kanatlıların vücut ağırlığını artırmadan hacimlerini artırarak ve bazı kemikleri pneumatize 
ederek, uçuşu kolaylaştırır. Uçma yeteneği iyi olan kuşlarda hava keseleri daha gelişmiş olarak 
bulunur. Hava keseleri aynı zamanda vücut bölümleri arasındaki dengenin sağlanmasına da 
yardımcı olur. Termoregülasyonda önemli rol oynadıkları ve aynı zamanda ötücü kuşlarda sesi 
kuvvetlendirme etkisi olduğu da bildirilmektedir (Dursun, 2007). 

Embriyoda altı çift hava kesesi bulunur, bunlardan iki çifti sonradan median’da birleşerek saccus 
clavicularis’i oluşturur (Dursun, 2007). Önce abdominal, sonra sırasıyla; servikal, cranial 
thoracic, caudal thoracic ve interclavicular hava keseleri gelişir (Çalışlar, 1986). Evcil kanatlılar 
ve bazı kuşlarda bir başka kese çifti de başka bir median hava kesesini, saccus cervicalis’i 
oluşturmak üzere birleşirler.  
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Diğer keseler ise çift olarak kalırlar. Bu nedenle erişkin bir kanatlıda çoğunlukla sekiz adet hava 
kesesi bulunur. Bunlar: 

1. Saccus cervicalis (tek)                                                                                    

2. Saccus  clavicularis (interclavicularis) (tek)                                                                        

3. Saccus thoracicus   cranialis (çift)                                                                             

4. Saccus thoracicus   caudalis (çift)                                                                             

5. Saccus abdominalis (çift)’tir. 

Bunlardan başka leylek, pelikan, turna ve balıkçılda subkutan hava keselerinin bulunduğu 
bildirilmiştir (Dursun, 2007). Saccus cervicalis, Saccus clavicularis ve Saccus thoracicus cranialis 
ilk intrapulmoner primer bronchi’den ayrılan seconder bronchi’den köken alır. Bu keseler 
oksijen ve karbondioksit konsantrasyonundaki benzerlikten dolayı cranial hava keseleri olarak 
adlandırılan bir grup olarak düşünülür. Saccus thoracicus caudalis ve saccus abdominalis (caudal 
hava keseleri olarak adlandırılan) seconder bronchi’den ikinci ve üçüncü ayrılan ve 
intrapulmoner primer bronchus’un devamından köken alır. Caudal hava keselerinde cranial 
hava keselerine göre oksijen konsantrasyonu daha yüksek, karbondioksit konsantrasyonu daha 
düşüktür (Fedde, 1998). 

                  

Şekil 1. Hava keselerinin şematik gösterimi    

(ANONİM3) 

 

5.1. Saccus cervicalis 

Cranial thoracal hava keselerinin üzerinde, akciğerlerin cranial’inde bulunurlar. Her iki kese 
medial olarak birbiriyle temas eder ve median bir septum yapar. Bu septum’da iki a. carotis 
communis bulunur (Çalışlar,1986). Ostium cervicale vasıtasıyla ventrobronchus cervicalis’den 
başlangıç alır ve akciğer ile irtibatı bu yolla sağlanır. Trachea ve esophagus’un dorsal’i ile 
akciğerler arasında, boyun kaslarının ventrolateral’inde uzanan divertikül’ler  sistemi 
görünümündedir.  Her bir kese boyunda cervical vertebrae’lardan oluşan canalis transversarius 
içinde uzanan ductus intertransversarius’a sahiptir. Bunlar boyun omurlarını pneumatize 
ederler (Çalışlar, 1986). Şekillendirdiği divertikül’lerden biri diverticula vertebralia olup, 
columna vertebralis’in içinde, diğeri dışında öne ve arkaya doğru uzanan tubuler yapılardır. 
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Dışarıda uzanan bölüm cranial’de axis’e kadar ulaşır. Omurları kuşatır ve onları pneumatize eder 
(Dursun, 2007). Fakat kızıl şahinde (Buteo rufinus) ilk dört omurun pnömatize olmadığı 
görülmüştür (Hazıroğlu ve ark., 2009). Bazı kuşlarda diverticula intermuscularia denilen 
divertikül’ler de bulunur. Bu divertikül’ler boyun kaslarını örter ve plexus brachialis’in dallarına 
eşlik eder (Onuk, 2008). 

5.2. Saccus clavicularis (interclavicularis) 

Başlangıçta bir çift lateral ve bir çift medial olmak üzere toplam dört keseden oluşur. Bu 
keselerden önce aynı tarafa ait olanlar aralarında birleşirler, ardından lateral ve medial keseler 
median hatta birleşip kaynaşarak tek bir kese halini alırlar (Dursun, 2007). Deve kuşunda lateral 
clavicular hava kesesi diverticulum humerale’nin olmaması hariç diğer kuş türlerindeki gibidir 
(Bezuıdenhout, 1999). Saccus clavicularis; diverticula intrathoracica ve diverticula 
extrathoracica’ları oluşturur. Diverticula intrathoracica, sternum boyunca uzanan diverticula 
sternalia,  kalbin etrafında yer alan diverticula cardiaca ve syrinx’in dorsal’inde iki akciğer lobu 
arasında sağlı sollu iki parça halinde bulunan diverticula intrapulmonale’den oluşur (Onuk, 
2008). Diverticula extrathoracica ise; scapula ile thorax arasında uzanan diverticulum 
subscapulare, mm. pectorales altında yer alan diverticulum subpectorale, caput humeri’yi örten 
ve diverticulum subscapulare ve diverticulum axillare ile iştirakte olan diverticulum 
suprahumerale, omuz bölgesindeki kaslar arasında dağılan diverticulum axillare ile çoğu 
türlerde diverticulum axillare tarafından şekillendirilen ve humerus’u pneumatize eden 
diverticulum humerale’yi içerir (Dursun, 2007). Ayrıca deve kuşunda saccus clavicularis’in 
median kompartımanından köken alan, proventriculus ve ingluves’in caudal kısmını örten büyük 
diverticulum gastrica bildirilmiştir (Bezuıdenhout, 1999). 

Esophagus, trachea ve bunlara eşlik eden damar ve sinirler ile syrinx ve ilgili kasları, ya saccus 
clavicularis’in kıvrımları arasında ya da klavikular ve servikal keseler arasında asılıdırlar. 
Diverticulum esophagotracheale; esophagus ile trachea arasındadır. Diverticulum costalia; 
sternal costaelar ile kalp arasında bulunur (Çalışlar, 1986). 

5.3. Saccus thoracicus cranialis (sacci intermedii (thoracica) craniales) 

Genellikle çifttir (Dursun, 2007). Deve kuşunda da sağ ve sol olarak eşit boyutta bulunur 
(Bezuidenhout, 1999). Ana bronchus’un girdiği yerin caudomedial’inde bulunan ostium 
intermedium craniale aracılığı ile en lateral’de bulunan ventrobronchus caudalis’ten çıkarlar. 
Akciğerlerin ventral’inde ve kalbin lateral’inde bulunurlar. Caudal’de son costa’ya kadar ulaşırlar 
(Dursun, 2007). Saccus thoracicus cranialis’in visceral yüzü’nün cor’un caudal’i, hepar’ın cranial’i 
ve esophagus’un caudal ucu ile komşu olduğu belirlenmiştir (Onuk, 2008).  Diverticula 
şekillendirmezler (Dursun, 2007; Bezuıdenhout, 1999; Onuk, 2008). 

5.4. Saccus thoracicus caudalis (sacci intermedii (thoracici) caudales) 

Genellikle çifttir (Dursun, 2007). Deve kuşunda sağ ve sol olarak eşit boyutta bulunur 
(Bezuıdenhout, 1999). Ostium intermedium (thoracicus) caudalis aracılığı ile bronchus 
intermedius (thoracicus) caudalis’ten çıkarlar. Facies lateralis’inde son costa’lara ait izler 
bulunan bu kese saccus thoracicus cranialis’in caudal’inde, dorsolateral pozisyonda sağlı sollu 
olarak uzanır (Onuk, 2008). Soldaki sağdakinden daha caudal’e uzanır ve kısmen mideyi de 
örter. Bu nedenle sağ ve sol kese asimetriktir. Keseler ayrıca akciğer, karaciğer, sacci 
abdominales ve barsaklarla temastadır (Dursun, 2007). Diverticula şekillendirmezler 
(Bezuıdenhout, 1999; Dursun, 2007; Onuk, 2008). 

5.5. Sacci abdominales   

Genellikle çifttir. Ana bronchus’un devamı görünümündedir. Ostium caudale’den başlar. Hava 
keseleri içinde en hacimlisidir. Dorsal’de karın boşluğuna sokularak karın organlarını kısmen 
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örter. Soldakinin gelişmesi mide tarafından engellendiğinden, sağdaki soldakinden daha 
hacimlidir (Dursun, 2007). Deve kuşunda sol abdominal hava kesesinin sağdakinden belirgin 
olarak daha büyük olduğu görülmüştür (Bezuıdenhout, 1999). Ördekte sol abdominal hava 
kesesi cranial ve caudal olmak üzere iki parçalıdır, caudal kısım son üç kaburga ve synsacrum’u 
havalandırdığı ve cranial keseden daha büyük ve geniş olduğu belirtilmiştir ( Çevik Demirkan ve 
ark., 2006). Bir takım divertikül’ler şekillendirirler. Bu divertikül’ler bazı karın organları arasına 
ve bu organlarla karın duvarı arasına girerler (Dursun, 2007). Bu keseler horozlarda testisler ile 
temas halindedir. Testisler karın içinde olmalarına rağmen bu keseler gelen soğuk hava ile 
spermatogenesis regüle edilir (Çalışlar, 1986). Çoğu kuşta apertura pelvis cranialis komşu 
omurlar ve böbrekler boyunca lateral olarak uzanan diverticula perirenalia ile, pelvis ve femur’u 
pneumatize eden diverticula femoralia bulunur (Dursun, 2007). Diverticula perirenalia 
diverticula femoralia’nın başlangıcından cranial ve caudal olarak uzanır (İki divertikül de sacci 
abdominale’deki huni şeklindeki boşluktan köken alır) (Bezuıdenhout, 1999). 

6. AKCİĞER (Pulmo) 

Kanatlılar iki tane parlak kırmızı ve dikkate değer şekilde küçük akciğere sahiptir (Getty, 1975; 
Nickel ve ark., 1977). Memelilerde olduğu gibi loplara bölünmemiştir. (Nickel ve ark., 1977). 
Akciğerlerin dorsal kenarı kör ve columna vertebralis’e paraleldir. Ventral kenarı keskin ve 
yaklaşık olarak costosternocostal eklem seviyesine bağlanmıştır. Pleural boşluk yoktur, 
akciğerler aslında inspirasyon ve ekspirasyon süresince çok az değişen bu boşluğa yayılmıştır 
(Nickel ve ark., 1977).  

Costa’lara bakan facies costalis’ler üzerinde kaburga kemikleri için sulcus costalis’ler vardır. 
Memelilerde olduğu gibi akciğer için pleura bulunmadığından kanatlı akciğeri çevre dokulara 
fibröz doku aracılığıyla bağlanmış durumdadır (Bahadır ve Yıldız,  2014). İki sulcus costalis arası 
torus intercostalis olarak adlandırılır. Angulus craniodorsalis’te torus marginalis cranialis, 
angulus caudodorsalis’te torus marginalis caudalis bulunur. Tori intercostales ve tori 
marginales’e tori pulmonales denir (Dursun, 2007). Akciğerin cranial kenarına margo cranialis, 
caudal kenarına margo caudalis, facies costalis’i facies vertebralis’ten ayıran kenara margo 
costoseptalis, facies vertebralis’i facies septalis’ten ayıran kenara margo vertebroseptalis denir 
(Dursun, 2007). 

Bronchus primarius’tan 4 grup bronchi secundarii çıkar. Birlikte birçok büyük tertial bronchial 
köke katılan anterior ve posterior bronchi secundarii vardır. Anterior grup; her biri akciğere 
girdikten hemen sonra primer bronchus’un dorsal yüzeyi ile bağlantılı olan dört kanal içerir. 
Posterior grup sekiz ya da dokuzu primer bronchus’un dorsal yüzüyle, yedi ya da sekizi ventral 
yüzüyle ilişkili olan yaklaşık onaltı kanal içerir (Akester, 1960). 

6.1. Bronchus primarius 

Trachea göğüs boşluğuna girdikten sonra syrinx’i şekillendirir ve sonra iki tane ana bronchus’a 
ayrılır. Bu parçalar ventral yönde yatay bir bölme ile kan damarlarıyla birlikte akciğerlerin 
hilus’undan girerler (Getty, 1975; Nickel ve ark., 1977). Pulmoner paranşim içerisinde 
intrapulmoner bronchus primarius olarak ilerler ve akciğerin yaklaşık yarısına ulaştığında 
vestibulum adında bir genişleme meydana gelir (Getty, 1975). Ana bronchus’taki vestibulum’un 
duvarından akciğerin ventral yüzeyinde dallanan ve ventrobronchi olarak adlandırılan dört tane 
sekonder bronch’a ayrılır (Nickel ve ark., 1977). 

6.2. Bronchi secundarii 

Pulmoner paranşim içerisinde hafifçe dorsal’e doğru yükselen, mesobronch olarak adlandırılan 
ana bronch; akciğerin caudal sınırına kadar uzanır ve abdominal hava keselerine kadar devam 
eder (Nickel ve ark., 1975). Bronchus primarius’lar, mesobronchus’un pulmones’deki seyri 
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boyunca, yayıldıkları bölgelere göre dört grup bronchi secundarii verir (Getty, 1975; Baumel et 
ark., 1993). 

6.2.1. Bronchi medioventrales 

İntrapulmoner primer bronchus’un cranial kısmının dorsomedial’inden çıkarlar. Genellikle dört 
adet olup, parabronchus’larıyla akciğerin medial ve ventral bölgelerine dağılmışlardır (Onuk, 
2008, Makanya and Djonov, 2008). Cranial hava keseleri (clavicular, cervical ve thoracic 
anterior) 1. , 2. ve 3. bronchi medioventrales ile bağlantılıdır (Makanya and Djonov, 2008). 

6.2.2. Bronchi mediodorsales 

İntrapulmoner primer bronchus’un caudal kenarının dorsal duvarından çıkarlar. 
Parabronchus’larıyla akciğerin medial ve dorsal bölgelerinde bulunur (Dursun, 2007; Onuk, 
2008). Ard arda sıralanmış on adet daldan oluşmuştur. Bu bronchus’ların sacci pneumatici ile 
doğrudan bağlantısı görülmemiştir (Onuk, 2008). 

6.2.3. Bronchi lateroventrales 

İntrapulmoner primer bronchus’un caudal kenarının ventral duvarı olan bronchi 
mediodorsales’in karşısından çıkarlar. Kazlarda sayısı on adettir (Onuk, 2008). Saccus thoracicus 
caudalis ile bağlantılıdır (Makanya and Djonov, 2008). Bronchi secundarii ve parabronchi’den 
pneumocapillaris’e havayı götüren çokgen şekilli odacıklara atria denir. Fakat memeli akciğeriyle 
aynı değildirler. Her atrium’un tabanında infundibula denilen ve pneumocapillaris’e açılan 
delikler vardır (Dursun, 2007). 

6.2.4. Bronchi laterodorsales 

Bronchi laterodorsales’in bronchi mediodorsales ile bronchi lateroventrales arasından 
mesobronchus’un lateral kısmından orjin alarak akciğerin lateral kısmında dağıldığı bildirilmiştir 
(Onuk, 2008). İntrapulmoner primer bronchus’un dorsomedial kısmından 7-10 laterodorsal 
sekonder bronch başlangıç alır (Makanya and Djonov, 2008) 

6.3. Bronchus tertius (parabronchus) 

Bronchi secundarii’nin devamı ve onun alt dalları durumunda olan bronchus’lar 
parabronchus’lar olarak adlandırılır. Parabronchus’ların sayısı türden türe değişir, fakat daha iyi 
uçan kuşlarda daha fazladır (Akester, 1960). 

Atria ve infundibula’dan çıkan, kıvrımlı dar tüpler halinde seyreden, dolambaçlı ve dar hava 
kapillarlarına pneumocapillares denir (Dursun, 2007; Onuk, 2008). Pneumocapillares sıkı bir 
şekilde kan kapillarıyla sarılmıştır ve gaz değişimi burada gerçekleşir (Dursun, 2007). 
Pneumocapillares çapları kanatlı türlerine göre farklılık gösterir (Getty, 1975). 

Çok sayıda parabronchi’yi toplayan huni şeklinde, tek ve büyük bronchus’a saccobronchus denir 
(Nickel ve ark., 1977; Dursun, 2007). Kısaca gaz değişimi için parabronchus’lardaki sürekli ve tek 
yönlü havalandırma gibi hava keselerindeki düşük kapasite, büyük yüzey ve çok ince hava-kan 
bariyeri kuşlardaki solunum sisteminin benzersiz özelliklerini açıklar (Carvalho and Gonçalves, 
2011).   

SONUÇ 

Kanatlı hayvanlarda solunan havanın nares’ten başlayarak parabronchus’lara kadar ulaştığı 
solunum yolu, hayvan türü farklılıklarıyla açıklanmıştır. Evcil memlilerle karşılaştırdığımızda 
sistemler arasındaki en büyük farkın solunum sisteminde olduğu kanaatindeyiz.  
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