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İLAHİYAT BİLDİRİLERİ 

XIX. Yüzyılın Sonlarında Irak’ta Sünnî Ulema Üzerinden Şiî (Caferî) 

Toplumunu Tahrik Etmeye Yönelik Faaliyetler 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah POŞ*  

The Activities Aiming to Incite the Jafarite Community in Iraq with Reference to 

Sunni Scholars Near the end of the 19th Century 

 

Abstract: This paper is based on documents obtained from the archives of the Prime 

Ministry. At first the situation of the Jafarite population living in Iraq under Ottoman 

rule near the end of the 19th century is briefly related. After that, we will explain the 

activities aiming to Incite the Jafarite community in Iraq with Reference to Sunni 

Scholars, in this period where Shiite belief rapidly spread in the region. 

Keywords: Ottoman, Iraq, Sunni, Shiite, inciting 

 

Özet: Bu tebliğde, Başbakanlık Arşivi’nden temin edilen belgeler esas alınarak önce 

XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı hâkimiyetindeki Irak’ta yaşayan Caferî tebaanın 

durumuna kısaca temas edilecektir. Ardından da bölgede Şiîliğin hızlı bir şekilde 

yayıldığı bu dönemde, Sünnî ulema üzerinden Caferî toplumunu tahrik etmeye yönelik 

faaliyetler ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Irak, Sünnî, Şiî, Tahrik    

 

Sünnî İslam’ın temsilcisi olan Osmanlı idaresindeki Caferîler, mezhep 

farklılığından dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Onların rahat bir ortamda 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için hem yerel yöneticiler hem de merkezî otorite 

gereken ihtimamı göstermiştir. Osmanlı yönetiminin, Caferî vatandaşlarına sağladığı 

huzur ve güven ortamı bizzat kendileri tarafından da beyan edilmiştir. Nitekim Bağdat 

vilayetinin Sâmerrâ kasabası Şiîlerinden 59 kişinin imzası ile 31 Mayıs 1894 tarihinde 

merkeze çekilen telgraf metninde şöyle denilmektedir:  
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“Mezhepdaşlarımız olan Şiîler ile bir iki seneye gelinceye kadar sâye-i adâlet 

vâye-i hazret-i hilâfetpenâhîde kemâl-i huzûr ve râhatla imrâr-ı evkat itmekde 

ve kâffe-i umûr ve muâmelâtda ehl-i sünnet ile müsâvî tutularak ve ed‘ıye-ı 

mefrûza-i hazret-i zıllullahiye muvâzabetle mâl ve cân ve ırzları her bir 

tecâvüz ve teâdîden masûn bulunmakta iken…”  1 

Bu ifadeler, Osmanlı vatandaşı olan Caferîlerin uzun bir süre huzur içinde 

yaşadıklarını, onların mal, can ve ırzlarının teminat altına alındığını, Sünnîlerle eşit 

tutularak kendilerine adaletle muamele edildiğini belgelemektedir. Ancak söz konusu 

kayıtta geçen “bir iki seneye gelinceye kadar” ifadesi 1890’lı yıllardan itibaren 

Irak’taki istikrarın bozulmaya başladığını göstermektedir.  

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Irak’ta Şiîlik hızlı bir şekilde yayılmıştır. 

Nitekim 9 Haziran 1892 tarihli bir belgede Hille, Kerbelâ, Sâmerrâ ve çevredeki diğer 

şehirlerde yaşayan Araplarla aşiretlerin büyük bir kısmının on sene öncesine kadar 

Hanefî mezhebine mensup olduğu belirtilmiştir. Aynı kayıtta Acem ahundların 

teşvikleriyle bölgede Şiîliğin hızlı bir şekilde yayıldığına da dikkat çekilmiştir2. 

Irak’taki Sünnî kabilelerin, Şiîliğe dönüşümünü tahlil eden Nakash’a göre de XIX. 

yüzyılın sonlarına doğru Caferî nüfus artmıştır. XX. asrın ilk çeyreğinde ise bölgedeki 

Şiîlerin oranı % 50’nin üzerine çıkmıştır3.  

Demografik yapının Caferîler lehine değişmesine paralel olarak Irak’taki 

huzur ortamı da bozulmuştur. Bu dönemde Sünnî ulema üzerinden Caferîlerin sürekli 

tahrik edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Caferîleri kışkırtma faaliyetleri sırasında 

kullanılan materyallerin başında Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından Şîa’ya karşı yazılan 

reddiye türü eserler gelmektedir. Nitekim 7 Şubat 1887 tarihli bir belgede, Bağdat’taki 

Caferîler tarafından önceden verilen bir şikâyet dilekçesine atıf yapılmıştır. Söz 

                                                             
*    Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.mail: abdullah.pos@igdir.edu.tr 
1 BOA, DH. MKT, Dosya No: 252, Gömlek No: 27.  
2 BOA, Y. PRK, MF, Dosya No: 2, Gömlek No: 36. 
3 Nakash, Yitzhak, “Sünnî Irak Kabilelerinin Şiîliğe Dönüşümü”, çev. Zeki Tekin, İslâmî 

Araştırmalar Dergisi, XV/III, 2002, s. 387, 397. XIX. yüzyılın sonlarında Irak’taki Sünnî 
ve Şiî nüfus verileri için ayrıca bkz. Cuinet, Vital, La Turquie d’Asie, Paris 1894, III, 17. 
131, 132, 143, 199, 208, 220-221; Şemseddin Sâmi, Kâmûsu’l-A‘lâm, İstanbul 1306, II, 
1324-1327, V, 3812; Deringil, Selim, “The Struggle Againist Shiism in Hamidian Iraq: A 
study in Ottoman Counter-Propaganda”, Die Welt des İslam, New Ser., Bd. 30, Nr. 1/4, 
(1990), p. 49; Öz, Mustafa “Şîa”, DİA, İstanbul 2010, XXXIX, 114. 
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konusu dilekçede daha önce Kerbelâ’da kadı naipliği yapan Şakir Efendi’nin, Şiîler 

aleyhine bir risale yayımladığı belirtilmiştir. Bu risaleden dolayı Sünnîlerin, Caferîlere 

düşman olduğu ifade edilerek merkezî idareden adaletin sağlanması talep edilmiştir4.  

21 Mart 1888 tarihli bir belgede bu konuya dair detaylı bilgilere yer 

verilmiştir. Buna göre Şakir Efendi’nin bastırdığı risaleden dolayı Bağdat’taki 

Sünnîlerin, Caferîlere düşman olduğu yönündeki şikâyet, Şeyhülislama havale 

edilmiştir. Fetva makamı da söz konusu risale hakkında bir inceleme yaptırmıştır. 

Yapılan tahkikata göre Şakir Efendi’nin risalesi, Caferîler aleyhine yazılmış bir eser 

olmayıp Lahor’dan fetva isteyen bir kişinin sorusuna Irak uleması tarafından verilen 

cevaplardan ibarettir. Caferîlerin şikâyetine konu olan risalenin “cevâb-ı savâb olmak 

üzere metânet-i lâyıka ile kaleme alınmış” ifadeleriyle değerlendirilmesi, sırf mezhep 

farklılığı sebebiyle telif edilmiş alelade bir eser olmadığını göstermektedir. Bu risale, 

kendilerini Şiî olarak tanıtan bir fırkanın, ashâb-ı kirâm ve özellikle de ilk üç halifenin 

irtidat ve küfürlerini dile getiren itikatlarının reddini ihtiva etmektedir. Eserde, 

Caferîlere asla hakaret edilmediği de belirtilmiştir. Ayrıca onların hoşuna gitmeyen 

herhangi bir muamele ile karşılaşıp karşılaşmadıklarının yerel yöneticiler tarafından 

araştırılması ve her sınıf tebaa hakkında icra kılınan adaletin Caferîlere de sağlanması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır5.  

Fetva makamının şikâyete konu olan eser hakkında yaptırdığı araştırma 

neticesinde ulaşılan sonuçlar, Irak’taki bir Ehl-i Sünnet âliminin, Lahor’dan sorulan 

sorular üzerine kaleme aldığı risalenin, oldukça mübalağalı ve hatta gerçek dışı 

beyanlarla bölgedeki Şiî toplumunu, Sünnîlere karşı tahrik etmek için kullanıldığını 

göstermektedir. 

 

                                                             
4 BOA, DH. MKT, Dosya No: 1398, Gömlek No: 21. Caferîlerin şikâyetine konu olan eserin 

adı el-Ecvibetü’l-Irâkiyye ale’l-Esileti’l-Lâhûriyye’dir. Bu risale, Bağdat müftüsü 
Şihâbüddîn Mahmûd Âlusî tarafından 1838 yılında yazılmıştır. Eser ilk defa Bağdat’ta 
müellifin oğlu Ahmet Şakir Efendi tarafından 1301/1884’te basılmıştır. Bkz. Şihâbüddîn 
Mahmûd el-Âlûsî, el-Ecvibetü’l-Irâkiyye ale’l-Esileti’l-Lâhûriyye, Bağdat 1301, s. 1, 65. 
Ayrıca eserin yazma nüshaları ile daha sonraki baskıları için bk. Muhammed Eroğlu, 
“Âlûsî”, DİA, İstanbul 1989, II, 551; Alican Dağdeviren, “Şihâbüddin Mahmûd el-Âlusî, 
Hayatı, Eserleri ve Tefsiri Rûhu’l-Meânî”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2001, III, 375, 146. dipnot; Münir Hasan, Âlûsî’nin Şia’ya Karşı Reddiyesi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002, 
s. 39. 

5 BOA, DH. MKT, Dosya No: 1495, Gömlek No: 111. 
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Şakir Efendi tarafından yayımlanan reddiye içerikli risalenin yanında, 

Irak’taki diğer ulema ve ümeranın konuşmalarının da Sünnîlerle Şiîler arasında fitne 

aracı haline getirildiği görülmektedir. Nitekim 23 Mayıs 1886 tarihinde Tahran’dan 

İstanbul’a çekilen telgrafta Sâmerrâ naibi, müftüsü, belediye reisi ve bunlarla aynı 

fikirde olan kişilerin, şehirde oturan İran vatandaşı bazı ulema ile talebeyi tahkir 

ettiklerinden şikâyet edilmiştir. Belde naibinin minberden, Caferî mezhebini tezyif 

ederek onların mallarının helal olduğuna hükmettiği de iddia edilmiştir. Ayrıca 

durumun Bağdat vilayetine bildirilmesine rağmen valinin bu işe gereken ehemmiyeti 

vermediği de ifade edilmiştir. Telgrafın devamında iki devlet arasındaki iyi ilişkilerin 

geliştirilmesinin arzu edildiği bir dönemde, Sâmerrâ naibi ve müftüsünün herkesin 

gözü önünde Caferî mezhebine dil uzatmasının iki millet arasında düşmanlığa yol 

açacağı uyarısında bulunulmuştur. Bu bağlamda olayın birinci dereceden 

sorumlularının Sâmerrâ’dan sürülmesi ve onlara yardım eden kişilerin de çeşitli 

cezalara çarptırılması talep edilmiştir6. 

Osmanlı merkezî yönetimi, Tahran’dan gelen telgraftan sonra Sâmerrâ 

müftüsü hakkındaki iddiadan dolayı Bağdat’tan, İran’a bir telgraf çekildiği bilgisine 

de ulaşmıştır. Bu durumdan yerel yöneticileri anında haberdar ederek onlardan, 

bölgede çıkabilecek fitneyi önlenmelerini istemiştir7. 

29 Ağustos 1886 tarihinde altıncı ordu komutanı Hidayet Paşa’dan gelen 

şifreli telgrafta ise Sâmerrâ müftüsünün, Caferîlere hakaret ettiğine dair şikâyeti 

araştırmak üzere güvenilir bir zabit görevlendirildiği bildirilmiştir. Yapılan tahkikat 

sırasında Şiîler, müftünün Caferîleri tahkir ettiğiyle ilgili iddianın halk arasında 

ağızdan ağıza yayıldığını söylemişlerdir. Ancak hem Sâmerrâ’daki Şiîler hem de İran 

şehbenderi, müftü hakkındaki suçlamaya şahit gösterememiştir. Sünnîler ise söz 

konusu iddiayı tekzip etmişlerdir8. Oysa Tahran’dan gelen telgrafta, Sâmerrâ naibi ve 

müftüsünün, Caferî mezhebi aleyhindeki sözlerini herkesin gözü önünde söyledikleri 

iddia edilmişti9.  

                                                             
6 BOA, Y. PRK. EŞA, Dosya No: 5, Gömlek No: 24. 
7 BOA, DH. MKT, Dosya No: 1351, Gömlek No: 72. 
8 BOA, Y. A. HUS, Dosya No: 196, Gömlek No: 1. 
9 BOA, Y.PRK. EŞA, Dosya No: 5, Gömlek No: 24. 
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Altıncı ordudan gelen telgrafa göre Sâmerrâ’da ikamet eden Mirza Mehmet 

Ali, adliyede mahkûm olan oğlunun kurtarılmasını müftüden rica etmiştir. Müftü 

Efendi ise adlî makamlarca verilen hükme bir şey yapamayacağını söylemiştir. Bunun 

üzerine müftünün, Caferîleri tahkir ettiğine dair şayia yayılmıştır. Müftü hakkındaki 

iddia, Şiîler arasında dilden dile dolaşmasına rağmen onun hakaret içerikli sözlerini 

bizzat kendi ağzından işiten herhangi bir kişiye rastlanmamıştır. Esas mesele ise Mirza 

Mehmet Ali’nin müftüye olan kin ve garazından kaynaklanmıştır10. 

Bahsi geçen telgrafta “İranîlerin bu bâbdaki ısrârlarına mebni” kaydı ile aynı 

konunun ele alındığı 3 Kasım 1886 tarihli bir başka belgede geçen “İran sefâret-

hânesinden vuku‘a gelen müsted‘ıyât-ı mütevâlîye”11 ifadesi, hem devlet olarak 

İran’ın hem de Irak’taki İran vatandaşlarının bu konuya gereğinden fazla müdahil 

olduklarını göstermektedir. Osmanlı yerel yöneticileri de, bu duruma atıf yaparak 

müftü hakkındaki suçlamanın herhangi bir kargaşaya yol açmadan sonuçlandırılmasını 

arzu etmişlerdir. Ancak Müftü Efendi ile Mehmet Ali’nin Sâmerrâ’da bulundukları 

müddetçe beldedeki kutuplaşmanın önlenemeyeceğine de dikkat çekmişlerdir12. 

Bu bilgiler, Ehl-i Sünnet ulemasının yaptığı konuşmaların çarpıtılarak Şiî 

toplumunun, Sünnîlere karşı kışkırtıldığını göstermektedir. Yapılan tahrik faaliyetleri 

neticesinde Sâmerrâ’da 27 Haziran 1894 tarihinde iki grup arasında, Caferîlerden iki 

kişinin ölümü ile sona eren bir çatışma yaşanmıştır13. 

Yukarıda verilen bilgilerden şu sonuçları çıkarmak mümkündür: Osmanlı 

idaresi, Irak’taki Caferîleri, Sünnîlerle daima eşit tutmak suretiyle bu iki mezhep 

mensupları arasında denge siyaseti yürütmüştür. Hukukun uygulanması noktasında 

hiçbir ayrım yapmamıştır. Bir arada yaşayan Sünnîlerle Caferîler arasında fitneye 

sebep olabilecek türden iddiaları, her türlü önyargıdan uzak bir şekilde en ince 

ayrıntısına kadar araştırmıştır. Bu sayede hem Caferîlerin mağdur edilmemesi için 

gerekli önlemleri almaya çalışmış hem de Sünnîlerin zan altında kalmasına müsaade 

etmemiştir. Alınan tüm tedbirlere rağmen XIX. yüzyılın sonlarında Irak’taki Sünnî 

kabilelerin kitlesel olarak Şiîleştirildiği bir ortamda, Sünnî ulema tarafından kaleme 

alınan reddiye türü eserlerle yapılan konuşmaların oldukça mübalağalı ve bazen de 

                                                             
10 BOA, Y. A. HUS, Dosya No: 196, Gömlek No: 1. 
11 BOA, Y. A. HUS, Dosya No: 196, Gömlek No: 1. 
12 BOA, Y. A. HUS, Dosya No: 196, Gömlek No: 1. 
13 BOA, DH. MKT, Dosya No: 252, Gömlek No: 27.  
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gerçek dışı haberlerle Şiî toplumunu, Sünnîlere karşı kışkırtma aracı haline 

getirilmesinin önüne geçilememiştir. Yapılan tahrikler sonucunda Sâmerrâ’da 

Caferîlerden iki kişinin ölümü ile sonuçlanan bir olay meydana gelmiştir. 

Bu tebliğde, Irak’ın yakın tarihinde, Sünnîlerle Şiîler arasında yapılan tahrik 

faaliyetleri sonucunda yaşanan acı bir hadiseye dikkat çekilerek günümüzde Iğdır’da 

bir arada yaşamaya devam eden bu iki topluluğun, tarihten gerekli dersleri 

çıkarmasına ve böylece daha huzurlu bir ortamın oluşturulmasına bir nebze de olsa 

katkı sağlanması amaçlanmıştır.  
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AKLIN İLAHÎ HAKİKATLERİ KAVRAMA(MA)SINA DAİR BİR 

DEĞERLENDİRME 

         Yrd. Doç. Dr.Bekir KÖLE* 

Özet 

Bireye dünyevî meselelerde yol gösteren bir meleke olarak akıl, bir kısım İlahî 

hakikatleri kavrama hususunda yetersiz kalmakta, hatta bazen bir bağ ve engel 

olabilmektedir. Bundan dolayı sûfîler, aklı tümden reddetmemişler; sadece kategorize 

edip sınırlarını belirlemişlerdir. Cüz’î- küllî olmak üzere başlıca iki ana kategoriye 

ayırdıkları aklın, cüz’î olanını sahalarında yetersiz görmüşlerdir. Bunun yanında keşf 

ve ilhâm gibi kendilerine göre çok daha üstün idrak vasıtalarının varlığını da kabul 

etmişlerdir. Bu bildiride bir kısım sûfîlerin, aklın ilahî hakikatlere ulaşmaya neden 

engel olduğuna dair görüşleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle, aklın 

sözlükteki “engel” anlamının buna işaret edişi irdelenmiştir. Sonrasında ise tasavvufta 

akla önem verilmediğine dair bir kanaatin doğruyu yansıtıp- yansıtmadığı üzerinde 

durulmuştur. Bu anlamda kısaca, tasavvufun akıl dışı değil akıl üstü bir disiplin 

olduğu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıl, Keşf, Tasavvuf,İdrâk, İlahî Hakîkat. 

 

AN ASSESSMENT ABOUT (NOT)COMPREHENSION OF DIVINE TRUTHS 

OF MIND 

Abstract 

The mind which is guiding the person about worldly matters as a natural faculty 

is insufficient to understand the divine truths and sometimes it can be a tangle or 

obstacle. Therefore the Sufis do not refused the mind altogether but they only 

categorized and identified the boundaries of the mind. They devoted the mind into two 

main categories as particular- universal (juz’i- kulli) and they think that particular 

mind is insufficient in their fields. In addition they have accepted the means of 
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realization as discovery (kashf) and inspiration (ilham) which are more superior than 

mindaccording to their ideas. In this paper, some Sufis’ opinions about why mind is an 

obstacle to reach the divine truths is reviewed. In this paper first of all the meaning of 

the mind in the dictionary indicates “obstacle” is examined. Then we are focused on a 

belief that Sufism does not give importance to mind is true or not. Shortly, it is 

discussed that Sufism as a discipline is superior than mind and it is not irrational. 

Key words: Mind,Uncovering, Sûfîsm, Comprehension, Divine Truths. 

 

Giriş 

Tasavvufta akılla ilgili görüşlerin değerlendirmesine geçmeden önce aklın lügat 

anlamı ile sûfîlerin akıl tariflerine değinmek faydalı olacaktır. 

Akıl lügatte, bağlama, engelleme, yasaklama, ahmaklığın zıddı, idrak, anlayış, 

zekâ gibi anlamlar taşımaktadır.1 Akıl, Allah’ın imtihana muhatap olan kullarına 

lütfettiği bir seciyedir. Hak ile bâtılı ayırmaya yarayan bir nûrdur2 ve İlahî nûrdan 

yardım alır3. 

Araplar, “falanca kişinin dili tutuldu, bağlandı” ifadesini, akıl kökünden bir 

fiille ifade ederler.4 Tasavvufî açıdan da, aklın zikredilen anlamları içerisinde en çok 

dikkat çekenleri “bağ” ve “engel”dir. Akla bu mânâların verilmesinin başlıca iki 

sebebi vardır. Birincisi; cehaletin bir karanlık olması ve aklın nûrlandığında bu 

karanlığı dağıtarak cehaleti engellemesinden dolayıdır.5Aklın cehalet karanlığına 

engel olan fonksiyonuüzerinde duran sûfîlerden birisi Şihâbüddîn-i Sühreverdî (v. 

632/1234)'dir. Ona göre, bazı mutasavvıfların akla bu ismi vermelerinin sebebi; aklın 

basîretini nûr kaplayınca, cehalet karanlığının yok olması ve gerçekleri görmeye 

başlamasıdır. Bundan dolayı akla, cehalete mâni olduğu için "mâni", “engel” 

                                                             
1 Hâris el-Muhâsibî, el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân (Aklın Mahiyeti ve Kur’ân’ın Anlaşılması), 

tahk. Hüseyin el-Kuvvetli, ter. Veysel Akdoğan, İşaret Yayınları, İstanbul 2006, s. 207. 
2 Cahid Baltacı, Tasavvuf Lügatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2011, s.23. 
3 Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliyye (Tasavvuf Terimleri), Heten Keten Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 11. 
4 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab,IV,3046. 
5 Şihabuddin Sühreverdî, Avârifu’l-Maârif, ter. Dilaver Selvi, yay. Umran Yayınları, İstanbul 

1995, s.592. 
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anlamına gelen "akıl" adı verilmiştir.6 Ayrıca akıl, kişiyi helake düşülecek yerlerden 

engellemesi mânâsında da kullanılmıştır.7 Aklı pratik açıdan değerlendiren Amir b. 

Kays (v. 146/763) bu hususta, “Aklın seni, seninle ilgisi olmayan şeylerden 

alıkoyabiliyorsa sen akıllısın”8, demiştir. Süfyan b. Uyeyne (v. 198/813) ise, “İyiliği 

ve kötülüğü tanıyan akıllı değildir. Ama iyiliği tanıyıp gereğini yapan, kötülüğü 

tanıyıp ondan sakınan kimse akıllıdır”9 demiştir. Bu durumda, bireyin akıllı kabul 

edilebilmesi için, aklının gösterdiği doğruları uygulaması; men ettikleri hususlardan 

ise uzak durması gerekmektedir. 

Sûfîlere göre; akla “bağ” ve “engel” anlamı verilmesinin ikinci sebebi de; 

onun hakikate ulaşmadaki engelleyici fonksiyonundan dolayıdır. Ahmed Avni Konuk 

(v. 1938), İmam Şâfiî (v. 204/819)’nin aklın engelleyici rolüne dikkat çeken bir şiirini 

şöyle nakleder:  

“İdrak-ı ukûlün nihayeti ıkâldir, düğümdür.  

Ve âlemlerin gaye-i sa’yı şaşkınlıktan ibarettir.” 

Bu beyitten anlaşıldığı üzere; akıl, ilahî hakikatleri idrak etmekten çok uzaktır.10 

Makâlât-ı Şemsî’de yer alan şu şiir de aklın bu anlamını desteklemektedir:  

“Akıl, kişilerin bağıdır, aşk bu bağları çözer 

 Akıl der ki, taşkınlık etme! Aşk da teklifsiz davran, der!”11 

Buna beyite göre kişi, aklını kullanarak çaresiz kaldığı ve takıldığı yerleri aşkla 

geçebilir. Hakikatlere ulaşmanın aşk merdiveniyle olacağını söyleyen Mevlânâ (v. 

672/1273) da, bu yolun kat edilmesi için akıl bağından kurtulmak gerektiğini ifade 

                                                             
6 Bk. Sühreverdî, Ebû Hafs Şihabüddin Abdulkâdir b. Abdullah, Avârifü’l-maârif, Dârü’l-

Kütübi’l-Arabiyye, Beyrut 1983, s. 457.Yüksel Göztepe, “Gazali ve Öncesi Bazı Sûfîlerin 
Akla Eleştirel Bakışı”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl. 8 (2007), sayı. 
19, s. 298-299. 

7 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, IV,3046; 
8 Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed İbn Ubeyd b. Ebi’d-Dünyâ el-Kureşî el-Bağdadî, el-

Aklu ve Fazluhu, tahk. Lütfî Muhammed es-Sagîr, Dâru’r-Râye, s. 49. 
9 İbn-i Ebi’d-Dünya, el-Aklu ve Fazluhu, s. 59. 
10 Ahmed Avni Konuk, Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV), İstanbul 1994, c. I, s.121. 
11 Şems-i Tebrizî, Makâlât, çev. Mehmed Nuri Gençosman, Ataç Yayınları, İstanbul 2009, 

s.42. 
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eder.12 Aslında Mevlânâ aktardığı bu tecrübesiyle sûfîlerin akılla ilgili düşüncelerinin 

bir panoramasını sunmaktadır. 

Kanaatimizce; aklın hem cehalete hem de ilahî hakikatlere ulaşmada engel 

olması bir çelişki değil aksine, aklın farklı fonksiyonlarıyla algılanmasının bir 

neticesidir. Sûfîlerin her iki durumda da engel kabul ettikleri cüz’î/meâş akıldır. 

Çünkü aklın bu çeşidi, dünyevî cehaleti engellemede yeterli olup kişiyi aydınlatırken; 

metafizik meselelerde yetersiz kalmaktadır.  

Tasavvuf ve Aklın İdrak Sınırları 

Tasavvufta nuranî bir latife olan akıl, Müslümanların mükellef kabul 

edilmesinde temel bir şarttır. Bundan dolayı hiçbir İslâmî disiplinin aklı hiçe sayması 

mümkün değildir. Tasavvuf ilminin bir usûl olarak temel kabul ettiği “mâverâe’l-akl 

(akıl üstü/ötesi)” olması, bu disiplini dışarıdan gözlemleyenler tarafından bazen yanlış 

algılanarak, onun akla önem vermeyen bir ilim olduğu intibaını oluşturmuştur. 

Doğrusu şu ki; tasavvuf akla bütün ilimler gibi gerektiği önemi ve değeri vermektedir. 

Ancak dinî ve uhrevî sahada, özellikle gnostik bilgi (marifetullah) söz konusu 

olduğunda, aklın ötesinde keşf, ilham ve sezgi gibi idrak vasıtalarını kullanmaktadır. 

Örneğin İbn-i Arabî (v. 638/1240), sürekli mânevî tecrübe ve keşf yolu ile bilgi 

edinmenin önemine ve kuşatıcılığına vurgu yapar. Zâhirî sûretlere takılıp kalarak 

istidlâli olarak, akılla hakikati arayanların, hakikatin ancak en aşağı mertebesine 

ulaşabileceklerini söyler.13 

Bir ilmin “akıl ötesi” olması demek, “akıl dışı” olduğu anlamına gelmez. 

Tasavvuf, mistik bir ilim olarak, her şeyi akılla halletmeye çalışan akılcı (rational) bir 

yapıda değildir. Bu yönüyle, aklın önceliğinin birinci sırada olduğu felsefe ve kelâm 

gibi ilimlerden ayrılır. Çünkü tasavvuf, cüz’î akıl ile üstün hakikatlere ve ilahî sırlara 

                                                             
12 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Bütün Eserleri Seçmeler (Divân-ı Kebîr), haz. Yakup Şafak, 

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2010, s. 392. 
13M. Mustafa Çakmaklıoğlu, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi Marifetin 

İfadesi Sorunu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Doktora Tezi, Ankara 2005, 
s.27. 
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ulaşmanın imkânsızlığını savunur. Bu nedenle aklın, Rububiyet sırlarına ulaşmak için 

değil; kulluk vazifelerini yerine getirmek için bir araç olduğu söylenmiştir.14 

Kur’ân ve sünnette de cüz’î aklın idrak edemeyeceği meselelerin olduğu 

bildirilmiştir.15 Örneğin; Allah’ın Zâtı, rûhun mahiyeti ve kıyamet vakti gibi hususlar 

bunlardandır. Tasavvufta aklın ikinci planda olması, onun giremediği ve söz sahibi 

olamadığı bazı alanların bulunmasından dolayıdır. Bunlardan birincisi; tasavvufun öze 

ve içe dönük yapısıyla alakalıdır. Yani onun, İslâm dininin mistik/sırrî ve 

esoteric/batınî vechesini oluşturmasıdır.16 Şu da var ki; tasavvufun bâtınî yönü, onun 

zâhirden kopuk ve dinin temel kaidelerine uymayan bir ilim olduğunu göstermez. 

Bâtının zâhire uygunluğu sûfîlerin hassas olduğu bir husustur. Ebû Sâid Harraz (v. 

277/890)’ın “Zâhire muhalif olan her bâtın bâtıldır”17 sözü, bunu veciz bir şekilde 

ifade etmektedir. Yine benzer şekilde, Ebû Süleyman ed-Dârânî (v. 215/831)’nin 

“Bazen kalbime bu topluluğa (sûfîlere) ait nüktelerden (hikmetli sözlerden) bir nükte 

gelirdi de, ben onu iki adil şahit: ‘Kur’ân ve Sünnet’le doğrulatmadıkça kabul 

etmezdim”18 sözü de tasavvufta zâhir- bâtın uyumunun ne derece önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

Bir hâl ilmi olan tasavvufta, aklın ikinci planda kalmasının diğer bir sebebi; 

tasavvufun sezgiyle vasıtasız idrâke/kavrayışa yer vermesidir. Sezgi kavramının en 

yaygın tanımı doğrudan doğruya kavramadır. Sezgide, kavramanın doğrudan doğruya 

olması ise akılda olduğu gibi bir çıkarımın, nedenlerin, öncüllerin, bir tanımlama 

işleminin, doğrulamanın, sembollerin ve bir düşünme sürecinin bulunmaması 

anlamına gelir. Sezgi, tek bir zihin işleminde apaçık ve kesin olarak kavramadır. Bu 

kavramada, kavramlar arası ilişki kurulmadan akıl yürütmesiz ve vasıtasızca bir zihin 

                                                             
14 Zafer Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınları, İstanbul 2006, 

s.79. 
15 Bu hususlarla ilgili detaylı bilgi için bkz. Naim Şahin, “Kur’an-ı Kerim’de Akıl ve Aklın 

Değeri Meselesi”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. VIII, Konya 1999, 
s.239-241. 

16 Süleyman Uludağ, “Hz. Mevlânâ'da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi”, (30.01.2008) 26.12.2012. 
http://akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=892 

17 Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Tabakâtü’s-Sûfiyye, tahk. Ahmed eş-Şirbâsî, Dâru’ş--
Şa’b,Kâhire 1998, s.74. 

18 Abdülkerim Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriye, tahk. Abdülhalim Mahmud- Mahmud b. Eş-
Şerîf, Dâru’ş-Şu’b, Kâhire 1989, s.67. 
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işlemi vardır. Sezgiler saf ve berrak zihinde doğarlar. Bu tür bilgiler şüphesizdir ve 

bunların doğruluğunun ve kesinliğinin ispatı söz konusu olamaz.19 

Mutasavvıfların aklı hedef alan eleştirileri genelde, aklın sınırlarını aşmasından 

dolayıdır. Mesela Gazâlî (v. 505/1111), devamlı aklı rehber edinen felsefenin tabiî 

ilimler ve matematik kısmına değil tabiatüstü kısmına dair görüşlerine karşı çıkmıştır. 

Çünkü tabiatüstü aklın uzmanlık alanı değildir. Akıl, uzmanlık alanına giren tabiî 

ilimler ve matematikte verimli çalışmalar yaparak ortaya sağlam prensipler ve titiz 

ölçüler koymayı başarmıştır. Ancak aklın bu alanlardaki başarısı bazılarını yanılgıya 

düşürerek aklın her yerde söz sahibi olabileceği düşüncesine sürüklemiştir. Onlar 

sanmışlardır ki; akıl, hem tabiî hem de tabiat ötesinde, hem kâinat hem de kâinat ötesi 

hakkında, hem somut hem soyut kavramlar alanında, hem şehadet hem de gayb âlemi 

hakkında söz sahibi olabilir. Bu temel yanılgıya kapılan kimseler aklı tabiat ötesi 

alanına sokmuşlardır. Ancak başarısız olmuşlardır.20 

Sûfîler aslında, faaliyet ve yetki alanı maddî âlemden ibaret olan insan aklının 

önem ve değerini her vesile ile ifade etmişler; bu manadaki akla da “akl-ı cüz’î”,“akl-

ı meâş”,“akl-ı tecrübî” gibi isimler vermişlerdir.21 Yani sahasında kaldığı sürece akl-ı 

cüz’îyi de eleştirmemişlerdir. Aklın yetersiz görülmesi, dîni/ilâhî meselelerin belli bir 

kısmıyla sınırlıdır. Dünyevî ve sosyal alanla ilgili olarak aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir. Sûfiler hem dîni, hem de dünyevî alanda aklın önemli bir işlevi olduğunun 

altını çizerler. İlk sûfîlerden itibaren tarih boyunca bu durumu bütün mutasavvıflarda 

gözlemlemek mümkündür.22‘el-Munkız’ı şerh eden Abdülhalim Mahmud’a göre; 

bizler tabiat ötesi alanında işimizi görmediği gerekçesi ile duyu organlarına ve akla 

sırt çevirdiğimizde onları hor görmüş olmayız. Çünkü biz aklı, kendi alanında 

kullanarak ona verdiğimiz değeri ortaya koymuş oluyoruz. Bizim akla sırt çevirmemiz 

sadece tabiat-ötesi problemleri ile ilgilidir. Çünkü aklı uzmanlık alanı dışında 

zorlamalı bir şekilde kullanmak istemiyoruz.23 

                                                             
19İsmail Köz, “Sezginin Bilgideki Yeri ve Önemi”, Kelam Araştırmaları,3:1 (2005), s.25, 38. 
20Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, Gazalî, el-Munkizu mine’d-Dalâl ve 

Tasavvufî İncelemeler, şerh: Abdülhalim Mahmud, ter. Salih Uçan, Kayıhan Yayınları, 
İstanbul 2008, s.75. 

21 Süleyman Uludağ, “Akıl”, DİA, c.II, s.247. 
22Uludağ, “Hz. Mevlânâ'da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi”, www.semazen.net, erişim tarihi: 

18.02.2012. 
23Gazalî, el-Munkizu mine’d-Dalâl, s. 430. 
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Sûfîlerin akıl karşısındaki tavrını İsmâil Fennî Ertuğrul (v. 1946) şu şekilde 

ifâde etmiştir: “Mükâşefe erbâbı olan Müslümanlar, aklı hiçbir zaman terk ve ihmâl 

etmemişlerdir. Ancak aklı, idrak edebileceği gerçekler için kullanmışlardır. Aklın 

idrakten âciz kaldığı hakikatleri ise, keşf ve ilhâm vâsıtasıyla anlamaya 

çalışmışlardır.”24  Buna rağmen, felsefe ve kelâmda aklın aşırı saygı görmesi ve 

tasavvufun da akıl ötesi vasıtaları kullanması gibi sebepler tasavvufta akla değer 

verilmediği gibi hatalı bir yargının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Aslında 

tasavvufta akıl, ihmal edilmiş değildir. Bilakis sûfîler tarafından yeri geldikçe aklın 

değeri vurgulanmıştır.  

Sûfîler, akletmeyi ve düşünmeyi tavsiye eden âyetlerin yanında aklı öven 

hadislere de eserlerinde yer vermişlerdir. Örneğin Gazâlî, Allah’ın yarattığı ilk şeyin 

akıl olduğu, kişiye ondan daha değerli bir şey verilmediği ve onun kötülüklerden 

koruduğuna dair çok sayıda hadis nakletmiştir.25 Yine; Hz. Peygamber (s.)’in; 

“Ashabımın en faziletli ve en hayırlı olanları en takvalı olanlarıdır.” hadisinde Ebû 

Saîd, “Onların en müttakilerinin en akıllıları” olduğunu nakletmiştir.26 Görüldüğü 

üzere; bu hadis de aklın önemini ifade etmektedir.  

Sûfîler, bilinenin aksine, aslında akla daha büyük bir değer atfeder. Örneğin 

“Hilyetü’l- Evliyâ”da yer alan şu ifade onların bu konudaki düşüncelerini ifade eder: 

“İmandan sonra kula verilen en değerli şey akıldır”.27  Mevlânâ da akıldan, ilk 

manevî varlık, daha doğrusu diğer yaratılmışlardan ayıran ve üstün kılan bir özellik 

olarak bahseder. Akıldan yoksun kimseyi de insanlıktan çıkmış, hayvanlık derekesine 

inmiş bir varlık olarak görür.28 

Gazâlî’ye göre sûfîler, aklın yerildiğine dair de bir kısım sözler söylemiştir, 

ancak bu eleştirilerinde, insanların münazaralarda birbirlerini yenmek ve ilzam etmek 

için kullandıkları aklı ve akıl ilimlerini hedef almışlardır. Sûfîler, insanların dillerine 

                                                             
24İsmail Fenni Ertuğrul, Lügatçe-i Felsefe, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1341/1922, s. 445; İsa 

Çelik, “Muhammed İkbâl’de Akıl ve Aşk”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 
yıl: 9 (2008), sayı: 22, s. 42. 

25Bkz. Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazalî, İhyâu Ulûmid’d-Dîn, 
Dâru’ş-Şa’b, trz., c.I, s. 141- 144. 

26 İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibu’l-Âliye biZevâidi’l-Mesânîdi’s-Semâniye, tahk. Ömer 
İman Ebu Bekir, Dâru’l-Âsıme, Dâru’l-Gays, c.XII, hadis no:2779, s.108. 

27 Ebû Nuaym el-Isfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut 1988, c.II, s.203. 
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ve kalplerine yerleşen bu şekildeki bir anlayışın akılla ilgisi olmadığını anlatmaya güç 

yetiremedikleri için aklı yermek zorunda kalmışlardır. Buna nedene rağmen aklı 

eleştirmeyi uygun bulmayan Gazâlî, “Allah’ın övdüğü akıl yerildiğinde, geriye 

övülecek ne kalır?” demekle bir sûfî olarak akla verdiği değeri veciz bir şekilde ortaya 

koyar.29 

Şimdi, sûfîlerin kategorize ettikleri aklın çeşitlerinden hangilerini övgüye; 

hangilerini de yermeye layık gördükleri hususundaki düşüncelerine değinelim. 

 

Sûfîlerde Aklın Kategorileri  

Tasavvufta akıl, değişik mertebelerde ve çok yönlü bir şekilde tanımlanmıştır.30 

Bunlardan cüz’î ve küllî akıl şu şekilde ifade edilir. Cüz’î akıl ile dünya işleri; küllî 

akıl ile de de âhiret işleri yürütülür. Birinci akıl, rûhun nûrundan; ikincisi de, hidayetin 

nûrundan meydana gelmiştir. Buna göre; birinci akıl, bütün insanlarda mevcuttur. 

İkinci akıl ise, inanan tevhid ehlinde bulunup, müşriklerde mevcut değildir.31 Sûfîlerin 

eleştirdiği akıl, küllî değil cüz’î olanıdır. Çünkü küllî akıl, heva ve hevesten uzak, 

Allah’ın emirlerine itaat eden akıldır.32 Kısaca; onların eleştirdiği ve yerdiği akıl ile 

övdüğü ve yücelttiği aklın aynı şeyler olmadığı ortadadır.  

Akıl, akl-ı meâş ve akl-ı meâd olmak üzere de ikiye ayrılmıştır. Akl-ı meâş; 

dünya işlerini düşünen, Hak ve hakikate varamayan akıldır. Akl-ı meâd ise; ileriyi, 

ahireti düşünen ve ilm-i ledünne erip zât-ı ilahiyeye varan akıl olarak tanımlanmıştır.33 

Tasavvufî eserlerde akıl ile ilgili düşünce ve yorumları okurken, aklın burada hangi 

derecesinin kastedildiğini bilmek, o müellifin akla bakışını doğru anlamak için hayati 

önem arz etmektedir. Aksi durumda aklı, eserinin bir yerinde överken başka bir 

yerinde eleştiren bir sûfî-müellifi çelişki içerisinde görme ve yanlış anlama riski 

doğacaktır. Örneğin; Cîlî, bu yanlış anlamanın önüne şu sözleriyle geçmeye çalışır: 

                                                                                                                                                                 
28 Kâzım Muhammedî, Mevlânâ ve Akıl, İnkılab Yayınları, İstanbul 2007, s.10. 
29Gazalî, İhyâ, I, 152. 
30 Sühreverdî’ye göre; aslında akıl tektir ancak bazen basiretle desteklenip nurlanır, bazen de 

kendi vasfı ve halinde kalır. Sühreverdî, Avârifu’l-Maârif, s.593. 
31 Sühreverdî, Avârifu’l-Maârif, s.592. 
32 Muhammedî, Mevlânâ ve Akıl,s.10. 
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“Allah, akıl ile idrak edilmez dersek, bu sözle muradımız akl-ı meâştır. Ne zaman da 

“Allah, akıl ile bilinir” dersek, bununla muradımız akl-ı evveldir.”34 

Sûfîlere göre cüz’î akıl, ilahî hakikatleri kavramada yetersiz ve âcizdir. Cüz’î 

aklın idrakindeki âcizlik o derece ileridir ki, daha yüksek bir âlemin gözle 

görünmeyen sırlarını hesap edemez. Sadece bunlara razı olmamakla kalmaz, aynı 

zamanda inkâra da yeltenir ve o tür sırların mümkün olamadığını söyler.35 Akl-ı küll 

enbiya ve onların varisleri olan evliyânın akıllarıdır. Nâkıs olan insanların akl-ı 

cüz’îleri de akıldır. Ancak pek kolaylıkla hayvaniyete meylettiği için, bu akıl gayet 

zayıf ve donuktur.36 

Tasavvufta bütün âlem, akl-ı küllün görünüşüdür. Akl-ı küll aynı zamanda 

“Hakikat-ı Muhammediye”dir; yani Allah’ın bilgisidir ki; bütün varlıklar bu bilgide 

sübut bulur ve bu sübut her var olanı, var olacağı vakit, var olacağı kadar zaman ve 

mekân dâhilinde izhar eder.37 Bundan dolayı cüz’î akılla hareket edenler gayb âlemine 

karşı duyarsızdır. Akla ve mantığa dayanarak fizikötesi âlem ve varlıklar hakkında 

konuşanların bu hâli tam bir sağırlar diyaloğudur.38 

Erzurumlu İbrahim Hakkı (v. 1194/1780), faziletlerinden bahsettiği küllî aklı, 

insan rûhunun başlangıcı, irfân ehlinin kalb hayatı, Muhammedî nûr ve ilahî aşk 

olarak tanımlar.39 Mevlânâ’ya göre de, küllî akıl bütün âlemin suretidir, insanların 

atasıdır, ona uygun hareket edilmelidir. Cüz’i akılda veya akl-ı meâşta var olan 

bilgilerin kaynağı küllî akıldır. Küllî akıl öğretmen, cüz’i akıl öğrenci gibidir. 

Peygamberler akl-ı küllîdir. Küllî akıl, ilim ve marifetin kaynağı olan ve 

peygamberlere vahiy getiren Cebrail’dir. Evliyanın bilgi kaynağı da odur. Bundan 

dolayı sûfîler hakîki bilgi için o kaynağa yönelmek gerektiğini her fırsatta ifade 

                                                                                                                                                                 
33 Safer Baba, Istılahat-ı Sofiyye, s.12; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri 

Sözlüğü, Anka Yayınları,İstanbul 2005, s. 44. 
34 Abdülkerîm el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil, ter. Abdülaziz Mecdi Tolun, İz Yayınları, İstanbul 

2002, s.300-301. 
35 Muhammedî, Mevlânâ ve Akıl, s.57. 
36 Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Mesnevî-i Şerif Şerhi, ter. ve şerh. Ahmed Avni Konuk, haz. 

Selçuk Eraydın- Mustafa Tahralı, Kitabevi, İstanbul 2005, c. II, s. 387,  beyit. 3350. 
37 Mevlânâ, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, İnkılâp Yayınları, ter. ve şerh. Abdülbaki 

Gölpınarlı, İstanbul 1983, c. IV, s. 608, beyit 3259. 
38Süleyman Uludağ, “Hz. Mevlânâ'da Akıl, Nakil, Vahiy İlişkisi”, www.semazen.net, erişim 

tarihi: 18.02.2012. 
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ederler. Cüz’i akıl, insanların tecrübe yoluyla dünyevi işler konusunda bilgi 

edinmelerini sağlayan beşeri bir akıldır. Buna akl-ı meâş da denir. Mevlânâ bundan 

bahsederken: “O kavil ile ve fiil ile bizim yârimiz olur; hâl hükmüne geldiğin vakti ‘lâ’ 

olur.” diyor. Yani, cüz’î akıl, insanlara söz ve işlerinde güzel bir yardımcıdır. Ancak 

‘hâl’ söz konusu olunca âciz ve dilsiz kalır ve asla ilâhî sırra vâkıf olamaz.40 

Mevlânâ küllî akıl ile cüz’i akıl arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade eder: “Aklı 

cüz’î gâh üstündür, gâh başaşağı, aklı küllî ise bütün hâdiselerden kurtulmuştur…”41 

Aklı insana; ilahi bir lütuf, bir kılavuz olarak gören Mevlânâ Akl-ı küllî’yi en yüce 

değer olarak tanımlar ve nebilerin ve velilerin sahip olduğu bu manevî yeti karşısında 

cüz’i aklın yetersizliğine işaret eder.42 Yine ona göre akıl, kabuktur; aklın aklı ise içtir. 

İç arayan, öz isteyen kabuktan, deriden yüzlerce defa usanmıştır.43 

Mevlânâ’ya göre akl-ı meâş, insanı dünyevî işlerle meşgul eder; uhrevî işlere 

nazaran acıdır ve deve dikeni gibidir. Yani akl-meâş insanı bu dünya dikenlikleri 

arasında ve acı hükümler içinde her tarafa çekip durur.44 Evliyâ ise akılları idare eden 

akıldırlar ve kendileri akl-ı külle vasıl olduklarından, bütün akılları bu akl-ı kül 

mertebesine kadar, develere yular takıp çektikleri gibi, çekip götürürler. Yani diğer 

akıllar, evliyânın akıllarına bu şekilde tabi olur.45 En başta ise Hz. Peygamber(s.)’in 

aklı bütün Müslümanlara kılavuzluk yapmaktadır.46 

Sultan Veled (v. 712/1312)’e göre; gönül azabından kurtulmak için cüz’î aklın 

küllî akla ulaştırılması gerekmektedir.47 Akıl ise imanla irtibat kurduktan ve imanî 

akla dönüştükten sonra artık cüz’î akıl olmaktan çıkar. Zira bu akıl, cüz’î olarak 

kaldığı sürece duyuların sınırlı dünyasının dışına çıkamaz. Ancak imanla barıştıktan 

                                                                                                                                                                 
39 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifenâme, sad. Durali Yılmaz- Hüsnü Kılıç, İstanbul 2011, 

s.448. 
40Mevlânâ,Mesnevî-i Şerif Şerhi, II, 35, beyit. 2014; http://akademik.semazen.net/ 

author_article_detail.php?id=892. 
41 Mevlânâ, Mesnevi, ter. Veled İzbudak, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1990, c. III, s. 

92, beyit. 1145; Nejdet Durak, “Mevlânâ ve Kant Felsefesinde Aklın Değeri”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2007/2, sayı. 19, s. 32. 

42 Mevlânâ, Mesnevî, c. I, s. 299, beyit. 3744; Durak, Mevlânâ, s. 32. 
43Mevlânâ, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, c. III, s. 165, beyit. 2529-2532. 
44 Mevlânâ, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.II, s. 169,  beyit. 2536. 
45 Mevlânâ, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.II, s. 170,  beyit. 2537. 
46 Mevlânâ,Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.II, s. 170,  beyit. 2538. 
47 Bkz. Hülya Küçük, İntihâ-name-i Sultan Veled, Ataç Yayınları, İstanbul 2010, s. 321, 

beyit. 2850.   
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ve onunla bir uzlaşma sağladıktan sonra imanî akıl bineği vasıtasıyla duyular 

dünyasından çıkar; melekût âleminin oluşturduğu daha yüksek âlemlere girer.48 

 

Sonuç 

Aklın sözlükteki “engel” mânâsı, sûfîler tarafından genel olarak iki şekilde 

yorumlanmıştır. Bunlardan birincisi, aklın cehalete engel oluşu; diğeri ise ilahî 

hakikatlere ve fizik ötesi âlem ulaşmaya engel oluşuyla ilgilidir. 

Sûfîler yeri geldikçe aklın bir nûranî latife ve şerefli bir varlık olduğunu 

ifadeden geri kalmamışlardır. Ancak onların aklı hedef alan bazı eleştirileri, onların 

aklı değersiz gördüğü şeklindeki yanlış bir algıya sebebiyet vermiştir. 

Tasavvuf, yapısı itibariyle, felsefe ve mantık gibi tamamen akla dayalı bir ilim 

olmadığı gibi; akıl dışı bir ilim de değildir. Bâtınî ve sırrî yönüyle akıl-ötesi bir ilim 

olan tasavvuf, aklı da etkin bir şekilde kullanır. Ancak gereken durumlarda keşf ve 

ilham türü bilgi kaynaklarını devreye sokar. Bundan dolayı tasavvuf, “aklın nihayeti” 

şeklinde görülmüştür. 

Tasavvufta aklın yetersizliği, daha çok metafizik alandadır. Zira bu alana akılla 

değil, keşf ve ilham türü idrâk vasıtlarıyla vâkıf olunur. İnsanın aklıyla çözemediği 

nice ilahî sırlar ve hikmetlerin olduğu bilinen bir gerçektir. 

Sûfîler, aklı genelde iki kısımda mütalaa etmiş ve bu konudaki eleştirilerini 

bunlardan küllî değil, cüz’î akla yöneltmişlerdir. Onlar, bu aklın tabiî ilimler ve maddî 

âlem hakkındaki yetkisine karşı değildir. Dinin pratik alanda yaşanması bu aklın 

varlığını gerektirir. Aklı olmayanın dini konularda sorumluluğu da yoktur. Sûfîler 

sadece, aklın metafizik konularda söz sahibi olamayacağını ifade ederler.  

Akıl, imanla aydınlandığında ve cüz’î olmaktan çıkıp küllî boyuta ulaştığında 

ilahî hakikatleri kavrama hususunda ayrı bir yeti kazanır. Bu şekildeki bir küllî akıl, 

peygamberlerin ve velilerin aklıdır. Bütün akılların aklı da, Hz. Peygamber(s.)’dir. 

İnsanlar aklını küllî akla yükseltebilmek için bu küllî akıldan istifade etmelidir. 

                                                             
48 Muhammedî, Mevlânâ ve Akıl, s.20. 
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Kısaca; sûfîler, akıl hakkında olumsuz bir düşünceye sahip değildir. Böyle bir 

olumsuz algı, onların akıl hususundaki düşüncelerinin detaylarına vâkıf olamamanın 

bir neticesidir.
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BUHARİ’NİN SİYER/MEĞAZİ RİVAYETLERİNE YAKLAŞIMI 

Osman BİLGEN 

Hadis ilminde Kütüb-i Sitte diye bilinen meşhur hadis koleksiyonunun önemli 

müelliflerinden birisi şüphesiz Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim b. el-

Mugîre el-Buhârî (256/869)’dir. Buhârî, hadisçilik yönü kadar tarihçiliğiyle de bilinen 

bir âlimdir. Onun, “et-Târîhu’s-Sağîr”, “et-Târîhu’l-Evsat”, “et-Târîhu’l-Kebîr” ve 

“Kitâbü’d-Duafâ” gibi eserleri hadis ve tarih ilimlerinin ortaklaşa kullanmış olduğu 

eserlerdir. 

Tebliğimizde Buhârî’nin “Sahih”inde siyer/meğazi rivâyetlerini kullanmasının onun 

tarihçilik yanının bir tezahürü mü yoksa hadis kitaplarının genel özelliğinden 

kaynaklanan bir zorunluluk mu olduğu hususu irdelenecektir. Ayrıca Buhârî’nin 

siyer/meğazi rivâyetlerinin sıhhati konusunda göstermiş olduğu hassasiyet de 

misalleriyle ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Hadis, Tarih, Siyer, Meğazi, Buhârî 

 

ABSTRACT 

BUKHARI’S APPROACH TO THE NARRATIONS OF SIRA/MAGHAZI 

One of the important authors of famous hadith collection known as “Kütüb-ü Sitte” in 

the science of Hadith is Abu Abdullah Muhammed bin Ismail bin Ibrahim bin el-

Mughira el-Bukhari(256/869). Bukhari is known not only as a traditionist but as a 

historian as well. His works such as ‘et-Tarihu’s saghir, et-Tarihu’l ewsat, et-tarihu’l 

kebir, and Kitabudduafa” were the works which have been used in common by the 

science of Hadith and History. 

In our paper, the point whether Bukhari’s using Sira/Maghazi narrations in his “Sahih” 

is the manifestation of his historian side or it is a requirement coming from general 

                                                             
 Yrd.Doç.Dr. Osman BİLGEN, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, Iğdır-TÜRKİYE, e-mail: osmanbilgen@gmail.com 
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features of hadith books will be examined. Moreover, Bukhari’s sensitiveness about 

the health of Sira/Maghazi narrations will be tried to bring up with its examples. 

 

Key Words: Hadith, History, Sira, Maghazi Bukhari 

Müslümanların tarih kültürünün bir neticesi olarak ilk yaratılanın ne olduğu 

sorusuna verilen cevaptan hareketle dünyada meydana gelen her hadise hadis 

kitaplarına konu olmuştur. Bu anlayış dünya ile sınırlı kalmayıp ahirete kadar uzanan 

dairesel bir tarih anlayışıdır. Buna bağlı olarak hadis kitapları da kainatın 

yaratılmasından (Kitâbu Bed’i’l-halk) insanın ölümü, cennet ve cehennem (Kitâbu 

Cennet, Kitâbu Cehennem) ahvaline kadar hayatın bütün yönlerini içine alan bir 

malzemeye sahip olmuştur. Bu genel yaklaşımın bir yansıması olarak siyer/meğazi 

rivâyetleri de hadis kitaplarındaki yerini almıştır. Kütüb-i Sitte diye bilinen meşhur 

hadis koleksiyonu incelendiğinde bu eserlerin hemen hemen hepsinde de siyer/meğazi 

rivâyetlerini içinde barındıran Kitâbu Bed’i’l-halk (Buhârî 59) Kitâbu Bed’i’l-vahy 

(Buhârî 1) Kitâbü’t-Tefsir (Buhârî 65, Müslim 54, Tirmizî 44), Kitâbü’l-Cihad ve’s-

siyer (Buhârî 56, Müslim 32, Ebû Dâvûd 15, Tirmizî 21, Nesâî 25, İbn Mâce 24), 

Kitâbü’s-Siyer (Tirmizî 19), Kitâbu Fedâilu ashabi’n-Nebi (Buhârî 62, Müslim 44) 

Fedâilu’l-Cihad (Tirmizî 20) Kitâbü’l-Meğazi (Buhârî 64) Kitâbü’l-Menâkıb (Buhârî 

61, Tirmizî 46), Kitâbu Menakıbi’l-ensar (Buhârî 63) gibi bölümlerin varlığı 

görülecektir. Bununla beraber siyer/meğazi rivâyetleri hadis kitapları içerisinde 

homojen bir yapıya da sahip değildir. Bunun sebep ve sonuçlarını Buhârî’nin “el-

Câmi’u’s-sahîh” isimli eseri özelinde görmeye çalışacağız. Ayrıca siyer/meğazi 

rivâyetlerini nasıl kullandığı ve nelere dikkat ettiği de örnekleri ile incelenecektir. 

Buhârî’nin Sahih’inde bulunan siyer/meğazi rivâyetleri incelendiğinde bunların 

birçok râviden alındığı görülür. Buhârî, bu râvilerin birçoğunun rivâyetlerine 

gerçekten itimat etmiştir. Geriye kalan râvilerin rivâyetlerinin bir kısmını istişhad için 

almış diğer bir kısmını da mütabaat ve ta’liklerinde kullanmıştır. 

Buhârî’nin siyer ve meğazi konusunda en önemli iki kaynağı Urve b. Zübeyr 

(91/709 veya 95/713)1 ve İbn Şihâb ez-Zührî’dir(124/741).2 Urve b. Zübeyr, özellikle 

                                                             
1 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 224, 230, 239, 257, 264, 299, 314, 319, 335, 388, 399... 
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meğazi sahasında otorite ve İslâm tarih yazıcılığının kurucusu olarak kabul 

edilmektedir. İbn Şihâb ez-Zührî ise Siyer/meğazi sahasındaki çalışmalarıyla tarih 

yazıcılığının doğup gelişmesine ışık tutan ve meğaziye dair ilk müstakil eser yazan 

müelliftir. 

Buhârî’nin bir başka kaynağı da Ebû İshâk es-Sebiî’dir(127/745).3 Ebû İshâk es-

Sebiî’nin rivâyetleri çoğunlukla Berâ İbn Âzib’ten rivâyet edilmiştir.4 Diğer rivâyetleri 

ise Zeyd b. Erkam5, Süleyman b. Surad6 ve Amr b. Meymûn’dan7 rivâyet edilmiştir. 

Başka bir ifadeyle Buhârî bu râvilere Ebû İshâk es-Sebiî vasıtasıyla ulaşmıştır. 

Buhârî’nin siyer ve meğazideki kaynakları arasında Âsım b. Ömer b. Katâde8 ve 

Mûsâ b. Ukbe’yi9 de saymamız gerekir. Buhârî’nin bu şahıslardan hem müsned10 hem 

de muallak11 rivâyetleri bulunmaktadır. Buhârî ayrıca çok az da olsa Halife İbn 

Hayyât12 ve Süleyman et-Teymî’den13 de rivâyette bulunmuştur. 

Buhârî’nin siyer/meğazi kaynakları arasında İbn İshâk’ı da sayabiliriz. İbn Hacer, 

Ebû Ya’lâ el-Halîlî’den rivâyetle Buhârî’nin İbn İshâk’tan Hz. Peygamber’in günlük 

hayatı, hal ve hareketleri ve bazı tarihlerle alakalı alıntılarından bahsetmektedir.14 Bu 

alıntılar genellikle mutabaat15 veya muallakat16 şeklinde bulunmaktadır. Bu da 

                                                                                                                                                                 
2 İbn Hacer, a.g.e., VII, 219, 230, 238, 239, 257, 263, 269, 274, 308, 319, 334... 
3 İsmi: Amr İbn Abdullah el-Hemedânî’dir. Kûfeli tabiîlerin büyüklerindendir. İbn Ebî Hâtim 

(327/938) ve Yahya İbn Maîn’e (235/859) göre “Sika”dır. Doksan beş yaşında hicri 127 
yılında vefat etmiştir. (Zehebî, Siyer, V, 399; Mîzânü’l-i’tidâl , III, 270; Kaşif, II, 334; İbn 
Hacer, Tehzîb, VIII, 63) 

4 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 240, 255, 259, 290, 341, 349, 364, 398, 441, 499... 
5 İbn Hacer, a.g.e., VII, 279. 
6 İbn Hacer, a.g.e., VII, 405. 
7 İbn Hacer, a.g.e., VII, 282. 
8 İbn Hacer, a.g.e., VII, 378. 
9 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 264. 
10Bu rivayetler için bkz. İbn Hacer, a.g.e., VII, 321, 329. 
11Bu rivayetler için bkz. İbn Hacer, a.g.e., VII, 392, 428. 
12 İbn Hacer, a.g.e., VII, 410. 
13 İbn Hacer, a.g.e., VII, 293, 321. 
14 İbn Hacer, Tehzîb, IX, 46. Ayrıca bkz. Buhârî, Meğazi 1. 
15 Mutabi hadis: Ferd olarak bilinen bir hadisin râvisine, güvenilir olan ve rivâyeti kabul olunan 

bir başka râvinin mutabaat ederek diğerinin şeyhinden rivâyet ettiği aynı hadise denir. 
Suyûtî, Tedrîb, I, 85. Örnek için bkz. Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 29. 

16 Muallak hadis: İsnadının başından bir veya sıra ile daha fazla râvinin hazfedilerek “kale 
fülan” veya “zekera fülan” gibi kesinlik ifade eden yahutta “yurva”, “yuzkeru” “yuhka” ve 
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Buhârî’nin İbn İshâk’ın rivâyetlerine mesafeli yaklaştığının bir göstergesi olabilir. 

Bununla beraber Buhârî’nin tarihle alakalı görüşlerini temellendirmek için İbn 

İshâk’ın rivâyetlerini kullandığı da bilinen bir gerçektir.17 

Buhârî’de bulunan siyer/meğazi ile ilgili rivâyetlerin çoğunluğunu yukarıda ismi 

geçen kaynaklardan yapılan nakiller oluşturmaktadır. Belki Buhârî, eserinin isminin 

bir gereği olarak18 bu mevzulara girmiş ve bu konularla ilgili rivâyetleri eserine 

koymuştur. Bu rivâyetlerin çoğu “Kitâbu Bed’i’l-vahy”, “Kitâbu Fadâili ashabi’n-

Nebî”, “Kitâbü’l-Menâkıb”, “Kitâbü’t-Tefsir”, “Kitâbü’l-Meğazi”, “Kitâbü’l-Cihad 

ve’s-siyer” gibi başlıklar altında bulunsa da “Kitâbü’s-İman”dan “Kitâbü’n-Edeb”e 

kadar çeşitli bölümlerde de yer alabilmektedir. Kısacası Buhârî’de siyer/meğazi 

rivâyetlerinin homojen bir yapısı yoktur. Eserin her tarafına dağılmıştır. Bu dağılmada 

eserin yaklaşık üçte ikisinin tekrar edilmesinin de büyük bir payı olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Siyer/meğazi ile ilgili rivâyetlerin dağılımına bakıldığında Buhârî’nin eserini 

meydana getirirken öncelikle –olaylar hakkındaki geniş malumat kendisinde saklı 

olmak kaydıyla- herhangi bir olaya delalet etmeksizin bâb başlıklarını koyduğu 

görülmektedir. Bazen bu bâb başlığının altında herhangi bir rivâyetin 

bulunmaması19yada bâb başlığında anlatılan hadiseyi uzaktan çağrıştıran bir rivâyetin 

bulunması20 bu tezimizi desteklemektedir. 

İbn Hacer, Buhârî’nin “Fedâilu’s-Sahâbe” kitabında geçen şahıslar hakkındaki 

bilgilerin güzel bir tertip içerisinde tasnif edilmediğinden21 bahsederek; bir olay 

                                                                                                                                                                 
“hukiye an fülan” gibi yarı kati ifadelerle rivâyet edilen hadislere muallak, bu çeşit rivâyete 
de “ta’lik” denir. İbn Salâh, Ulûmü’l-hadîs, 69. Örnekler için bkz. İbn Hacer, Fethü’l-bârî, 
VII, 279, 329, 378, 416, 417, 428... 

17Misal için bkz. Buhârî, Meğazi 1. 
18 Buhârî’nin “Sahihu’l-Buhârî” diye de bilinen eserinin tam adı: “el-Câmi’u’l-müsnedi’s-

sahîhi’l-muhtasar min umûri Rasûlillah (s.a.s.) ve sünenihi ve eyyâmih”dir. (İbn Hacer, 
Hedyü’s-sârî, 10.) 

19 “Menâkibü’l-ensar”da “Tezvîcu’n-Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Âişete…” bâb başlığı 
altında Hz. Âişe’nin evlenme hikâyesi, düğünü vs. anlatılmamaktadır. (Buhârî, Menâkıbü’l-
ensâr 44) “İbn Hacer, bu bâbdaki hadisler bâb başlığıyla birebir uyuşmamakta fakat bâb 
başlığında anlatılan mânâyı gerektirmektedir.”demektedir. (İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 
277). 

20 “Menâkibü’l-ensâr”da “İslâmu Selman el-Fârisî radiyallahu anh” bâb başlığı altında onun 
Müslüman olma hikâyesi anlatılmamaktadır. Buhârî’ce bilinen Selman el-Fârisî’nin 
Müslüman olma hikâyesine işaret edilip geçilmiştir. (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 53) 

21 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 91. 
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hakkında çoğunluğun bilmesi muhtemel bilgileri tekrar etmek yerine bazı detaylara 

yer vermenin22 Buhârî’nin bir özelliği olduğunu ifade etmektedir. Buradan Buhârî’nin 

bir olay hakkında bütün detayları vermek yerine hikmetli bir metod tercih edip -

kendince- bilinmesi gerekli olan rivâyetleri nakletmeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. 

Buhârî bu metoduyla herhangi bir hâdise ile ilgili bütün rivâyetleri bir arada veren 

pekçok siyer ve meğazi yazarından ayrılır. Buhârî’deki siyer ve meğaziye ait bir 

olayın tam olarak bilinmesi o mevzunun eser içerisinde bütün yönleriyle 

araştırılmasını gerektirir.23 

Bundan dolayı Buhârî’de herhangi bir siyer/meğazi hadisesini araştırmak ve onun 

bütün tariklerini ortaya koymak kolay bir iş değildir. Bunun en önemli sebebi 

Buhârî’nin tertibi ve bâb başlığı koymadaki metodudur. Bu zorluk bilindiği için bazı 

âlimler Müslim’in metodunun araştırmacılar için daha kolay bir yöntem olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.24 

Bununla beraber Buhârî’nin bâb başlıklarını koymadaki titizliğini ve dikkatini de 

gözden kaçırmamak gerekir. Mesela: “Habeşistan’a Hicret” mevzuunda “Necâşî’nin 

Ölümü”25 isimli bir bâb başlığı koymuştur. Bilindiği üzere Necâşî hicretten sonra 

ölmüştür. Böyle bir bâb başlığının konulması, onun Müslüman olarak ölmüş olmasının 

-Buhârî tarafından- bilindiğinin bir delilidir. Fakat bâb başlığında neden “Necâşî’nin 

Müslüman Oluşu” değil de “Necâşî’nin Ölümü” denilmiştir? İbn Hacer bu soruya 

şöyle cevap vermektedir: “Buhârî’nin elinde Necâşî’nin Müslüman olduğunu anlatan 

“kıssa”lar bulunmasının yanında onun Müslüman olduğunu bildiren “rivâyet”ler de 

vardır. Necâşî’nin öldüğü de kesindir. Buhârî “Necâşi’nin Ölümü” şeklinde bir bâb 

başlığı kullanmak suretiyle onun kendisine yapılacak dualardan istifade etmesini 

istemiştir.”26 

Buhârî’nin siyer/meğazi rivâyetlerine yaklaşımındaki bir diğer özelliği de, bilinen 

kronolojik sırayı takip etmemesidir. İbn Hacer’e göre; Buhârî, siyer/meğazi 

                                                             
22 İbn Hacer, a.g.e., VII, 572. 
23 Mesela: “Birinci Akabe Biâtı” ile alakalı hadisler İman, Menâkıbü’l-ensâr, Tefsir, Hudud, 

Diyât, Ahkam, Tevhid gibi yedi farklı kitap içerisinde bulunmaktadır. 
24 Nevevî, Şerhu’n-Nevevî alâ Müslim, I, 14-15. 
25 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 38. 
26 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 191. 
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rivâyetlerini kendisince sahih ve doğru olan bir tertibe göre tasnif etmiştir.27 Mesela: 

Buhârî, Hendek savaşının tarihi hakkında Mûsâ b. Ukbe’nin hicretin dördüncü 

senesinde meydana geldiğine dair rivâyetini esas almıştır. Bu görüşünü de İbn 

Ömer’in bir rivâyetiyle kuvvetlendirmiştir. Rivâyette anlatıldığı üzere İbn Ömer on 

dört yaşında Uhud savaşına katılmak istemiş ancak Hz. Peygamberden izin 

alamamıştır. Bir sene sonra Hendek savaşına katılmak isteyen İbn Ömer’e bu sefer 

izin verilmiştir.28 İzin meselesinin değerlendirmesini yapan İbn Hacer, söz konusu iki 

olay arasında bir senelik fark bulunduğuna dikkat çekmektedir. Zira Uhud savaşı 

hicretin üçüncü, Hendek savaşı da dördüncü senesinde meydana gelmiştir. Ancak bu 

yeni tarihleme siyer/meğazi yazarlarının meşhur olan görüşüyle çelişmektedir. Meşhur 

olan görüşe göre Hendek savaşı hicretin beşinci senesinde vuku bulmuştur.29 

Buhârî, “Zâtü’r-rika’ Gazvesi”nin tarihi mevzuunda da İbn İshâk30 gibi si-

yer/meğazi yazarlarının meşhur olan görüşlerinin aksine yeni bir tarih ortaya koy-

maktadır. Buhârî’ye göre Zâtü’r-rika’ Gazvesi Hayber muhasarasından hemen sonra 

meydana gelmiştir. Çünkü Ebû Mûsâ el-Eş’ârî de bu gazveye katılanlar arasındadır. 

Ebû Mûsâ el-Eş’ârî ise Medine’ye Hayber’in fethinden sonra gelmiştir.31 Bu da 

gösteriyor ki Zâtü’r-rika’ Gazvesi Hayber’in fethinden sonra gerçekleşmiştir. 

Buhârî, “Benî Mustalik/el-Müreysî Gazvesi”nin İbn İshâk’a göre hicretin altıncı 

Mûsâ b. Ukbe’ye göre de dördüncü senesinde gerçekleştiğine dair rivâyetleri32 

verdikten sonra Zühri’den naklen bu gazvede meydana gelen “İfk Hadisesi”ni geniş 

bir şekilde anlatmış, Sa’d b. Muâz’ın başarılarından da bahsetmiştir.33 Buhârî, 

Zühri’nin bu rivâyetini vermek suretiyle yukarıda verilen her iki tarihinde yanlış 

olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü bilindiği üzere Sa’d b. Muâz Hendek savaşına 

katılmış ve Benî Kureyza muhasarasında almış olduğu bir yara sebebiyle vefat 

etmiştir.34 Yukarıda da geçtiği gibi Hendek savaşı hicretin dördüncü senesinde 

                                                             
27 İbn Hacer, Hedyü’s-sârî, 472. 
28 Buhârî, Meğazi 30. İbn Ömer’in yaşı hakkında bkz. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kebîr, IV, 143; 

İbn Esîr, Üsdü’l-ğabe fi marifeti’s-sahabe, III, 65. 
29 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 393. 
30 İbn Hişâm, Sîre, III, 287. 
31 Buhârî, Meğazi 32. 
32 İbn Hişâm, Sîre, III, 398. 
33 İbn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 430. 
34 Buhârî, Meğazi 31; Cihad 18; Müslim, Cihad 67. 
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meydana gelmiştir. Buna göre Benî Mustalik/el-Müreysî Gazvesinin en geç Hendek 

savaşından önce meydana gelmiş olması gerekir. 

Buhârî’nin Sahih’inin en önemli özelliği, sahih rivâyetlerden meydana gelmiş 

olmasıdır. Buhârî elinden geldiğince -ta’likler ve bâb başlıklarında kullanılan 

rivâyetler hariç- buna dikkat etmiştir. Buhârî herhangi bir konu ile alakalı, sahih 

rivâyetlere dayanarak geniş bilgi verme imkanı yoksa elindeki sınırlı sayıdaki sahih 

rivâyetle yetinmiştir. Hz. Peygamber’in nesebi/soy kütüğü ile ilgili kullandığı 

rivâyetler bu konuya örnek verilebilir. Buhârî Hz. Peygamber’in soy kütüğünü İbn 

Abbas’tan rivâyetle: “Muhammed İbn Abdullah İbn Abdülmuttalib İbn Hâşim İbn 

Abd-i Menâf İbn Kusay İbn Kilâb İbn Mürre İbn Ka’b İbn Lüey İbn Gâlib İbn Fihr İbn 

Mâlik İbn Nadr İbn Kinâne İbn Huzeyme İbn Müdrike İbn İlyâs İbn Mudar İbn Nizâr 

İbn Ma’d İbn Adnân” şekliyle vermektedir.35 Rivâyette de görüldüğü üzere Hz. 

Peygamber’in tesbit edilebilen soy kütüğü Hz. Âdem’e kadar ulaşmamaktadır. Oysaki 

İbn İshâk birçok hadisçi ve tarihçinin eleştirisine rağmen36 Hz. Peygamber’in nesebini 

isnâdsız olarak Hz. Âdem’e kadar ulaştırmaktadır.37 

Buhârî’nin de bu rivâyeti İbn İshâk’a atfen et-Tarîhü’l-kebîr isimli eserinde kullan-

ması38 onun hadis kritik mantalitesi ile siyer/meğazi rivâyetlerini nakletmedeki ölçüsü 

arasındaki farkı göstermesi açısından önemlidir. Bu aynı zamanda Buhârî’nin iki farklı 

kimliğiyle kaleme aldığı eserlerindeki aynı konuya ait rivâyetlerin sıhhat derecesinin 

görülmesi bakımından da oldukça dikkat çekicidir. 

Buhârî’nin bu hassasiyetinin daha iyi anlaşılması için İbn İshâk39 ve Tirmizî40 

tarafından rivâyet edilen “Bahîra” rivâyetine bakmak yerinde olacaktır. Beyhakî, 

Bahîra hadisesinin siyer/meğazi ehli yanında meşhur bir rivâyet olduğunu ifade 

                                                             
35Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr 28. 
36Eleştiriler için bkz. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kebîr, I, 56-58; Süheylî, er-Ravdü’l-ünf, I, 66; İbn 

Hudeyde, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Ahmed, el-Misbâhü’l-mudî fî küttâbi’n-
nebiyyi’l-ummî, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1985, I, 16. 

37İbn Hişâm, Sîre, I, 1. İbn İshâk bu konuda yalnız değildir. Dönemin önemli nesep 
âlimlerinden Zübeyrî’de Hz. Peygamber’in nesebini isnâdsız olarak Hz. Âdem’e kadar 
ulaştırmaktadır. Bkz. Zübeyrî, Nesebu Kureyş, 4. 

38Buhârî, et-Târîhü’l-kebîr, I, 5-6. 
39İbn Hişâm, Sîre, I, 194-197. 
40Tirmizî, Menâkıb 3. 
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etmektedir.41 Buhârî’nin siyer/meğazi ile alakalı konularda kendisine itimat ettiği ve 

bazı rivâyetlerini kullandığı İbn İshâk’ın bu rivâyetini görmemiş ve bilmiyor olacağı 

pek ihtimal dahilinde değildir. Öyleyse Buhârî’yi bu rivâyeti kullanmamaya iten sebep 

nedir, diye düşünebiliriz. Kanaatimizce bu sorunun cevabı, İbn İshâk’ın Bahîra 

rivâyetini isnâdsız olarak aktarmasında ve yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi 

Buhârî’nin hadis kritik anlayışında yatmaktadır.42 

Sonuç olarak Buhârî, siyer/meğazi hadiselelerinde de diğer rivâyetlere uygulamış 

olduğu tenkit metodunu uygulamış ve farklı sonuçlara ulaşmıştır. Bu metod 

Buhârî’nin eserinin en belirleyici özelliğidir. Buhârî’nin gayet ince ve bilimsel olan bu 

metodu kullanması ve kendisinden sonra gelen en yakın takipçilerinin bile bu metodu 

kullanmayı düşünememeleri/güç yetirememeleri sebebiyle o, bu konuda haklı bir 

şöhrete sahip olmuştur. Bundan dolayı Buhârî’deki siyer/meğazi rivayetlerinin 

güvenilirliği ve onlarla ihticac edilmesi hususunda her hangi bir problem olmayacağı 

söylenebilir. 

 

 

 

 

                                                             
41Beyhakî,Delâilü’n-nübüvve, II, 26. Daha geniş bilgi için bkz. Sağlam, Ali Rıza, İslam 

tarihinde Rahip Bahira meselesi, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul 1959. 
42Bilgen, Osman, Hadis’te Tarih Tarih’te Hadis: Hadis rivayetlerininin tarih ilmi açısından 

değeri (Hz. Peygamber dönemi), Işık Akademi Yayınları, İstanbul 2010, 146. 
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CAFER-İ SADIK’IN HADİSÇİLİĞİ VE SÜNNİ HADİS 

KAYNAKLARINDAKİ RİVAYETLERİ  

ÖZET:  

Tabiin döneminin Medine’de yaşamış önemli isimlerinden birisi olan İmam Cafer-i 

Sadık, iyi bir eğitim alarak kısa bir sürede “sadık” lakabına yakışır şekilde saygın bir konuma 

gelmiştir. Ehl-i Beyt’ten olması ve babasından sonra İmamlık görevine getirilmesi, 

Müslümanlar nezdindeki itibarını daha çok arttırmıştır. Her ne kadar Şia mensuplarınca ifrat 

derecede abartılarak ona ait olmayan birçok şey ona nispet edilmiş ise de, hem Şii hem de 

Sünni çevrelerce son derece saygın ve muteber kabul edilmiştir. Öyle ki İmam-ı Azam ve 

İmam Malik başta olmak üzere Ehl-i Sünnet mensubu birçok âlim ondan ilim almıştır. 

Kurduğu medresede binlerce talebe yetiştirmiştir. İslami ilimlerin çoğunda yetkin bir durumda 

olan Cafer-i Sadık’a atfedilen yüzlerce eser mevcuttur. Hadis ilminde müstakil bir eseri 

olmamasına rağmen dönemin önemli hadisçilerinden kabul edilir. Özellikle Şii hadis 

kaynaklarında İmam kabul edilmesi, bu vesileyle her türlü söz ve davranışlarının da hadis 

sayılması dolayısıyla ona dayandırılan on binlerce rivayetten bahsedilir. Sünni hadis 

kaynaklarının tamamına yakın kısmında – az sayıda da olsa - Cafer-i Sadık’ın rivayetleri yer 

almaktadır. Sadece İmam Buhari bazı mülahazalarla Camiu’s- Sahihi’nde ona ait rivayetlere 

yer vermemiştir.  

THE TRADITION OF CAFER-I SADIK AND HIS TALES IN SUNNI 

HADITH RESOURCES 

ABSTRACT:  

Imam Cafer-i Sadık whowasone of theimportantpeopleandlived in Medine in 

Tabbinperiod had goodeducationandreached a positionbecomingto “faithful” title. That he 

wasfromEhl-i beytand he broughttotheappointedtoimamatedutyincreased his reputation in 

theeye of Muslims. Howeversomanythingsthatdon’tbelongtohim had beenexaggeratedby Şia 

membersandspited, he wasaccepted as extremelyrespectedandreliableby Şii 

andSunnisurroundings. Infact, Imam-i Azam andImam-i Malik being in thefirstplace, a lot of 

knowingpeoplefromEhl-i Sunnetreceivededucationfromhim. He raisedthousands of students in 

themadrassa he established. Therearehundreds of worksreferredto Cafer-i Sadık whowasperfect 

in many of Islamicsciences. Althoughthereisn’t a distinctwork in hadithscience, he is accepted 

as one of theimportanttraditionist of theperiod. Especially he is accepted as Imam in Şii 

                                                             
 Yrd. Doç. Dr. Necmeddin Şeker, Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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hadithresourcesand therefore his sayingsand behavioursar eaccepted as hadithand somany tales 

belonging tohim are mentioned. Thetales of Cafer-i Sadik arementioned in almostentire of 

Sunnihadithresources. Only Imam Buhari didn’tgiveplacetothetalesbelongingtohim in 

Camius’s Sahihi in some of thethoughts. 

KeyWords: Cafer-Sadik, hadith, Sunniiresources 

GİRİŞ 

Cafer-i Sadık’ın Hayatı, İlmi Kişiliği ve Eserleri: 

Hicri 80 (699) veya 83 (702) yılında Medine'de doğmuş olan 

EbûAbdillâhCa'fer b. Muhammed el-Bakır b. AlîZeynelâbidîn (Ö. 148/765), 

İsnâaşeriyye'nin altıncı, İsmâiliyye'nin beşinci imamı, Ca'ferî fıkhının da 

kurucusudur. Babası İsnâaşeriyye'nin beşinci imamı Muhammed el-Bâkır, 

annesi Hz. Ebû Bekir'in torunu olan Kasım b. Muhammed'in kızı 

ÜmmüFerve'dir. Cafer es-Sâdık'ın soyu baba tarafından Hz. Ali'ye, anne 

tarafından da Hz. Ebû Bekir'e ulaşmaktadır. Künyesi büyük oğlu İsmail'e 

nispetle Ebû İsmail ise de, daha çok Ebû Abdullah, bazı kaynaklarda da Ebû 

Mûsâ diye anılmıştır.1 

Dedesi Zeynelâbidîn'in ölümü sırasında on beş yaşında olan Ca'fer es-

Sâdık, ilk eğitimini babası Muhammed Bâkır’dan ve dedesi Zeynelâbidîn’den 

almıştır.2 Babasının on dokuz yıl süren imametinden sonra kendisi de otuz dört 

yıl aynı vazifeyi devam ettirmiştir.3 

Şiî âlimler, Hz. Ali'nin, Hasan ve Hüseyin'i kendisinden sonra imam 

tayin ettiği gibi, Muhammed Bakır’ın da oğlu Cafer’i kendisinden sonra imam 

olarak belirlediği görüşündedirler. Şii kaynaklara göre İmam Bakır: "Biz yeryü-

zünde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, yine 

                                                             
1 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3. Yunus Emre Gördük, İmam Cafer-i Sadık ve Ona İsnat 

Edilen İşarî Tefsir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, s.  81-83. 
2 Şia’da İmamlar masum kabul edildiği için ilimleri kesbi değildir. Dolayısıyla da bir eğitime 

ihtiyaçları yoktur. Bundan Dolayı Cafer-i Sadık’ın kesbi ilimleri tahsil etmediği, ilminin 
ledunnî olarak silsile yoluyla Hz. Ali’ye oradan da Hz. Peygambere dayandığına inanılır.    
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onları vârisler yapmak istiyoruz”4mealindeki ayette ifade edilen kimseler 

arasında Cafer’i es-Sâdık'ın da bulunduğunu belirtmiştir. Kendisine kâimin kim 

olacağı sorulduğunda, Ca'fer'e dokunarak: "Hz. Peygamberin âl-i beytinin 

kâimi budur" diye cevap vermiştir. Onun bu ifadeleri, Şia tarafından Ca'feres-

Sâdık'ın imameti konusunda mütevâtir delil olarak kabul edilir.5 

Uzun süren imamet devresinde çeşitli kesimlere mensup, geniş İslâm 

toplumlarıyla iyi münasebetler kuran Ca'fer es-Sâdık, Sünnî kaynaklarda da 

daima hürmetle anılan ilmî bir şahsiyet olarak benimsenmiştir. Emevî ve 

Abbasî dönemlerini idrak eden İmam, amcası Zeydb. Ali'nin öldürülmesinden 

sonra (122/740) kötüleşen siyasî şartların tesiriyle bu ortamdan uzak durup, 

Medine'de ilimle meşgul olmuş ve böylece Emevîlerin baskılarından 

uzaklaşmıştır.  

Abbasîler zamanında de siyasî-idarî tutum açısından önemli bir 

değişikliğin olmadığını gören İmam, bu dönemde kendisini tamamen ilme 

vakfetmiştir. Özellikle amcazadeleri Muhammed en-Nefsüzzekiyye ile İbrahim 

b. Abdullah'ın 145 (762) yılındaki isyanlarına muhalefet etmiş, onlara, başarılı 

olamayıp öldürülebileceklerini söylemiştir. Olayların, Ca'fer es-Sâdık'ın tahmin 

ettiği istikamette gelişmesi, daha sonra Şîa tarafından onun geleceği bilmesi 

şeklinde yorumlanmıştır.6 

Ca'fer es-Sâdık, Medine'de vefat etmiştir. Şiî rivayetler onun Abbasî 

Halifesi EbûCa'fer el-Mansûr tarafından zehirlenerek öldürüldüğü şeklindedir.7 

Cenazesi Cennetü'l-Baki’de babası Muhammed el-Bâkır ve dedesi 

                                                                                                                                                                 
3 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3; Yunus Emre Gördük, İmam Cafer-i Sadık ve Ona İsnad 

Edilen İşarî Tefsir, 81-83. 
4Kasas, 28/5. 
5 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3;  Yunus Emre Gördük, İmam Cafer-i Sadık ve Ona İsnad 

Edilen İşarî Tefsir, 81-83. 
6 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3; Yunus Emre Gördük, İmam Cafer-i Sadık ve Ona İsnad 

Edilen İşarî Tefsir, 81-83. 
7 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3. 
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Zeynelâbidîn'in kabirlerinin yanına defnedilmiştir. Mezarı Vehhâbîler'in 

tahribine kadar ziyaret mahalli olarak kalmıştır.8 

İmam Cafer’in, amcası Hüseyin b. Ali Zeynelâbidîn'in kızı olan ilk 

hanımı Fatma'dan İsmail, Abdullah, ÜmmüFerve; Hamide el-Berberiyye adlı 

ikinci hanımından Mûsâ, İshak, Fâtıma, Muhammed; diğer hanımlarından da 

Abbas, Ali ve Esma olmak üzere on çocuğu olmuştur.  

Hadis, tefsir, fıkıh, akaid,  lügat ve tarih gibi alanlarda yoğun bir faali-

yetin görüldüğü, değişik fikir ve görüşlerin ortaya çıktığı h. II. (VIII.) yüzyılda 

İslâmî konulardaki düşüncelerini bir disiplin haline getiren Ca'fer es-Sâdık, bu-

nun yanında sapık fırkalarla mücadele etmekten de geri durmamış, bu sebeple 

de çağdaşlarının takdirini kazanmıştır.9 

İsnâ-Aşeriyye'ye göre O, felsefî, tasavvufî, fıkhî, kimyevî ve tabii 

bütün ilimlere, ayrıca Zebur, Tevrat, İncil'e ve Hz. İbrahim'in suhufuna 

muttalidir. Bunun yanında, her türlü helâl ve harama hatta geçmiş ve 

gelecekteki bilgi ve haberleri ihtiva eden cifr ilmine de vâkıf bir kişi olarak 

kabul edilir. Bazı müfrit Şiilere göre, Cafer-i Sadık’ın başlangıçtan kıyamete 

kadar olmuş ve olacak her şeyi Hz. Peygamber'den veraset yoluyla öğrenmiş 

olduğuna inanılır. Onlar bunu İmama izafe edilen şu söze dayandırırlar: “Beni 

kaybetmeden önce bana sorunuz. Benden sonra kimse bizim 

söyleyeceklerimizi söylemez.” 10 

Aşırı bazı Şii ekoller,11Ca'fer es-Sâdık hakkında daha aşırı fikirler ileri 

sürerek, onun Ali'den üstün, mehdî, peygamber ve hatta ilâh olduğunu iddia 

etmişlerdir.12 Mesnetsiz olan bu iddialar İmama zarar vermekten öte bir işe 

yaramamıştır. Zaten bu fikirler itibar görmediği için zaman içerisinde terk 

                                                             
8 İslam Ansiklopedisi, c. VII. S. 1-3. 
9 Yunus Emre Gördük, İmam Cafer-i Sadık ve Ona İsnad Edilen İşarî Tefsir, s. 97. 
10Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  13. 
11Hattâbiyye, Bezîgıyye, Umeyriyye, Nâvûsiyye ve Mufaddaliyye gibi. 
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edilmiştir. İmam Câ'fer de bunlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını her fırsatta 

çevresindeki talebe ve arkadaşlarına bildirmiş, İslâm ülkelerine de mektuplar 

yazarak, bu durumu her tarafa duyurmuştur. Fakat maalesef ona olan sevginin 

ölçüsünü kaçıran bir kesim, onun söylemediklerini ona nispet ederek, kendisine 

iyilik yerine zarar vermiştir.13 Mesela İbnTeymiyye’nin: “Cafer Sadık 

hakkındaki yalanlar çok yaygındır. Âlimlerin ve güvenilir kişilerin ondan 

naklettikleri rivayetler belli olup ona iftira edenlerin rivayetlerine ters 

düşmektedir”14 ifadesi bu konuya işaret etmektedir. Çağdaş Şii âlimlerden 

Murtaza Mutahharî’nin “Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edildiğine ağlamak 

yerine O’nun adına uydurulmuş haberlere ağlamak gerekir”15 sözleri de bu 

konudaki aşırılığın vahametini göstermesi bakımından anlamlıdır.  

Şiilere göre İmam Câfer’in ilmi önce kesbî olarak başlamış, sonra 

vehbî ilimle ve ilhamla desteklenmiştir. Bu yüzden İmâmiye mezhebi 

mensupları, imamların ve bu arada Câfer-i Sâdık’ın hatadan sâlim olduğu 

inancındadırlar. Zira onlara göre imamların bilgisi hata ihtimali bulunmayan 

ledünni bilgi türündendir.  Dolayısıyla Ca'fer es-Sâdık'ın fıkıhla ilgili görüşleri 

de delillerden istinbat edilerek ulaşılmış aklî bilgiler olmayıp, Hz. 

Peygamber'den kendisine intikal eden ilâhî bilginin sonucudur. Öyle ki Müfrit 

bir kısım Şia’ya göre O, helâl ve haramlarla ilgili gerçekleri bilmek için diğer 

müçtehitler gibi içtihat ederek belli bir hükme ulaşma durumunda 

değildir.16Şîa'ya göre imamların bilgisi hata ihtimali bulunmayan ledünnîbilgi 

türünden olduğu için, Ca'fer es-Sâdık'ın fıkıhla ilgili görüşleri de delillerinden 

istinbat edilerek ulaşılmış aklî bilgiler olmayıp Hz. Peygamber'den kendisine 

                                                                                                                                                                 
12 İslam Ansiklopedisi, c. VII. s. 1-3. Bu konudaki örnekler ve ayrıntılar için bkz. Cahit Kutlu, 

Şia’nın Hadis Vaz’ındaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 1995. 

13 Çalışmamızın çerçevesini aşan bu konunun müstakil olarak ve ayrıntılı bir biçimde 
araştırılması ve İmam hakkındaki şüphelerin ortaya çıkarılarak giderilmesi gerekmektedir. 
Şia’nın hadis uydurma faaliyetlerindeki yeri ve İmam Cafer-i Sadık’ın bu konudaki tavrı için 
bkz. Cahit Kutlu, Şia’nın Hadis Vaz’ındaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995.    

14 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Cahit Kutlu, age. s. 55-58. 
15 Murtaza Mutahhari, Hüseynî Yiğitlik, (terc. Hasan Kanatlı, İstanbul, 1991.  
16Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık, s. 14-16.  
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intikal eden ilâhî bilgidir. Bu sebeple O, helâl ve haramlarla ilgili gerçekleri 

bilmek için diğer müçtehitler gibi içtihat ederek belli bir hükme ulaşma 

durumunda değildir.17 

Ehl-i sünnet âlimleri ise Ca'fer es-Sâdık'ı. başta Kitap ve Sünnet 

olmak üzere dayanacağı kaynaklan ve içtihadında uygulayacağı metotları 

bulunan ve kesinlikle masum olmayan bir müçtehid olarak kabul etmektedirler. 

Şii gruplar Ca'fer es-Sâdık'a pek çok mucize isnat etmiş, bütün dua ve 

dileklerinin kabul olunduğunu, dünyadaki bütün lisanları bildiğini iddia ederek, 

hemen her konuda söylenmiş hikmetli sözlerinin bulunduğunu ileri 

sürmüşlerdir.18Ehl-i Sünnet, daha mu’tedil bir yol izleyerek Ca'fer'i Sadık’ı,  

hadisle uğraşan, fıkıhta müctehid derecesine ulaşmış, sezgi gücü yüksek, doğru 

sözlü, rivayetlerine ve görüşlerine güvenilir bir hadis ve fıkıh âlimi olarak 

değerlendirmektedir. Ehl-i Sünnet âlimlerinin tamamı Onun sika ve sadûk 

olduğunda ittifak etmişlerdir. 

Her halükarda İmam Câ'fer-i Sâdık, (ö  148/765), etrafında toplanan 

ve onun içtihatlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları; önceleri 

fıkhî olup daha sonra siyasi bir yapıya da büründürülen Caferi mezhebin 

kurucusudur. Sünni, Şii ve özellikle de tasavvuf ekolleri tarafından büyük bir 

veli ve kendisini ilme vermiş bir İslam âlimi olarak kabul edilmiştir.19   

Ehl-i sünnet âlimleri ise Ca'fer es-Sâdık'ı, başta Kitap ve Sünnet 

olmak üzere kaynaklara bağlı ve içtihadında kendine mahsus metotları olan ve 

kesinlikle masum olmayan bir müçtehit olarak kabul etmektedirler. 

Ebû Hanife, İmam Mâlik ve Süfyân-i Sevrî gibi ehl-i sünnetin büyük 

imamları, CâferiSâdık’tan ilim öğrenmişlerdir. Ebû Hanife, Hicaz'a gidip, iki 

                                                             
17 Bkz. İslam Ansiklopedisi, Cafer-i Sadık maddesi. 
18 Bkz. İslam Ansiklopedisi, Cafer-i Sadık maddesi. 
19 Muhammed Ebu Zehra, el-İmam Cafer, çeviren İbrahim Tüfekçi, Şafak Yayınları,  İstanbul, 

1992, s. 77. 
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yıl Câfer’in yanında kalmış, ondan çok şeyler öğrenmiş ve "Eğer bu iki yıl 

olmasaydı Nûman mahvolurdu" demiştir.   

Yine Ebu Hanife onunla ilgili bir görüşmesini şöyle anlatır: “Ondan 

daha fakihini görmedim. Bir gün halife Mansur İmamdan dolayı insanlar 

ihtilafa düşüyorlar dedi. Ben de kırk tane soru hazırlayıp İmam’a sordum. Her 

birisi için; sizin görüşünüz şudur, Medinelilerin görüşü şöyledir. Bizim 

görüşümüz de budur” diyerek tek tek cevap verdi. Bunu üzerine ona olan 

itimadım arttı”20 

Câfer-i Sâdıkın, ahlâk, fazilet ve takvada ileri bir kişiliğe sahip bir 

imam olduğu, İmam Mâlik’in onun hakkında söylediği şu sözden 

anlaşılmaktadır: "O, üç halde bulunurdu: Ya namaz kılar, ya oruç tutar veya 

Kur'an okurdu. Hiç bir zaman temiz olmadan Allah Resûlü’nü ağzına almazdı. 

Boş yere konuşmazdı. Kendisini her gördüğümde yerinden kalkar, altındaki 

minderi bana verirdi."   

Ca'fer es-Sâdık, fıkıh ve hadis’in yanında tasavvuf tarihinde de önemli 

bir yere sahiptir. İlk sûfîlerin hayat hikâyelerini anlatan Ebû Nasır es-Serrâc, 

EbûTâlib el-Mekkî, Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî ve Abdülkerîm el-

Kuşeyrî gibi mutasavvıf müelliflerin ondan hiç bahsetmemiş veya nadiren 

atıfta bulunmuş olmalarına karşılık EbûNuaym el-İsfahânîHilyetü'l-Evliya’da 

kendisine geniş yer ayırmıştır. Attâr ise Tezkiretü'I-Evliya adlı eserine onunla 

başlar. Bütün sûfîlerin evliyadan saydıkları Ca'fer es-Sâdık tarikat silsilelerinde 

de önemli bir yer tutar. Nakşibendiye ve Bektaşiyye mensupları ona tarikat 

silsilelerinde yer verir, Bâyezîd-i Bistâmî'yi onun müridi olarak görürler.  Bir 

tarikat olmaktan çok tasavvufi bir tavrı ifade eden Aşkıyye mensupları 

silsilelerini Ca'fer es-Sâdık'la başlatırlar. Ni'metullâhiyye, Nûrbahşiyye ve 

Zehebiyye gibi Şiî tarikatları da onun tasavvuf bakımından önemini kabul 

etmişlerdir. Bununla beraber genel olarak Şîa, Ca'fer es-Sâdık'ın tasavvufla 

                                                             
20Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  s.18. 
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hiçbir ilgisinin bulunmadığını, sûfîleri kendisine düşman bildiğini ve onlarla 

mücadele etmeyi dinî bir görev saydığını ileri sürerler.21 

Cefr, havas, tılsım gibi birtakım gizli ilimlerin, gaybı ve geleceği 

bilme ile ilgili bazı olağan üstü yeteneklerin ona nispet edilmesi daha ziyade 

son dönem mutasavvıfları için ilgi çekici olmuş, bu ise birçok hurafe inanç ve 

uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.22 

İnsanların din konusunda bilmeleri zaruri olan başlıca hususları, 

Allah'ı kâinatın yaratıcısı ve yöneticisi olarak tanımak, O'nun nimetlerini ve 

O'na karşı yapılması gereken vazifeleri bilmek, küfür ve irtidada sebep olacak 

şeylere vâkıf olmak şeklinde gösteren Ca’fer es-Sâdık'a göre Allah hiçbir şeye 

benzemez, hiçbir şey de O'na benzemez. Allah kulların tasavvur ettiği her türlü 

hayal ve vehmin ötesindedir. Gözler O'nu idrak edemez. Ca'fer, Hz. 

Peygamber'in Miraç’ta Allah'ı görüp görmediği hususu kendisine sorulduğunda 

"kalbiyle gördü" şeklinde cevap vermiştir. İnsanların İhtiyarî fiillerinin 

kendilerine nispet edileceğini, fiillerin hayır veya şer olmasından dolayı 

mükâfat ve ceza göreceklerini belirten Ca'fer es-Sâdık. Kıyamet gününde 

Allah'ın bütün mahlûkatı toplayacağını, onları emirlerini yerine getirmemekten 

dolayı mesul tutacağını, iradeleri dışında mâruz kaldıkları şeylerden dolayı ise 

sorumlu tutmayacağını söylemiştir. Büyük günah işleyen kimsenin durumu 

hakkında ona nispet edilen görüş, günahkâr müminin günahı miktarınca azap 

gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği şeklindedir. O, büyük 

günahları şöyle sıralar:  Şirk, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, ebeveyne 

itaatsizlik, adam öldürmek, namuslu kadınlara zina isnadında bulunmak, yetim 

malı yemek, savaştan kaçmak, yalan yere yemin etmek, ribâ, zina, hıyanet, 

zekât vermemek, yalancı şahitlik, içki içmek, namazı terk etmek. Ayrıca ahdi 

bozmak, akrabalık münasebetini kesmek, yalan söylemek, Allah'a karşı 

nankörlük, ölçü ve tartıda hile yapmak, livâta ve bid'at olmak da İmam’a göre 

                                                             
21 İslam Ansiklopedisi, 7/1-3. 
22 İslam Ansiklopedisi, 7/1-3. 
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büyük günahlardandır. Görüldüğü gibi itikadi konularda Cafer-i Sadk’ınEhl-i 

Sünnetten pek farkı yoktur.23 

Eserleri: 

Cafer es-Sâdık'ın değişik konularda çok sayıda kitap ve risale yazdığı 

kaynaklardan anlaşılmaktadır. İlmî yetkinliği ruhanî liderliği ile birleşince 

onun adına özel bir otorite anlamı katmıştır. Bu durumundan dolayı da hem şii 

hem de sünni kesimler ona özel bir değer vermişlerdir. Dolayısıyla da ona izafe 

edilen çok sayıda eser ortaya çıkmıştır. Bazı kaynaklarda 13, bazılarında 22, 

bazılarında ise bu rakam 32 olarak verilmiştir.24 Ancak binlerce talebe 

yetiştirmesine ve yüzlerce kişiye hadis imla ettirmesine rağmen hadis alanında 

bir eserinin olmaması dikkat çekici bir durumdur.  Dini konuların dışında 

pozitif ilimlerle de ilgilenmiş olan İmam Cafer,  Evrenin sırları, Sema ve 

Felekler, Ay, Güneş ve Yıldızları konu alan astronomi alanlarında da 

kendinden söz ettirmiştir.25   Yaşadığı dönem, çevresi, ilmî ve dinî şahsiyeti 

dikkate alınırsa bilhassa kimya ve cefr konularındaki kitapların büyük bir 

kısmının ona nispeti şüpheli olarak kabul edilmektedir.26 

Bu konuda hayli müsamahakâr olanlar bile İmam Ca'fer'in bu 

alanlarda eser yazıp yazmadığının bilinmediğini söylemektedirler  Aslında 

İmamın öğrencisi olduğunu söyleyen ve onu söz konusu ilimlerde otorite kabul 

eden Cabir İbnHayyan, İmam Cafer’in bütün risalelerini toplayarak bin sayfa 

tutan bir kitap yazmıştır.27 Ancak bu kitapta Caferi Sadık’ın söz konusu 

ilimlerle ilgili bir tek eserinin bile adını zikretmemesi, bu eserler üzerindeki te-

reddütleri daha da arttırmıştır 28 

Ca'fer es-Sâdık'ın zamanımıza ulaşan eserlerinin bazıları şunlardır: 

                                                             
23 İslam Ansiklopedisi, 7/1-3. 
24Tarihu’t-Turasi’l Arabî, Arapça çev. Mahmut FehmîHicazî, I-VIII, Riyad, 1982. 1/269. 
25Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  13. 
26 Ona izafe edilen eserler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yunus Emre Görgülü, age.160-190 
27İbnHallikân, Vefeyâtü'l-A’yân, Mısır 1948, I, 291. 
28Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  s.13. 
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Misbâhu'ş-Şerî'a ve Miftâhu'l-Hakîka:   

Ca'fer es-Sâdık'in dinî ve ahlâkî muhtevalı sözlerinin 100 bab’da ele 

alındığı bu eserin çeşitli yazma nüshaları British Museum'da, Meşhed ve 

Haydarâbâd Osmaniye Üniversitesi kütüphanelerinde bulunmaktadır  Kitap 

Delhi (1856), Tebriz (1278) ve Tahran'da (1314) yayımlanmış, ayrıca Farsça 

tercüme ve şerhiyle birlikte Hasan el-Mustafavî tarafından neşredilmiştir. 

Tefsîrü'l-Kur’ân:  

En eski nüshası hicrî X  asra ait olan bu eserin Bankipûr, Bohâr ve 

Aligarh kütüphanelerinde yazmaları mevcuttur.   

Kitâbü'l-Cefr:  

El-Hâfiyefi'l-cefr, el-Hafiye fî 'ilmi'l-hurûf veya el-Hâfiye adlarıyla da 

anılan eserin yazma nüshaları British Museum'da, İskenderiye el-Mektebetü'l- 

Belediyye Dârü'l- Kütübi'I – Mısriyye (Tal'at), Süleymaniye (Cârullah) ve 

Köprülü kütüphanelerinde bulunmaktadır  

 

İhtilâcü'l-A'zâ:  

 İnsan organlarındaki titremeler ve bunların sebep olduğu 

hastalıklardan bahseden eserin yazma nüshaları Berlin Staatsbibliothek ile 

Gotha  Topkapı (III Ahmed) ve Kastamonu kütüphanelerinde mevcuttur  

Heyâkilü'n-Nûr (es-Sebca):  

Tılsımdan bahseden bu eserin iki nüshası BibliothequeNationale ve 

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir  

Esrârü'l-Vahy:  

Hicri X ve XIII. yüzyılda istinsah edilen iki yazması Süleymaniye 

Kütüphanesi'nde (Hamidiye ve Hasan Hüsnü Paşa) bulunan küçük bir risaledir. 
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Havâssü'l-Kur’âni'l-Azîm:  

Hicrî IV ve XI. yüzyılda istinsah edilmiş nüshalarının bulunduğu 

bilinen risalenin bir yazması Dârü'l-Kütübi'z-Zâhiriyye'dedir  

Kitâbü't-Tevhîdve'l-İhlîlce: 

Mufaddal b. Ömer'den rivayet edilen bu eser, Tevhîdü'l-Mufaddaî 

diye de anılır. Meşhed, Tebriz ve Kâzımiye kütüphanelerinde çeşitli nüshaları 

bulunan eser, Kitâbü't-Tevhîdve'l-Edilleve't-Tedbîr adıyla 1329'da İstanbul'da 

basılmış, Fahreddin et-Türkistânî tarafından 1065'te (1654) Farsça'ya 

çevrilmiştir  

Risâletü'l-Vesâyâve'l-Fusûl:  

Kimya ile ilgili olup, Risale fî 'İlmi'ş-Sınâave'l-Haceri'l-Mükerrem 

olarak da bilinir  Nuru Osmaniye, Râmpûr ve Halep kütüphanelerinde yazma 

nüshaları bulunan risale Almanca tercümesiyle birlikte J Ruska tarafından 

neşredilmiştir. 

Dü'â'ul-Cevşen:  

Birkaç varak hacmindeki risalenin hicrî XI. yüzyılda istinsah edilmiş 

bir nüshası BİbliothequeNationale'de bulunmaktadır.29 

Cafer-i Sadık’ın Hadis İlmindeki Yeri 

İmam Cafer-i Sadık,  hem Ehl-i Beyt mensubu hem de ilmi ve 

faziletiyle tabiin döneminin önemli âlimlerinden biri olması itibariyle, her 

dönemde kendisinden söz ettirmiştir.  Ayrıca kendisine tabi olanlar tarafından 

bir müçtehit olarak kabul edilmesi, hatta İmam Malik, Ebu Hanife, İmam 

Sevrî, Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said, İbnCüreyc gibi birçok müçtehit ve 

                                                             
29 Ona nispet edilen ancak burada yer almayan diğer kitap ve risaleler için bkz. Yunus Emre 

Gördük, age. 160-189. 
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mezhep imamına hocalık yapmış olması ve onların övgülerine ve iltifatlarına 

mazhar olması30 da onun önemini arttırmaktadır. 

Mesela İmam Azam Ebu Hanife (150/768) “Vallahi Cafer b. 

Muhammed es- Sadık’tan daha fakih (bilgin) birini görmedim.”31  İmam Malik 

( 179/796) de: “ İbadet, ilim ve takva bakımından ondan daha faziletlisini ne 

göz görmüş ne de kulak işitmiştir…” demiştir.32 

Kendi dönemi itibariyle bütün temel İslamî ilimlerde söz sahibi olan 

Cafer- i Sadık, hadis sahasında da önemli bir yere sahiptir33. Her ne kadar hadis 

alanında müstakil bir eseri olmasa da, hadis ilmine ve rivayetine çok önem 

vermiştir. Kendi yerine imam olarak tayin ettiği oğlu Musa Kazım’a ve onun 

şahsında bütün Müslümanlara bıraktığı vasiyetinde bu konuda şunları söyler: 

“Rasulullah’ın izini ve sünnetini takip edin ve emrettikleri ne ise onu harfiyen 

uygulayın. Heveslerinize ve kendi görüşlerinize göre hareket etmeyin, aksi 

takdirde dalalete düşersiniz. Şüphesiz Allah katında insanların en sapkını, 

Allah’ın göndermiş olduğu bir emir olmadığı halde, kendi hevasına ve 

görüşüne uyan kimsedir.”34 Sadece bu ifadeler bile onun sünnet konusundaki 

hassasiyeti açısından bize kayda değer ipuçları vermektedir.35 

İlmin beşiği olan Medine de yaşamış olması ve Onun döneminin aynı 

zamanda dini ilimlerin zirve yaptığı tabiin nesline denk gelmesi, İmam Cafer’e 

önemli bir avantaj sağlamıştır. Zira bu dönemde Medine Müfessirlerin, 

Muhaddislerin ve Fakihlerin yetiştiği bir ilim merkezidir.36 İmam Cafer bu 

mekân ve zamanı iyi değerlendirmiş ve Hz. Peygamberin manevi mirasına 

sahip çıkarak, bu mirasın sonraki nesillere intikalinde önemli rol oynamıştır. 

Medine’de oldukça kapsamlı bir medresede kaliteli bir eğitim vermiş ve çok 

                                                             
30Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  16-19. 
31Zehebî, Tezkire, 1/166. 
32 Muhsin el- Emin age. 1/664. 
33 İmam, yaşadığı dönemin bütün ilmi ve fikri meselelerini her yönüyle  
34 Muhammed el- Halili,  4/186,187; Yunus Emre Gördük, age. 93. 
35Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  13; Yunus Emre Gördük, 122-123. 
36 Yunus Emre Gördük age. 100. 
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sayıda talebe yetiştirmiştir.37 Kendi evinde teşkil ettiği ilmî ders halkalarında 

tefsir hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, edebiyat ve felsefe âlimlerinin müdavimi 

olduğu bir İslam üniversitesi mesabesinde idi.38Kufe’den Basra’ya, Vasıt’tan 

Hicaz’a kadar bölgenin birçok yerinden gelen talebeler, bu medresede eğitim 

almış ve ondan hadis öğrenip rivayet etmişlerdir.39 İmamın yetiştirdiği 

talebelerin birçoğu daha sonra tefsir, hadis, kelam ve fıkıhta otorite olmuşlar ve 

bu ilimlerin gelişip yayılmasına hizmet etmişlerdir.  

O, yaşadığı asrın ilmî ve fikrî meselelerini her yönüyle ihata eden bir 

bilgindi. Döneminin müspet ilimlerine ve dillerine de hâkim olan Cafer-i 

Sadık, başta hadis ve fıkıh olmak üzere bütün temel İslam bilimlerinde söz 

sahibi olmuş ve kendi döneminde hem Sünni hem de Şii çevrelerin itibar ettiği 

saygın bir konuma gelmiştir.  

Özellikle Şii hadis kaynaklarında ona atfedilen çok sayıda rivayet 

mevcuttur. Şia’da,  İmamların her türlü söz ve davranışlarının ve bütün 

tasarruflarının hadis kabul edildiği göz önünde bulundurulduğunda, ona ait 

olup hadis olarak kabul edilen rivayetlerin oldukça büyük bir yekûn tuttuğunu 

anlamak zor olmaz.  

Şii kaynaklar, Cafer-i Sadık’ın rivayet ettiği hadislerin değeri için ona 

ait olduğu belirtilen şu ifadelere yer vermektedirler:  “Benim hadisim babamın 

hadisi demektir. Babamın hadisi de dedemin hadisi demektir. Dedemin hadis 

Hüseyin’in hadisidir. Hüseyin’in hadisi de Hasan’ın hadisidir. Hasan’ın hadisi 

ise Emiru’lMü’minîn Ali’nin hadisi demektir. Ali’nin hadisi de Rasulullah’ın 

(as) hadisidir. Rasulullah’ın hadisi de Allah’ın sözüdür.”40 

                                                             
37Batılı bir araştırmacının ifadesiyle Sokratvarî bir okul teşkil ettirmiştir.  Bkz. Yunus Emre 

Gördük, age. 98.  
38 En-Nablûsî, el- İmam Cafer es-Sadık,  344. 
39Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  10-11. 
40el-Askerî, A.g.t, s.273. 
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İmam Cafer-i Sadık’ın bu yönü ile değerlendirilmesi başlı başına bir 

çalışmayı gerektirecek kadar geniş muhtevalı bir konudur. Konumuzun 

sınırlarının dışında kaldığı için bu konuya girmek istemiyoruz.  

Cafer-i Sadık, yaşadığı dönemde hadis uydurma faaliyetlerinin da 

yaygın olması itibariyle41 Hz. Peygamberin hadisleri konusuna özel önem 

vererek daha titiz davranmıştır. Çok sayıda hocası ve talebesi bulunmasına 

rağmen, Sünni hadis kaynaklarında ona ait az hadisin yer almış olması, onun 

bu titizliğini göstermektedir. Ancak Şii hadis kaynakları için aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir. Zira kendisine ait olmayan çok sayıda rivayet ona 

nispet edilmiştir. Bunun birçok sebebi vardır. Mesela Ehl-i Beyt’in maruz 

kaldığı zulümler ve diğer siyasi mülahazalar bunda etkili olmuş hususlardan 

birkaçıdır. Kendisinin isteği ve rızası dışında gelişmiş olan hadis uydurma 

faaliyetlerinde adının kullanılması, onu çok üzmüş ve şiddetli tepki 

göstermesine sebep olmuştur. Doğrusu İmam Buhari gibi titiz hadisçilerin 

ondan hadis almamasının altında yatan önemli nedenlerden birisi de Onun 

adına uydurulmuş rivayetlerin çokluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak bütün 

bunlara rağmen şu önemli hususu ifade etmeden geçmek bir eksiklik olacaktır. 

O da şudur: O dönemde yaşanan bütün ihtilaflara rağmen, bütün kesimler onun 

ilmi, fazileti ve yüksek ahlakı konusunda ittifak halinde olmuşlardır. Tabiin 

neslinin büyük imamlarının çoğu onun rivayetlerini almış ve nakletmişlerdir.42 

Bu durum O’nun her kes tarafından sika ve güvenilir olarak kabul edildiği 

anlamına gelmektedir.  

Biz burada onun Sünni hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerini konu 

edinerek tasnif dönemine ait temel hadis eserlerde özellikle de Kütüb-ü Sitte’de 

yer alan rivayetlerini değişik boyutlarıyla değerlendireceğiz. Ancak ondan önce 

İmam Cafer’in hem Sünni hem de Şii hadis şeyhlerini ve talebelerini kısaca 

tanıtmakta fayda vardır. 

                                                             
41 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Cahit Kutlu, age. S.55. 
42Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  15. 
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İmam Cafer’in Hadis Şeyhleri: 

İmam Cafer-i Sadık, babasından ve muasırı olan Ehl-i 

Beytfukahasındanhadîs rivayet ettiği gibi, Ehl-i Beyt’ten olmayan İslam 

fukahasından da birçok hadîs rivayet etmiştir. Onun hadis aldığı kimseler 

arasında anne tarafından dedesi Kâsım b. Muhammed b.Ebûbekir es-Sıddîk 

(108/726), baba tarafından ise dedesi İmam Zeynü’l-Âbidîn (94/713), babası 

İmam Muhammed b. Ali el- Bâkır (114/733) ve amcası İmam Zeyd b. Ali 

(122/740) vardır.  Ayrıca Ata b. EbîRebâhâ (114/732), Abdullah b. Abbâs’ın 

mevlâsıİkrime b. Abdullah el-Berberî (105/723), Ubeydullah b. EbîRâfi’(Hz. 

Ali’nin kâtibi), Urve b. Zübeyr, Nafi’ (İbn Ömer’in mevlası) (117/735), 

İbnŞihâb ez-Zührî (124/742), Muhammed b. el-Münkedir (130/748), Müslim b 

Ebî Meryem ve Abdurrahman b. el-Kâsım’danhadîs rivayet etmiştir.43 

Onun hadîs aldığı râvîler arasında, Şî’a’nın şiddetle karşı çıktığı Hz. 

Âişe (59/678), Abdullah İbn Abbâs (68/687) ve Kâsım b. Muhammed’in de 

(108/726) bulunması oldukça anlamlıdır. 

Gerek çağdaşı olan hadîsulemâsı, gerekse kendisinden sonra gelenler, 

İmam Ca’fer’în sika oluşuna, emanetine, hıfzına, sıdkına ve istikamet üzere 

oluşuna şahitlik ederek, Onu takdirle anmışlardır.  

İmam Ca’fer’den Hadis Rivayet Edenler: 

Ehl-i Beyt imamlarından yapılan rivayetlerin sayıca çokluğu açısından 

İmam Ca’fer es-Sâdık ilk sıradadır. Özellikle Ş’îa, ondan çok fazla rivayette 

bulunmuş; Ona ait olduğu söylenen rivayetler, Şia’nın en temel hadis kaynağı 

kabul edilen Usûl adlı eserde 400 başlık altında tasnif edilmiştir.  İmam 

Ca’fer’in: “Benim hadîsim (sözüm) babamın hadîsi, babamın hadîsi dedemin 

hadîsi, dedemin hadîsi Ali b. EbîTâlib’inhadîsi, Ali’nin 

hadîsiResulullah’ınhadîsi, Resulullah’ınhadîsi ise Allah’ın sözüdür” sözü hem 

                                                             
43 Yunus Emre Gördük, age. 123-125. 
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onun ifadelerinin hadis olarak algılanmasına hem de ona isnat edilen 

rivayetlerin çoğalmasında etkili olmuştur. 

Özellikle Şii kaynaklarda, yaklaşık 4 bin sika râvînin İmam Ca’fer es 

Sâdık’tan hadis aldığı rivayet edilir. Râvî sayısının bu kadar olması, ondan 

yapılan rivayet sayısının da tahmin edilenden çok daha fazla olacağını 

göstermektedir. Mesela sözü geçen Şii râvîlerden sadece biri olan Eban b. 

Tağlib’in, O’ndan 30 bin hadis nakletmiş olduğu belirtilir. Şii rical âlimi el-

Keşşî, Rical isimli eserinde, İmam Ca’fer’e dayandırdığı senedle şu haberi 

nakleder: İmam Ca’fer şöyle demiştir: “Eban b Tağlib benden 30 bin hadîs 

rivayet etmiştir.”Ebû’l-Abbâs en-Necaşî ise, meşhur eseri Ricâlü’n-Necaşî’de, 

İmam Rızâ’nınashâbından olan Hasan b. Ali el-Vüşşa’ya dayandırdığı senetle, 

İmam Cafer’in: “Bu mescidde (Kûfe Mescidi), 900 hadîs şeyhi benden hadîs 

almıştır” sözünü nakleder ve onların hepsinin: “İmam Ca’fer b. Muhammed 

bana şöyle anlattı” şeklinde rivayetlerde bulunduğunu belirtir.44 Şeyh Tûsî ise 

hadis ravilerini tanıttığı er-Ricâl isimli eserinde İmam Ca’fer es-Sâdık’tanhadîs 

alan 3.223 adet raviyialfabetik olarak sayar. Yine Şii müelliflerden el-Cündî’ye 

göre 400 râvî: “Ca’fer b. Muhammed şöyle dedi” diyerek ondan hadis rivayet 

etmiştir.45 

Şii muhaddisler, imamların masum olduklarını ve dolayısıyla 

sözlerinin de hüccet olduğuna inandıkları için, hadislerin senedini yazmayı 

gerekli görmemişlerdir. Bu anlayış da Ona olan rağbeti ve dolayısıyla da 

kendisine nispet edilen rivayetlerin artmasını kolaylaştırmıştır.  

Ayrıca Şî’a’nın, hadislerin sened zincirinde sadece İmam Ca’fer’e 

kadar olan kısmını rivayet etmekle yetinip, onunla Hz. Peygamber (s.a.v.) 

arasındaki sened’e önem vermemeleri, hadis uydurma faaliyetlerini ve 

imamların söylemedikleri birtakım aşırı fikirlerin onlara nispet edilmesini de 

kolaylaştırmıştır.  

                                                             
44Yunus Emre Gördük, age. 123, 124 
45Yunus Emre Gördük, age. 123, 124 
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İmam Ca’ferin, mana ile hadîs nakletmeyi caiz görmesi de bunda 

etkili olmuş bir unsurdur. Onun, Muhammed b. Müslim ile aralarındaki: 

“Sizden hadîs dinliyorum, fakat artırıp eksiltebiliyorum” dediğinde ona: 

“Hadîs’in kastettiği manayı ifade edersen, bir beis yok” diye cevap vermiş 

olması,46 İmamın mana ile hadis rivayetine cevaz verdiğini ifade etmektedir. 

Sünni hadis âlimlerine gelince;  Bütün sünni hadis imamları Onu sika 

kabul etmelerine rağmen Şia’nın bu aşırılıklarından dolayı İmam Buhari gibi 

bazı Sünni muhaddisler onun şahsına değil, ona isnat edilen rivayetlere karşı 

ihtiyatlı davranmışlardır. Ancak diğer taraftan başta EbûHanîfeNu’man b. Sabît 

el-Kûfî (150/768) olmak üzere, İmam Mâlik b. Enes el-Medenî (179-796), 

İmam Muhammed İdrîs eş-Şâfi’î (204/820), İmam Ahmed b. Hanbel 

(241/855), İmam Ca’fer es-Sâdık’tanhadîs rivayet etmişlerdir. Süfyân es-Sevrî 

(161/778), Şu’be b. Haccâc (160/777), SufyânİbnUyeyne (198/814), 

Muhammed, İsmâil, ve İshâk; EbûDâvûd (275/888), Tirmizî (384/995) ve 

Dârekutnî  (384/995) gibi Sünni imamlar ve muhaddisler de ondan hadîs 

almışlardır. Mesela bu ravilerden biri olan İmam Mâlik,  bir rivayetinde: 

“Bizzat sika olan İmam Ca’fer bana anlattı” der. İmam Müslim’de (261/875) 

Sahîh’inde ondan rivayet edilen hadîslere yer verir.47 

İmam Ca’fer es-Sâdık’tanhadîs rivayet eden diğer şahsiyetlerden 

bazıları da şunlardır:  

İbrâhim b. Edhem (162/779), Mâlik b.Dînâr (131/748), EbâYezîd el-

Bestâmî (262/876), Vâsıl b. ‘Atâ el-Gazzâl (131/748), Tayfur es-Sekâ, Eyyûb 

es-Sahtiyânî, Abdulmelik b. Abdulazîzİbn-i Cüreyc, EbûEyyûb es-Sicistânî, 

Hasan b. Sâlih, Amr b. Dînar, Hâtim b. İsmâil (180/797),Yahyâb.Sa’îd b. 

Ferrûh el-Kattân el-Basrî (198/814), Süleymân b. Bilal, Ca’fer b. 

Gıyâs(194/810), İsmâil b. Ca’fer b. EbîKesîr el-Ensârî (180/797), İbrâhim b. 

                                                             
46Yunus Emre Gördük, age. 123, 124 
47KütübüTis’a İmamlarının Cafer-i Sadıktan rivayet ettikleri hadislerle ilgili ayrıntılı bilgi için 

bkz. Merviyat’ı- İmam Cafer-i Sadık, Yasir Musa Basılmamış Yükseklisans Tezi, 2006.  
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Muhammed b. EbîYahyâ el- Eslemî(191/807), Abdülazîz b. Muhammed ed-

Derâverdî, İbnEbîHâzim, İbnİshâk, Vüheyb b. Hâlid, EbûÂsımed-Dahhâk b. 

Mahled en-Nebîl, Eban b. Tağlib (141/759), İsmaîl b. Ca’fer, Hasan b. Sâlih b. 

Hayy (169/786), Ebû Bekir b. Ayyâş’ın (193/809) kardeşi Hasan b.Ayyâş, 

Züheyr b. Muhammed et- Temîmî (162/778) Zeyd b. el-Hasan el-Enmâtî, Sa’îd 

b. Süfyân el- Eslemî, Abdullah b. Meymûn el el-Kaddâh, Abdülazîzb.İmrân ez-

Zührî, Osman b. Ferkad el-Attâr, Muhammed b. İshâk b. Yesâr(151/768), 

Muhammed b. Sabît el-Bünânî, Muhammed b. Meymûn ez-Za’ferânî, Müslim 

b. Hâlid ez-Zencî, Muâviye b. Ammâred-Dühnî, Mûsâ b. Umeyr el Kureşî, 

EbûCa’fer er-Râzî(329/941), çağdaşı olan Yahyâ b. Sa’îd el-Ensârî(143/760), 

ondan önce vefat eden Yezîd b. Abdullah el-Hâd, Şeyb b Uyeyne, Hafs b, 

Gıyâs(194/810), Abdülvehhâb b. Abdülmecîd es-Sekafî.48 

Bu kadar çok kişinin ondan ders almasının ve hadîs nakletmesinin 

sebebi, İmam Ca’fer es-Sâdık’ın ilmi ve fazileti ile Peygamber soyundan 

olmasının yanında Onun Emevîler’in son dönemi ile Abbâsîler’in ilk 

döneminde yaşamış olmasına bağlanır. Onun hayatının ilk döneminde, Ehl-i 

Beyt’inEmevîler’den gördüğü zulüm, insanları Ona ve Onun ilmine daha fazla 

sahip çıkmaya sevk etmiştir. Abbâsîler döneminde ise idareciler, Ehl-i Beyt’e 

mensup olan İmam Ca’fer gibi Hâşimî soyundan geldikleri için Onunla iftihar 

etmiş ve ilmini neşretmesine zemin hazırlamışlardır. Ancak fitne olayları baş 

gösterince siyasi mülahazalardan dolayı sıkıntılar baş göstermiştir. Fakat buna 

rağmen hiçbir mülahaza ona olan itibarı ve saygıyı zedelememiştir. 

Hadîs Rivayeti Açısından İmam Ca’fer: 

İmam Ca’fer es-Sâdık’ın doğruluğu ve güvenirliği bütün ömrü 

boyunca ve hayatının her safhasında tartışmasız kabul edilmiştir. Nitekim ona 

“sâdık” denmesinin sebebi de onun dosdoğru olmasındandır. Hadis ilmi ve 

rivayeti bakımından da bu durum değişmemiştir. Şiada zaten masum kabul 

edildiği için konu tartışmaya kapalıdır. Ehl-i Sünnet hadis İmamları tarafından 

                                                             
48 Yunus Emre Gördük, age. 123-125 
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da sika kabul edilmiş ve hadislerine itibar edilmiştir. Nitekim İmam  Zehebî, 

Cafer-i Sadık’ın tertemiz, sâdık ve adalet sahibi bir şahsiyet olduğunu 

söyleyerek; Yahya b. Said el- Kattan’ın Onun için “sika ve emin”; Ebu 

Hatim’in, “misilsiz; İbn Main’in “sika” dediğini nakleder.49 

İmam Zehebî, Ca’fer es-Sâdık’ın tertemiz, sâdık, adalet sahibi, şânı 

büyük bir şahsiyet olduğunu belirterek hadis âlimleri tarafından  “ sika ve 

emin” bir râvi kabul edildiğini ifade eder. İbn Hacer ise Onun fakih ve son 

derece doğru bir zât olduğunu söyler.50 

Ancak İmam Ca’fer’den rivayet edilen hadîslere, bazı âlimler 

tarafından temkinle yaklaşılması, hadîs alma kriterleri açısından bir gereklilik 

olarak kabul edilmiştir. Çünkü hadîsin senedi, onun sıhhat derecesini 

belirleyici en önemli unsurlarından birisidir. İmam Ca’fer ise hadîs bilginlerine 

göre hakkında birçok haber uydurulup kendisine izâfe edilen en önemli 

şahsiyetler arasında kabul edilmektedir.  Zira hadis uydurma faaliyetlerinin 

yoğun olduğu dönemde yaşadığı için, Şia tarafından sahiplenilip, bulunduğu 

konum suiistimal edilmiş ve çok sayıda uydurma haber ona nispet edilmiştir.   

Bunun yanında bazı muhaddislerin de Onun şahsına değil, ona 

dayandırılan rivayetlere kayd-i ihtiyat ile yaklaşmışlardır. Mesela, İmam 

Mâlikin, Abbâsîler yönetime geçene kadar Ca’fer’denhadîs rivayet etmediği,  

arkadaşlarının da ona tabi olarak o zamana kadar İmam Ca’fer’den hadis 

almadıkları belirtilir.51 

 Bunlardan anlaşıldığı üzere, İmamın sıdkında ve hadîs naklinde asla 

herhangi bir şüphe yoktur. Ancak onun rivayetlerine siyasî baskı ve zorlamalar 

sebebiyle soğuk bakıldığı olmuştur.52 

                                                             
49Zehebî, Mizanu’lİ’tidal, 1/415; Tezkire, 1/166. 
50 Yunus Emre Gördük, age. 127, 128. 
51 Yunus Emre Gördük, age. 128-130. 
52 Yunus Emre Gördük, age. 127-130. 
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Cafer-i Sadık’ın kendisine izafe edilen eserlerde değişik amaçlarla 

çokça hadis kullandığı bilinmektedir. İlgili konuya delil ve destek olarak 

hadislere yer verdiği gibi ayetlerin tefsiri sadedinde de çokça hadis 

kullanmıştır. Mesela Ona izafe edilen tefsirinde söz konusu amaçlarla çok 

sayıda hadis kullanmıştır.53 

 İmam Ca’fer’denmervî olan hadîsler, Buhârî’nin el-Câmî’us-Sahîh’i 

dışında; başta Sahîh-Müslim olmak üzere, Kütüb-ü Sitte’yi oluşturan diğer 

hadîs kaynaklarının neredeyse tamamında yer almıştır. 

Buhâri’nin bu eserinde Ca'fer-şi Sadık’ın rivayetlerine yer vermemesi, 

yukarıda da belirtildiği gibi ona güvenmemesinden veya onun hadis konusunda 

zayıf oluşu yüzünden değildir. Bilakis, o dönemde Şia’nın ve Hariciliğin 

etkisiyle hadis uydurma faaliyetlerinin çoğalması, bu vesileyle Cafer-i Sadk’ın 

meclisine girip çıkan bazı kimselerin kendisinin söylemediği münker ve mevzu 

hadisleri ona isnat etmeleri sebebiyle alınmış bir tedbirden dolayıdır.54 Örneğin 

İmam Ca’fer’e dayandırılan:  “… Vallahi ben semâvât ve arz’ın içinde; ikisi 

arasında ve ikisinin de ötesinde olanı bilirim”55 dediğine dair rivayetler 

oldukça dikkat çekicidir. 

Genel kanaate göre İmam Buhârî’nin ondan gelen rivayetlerden 

kaçınmasının esas sebebi, asla İmam Ca’fer’e itimatsızlık değil, rivayeti ona 

dayandıran senet zincirlerindeki problemli ravilerden dolayıdır. Yoksa İmam 

Buhârî’nin, İmam Ca’fer es-Sâdık’a yönelik herhangi bir tavrının olması 

düşünülemez. Bize göre, burada hadîsin emniyeti açısından bir tedbir 

mülâhazası söz konusudur. Mesela Şii müelliflerden Neşşâr, Şerîk b. 

Abdullah’ın şu ifadesi bu durumun vahametini gösteren önemli bir delildir:  

“İmam Ca’fer es-Sâdık, sâlih, takvâ sahibi bir Müslümandı. Cahiller çeşitli 

                                                             
53 İlgili tefsir üzerine çalışan Yunus Emre Gördük söz konusu hadislerin hangi ayetlerin 

tefsirinde kullanıldıklarını tespit ederek tahriçlerini yapmıştır. Buna göre İmam Cafer-i 
Sadık’ın kullandığı hadislerin KütbüTis’a başta olmak üzere Sünni hadis kaynaklarında yer 
aldığı görülmektedir.Bkz. Yunus Emre Gördük, age.248-272. 

54Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  , 16, 22. 
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uydurma ve mevzû haberleri, para ve menfaatler karşılığı, “İmam Ca’fer bize 

şöyle anlattı” diyerek onun sözlerine kattılar ve insanları aldatmaya 

kalkıştılar.”56 İmamın masumiyetini kabul eden Şii bir muhaddisin bu itirafı 

bile Onun isminin ne kadar kötüye kullanıldığını açıkça göstermektedir.  

Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur: Çeşitli 

uydurmaların ona izâfe edilerek rivayet edilmesi57 bile, aslında İmam Ca’fer 

es-Sâdık’ın ne kadar önemli, saygın ve sözü hüccet kabul edilen bir şahsiyet 

olduğunu göstermektedir. Zira asılsız rivayetler ile çeşitli söz ve görüşler, 

İmam Ca’fer gibi kudsî bir kaynağa bağlanarak tedlis58 yoluyla uydurma 

rivayete güvenirlilik vasfı kazandırılmak istenmiştir. Bir yönüyle bu hususlar,  

ona olan itimadı ve güveni ortaya koyan önemli tespitlerdir. 

Önemine binaen tekrar etmek gerekir ki İmam Buhari’nin Sahih’inde 

İmam Cafer’e ait rivayetlerin yer almaması Onun şahsına olan itimatsızlıktan 

değil bilakis yukarıda ifade ettiğimiz mülahazalardan dolayıdır. Zira Buhari 

sahihine hadis alırken çok sıkı ve titiz davranarak bazı önemli şartlar ileri 

sürmüştür. Bu sebeple de Cafer-i Sadık’ın ismi kullanılarak rivayet edilen zayıf 

veya uydrma hadislerin kendi Sahihine sızmasına fırsat vermemiştir. Halbuki 

Buhârî’ninEdebü'I-Müfred ve Tarih-i Kebir ile Tarih-i Sağir gibi diğer 

eserlerinde onun rivayetlerine yer verdiğini görüyoruz. Ayrıca Buhari’nin Ehl-i 

Beyt mensuplarının birçoğundan hadis aldığı da bilinmektedir.59 Diğer taraftan 

Cafer-i Sadık ile İmam Buhari arasında bir asra yakın bir zaman aralığı 

bulunduğu, Buhari’nin, Onun birçok talebesiyle görüştüğü ve hadis toplamak 

amacıyla onlarla birlikte seyahatlerde bulunduğu da bilinmektedir. Bütün 

bunlar İmam Buhari’nin Cafer-i Sadık’a karşı bir ön yargı içinde olmadığını 

                                                                                                                                                                 
55Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  , 16, 22. 
56Yunus Emre Gördük, age.248-272. 
57 Şia’da hadis uydurma faaliyetleri için bkz. Cahit Kutlu, age.  
58Tedlis hadis ilminde hadis almadığı bir sika ravinin adını kullanarak aldatma yoluyla ondan 

rivayet etmiş gibi hadisi ona dayandırmasıdır.  
59Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  22. 
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göstermektedir.60 Onun bu tutumu yukarıda ifade edildiği gibi sadece İmama 

atfedilen rivayet zincirlerinde yer alan problemli ravilere karşı bir önlemdir.   

Buna rağmen Buhari’nin Cafer-i Sadık’ı hüccet olarak kabul 

etmediğini iddia edenler yok değildir. Mesela: Yahya b. Said el Kattan’ın: 

 “içimde ona karşı bir şüphe var. Bana göre Mücahid ondan daha 

iyidir” dediği, ayrıca Malik b. Enes’in ondan rivayetleri konusunda da bazı 

şüphelerin bulunduğu belirtilmektedir. Ancak bunlar azınlıkta olup iddiaları 

sağlam bir asla dayanmamaktadır.  

Hâlbuki müteşeddit olarak kabul edilen birçok münekkit muhaddis 

tarafından bile Cafer-i Sadık güvenilir kabul edilmektedir. Mesela Ebu Hanife, 

İmam Şafii, Yahya b. Main ve İbnEbi Hatim gibi âlimler onu sika kabul 

etmişlerdir. İbnHibban’ın da onu sika kabul ederek:  “Cafer-i Sadık ilim, fazilet 

ve fıkıh yönünden ehl-i beytin efendisidir. Çocuklarının kendisine isnat 

ettikleri hariç, hadisleri delil olarak kullanılır” dediği belirtilmektedir.61 

Ca'fer es-Sâdık'ınEbûHanîfe ile Medine ve Irak'ta, Amr b. Ubeyd, Vâ-

sıl b. Atâ ve Hafs b. Salim ile de Mekke'de ilmî münakaşalar yaptığı 

bilinmektedir. Zürâre b. A'yen ile kardeşleri Bekir ve Hamrân, Cemîl b. Sâüh, 

Muhammed b. Müslim et-Tâifî, Büreyd b. Muâviye, Hişâm b. Hakem. Hişâm 

b. Salim. EbûBasîr. Muhammed e!-Halebî, Abdullah b. Sinan, Ebü's-Sabbâh 

el-Kinânî onun çok sayıdaki öğrencilerinden bazılarıdır.62 

Burada AhmedEmîn’in mevzu ile ilgili şu önemli tespitlerineve 

değerlendirmelerine yer vermekte fayda vardır: 

“Emevîler döneminde Muâviye’nin emri ile Hz. Ali’nin faziletine dair 

hadîsler zikredilmezken, Hz. Osman hakkındaki rivayetler çoğaltılmış, bazı 

                                                             
60Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  22. 
61 Kadir Evgin, Caferi İnanç Sisteminde Hadi Anlayışı, Din Bilimleri Akademik Araştırma 

Dergisi, IV (2004) Sayı I. S. 122-123. 
62Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  22-23. 
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hadîs toplayıcıları Emevîler’den korktukları için Ehl-i Beyt’inhadîslerini 

almamışlardır. Abbâsîler döneminde de durum çok farklı olmamıştır. Ehl-i 

Sünnet’in kitaplarında, Ehl-i Beyt’ten gelen hadîslerin çoğunun 

zikredilmemesinin kaynağı siyasî sebeplerle beraber; Şî’a’nın söylemedikleri 

birçok şeyi rivayet etmeleridir. Ayrıca Şî’a’nın Hz Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. 

Âişe, Muâviye gibi Hz. Ali taraftarı saymadıkları sahâbilerden rivayet edilen 

hadîsleri de kabul etmemeleri nedeniyle Ehl-i Beyt, hadîs konusunda müstakil 

kalmıştır. Bundan dolayıdır ki başta Buhârî ve Müslim olmak üzere Ehl-i 

Sünnet’inhadîslerini bir araya toplayan hadisçilerlerin yanı sıra el-Kuleynî ve 

et-Tûsî gibi Şî’a’nınhadîslerini bir araya toplayan muhaddisler de ortaya 

çıkmıştır. Böylece iki hadîs mecmuası türü ortaya çıkmıştır. Durum bu minval 

üzere olunca, Ehl-i Beyt’in büyüklerinden olan İmam Ca’fer es-Sâdık’a nispet 

edilen pek çok söz ve görüşün de sahih olanını olmayanından ayırmak oldukça 

zorlaşmıştır. Buhârî, İmam Ca’fer’denhadîs nakletmezken, Ehl-i 

Sünnet’inhadîs ricâli bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Tabakât sahibi İbnSa’d, 

“İmam Ca’fer çok hadîs rivayet etmiş, fakat delil getirmeyip zayıf kalmıştır. 

Defalarca, kendisine “ Sen bu hadîsi babandan dinledin mi?” diye sorulmuş; o 

ise, bazen “Evet” demiş, bazen de “Onun kitaplarında buldum” diyerek cevap 

vermiştir, der. Ebû Bekir b. Ayyâş’a,”İmam Ca’fer’e yetiştiğin halde neden 

ondan hadîs dinlemedin?” diye sorulduğunda:”Biz onun rivayet ettiği hadîsler 

için, bunlar bizzat senin işittiğin şeyler mi diye sorduk?” diye sorduk. O da 

“Hayır! Bunlar bize babalarımızdan rivayet olunanlardır” dedi, diyerek cevap 

vermiştir. İmam Şâfiî, Yahyâ b. Maîn ve başka birçok âlim ise, onun sika 

olduğuna hükmetmişlerdir. Biz de hiçbir kaynakta onun yalan ile itham 

edildiğini görmedik. Ancak ondan rivayet yapmayanlar onu, duyduğunu 

kaydetmemekle, kitaplardan okuduğunu söylemekle itham etmişlerdir. Nitekim 

bu durum, muhaddislerin bakış açısına göre bir eksikliktir. Bazı muhaddisler 

ise, ondan sika râvilerin yaptıkları rivayetleri almışlardır. İbnHibbân ise, 

“İmam Ca’fer, kavrayış, ilim ve fazilet bakımından Ehl-i Beyt’in 

büyüklerindendi. Sadece evladının değil, başkalarının da ondan rivayette 
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bulunması, onun hadîsininhuccet olduğunu gösterir. Ben, ondan gelen 

senedlihadîslere itibar ettim; onun hadîslerini sabit hadîsleremuhâlefeti 

olmayan doğru hadîsler buldum; bundan başka herhangi bir ithamla O’nu 

yıpratmak imkânsızdır” demiştir.63 

Cafer-i Sadık’ın Sünni hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerinin 

konu, kaynak ve sayı bakımından genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa 

şunları söylemek mümkündür: 

Buhari’nin Camiu’s-Sahih’i hariç KütübüSitte’nin tamamında Cafer-i 

Sadık’a ait rivayetler yer almaktadır. Ayrıca o döneme ait 

Taberani’ninMu’cemlerinde ve İbnHibban’ın Sahihinde de Cafer-i Sadıka ait 

rivayetler mevcuttur.  

Söz konusu eserlerde tekrarlarıyla birlikte toplam 181 hadis tespit 

edilmiştir.64 Ancak bu rivayetlerin kahir ekseriyeti tekrarlardan ibarettir. 

Tekrarlar çıkartıldığında bu sayı 38’e düşmektedir. Bunların Kaynaklara göre 

dağılımı şöyledir: 

Müslim’in Sahih’inde tamamı sahih senetle zikredilmiş 21; 

Ebu Davud’un Sünen’inde 10 tanesi sahih, 1 tanesi zayıf senetli olmak 

üzere toplam 11; 

Nesai’ninSünen’inde tamamı sika ravilerdenmervi toplam 43 hadis; 

İmam Tirmizi’ninSünen’inde 3’ü zayıf, 1’i hasen, 16 tanesi sahih 

senetli toplam 20 rivayet; 

                                                             
63 Yunus Emre Gördük, 122-123. 
64 Bu konuda Arapça olarak hazırlanmış bir yüksek lisans çalışması mevcuttur. Bu araştırmada 

İmam-ı CaferinKütübüTis’a ile İbnHibban’ınSahih’i ve Taberani’ninMu’cemlerinde yer alan 
rivayetler senetleri ve sıhhat durumları tespit edilerek hangi kaynakta kaç hadis bulunduğu, 
bunların sıhhat durumunun ne olduğu, ravilerinin hangi yönden kusurlu bulunduğu, ayrıca 
mevcut hadislerin hangi konularda yer aldığı etraflı ve ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu 
çalışma için bkz. Yasir Musa Merviyat- ı İmam-ı Cafer-i Sadık,  Basılmamış Yükseklisans 
Tezi, 2006. 



57 
 

İbnMace’ninSünen’inde 1 zayıf, 1 mevzu, 17 sahih toplam 19 rivayet 

mevcuttur. 

Ahmed B. Hanbel’inMüsned’inde 3 zayıf, 1 hasen, 31 sahih senetli 

toplam35 hadis; 

İmam Malik’in Muvatta’sında 4 ü zayıf toplam 14 hadis; 

Darımî’ninSünen’inde 2 si zayıf, 8 rivayet; 

TaberanininMu’cemu’l Kebir’inde 1; Mu’cemu’s-Sağir’inde 6 sı 

zayıf, 2’si mevzu toplam 11 rivayet yer almaktadır. 

Tekrarlarıyla birlikte toplam 181 rivayetin konulara göre dağılımı ise 

şöyledir: 

Akaid konusunda, 8; İbadetler konusunda, 18; Muamelat ile ilgili 7; 

Muhtelif hükümler ile ilgili 5 olmak üzere toplam 38 tekrarsız hadis 

mevcuttur.65 

Görüldüğü gibi Buhari hariç, Sünni hadis kaynaklarının tamamına 

yakınında Cafer-i Sadık’a ait rivayetler yer almıştır.  Bunların 20 tanesi sened 

açısından zayıf kabul edilmiştir. Diğerleri hadis kriterleri açısından hasen veya 

sahih hadis olarak kabul edilmiş rivayetlerden oluşmaktadır.          

Sonuç: 

İmam Cafer-i Sadık, ilmi, fazileti, ehl-i beyt’e mensubiyeti, Şia 

tarafından On iki imamdan birisi olarak kabul edilmesi ve bir mezhep kurucusu 

olması gibi önemli özelliklerinden dolayı bütün Müslümanlar tarafından itibar 

görmüş önemli bir âlim, müçtehit, muhaddis, müfessir ve mutasavvıf olarak 

kabul edilir.           

                                                             
65 İmam Cafer-i Sadık’ın KütübüTis’a ve diğer Sünni hadis kaynaklarında geçen rivayetlerini 

konu, kaynak ve sıhhat durumlarıyla birlikte bir bütün olarak görmek için bkz. Yasir Musa, 
Merviyat’ı- İmam Cafer-i Sadık, Basılmamış Yükseklisans Tezi, 2006. 
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Ömrünün büyük kısmını Medine’de geçirmesi, nebevî terbiyenin 

hâkim olduğu bir aile ortamında büyümesi ve sağlam bir eğitim alması, onu 

saygın kılan birçok nitelikten birkaçıdır. Siyasi çalkantıların yaşandığı bir 

dönemde önemli bir konumda bulunmasına rağmen ilmî ferasetiyle söz konusu 

sıkıntılara bulaşmayarak kendini ilme ve irfana vermiştir. Değişik konularda 

olmak üzere ona nispet edilen yüzlerce eserden bahsedilir. Medine’de inşa 

ettirdiği çok kapsamlı medresede binlerce talebe yetiştirmiştir. Sünni mezhep 

imamlarının neredeyse tamamına yakınının ondan ders almış olması bile onun 

bu husustaki konumunu özetlemek için kâfidir. 

Sadece hadisçi yönünü ele aldığımız bu çalışmada İmam Cafer-i 

Sadık’ın bütün diğer temel İslam bilimlerinde olduğu gibi hadis alanında da iyi 

bir eğitim aldığı, çok sayıda hadis topladığı ve bu alanda hayli talebe 

yetiştirdiği görülmektedir. Her ne kadar müstakil bir hadis kitabı bulunmasa da 

sika ve sağlam bir hadis ravisi olarak, gerek Sünni gerekse Şii bütün çevrelerde 

son derece itibar gördüğü, vardığımız önemli sonuçlardan birisidir. 

Bazı Şii kesimlerin Cafer-i Sadık’ın imamet yönünü öne çıkararak, 

bulunduğu konumu suiistimal etmeleri ve Ona masumiyet izafe etmeleri, 

bunun neticesi olarak da söylediği ve yaptığı her şeyi dinde hüccet saymaları, 

ona nispet edilen her şeyin hadis kabul edilmesi, diğer taraftan karizması ve 

bulunduğu konum kullanılarak kendisine ait olmayan birçok görüşün de 

kendisine mal edilmesi, İmam Buhari başta olmak üzere Şii-Sünni bazı 

âlimlerin ona dayandırılan rivayetlere kayd-ı ihtiyatla yaklaşmalarına sebep 

olmuştur. Kuşkusuz hiçbir İslam âlimi onun ilmi ve kişiliği konusunda bir 

şüphe taşımamıştır. Ancak ne var ki bulunduğu önemli konum suiistimal 

edilerek, ona ait olmayan zayıf ve uydurma rivayetlerde adı kullanılmış ve bu 

yolla binlerce rivayet ona nispet edilmiştir.  

Bütün bunlara rağmen Sahih-i Buhari hariç, başta Kütüb’ü Sitte olmak 

üzere Sünni hadis kaynaklarının çoğunda sıdkın sembolü olan İmam Cafer’e ait 

rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerin büyük çoğunluğu senet açısından sahih 
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kabul edilen hadislerdir. Çok az sayıda zayıf, bir adet de mevzu hadisin yer 

aldığı bu rivayetler, mevzu itibariyle de genelde akait, ibadet, muamelat ve 

ahlak konularını kapsamaktadır. 
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KUR’ÂN-I KENİM’E GÖRE TOPLUMSAL FARKLILIKLARI 

BİR ARADA YAŞATMADA MABETLERİN FONKSİYONU 

Yrd. Doç. Dr. Zeki TAN 

 

Günümüz dünyasının en büyük handikaplarından birisi farklılıkları bir arada 

yaşatmayı becerememesidir. Yani farklılıklar içinde birlikteliği yakalayamama. 

Vahdette kesret, kesrette vahdetin tecellisini görmeme ve göstermeme… 

Tarihteki şehirlere bakıldığında bütün kültürlerin bir arada yaşadığı ve 

yaşatıldığı görülmektedir. Kudüs, Bağdat, Yeni Delhi, İstanbul… Tarihte yeryüzünün 

en kutsi üç mabedinden birine ev sahipliği yapan Kudüs’ün giriş kapısında bütün 

dinleri ve kültürleri kapsayıcı “Lailahe illallah İbrahim Halilullah”, “Allah birdir 

İbrahim O’nun dostudur” sözü, farklı kültürleri bir arada yaşatmanın formülünü 

göstermektedir. 

Geçmişin Anadolu coğrafyasında Türklerle Kürtler, dindarlar ile agnostikler, 

türbanlı türbansız, alevi Sünni, bir arada ve ortak mekânları paylaşarak kullanırken 

bugün kendimize benzemeyeni dinlememek ve problemine bigâne kalmak gibi krizle 

bu toplum karşı karşıyadır. 

Aynı Allah’a, Peygambere, kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen fertlerin sahip 

oldukları farklılıkları ile bir arada barış içinde yaşatamamanın sorunu kapımızın 

önünde durmaktadır. Bunun da çözümünü başka kapılarda arar hale getirildik. Hâlbuki 

insanların sahip olduğu birçok farklılık iradesi ve ihtiyarı dışında ihsan edilmiştir. 

İnsanlar; ırklarını, dillerini, anne babalarını kendileri tercih etmediler. Bu hususlarda 

insanlara cephe alma, fıtrata ve ilahi iradeye cephe almadır. 

Yaşadığımız yer kürede bizim en büyük problemimiz, bizi birbirimize 

bağlayacak çimento mahiyetindeki çok önemli bir dinamik olan kutsalı/dini 

değerlendiremeyişimiz olmuştur. Bu sarmaldan kurtulmada, mabedin fonksiyonu ve 

rolü araştırılmalıdır. Bu fonksiyonu yerine getirecek ve insanları “ihtiyari” olarak bir 
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araya getiren yaygın eğitim kurumlarının başında mabet/cami gelir. Kendisine 

yüklenen misyonu ifa ettiği sürece camiler toplumu kemale erdiren görünmeyen sessiz 

ve sedasız birer eğitim kurumudur. Cami bütün farklılıkları bir arada tutan bir sosyal 

laboratuardır. 

Anahtar kelimeler: Farklılık, Birlikte ve bir arada yaşama, Mabet, Misyon. 

 

FUNCTION OF TEMPLES IN COEXISTENCE OF SOCIETAL 

DIFFERENCES ACCORDING TO QURAN 

One of the greatest handicaps of today’s world is the inability of keeping the 

differences together. In other words, the inability of catching the sense of togetherness 

within differences. The inability to see and to manifest the appearance of abundance in 

unity or that of unity in abundance… 

When historical cities are examined, it is seen that all cultures would live and 

would let survive all together. Jerusalem, Baghdad, New Delhi and Istanbul… The 

expression of “Lailahe illallah İbrahim Halilullah”, “ Allah (God) is unique and 

Abraham is his friend” which covers all religions and cultures and is written on the 

etrance door of Jerusalem hosting one of the three holiest temples of the world in 

history actually indicates the formula of keeping different cultures together. 

While Turks and Kurds, religious people and agnostics, turbaned and non-

turbaned, alevis and sunnis could live together by sharing the common places in the 

Anatolia of the past, today, our society is facing a crisis caused by not listening to 

those not resembling to us and ignoring their problems. 

We can not keep people who believe in the same God (Allah), Prophet and 

holy book and head towards the same direction (mecca) together in peace with their 

differences. Furthermore, we were made to look for different solutions to this 

problem.  However, most of the differences were endowed to the people beyond their 

will and control. They did not choose their races, languages, parents themselves.  

                                                                                                                                                                 
 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, (zekitan64@windowslive.com-

zeki.tan@igdir.edu.tr) 
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Opposing to people on these grounds means opposing to the creation and the divine 

will (Will of God). 

In the Earth on which we live, our biggest problem has been our inability to 

use the holy element or religion which is a really important dynamic resembling to 

concrete that can bind us to each other. To get rid of this vicious circle, function and 

role of temples should be investigated. Leading non-formal education institutions 

which bring people together “voluntarily” are temples/mosques. As long as they 

perform the mission assigned to them, each mosque is a silent and invisible education 

institution that matures the society. 

Key Words: Difference, Coexistence, Temple, Mission 

 

Giriş 

Küreselleşen dünyada insanlar farklı inanç sahipleri ile tanışma ve bir araya 

daha çok gelmeye başladı. Tarih boyunca da insanlar arasındaki farklılıklar çatışma 

sebebi ve problem olarak görülmüştür. Farklılıkların bir araya gelerek topluma 

katacakları değer dikkate alınmamaktadır. Hâlbuki insanların sahip olduğu birikimin 

esası farklı insanların ürettiği değerlerin sonucudur. İnsanların değil üzerinde 

yaşanılan yer küre farklılıklarla bezenmiştir. Kur’an-ı Kerim farklılığı insanlık için bir 

yasa haline şöyle getirmiştir. “Bütün insanlık sadece bir tek topluluk halindeydi, 

ama sonradan ayrı görüşleri benimsemeye başladılar. Şayet (bu konuda) 

Rabbinin katında önceden belirlenmiş bir karar olmasaydı düştükleri bütün bu 

ayrılıklar [daha başlangıçta] çözümlenmiş olurdu1”buyuruyor. İlahi iradenin 

koyduğu temel yasaya dikkat çekmektedir. O da kâinatta yaratılan farklılığın 

olabileceğinin çok iyi bilinmesidir. Çünkü bu temel yasalar bilindiği ölçüde 

problemler minimize edilebilir. Yoksa ilahi iradenin koyduğu yasayı anlamaya 

çalışmayıp ortadan kaldırmaya çalışmak, bütünlüğü tamamlayan ve zenginlik olan 

farklılıkları çatışmaya dönüştürür. Fakat kâinatta görülen farklılıkların “arka planı” 

keşfedildiğinde toplumdaki sosyal ve kültürel farklılıklar çatışma yerine dayanışmaya 

dönüşebilir. 

                                                             
1 Yunus, 10/19. 
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Kur’an-ı Kerim bir başka ayetinde ise: “…Ve eğer Allah dileseydi, o 

[elçiler]den sonra gelenler, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra 

birbirleriyle çatışmazlardı; ancak [vaki olduğu üzere] onlar karşıt görüşlere 

kapıldılar ve bazıları imana ererken diğerleri hakikati inkâra yöneldi. Buna 

rağmen Allah dileseydi, birbirleriyle çatışmazlardı. Ama Allah dilediğini yapar2” 

buyurarak yaratılmışların farklılıklarının ilahi kudret tarafından kabul edildiğini 

anlatır3. İnsanlar “ilahi rehberliği” zorunlu birer rehber olarak gördüklerinde zıtlıklar 

kazanıma dönüşebilmektedir. Hatta bir şeyin varlığı, kıymeti ve devamlılığı zıddının 

ortadan kalkması/kaldırılması ile değil yaşaması ve yaşatılması ile mümkündür. 

Kur’an-ı Kerim tarihi süreçte yaşayan çok farklı inanç sahiplerini ve fikri 

yapılarını bize aktarır4. Hıristiyan, Yahudi, Mecusi… Kur’an-ı Kerim kendi 

müntesiplerinden de bunların varlığını kabullenen bir bilince sahip olmasını ister.  

Hatta “Başka dinden olanların tanrılarına sövmeyin…5” diyerek farklı inanç 

sahiplerinin duygularını inciteceği için hakareti uygun görmemektedir. Fikirler 

eleştiriye tabi tutulabilir. Kabul veya ret edilebilir. Fakat sövgüye kapı açılmamalıdır. 

Çünkü eleştiri fikir üretmeye zemin hazırlarken sövme fikir üretimine engel olur6. 

Kur’an-ı Kerim Yahudi ve Hıristiyanları eleştirirken onların “niçin 

inandıkları” üzerinden değil, toplumsal bütünlüğü bozan metinlerin yanlış 

yorumlanması ve tahrif edilmesini eleştirir7. Çünkü aynı toplulukların içinde de hepsi 

aynı kategoride değildir8. 

Toplumda yaşayan bütün kesimleri ayırmadan onları ortak toplumun unsuru 

olarak sayarak, birlikte yaşamayı, herkese yer açmayı bir davranış biçimi sayan bakış 

açısına sahip olmak gerekir. Çünkü medeniyet dediğimiz şey yapısında farklılığa 

saygı, bütünleştirici, birlikte var olup ve hoşgörülü bir yapı olmak zorundadır. Çok 

                                                             
2 Bakara, 2/253. 
3Nesefi, Ebu'l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmud; Medâriku't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vil, 
Kahraman Yayınları, İst. 1984, I/126. 

4 Bakara, 2/62. 
5 En’am, 6/108. 
6 Selçuk Sami, Demokrasiye Doğru, Yeni Türkiye Yayınları, Ank. 1999, s. 200. 
7 Bakara, 2/75; Nisa, 4/46; Maide, 5/41. 
8 Âl-i İmran, 3/113. 
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çeşitliliği ve farklılığı içinde barındırmayan kültürel coğrafyada toplumsal barışın 

temini son derece zordur. 

Kur’an-ı Kerim şu ayette kâinatın her şeyi ile farklılıkları barındırdığını şöyle 

anlatır: “Görmedin mi ki Allah gökten suyu indirmiştir. Derken, onunla farklı 

renklerdeki meyveleri yine biz çıkarmışızdır. Ve dağlardan aşan beyaz-kırmızı 

rengarenk yollar; ve (zıtların) hayranlık verici (uyumunu simgeleyen) siyahın her 

tonu… Dahası insanlar, (vahşi) canlılar ve evcil hayvanlar da (uyumlu) bir 

farklılığın renklerini taşıyorlar. 

İşte (kullar da farklılıkta) böyledir ve Allah’a kulları içinde yalnızca 

(bunun hikmet ve amacını) bilenler hakkıyla saygı duyarlar: çünkü Allah çok 

üstün ve yücedir, tarifsiz bir bağışlayıcıdır.9” Ayette kâinatta ihtilaf/zıtlık/ların bir 

bütünlük meydana getirdiğine dikkat çekilir10. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması 

değil yaşatılması gerektiği istenmektedir. Tevhidin gerçek manada tezahürü kâinattaki 

kesretten doğar. 

Kur’an’ın yeryüzündeki börtü böcekten11 insanların anatomik yapılarının 

farklılığının en belirgin özelliklerinden birisi olan parmak uçlarındaki 

farklılıklara12kadar dikkat çekmesi kesretin tecellisi olarak görülmelidir. İnançtaki 

tevhitte ne kadar ısrar ediliyorsa, kâinattaki kesrette de o kadar ısrar edilmelidir ki 

kesrette vahdet tecelli etsin. Çünkü ilahi isimlerin tecellisi çoklukta daha net olarak 

görülür. Kâinat yaratılışı itibari ile zıtlıkların ihtişamından meydana gelmektedir; 

Gece-gündüz13, kara-deniz14, yer-gök15, erkek-kadın16, siyah-beyaz17, iman18-küfür19, 

ürünlerinçift oluşu ve çeşitliliği…20Kâinatta bazı nimetlerin aynı özden fışkırmasına 

rağmen çeşitliliğin olması, aynı amaca hizmet etmesi Allah’ın yaratışının 

                                                             
9 Fatır, 35/27-28. 
10Şimşek, M. Sait; Hayat Kaynağı Kur’ân Tefsiri, Beyan Yayınları, İst. 2012, IV/251. 

11 Bakara, 2/26; Ankebut, 29/41. 
12 Kıyamet, 75/4. 
13 Bakara, 2/164; Enam, 6/12; Yunus, 10/67; İbrahim, 14/33; Nahl, 16/12; İsra, 17/12. 
14 Enam, 6/59; Yunu, 10/22; İsra, 17/70; Neml, 27/63; Rum, 30/41. 
15 Bakara, 2/33; Nisa, 4/131; Maide, 5/40; Enam, 6/14; A’raf, 7/54. 
16 Ahzab, 33/37; Nisa, 4/20; Bakara, 2/35; A’raf, 7/19; Necm, 53/45. 
17 A’li İmran, 3/106; Bakara, 2/187; Fatır, 35/27. 
18 Bakara, 2/253; Nisa, 4/55; Maide, 5/69; A’raf, 7/75; Tevbe, 9/18. 
19 Bakara, 2/126; A’li İmran, 3/97; Maide, 5/12; Nahl, 16/106; Meryem, 19/77. 
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farklılıklardaki zenginliği olarak şu şekilde anlatılmaktadır: “Yeryüzünde birbirine 

komşu [ama yine de yapı olarak birbirinden ayrınice] kara parçaları, üzüm 

bağları, hububat ekili tarlalar, bir kökten sürgün verip küme halinde ya da tek 

başına boy veren hurma ağaçları vardır ki hepsi de aynı suyla sulanırlar: hal 

böyleyken yine de [insanlara ve hayvanlara sağladıkları] ürünler bakımından Biz 

onların bazılarını bazılarına üstün kılıyoruz.21” Sayılan çeşit çeşit nimetin “tek su” 

ile sulanması, tatlarının bile farklı olması kâinattaki çok çeşitlilik ve çok biçimliliğin 

anlatılmasıdır22. İmam-ı Şafii’nin: “Yılan su içer zehir olur, balarısı su içer bal olur, 

ipekböceği su içer ipek olur, koyun su içer süt olur, ceylan su içer misk olur”sözü “bir 

şeyden” “çok şeyin” tek olan Allah’ın yaratmasının eseri olarak algılamak 

gerekir.Yoksa yer kürede tek bir çiçek türü olsaydı, tek bir kuş türü olsaydı, tek bir 

balık türü olsaydı, tek bir sebze türü olsaydı, daha mı iyi olurdu. Hayır. 

Kur’an-ı Kerim bir başka ayetinde fert ve toplumsal farklılıkların doğallığının 

kabulünü ister. Farklılıklar Allah’ın varlığının kabulü olarak şöyle anlatılır: “Göklerin 

ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizin farklılaştırılması (da) O'nun 

alametlerindendir: bunda, kuşkusuz, [fıtrî] bilgiye (anlama ve kavrama 

yeteneğine) sahip insanlar için dersler vardır!23” Elmalı’lı Merhum bu hususta 

şöyle der: “Dillerinizin, benizlerinizin (renklerinizin) değişişi lisanların ihtilafı ta’biri, 

umumiyetle lügatlerin taaddüdünden, lehçe ve şive gibi hususi söyleyiş tarzlarının 

ihtilafına kadar hepsine şamil olabilir. Arabın dili başka, Acemin dili başka, Türkün 

dili başka, Rumun dili başka, Frengin dili başka… Her kavmin dili başka başka 

olduğu gibi aynı kavimde muhtelif kabilelerin, zümrelerin de dillerinde başkalık 

vardır, mesela Yemenlinin ki ile Necidlininkinin farkı olur. Hatta her şahsın bile dili 

diğerlerinden tefriyk olunur. Renk beniz de böyledir. Kiminin beyaz, kiminin siyah, 

kiminin sarı, kiminin kırmızı olduğu gibi her şahsın benzinde bile diğerlerine nazaran 

bir hususiyet hissedilebilir. Sonra söylenen söze göre de renklerin bir değişişi vardır. 

Bu halku ihtilafta -ilmi olanlar için âyetler vardır- İlim temyiz ifade eder. Temyiz ve 

temayüz de fasıl ve ihtilaf ile olur. Buna işareten burada “âlimin” buyurulmuştur. Bu 

surette ilim ehli olan âlimler bilirler ki: Bütün bu tenevvü ve ihtilaf, tabiatın ıttıradını 

                                                                                                                                                                 
20 Rahman, 55/52; Ra’d, 13/3. 
21 Ra’d, 13/4. 
22 Esed Muhammed; Kur'an Mesajı –Meal-Tefsir-,  İşaret Yayınları, Trc. Cahit Koytak, 

Ahmet Ertürk, İst. 1999,  s. 484. 
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değiştirerek muhtelif tabiatlar yaratan Allah Teâlâ’nın kudretini gösterir. Ve bütün bu 

ihtilaf içinde nizamı külli hıfz-u idare etmesi de ilim ve sun’undaki kemal ve 

hikmetini gösterir. Demek ki elsine ve elvanın ihtilafında hikmet vardır. (…) Böyle 

muhtelif lisanları ve ırkları muhtevi bir cemiyyet teşkil edebilmek de ancak ilim ile 

kabil olabilir… Demek ki bir insan ne kadar çok lisan bilirse Allah Teâlâ’nın âyâtı 

hakkında o kadar çok ma’lumat edinmiş olacaktır…24” Farklılıkları bir arada 

yaşat(a)mayan medeniyetler uzun süre varlıklarını devam ettiremezler. 

Kur’an-ı Kerim “Hem, Rabbin dileseydi, bütün insanlığı bir tek ümmet 

yapardı; fakat [O, yollarını seçmekte kendilerini özgür bıraktı diye] hâlâ farklı 

görüşler benimsemekteler;  pek tabii, Rabbinin (aydınlatıcı, yol gösterici) lütfunu 

bahşettiği kimseler başka25” ayetinde de bir kere daha işaret etmektedir ki, insanların 

birbirleriyle görüş ayrılıkları içinde olmaları, farklı düşüncelerin peşinden gitmeleri bir 

rastlantı değil, tersine Allah'ın ilim ve iradesinin bir ürünü olan insan varlığının temel 

unsurlarından birinin tezahürüdür.  Eğer Allah bütün insanların aynı inanca bağlı 

olmasını irade etseydi -ki bu onun için asla zor olmazdı- o zaman zihinsel gelişme 

tamamen dururdu ve insanların hepsi yaratılışlarının zoruylahakka inanıp Allah'a itaat 

ederek manevî hayatları itibariyle belki melekler gibi olurlardı ama tür olarak sahip 

oldukları üstün ve ayırıcı niteliklerinden yoksun düşüp toplumsal hayatları itibariyle 

karıncalara ya da arılara benzeyip çıkarlardı26.  Bu, insanın, doğruyla eğri arasında 

seçim yapma ve böylece hayatına onu diğer bütün canlılardan ayıran, ahlaki bir anlam, 

manevî boyut kazandırma imkânını veren, izafî de olsa, serbest irade ve seçme 

özgürlüğünden yoksun bırakılması olurdu27. 

Toplumsal birlikteliği temin etmek için farklılıkları ilahi kudretin eseri olarak 

görmek gerekir. Toplumdaki farklı fikir ve yaşam tarzlarını ve sahip oldukları dünya 

görüşlerine açık olmak “açık medeniyetin” temel ölçütüdür. Kur’an-ı Kerim bunu 

şöyle anlatır: “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve 

sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz.  Şüphesiz, 

                                                                                                                                                                 
23 Rum, 30/22. 
24 Elmalı'lı,  Muhammed Hamdi Yazır; Hak Dini Kur'ân Dili, Eser Neşriyat, İst. 1986, 

VI/3813 
25 Hud, 11/118. 
26 Reşid,  Rıza -Muhammed Abduh; Tefsiru'l-Kur'âni'l-Hakim, (Tefsiru'l-Menar) 2. Baskı, 

Mısır, 1928, XII/193. 
27Esed, a.g.e., s.451. 
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Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip 

olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.28” Ayet 

insanların birbirlerinden kalıtımsal olarak herhangi bir üstünlüğünün olmadığını ifade 

eder. Ayrıca insanların kavimler ve kabilelere dönüşmesi temelindeki farklılıkların 

varlığının kabulünü ister. Toplumdaki fertlerin eşitlik barış temelinde bir arada 

yaşamalarını ister. Ayette geçen “tearuf” tanıyabilme formunda geçmektedir. Bu da 

karşıdakini “tanımayı” gerektirir. Çünkü sağlıklı bir insani ilişki öteki insanlarla 

ilişkimiz onları “tanıma” temelinde gelişir. Tanımlamakla değil. Herkes kendini nasıl 

tanımlıyorsa öyledir. İnsanlar farklı dil, din, cins, ırk, kabile, sosyal ve kültürel gruplar 

halinde yaşarlar. İçinde yaşadığımız coğrafya, önceki nesillerden devraldığımız kültür 

ve gelenek, mensubu olduğumuz inanç ve görüşler de bizim varlık ve kimlik 

dünyamızın adeta ayrılmaz parçalarıdır. İnsanlar bu farklara bağlı olarak farklı kimlik 

sahibi olur, bu kimlikle tanınır ve tanışır. Ayrıca her biri kendi farklılığını, özelliğini 

bir gurur, değer ve övünç vesilesi yapar. Ancak Hucurat süresi 13. ayeti, farklı 

yaratılmanın “kimlik edinme ve bu kimlikle tanınma, tanışma” fonksiyon ve hikmetini 

onaylarken; farklı sosyal ve etnik gruplara mensup olmanın üstünlük vesilesi olarak 

kullanılmasını reddeder. İnsanın şeref ve değerini, kendi iradesi ile elde etmediği 

aidiyetlere değil; kendi irade ve çabasıyla elde ettiği değerlere bağlar. İnsanların 

farklılıkları hakkında Kur’an’ın çizdiği bu çerçeveden sonra ifade edilmelidir ki, 

insanların birlikte yaşama ihtiyacı yaratılıştan gelen bir özelliktir ve bu aynı zamanda 

psikolojik olduğu kadar, sosyal ve iktisadî bir gereklilikten de kaynaklanmaktadır29.  

Farklılıklar dünyayı daha çok zenginleştiren aksesuar olduğu için değil, 

yaşanılan yer kürede bir “değer” olarak bilinmeli ve korunmalıdır. Farklılıkların bir 

arada yaşaması kültürü zenginleştirebileceği gibi, onların etkileşimine ve toplumsal 

değişimine de katkı sağlar30. Bunları sağlamada kutsalın işlevsel boyutu dikkate 

alınmalıdır. 

 

 

                                                             
28 Hucurat, 49/13. 
29 Bardakoğlu Ali, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet, Der. Ömer Menekşe, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank. 2010,  II/56. 
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1-Fertleri Bir Arada Yaşatmada Kutsalın Önemi 

Toplumdaki farklılık ve çeşitliliği ilahi birer ayet olduğu gayet açıktır. Bunu 

da kabullenme ve kültür haline getirmede kutsala ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal 

yaptırımlarda kutsalın manevi dinamikliğini ve gücünü yadsımamak gerekir. 

Toplumsal farklılığı birlikteliğe dönüştürmenin ekonomik tedbirlerle değil 

kutsalın hayata müdahil kılınması ile mümkün olacağını Kur’an-ı Kerim şöyle anlatır: 

”Onların yüreklerini Allah kaynaştırdı; eğer sen yeryüzünün bütün servetini 

harcasaydın, onların yüreklerinin arasını kaynaştıramazdın, ama Allah onları 

birleştirdi; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet 

kaydeden yalnızca O’dur31” Ayette geçen “yüreklerini kaynaştırdı” ifadesi “kardeş 

yaptı32” şeklinde de anlaşılmıştır. 

Seyyid Kutup ayetin tefsiri ile ilgili şöyle der: “Kalpleri parça parça iken, 

aralarındaki düşmanlık dillere destanken ve birbirlerine karşı şiddetli bir kin beslerken 

Allah onları birlik ve beraberlik içinde tek bir güç haline getirdi. Burada Ensar’ı 

oluşturan, Evs ve Hazreç kabileleri kastedilmiş olabilir. Çünkü cahiliye döneminde şu 

anda yeryüzünde eşi ve benzeri bulunmayan bu kardeşlik ortamına karşılık aralarında 

onarımı imkânsız intikamlar, kan davaları ve çekişmeler vardı. Aynı şekilde 

muhacirler de kastedilmiş olabilir. Cahiliye döneminde onlar da Ensar’dan 

farksızdılar. Hepsi de kastedilmiş olabilir. Çünkü Yarımada'daki Araplar'ın durumu 

bütünüyle bundan ibaretti. Ama Allah’tan başka kimsenin yapamayacağı, bu inanç 

sisteminden başka hiçbir gücün gerçekleştiremeyeceği mucize gerçekleşti. Birbirinden 

nefret eden bu gönüllerden, şu inatçı karakterlerden, birbirlerine karşı alçak gönüllü, 

birbirlerini seven, birbirleriyle kaynaşan, hem de tarihin eşine rastlamadığı bir 

düzeyde birbirlerine kardeş olmuş, birbirleriyle kenetlenmiş bir kitle meydana geldi33. 

Servet harcamakla çeşitli insanları zahiren bir araya getirmek mümkün olabilirse de 

kalplerini, vicdanlarını barıştırıp yakınlaştırmak bununla kabil olmaz. Allah, aralarını 

böylesine kaynaştırdı. Kalpleriyle ve kalıplarıyla onları birbirlerine dost etti, kudreti 

                                                                                                                                                                 
30Çoğulculuk ve Toplumsal Uzlaşma, Abant Platformu IV, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 

Yayınları, İst. 2001, s. 315. 
31 Enfal, 8/63. 
32Muhtasaru Mevsuati Nedreti’n-Naîm fi Mekarimi Ahlaki’r-Resuli’l-Kerim, Haz. Heyet, 

Suudi Arabistan, 1998, I/92. 
33 Kutub,  Seyyid; Fizilali'l-Kur'ân, Beyrut, 1980, III/1548. 
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sayesinde aralarındaki açıklığı kapattı, tevhit imanı ile öyle bir muhabbet ve ülfet 

verdi ki, hak ve hakikat açısından içleri ve dışları bir tek şahıs gibi kaynaşmış bir hâl 

aldı, muhkem bir kale gibi bir içtimai bünyeye sahip oldular34. Halbuki Medine 

toplumu homojen bir toplum değildi. O günün şartları itibari ile; Arabı, Farslısı, 

Rum/Bizanslı ve Habeşli… vardı. Bu farklılıklar toplumsal ayrışmaya değil 

kaynaşmaya götürdü. Toplumsal tekamülün en önemli dinamiği de farklılıkların bir 

arada yaşa(tıl)masıdır. 

Hz. Peygamber (sav)’in Medine’de inşa ettiği hususlardan birisi de toplumsal 

bütünlüğün sigortası olan “kardeşlik projesi” idi. Bu kardeşlik projesi ile sadece 

insanları bir araya getirmedi. Ayrı dilleri, renkleri, meşrepleri olan fertleri “aynı 

duygulara” sahip bir vücut haline getirdi. 

Nübüvvetin on üçüncü yılında Evs ve Hazreçli Müslümanların daveti üzerine 

mal ve mülklerini Mekke'de bırakarak Medine'ye gelen Muhacirler her şeyden 

mahrum idiler. Muhâcirleri mahrumiyetten kurtarmak ve onları Ensâr ile kaynaştırmak 

için aralarında manevi kardeşlik tesis edildi: Bu kardeşlik karşılıklı yardımlaşmaya ve 

sevgiye dayalı idi35. 

Hazreti Peygamber'in "ikişer ikişer kardeşleşiniz" emri üzerine, Muhâcirler 

Ensâr kardeşleri tarafından kucaklandılar. Böylece her şeyden mahrum olan 

Muhâcirler bir anda birçok şeye sahip oldular. Herkes birer kardeş bulmuştu. Böylece 

kardeşlik/muâhât ile kan kardeşliğinden daha üstün bir kardeşlik kurulmuş oldu36. Bu 

projeye ev sahipliğini mabet yaptı. Şimdi mabedin tarihi süreçteki yerine bakılacak. 

2-Yeryüzünde İlk Yapı Mabettir. 

Kur'ân-ı Kerim37, hadisler38 ve ilk İslâm kaynaklarında cami karşılığında 

mescid kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin Sâmî kökenli dillerde telaffuz ve anlam 

bakımından benzerleri vardır. Meselâ milâttan önce V. yüzyıla ait olduğu tesbit edilen 

                                                             
34 Elmalı’lı, Hak Dini, IV/2427. 
35 Müslim, “Fedâilü's-Sahabe”, 204, 205; İbn Sa'd et-Tabakât, I/238; İbn Kayyım el-Cevziyye, 

Zâdü'l-Meâd,  II/63. 
36 İbn Hişâm, es-Sire, II/161, Buhârî, “Menâkıbül-Ensâr”, 3. 
37 Bakara, 2/144, 149, 150, 191; Fetih, 48/25; Tevbe, 9/17; Cin, 72/18. 
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Yahudi Elephantine papirüslerinde kelime "ibadet yeri" anlamında geçmektedir. 

Milâttan önce I. yüzyılda yaşayan ve "Ölüdeniz yazmaları" kendilerine izafe edilen 

Essenîler de ibadet yerlerine mescid diyorlardı. 

"Namaz kılınan yer" demek olan musalla, Hz. Peygamber döneminde bayram 

ve cenaze namazı kılınan yerler için kullanılmıştır. Yol boylarındaki üstü açık 

mescidlere ise Farsça'da namazgâh denilmiştir. Batı dillerinde cami karşılığı olarak 

kullanılan mosque, mosquee vb. kelimelerin mescidin farklı telaffuzundan doğduğu 

söylenmektedir39. 

Cami ve Mescid Kavramları. Arapça cem’ kökünden türeyen, "toplayan, bir 

araya getiren" anlamında kullanılmaktadır. Mescit ile mabet aynı anlama gelmektedir. 

İkisi de ibadet edilen mekân anlamındadır.  Mescit veya cami Müslümanların ibadet 

mahalli için kullanılırken mabet bütün inanç guruplarının ibadet mahalli için 

kullanılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim farklı inanç guruplarının ibadet mahallerinin varlığından 

rahatsızlık duymamaktadır40. Tebliğde genellikle ibadet edilen yer anlamında “mabet” 

kelimesi kullanılacaktır. Bu da bütün inanç guruplarının ibadet mahallini içerip 

hepsini kucaklamaktadır41. Tanrı kavramı da böyledir42. Bütün inanç guruplarının 

taptığı tanrı için kullanılmaktadır. 

İbn Haldun da kelimeyi, hangi dine ait olursa olsun, genel olarak ibadet yerleri 

için kullanmıştır43. Herhalde bundan dolayı ashaptan bazıları Ehl-i kitab'ın 

mabetlerinde namaz kılmakta bir mahzur görmemişlerdir. Çekindikleri nokta ise 

Tevrat'ın da buralarda bulunmasını yasakladığı resim ve heykellerdi44. 

Kur’an-ı Kerim ilk mabede şöyle dikkat çeker: “Unutmayın, insanlık için 

inşa edilen ilk mâbed, Mekke'dekiydi: bereketli ve bütün âlemler için bir rehber 

                                                                                                                                                                 
38 Buhari, “Salat” 87; Müslim, “Taharet” 13; Ebu Davut, “Salat” 25; Tirmizi, “Cenaiz” 44; İbn 

Mâce, Mukaddime, 2;  bkz. Weinsinck, A.J. el-Mu'cemu'l-Mufehres li Elfazi'l-Hadisi'n-
Nebevi, İst. 1986, “s-c-d” mad. II/426-429. 

39 Önkal Ahmet, Bozkurt Nebi  “Cami”  mad. İst. 1993, VII/ 47. 
40 Hac, 22/40. 
41 Güç Ahmet, Dinlerde Mabed ve İbadet, Ensar Neşriyat, İst. 2005, s. 14-16. 
42 Elmalı’lı, Hak Dini Kur’an Dili, I/24-25. 
43 İbn Haldun,  Abdurrahman; Mukaddime, Beyrut,  th. s. 635. 
44 Buhari, “Salat” 54. 
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[lik kaynağı],  apaçık işaretlerle dopdolu.45” Ayette “ev” olarak zikredilir. İnanan 

insanlar evlerini bu “ev”in yönüne göre düzenlerler46. Ayet Ka’benin inşasında diğer 

mabetlere göre zaman önceliğine sahip olduğunu anlatır47. Mescid-i Aksa Hz. 

Musa’dan sonra yaklaşık 450 yıl sonra Hz. Süleyman tarafından yapılır48. Hz. 

Süleyman döneminde de kıble görevi görür49. Hz. İbrahim tarafından ilk mabedin 

inşası da50 bütün inanç guruplarının ortak paradigması olabilir. Tıpkı Kâbe’nin siyah 

renginin bütün renklerin karışımından ortaya çıkan renk armonisi olduğu gibi. Bütün 

renkler kendini siyah renkte görebilir. Dışlanan yok. Yeryüzüne eklemlenen ilk “evin”  

ötekileştirdiği hiç kimse yoktur. Ka’beyi bağrında tutan Mekke “şehirlerin anası” 

unvanı ile de anılır. 

Allah’ın cemiyeti inşada “ilk önceliği” Hz. Peygamber (sav)’in de hayatında 

“ilk önceliği” olmuş. Medine’ye hicrette ilk inşa ettiği mescit olmuş51. Bu öncelik 

toplumun inşasında inanan fertlerin de ilk önceliği olmalıdır. İslam medeniyetin 

şehirlerin inşası cami mihverli bir medeniyet olduğu ıskalanmamalıdır52. 

Kur’an-ı Kerim bütün inanç guruplarına ait mekânları anlatırken onların 

“Allah’ın adının çokça anıldığı53” mahaller olarak anlatır. Bu mekânlardan 

Müslümanların ibadet mahalli olan camilerin Allah katındaki özel anlamında olsa 

gerekir ki anlatılırken “Mesacidullah54” “Allah’ın Mescitleri” olarak kavramlaştırılır. 

Allah bu mekânları kendi zatına izafe ederek buralara anlam ve değer katar. İnsanların 

bu mekânlara bakışını ve mabetlerle ilgili tasavvuruna da müdahale eder. Hz. 

Peygamber (sav) de mescitler için “Beytullah” Allah’ın evi ifadesini kullanır55. 

                                                             
45 Âl-i İmran, 3/96; Ayette “Bekke” diye zikredilir. Bu hususta Katâde şöyle diyor :  “Allah, 

bütün insanları oraya toplar. Orada kadınlar erkeklerin önünde namaz kılarlar. Oradan başka 
hiç bir yerde bu yapılmaz.” İbn Kesir,  Ebu'l-Fidâ İsmail; Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azim, İst. 
1985, II/64; Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım, Carullah Mahmud b. Ömer; el-Keşşâf an Hakâiki't-
Te'vilve 'Uyûni'l-Akâvil fî Vucûhi't-Te'vil, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, th. I/446. 

46 Yunus, 10/87. 
47 Mevdudi,  Ebu'l-Ala, Tefhimu'l-Kur'ân, Trc. Heyet, İnsan Yayınları, İst. 1991, I/217. 
48 I Krallar, 6:1. 
49 I Krallar, 8: 29-30. 
50 Bakara, 2/127. 
51 Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezid  Tarihu’t-Taberi; (Tarihu’r-Rüsul ve’l-

Mülûk), Mısır, th. II/394. 
52Anadolu’da İslam Kültür ve Medeniyet,  Haz. Heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ank. 2007, s. 13-20. 
53 Hac, 22/40. 
54 Bakara, 2/114; Tevbe, 9/18. 
55 Ebu Davut, “Vitir” 14; İbn Mace, “Mukaddime” 17. 



73 
 

Mabetleri ziyaret edenlerin Allah’ı ziyaret etmiş gibi telakki edilmesi manidardır56. 

Hz. Peygamber (sav) de “Gönlü mabede bağlı olarak hayatını dizayn edenin57” 

Ahirette Allah’ın özel muamelesine ulaşacağını ifade eder. Hz. Peygamber (sav) 

Mescidi temizleyen Ümmü Mihcen’e hususi dua mezarında cenaze namazı kılmış58, 

camiye itina gösteren başkasına da özel iltifat ve dua etmiştir59. Mescide devam 

edenlerin tavrı imanın belirtisi olarak görülmüştür60. Hadiste kulun Allah’a en yakın 

olma hali olan secdenin tahakkuk ettiği zemin olarak secdenin altı çizilmiştir61. 

Yeryüzüne eklemlenen ilk yapı mabet olduğu gibi “ilk insanın” da temel ayırıcı vasfı 

olarak secde etmesi zikredilir62. 

 

a-Mabetler Toplumun Anonim Mekânlarıdır. 

Mabetler tüzel kişiliği olan mekânlar olarak görülmektedir. Geçmişte kamu 

adına ortak kararların alındığı mekânların başında mabetler gelmektedir63. Dolayısıyla 

bu mekânların amacına uygun olarak kullanılma zorunluluğu vardır. Aksi bir durum 

maddi ve manevi sorumlulukları getirir64. Kur’an-ı Kerim mabede saldırıyı şu şekilde 

kınar: 

“Allah’ın ibadethanelerinde O’na ibadet edilmesini engelleyen ve onu 

tahrip etmeye çalışandan daha zalim biri olabilir mi? Bu tür kimselerin oraya 

sadece Allah korkusuyla girmeleri gerekirdi: Onlara dünyada zillet, ahirette ise 

korkunç bir mahrumiyet vardır.65” Ayette anlatılan mabetlerin istisnasız tüm tek 

                                                             
56 Erdem Hasan Hüsnü, İlahi Hadisler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank. 1999, s. 55. 
57 Buhari, “Ezan” 36; “Zekât” 16; “Rikak” 24; Müslim, “Zekât” 30; Tirmizi, “Zühd” 53. 
58 Buhârî, “Salât” 72, “Cenâiz” 67; Müslim, “Cenâiz” 71; Ebû Dâvûd, “Cenâiz” 57; İbni Mâce, 

“Cenâiz” 32. 
59 İbn Abdi’l-Ber Ebu Amr Yusuf  b. Abdillah b. Muhammed, el-İstiab fi Esmai’l-Ashab, (el-

İsabenin kenarında), b.y., 1328, II/683; İbn Hacer, Şemsuddin Ahmed b. Ali, el-Askalani; el-
İsâbe fi Temyizi's-Sahabe, Mısır, 1328, II/17-18. 

60 Tirmizî, “Îman” 8, “Tefsîru sûre”(9); İbni Mâce, “Mesâcid” 19. 
61 Müslim, “Salat”, 215. 
62 Bakara, 2/34. 
63 Bkz. Armağan Mustafa, Hz. Muhammed (s.a.v.) Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları, 

Ravza Yayınları, İst. 1997, s. 111-180; Kayadibi Fahri, Yaygın Din Eğitiminde Cami Ve 
Görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank. 2000, s. 49-64; Yılmaz Hüseyin, 
Camilerin Eğitimi Fonksiyonu, Dem Yayınları, İst. 2005, s. 96-124. 

64 Köse Murtaza, İslam Hukuku Açısından Hükmi Şahsiyet, Akademi Yayınları, İzmir, 
2008, s. 199-200. 

65 Bakara, 2/114. 
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tanrılı sistemlerin mabetlerini içine aldığı ifade edilmektedir66. Mabetler fertlerde 

“evrensel vicdan” inşa eder. Medine’deki mabette yetişen neslin dünyaya 

yayılmalarının temel özelliği mabedin inşa ettiği “küresel vicdan”dır. 

İnsanı bu hayatta var kılan ötekine karşı olarak gösterdiği vicdan refleksinin 

var olmasıdır. Vicdan insani olanın yüce tarafıdır. Dünyanın yaşanabilir olması için 

her daim vicdan mekanizması insan hayatının içinde olmalıdır. O zaman ancak hayatta 

bütün toplumlar için daha yaşanabilir imkân sunacaktır insanoğluna67. Ermenileri, 

Arapları, Yahudileri, Yunanlıları ayırmayan bir insan bilinci. Bütün onları kültürünün 

bir unsuru sayan bilinç. Birlikte yaşamayı, herkese yer açmayı bir ahlak sayan yeni bir 

bakış açısı. Fizikten örnek vermek gerekirse şöyle söylenir. Gözü en az yoran ışık 

beyaz ışıktır. Yani güneş ışığı... Ama bu ışığı prizmadan geçirilirse perdede mor, 

lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri görünür. Bu renklerin her biri tek 

başına gözü çok rahatsız eder. Yeşil sevilebilir ama her şeyin yeşil olduğu bir 

düşünülsün. Bütün renkler için aynı şey söz konusu. Ama bütün renklerin ahengi, 

birlikte beyaz ışığı meydana getirmeleri ne kadar huzur verici... Toplumsal renkler için 

bir beyaz ışık meydana getirilebilir68. Bütün toplumun ortak mekanı olan mabetler 

ortak değer ürettiği ölçüde anlam ifade ederler. Hz. Peygamber (sav) Mescid-i 

Haramın yanında Mescid-i Aksanın ziyaretini69 istemesi farklı inanç guruplarının 

diyaloguna katkı sağlamak amacına yönelik anlaşılabilir. 

 

b-Bütün İnanç Guruplarının Mabetleri Korunmalıdır 

Kur’an-ı Kerim mabetlerin fertleri yan yana yaşattığı için ve farklı inanç 

guruplarının ibadetlerini yapabilecekleri ibadet yerlerinin korunması gerektiğini şöyle 

anlatır. “… Allah insanları birbirlerine karşı savunmasız bıraksaydı, şüphesiz o 

zaman, içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar 

ve mescidler [çoktan] yıkılıp gitmiş olurdu. Ve muhakkak ki Allah, O'nun 

                                                             
66İslamoğlu Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meal-Tefsir, Düşün yayıncılık, İst. 

2008, s. 44. 
67 Tarhan Nevzat, Çağın Vicdanı Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İst. 2012, s. 18. 
68 Erişim Tarihi, 12.04.2012, 

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1261771&title=polemik-minderine-
gelmeyecegim 

69Müslim, Hacc 511. 
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dâvâsına arka çıkanlara yardım edecektir...70" Ayette bütün inanç gurupları için 

inançlarının sembolü olan mabette inanç özgürlüğünün temin edilmesi gerektiğine 

dikkat çekilmektedir71. İnanç ve ibadet özgürlüğünün olmadığı coğrafyalar kapalı 

toplumlar olmaları hasebiyle çürümeye ve yozlaşmaya maruz kalırlar. 

Günümüzdelokal bazı hadiseler istisna tutulursa inanan insanlar kendi 

mabetlerini koruyup kolladıkları gibi farklı inanç ve kültürlere sahip mabetleri 

koruyorlar. 2012 yılının ilk haftasında Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Adavama 

eyaletinin başkenti Yola'da bulunan bir kiliseye silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 

13 kişi öldürüldü. Bir gün önce de Mubi kasabasında belediye binasında yapılan bir 

toplantı sırasında düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları Boko 

Haram adlı bir örgüt üstlendi. Fakat orada 15 Ocak Pazar günü 2 bin Müslüman 

ayin yapan Hıristiyanların kiliselerinde bekçilik yaptı. Bekçilik yapan gruplara 

hitap eden El Haci Beşir İshak, her iki din müntesiplerini ortak düşmana karşı 

birleşmeye, el ele tutuşmaya çağırdı, çatışmalardan her iki tarafın aşırılarını 

sorumlu tuttu72. 

Aslında Nijerya'daki bu örnek davranışın ilham kaynağı, Tahrir Meydanı 

ayaklanmalarının başladığı günden bu yana Mısır'da Müslümanlarla Hıristiyanlar 

arasında başlayan örnek dayanışmadır. Devrimi sabote etmek üzere Mısır derin devleti 

tarafından tahrik edilen din çatışmalarının önüne geçmenin en etkili yolu, her iki 

tarafın sıklıkla bir araya gelmesi ve birbirlerinin mabetlerini korumasıydı. Nitekim 

Müslüman Kardeşler ve Selefi gruplar bir araya gelip kiliselerin önünde nöbet tuttular, 

Hıristiyanlar da cuma günü Tahrir'de cuma namazı sırasında cemaatin önünde 

koruyucu insan zinciri oluşturdular. Bunun yanı sıra Kahire'deki Büyük Katedral'da 

düzenlenen ve Kıptilerin dinî lideri Papa 3. Şenuda'nın yönettiği ayinde Müslüman 

Kardeşler ‘in ikinci ismi Mahmut İzzettin ile Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı 

Muhammet Mursi ve Genel Sekreter M.Saad el Katatni hazır bulundu. Bu son derece 

dirayetli ve basiretli bir tutum çatışmaları nispeten yatıştırdı. Bu örnek davranışın 

geçen yüzyılda örnekleri yaşanmıştı. 1915 tehciri başladığında kimi açgözlü aşiretler 

ve yörenin mütegallibe adamları Mardin'de Süryanileri de "Ermeni tenkili ve tehciri" 

                                                             
70 Hac, 22/40. 
71 Esed, a.g.e., s. 678; Duman Zeki, Beyânu’l-Hak Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzul Sırasına Göre 

Tefsiri, Fecr Yayınları, Ank. 2008, II/657. 
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kapsamına alıp masum insanları öldürmek veya topraklarından sürmek istediler. Ama 

bölgenin tarikat şeyhleri ve önde gelen kanaat önderleri Süryani evlerinin kapılarına 

dikilip "Cesedimizi çiğnemeden buraya giremezsiniz" deyip yüzlerce sene birlikte 

yaşadıkları komşularını korudular73. Mabetler toplumun bütün inanç gurupları için 

ortak paratoner görevi görmektedir. 

Hz. Peygamber (sav) Necran Hıristiyanlarını Mescid-i Nebevi’de kabul etmiş 

ve onlar orada bir müddet kalmışlardır. Aynı zamanda bir ikindi vakti kendi 

ibadetlerini de Mescid-i Nebev-i de yapmışlardır74. Bazıları bu duruma engel olmak 

istemişlerse de Hz. Peygamber müsaade etmiştir. Muhammed Hamidullah bu olayı 

anlatınca şunu da ilave eder: “…belki de Haç putlarını da çıkarmışlar…75” 

Bu şunun için önemlidir. Bazen değişik coğrafyalarda negatif tavırlar da 

çıkabilmektedir. Bu negatif tavır hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Görmez şöyle bir değerlendirmede bulundu: “…Son günlerde Avrupa kamuoyunda 

geniş yankı uyandıran Suudi Arabistan Baş Müftüsü Şeyh Abdül Aziz Bin 

Abdullah’ın Arap Yarımadası’ndaki tüm kiliselerin yıkılması gerektiği yolundaki 

açıklamalarını da eleştirerek” şöyle devam etti: “bu açıklamanın İslamofobiayı 

körüklemekten başka bir işe yaramaz. Bir dost ve kardeş ülkenin en yetkili din adamı 

açıklama yapıyor. Diyor ki, Arabistan yarımadasında iki dinin bulunması asla 

kabul edilemez. O yüzden bütün kiliselerin ve başka dinlere ait mabetlerin 

yıkılması gerekir. Türkiye’de bunun üzerinde durulmadı ama biz takip ediyoruz. 

Avrupa’daki bütün dini kurumlar bunu konuşuyor. Kiliseler bunu tartışıyor. Bu 

açıklama, İslamofobiayı körüklemekten başka bir işe yaramaz. Bu açıklamayı yapan 

kişi, başka dinlerin mabetlerini yıkmayı yasaklayan bir Peygamberin ümmeti 

olduğumuzu bilmez mi?76” Bugün İslâm dünyasında yaşanan en büyük sorun, İslâm 

dünyasının eczacı yöntemiyle tedavi olmayı denemesidir. Tabibe başvurmadan, 

eczaneye gidip herhangi bir çekmeceden ilacı alıp içmek neyse, Kur’an-ı Kerim’in 

ortaya koyduğu esası yok sayarak, Resul-i Ekrem’in Medine’ye hicret ettiği günden 

                                                                                                                                                                 
72 Erişim Tarihi: 12.04.2012,  http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1236497. 
73 Erişim Tarihi: 12.04.2012,  http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1236497. 
74 İbn Hişam, es-Sire, II/217.  
75 Hamidullah Muhammed;  İslâm Peygamberi, Trc. Sâlih Tuğ, İrfan Yayınevi, İst. 1980, 

II/1023; Bkz. II/920. 
76 Erişim Tarihi: 12.04.2012, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-

Duyuru-18137.aspx 
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beri Hristiyanlarla yazdığı, yaptığı anlaşmalar77 bugüne kadar gelmişken böyle bir 

yöntemin seçilmesi de odur. Hz. Ömer Kudüs’teki Kamame Kilisesine girer Hz. 

Ömer, namaz vakti gelince patriğe namaz kılabileceği bir yer göstermesini istemiştir. 

Patriğin “Kilisenin herhangi bir yerinde kılabilirsiniz” demesi üzerine Hz. Ömer, 

kilisenin içinde namaz kılmak istemeyerk kapıya yakın bir yerde namazını kılmıştır. 

Namazını kıldıktan sonra Hz. Ömer, patriğe şunu söylemiştir: “Eğer ben içerde 

kılsaydım, öteki Müslümanlar da orada kılarlar, orayı mescit haline 

getirirlerdi”diye endişe duymuştur78. Fatih’in Galata ve Bosna Hristiyanlarıyla 

yaptığı anlaşmalar da mevcuttur79. Yani İslam medeniyetinin bugüne kadar yapıp 

ettiklerini, bütün müesseselerini bir tarafa bırakacaksınız, eczaneden bir tane zayıf bir 

rivayet bulacaksınız, o rivayet üzerine hüküm bina edeceksiniz. Problem, bu tür 

yaklaşımlardan kaynaklanıyor80”. 

 

c-Sosyal Dokuyu ve Bütünlüğü Bozan Mabetlere Tavır Alınmalı 

Sosyal bütünlüğü sağlamada mabedin üstlendiği fonksiyon izahtan varestedir. 

Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye hicretinde ilk öncelikleri arasında toplumun bütün 

farklılıklarını bir arada yaşatacak ve ilahi iradeye en sevimli81 mekân olan camiyi inşa 

etti. Yukarıda anlatıldığı gibi yaptırdığı mabette farklı inanç mensupları da ibadet etti. 

Çünkü bu mekânların da üstleneceği temel işlev toplumsal düzendir.  Mekânlar da 

değerlerini ona verilen isimlerden değil, kullanım amaçlarından alırlar. Toplumda 

kaos yaratmak için inşa edilen bir mabedi Kur’an-ı Kerim şöyle anlatır: “Zarar 

verme, inkarda direnmek, inanalar arasına ayrılık sokmak ve öteden beri Allah 

ve O’nun Elçisine savaş açan kimseler adına gözetleme yapmak amacıyla 

ibadethane inşa edenler var. Üstelik onlar, “Amacımız daha güzelini ortaya 

koymaktır” diye ısrarla yemin ederler; ama Allah şahittir ki onlar, kesinlikle 

yalancıdırlar.82” Bu savaş açan kişi Hazreç kabilesinden Ebû Âmir’dir. Hz. 

                                                             
77 Hamidullah Muhammed;  el-Vesaiku's-Siyasiyye, Beyrut, 1987, s. 59-62. 
78Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Hazırlayan: (Heyet), Çağ Yayınları, İst. 1986, 

II/93-94. 
79Anadolu’da İslam Kültür ve Medeniyet, s. 44-45. 
80 Erişim Tarihi: 12.04.2012, http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-

Duyuru-18152.aspx 
81 Müslim, “Mesacid” 288. 
82 Tevbe, 9/107. 
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Peygamber’in Medine’ye hicretinden önce Hristiyan rahibi olmuştu. Peygamberimizi 

kendisine rakip gördü ve düşman kesildi. İslâm aleyhinde kampanya için kabileleri 

dolaştı. 

Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günden beri Hz. Peygamber, Hazrec 

kabilesinin önde gelenlerinden biri olan ve yıllarca önce Hristiyanlığı benimsemiş 

bulunan ve bu yanıyla da gerek kendi hemşehrileri arasında gerekse Suriyeli Hristiyan 

topluluklar arasında bir hayli ün salmış olan Ebû ‘Âmir'in (“Keşiş”) şiddetli 

muhalefetine hedef oldu. Sözü geçen kişi tâ başından beri Hz. Peygamber'in 

düşmanlarıyla, Mekkeli müşriklerle ittifak içine girdi ve Uhud savaşında onların 

yanında yer aldı. Bu savaştan kısa bir süre sonra Suriye'ye göçüp orada, Bizans 

İmparatoru Heraklius'u, Medine'yi istila edip Müslüman cemaati bir daha kendini 

toparlayamayacak biçimde çökertmesi yönünde kışkırtmak için elinden geleni yaptı. 

Kendisi oradayken Medine'de, kendi kabilesinden sürekli temas ve haberleşme halinde 

olduğu gizli yandaşları vardı. H. 9. yıl içinde bu yandaşlarına, Heraklius'un Medine'ye 

bir ordu göndermeyi kabul ettiği ve bunun için büyük hazırlıkların yapılmakta olduğu 

yolunda bir haber uçurdu. (Hz. Peygamber'in savunma amaçlı Tebük seferi de böyle 

bir habere dayanıyor olmalı.) Ebû ‘Âmir, Medine'nin istilasını hedefleyen bu askeri 

harekât gerçekleştiği takdirde yandaşları için bir toplanma yerine/bir ileri karakola ya 

da karargâha ihtiyaç duyulacağı düşüncesiyle, onlara Medine'nin hemen yakınında 

bulunan Kubâ yerleşim bölgesinde kendilerine bir mâbed kurmalarını ve böylece Hz. 

Peygamber'in Medine'ye vardığı günlerde aynı semtte yaptırdığı mescidde toplanma 

mecburiyetini ortadan kaldırmaya çalışmalarını önerdi.  Ebû ‘Âmir'in yandaşları onun 

bu önerisine uyup sonunda böyle bir mescid yaptılar. Aslında Medine’de cami ihtiyacı 

yoktu. İhtiyaç göstererek yaptıkları mescitte, ilk namazı kıldırmasını Hz. 

Peygamber’den istirham ettiler. Tebük seferinden döndükten hemen sonra Hz. 

Peygamber'in emriyle yıktırılmıştır. Ebû ‘Âmir'in kendisi ise bu vakadan kısa bir süre 

sonra Suriye'de öldü83. 

Bu mekânın adı her ne kadar “mescit” olsa da, fitne merkezi olacaktı. Burada 

yapılan ibadethaneden çok bunun hangi maksatla yapıldığı önemlidir. Burayı 

                                                             
83 Farklı rivayetler için bkz. Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezid  Câmiu’l-Beyân 

an Te’vil-i Âyil-Kur’ân, (ofset, Baskı) Beyrut, 1988, XI/24-26; İbn Kesir, Tefsir, Elmalı’lı, 
IV/2616-2617; IV/149; Esed, a.g.e., s. 382. 
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meşrulaştırmak için Peygamber’e davet yapıldı. Yapılan davete icabet edilmemesi 

gerektiği uyarısı Allah tarafından şöyle yapılıyor: 

“Asla orada ibadete durayım deme! (Beri yanında) ilk günden beri Allah 

kaygısı üzerine inşa edilmiş olan bir ibadethane daha var; ibadete durmana en 

layık olan da burasıdır. Burası arınıp tertemiz olmak için can atan adamların 

yeridir; zira Allah itina ile temizlenen kimseleri pek sever.84” Ayet ruhsal 

arınmaya ve fiziksel temizliğe dikkat çeker. Bir de toplumdaki fertler “tevhit inancı” 

etrafında birleşirlerken “şirk” onları böler. İnsanların ruhsal bağımsızlık sürecinin 

önündeki en büyük engel şirktir. Çünkü şirk, tüm insani vasıfları ve rûhi yücelme 

çabalarını boşa çıkarır. Zira şirk, şirk koşan insanı şirk koştuğu varlık karşısında 

nesneleştirir. Bu da bir insanın kendisine yapacağı en büyük zulümdür85.  Öte yandan 

şirk Allah’ın sevgisine ve güvenine ihanettir. Allah’tan başkasına tanrılık 

yakıştıranlar, sadece şirk nesnesine kötülük etmekle kalmazlar, eşyayı kendi yerinden 

etmek suretiyle hadlerini aşarak kedilerine de kötülük etmiş olurlar86. Müşriklerin 

yaptığı mabedin toplumda düzen yerine kaosa vesile olması eşyayı yapılış maksadı 

dışında kullanmaktır. İlahi irade ontolojik bağın kurulduğu mekânla bu bağ koparılmış 

oluyor. Bu da toplumsal fıtratı bozma ve zulümdür. Sanal bağlarla fertleri bir arada 

tutmak mümkün değildir. Hâlbuki mabetlerin gayesi başından itibaren anlatıldığı gibi 

farklı kültür yapılarına sahip insanları bir araya getirip “bir’in” etrafında 

birleştirmektir87. 

 

d-Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabedin Fonksiyonu 

Mabetler toplumun bütün farklılıklarının en çok görüldüğü/göründüğü 

mekânların başında gelir. Kültürel çoğulculuğun net göründüğü ortak zeminler olarak 

işlevlerini mabetler ifa edebilir. İnsanlar arasındaki farklılıkların fark edilip kimsenin 

kimseyi ötekileştirmediği ortak alanlardır. Ayrıştırmaların görünür olduğu modern 

dünyada, bütünleştirmede başat rol oynayan ortak yerlerdir. Farklı renklerin; siyah, 

                                                             
84 Tevbe, 9/108. 
85 Lokman, 31/13. 
86 İslamoğlu, a.g.e., s. 161. 
87 Bozkurt Nebi, “Kur’an ve Sünnette Mescid Kavramı”, Sosyal Ve Ferdi İşlevleri 

Açısından Namaz Ve Cami, Ensar Neşriyat, İst. 2009, s. 92. 
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beyaz, sarı, esmer… Farklı ırkların; Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Pomak… Farklı 

cinslerin; kadın, erkek, yaşlı, genç, kadın… Farklı anatomik yapılara sahip; zayıf, 

şişman, uzun, kısa… Farklı mezheplerin; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zeydiyye, 

Caferi… Bütününün bir kubbe altında bir araya gelmesi/getirilmesi vahdette kesretin 

kesrette vahdetin tezahür ettiği alternatifsiz kurum olan mabedin fonksiyonelliğinden 

kaynaklanmaktadır.  Her bir insan ilahi iradenin mucizesi olarak dünyaya gelir. Saç 

kıllarından gözlerinin retinasına, tercihlerinden kapasite ve sahip olduğu 

kabiliyetlerine kadar farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar çiçek demeti gibi, 

hepsinin bir araya gelmesi ile buket meydana gelir. Mabetler de bir emme-basma 

tulumba gibi cemiyetten insanları toplar onlara farklılıklara rağmen bir arada 

yaşamasını öğreterek yeniden cemiyetin içine dağıtır. 

Kur’an-ı Kerim’de: “Ey Âdem’in evlatları! Her namaz vaktinde mescide 

giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin…88” şeklinde geçen ifade de “Âdem’in 

evlatları” olarak zikredilmesi mabedin bütün Âdem’in evlatlarına ait ve açık olması 

gerektiğine işaret edilmektedir. 

Bugün fonksiyonları daraltılmış ancak mimari unsurları İslam geleneği ile 

biçimlenmiş ve ibadet yönü daha da törensel hale getirilmiş caminin temel inanç ve 

ibadet esaslarını kavramada yer yer aile ile yarışan, bazı durumlarda da ailenin önüne 

geçen bir yapıya sahip olduğu muhakkaktır. Camiden soyutlanmış ya da camiye 

devamın (Cuma ve bayram gibi) asgariye indirildiği bir dindarlığın, birey için. Her 

yönüyle eksik ve tehditlere açık, bazı durumlarda da patolojik olduğu 

söylenmektedir89. Bu tür problemler dini sosyalleşmenin temellerinin atıldığı çocukluk 

ve ilk gençlik evrelerinde cami ile tanışmayan insanlarda rahatlıkla görüldüğü ifade 

edilmektedir90. İçlerinde din duygusunun çeşitli faktörlerle ileri yaşlarda ortaya çıktığı 

bu insanlar cami ve cemaat ile ilgili problemlerini aşamadıklarında içlerine dönük ve 

nispeten kendilerine mahsus bir dini arayış91 ve yanlış anlamalara giriyorlar. 

                                                             
88 A’raf, 7/31. 
89 Bilgin Vejdi, “Dini Sosyalleşme Ve Dini Bilinçlenmede Caminin Yeri Ve Önemi”, Sosyal Ve 
Ferdi İşlevleri Açısından Namaz Ve Cami, Ensar Neşriyat, İst. 2009, s. 206. 

90 Bilgin, a.g.m. s. 206. 
91 Bilgin, a.g.m. s. 206. 
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Mabedin farklılıkları bir araya getirmede üstlendiği fonksiyonu şu anekdot 

güzel anlatır. Bir yazar anlatır:”…1992 yazıydı sanırım, bir gurup arkadaşla İran’a 

gitmiştik. Tahran’da milyonluk Cuma namazındayız… Cuma namazını Rafsancanî 

veya Hamaney kıldırıyordu. Kalabalığın içine karışmış halde namazı kıldık. 

Namazdan sonra, orada herkes sağ ve sol yanında oturanla musafaha (tokalaşma; 

Allah kabul etsin deme) yapıyor. Selam verir vermez kalabalık sarmaş dolaş oluyor. 

Yanımda Tahran’a yakın bir köyden geldiği belli olan bir İranlı Azeri oturuyordu. 

Solundaki ile musafahalaştıktan sonra baktım bana dönmedi. Tereddüt içinde 

bekliyordu. Namazda baktı ki bizim secde ettiğimiz yerde “Kerbela taşı” yok, bir de 

biz ellerimizi göbek hizasında bağlıyoruz, ne olur ne olmaz necistir bunlar diyerekten 

hiç oralı olmadı. Yüzüme öyle bir baktı ki, o bakışta 14 asırlık Şiî-Sunnî ayrılığının 

bütün serancamı vardı. “Sen Türkiyeliseen” diye kelimenin sonunu Fars ağzıyla 

melodi gibi uzatarak sordu, “Beli” (Evet) dedim. Ardından “Sunnîseen, ellerini 

bağlisen, Kerbela taşı yohtur secdende, Hz. Hüseyin’in şefaatinden mahrum 

olmuşsen” dedi. 

Sanırım beni necis sayıyor olmalı ki bana dokunmuyor bir türlü. O tereddüt 

içinde beklerken ben birden eline yapışıp kendime doğru çektim. Pazarlık yapar gibi 

sıkı sıkıya sallamaya başladım. Sallarken “şu cümleyi” okuyordum; “Kunû yâ 

ibadallahi ihvana!” ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz!92. 

O bana şaşkın şaşkın bakarken şöyle şeyler söyledim: “Agacan! Dere tepe 

aşmışam, yedi gün yedi gece yol gelmişem. Yanına oturmuşam, omzumu omzuna 

vermişem. Aynı kıbleye yönelmişiz, aynı fatihayı okumuşuz, aynı Allah’a yakarmışız, 

aynı peygambere salâvat getirmişiz. Sen hala tereddüt edirsen, necis mi acaba diye 

düşünirsen. Ver elini ben senin gardaşınam…” Bu minval üzere konuşmalar yaptıkça 

adamcağız “Agacan! Doğru söylirsen. Heyli zemon ki sunni görmemişem. Biz böyle 

nemaz kabul olmaz bilirik, sen iyi okumuşsen, bağışlayasan” dedi. Boynuma öyle bir 

sarıldı ki sanki 14 asırlık bir hasret vardı gözlerinde…. 

                                                             
92 Buhari, Nikâh 45, Feraiz 3; Müslim, Birr 23, 24, 28; Ebu Davut, Edep 47; İbn Mace, Dua 5;  
MALİK, b. Enes; el-Muvatta,  Husnu’l-Huluk, 14, 15, Thk. M. Fuad Abdulbâki, Mısır, 1985;  ; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut, 1985, 2/156. 
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“Köyümüze gel, konağımız ol. Aşımız, ayranımız yahşidir” dediyse de işimiz 

vardı ayrıldık. Ayrılırken ona dedim ki: “Eğer ki bir gün sen bizim konağımız olursan 

secdede Karbela taşı ile kolların yanda namaz kılarsan, namazdan sonra Ali’ye, 

imamlara böyle mersiyeler okursan, senin bana yaptığını sana yapacak “necisler” 

göreceksin. Benim sana yaptığımı sen de onlara yap; tut ellerini ben sizin 

gardaşınızam de…” Öyle ya bu ümmet “Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz” diye 

kurulmadı mıydı?93” Toplumsal farklılıkları bir zenginlik olarak görmemek, fertler 

arasında kırılma meydana getirdiği gibi aynı safta duran insanlar arasında bile 

histeriye dönüşebilmektedir. 

Toplumda farklı kültürdeki fertleri biri araya getirme özelliğine sahip olması 

hasebiyle Hz. Peygamber (sav) özürlü olan Abdullah b. Ümmi Mektum’a mabede 

gelememe hususundaki izin talebine şu şekilde olumsuz cevap vermiştir. 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav)’e âmâ bir adam gelip: 

– Yâ Resûlallah! Beni mescide götürecek bir kimsem yok, diyerek namazı evinde 

kılabilmek için Resûlullah (sav)’den kendisine müsaade etmesini istedi. Peygamber 

Efendimiz de müsaade etti. Âmâ dönüp giderken Resûl-i Ekrem onu çağırarak: 

– “Sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun?” diye sordu. Âmâ: 

–Evet, cevabını verdi. Peygamber (sav): 

– “O halde davete icâbet et, cemaate gel” buyurdular94. Bir başka rivayette de: 

–Yâ Resûlallah! Muhakkak ki Medine’nin zehirli haşereleri ve yırtıcı hayvanları 

çoktur, dedi. Resûlullah (sav): 

– “Hayye ‘ale’s-salâh, hayye ‘ale’l-felâh’ı işitiyor musun? Öyleyse mescide gel” 

buyurdu95. Bir başka rivayette “Senin için hiçbir ruhsat bulamıyorum96” buyurmuştur. 

Hz. Peygamber (sav)’in içtihadının vahiyle tashihinden kaynaklandığı, kendi içtihadını 

                                                             
93 Erişim Tarihi: 02.04.2012, http://www.haber10.com/makale/19833. 
94 Müslim, “Mesâcid” 255; Nesâî, “İmâmet” 50 . 
95 Ebû Dâvûd, “Salât” 47; Nesâî, “İmâmet” 50. 

96 Ebu Davut, “Salat” 47. 
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değiştirdiğini ifade edenler olmuştur97. Bu rivayetler birlikte ele alındığında mabedin 

ruhi ve manevi bütünlük sağlamanın yanında buna indirgenmeyecek kadar önemli 

içtimai ve medeni maslahatlar içeren bir mekân olduğu görülür. Mabet müminde birlik 

düzen ve intizam fikrini medeni ve sosyal şuuru geliştirmeyi hedefler bölünme ve 

parçalanmanın ilk alametleri mabetlerin terkiyle belirmiştir. Birbirlerinin arkasında 

namaz kılmayacak kadar gayri medeni ve bedevice davranan insanların mabede 

sürekli devam etmeleri ve mabedi hayatın merkezine oturtmaları onları birbirlerine 

kenetleyecek bir işlev görmüştür. Belki de mabedin yüklendiği bu kutsi 

fonksiyonundan olsa gerektir ki başka bir ibadet için yapılmayan tehdit mabede 

gelmeyenler için yapılmıştır. Hz. Peygamber (sav): “Canımı gücü ve kudretiyle elinde 

tutan Allah’a yemin ederek söylüyorum, içimden öyle geçiyor ki, odun toplamayı 

emredeyim, odun yığılsın. Sonra namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra bir 

adama cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda cemaate gelmeyen adamlara 

gidip onlar içindeyken evlerini yakayım.98”Buhârî’nin rivayetinin sonunda şu nebevî 

beyan da yer alır: “Canımı gücüyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu 

cemaatten geri kalanların herhangi biri burada semiz etli bir kemik parçası veya 

iki tane güzel paça bulacağını aklı kesse hemen yatsıya gelirlerdi.”Böylece 

namaza gelmeyenlerin bunu hangi anlamı ifa ettiğini bilmeyip dünya menfaatini 

düşündüklerini, âhiret nimetini hesaba katmadıklarına işaret buyurulmakta ve bu 

kimseler kınanmaktadır.  Burada cemaate yapılan yoğun vurgu açıkça, münferit bir 

farzın hedeflediği sosyal ve fertleri bir arada yaşatmadaki ruhu ifade etmektedir. 

Yoksa cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namaza göre 27 derece üstün 

tutulması, sadece sevap açısından ve imamın arkasında durma değildir99. Cemaat 

namazını 27 derece sevaba endeksleyen sade, düz ve ruhi tecrübeye indirgeyici yanlış 

anlayıştır ki, camileri bugünkü hale dönüştürmüştür100 

 

                                                             
97 Kandemir Yaşar, Çakan İsmail Lütfi, Küçük Raşit, Riyazu’s-Salihin Terceme ve Şerhi, 

Erkam Yayınları, İst. 2008, V/235. 
98 Buhârî, “Ahkâm” 52, “Ezân” 29; Müslim, “Mesâcid” 251-254. Ayrıca bk. Tirmizî, “Salât” 
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S O N U Ç 

Günümüz dünyasının en büyük handikaplarından birisi de farklılıkları bir 

arada yaşatmayı becerememesidir. Yani farklılıklar içinde birlikteliği yakalayamama. 

Vahdette kesret, kesrette vahdetin tecellisini görmeme ve göstermeme… Tarihi 

süreçteki şehirlere bakıldığında bütün kültürlerin bir arada yaşadığı ve yaşatıldığı 

görülmektedir. Kudüs, Bağdat, Yeni Delhi, İstanbul… Tarihte yeryüzünün en kutsi üç 

mabedinden birine ev sahipliği yapan Kudüs’ün giriş kapısında bütün dinleri ve 

kültürleri kapsayıcı “Lailahe illallah İbrahim Halilullah”, “Allah birdir İbrahim 

O’nun dostudur” sözü, farklı kültürleri bir arada yaşatmanın formülünü  formunu 

gösteriyor. Bugün kendimize benzemeyenle diyalog kurmakta, hatta komşuluk 

yapmakta bile zorlanır hale geldik. 

Geçmişin Anadolu coğrafyasında Türklerle Kürtler, dindarlar ile agnostikler, 

türbanlı türbansız, alevi Sünni, bir arada ve ortak mekânları paylaşarak kullanırken 

bugün kendimize benzemeyeni dinlememek ve problemine bigâne kalmak gibi krizle 

bu toplum karşı karşıyadır. 

Aynı Allah’a, Peygambere, kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen fertlerin sahip 

oldukları farklılıkları ile bir arada barış içinde yaşatamamanın sorunu kapımızın 

önünde durmaktadır. Bunun da çözümünü başka kapılarda arar hale getirildik. Hâlbuki 

insanların sahip olduğu birçok farklılık iradesi ve ihtiyarı dışında ihsan edilmiştir. 

İnsanlar; ırklarını, dillerini, anne babalarını kendileri tercih etmediler. Bu hususlarda 

insanlara cephe alma, fıtrata ve ilahi iradeye cephe almadır. 

Fazilet Mücadelesi kitabının yazarı “Amerikan birliğinin temelinde 

farklılıklara gösterdiğimiz anlayış ve hoşgörü vardır” derken modern dünyanın 

toplumsal çoğulculuğa olan ihtiyacını vurgular. Anadolu coğrafyasında farklı kültürler 

bir arada yaşarken, ne oldu da “medeniyetler ittifakı/diyalogu” “medeniyetler 

savaşına” döndü, bunu düşünmek gerekir.Yaşadığımız yer kürede bizim en büyük 

problemimiz, bizi birbirimize bağlayacak çimento mahiyetindeki çok önemli bir 

dinamik olan kutsalı/dini değerlendiremeyişimiz olmuştur. 
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Günümüz toplumunun başarması gereken en büyük görev farklı olanlara 

saygının yeniden toplumda inşa ve yeşertilmesidir. Farklı kültürleri ve inançları bir 

arada yaşatma yeteneğini yeniden keşfidir. Bu sarmaldan kurtulmada, hatta aşmada 

mabedin fonksiyonu ve rolü araştırılmalıdır. Bu fonksiyonu yerine getirecek ve 

insanları “ihtiyari” olarak bir araya getiren yaygın eğitim kurumlarının başında 

mabet/cami gelir. Yıllarca kavgalı Evs ve Hazreci bir arada kardeş yaparak yaşatan 

cami bu toplumun farklılıklarını bir arada yaşatamaz mı? 

Cami, alternatifi olmayan bir eğitim ve öğretim kurumudur. Yeryüzünde, 

bağrında barındırdığı cemaati itibari ile cami ile yarışır ikinci bir kurum yoktur. 

Hemen hemen her yaşta insanın sığındığı bir asude mekândır cami. Dilleri, kültürleri, 

yaşları, kıyafetleri, cinsleri, ırkları, farklı insanların bir araya getirildiği ve bu bir araya 

gelmekle toplumsal çoğulculuğun, kardeşliğin, yardımlaşma, dayanışma birlik ve 

bütünlüğün sağlandığı eşsiz bir kurumdur cami. Kendisine yüklenen misyonu ifa ettiği 

sürece camiler toplumu kemale erdiren görünmeyen sessiz ve sedasız birer eğitim 

kurumudur. Cami bütün farklılıkları bir arada tutan bir sosyal laboratuardı. 
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KUR’AN PERSPEKTİFİNDE TEFEKKÜR  

                   İBRAHİM  AKGÜN 

Özet 

Bütün kâinat içinde en şerefli bir şekilde yaratılan insanın, ideal seviyeye 

ulaşmasını sağlayan yegâne özelliği hiç şüphesiz tefekkür etme kabiliyetidir. Bu 

kabiliyet, Kur’an’la beslendiği zaman gerçek ve ideal hüviyetini kazanmış olacaktır. 

Zira Kur’an’dan beslenen bir tefekkür anlayışı, beşere bir nevi ruh ve hayat 

kazandırmaktadır. Bundan dolayı tebliğimizde Kur’an’ın atıfta bulunduğu tefekkür 

vasıtaları üzerinde durulacaktır. 

Abstract 

                                                             
 Yrd.Doç.Dr., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Tel: 0532 638 22 74, 

e-Mail: ibrahim.akgun02@hotmail.com 

Human being is created as the most honorable existence. He reaches a 

level of maturity through the ability to contemplate. This capability reaches the 

real and perfect quality provided to take advantage of the Koran. Because 

contemplation that benefit from the Qur'an, gives mortal a kind soul and life. 

Therefore, it is focused on means of contemplation to which Our’an refers in 

this paper. 

Giriş 

İnsan mahlukatın en şereflisi olarak yaratılmıştır. Bütün kâinat içinde en 

mükerrem ve en şerefli şekilde yaratılan insanı bu ideal seviyeye ulaştıran bazı 

özellikler vardır. Bu özelliklerin en üstünü hiç şüphesiz tefekkür etme kabiliyetidir. 

Tefekkür etme özelliği bütün mahlukat içinde kemal noktada sadece insana mahsus bir 

özelliktir. İnsana mahsus olan bu yüksek kabiliyet ve seciye Kur'anî tefekkürle 

mayalandığı zaman gerçek ve ideal hüviyetini kazanmış olacaktır. Çünkü bütün ilahî 

marifet dairelerinde dolaşmak ve ruhî olgunlaşmayı elde etmek, maddî-manevî, ilmî 

ve teknolojik bütün gelişme ve icatların temel mihrak noktasını teşkil eden 

tefekkürdür. İşte Kur'an'ın kazandırdığı tefekkür anlayışı, beşerî tefekküre bir nevi ruh 

ve hayat olmaktadır. 
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Bütün hedef ve gayelere ulaşmada vasıta arandığı gibi tefekkürün de gerçek 

manada teşekkül ve tekemmülünde vasıtalar vardır. Bunlar da duyular, akıl ve kalp 

olarak görülmektedir. Duyular penceresi ile aleme nazar gezdiren ruh, kalbi harekete 

geçirip akıl ekranında tefekkür gerçeğinin yansımasını temin eder. Tefekkürün 

kaynağı ve gerçek vasıtası akıl mıdır, kalp midir, sorusu insanlık düşünce tarihinde 

münakaşalara sebebiyet vermiş bir husustur. Bütün felsefî akımlarda akıl, tefekkürün 

kaynağı olarak kabul edilirken, İslamî literatürde kalp kaynak olarak telakki 

edilmektedir. Gerek anatomik yapısı itibariyle ve gerekse de vücutta icra ettiği 

fonksiyonları itibariyle farklı bir yeri olan kalbin, tefekkürün kaynağı olması 

kanaatimizce daha isabetli bir görüş olarak görülmektedir. İnsan bir takım vasıtalarla 

tefekkür eder. Kur’an’ın insanlar için kabul ettiği ve önemine dikkat çektiği tefekkür 

vasıtalarından ilk sırayı teşkil eden husus, fizikî alemin tetkikine yarayan duyulardır. 

Bu duyular ise, esas itibariyle görme ve işitme vasıtaları olan göz ve kulak gibi 

duyulardır. Kur’an’ın belirlediği tefekkür hedefine varmak için sıhhatli çalışan 

duyulara ihtiyacın olduğu apaçık bir gerçektir. İnsanla kâinat arasındaki bağlantıyı 

kuran vasıtaların başında hiç şüphesiz görme ve işitme vasıtaları ve dolayısıyla da 

tefekkür vasıtaları olan göz ve kulak gelir. 

1. Göz 

Kur'an-ı Kerim çeşitli ayet-i kerimeleriyle insana birer nimet ve aynı zamanda 

birer tefekkür vasıtası olarak verilen gözlere dikkatimizi çekmektedir. Yani Cenab-ı 

Hak bir taraftan şu madde alemine dikkatimizi çekerken diğer taraftan da şu alemi 

incelemeye vasıta olan gözün kendisine dikkat çekmektedir. Nitekim şu ayet-i kerime 

bu hususu şöyle ifade eder: "(Resulüm) de ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler 

ve kalpler veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?"1
 Diğer bir ayet-kerimede 

şöyle der: "And olsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için 

yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla 

görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta 

daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır."2 

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi insana göz nimetinin verilmesindeki 

maksat, görülmesi gereken her türlü renk ve manzaraları ihtiva eden, nazar, akıl ve 

                                                             
1  Mülk, 23 
2  A'raf, 179 
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tecrübe ile nice ilimlerin ortaya çıkmasma yol açacak olan tekvinî ayetleri görmek 

v e  tefekkür etmektir. 3 

Gözler sadece bakan bir organdan ibaret değildir. Her ne kadar Allah'ın en 

büyük nimetlerinden bir nimet ise de burada kast olunan, gören ve gördüğünün 

şuuruna varan, delâlet ettiği anlamı kavrayan ve ötesindeki hikmeti idrak eden 

organdır.4 

Cenab-ı Hak göz gibi bir nimeti ihsan etmiştir. Demek ki gözün kıymet 

kazanması onun şükrünün edası manasına gelen yaratılış gayesine uygun bir tarzda 

kullanılmasıdır. Gözün yaratılış gayesi ise şu kâinat kitabına sahibi ve müellifi olan 

Allah Teâla hesabına bakıp tefekkürle yoğrulmasıdır. Esas kıymet kazanması da buna 

bağlıdır ve bu bağlılıkla doğru orantılıdır. 

Ruhumuzun dünyaya açılan penceresi olan göz, vücudun en mûtena ve 

münasip yerine yerleştirilmişlerdir. Bu kıymetli organımız son derece girift ve 

intizamlı bir yapıya sahiptir.5 

Gözün görme olayı şu merhalelerden geçilerek gerçekleşmektedir: 

Cismin görüntüsü ışık vasıtasıyla gözün saydam tabakasına yansır. 

Gözbebeğinden ve onun arkasındaki ince kenarlı mercekten kırılarak geçer ve gözü 

dolduran sıvı içerisinde yoluna devam ederek gözün arka kısmındaki ışığa karşı hassas 

olan hücrelere ulaşır. Normal olan bir gözde "sarı benek" denilen bu bölge gözün 

odak noktasıdır. Görüntü bu bölgeye ulaşmadan algılanırsa göz miyop, ilerisinde 

algılanırsa göz hipermetroptur. Gelen ışık kırılarak göze girdiği için cismin görüntüsü 

ters olarak teşekkül eder. Bu ters görüntü görme sinirleri vasıtasıyla beyne ulaştırılma 

esnasında düzeltilir ve cisim düz olarak görülür.6 

Böylece çok kısa ve sathi olarak anlatılan bu olayların meydana gelişi 

esnasında çok muazzam kanunlar işletilmektedir. Görüntünün göze ulaşmasındaki 

harikalığı bir yana, göz içerisinde ışığın geçirdiği safhaları biraz dikkatlice 

incelediğimiz takdirde hayrete düşmemek imkânsızdır. Her şeyden önce gözü 

meydana getiren hücreler, görme kabiliyetini nasıl ve niçin kazandılar? Niye 

                                                             
3  Elmalılı, Hak Dini, VII, 5242 
4  Kutub, Muhammed, Kur'an Araştırmaları, Ter. Bekir Karlığa-Beşir Eryarsoy, İst. 1997, I, 166 
5  (Heyet), İnsan Vücudu, İst. 1979, s. 72 
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vücudun diğer hücreleri böyle bir özelliğe sahip değil de sadece göz hücreleri bu 

faaliyete tahsis edilmiştir? 

Ayrıca ışığa karşı hassas hücrelerin, vücudun başka herhangi bir organında 

değil de, görme işiyle görevlendirilen gözde, hem de mükemmel bir program ve 

intizam içinde yerleştirilmeleri tesadüf olabilir mi? 

Göz gibi paha biçilmez bir organımızın bir kasıt ve iradeye dayanılarak 

yaratıldığı aşikârdır. Bu iradenin sahibi olan Allah gözü ruhumuza pencere yapmış, 

oradan bu alemin sayısız güzelliklerini bize temaşa ettirmektedir. Bu güzelliklerin 

Yaratıcısına karşı ruhu sonsuz takdir ve şükran hisleriyle dolmayan insan, 

yaratılışından beklenen gayeyi bulamamış demektir.7 

Tabiatıyla göz tek başına söz konusu icraat ve faaliyeti yapmamaktadır. Belki 

komple bir sistem halindeki bir faaliyetin neticesi olarak vücutla karşılıklı bir iç 

münasebetin tesisiyledir. 

Organların karşılıklı münasebeti, iç muhit ve sinir sistemi tarafından sağlanır. 

Vücudun her organı diğer biriyle, diğeri de onunla uyuşur. Bu intibak tarzı tamamen 

teleolojik (gayelilik ifade eden) tir. Mekânistler* ve Vitalistlerin** yaptıkları gibi 

dokulara bizimkine benzer bir zekâ atfedecek olursak, fizyolojik oluşumların hedefe 

ulaşmak için düzene girdikleri görülür.8 Diğer taraftan bir organın, mesela gözün 

muhtelif kısımları belli bir gaye için elbirliği yapmış görünürler. Gözün her bir kısmı 

umumi maksadı olan görme olayını gerçekleştirmek için tam bir uyum içinde 

çalışırlar. Bu kısımlardan birisi görevini terketse görme olayı gerçekleşmez. 

Beyin, derinin altından optik sinir ve retina olacak olan kendi uzantısını 

verdiği zaman deri şeffaflaşır. "Korne" ve "Kristalen" dediğimiz cismi imal eder. Bu 

değişiklik gözün dimağî kısmından çıkan maddelerin mevcudiyeti ile izah edilmiştir. 

                                                                                                                                                                 
6  Bkz. (Heyet), Sağlık Ansiklopedisi, İst. ts. 1, 220; (Heyet) İnsan Vücudu, s. 71-72 
7  (Heyet), İnsan Vücudu, s. 73-74 
*  Mekânist, hayat da dahil her şeyi hareketlerin değişim ve intikaline irca eden ister fizikî, kimyasal ve 

biyolojik olaylar olsun, isterse ruhî, sosyal ve manevî olaylar olsun, her şeyi mekanik kanunlar ve 
verilerle açıklayan, hareketlerin değişiminin her çeşit olayı izaha kafi geleceğini, varlığın mekanik 
olarak hareket ettiğini iddia eden felsefi düşünceye inanan kimsedir.(Bolay, Süleyman Hayri, Felsefi 
Doktirinler ve Terimler Sözlüğü, s. 309) 

**  Vitalist; genel olarak, hayat olaylarının fiziko-şimik (Fizik-Kimyaya ait) olaylara irca 
edilemeyeceğini, varlığın canlı olduğunu, canlı varlıkta özel bir yaşama gücünün varlığını kabul eden 
doktirini savunan kimse. (Bolay, a. g. e. s. 101) 

8  Carrel, Alexis, İnsan Denen Meçhul, İst. 1997. s. 149  
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Fakat bu izah meseleyi halletmez. Nasıl oluyor da optik kese, deriyi şeffaf hale 

getirme özelliği olan bir madde salgılayabiliyor? Nasıl oluyor da hassas bir sinir sathı, 

cilde, dış alemin imajını kendi üzerine aksettirecek bir mercek imal etme kabiliyeti 

veriyor? Kristalen merceğin önünde iris zarı bir diyafram teşkil ediyor. Bu, diyafram 

ışığının yoğunluğuna göre genişler veya büzülür. Aynı zamanda retinanın hassasiyeti 

de çoğalır veya azalır. Kristalenin şekli de uzak ve yakın görüş için otomatik olarak 

değişir.9 

Alexis Carrel, göz ile ilgili ve organların karşılıklı uyum içerisindeki bu 

münasebetlerini aktardıktan sonra bu husustaki kanaatini de şöyle belirtir: Bu karşılıklı 

münasebetleri müşahede ederiz, fakat izah edemeyiz.10 

Söz konusu organlar arasındaki iç münasebetleri vücut bünyesinde müşahede 

etmek mümkün olduğu gibi, dış dünyada yıldızlar ve galaksiler arasındaki 

münasebetlerde de aynı ahenk ve insicamı bulmak mümkündür. Bu iç ve dış dünyada 

varolan ve icraatlarıyla bir gayeyi takip eden karşılıklı münasebetler bize şu kanaati 

vermektedir: 

Bütün bu olup biten olaylar yalnız bir tek Kudret eliyle meydana gelmektedir. 

Zira kâinattaki en küçük atom parçasından en büyük galaksiye kadar bir nizam ve 

intizam içerisindeki bu akış ancak bir tek Zat'ın kudret ve iradesiyle olabilir. Bu 

mevcut faaliyetler böyle bir Sonsuz Kudrete bağlanmaz ve O'na isnad edilmezse, izahı 

mümkün olmayan garip anlayış ve düşünce sapmalarına maruz kalınabilir. Mezkur 

ayetle de bu hârika özellikleri taşıyan göz nimetinin tefekkür ameliyesinde mühim bir 

vasıta olduğunu ve Kur'anî tefekkürün sonuçlarına ulaşması gerektiğini bildirmektedir.  

2- Kulak 

Kur'an'ın beyanına göre tefekkür vasıtası olan duyularımızdan biri de kulaktır. 

Kâinattaki sesler alemiyle irtibatımızı sağlayan ve onlar hakkında malumat sahibi 

olmamızı temin eden yegâne vasıta hiç şüphesiz kulaktır. Kulağın kendi anatomik 

yapısı ve icra ettiği fonksiyon dahi başlı başına bir tefekkür sahrasıdır. 

Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakkın bu nevi nimetlerini serd ederken bu nimetlerin 

Allah tarafından verildiğini bildirerek onların tesadüf ve tabiata isnadını reddeder ve 

                                                             
9  Carrel, a. g. e. s. 151 
10  Carrel, a.g.e. s. 151 
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şöyle der: "O, sizini çin kulakları, gözleri ve kalpleri yaratandır. Ne de az 

şükrediyorsunuz."11 Yani verilen duygu ve cihazları yaratılış maksatlarına uygun bir 

şekilde kullanmamakla az şükrediyorsunuz, denilir. 

Tek başına şu kulak denen mekanizma nasıl çalışır? Nasıl alır sesleri ve nasıl 

iletir içeriye?12 Kulak her ne kadar Allah'ın lütfettiği nimetlerin en önde gelenlerinden 

birisi ise de sadece duyan bir organdan ibaret değildir, aynı zamanda şuurlu bir 

organdır.13 Kulağın şuurlu bir organ olması şöyle olabilir: Kulaklarda insanlığa 

mahsus olan manalı şuur bulunmaz. Hayvanlar gibi sade bir ses ile alakadar olurlar. 

İnsanların hayvanlardan farkı ise, işittiği seslerin manasını bilmeleri ve anlamalarıdır. 

Atmosferde meydana gelen ses dalgalarının kulağımız tarafından 

toplanmasından beyindeki işitme merkezlerinde karakter ve anlam olarak algılamasına 

kadar olan sürece işitme denir.14 İşitme duyusu dış kulakla başlar. Fakat nerede 

bittiğini sadece Allah bilir. İlim isbat ediyor ki, sesin havada meydana getirdiği 

titreşimler, dış kulak kepçesine, buradan da iç kulak boşluğuna geçer. Korty denilen iç 

kulak dünyası insanı hayrete sevk etmektedir. 

İç kulakta burgu ile yarım daire arasında birçok kanal bulunuyor. Sadece 

burguya mahsus, beyindeki işitme sinirlerine bağlı dört bin küçük yay vardır. Bu 

yayların uzunluğu ve hacmi ne kadardır? Sayıları binlere ulaşan ve her birinin hususî 

bir tertibi bulunan bu yaylar nasıl terekküp etmiştir? Konuldukları yer nedir? İnsanı 

hayrette bırakacak ve başka bir şeye müracaat etmeye mahal bırakmayacak olan bu 

incelikler, görülmeyen iç kulak boşluğundadır. Bu kulakta 100 bin işitme hücresi 

vardır. Sinirler, insan aklının alamayacağı incelik ve azamet dolu sinirciklerle sona 

erer.15 

İnsan kulağı 20 ila 20 bin frekans arasındaki sesleri duyabilmektedir. Bu 

rakamların altında veya üstündeki titreşimleri biz işitmeyiz. Bunda büyük hikmetler 

vardır. Eğer daha yüksek frekanstaki sesleri duyacak olsaydık, bütün dünya bizim için 
dayanılmaz gürültülerle dolacaktı. Buna mukabil küçük frekanslı sesleri işitebilecek 

bir kulak yapısına sahip olsaydık, yine bizim için dünyada, rahat ve huzur 

                                                             
11  Mü'minûn,78 
12  K.utub, fi Zilal, IV, 2476 
13  Kutub, Muhammed, Kur'an Araştırmaları, I, 166 
14  Akyıldız, Necmettin, Kulak Hastalıkları ve Mikro-cerrahisi, Ank. 1998, s. 81-82 
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kalmayacaktı. Mesela; vücut hücrelerimizdeki devamlı faaliyetlerin gürültülerini veya 

mikropların "ayak seslerini" işitebilseydik halimiz nice olurdu? 16 

Kulak, fizikî yapısı itibariyle üzerinde tefekkürle düşünüldüğünde insanı 

hayretten hayranlığa sevk eder. Fakat kulağın asıl kıymet ve ehemmiyeti onun maddî 

ve fizikî boyutunun ötesinde "Niçin" yaratıldığının anlaşılmasındadır. 

Binaenaleyh, kulağın asıl kıymet kazandığı nokta, kendisine beyan kabiliyeti 

verilen insanın hak sözü ve Kur'an'ı dinlemesi ve dinlemesinin ötesinde onu 

anlamasıdır. Kur'an-ı Kerim bu noktaya şu ayet-i kerime ile işaret etmektedir. "... 

Onların kulakları var, fakat işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da 

şaşkındırlar..."17
 

Demek ki hak ve hakikatin sesini işittikleri halde anlamayanlar işitmemiş 

gibidirler. Hatta başka bir ayet-i kerimede bu ayeti adeta tefsir edici manada şöyle 

ifade denilir: "(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece 

çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Onlar sağır, 

dilsiz ve kördürler. Bu sebeple düşünmezler (la ya'kilûn)"18 Yani kâfirleri doğru 

yola çağıran davetçinin (Peygamberin) durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey 

işitmeyenlere seslenen çobanın durumu gibidir.19 

Elmalılı ise bu ayetin tefsirinde şu kıymetli değerlendirmeyi yapar: 

"Sade hây-u huy kuru gürültülere, çan sedasına, kaval sesine kulak verirler, 

haykırırlar. Bunlara söz söyleyecek hak yoluna davet edecek olanların hali de o 

hayvan çobanının haline benzer, o yolda çobanlık etmesi iktiza eder. Çoban onlara 

insan gibi yiyiniz içiniz, yayılınız derse anlamazlar, manasız seslerle, ıslık, düdük 

çalar, bağırıp çağırarak zecreder, sürer, haylarsa bir şey duyarlar. İşte kâfirlerin hali de 

böyledir. Bunlar Allah'tan, Peygamberden bir şey anlamazlar, manalı sözleri 

duymazlar, çan ve düdük sesleri arkasında dolaşırlar, manalı sözleri duymazlar.20 

Nitekim konuyla ilgili olarak ayet-i kerime şöyle der: "Ona ayetlerimiz okunduğu 

                                                                                                                                                                 
15  Nevfel, Kur'an ve Modern İlim, s. 120-121 
16  ( Heyet), İnsan Vücudu, s. 76-77 
17  A'raf, 179 
18  Bakara, 171 
19  Zemahşerî, Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an- Hakaik-i Ğavamizi't- Tenzil, Beyrut, 1983, I, 

328; Beyzavî, Ebu Said Abdullah b. Ömer, Envaru't- Tenzil ve Esraru't- Te'vil, Dersaadet, ts. I, 100  
20  Elmalılı, Hak Dini, I, 587 
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zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük 

taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver."21 

Demek ki, kulağa asıl kıymet kazandıran husus, onun gerek enfüsî ve gerekse 

afakî alemden aldığı sesler vasıtasıyla tefekküre altyapı oluşturmasıdır. Tefekkür ve 

düşünce işleminin yapılmasında vasıtalık görevini yapmayan bir kulak fazla bir 

kıymet taşımamaktadır. Çünkü kulak, sadece insana mahsûs bir duyu değildir. 

Hayvanlar da da kulak olmasına rağmen aldıkları sesten bir mana çıkarıp tefekküre 

vasıta yapmadıkları için fazla bir önem arz etmemektedir. 

3- Kalp 

Yine Kur'an'da zikri geçen tefekkür vasıtalarından bir diğeri de kalptir. 

Bilindiği gibi kalp iki manada kullanılır; 

1- Çam kozalağı şeklinde olan et parçasıdır ki göğsün sol tarafına konulmuş 

özel et parçasıdır. Doktorlarca malum olan anatomik yapısının izahını onlara 

bırakıyoruz ki, bu kalp hayvanlarda da ölülerde de bulunur. 

2- Rabbanî ve ruhanî bir lâtife ve inceliktir ki onun bu cismanî kalple ilişkisi 

vardır. O lâtife insanoğlunun hakikatidir.22 

Kalp, vücudumuzdaki milyarlarca hücreye hiç eksiksiz hayat dağıtan bir 

sistemdir. Kalp hep göğüs boşluğu içinde yumruk kadar bir organ sanıldığı için, onun 

maddesi bile yeterince anlaşılamamıştır. Halbuki kalp, damarlarıyla beraber bir 

organdır. Yani damarlar kalpten çıkışlarından itibaren kalbin bir uzantısıdır. Gerek 

anatomik yapı bakımından, gerekse elektro-kimya bakımından bu yapı tamamen bir 

bütündür. Kalp, vücudun en uzak köşelerine kadar uzanıp devam eden bir organdır. 

Bir insanın, ilmî manada kalbini çıkartmamız demek, en ince parçalarına kadar 

damarlarla birlikte kalbi sökmemiz demektir.23 

Kalbin dokusunun diğer dokulardan farklı bir yönü vardır. Şöyle ki; göğsün 

sol tarafına yerleştirilmiş bu çam kozalağı gibi et parçası bedendeki etlerin hiçbirine 

benzemeyen sinir ve adalelerin hakikatini ihtiva eden özel bir et parçasıdır ki, atar, 

                                                             
21  Lokman, 7 
22  Gazzalî, İhya, III, 3 
23  Nurbaki, Haluk, Kalb ve Ötesi, İst. 1985, s. 7 
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toplar ve kılcal damarların köküdür. İnsanın âza ve organları içinde bizzat hareketli 

olan budur.24 

Elmalılı'nın maddî kalp hakkındaki bu kısa izahına konuyla ilgili son ilmî 

gelişmeler ışığında şunları da ilave edebiliriz. Şöyle ki; 

Kalbin maddî dokusu bile vücudumuzun diğer dokularından farklılık arz 

etmektedir. 

Bu doku, ilk görünüşte kas dokusuna benzemektedir. Ancak, kalp kasının 

kendine has özelliği, üniform oluşundadır. Yani diğer kaslar gibi hücreleri yan yana 

sıralanarak bir doku meydana getirmiş değildir. Aksine, kalbin çeşitli bölümlerindeki 

kalınlık farkına rağmen, üç boyutun her istikametinde hareket edebilen tek bir 

kumanda dokusunu temsil etmektedir. 

Kalp dokusunun asıl önemli özelliği ise, kas yapısındaki bu teklik ahengine 

senkron olan sinir ilgisidir. Normal bir dokuda sinirler, o dokunun hareket ve istinad 

noktalarına gelip kumanda eder. Halbuki kalbin her noktasında sinirsel bir yapı intikali 

vardır. Hatta kalbin dokusuna isim vermek gerekirse, kas dokusu mu, yoksa sinir 

dokusu mu diye çok düşünmek gerekir. Kalbin her noktasında hareket kabiliyeti 

mevcuttur. Merkezî sinir sistemiyle kalbin bütün ilgileri kesilse bile, kalp kendi 

içindeki sinir merkezlerinden kendisine gerekli hareketi sağlayabilir.
25

 

Kalbin maddî yapısı ve dokusu hakkında bu malumatı vermemizden maksat, 

maddî yapı itibariyle ve vücudun diğer organlarından farklılık arz eden kalbin manevî 

yapısı hakkında bir fikir vermek içindir. 

Esas itibariyle Kur'an’da bahsi geçen kalpten maksad; çam kozalağı gibi bir et 

parçası olmayıp, duyguların ve fikirlerin kaynağı olan Rabbani bir lâtifedir. O malum 

et parçası ise, o Rabbani latifeye mesken ve mekân olmuştur. Rabbani latifenin insanın 

manevî hayatına yaptığı hizmet, manevî hayatındaki yeri ve fonksiyonu, o çam 

kozalağı gibi maddî kalbin insan bedenine yaptığı hizmet gibidir. Maddî kalp bedenin 

her tarafına adeta vücudun hayat suyu olan kanı pompalamakla ayakta tuttuğu gibi, o 

                                                             
24  Elmalılı, Hak Dini, I, 209-210 
25  Nurbaki, Kalb ve Ötesi, s. 12 
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sekteye uğradığı zaman vücut ve ceset de sekteye uğrar. Manevî kalp de insanın 

manevî hayatını ayakta tutması hususunda bir sütun ve rükün mesabesindedir.26 

Kalbin bu temel konumundandır ki; ilâhî hitabın mahalli ve muhatabı, keşf ve 

ilham mahalli, Allah'ın evi, yere göğe sığmayan Allah'ın içine sığdığı yer, tecelli 

aynası, îlâhî isim ve sıfatların en mükemmel şekilde tecelli ettiği yer, sevginin yuvası 

ve iman cevherinin ocağı27 gibi manaların kendisine yüklendiği bir kavram olmuştur. 

Kur'an ve Sünnette "Kalp" lafzı varid olduğu zaman, ondan gaye, 

insanoğlunun anlayan ve eşyanın hakikatini bilen özü demektir. Bazen göğüste 

bulunan kalpten kinaye olur. Çünkü lâtife ile kalbin cismi arasında özel bir alaka ve 

irtibat vardır. Zira kalp, her ne kadar bedenin sair parçalarıyla alakalı ve bütün beden 

manasında kullanılıyorsa da, yine de göğüsteki kalp yani cismanî kalp vasıtasıyla 

ilgilidir. Binaenaleyh onun ilk bilgisi kalpledir.28 

Gazzali kalbin mezkur iki manada kullanıldığını açıklayarak, ikinci manadaki 

kalple ilgili olarak şu açıklamayı yapar: 

"O manevî kalp olan Rabbani lâtife insanoğlunun hakikatidir. İdrak eden, 

bilen, ve kavrayan Odur. İnsanların çoğunun akılları bu ruhî kalp ile cismanî kalp 

arasındaki ilişkiyi idrak etme hususunda hayrete düşmüştür. Çünkü Rabbani kalbin 

cismanî kalple olan irtibatı tıpkı renklerin cisimlerle, sıfatlar ve niteliklerin 

mevsuflarla olan ilişkisine benziyor veya aleti kullananın aletle ilişkisi gibidir. 

Veyahut da oturanın mekânla ilişkisine benziyor.
29

 

Kalp; göğsün sol tarafına konmuş çam kozalağı şeklindeki cismanî kalp ile 

alakası olan lâtif bir şeydir. Bu lâtif şey, insanın hakikatidir. Bu "nefs-i natıka" olarak 

da isimlendirilmiştir. Hayvanî nefs ise onun bineğidir. O, insanda idrak eden, bilen, 

muhatap olan ve ayıplanan bir şeydir.30 

Şüphesiz mekansız olan bu ruhanî kalbin bütün beden ve cismanî kalp ile bir 

alakası vardır. Fakat alimler ve filozoflar bu alakanın şeklini, ilişkinin keyfiyetini 

öncelikle ve bizzat bedenin hangi noktasıyla ilgili olduğunu tayin etmede hayrete 

                                                             
26  (Heyet), "Kalb" md.. Yeni Ansiklopedi, II, 955 
27  Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s. 274 
28  Gazzalî, İhya, III,5 
29  Gazzalî, İhya, III,3 
30  Cürcanî, Tarifat, s. 229  
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düşmüşlerdir. Bu alaka önce cismanî kalbe midir? Dimağa mıdır? Bütün sinirlere 

midir? Bütün sinir ve kaslara mıdır? Yoksa, kalp ve şuur, damarlar, sinirler, kaslar ve 

uzuvlarıyla bedenin tek suretine midir? Sonra bu alaka fizikî özelliklerin cisimlere, 

vasıfların mevsuflarına ilgisi gibi midir? Bir aleti kullananın alete ilgisi gibi midir? Bir 

yerde oturanın o mekâna alakası gibi midir? Her ikisini içine alarak bir kaptanın 

gemiyle ilgisi gibi midir? Hasılı, madde ile kuvvetin alakası nedir? Ve sonra maddî 

kuvvetle manevî kuvvetin ilgisi nedir? Bütün bunlar felsefecileri, psikologları yoran 

ve hayretler içinde boğan noktalardır. Ancak önceden olsun, sonradan olsun, önceden 

ve bizzat olsun, ikinci ve dolaylı olsun, faaliyet yönünden olsun, kabiliyet yönünden 

olsun her halde bunun cismanî kalp ile bir ilgisi olduğu açıktır.31 

Maddeyi ayakta tutan bir mananın olması itibariyle maddî kalbi de ayakta 

tutan manevî bir kalp vardır. Ve bu manevî kalbe de mahal ve mekân olan maddî kalp 

olabilir. Ama bu alakanın ampul ile etrafa neşrettiği ışık arasındaki alaka gibi olması 

akıldan uzak bir ihtimal değildir. 

Yukarıda bir nebze üzerinde durulan maddî kalp ile manevî kalp arasındaki 

ilgi ve alakaya temas ettikten sonra konumuzun esas nirengi noktasını teşkil eden 

manevî kalbin insanın tefekkür hayatındaki yerini görmeye çalışalım. 

Kur'an dış duyulardan ayrı olarak insanı gerçek manada insan yapan ruhî ve iç 

duyuların varlığına dikkat çekip onların nimet olma yönünü insanın nazarına sunar. 

Nitekim bir ayet-i kerimede bu husus şöyle dile getirilir: "De ki: Ne dersiniz; eğer 

AlIah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder ve kalplerinizi mühürlerse, bunları 

size Allah'tan başka hangi ilâh geri verebilir? Bak, biz ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? 

Onlar hâlâ yüz çeviriyorlar."32 

Yani Allah (cc) kalbinizi hidayet ve hayrı anlamayacak bir hale koyar, 

mecnunlar gibi akıllarınızı giderir veya hiçbir şey duyamayacak şekilde kalplerinizi 

öldürür veyahut bütün şuurunuzu giderirse, Allah'tan başka hangi ilah onu size 

getirebilir. Yani işiten kulaklarınız, gören gözleriniz, duyan kalpleriniz var, bunları 

görüyor, biliyorsunuz değil mi? 

                                                             
31  Elmalılı, Hak Dini, I,210-211 
32  En'am, 46 
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İnsanların en şerefli kuvveleri olan bu vasıtaları size veren Allah dilerse, 

sağırlar, körler, yanılanlar, delirenler, uyuyanlar, bayılanlar, ölenlerde yaptığı gibi 

sizden yine alabilir. Bunu da görüyor, biliyorsunuz değil mi? Allah bunlardan birini 

veya hepsini alırsa, sağırların kulakları, körlerin gözleri açıldığı, delilerin ayıldığı, 

uyuyanların uyandığı gibi dilediği zaman yine verebiliyor. Bunu da görüyorsunuz 

değil mi? Peki ama Allah bunları alır ve vermek istemezse size onları alıp getirecek, 

irade edebilecek bir kimse Allah'tan başka hiçbir kudret tasavvur olunabilir mi?33 

Bu ayet-i kerime ile anlaşılıyor ki, insan maddî varlığıyla değil, onu varlıklar 

silsilesinin zirvesine çıkaran ruhî alemiyle insandır. Bu ruhun merkezi kalptir. Kalp 

insanda, gerçek ve mutlak bilginin kaynağıdır. Aynı zamanda her türlü sevginin, 

nefretin, düşüncenin ve akletmenin merkezi de yine kalptir.34 

İşte her türlü maddî ve manevî faaliyet ve hareketin merkezi kalp 

olduğundandır ki, Kur'an da dikkatimizi onun nimet olma yönüne çekmektedir. 

Cenab-ı Hak gerek iç duyular ve gerekse dış duyular itibariyle insanı hadsiz 

nimetlerle donatmış ve birbiriyle mütenasip bir insicam ve ahenk içinde hayatını 

devam ettirecek imkânları lütfetmiştir. Bu iç ve dış duyular Kur'an'ın çizdiği 

istikamette kullanıldığı zaman kendisinden beklenen ideal netice alınmış olur. Yani 

insana takılan lâtife ve duygular hangi maksad için yaratılmış ise o maksada uygun 

kullanılmalıdır. 

İnsan bedenini bir şehre benzeten Gazali, gözü renkler, kulağı sesler ve burnu 

kokular aleminin haberlerini toplayan görevliler olarak değerlendirir ve bunların, 

topladıkları bu haberleri postacı durumunda olan hayal duygusuna ilettiklerini anlatır. 

Bu beden şehrinde kuvve-i hafızanın hazineci-tabir caizse arşiv mesabesinde-

, kalbin ise padişah konumunda olduğunu ifade eder.35 Bu itibarla padişah 

konumunda olan kalbin, bulunduğu yere uygun hareketler ve davranışlar sergilemesi 

zaruridir. Aksi halde yaratılışına uygun hareket etmemiş ve kendisinden bekleneni 

yapmamış olur. 

                                                             
33  Elmalılı, Hak Dini, III, 1932 
34  Bkz. Ünal, Kavramlar, s. 

228-229 
35  Gazzalî, İhya, III, 10 
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Kalp, bazen düşünmekten kinaye olarak kullanılır. Mesela: "Şüphesiz bunda 

kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt (ibret alınacak bir 

şey) vardır".36 ayetinde durum böyledir. Bazı kimselere göre, tefekkürün yeri 

beyindir. Cenab-ı Hak ise burada tefekkürün yerinin beyin değil, kalp olduğunu ifade 

etmektedir. Başka bir ayette37 geçen "düşünecek kalpler" ifadesiyle ilim 

kastedilmiştir. "düşünecek" ifadesiyle de kalbin adeta tefekkürün bir vasıtası 

olduğuna işaret edilmiştir.38 

Seyyid Kutub da bu konudaki görüşlerini şöyle açıklar; Kur'an-ı Kerim 

"kalp" ile insanın idrak unsurlarının hepsini kasteder. "Akıl" denilen idrak gücüyle ve 

gizli ilhamlarla ilgili bütün unsurları "kalp" ve "fuad" kelimeleriyle ifade eder.39 

Zaten "akıl" kelimesi bu şekliyle hiçbir ayette varid olmamıştır. Kur'an' da genellikle 

aklın fonksiyonel yönü geçmiştir.40 

Kur'an'da kalp şu özellikleriyle tasvir edilmektedir: Allah anıldığı zaman 

titreyip ürperen,41 inkârdan dolayı mühürlenen42 tefekkür vasıtası olduğu halde 

tefekkür etmediğinden üzerine kilit vurulan,43 ebedî saadet ve mutluluk kendisinin 

selim oluşuna bağlı olan,44 istikametten ayrılabilen,45 taştan daha sert olabilen,46
 ibret 

ve ders alabilme kabiliyetine sahip olan47 ve insanın hayatında, ruhî ve fikrî 

terakkisinde mihrak noktayı teşkil eden kalp olduğu gibi, manen körleşip48 paslanan49 

da yine kalptir. 

Ayrıca psikolojik hayatın merkezi de kalptir. Duygu, düşünce ve irade gibi 

bütün ruhî fonksiyonların kaynaklandığı yer de kalptir. Dolayısıyla o düşünen, 

hisseden, arzu eden, zaman ve mekân ötesiyle, aşkın (müteal) alemle insanın 

                                                             
36  Kâf,37 
37  Hac, 46 
38  Razî, Mefatih, XXIII,45 
39  Kutub, fi Zilal, IV, 2182 
40  Cabirî, Arap Aklının Oluşumu, Ter. İbrahim Akbaba, İst. 1997, s. 43 
41  Enfal, 2-4 
42  Bakara,7; A'raf, 101; Mü'min; 35 
43  Nisa, 82; Muhammed, 24  
44  Kehf, 33;Şuara, 89 
45  Al-i İmran, 7-8 
46  Bakara, 74 
47  Kâf, 37 
48  Hac, 46 
49  Mutaffifin, 14 
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bağlantısını kuran, kurduğu bu bağlantıyı insanın etkinliğini biçimlendirecek hale 

sokan güçlerin toplamı, bunların nominal varlığıdır.50 

Kalp, nasıl bütün hücreleri temsil eden bir birlik sırrına sahipse, madde 

ötesinden de tüm gerçekleri alıp yoğurarak şekillendiren bir güce sahiptir.51 

Kalbin bu önemli konumundandır ki, Peygamberimiz bir hadisinde insanın 

manevî hayatının ve ruh aleminin temel rüknü ve direğinin kalp olduğunu şöyle ifade 

etmiştir: "Dikkat edin! Bedende bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa bütün beden 

de iyi olur. O bozulursa bütün beden de bozulur. İyi bilin ki o kalptir.''52 

Malumdur ki maddî kalbin fesadı ve bozulmasıyla maddî hayat ve bedenî 

sıhhat de bozulmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimizin bu hadîsiyle kinaî bir mana ile 

cismanî ve maddî kalbin insanın maddî hayatının direği olduğu gibi, manevî kalbin de 

insanın manevî hayat ve istikametinin direği, esas ve temeli olduğunu kast etmiş 

olması akıldan uzak değildir. 

4- Akıl 

Kur'an-ı Kerim'de bir isim olarak değil de, fonksiyonu itibariyle -yani fiil 

kalıplarıyla-zikri geçen akıl, insanı hayvandan ayıran ve her insanda bulunan zatî bir 

özellik53 olması itibariyle tefekkürün vasıtalarından biri olarak kabul edilmiştir. 

Akıl, A-K-L kelimesinden türetilmiş bir mastardır, bir isimdir. Akıl, bağlamak 

manasına gelmektedir. Zira sahibini tehlikelere düşmekten alıkoymaktadır.54 

Diğer bir izaha göre ise, akıl, "devenin bağı" demek olan "ikal" den 

alınmıştır. 

Akıl: Engellemek, kaçındırmak, ahmaklığın zıddı gibi manalar taşır. Akıl 

sahibi (= âkil); işini toparlayan ve görüşünü sağlamlaştıran demektir. Bu mana şu 

misalden çıkarılmıştır. "Akâltü'l-beî'ra" Devenin ayakları bir araya getirilip 

                                                             
50  Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 29 
51  Nurbaki, Kalb ve Ötesi, s. 57  
52  Buharî, İman, 39  
53  el- Cabirî, Arap Aklının Oluşumu, s. l5  
54  İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, V, 458 
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bağlandığında böyle denir. Aklın "Akl" olarak adlandırılma sebebi sahibini tehlikeye 

götürecek şeylerden engellemesidir.55 

Zatında maddeden mücerret, fiilen maddeye bitişik olan cevherdir. İnsanın 

bedenine ilişkin ruhanî bir cevherdir. Hak ve batılı bilen kalpteki bir nurdur. 

Kendisiyle eşyanın hakikatları bilinen ve anlaşılan şeydir. Hak ve batılın kendisiyle 

tanındığı kalpteki bir nurdur. Gaybî olanları vasıtalarla ve mahsûs olanları da 

müşahede ile idrak eden bir cevher56 manalarına gelip insanoğluna bahşedilmiş en 

büyük ilahî nimetlerden biridir. 

Ayrıca akıl; duyu organları vasıtasıyla kendisine ulaşan bilgileri değerlendirip 

hak ile batılı birbirinden ayırabilen, her türlü kavram ve düşünceler arasında 

kıyaslamaları yapabilen, mevcudatı gaye, imkân ve ihtimal noktaları yönünden 

inceleyerek onlar hakkında doğru bilgiler tespit edebilen, insan bünyesinde olup 

bilginin teşekkülüne engel olan his, zaaf ve arzular sebebiyle aldanabilen ve bundan 

dolayı da kendisine yön ve istikamet çizecek bir rehbere muhtaç olan, güzeli 

çirkinden, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen zihnî bir kuvvet57 eşyanın 

hakikati kendisiyle bilinen kabiliyet58 olarak tarif edilir. 

Aklı duyu organlarının ve beynin çalışmasından doğan maddî bir sonuç kabul 

eden Naturalist, Materyalist ve Sansüalist filozofların aksine, kelamcıların çoğu, onu 

insanda doğuştan mevcut ruhî güç olarak kabul ederler. 59 Mesela; Taftazanî; akl'ı, 

"bilme ve idrak etme fonksiyonu bulunan ruhî bir güç"60 olarak ifade eder. 

Mutasavvıflar ise; aklın ilahî, ezelî ve ebedî gerçekleri kavrayamayacağını 

ifade ederler. Nazarî aklı reddederek Neoplatonizm'in tesiriyle keşf ve marifet 

anlayışlarıyla uyuşan farklı bir akıl anlayışını ileri sürerler. Tasavvuf dilinde insan 

aklına akl-ı cüz'î ve akl-ı mecazî denilir. 

Mutasavvıfların, bu manadaki akla ilişkin tariflerinden bazıları şunlardır; 1-

Hak ile batılı ayırt etmeye yarayan nur. 2- Rabbanî lâtife, kalp. 3- Allah'a ibadete ve 

                                                             
55  İbn Manzur, a.g.e, V, 458 
56  Bkz. Cürcanî, Tarifat, s. 196-197, Ebu'l-Beka, Eyyüb b. Musa el-Hüseyni el-Kefevî, el-Külliyat, s. 67  
57  Geniş bilgi için bkz, Yavuz, Yusuf Şevki, Kur'an-ı Kerim'de Tefekkür, s. 67 
58  Meriç, Cemil, Işık Doğudan Gelir, İst. 1984, s. 177 
59  Yavuz, Yusuf Şevki, "Akıl" md., (DİA), İst. 1989, II, 244 
60  el-Taftazanî, Sa'duddin Mes'ud, Şerhu'l-Akaid'in-Nesefiyye, İst. 1960, s. 12 
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cennete girmeye vasıta olan düşünce, kulluk yapmaya alet olan flkir, ibadetin yolunu 

gösteren ışıktır.61 

Aristo'dan itibaren İslam Meşşaîlerinin son büyük temsilcisi olan İbn Rüşd'e 

kadar devam eden tarihî seyir içinde hemen hemen bütün filozoflar insan aklını nefsin 

pasif bir fonksiyonu olarak tarif ederler.62 

Farabî'ye göre ise; tefekkür gücünün organı olan akıl başlangıçta kuvve 

halinde bir kabiliyettir ve tedricî bir gelişme ile müşahhas varlıklardan başlayarak 

mücerred gerçekleri kavrama noktasına ulaşır. Ancak bu tedricî gelişme kendiliğinden 

meydana gelmeyip insanüstü metafizik bir gerçeklik olan “Faal Akıl” veya “Ruhu'l- 

Emin/Ruhu'l-Kuds” vasıtasıyla olur. İnsanda “Faal Akl”ın yeri göze nisbeten güneşin 

durumu gibidir. "Faal akıl" düşünme gücü üzerine etkide bulununca, duyumlarımız- 

hayal gücünde saklanmış olan şekilleriyle- kavranılır şeyler haline gelir.63 

Buna göre Farabî, aklî kavrayışı bir çeşit ilham ve sezgi kabul etmekte ve 

doğrudan doğruya bir kavrayış olarak telakki etmektedir. Bu ilham ve sezginin 

kaynağının da fizikötesi bir alem olduğu kanaatini taşımaktadır. 

Akıl; düşünme, anlama, kavrama kabiliyeti,
64 hakkın hitabını anlamak için bir 

alet ve bir vasıta65 olduğu gibi aynı zamanda insanı hayvandan ayıran seçkin bir 

meziyettir.
66 Ebu Hüreyre'den bu hususu te'yid eden şöyle bir rivayet nakledilir: 

Cenab-ı Hak aklı yarattığı zaman ona "bu tarafa gel" der, akıl gelir. "Dön" der, akıl 

döner. Cenab-ı Hak buyurur ki; "İzzet ve Celalime yemin ederim ki, senden daha 

şerefli bir mahluk yaratmadım. Seninle alır, seninle veririm."
67

 

Kanaatimizce bu hadiste söz konusu alıp-verme maddî ve manevî nimetlere 

ilişkin olsa gerektir. Çünkü maddî- manevî nimetlerin devam ve bekası aklın varlığına 

dayanır. Aklın olmadığı yerde maddî-manevî nimetlerden bahsetmek mümkün 

değildir. Aklın bu yüksek konumundan dolayı ondan daha şerefli bir varlık 

düşünülemez. Zira maddî-manevî bütün şeref ve haysiyetler onun varlığına ve 

                                                             
61  Uludağ, Tasavvuf Terimleri, s.35 
62  Yavuz, Yusuf Şevki, "Akıl" md., (DİA), II, 239 
63  Farabî, es- Siyasetü'l-Medeniyye, Haydarabad, 1346, s. 4  
64  Akarsu, Felsefî Terimler, s. 183  
65  Elmalılı, Hak Dini, IV, 2720 
66  İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, V, 459 
67  Aclunî, Keşfu’l-Hafa, II, 138 
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varlığının devamına bağlıdır. Allah (cc)'ın emir ve yasaklarına muhatap olabilme gibi 

yüce bir konuma da ancak akıl vasıtasıyla ulaşılabilir. Çünkü aklı olmayana ilahî her 

hangi bir teklifin olması da söz konusu olamaz. Akıl insanı ilahî hitabın muhatabı 

olma gibi ulvi bir payeye yükselten emsalsiz bir cevherdir. 

Aklın yeri tartışılmazdır. Akıl nimeti, Allah(cc)'ın içimizde taşıdığımız bir 

ışığı, bir nuru ve aydınlanma kaynağıdır. Aklı reddedip, sırf naklî bilgilerle yetinenler, 

kendilerini Allah'ın yarattığı bir nurdan mahrum bırakırlar.68 

Ayrıca bu konuda dikkate değer ve İslam'ın akla verdiği değerin ayrı bir delili 

olan şu hadis çok manidardır. "Allah, kendi katında akıldan daha değerli bir şey 

yaratmamıştır."
69

 

İşte bu akıl nuru, içten veya muhit tarafından yöneltilen engellerle 

perdelenmediği ya da yanılgıya düşülmediği sürece en üstün gerçeklere ulaşacak ve 

ilahî hakikatleri anlayabilecektir.
70

 

Aklın en yüce ve en üstün gerçeklere ulaşması ve ilahî hakikatleri kavraması 

da kendi mücerret vasfıyla değil, ancak Kur'an'ın rehberliğinde mümkün olabilir. Her 

hususta rehbere ihtiyaç hissedildiği gibi ilahî gerçeklerin anlaşılmasında da öncelikle 

bir rehbere ihtiyaç kaçınılmazdır. 

Bütün ilim ve fenlerin ve her türlü beşerî mazhariyetin medarı olan illiyet 

kanununu güzel bir şekilde idrak ve tatbik sayesinde akıl, bu ayetlerden bu yollarla 

Allah(cc)'ın varlık ve birliğini anlar, keşfeder. Bu yollardan birinde veya hepsinde 

yürüyen aklın da başlıca iki çeşit seyri vardır. Birincisi; ağır ve tedricî bir tefekkür 

seyridir ki, buna "fikir" denir. Diğeri de bir anda, bir hamlede hedefe ulaştıracak 

derecede seri olan anî seyirdir ki buna da "hads" denilir. Bu da iki kısımdır. 

Bunlardan biri kesbîdir. Uzun süre tahsil ve tecrübeye bağlıdır. Bütün teorik ve pratik 

tahsil ve ilmî terbiyeler bu gayeye ulaşmak içindir. Buna "mesmu akıl" denilir. Diğeri 

doğrudan doğruya fıtratta mevcut olan ve sırf ilahî lütuf ve mevhibe olarak verilen bir 

melekedir ki, buna "Kuvve-i Kudsiye" veya "akl-ı matbu veya garîzî" denilir. Esas 

itibariyle kesbin, gayretin bunda hiç hükmü yoktur. Herkesin az-çok bundan nasibi 

vardır. Bu akıl olmayınca öbür mesmu aklın hiç hükmü yoktur. Bunun sınırlanmaz 

                                                             
68  Gazzalî, İtikadda Orta Yol, Ter. Kemal Işık, Ank. 1971, s. 22 
69  Aclunî, Keşfu'l-Hafa, II, 138 
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birçok mertebeleri vardır ki, en basit bir zekâdan peygamberlerin akıl ve zekâlarının 

mertebelerine kadar gider.71 

Bu derece hassasiyet, derinlik ve incelik kazanması aklın da muhakkak belli 

süzgeçlerden geçmesi ve rafine edilmesine bağlıdır. Onun düşünme melekesini 

köreltecek, eserden müessire intikal kabiliyetini dumura uğratacak sebeplerden de 

uzak tutulması lazımdır. Yoksa potansiyel olarak uçak benzini gibi hassas bir yapıyı 

bünyesinde taşıyan ham petrolden öteye geçme imkânı bulunamayacaktır. 

Akletmek, nedenle nedeni bulunan, eserle müessir arasındaki ilgiyi idrak edip, 

eserden müessire veya müessirden esere veya iki eserin birinden diğerine varmaktır 72 

ki bu da tasfiye ve tezkiye ameliyesine tabi tutulan aklın üstesinden gelebileceği bir 

husustur. 

Aklı düşünce açısından diri, zinde ve etkin tutmak gerektir. Bu ise Cenab-ı 

hak tarafından kendisine verilmiş olan tefekkür, tedebbür ve taakkul fonksiyonlarını 

icra etmesiyle mümkün olabilir. Bundan dolayı Kur'an, inanç konusunda olduğu 

kadar, beşerî, tabiî ve diğer bütün alanlarda aklın düşünce fonksiyonunu yerine 

getirmesini istemiştir.73 Kur'an’ın bu isteği doğrultusunda kullanılmayan akıl, 

kendisinden beklenen zindelik ve canlılığı bulamamış ve gerekli sonuç da alınamamış 

olur. Kur’an’ın isteği doğrultusunda işletilen akıl ise, büyük bir hassasiyet kazanarak, 

eşya ve hadiseler hakkında değişik boyutlar yakalama imkânı bulur 

Netice olarak diyebiliriz ki, akıl, maddeden mücerret olmakla beraber 

maddeye bitişik bir cevherdir. Metafiziğin fizikî cephedeki manevî bir uzantısıdır. 

Ruhun en önemli ünitelerinden biri olduğu gibi, hakla batılı birbirinden ayırma 

noktasında insan mahiyetine konulan en keskin bir nur olmakla beraber aynı zamanda 

insanî bir özdür. Diğer taraftan akıl, mükellefiyetin esası, tefekkürün temel vasıtası, 

muhakemenin ilk cevheri, insanı hayvandan ayıran ve gerçek insan olma vasfını 

kazandırmakla Allah(cc)'a muhatap olma şerefini kazandıran en kıymetli insanî bir 

mahiyettir. 

 

                                                                                                                                                                 
70  Kılıç, Sadık, Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, İzmir, 1993, s. 36  
71  Elmalılı, Hak.Dini, I, 566-567  
72  Elmalılı, Hak Dini, I, 566  
73  Kılıç, Sadık, Kur'an'ı Anlama Sorunu, İst. 1999, s. 33 
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4a- Akıl-Kalp İlişkisi 

Akıl ile kalp arasında yakın bir ilişkinin olduğu muhakkaktır. Fakat bununla 

beraber tefekkürün merkezinin kalp mi, yoksa akıl mı olduğu hususunda ihtilaf vardır. 

Felsefecilere göre düşüncenin merkezi beyin74 olarak kabul edilirken, İslamî 

literatürde ise tüm zihnî faaliyetlerin merkezi kalp75 olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca 

filologların ifadesine göre; akl’ın, kalp; kalb'in de akıl manalarına kullanıldığı 

variddir.
76

 Zira Kur'an-ı Kerim'de akletmek kalbin bir fiili olarak zikredilir: "(Sana 

karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette 

düşünecek kalpleri(kulûbun ya'kilûne biha) ve işitecek kulakları olurdu. Ama 

gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin sinelerdeki kalpler kör olur."
77

 Diğer bir ayet-i 

kerimede ise; "Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan diyar diyar 

dolaşan nice nesiller helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? Şüphesiz bunda kalbi 

(=yani, aklı ) olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır."78 

denilmektedir. 

Buradaki ifadede "akıl" yerine "kalp" kelimesi kullanılmakta ve tefekkürün 

vasıta ve aletinin kalp olduğuna işaret edilmektedir.79 Ayrıca yine diğer bazı ayet-i 

kerimelerde de tefekkür, düşünce ve bilginin mahalli olarak yine kalp 

gösterilmektedir.80 

Kelamcıların çoğunluğu, akletmekle ilgili, bahsi geçen ve diğer birtakım 

ayetleri delil göstererek akılla kalp arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğu, hatta aklın 

mahallinin kalp olduğu görüşünü benimser.81 

Bazı kelamcılar ise, akılla beyin arasında bir ilgi kurup aklî fonksiyonların 

beyin vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kabul ederek aklın merkezinin beyin olduğunu 

savunurlar.82 

                                                             
74  Bkz. Keklik, Felsefenin İlkeleri, s. 193-194  
75  Ünal, Kavramlar, s. 394 
76  İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, XI, 458 
77  Hac, 46  
78  Kâf, 36-37  
79  Bkz. el- Isfehanî, Müfredat, s. 682 
80  Bkz. En'am, 25; Tevbe, 82; Hac, 46 
81  el- Maverdî, Ebu'l- Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Basri, Edebü'd-Dünya ve'd-Din, İst. 1985, s. 

7 
82  Yavuz, "Akıl" md., (DİA), II,244 
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Bunlardan ikincisini kabul edenlere göre; aklın yeri beyindir. Fakat aklın eseri 

kalpte ortaya çıkar. Böylece gözün güneş ışığı sayesinde nesneleri görmesi gibi kalp 

de akıl ışığıyla bilgileri alır83 ve onlar üzerinde tefekkür etme imkânı bulur. 

Osmanlının son Şeyhu'l-İslamlarından olan Mustafa Sabri Efendi'ye göre ise; 

akılla kalp aynı şeydir. Çünkü Kur'an'da anlama işini kalp yapmakta ve bu da aklın bir 

fiili olarak bildirilmektedir.84 

Elmalılı da bu husustaki kanaatini şöyle belirtir: Aklın kaynağı ve madeni 

kalpte olmakla beraber, ışıması zihindedir. Yani akıl bütünüyle kalp değil, belki kalbin 

fonksiyonlarının en önde gelenidir. Akıl şuurun muhtevasını tefekkürle tahlil eder, 

birleştirir, özünü alır ve buradan kalkarak ilgili bulunduğu gerisindeki gerçek ve 

gerekliliklere ulaşır. Bu bakımdan, nisbet şuurundan başlayan akıl önce butlan, 

ayniyet, gayriyet (başkalık), tenakuz ve izafet kanunlarından hareket eder. Şuurun 

pırıltıları nefse gelir, orada kalmasına "hıfz" denir. Hıfz kalıcıdır ama yanılabilir de. 

Hafızada kalan şeyin ikinci kez şuura getirilmesine "tahattur" veya “ tezekkür (= 

Hatırlama) denir. Bu şekilde şuurlar arka arkaya gelerek birleşir ve zihnî tasavvurları 

oluştururlar. Sonunda şuhûd ve yakînle birlikte ilme varılır. İşte bu faaliyetlerin başı 

akıldır. Aklın durağı kalp, meyvesi ise ya ilim veya hayaldir.85 

Elmalılı'nın bu tahlilinden de anlaşıldığı üzere, zihnî faaliyet ve fonksiyonların 

merkez ve madeni kalptir. Fakat bu faaliyet ve icraatlar da akıl vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

Kanaatimizce de kalpte doğan fikir ve düşünce ışıkları akıl aynasına 

yansımakta ve orada yayılmaktadır. Tıpkı güneş ile ay arasındaki alaka ve ilişki gibi. 

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah güneşi bir ziya, Ay'ı ise bir nur kıldığını 

buyurmaktadır.86 Müfessirlerin izahına göre; ziya bizzat ışık veren, nur ise, 

                                                             
83  Yavuz, "Akıl" md., (DİA), II, 244 
84  Sabri, Mustafa, Mevkifu'l-Akl, Kahire, 1981, I, 440 
85  Elmalılı, Hak Dini, I, 224- 225 
86  Nuh, 16; Yunus, 5 
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başkasından gelen ışığı yansıtandır.87 Hatta "Ay'ın nuru güneşin ziyasından istifade 

iledir." meşhur bir sözdür.88 

Bu itibarla güneş mesabesinde olan kalpte teşekkül eden düşünce ve ilim 

ışıkları ay mesabesinde olan aklın aynasında yer alır ve dolayısıyla akıl nurunu kalpten 

alır. Aklın merkezi beyin olsa dahi, maddeten beyni -kanı pompalamak suretiyle-

besleyen ve dolayısıyla aklın merkezi olan beyni maddeten ayakta tutan yine kalptir. 

Maddî noktada aklın merkezi olan beyni beslediği gibi manevî noktada da yine aklı 

besleyenin kalp olduğu kanaatindeyiz. 

Sonuç 
Tefekkür, bütün mahlukat içinde sadece insana mahsus en yüksek bir kabiliyet 

ve haslettir. İnsana mahsus olan bu yüksek kabiliyet ve seciye Kur'anî tefekkürle 

mayalandığı zaman gerçek ve ideal hüviyetini kazanmış olacaktır. Çünkü bütün ilahî 

marifet dairelerinde dolaşmak ve ruhî olgunlaşmayı elde etmek, maddî-manevî, ilmî 

ve teknolojik bütün gelişme ve icatların temel mihrak noktasını teşkil eden 

tefekkürdür. İşte Kur'an'ın kazandırdığı tefekkür anlayışı, beşerî tefekküre bir nevi ruh 

ve hayat olmaktadır. 

Bütün hedef ve gayelere ulaşmada vasıta arandığı gibi tefekkürün de gerçek 

manada teşekkül ve tekemmülünde vasıtalar vardır. Bunlar da duyular, akıl ve kalp 

olarak görülmektedir. Duyular penceresi ile aleme nazar gezdiren ruh, kalbi harekete 

geçirip akıl ekranında tefekkür gerçeğinin yansımasını temin eder. Tefekkürün 

kaynağı ve gerçek vasıtası akıl mıdır, kalp midir, sorusu insanlık düşünce tarihinde 

münakaşalara sebebiyet vermiş bir husustur. Bütün felsefî akımlarda akıl, tefekkürün 

kaynağı olarak kabul edilirken, İslamî literatürde kalp kaynak olarak telakki 

edilmektedir. Gerek anatomik yapısı itibariyle ve gerekse vücutta icra ettiği 

fonksiyonları itibariyle farklı bir yeri olan kalbin tefekkürün kaynağı olması, 

kanaatımızca daha isabetli bir görüş olarak görülmektedir. 

İnsana mahsus olan tefekkür, Kur'anî boyut kazanmakla bambaşka bir kıymet 

kazanır. Cesede ruhun üflenmesiyle canlanması gibi, insandaki tefekkür kabiliyeti de 

Kur'an tefekkürü ile mayalandığı zaman öylece canlanmış olur. Kur'anî tefekkür, 

                                                             
87  Beyzavî, Envaru't-Tenzil, I, 428; Ebu's-Suûd, Muhammed b. Muhammed, İrşadu'l-Akli's-Selim ilâ 

Mezâye'l-Kur'ani'l-Kerim, Beyrut, 1990, IV, 120  
88  Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu'l-Beyan, İst, H. 1389, IV, 12; el-Alusî, Ebu'l-Fadi Şıhabuddin Mahmud, 

Ruhu'l-Meanî, Beyrut, 1985, II, 67-69; Elmalılı, Hak Dini, IV, 2673  
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insanın hayata geliş gayesi olan şu kâinatın sahibini tanımak ve iman vasıtası ile O'na 

intisap etmek suretiyle yaratılış gayesini gerçekleştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra 

çekirdek mesabesinde taklidî bir seviyede imanı olan kimseye de tahkikî imanı 

kazandırmakla insana kâmil bir mü'min seviyesini kazandırmak, kâinat ve içindekilere 

dikkat ve tefekkür nazarlarını çevirerek hadiselerin dizgininin Allah(cc)'ın elinde 

olduğunu ve kâinatta tesadüfün bulunmadığını şuurlara yerleştirmek, iman noktasında 

kemalini bulan bir insanı, kâmil imanın gereği olarak takva ve salahat dairelerinde 

terakki ettirmek ve bütün bunların yanı sıra dikkat çekilen enfüsî ve afakî tefekkür 

alanlarındaki hususlardan hareketle yeni ilmî keşiflere fikrî noktada zemin hazırlamak 

da, yine Kur'an'ın insanlığa hedef olarak gösterdiği ufuk ve gayeler arasındadır. 
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SANAT TARİHİ BİLDİRİLERİ 

Kayseri Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bir Grup Selçuklu Müşterek Sikkesi 

        Şerife TALİ 

Özet 

 Bir değişim aracı olarak sikkeler, yapıldığı dönemin sanat üslupları hakkında 

önemli bilgiler veren yazılı belgelerdir. Anadolu Selçuklu Dönemi sikkeleri, atlı 

süvariler, insan portreleri, fantastik figürler ve gök cisimleri gibi oldukça zengin 

tasvirlerle şekillenmiş, sülüs ve en çokta kufi yazı kuşakları ile tamamlanmıştır. Bu 

çalışmada, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anadolu Selçuklu Devletine ait bir 

grup müşterek sikke incelenmiştir. Bu sikkeler, o dönemde müştereklik kurulan 

devletlerin siyasi ilişkileri, ekonomileri ve epigrafileri ile ilgili önemli bilgiler 

sağlamaktadır. Farklı özellikteki 10 müşterek sikke detaylı olarak tahlil edilmiş ve bu 

sikkelerin ikonografisi doğrultusunda, devletlerin tarihi, kültürel etkileşimi, inanç 

sistemi ve sosyal olaylarının açık bir dille sikkelerde betimlendiği görülmüştür. 

Müşterek sikkelerden, Selçuklu Devletinin Moğol İstilasına kadar, 

Anadolu’da zaman zaman bölgesel güçleri kendisine tabi kıldığı sultan adına hutbe 

okutularak para bastırmaları karşılığında anlaşmalar yapıldığı bilinmektedir. Kilikya 

Ermeni krallarından Leon ve I. Hetum, I Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev 

zamanında Anadolu Selçuklularına tabi olmuşlar ve Sis de bastırdıkları sikkelerinde 

Selçuklu sultanlarının isimleri ile kullandıkları unvanlarına yer vermişlerdir. Ayrıca, 

Anadolu Selçuklu devletine, Mardin ile Âmid ve Hısn-Keyfâ Artukluları, Erzincan ve 

Divriği Mengücekleri, Sümeysat ve Haleb Eyyubî Melikleri ve Musul Atabegi 

Bedreddin Lü’lü’ de dönem dönem tabi olmuşlar ve sultanlar adına para 

bastırmışlardır. Bu müşterekliklerin yanı sıra Selçuklu sultanı II.Gıyaseddin 

                                                             
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 

Erzurum, talisanat@hotmail.com. Kayseri Arkeoloji Müzesindeki bu çalışmada 

yardımları için kardeşim Ayşe TALİ’ye ve sağladığı katkı ve tüm destekleri için 

uzman Sanat Tarihçi Hamdi OKTAY’a çok teşekkür ederim.   
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Keyhüsrev’in üç oğlu II. İzeddin Keykavus-IV. Rükneddin Kılıçarslan ve II. Alaeddin 

Keykubad’ın birlikte saltanat sürdükleri 647-657 H. tarihleri arasında Konya, Kayseri, 

Lu’lu’a, Malatya ve Sivas da müşterek sikkeler bastırmışlardır.   

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, Sikke,Müşterek, Darp, Müze  

Anadolu Selçukluları, IX.-X. yüzyıllarda Orta Asya ve İran arasında coğrafî geçiş 

bölgesi niteliğindeki Horasan ve Maveraünnehir’de Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu 

kuran Oğuz Türklerinin Kınık boyuna mensup Selçuk ailesidir. Selçuk ailesinin İran 

yöresinde kurduğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun bir uzantısı olan Anadolu 

Selçuklu, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Şah’ın siyasal politikalar gereğince 

Anadolu’nun fethi ile görevlendirdiği, komutanlardan Kutalmışoğlu/Kutlamış Süleyman 

Şah tarafından kurulmuştur. XI. yy. sonundan XIV. yy. başına kadarki dönemde, Anadolu 

coğrafyasında egemenlik sağlayan ve Anadolu-Türk siyasal tarihinde Anadolu Selçuklu 

Devleti olarak bilinen bu devlet, kendine özgü siyasal-yönetsel bir organizasyon 

geliştirmiştir. Devlet, milletlerarası ticaretle bütünleşmiş kendine özgü ekonomik düzen 

ve ulaşım sistemi geliştirerek, miras aldığı Hıristiyan-Bizans kültürünü bünyesinde 

barındırmıştır.  Orta Asya ve İran kökenli göçebe, yerleşik farklı dinsel ve etnik 

unsurlarla Anadolu’nun Türkleşme-İslamlaşma ve yerleşmesine altyapı oluşturan Türk-

İslâm yönü hâkim bir Türk devletidir.1 

 

 Anadolu Selçuklu sultanlarının II. Kılıçarslan dönemine kadar kendi adlarına para 

bastırmamaları, Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi bir devlet olduklarını göstermektedir. II. 

Kılıçarslandöneminden (1155-1196) I. Alâaddin Keykubad dönemine dek (1220-1237) 

idarî birimlerinin başındaki meliklerin hemen hepsinin bir egemenlik işareti olarak kendi 

adlarına para ya da sikke bastırmaları, hutbe okutmaları, devlet işleri ve ikametgah için 

saraylar ya da devlethaneler yaptırmaları, Selçuklu idarî birimlerinin tamamen özerk 

statüde bir idareye sahip olduğunu doğrulamaktadır.2 

                                                             
1İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, 1972, İstanbul, s.3-13; Feridun Dirimtekin, “Selçukluların 

Anadolu’da Yerleşmelerini ve Gelişmelerini Sağlayan İki Zafer I Malazgirt Meydan Savaşı”, 
Malazgirt Armağanı, TTK., Ankara, 1993, s.231-258; Koray Özcan, “Ortaçağda Anadolu’nun 
İdari Coğrafyasına Bakış Anadolu’da Selçuklu İdari Birimleri”, Coğrafi Bilimler Dergisi, S.3 
(1), Konya, 2005, s.74-75; Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002, s.1-
10. 

2 Mehmet Altay Köymen, “Selçuklularda Devlet”, Türk Tarih Kurumu Belleten LI 201(Aralık 
1987), Ankara, 1988, s.1359-1373; Özcan, a.g.m., s.74-85. 
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1075 yılında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, 243 yıllık bağımsızlık süresince 

üç petriot halinde sikkeler bastırmışlardır3. Bu devirler haricindeki tarihi gelişim 

sürecinde Selçuklu sultanları tarafından fethedilen ya da egemenlik altına alınan çağdaş 

yönetimlerin askerî hizmetler karşılığında ve sadece mülk gelirlerini kapsayan nitelikte 

sahip/emir/bey gibi yöneticilerin tabiiyet statüsü gereğince sultan adına hutbe okutarak 

para bastırdıkları bugüne kalan sikkelerden anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada değerlendirilen müşterek sikkelerin, A. Selçuklu-Ermeni, A. 

Selçuklu-Artuklu ve Selçuklu tarihinin karmaşık dönemlerinde biri olan II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in üç oğlu, II. İzeddin Keykavus-IV. Rükneddin Kılıçarslan ve II. Alâeddin 

Keykubad’ın müşterek hükmettiği yıllarda (647-657/1249-1250/1258-1259) basılan 

sikkeleri kapsamaktadır. Bu dönemde çıkan taht kavgaları nedeniyle 647 yılında Selçuklu 

Emirleri ve başta Celâleddin Karatay’ın kararı ile Keyhüsrev’in üç oğlunun, müşterek 

saltanat sürmelerine karar verilmiştir. Bu amaçla üç kardeş için hutbe okutularak adlarına 

sikkeler bastırılmıştır. II. Alâeddin Keykubad’ın 1254 yılında ölümü üzerine sultanlık iki 

kardeşe kalmıştır. Daha sonra ise iki kardeş arasında çıkan savaşla birlikte Kılıçarslan 

mağlup olup Kayseri’ye getirilirken 1257 yılında tekrar Baycu tarafından sultanlığa 

getirilerek bu üçlü saltanat sona ermiştir. Konya, Kayseri, Lu’lu’a, Malatya ve Sivas da 

basılan bu sikkelerin ön ve arka yüzleri arap harfleri ile kelime-i tevhid, sultanların 

kullandıkları unvanlar, basım yeri ve yılına ek olarak “berahiyn emir-il mü’minin” ibaresi 

de ilk defa kullanılmıştır.4 

 

Kılıçarslan zamanında Ermeniler, Büyük Selçuklu İmparatorluğunda olduğu gibi 

Selçuklulara tabi küçük prenslikler halinde her türlü dini ve idari faaliyetlerinde tamamen 

bağımsızdırlar. Kılıçarslan’ın eski Türk hukuku feodal sistemi gereğince devleti oğulları 

arasında bölüştürmesi sonucu çıkan buhranlar, Bizans ve Selçukluya tabi olan Ermenileri 

harekete geçirmiş ve Ermeniler, işgal faaliyetleri başlatmışlardır. Kilikya Ermeni prensi 

                                                             
3 Halit Erkiletlioğlu-Oğuz Güler, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Kayseri, 1996, s.21-28. 
4İsmail Galip, Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiye, Konstantiniye, 1309, s.65-78; Ahmed Tevhid, 

Meskûkât-ı Kadime-i İslâmiyye Kataloğu, Kısm-i Rabi’, İstanbul, 1321, s.247; İbrahim Artuk, 
“II. Keyhüsrev’in Üç Oğlu Adına Kesilen Sikkeler, Malazgirt Armağanı TTK, Ankara, 1993, 
s.269,282,286; Erkiletlioğlu- Güler, Türkiye a.g.e., s.163-164; Birsel Özcan-Mehmet Aykun, 
“1982 Niksar Anadolu Selçuklu Çağı Definesi”, Arkeoloji ve Sanat, Yıl:17, S.66, İstanbul, 
1995, s s.15;  
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II. Leon (1187-1211) bir kısım yerleri işgal etmiş ve Rükneddin II. Süleymanşah 1199 da 

Leon’u Selçuklu tabiiyetine almıştır. Bu sebepten Leon tabiiyet statüsü gereğince 

Süleyman Şah adına para bastırmıştır5. Anadolu Selçuklu Devletinin en güçlü dönemi hiç 

şüphesiz Alâeddin Keykubad I zamanında olmuştur6. O dönemde Anadolu-Suriye kervan 

yolundaki ticarete zarar veren Ermeniler, sultanın Sis’deki Rubenien Hanedanı ile yaptığı 

münasebetle Leon’dan sonra başa geçirilen Hetum I (1226-1270) Selçuklu’ya bağlayarak 

yaptığı anlaşma içerisinde sultan adına hutbe okutarak para bastırması şartı koşulmuştur7. 

İki dilli bu gümüş paraların bir yüzünde Selçuklu sultanının adı ve unvanına yer 

verilirken diğer yüzde ise ermeni kralları atlı süvarili şekilde haç ve hilal motifi bir arada 

tasvir edilmiştir. 

 

Anadolu Selçuklu Devleti adına müşterek para bastıran diğer bir devlet ise 

Artuklular’dır. Selçukluların doğuya ilerleme siyaseti 617 H. (1220) İzzeddin 

Keykavus’un ölümü üzerine kesintiye uğramıştır. Hısn-Keyfa ve Amid Artukluları, 

Eyyubi tabiiyetine dönmüşlerdir. 619 H. (1222) yılında Nasıreddin Mahmud’un ölümü 

üzerine oğlu Mes’ud Rükneddin Mevdud tahta geçer ve Erbil hükümdarı Muzafferüddin 

Gök-Böri ile Şam Eyyubi hükümdarı Melik-ül Muazzam İsa, hep birlikte Eyyubi 

hükümdarı Melik Eşrefe karşı ayaklanmışlardır. Yeni siyasi gelişmeler üzerine Melik 

Eşref, Alâeddin Keykubad’ı I teşvik ederek birliği dağıtmasını sağlamıştır. A. Keykubad 

623 H. (1226) Hısn-Mansur, Kâhta ve Çemişkezek kalelerini alır ve bu başarı üzerine 

Hısn-keyfa ve Amid Artukluları ile yine o dönemde Mardin Artukluları da Selçuklulara 

tabi olarak sultan adına para bastırmışlardır8.  

 

                                                             
5Ali Sevim, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, TTK., Ankara, 1983, s.26-33; İlyas 
Gökhan, “Türkiye Selçukluları İle Kilikya Ermenileri Arasındaki Siyasi İlişkiler”Nevşehir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, Nevşehir, 2012, s.70-108; Erkan Göksu, 
“Kösedağ Savaşı 1243” Tarihin Peşinde Uluslar arası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2, 
2009, s.3-8. 
6 Mehmet Altay Köymen, “Selçuklu Hükümdarı Büyük Alâeddin Keykubad ve Anadolu 

Savunması”,  Türk Tarih Kurumu Belleteni, LII, 205, Ankara, 1988, s.1539-1545. 
7 C. Şehabettin Tekindağ, “Alâüddin Keykubad ve Halefleri Zamanında Selçuklu- Küçük 

Ermenistan Hududları” s.29-34.  
8Halit Erkiletlioğlu, “Sultan I. Alaeddin Keykubad Adına Metbu Meliklerce Bastırılan Müşterek 

Sikkeler”, Selçuk Dergisi I. Alaeddin Keykubad Özel Sayısı, Konya, 1988, s.91; Mehmet Emin 
Özmen, Anadolu Selçuklularının Artuklular ile İlişkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih ABD., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2007, s.43-50. 
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Katalog No: 1 

Müze Envanter No: 1647 

Sikkenin Müşterekliği: Üç (Selçuklu) Sultanın Müşterek Saltanatı9 

Ait Olduğu Sultanlar: II. İzzeddin Keykavus- IV. Rükneddin Kılıç Arslan- II. Alâeddin 

Keykubad  

Sultanların Saltanat Yılları: 647-657 H./1249-1250/1258-1259 

 Sikkenin Tarihi: H.657/1258-59 

Darp Edildiği Yer: Konya 

Çapı: 21x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 3 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 

 

 

 

 

 

                                                             
9İsmail Galip, Takvim-i Meskûkâtı Selçukiye, Konstantiniye, 1309, s.65; Halit Erkiletlioğlu-Oğuz 

Güler, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Kayseri, 1996, s.163-176; İbrahim Artuk, “II. 
Keyhüsrev’in Üç Oğlu Adına Kesilen Sikkeler, Malazgirt Armağanı TTK, Ankara, 1993, s.269-
286;İbrahim Artuk-Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri İslami Sikkeler Kataloğu, C.1, 
İstanbul, 1971, s.370; Birsel Özcan-Mehmet Aykun, “1982 Niksar Anadolu Selçuklu Çağı 
Definesi”, Arkeoloji ve Sanat, Yıl:17, S.66, İstanbul, 1995, s.15,21; O. Ferit Sağlam, “Şimdiye 
Kadar Bilinmeyen İslâmi İki Madalya ve Birkaç Sikke” V. Türk Tarih Kongresi (12-17 Nisan 
1956) Ankara, 1960, s.204-205. 
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Ön Yüz: “Lâ ilâhe illa’llâh Muhammedü’r/Resûla’llâh El-imâmu’l-/Musta’sım 

Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn/Duribe sene seb’a hamsin sittemi’e bi Konya”. 

 Sikkenin ön yüzünde, düz çizgi ile ayrılan üst kısma altı kollu bir yıldız10 ve iki 

yanına noktalar konmuştur. Dirhemin yüzeyi beş satır halinde sülüs olarak kelime-i 

tevhid, “El-imâmu’l-Musta’sım Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn” ibaresi ile basım yılı ve yeri 

yazılmıştır.    

Arka Yüz: “Es-sultânu’l a’zam İzzü’d-dünyâ ve’d-dîn Keykavus, Rükne’d-

dünyâ ve’d-dîn Kılıç Arslan, Alae’d-dünyâ ve’d-dîn Keykubad bin Keyhüsrev berâhîm 

emir ül-mü’minîn”. 

 Sikkenin noktalı bordürle üstte sınırlanan arka yüzünde, beş satır halinde 
“Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir. Müminlerin Emiri 
Musta’sım bi’llah. 657/1258-1259 senesinde Konya’da basıldı. En büyük Sultan 
İzze’d-dünya veddin Keykavus, Rükne’d-dünya veddin Kılıç Arslan, Keyhüsrev 
oğlu Alae’d-dünya veddin Keykubad (Müminlerin emirinin...) anlamında 
yazılmıştır. En üstte stilize edilmiş rumi motifine yer verilmiştir.  
                                                             
10Coşkun Alptekin, “Türkiye Selçuklu Sikkelerinin İlk Örnekleri ve Bunlar Hakkındaki Bazı 

Mülahazalar” IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri (25-26 Nisan 1994) 
Konya, 1995, s.127-134’te altı uçlu bu yıldızların Selçuklu paralarında sıkça görüldüğünü ve 
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 Dirhem sağlam durumdadır. 

Katalog No: 2 

Müze Envanter No: 5913 

Sikkenin Müşterekliği: Üç (Selçuklu) Sultanın Müşterek Saltanatı 

Ait Olduğu Sultanlar: II. İzzeddin Keykavus-IV. Rükneddin Kılıç Arslan-II. Alâeddin 

Keykubad  

Sultanların Saltanat Yılları: 647-657 H./1249/1250-1258-1259 

 Sikkenin Tarihi: H.653/1255-1256 

Darp Edildiği Yer: Konya 

Çapı: 22x 1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 2.8 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş(AR) 

 

 

 Ön Yüz: Lâ ilâhe illa’llâh /Muhammed Resûllullâh El-İmâmu’l/ Musta’asım 

Billâh Emir ül-mü/minîn Durube sene selase ve hamsin sittema’e (bi) Konya. 

                                                                                                                                                                       
damga olduğu görüşündedir; Nusret Çam, “Türk ve İslam Sanatlarında Altı Kollu Yıldız (Mühr-
i Süleyman)”, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yılmaz Önge Armağanı, 1993, Konya, s.207-221 
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 Sikkenin ön yüzünde, düz çizgi ile ayrılan üst kısma altı kollu bir yıldız ve iki 

yanına noktalar konmuştur. Dirhemin yüzeyi beş satır halinde sülüs olarak kelime-i 

tevhid, “El-imâmu’l-Musta’sım Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn” ibaresi ile basım yılı ve yeri 

yazılmıştır.    

 Arka yüz: Es Sultân ül Azam/İzzeddünyâ ved-dîn Keykavus/Rükned-dünyâ 

ve’d-dîn Kılıç Arslan, Alae’ddünyâ ve’d-dîn Keykubad /bin Keyhüsrev berâhîm emir ül 

mü’minîn. 

 Sikkenin arka yüzünde, basit bir bordür içerisinde beş satır halinde “Allah’tan 

başka ilah yoktur.Muhammed Allah’ın elçisidir. Müminlerin Emiri Musta’sım bi’llah. 

653/1255-56senesinde Konya’da basıldı. En büyük Sultan İzze’d-dünyaveddin Keykavus, 

Rükne’d-dünyaveddin Kılıç Arslan, Keyhüsrev oğluAlae’d-dünya veddin Keykubad 

(Müminlerin emirinin...) anlamında yazılmıştır. En üstte stilize edilen rumi motifi ile bir 

düğüm motifi işlenmiştir. 

 Dirhem sağlam durumdadır 

 

Katalog No: 3 

Müze Envanter No: 6424/6 

Sikkenin Müşterekliği: Üç (Selçuklu) Sultanın Müşterek Saltanatı 

Ait Olduğu Sultanlar: II. İzzeddin Keykavus- IV. Rükneddin Kılıç Arslan- II. Alâeddin 

Keykubad  

Sultanların Saltanat Yılları: 647-657 H./1249/1250-1258-1259 

 Sikkenin Tarihi: H.654/1256-1257 

Darp Edildiği Yer: Yok 

Çapı: 20x1.0 mm. 

Ağırlığı- Ölçü Birimi: 2.8 gr./Dirhem  
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Malzemesi: Gümüş (AR) 

 

  

 

 Önyüz: Lâ ilâhe illa’llâh /Muhammed Resûllullâh El-İmâmu’l/ Mustaasım Billâh 

Emir ül-mü/minîn Durube sene fi erba sittemi’e…? 

 Sikkenin ön yüzünde, düz çizgi ile ayrılan üst kısma altı kollu bir yıldız ve iki 

yanına noktalar konmuştur. Dirhemin yüzeyi beş satır halinde sülüs olarak kelime-i 

tevhid, “El-imâmu’l-Musta’sım Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn” ibaresi ile basım yılı 

yazılmıştır.    

 Arka Yüz: Es Sultân ül Azam/İzzeddünyâ ved-dîn Keykavus/Rükneddünyâ ved-

dîn Kılıçarslan, Alaeddünyâ ved-dîn Keykubad/… (bin Keyhüsrev berâhîm emir ül 

mü’minîn). 

 Sikkenin arka yüzünde, basit bir bordür içerisinde beş satır halinde “Allah’tan 

başka ilah yoktur.Muhammed Allah’ın elçisidir. Müminlerin Emiri Musta’sım bi’llah. 

654/1256-57senesinde basıldı. En büyük Sultan İzze’d-dünyaveddin Keykavus, Rükne’d-

dünyaveddin Kılıç Arslan, (Keyhüsrev oğluAlae’d-dünya veddin Keykubad (Müminlerin 

emirinin...) anlamında yazılmıştır. En üstte stilize edilmiş yanlara doğru uzatılan rumi 

motifine yer verilmiştir.    

Dirhem oldukça sağlam durumdadır. 

 



122 
 

Katalog No: 4 

Çizim No:  

Müze Envanter No: 74/47 

Sikkenin Müşterekliği: Selçuklu-Ermeni  

Ait Olduğu Sultanlar: Gıyas el-Din Keyhüsrev II.–Ermeni Kralı Hetum I11 

Sultanların Saltanat Yılları: H.634-644/1236-1237/1246-1247-1226-1270 

Sikkenin Tarihi: H. 637/1239-1240 

Darp Edildiği Yer: Sis (Kozan) 

Çapı: 24x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 2.9 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 

  

 

 Önyüz: Sağa doğru at üzerinde gitmekte olan kral sağ elinde uçlu bir mızrak 

taşımaktadır.Etrafında Ermenice “ՀԵԹՈՒՄԹԱԳԱՒՈՐՀԱՅՈՑ” “Hetum Taka vor 

                                                             
11 J. De Morgan, Histoire de Peuple Aménien, Paris, 1919, s.199-205; Vıctor Langloıs, 

Numısmatıque de L’Arménıe Dans L’Antıquıte, Paris, 1895, s.43-50; Galip, a.g.e., s.51-53; 
Sevim, a.g.e., s.30-40; Erkiletlioğlu-Güler, a.g.e., s.127-129,140,143. 
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Hayut” Hetum Ermeniler Kralı” yazılıdır. 

Sikkenin ön yüzü noktalı iki bordürle çerçevelenmiş ve iç kısma, at üzerinde 

elinde kraliyet asası ile sağa doğru gitmekte olan (muhtemelen) kral Hetum 

yerleştirilmiştir. Hareket eder haldeki at üzerinde fileurlu ve şapkalı figür cepheden 

verilmiştir. Ortadaki kompozisyonun sol tarafdaki boş alana bir haç, sağ tarafa ise hilal 

motifi konmuştur. Kenarda oluşan bordür içerisinde üst orta kısımda yine bir haç işareti 

yerleştirilmiş ve etrafa sikkeyi darp ettiren kralın adı ve unvanı yazılmıştır.  

 Arka Yüz: Es Sultan ül azam/Gıyased dünya ved-din/Keyhüsrev bin Keykubad 

(etrafında) durube Sis seb’a ve selasine ve sittema’e. 

 Sikkenin noktalı bordürle çevrilen arka yüzünde, dört satır sülüs hatlı arap 

harfleri ile “Müminlerin emiri İmam Mustansır bi’llah Büyük sultan Keykubad oğlu 

Gıyaseddünya veddin Keyhüsrev” anlamındadır. 

 Sikke sağlam durumdadır. 

Katalog No: 5 

Müze Envanter No: 74/285 

Sikkenin Müşterekliği: Üç (Selçuklu) Sultanın Müşterek Saltanatı 

Ait Olduğu Sultanlar: II. İzzeddin Keykavus- IV. Rükneddin Kılıç Arslan- II. Alâeddin 

Keykubad  

Sultanların Saltanat Yılları: 647-657 H./ 1249/1250-1258-1259 

Sikkenin Tarihi: H.647/1249-1250 

Darp Edildiği Yer: Sivas 

Çapı: 22x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 3 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 
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Önyüz: Lâ ilâhe illa’llâh Muhammed/ Resûlallâh El-İmâmu’l-/Mustaasım Billâh 

Emîrü’l-Mü’minîn /Duribe Sivas fî sene seb’a erbain ve sittema’e. 

 Sikkenin ön yüzünde, düz çizgi ile ayrılan üst kısma altı kollu (silik) bir yıldız ve 

iki yanına noktalar konmuştur. Dirhemin yüzeyi beş satır halinde sülüs olarak kelime-i 

tevhid, “El-imâmu’l-Musta’sım Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn” ibaresi ile basım yılı 

yazılmıştır.    

 Arka Yüz: Es Sultân ül Azam/İzzeddünyâ ved-dîn Keykavus/Rükneddünyâ ved-

dîn Kılıçarslan, Alaeddünyâ ved-dîn Keykubad /benü Keyhüsrev berâhîm emir ül 

mü’minîn. 

 Sikkenin arka yüzü etrafı bordürsüz olarak, beş satır halinde “Allah’tan başka ilah 

yoktur.Muhammed Allah’ın elçisidir. Müminlerin Emiri Musta’sım bi’llah. 

653/12?senesinde Konya’da basıldı. En büyük Sultan İzze’d-dünyaveddin Keykavus, 

Rükne’d-dünyaveddin Kılıç Arslan, Keyhüsrev oğluAlae’d-dünya veddin Keykubad 

(Müminlerin emirinin...) anlamında yazılmıştır.  

Dirhem oldukça sağlam durumdadır. 

Katalog No: 6 

Müze Envanter No: 75/924 

Sikkenin Müşterekliği: Selçuklu-Ermeni 
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Ait Olduğu Sultanlar: Alâed-din Keykubâd I- Ermeni Kralı Hetum I 

Sultanların Saltanat Yılları: (616-634 H.) 1220-1237/1226-1270 

Sikkenin Tarihi: Tarihsiz 

Darp Edildiği Yer: Yok 

Çapı: 23x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 2.6 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş(AR) 

  

 

Önyüz: Ortadaki alanda elinde teber tutan bir süvari ve etrafında Ermeni harfleri 

ile ՀԵԹՈՒՄԹԱԳԱՒՈՐՀԱՅՈ“Hetum Taka vor Hayut” “Hetum Ermeniler Kralı” 

yazılıdır. 

Sikkenin ön yüzü noktalı iki bordürle çerçevelenmiş ve iç kısma, at üzerinde 

elinde kraliyet asası ile sağa doğru gitmekte olan (muhtemelen) kral Hetum 

yerleştirilmiştir. Hareket eder haldeki at üzerinde, fileurlu ve şapkalı süvari cepheden 

verilmiş ve sol tarafdaki boş alana bir haç işareti konmuştur. Kenarda oluşan bordür 

içerisinde yer yer silik olan kralın unvanı ve adı yazılmıştır. 

Arka Yüz: Es-Sultan/ül Muazzam Alâeddin /Keykubad bin Key/Hüsrev. 
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 Sikkenin noktalı bordürle çevrilen arka yüzünde, ,sülüs hatla arap harfleri ile 

“Müminlerin emiri İmam Nâsır (Allah’ın dininin yardımcısı olan önder), büyük sultan 

dünyanın ve dinin üzerindeki (temsilcisi) fatih Keyhüsrev oğlu Alaeddin Keykubad” 

yazılmıştır.  

 Sikke sağlam durumdadır. 

  (J.DMorgan’dan) 

 

 

Katalog No: 7 

Müze Envanter No: 76/560 

Sikkenin Müşterekliği: Selçuklu- Ermeni 

Ait Olduğu Sultanlar: Gıyas el-Din Keyhüsrev II.–Ermeni Kralı Hetum I 

Sultanların Saltanat Yılları: (634-644 H.)1236-1237/1246-1247-1226-1270 

 Sikkenin Tarihi: H. 637/1239-1240 

Darp Edildiği Yer: Sis 

Çapı: 24x1.0 mm. 

Ağırlığı- Ölçü Birimi: 3 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 
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(J.De Morgan’dan) 

Önyüz: Sağa doğru at üzerinde gitmekte olan kral sağ elinde uçlu bir mızrak 

taşımaktadır.Etrafında ErmeniceՀԵԹՈՒՄԹԱԳԱՒՈՐՀԱՅՈ “Hetum Taka vor Hayut” 

“Ermeniler Kralı Hetum” yazılıdır. 

Sikkenin ön yüzü noktalı iki bordürle çerçevelenmiş ve iç kısma, at üzerinde 

elinde kraliyet asası ile sağa doğru gitmekte olan (muhtemelen) kral Hetum 

yerleştirilmiştir. Hareket eder haldeki at üzerinde fileurlu ve şapkalı süvari cepheden 

verilmiş ve sol tarafdaki boş alana bir haç sağ tarafa ise hilal motifi konmuştur. Kenarda 

oluşan bordür içerisinde üst orta kısımda yine bir haç işareti yerleştirilmiş ve etrafa kralın 

unvanı ve adı yazılmıştır.  

Arka Yüz: Es sultan ül azam/Gıyased dünya ved-din/Keyhüsrev bin Keykubad. 

Durube Sis seb’a ve/selasin/ve sittema’e. 

 Sikkenin noktalı bordürle çevrilen arka yüzünde, dört satır sülüs hatlı arap 

harfleri ile “Müminlerin emiri İmam Mustansır bi’llah Büyük sultan Keykubad oğlu 

Gıyaseddünya veddin Keyhüsrev”. 

 Sikke sağlam durumdadır. 

 

Katalog No: 8 

Müze Envanter No: 76/605 

Sikkenin Müşterekliği: Selçuklu-Ermeni 
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Ait Olduğu Sultanlar: Alaeddin Keykubad I- Ermeni Kralı Hetum I12 

Sultanların Saltanat Yılları: 616-634/1220-1237-1226-1270 

Sikkenin Tarihi: H.617/1220-1221 

Darp Edildiği Yer: Sivas 

Çapı: 22x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 3 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 

  
 

 Önyüz:Essultan'ül Muazzam/Keykubad bin Keyhüsrev/(etrafında) Duribe haza 

el-dirhem bi-Sivas. 

 Sikkenin noktalı bordürle çevrili ön yüzünde, üç satır halinde Selçuklu geleneğine 

uygun olarak Sultanın ismi, lakabı ve baba ismi yer altı ve sekiz kollu yıldızlar arasına 

yerleştirilmiştir.Etrafında ise bu dirhemin kesildiği yer yazılmıştır. 

 

 Arka Yüz: El-İmam en-Nasır/lidinillah Emir/ül Müminin/(etrafında) Sene seb’a 

aşere ve sittemi’e. 

                                                             
12Morgan, a.g.e., s.204;Galip, a.g.e., s.37; Tevhid, a.g.e., s.231-232; Sevim, a.g.e., s.49. 
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 Sikkenin noktalı bordürle çevrili arka yüzünde, üç satır halinde serbest olarak 

Abbasi halifelerine bağlılık ve sadakat göstergesi olan, tahttaki halifenin ismi ve ünvanı 

sekiz kollu yıldızlar arasına yerleştirlirken, etrafına ise dirhemin basıldığı sene 

yazılmıştır.  

 Sikke sağlam durumdadır. 

 (J.De Morgan’dan) 

Katalog No: 9 

Müze Envanter No: 76/610 

Sikkenin Müşterekliği: Selçuklu-Artuklu 

Ait Olduğu Sultanlar: AlaeddinKeykubad I-Nasreddin Artuk Aslan13 

Sultanların Saltanat Yılları: (616-634 H.)/1220-1237-(597-636 H.)1200-01/1238-1239 

 Sikkenin Tarihi: H.626/1228-1229 

Darp Edildiği Yer: Düneysır (Kızıltepe) 

Çapı: 22x1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 2.8 gr. 

Malzemesi: Gümüş (AR) 

.  

                                                             
13Erkiletlioğlu, a.g.m., s.91-95. 
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Önyüz: El İmam ül-Mustansır/BillahEl-Melik ül-Mansur Artuk/Sitte işriyn ve sittemie. 

 Sikkenin ön yüzünde, noktalı bordürle çevrilen dirhemin ortasında sekiz kollu üç yıldız 

işlenmiştir. Etrafında ise tarih ibaresine yer verilmiştir. 

Arka Yüz: Es-Sultanül-Muazzam Keykubad Bin Keyhüsrev/Bi Düneysır sene duribe haza el-

dirhem. 

 Sikkenin arka yüzünde, noktalı bordürle çevrilen dirhemin, “Müminlerin emiri İmam Nâsır 

(Allah’ın dininin yardımcısı olan önder), büyük sultan dünyanın ve dinin üzerindeki (temsilcisi) 

fatih Keyhüsrev oğlu Keykubad. Bu dirhem 626 senesinde basıldı” anlamında yazılmıştır. 

 Sikkenin üst ve yan kısımlarında bazı kırık ve tahribatlar vardır. 

 

Katalog No: 10 

Müze Envanter No: 82/30 

Sikkenin Müşterekliği: Üç (Selçuklu) Sultanın Müşterek Saltanatı 

Ait Olduğu Sultanlar: II. İzzeddin Keykavus- IV. Rükneddin Kılıç Arslan- II. Alâeddin Keykubad  

Sultanların Saltanat Yılları: 647-657 H./1249/1250-1258-1259 

Sikkenin Tarihi: H.648/1250-1251 
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Darp Edildiği Yer: Konya 

Çapı: 22x 1.0 mm. 

Ağırlığı-Ölçü Birimi: 2.95 gr./Dirhem 

Malzemesi: Gümüş (AR) 

  
 

Önyüz: Lâ ilâhe illa’llâh Muhammed/ Resûlallâh El-İmâmu’l-/Mustaasım Billâh Emîrü’l-

Mü’minîn /Duribe fî sene seman erba’in sittemie bi Konya. 

 Sikkenin noktalı bordürle çevrili ön yüzünde, düz çizgi ile ayrılan üst kısma altı kollu bir 

yıldız ve iki yanına noktalar konmuştur. Dirhemin yüzeyi beş satır halinde sülüs olarak kelime-i 

tevhid, “El-imâmu’l-Musta’sım Bi’llâh emîrü’l-mü’minîn” ibaresi ile basım yılı ve yeri yazılmıştır.    

Arka Yüz: Es Sultân ül Azam/İzzeddünyâ ved-dîn Keykavus/ve Rükneddünyâ ved-dîn Kılıçarslan, 

ve Alaeddünyâ ved-dîn Keykubad /benü Keyhüsrev berâhîm emir ül mü’minîn. 

 Sikkenin arka yüzünde, noktalı bordür içerisinde beş satır halinde “Allah’tan başka ilah 

yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir. Müminlerin Emiri Musta’sım bi’llah. 648/1250-51 senesinde 

Konya’da basıldı. En büyük Sultan İzze’d-dünya veddin Keykavus, Rükne’d-dünya veddin Kılıç 

Arslan, Keyhüsrev oğlu Alae’d-dünya veddin Keykubad (Müminlerin emirinin...) anlamında 

yazılmıştır.  

 Dirhem sağlam durumdadır.  
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Değerlendirme 

Anadolu Selçuklu Devletinin önemli merkezlerinden olan ve aynı zamanda o dönemde 

sikkelerin de darp edildiği bir şehir olarak Kayseri’de ki Arkeoloji Müzesi, zengin bir Selçuklu 

sikke koleksiyonuna sahiptir. İncelediğimiz bu koleksiyonun küçük bir bölümünü oluşturan 

müşterek sikkelerle ilgili yapılan bu çalışmanın dar tutulması konunun bildiri olarak sunulması 

dolayısıyladır. Bu doğrultuda yapılacak olan değerlendirme sadece devletin kendine tabi kıldığı 

çağdaş yönetimlerin bastırdığı müşterek sikkeler ile Selçuklu Döneminde Celaleddin Karatay’ın 

önerisi ile üç kardeşin saltanat sürdüğü 647-657 H.(1249/1250-1258-1259) yılları arasına tarihlenen 

müşterek sikkeleri kapsamaktadır.  

Bu bildiride tanıtılan on dirhemin beşi, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in üç oğlu, II. İzeddin 

Keykavus-IV. Rükneddin Kılıçarslan ve II. Alaeddin Keykubad’ın müşterek hükmettiği yıllarda 

(647-657) bastırılan sikkelerdir. Sikkelerin dördü ise Kilikya Ermenilerinin Alâeddin Keykubad I 

ve Gıyaseddin Keyhüsrev II adına bastırdıkları sikkelerdir. Tek örnek ise Mardin Artuklular’ından 

Artuk Arslan’ın AlâeddinKeykubad I adına bastırdığı müşterek sikkedir.  

Güçlü bir devlet olan Anadolu Selçuklu Devleti, tabi olarak kıldığı yönetimlerin o 

dönemdeki metbuluklarının birer belgesi olan bu sikkelerin tümünde malzeme Selçukluda esas 

birimi oluşturan gümüş (AR)’dür. Sikkeler form olarak düz daire şeklinde olup derinlikleri de 

yaklaşık 1.0 mm. dir. İç yüzeylerde herhangi bir formla sınırlanmayan sikkelerde yazılar yüzey 

üzerine bazen düzenli satırlar halinde bazen de serbest olarak yerleştirilmiştir. İncelenen gümüş 

sikkelerin ağırlıkları 2.60 ila 3 gr. arasında iken çapları da 20 ila 24 mm. aralığında değişmektedir. 

Bu çalışmadaki müşterek sikkelerden darp edildikleri yerlere baktığımızda, üç kardeş 

yönetimindeki dirhemlerin Konya ve Sivas gibi merkezlerde bastırıldığı tek örnekte ise basım yeri 

olmadığı, Selçuklu-Ermeni ortak sikkelerinin Sis (Kozan)14 baskılı olduğu, Artuklu müşterek 

sikkesinin ise Duneysır’da (Kızıltepe) darp edildiği görülmektedir. Bu müşterek sikkelerde 

Selçuklu paralarında çokça kullanılan kufi karakterli yazı yerine özellikle üçlü yönetimdeki 

sikkelerde nesih yazı tercih edilmiştir. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bu sikkelerin müzeye 

genellikle satın alma yoluyla kazandırıldığı da envanter kayıtlarından anlaşılmaktadır.  

Selçuklu paralarında ilk zamanlar Bizansın etkileri görülmekle birlikte daha sonraki 

                                                             
14Sis (Kozan)Kilikya Ermenilerine kısa bir dönemde olsa başşehirlik yapmıştır. 
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dönemlerde bu azalarak kendine özgü bir gelişme göstermiştir. Bizans etkisinin özellikle bir yüzü 

tasvirli diğer yüzü yazı ile şekillenen Selçuklu-Ermeni ortak sikkelerinde etkisi daha açık olarak 

görülmektedir15. Müşterek sikkelerin önyüzü, iki bordürle sınırlanmış ve orta kısma elinde teber 

tutan hareket halinde verilmeye çalışılan at üzerindeki kral ve etrafına Ermeni alfabesiyle sikkeyi 

darp ettiren o kralın adı ve unvanı yazılmıştır. Bu paralara benzer olarak Anadolu Selçuklu 

Dönemine ait erken sikke örneklerinden Sultan Rükn el-din Mesud I (1116-1117) ait bakır sikkenin 

(III. Alexios veya Johann’a ait olduğu anlaşılan büstün)16, II. Süleyman Şah’ın sikkelerinin (593-

601/1196-1204) ve Alâeddin Keykubad’ın I(1220-1237) meliklik devrinde basılan sikkelerinde, 

başı haleli sağa dönük süvarili elinde mızrak tutar şekilde tasvir edilen kompozisyonlarla paralellik 

göstermektedir17. Selçuklu sikkelerinde tasvirli örneklerin ilk dönemlerde yoğun olarak 

kullanılırken sonraki dönemlerde bunun yerini geometrik ve bitkisel motiflerin almıştır18.  

Selçuklu-Ermeni müşterek sikkelerinin arka yüzleri, Arapça olarak Selçuklu sultanın adı, 

unvanı ve sikkenin darp edildiği yer ve tarih yazılmıştır. Ayrıca Alâeddin Keykubad I ve 

Gıyaseddin Keyhüsrev II adına basılan bu paraların benzer olarak tasarlanmalarına karşın 

detaylarında farklılıklar olduğu görülmektedir. Gıyaseddin Keyhüsrev II müşterek paralarında 

basım yeri ve yılı mevcutken Alâeddin Keykubad I döneminde basılan sikkelerde basım yeri ve 

tarih ibaresi yoktur. Bu iki sultan adına basılan müşterek sikkelerin ortasındaki kompozisyonda 

cepheden tasvir edilen kralın sağ ve soluna haç ve hilal motifleri yerleştirilmiştir. Bu iki motifin bir 

arada kullanılması belli bir amaca yönelik konmuş olmasıdır. Alâeddin Keykubad I ve Gıyaseddin 

Keyhüsrev II adına basılan iki dilli bu müşterek dirhemler, “NNN”19 yani “çok nadir” grubunda 

olan paralar olması açısından da kıymetli parçalardır.  

Üçkardeş yönetiminde tarih olarak, bazı dönemler kesintiler olduğu, 647-657 tarihleri 

arasında bu saltanın kesintisiz olarak devam etmediği yine sikkelerden anlaşılmaktadır. Müşterek 

                                                             
15Mustafa Kemal Şahin, “Samsun Müzesi’nde Bulunan Anadolu’da Selçuklu Dönemine Ait 

Sikkeler” Samsun Sempozyumu 2011, Samsun, s.26; Mustafa Kemal Şahin, “Aydın Müzesi’nde 
Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler” Sanat Tarihi Dergisi, S.XV/1 Nisan, İzmir, 
2006,  s.155-156. 

16 Galip, a.g.e., s.2-3; Erkiletlioğlu-Güler, a.g.e., s.45-46. 
17 İbrahim Artuk, “Ala El Din Keykubad’ın Meliklik Devri Sikkeleri” Belleten, C.XLIV, S.173-

176, Ankara, 1980, s.265-271. 
18Gündegül Parlar, “Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bitkisel Bezemeler Rumi ve Palmet Motifleri” 

Prof. Dr. Zafer BAYBURTLUOĞLU Armağanı Sanat Yazıları, Kayseri, 2001, s.484; Gültekin 
Teoman-Üstün Erek-Erol Olçaş, Anadolu Selçuklu Figürlü Dirhemleri (H.699-701/1299-1302), 
İzmir, 2009, s.1-8; Adil Özme-Chris Lıghtfoot, “Afyon Müzesi’ndeki Figürlü Bir Anadolu 
Selçuklu Sikkesi Üzerinde Etüt” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi S.1, 2000, s.71-75. 

19Erkiletlioğlu-Güler, a.g.e., s.VIII,279-284. 



134 
 

saltanat başladıktan dört yıl sonra 651 de İzzeddin Keykavus II’nin bu yönetimden ayrılarak 

Üçkardeş yönetiminin 652 yılı sonlarına doğru yeniden birleşerek 657 kadar müşterek saltanatlarını 

devam ettirmişlerdir20. Bu yönetime ait müşterek sikkelerin arka ve önyüzleri noktalı bordürler 

içerisinde arap kaligrafisiyle Selçuklu geleneğinde21 darp ettirilmiştir. Selçuklu paralarının çoğunda 

görülen bir özellik olarak harflerin birçoğunda noktalar yoktur22. Bezeme olarak sikkeler üzerinde 

farklı anlamların yüklendiği ve kutsal sayılan gök cisimlerinden altı ve sekiz kollu yıldızlar satır 

aralarında bazen de harfler üzerinde yerleştirilmiştir. Sonsuzluk karşılığı olarak Selçuklunun 

mimari yapılarında da kullandığı geometrik motifler de yine sikkelerde bezemeyi oluşturan 

ögelerdir. Stilize edilerek kullanılan uçların birleştirilmesi ya da açılması ile elde edilen rumi, 

palmetler23 ile düğüm motifleri bu dönem sikkelerinde kullanılan damga24 unsurlu diğer 

bezemelerdir. Bu üçlü yönetimin sikkelerinde genellikle tasvir bulunmaz, İslam kültürü tesirinde 

şekillenerek kelime-i tevhitle başlanmıştır. Selçuklu paralarının tümünde kullanılan sultanların 

unvanları burada da aynen devam ettirilmiş ve işçilik açısından önemli örneklerdir.  

Selçuklu-Artuklu tek müşterek sikke örneğinde, noktalı bordürlerle iki yüzün sınırlandığı 

ve yazıların arap alfabesiyle serbest olarak yazıldığı görülmektedir. Selçuklu geleneğinde ele alınan 

bu paranın önyüzünde sekiz kollu yıldızlar orta kısma düzenli bir sıra ile yerleştirilmiştir. 

 

Sonuç 

 

Devletin o dönemdeki siyasi, ekonomik ve sosyolojik yansımalarının birer belgeleri olarak 

sikkeler, günümüz için önemli ve tartışmasız bilgi kaynaklarıdır. İki yüzü ayrı ayrı hükümdarlara 

bazen de her iki yüzü tek bir hükümdara ayrılarak düzenlenen müşterek sikkelerin karakteri ve 

bezemesi, tâbi olduğu devletin para özelliklerine göre şekillenmiştir. Müşterek paraların basımının 

Selçuklu sultanlarının sikkegeninin kontrolü altında yapılmış olduğu işçilikten açıkça 

                                                             
20Sağlam, a.g.m., s.205 
21Ali Arslan, “I.İzzeddin Keykavus’un Paralarına Genel Bir Bakış ve Şimdiye Kadar 

(Yayınlanmamış) AH 613 tarihli Konya Dinarı” Anadolu Numizmatik Bülteni Anatolıan 
Numısmatıc Bulletın S.4, İzmir, Aralık, 2007, s.8-9. 

22O.Ferit Sağlam, “Şimdiye Kadar Görülmiyen Cimri Sikkesi” Türk Tarih Kurumu Belleten, C.IX, 
Temmuz Ankara,1945, s.299-303; Cevriye Artuk, “III. Keyhüsrev ve Sahte Selçuklu Sultanı 
Cimri Adına Kesilen Sikkeler”, Malazgirt Armağanı, TTK, Ankara,1993, s.287-296 

23Hamza Gündoğdu, “İkonografik Açıdan Türk Sanatında Rumi ve Palmetler” Sanat Tarihinde 
İkonografik Araştırmalar-Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s.197-211. 

24Coşkun Alptekin, “Selçuklu Paraları” Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 3, 1971, s.435-441  
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anlaşılmaktadır25. Müşterek sikkelerin siyasi olarak tabi oldukları devletin farklı kültür, din ve 

gücüne rağmen bağlılıklarının göstergesi bu belgeler kültürel zenginliğin de açık bir ifadesidir. İki 

ayrı dilin farklı motiflerle vermeye çalıştığı mesajlar devletin ve sultanın büyüklüğü ile o dönemki 

ekonomi ve siyaset politikaları açısından önemlidir. Mimarlık olarak zengin bir miras bırakan 

Anadolu Selçuklu devleti siyasi olarak ta güçlü oluşunu günümüzde bile olsa bu paralar aracılığıyla 

ispatlamaktadır. Kurdukları ticaret yolları ve üzerindeki kervansaraylarla zenginliklerini 

ölümsüzleştiren Anadolu Selçukluları, müşterek paraları üzerinde de haçla hilali bir arada 

kullanması tesadüf olmasa gerek…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25Erkletlioğlu-Güler, a.g.e., s.28 
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Özet 

Bu çalışmada, geleneksel güveç kullanımını kentlerde yaygınlaştırmak 

amacıyla, güveç süslemelerine daha çağdaş ve estetik bir kimlik kazandırmak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, Malatya yöresi hammaddeleriyle üretilen güveçler, her 

atölyede rahatlıkla uygulanabilecek yöntemler kullanılarak renkli sırlarla süslenmiştir. 

Sırlama teknikleri olarak, serbest, kazıma, stampa(mühür), majolika, ip, mumlama, sır 

serpme, fırça, akıtma, kumaş, sünger, sır üstü boyama ve karışık teknikler 

uygulanmıştır. Ayrıca, tüketiciye daha ucuz ürünlerin ulaşmasının sağlanması 

amacıyla, çömlekçi tornası yanında, alçı kalıp üretme tekniğiyle daha hızlı ve standart 

ürünlerin üretimi ve renkli sırlarla süslenmesi de başarıyla gerçekleştirilmiş. 

Anahtar Kelimeler: Seramik,  Dekor,  Güveç,  Sırlama.  

 

DECORATION APPLICATIONS OF THE POTS MANUFACTURED BY 

USING THE RAW MATERIALS FROM MALATYA 

Asst. Prof. H. Serdar MUTLU 

İnönü University, Faculty of Fine Arts and Design, Department of Ceramics 

hsmutlu@gmail.com.tr 

In this study, for popularisation of the pot usage in the cities, it was aimed to 

gain much contemporary and aesthetic identity to the pot decorations. For this reason, 

the pots manufactured by using the raw materials produced in Malatya were decorated 

with coloured glazes by the methods which are easily applicable in every regular 

atelier. Glazing techniques such as free style, sgrafitto, stamping, majolica, cord, 

waxing, sprinkling, brush, streaming, cloth pushing, sponge, over-glaze painting and 

mixed methods were applied. In order to provide cheaper products to the customers, 

besides the pots manufactured in the potter’s wheel, express and benchmark 

manufacturing of the pots by the plaster moulding method and decoration with 

coloured glazes were also successfully performed. 

Keywords: ceramic,  decoration,  pot,Glazing techniques. 
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GİRİŞ 

Malatya Doğu Anadolu Bölgesinin yukarı Fırat Havzasında olup, doğusunda 

Elazığ ve Diyarbakır, güneyinde Adıyaman, batısında Kahramanmaraş, kuzeyinde 

Sivas ve Erzincan illeri ile çevrilidir. Malatya, Sultan suyu ve Sürgü çayı vadileriyle 

Akdenize, Tohma vadisi ile İç Anadolu’ya, Fırat vadisiyle de Doğu Anadolu’ya 

açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur.382 Bu konumundan dolayı 

Malatya, cazibe merkezi olmuş, Neolotik ve Tunç çağlarına uzanan tarihi süreçle 

birlikte İpek Yolu’ nun geçtiği önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. 

 

Malatya yöresinde bulunan zengin seramik hammadde yataklarının varlığı 

bölgede çömlekçiliğin gelişimini sağlamıştır. Yörede çok sayıda çömlekçi atölyeleri 

açılarak; alaturka kiremit, tuğla, peynir-turşu ve yağ küpleriyle kap-kacak ve güveç 

üretimini gerçekleştirilmiştir.Malatya'nın ilk yerleşim merkezlerinde örneğin: Cafer 

Höyük ile Arslantepe Höyük’te yapılan ve sürdürülen kazılarda pek çok seramik 

bulleler, kap-kacak, tahıl küpleri, ritonlar ve heykelcikler bulunmuştur. Neolitik ve 

Tunç çağlarına ait bu nadir seramikler Malatya Müzesinde sergilenmektedir. 

 

Endüstri devriminin başlaması ile plastik metal tüketim mallarının hızlı ve 

ucuz üretiminden etkilenen Anadolu’da kendi payına düşeni almıştır. Toplumun geçim 

kaynağı olan geleneksel çömlekçilik kimliğiyle yöresel üretim atölyeleri hızla 

kapanmıştır.Malatya tarihi gelişiminden itibaren yörede bulunan hammaddelerle 

çömlek üretimini başlatmış ve günümüze kadar da sürdürmüştür. Bugün çömlekçilik 

son ustalarla birlikte tarihe mal olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
382MUTLU,H.S,AYTAÇ, İ.-ÖZSAĞIR, A. POLAT, I. -BEDÜK, Malatya Motifi G.        

Ajans-Türk,     Ankara,1991. 
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I.GÜVEÇ MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE ÜRETİMİ 

 

 Tasarlanan güveç modelleri seramiğin toplam küçülme hesapları yapılarak, 

alçı tornasında alçı bıçakları ile biçimlendirilmiştir. Güveç kalıplarını yine alçı model, 

torna üzerindeyken alınmıştır. Tek kişilik güveç, iki parçalı kalıptan, çift kişilik güveç 

modeli de tek parçalı kalıpla yapılmıştır(Res. l). 

 

 

Resim 1: Güveç Kalıpları(Tek ve Çift Parçalı)  Q:15cm, H:6cm 

 

Geleneksel çömlek üretiminde kullanılan çömlekçi tornasındaki standart 

olmayan seri üretime, kalıp işçiliğini getirerek daha kolay ve standart üretimin yapıl-

ması bu çalışmada amaçlanmıştır. Böylelikle ürünler de eşit et kalınlığı, az işçilik ve 

yaz-kış üretim kolaylığının sağlanması düşünülmüştür. 

 

II. SERAMİK BÜNYE VE SIR HAZIRLANMASI 

 

Geleneksel çömlekçi ürünlerinin biçimlendirildiği kırmızı çömlekçi kilinin 

avantajları göz önüne alınarak kırmızı seramik bünye hazırlanmıştır. Alçı kalıpla 

döküme elverişli bir seramik bünyeyi elde ederken; Malatya yöresinde bulunan 

kırmızı kil, Reşadiye kırmızı kili ve profillit gibi diğer hammadde ve katkı 

maddelerinden yararlanılmıştır. 

 

Yapılan küçük oranda seramik bünye denemelerinden sonra (Toplam 

küçülme, sır, ateşe dayanıklılık ve termal şoklara dayanım) büyük oranlarda 

hazırlanarak, gerçek boyutlu kalıplarda uygulamalara geçilmiştir. Pişme renkleri 

kırmızı ve beyaz olan seramik bünyeler bu araştırmada kullanılmıştır. 

 

Seramik bünyeye uyumlu sırın geliştirilmesinde öncelikle şeffaf bir sır, daha 

sonra mat sırın elde edilmesi ile ilgili araştırmalara gidilmiştir. Endüstriyel hazır 
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olarak alınan fayans beyazı mat sırın ve renkli sırların, üretilen seramik bünye 

reçetesiyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. Böylelikle fabrikalardan kolaylıkla satın 

alınabilecek bu sırın, Üretici için ekonomikliği alternatif olarak geliştirilmiştir. 

 

III. ÜRÜNLERİN PİŞİRİME VE SIRLANMAYA HAZIRLANMASI 

 

Genellikle kırmızı ve beyaz seramik bünyeden dökümü yapılacak olan 

güveçlerin tek ve çift pişirim uygulamalarına göre et kalınlıklarını alma süreleri tespit 

edilmiştir. 

Tek pişirimde çiğ ürünün sulu sırı emerken dağılmasını önlemek için 8-9mm 

kalınlığında tutulmuştur. Çift pişirimde ise güveçler daha ince et kalınlığında (5-7mm) 

dökülüp rötuşlandıktan sonra 980°C’ ta ilk pişirimi elektrikli kamara fırınlarda 

yapılmıştır. 

Ürünlerin kırmızı veya beyaz seramik bünyeden olmalarına göre ağız ağza 

getirilerek, üst üste dizilip pişirim uygulanmıştır. Böylelikle geleneksel çömlekçi 

fırınlarında yerden kazanç düşünülmüştür. Bu sistemle, sırlı pişirimde güveçlerin 

sırsız olan ağız kenarları ve ayak kısımları da birbiri üzerine getirilerek ikinci 

pişirimleri 1000°C’ ta yapılmıştır. 

 

IV. SIRLAMA YÖNTEMLERİ 

1. Tek Pişirim İçin Püskürtme Yöntemi: Kırmızı ve beyaz renkli güveçlerin 

dökümü yapıldıktan sonra kuruması gerçekleştirilmiş ve rötuşlanarak, güveçlerin iç 

kısımları sırsız kalacak biçimde püskürtme ve daldırma yöntemleri uygulanmıştır. 

İsteğe bağlı olarak sigrafitto, çeşitli renkli sırları elle sıçratarak, damlatarak veya 

fırçayla sürerek sırlanır(Res.2-3) ve ağız ve alt ayak kısımları silinip, fırına üst üste 

dizilerek 1000°C ta pişirilmiştir.  

  

Resim 2: Serbest Teknik Resim 3:İple özgün 

doku arayışlar 
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2. Çift Pişirim için Daldırma Yöntemi: İlk pişirimi yapılan güveçlerin kalite 

kontrollerinden sonra daldırma, akıtma, yarı daldırma (mete) ve akıtma ile mumlama 

tekniklerinde sırlama yöntemleri uygulanmıştır. Pişmiş bünye üzerinde sırla aranan 

dokulara ileri sayfalarda yer verilmiştir. Güveçlerin ağız ve alt kenarları silinerek üst 

üste dizilerek 1000 C' ta pişirilmiştir. 

 

V. ÖZGÜN DOKU ARAYIŞLARI 

1. Serbest Teknik: Renkli sır, aydınger veya plastik poşet üzerine dökülerek çeşitli 

doku arayışları yapılır. İlk pişirimi yapılan güveç, bu dokular üzerinde döndürülerek 

doku transferi gerçekleştirilir. Daha sonra 1000°C' ta ikinci pişirimi yapılır(Res.2). 

2. Kazıma Tekniği (Sigrafitto): 1.Dökümü yapılan güveçlerin et kalınlıkları kalın 

tutularak deri sertliği kıvamındayken, sivri uçlu metal veya ahşap aletlerle belirlenen 

dekor kazıma işlemi yapılır. 

2. Pişmemiş güveç, beyaz veya renkli sırlarla daldırma yöntemi ile sırlanarak, alttaki 

bünye görülecek biçimde kazıma yapılır. Kazınan ürünler 980-1000°C’ta sırlı pişirilir. 

İkinci ve kontrast renkte sırlama için yeniden daldırma yöntemi uygulanarak, kazınan 

dokuların renkleri ortaya çıkartılır(Res.3).  

3. İlk pişirimi olan güveçler, beyaz-renkli sırla daldırma yöntemi ile sırlanır. Kazıma, 

sırlanan yüzey üzerinde oluşturulan dokular şeklinde yapılır. İsteğe göre kazınan 

yerler renkli sırlarla dekorlanabilir (Res.4). 

   

    Resim 4: Kazıma 

Tekniği 

Resim 5: Stampa (mühür 

) Tekniği 

Resim 6: Majolika- Sır 

üstü Tekniği 

   

3. Stampa (Mühür-basma)Tekniği: Alçı kalıptan çıkan güveçlerin deri sertliği 

kıvamına gelmesinden sonra, alçıdan yapılmış mühürler dış yüzeylerinde bir 

düzenleme oluşturacak biçimde içten destekle basılır. Kuruma ve rötuşlama işlerinden 

sonra ilk pişirimi 980 0C’ ta yapılır (Res.5) 
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4. Majolika Tekniği: İlk pişirimi yapılan kırmızı güveçler opak beyaz sırla 

sırlandıktan sonra üzerine sır üstü veya dekor boyalarıyla desenleme yapılır’’383( 

s.sevim) ve 1000°C’ta pişirilir. Süsleme çok çeşitli gereçlerle yapılabilir. Örneğin: 

Fırça, sünger, stampa, kumaş parçaları vd. gibi (Res.3). 

5. İple özgün Doku Arayışları:  İlk pişirimi gerçekleştirilen ürünler üzerine, çeşitli 

kalınlıkta ipler tutkal veya şekerli suya batırılarak sarılır. Daldırma, püskürtme, 

serpme ve akıtma gibi sırlama yöntemleri kullanılarak, ikinci pişirim uygulanır. İplerin 

olduğu yerler sır almadığından bünye rengi ile özgün dokular oluşturulur. İp yerine 

kumaş parçaları, tiftik ve keten gibi farklı malzemeler de kullanılabilir (Res.3).  

6. Mumlama Tekniği: Beyaz mum veya parafinden bir kısım ısıtılarak; sıvı kıvama 

getirildikten sonra ilk pişirimi yapılmış güveç üzerinde çeşitli dokular yaratılır. 

Dokuların dışında kalan alt bünye, renkli sırlarla sırlanarak ikinci pişirimi yapılır. 

Fırında150-400 °C arasında mum ve parafin gibi organik maddeler yandığı için 

dokularda alt bünyenin rengi görülür (Res.6). 

 

 

 

Resim 6: Mumlama 

Tekniği 

Resim 7: Sır Serpme 

Tekniği 

Resim 8: Fırça ile özgün 

doku arayışları 

 

7. Sır Serpme Tekniği: İlk pişirimi yapılan ürünlere farklı renkteki sırlar, elle veya 

çeşitli aparatlarla serpilerek doku oluşturulabilir. Dokular çapraz, dikey, yatay ve çok 

karışık biçimde de yaratılabilir (Res.7). 

8. Fırçayla Doku Arayışları: Çiğ ürün üzerinde dekor fırçasının daha kolay hareket 

ettiği için tercih edilmiştir. İstendiğinde ilk pişirimden sonra sır altı 

tekniğinde boyalarla çeşitli dokular veya düzenlemeler yapılabilir (Res. 8).  

9. Akıtma Tekniği: Farklı renk ve olgunlaşma sıcaklığındaki sırları aynı ürün üzerine 

akıtılarak doku oluşturulabilir, üst üste, yan yana veya keskin sınırlarla akıtma tekniği 

                                                             
383S.Sibel SEVİM, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, İstanbul: 2007 
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uygulanabilir. Akıtma için huni, puar, sürahi, mezür gibi gereçlerden yararlanılmıştır 

(Res.9). 

10. Kumaş Parçası, Sünger ile Doku Arayışları: Farklı dokulardan oluşan kumaş 

veya sünger parçaları çeşitli renkteki sırlara batırılarak; ilk pişirimi yapılmış ürün 

üzerinde doku oluşturacak biçimde değdirilir veya yapıştırılır.384 İkinci (sırlı) 

pişirimden sonra 300-400°C yanan kumaş parçalarının dokularına göre farklı gelişen 

sırlar birbirleri üzerinden kayma ve akmalarla özgün görüntüler sergilerler. 

  

Resim 9: Sır Akıtma 

Tekniği 

Resim 10: Karışık Teknik 

 

11.Sır Üstü Boyama Tekniği: Sır üstü boyaları, sıratlı ve sır içi boyalarına 

yüksek oranda ergitici maddelerin katılmasıyla elde edilebilir. Pişme sıcaklıkları 600-

850°C arasında sınırlı olan bu boyalar düşük sıcaklıkta eriyen ergiticilerden oluşur ve 

oldukça geniş renk’’2 paletine sahiptirler. 

12.Karışık Teknik Uygulamaları: Yukarıda sıralanmaya çalışılan özgün doku 

arayışlarındaki tekniklerin, ikisi ya da birkaçı aynı anda ürün üzerinde kullanılabilir. 

Örneğin: Sigrafitto ile majolika tekniği veya süngerle özgün doku oluşturulması 

gibi(Res,10). 

 

VI. GÜVEÇLER ÜZERİNDE YAPILAN TESTLER 

1.Hammadde, seramik bünye ve sır üzerinde yapılan testler: Kırmızı ve beyaz 

seramik bünyede bulunan kil ve kaolinlere, kullanım amaçlarına göre; şekillendirme, 

kuru dayanım, rötuşlama, birinci ve ikinci pişirim gibi bir dizi testler uygulanmıştır. 

Ayrıca elektrolit kontrolü, elek analizi, kuru, pişme ve toplam küçülme deneyleri, su 

emme deneyi, kimyasal analiz ve termal şoklara dayanım testleriyle ilgili sonuçlara 

göre değerlendirilip, büyük oranlarda bünye ve sır reçetesi hazırlanarak üretime 

geçilmiştir.385,386 

                                                             
384S.Sibel SEVİM, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, İstanbul: 2007 
 
385Ateş ARCASOY, Seramik Teknolojisi, İstanbul: 1983, S; 43  
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2. Kimyasal analiz testi: Güveçlere uygulanan anorganik kalitatif (niteliksel)ve 

kantitatif (niceliksel) kimyasal analiz testleridir. Bu testler modern analiz yöntemleri 

ve aygıtları ile çabuk, sağlıklı ve güvenilir yapılmıştır.3 Sırın kimyasal çözücü asitlerde 

çözünmemesi ve içinde pişirilecek yiyecek asitleriyle reaksiyonunu olmadığı 

saptanmıştır. 

3. Termal Şoklara Dayanım Testi: Oda sıcaklığında başlayarak 20°C aralıklarla 

ürün, fırın veya etüvde ısıtılır.  Her 20 0C ısıtıldıktan sonra içinde su bulunan küvete 

atılarak, sır çatlağının olup olmadığına bakılır. Bu işlem 450°C veya 500°C’ ta kadar 

devam eder. 

Yukarıda anlatılan işlemler dışında, elektrik ocağı üzerinde de ürünün ısıl şok 

testi yapılabilir. Buzdolabının dondurucu kısmında bekletilen ürün, kaynar su içerisine 

aniden şoklanır. Sırda çatlak oluşmadığı gözlenmiştir. İçerisinde sıvı veya yiyecek 

bulunan güveçler direkt elektrik ocağın veya gazlı ocağın üzerine konularak 

ısıtılmasında, yapılan denemelerde de olumlu sonuç vermiştir. 

Elektrikli fırınlarda yiyecek maddelerine bağlı olarak 250-400’C'ta 

pişirilebilir. Bu sıcaklıklarda ve pişirim işlemi gerçekleştirilen sırlı güveçlerde sır 

çatlağı görülmemiştir. Ayrıca bulaşık makinelerinde de rahatlıkla kullanılabilirliği 

saptanmıştır. 

 

VII. SONUÇ 

Malatya yöresi hammaddelerinin ağırlıkta olduğu, termal şoka dayanıklı 

güveç üretimi için yapılan bu çalışmadan olumlu sonuçlar alınmıştır.Ancak daha net 

ve güvenli sonuçların alınmasında, konuyla ilgili laboratuar, ileri teknoloji seramik 

araştırma merkezleri, üniversitelerin metalürji ve inorganik kimya laboratuarında 

yeniden ele alınarak seri üretime geçilebilir. 

Malatya yöresi hammaddelerinden oluşturulan seramik bünye reçetesinin 

1150 °C’ta sinterleştiği ve porozitesinin çok azaldığı tespit edilmiştir. Bu sıcaklıklarda 

seramik bünyenin kırmızı pişme rengi daha koyulaşmış, ürünün boyutlarında pişme 

küçülmesinde artış olmuştur. Konumuzla ilgili çömlekçi atölyelerinde, 1000 °C 

sıcaklığa çıkmak gazlı fırınlarda ekonomik avantaj olabilir. Uygulanan özgün doku 

araştırmalarındaki sır üstü boyama tekniği de üçüncü pişirim gerektirdiğinden 

                                                                                                                                                                 
386Güner SÜMER, Endüstriyel Seramikler 0,1 Eskişehir: 1990, S;294 
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(850°C), üretim işlerliği ve ekonomikliği açısından dezavantaj olabilir. Ancak seramik 

fabrikalarında sürekli çalışan dekor fırınlarında bu maliyet düşecektir. 

Güveç denemelerinde yöresel beyaz hammaddeleri, üretim öncesi 

hazırlanması ve yöre dışından getirtilen hammaddelerin de katkısı göz önüne 

alındığında, küçük çaplı çömlekçi atölyeleri için avantajlı olmayabilir. Aynı zamanda 

sanatsal doku ve dekor arayışları için yetişmiş eleman gerekeceğinden işçilik ücreti de 

düşündürücü olabilecektir.  

Bütün bu sonuçlara rağmen Malatya yöresi hammaddeleriyle üretilen güveçler 

termal şoklara, fiziksel ve kimyasallara dayanıklı olduğundan bu araştırma ile seramik 

sektörüne yeni katkılar sağlayacağı umulmaktadır. 
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Özet 

Sanat; bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 

veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. 

 Matematik; biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki 

ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara 

ayrılan bilimdir.  

 Matematikte ve sanatta yaratıcılık önemlidir.  

Matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük 

çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. Bu açıdan bakınca, yapılan bir isin, 

geliştirilen bir teorinin, matematik dışında su ya da bu ise yaraması onları pek 

ilgilendirmez. Onlar için önemli olan, yapılan isin derinliği, kullanılan yöntemlerin 

yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır.  

 

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Geometri ve sanat bir 

sanat eserlerinin geometrik olması onlara estetik değerler kazandırmıştır. 

Sanat matematik ve geometriyle buluştuğu oranda ahenkli ve estetik olur. Birçok sanat 

eserinde matematik ve geometrinin güzelliklerini görebiliriz. 

Bu çalışmada; matematik ve geometrinin resim, müzik. mimari, heykel ve grafik 

sanatları ile ilişkisi ve örneklere yer verilecektir.  
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Anahtar kelimeler: Sanat, matematik, geometri, sanatta matematik, sanat ve 

geometri, 

Mathematics and Geometry in Art 

Abstract 

Art expresses emotions, designs, beauty and a lot more, or it can be seen as the 

expression of a superior creativity. 

Mathematics is a science that reviews the structure, specialties and relations between 

shapes, numbers and multiplicities using basic science. Moreover it is a science that 

divides the knowledge of numbers, algebra and space science. 

Both in Mathematics and in Art the use of creativity and imagination are very 

important.  

In a way Mathematics is like an art expressed with paintings and music. A lot of 

mathematicians do carry out Mathematics like an art. Using this perspective of 

Mathematics, when a mathematical theory is evaluated or becomes a success, 

mathematicians do not concern themselves with the fact if it is applicable to many 

different issues. The most important thing for them is the insightfulness of what they 

did, the innovation of the theory itself and the value of it for the mathematical 

environment. 

Geometry and Art are two sciences that are connected, as do the support each other 

like Mathematics and Art. The use of Art in Geometry has been known since 

centuries. Especially in architecture which ascends from Geometry. 

When Art, Mathematics and Geometry come together in harmony they become even 

more esthetic. Therefore the beauty of Mathematics and Geometry can be seen in a lot 

of artworks. 

In this study you will learn about the use of Mathematics and Geometry in paintings, 

music, architecture, sculpting and other graphic representations. Also a number of 

examples will be given. 
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Key words: Art, mathematics, geometry mathematics in art, art and geometry. 

Sanatta Matematik ve Geometri 

Evrensel bir dil olan Matematiğin birçok tanımı vardır. Matematik terimleri 

sözlüğünde matematik, biçim, sayı ve çoklukların yapılarını,özelliklerini ve 

aralarındaki ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilimi 

gibi dallara ayrılan bilimdir diye tanımlanmıştır. 

(http://matematik.baskent.edu.tr/index.php) 

 

Matematik, bir düşünce biçimidir, matematiği matematikçilerin oynadığı bir oyundur, 

mantıksal bir sistemdir.  

 

Sanat;  bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 

veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.  

Sanatta ve matematikte yaratıcılık ve hayal gücü önemlidir. Matematik bir yönüyle 

resim ve müzik gibi bir sanattır. 

Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak yapar. Bu açıdan bakılınca, 

yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması 

onları fazla ilgilendirmez. Onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan 

yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır.  

Uzayı ve uzayda tasarlanabilen Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle 

ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematiğin bir dalı olan geometrinin 

kelime anlamı yerin ölçülmesi demektir. 

Geometri ve sanat birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini destekleyen iki bilimdir. 

Sanatta geometrinin kullanımı yüzyıllardan beri süregelmiştir. Özellikle mimari 

yapılarda geometriden faydalanılmıştır. Birçok sanat eserinde matematik ve 

geometrinin güzelliklerini görebiliriz 

Noktayı, çizgiyi, düzlemi ve uzayı birbirinden ayıran kavram boyuttur.  
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Matematik ve sanatın amacı düşüncelerin akılda şekillenip üç boyutlu dünyaya 

aktarılmasıdır. 

Perspektif;  üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlem üzerinde göstermek için 

kullanılan bir araçtır.  

Maurits Cornelis Escher matematiği ve sanatı bir arada çok güzel kullanmıştır. 

Eserlerinde geometri, permütasyon teorisi, topoloji gibi matematiğin alt dallarını 

uygulamış matematikçiler için bir ekol olmuştur.  

(http://elyad.baskent.edu.tr/pivolka/pivolka05-ek.pdf) 

 

“Boyutlar ve boyutlar arası geçiş Maurits Cornelis Escher’in eserlerinde sanatsal 

olarak ifade edilmiştir. Onun eserlerinde resim ve matematik birleşmiş, simetriler, 

yansımalar, paradokslar, sonsuzluk, iç içe geçmiş, bezemelerle dolu olan çizimlerini 

renklendirmedeki titizliği, renk simetrisi, alanında çalışan matematikçi ve 

kristalogların daha sonraki çalışmalarına ışık tutmuştur. 1954'de Amsterdam'da 

yapılan Uluslararası Matematik Kongresi ile eşzamanlı gerçekleşen sergisi ve 1959 

yılında yayınlanan ilk kitabı, "The Graphic Work of M.C. Escher" (M.C. Escher'in 

Grafik Eserleri) bilim adamları ve matematikçileri oldukça etkilemiştir. Escher, bu 

çalışmanın ardındaki asıl itici gücün “çevremizdeki doğada bulunan geometrik 

yasalara olan derin bir merak" olduğunu yazmıştır.” 

(http://elyad.baskent.edu.tr/pivolka/pivolka05-ek.pdf 

“Düzlem bölümünün bir elemanı, bir hayvan formuna benzediğinde, hemen bir hacim 

düşünüyorum. “Düz şekil”beni rahatsız ediyor, kendimi, figürlerime “Benim için çok 

hayalisiniz, orada statik ve donuk durarak bana yalan söylüyorsunuz, bir şeyler yapın, 

oradan çıkın ve neler yapabileceğinizi bana gösterin!”diye bağırıyormuş gibi 

hissediyorum. Ve böylece, onları düzlemden dışarı çıkarıyorum. Fakat gerçekten ne 

yapacaklar? Diğer taraftan, temkinli bir kararsızlıkla, ışık ve gölge yardımıyla 

düzleme plastiklik katmam gerektiğini de biliyorum.” demiştir. 

(http://elyad.baskent.edu.tr/pivolka/pivolka05-ek.pdf) 
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Escher, 1938 yılında yaptığı Day and Night                         

   

          

Escher,Şelale 

                                              

Aşagıdaki tablosunda ünlü matematikçi Roger Penrose'un 1958'de yayınlanan görsel 

yanılsama konulu makalesinde açıkladığı "olanaksız üçgen"inden esinlenmiştir. 

              
                                            Escher,Belvedere 
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Dan Brown’un “Da Vinci Şifresi” romanında işlenen pek çok alt konudan biri de altın 

oran’dır. Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan 

orandır. Bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı diye de tanımlanır. 

Oran, aynı türden iki şeyin nicelik açısından karşılaştırılmasıdır.  

Örneğin, doğru parçalarıyla ilgileniyorsak, bunların aynı birimle ölçülmüş uzunlukları, 

a ve b ise ve a/b = 1,618 ise altın oran vardır. 

Vücudumuzda da altın oran vardır. Dünyanın en güzel, göz, ağız, burun, kulak ve 

dudaklarını bir araya getirip yerleştirilse. Ortaya güzel bir yüz çıkmaz, hatta komik bir 

şekil bile ortaya çıkabilir. Ancak bunlar altın oranla yerleştirilirse güzel bir yüz 

oluşturur. 

Ressamlar tablolarında altın orandan yaralanırlar. Vurgulamak istenen yerler aşağıdaki 

sırada verilir. 

                           
            

Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun boyunun enine oranı altın oranı verir. 

Mona Lisa'nın yüzünün etrafına bir dikdörtgen çizdiğinizde ortaya çıkan dörtkenar bir 

altın dikdörtgendir. Bu dikdörtgeni, göz hizasında çizeceğiniz bir çizgiyle ikiye 

ayırdığınızda yine bir altın oran elde edersiniz. Resmin boyutları da altın oran 

oluşturmaktadır. Leonardo Da Vinci bu sanat eserinde matematiği kullanarak eserine 

daha derin bir anlam katmıştır. Bu tablonun bir sanat eseri olmasındaki en büyük etken 

içerisindeki matematiksel ahenktir. 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa 
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Bunun gibi birçok sanat eserinde matematik ve geometrinin güzelliklerini görebiliriz. 

Mimar Sinan eserlerinde geometriden oldukça yararlanmış ve muhteşem eserler 

vermiştir. Eserlerinde geometriyi çok iyi kullanmış olması eserlerinin sağlam yapılar 

olmasına büyük bir katkı sağlamıştır. 

 

Aşağıda Selimiye Camii ve planı görülmektedir. 

                   

Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda "Hiperbolik Parabolit" ; Münih deki Olimpiyat 

Stadyumu'nda ise "Eliptik Parabolit“ Mimari şekiller kullanılmıştır. Fransa daki 

Chartres Katedrali; dönemin gizli geometri ya da kutsal geometri olarak adlandırılan 

ilkelere göre yapılmıştır. 
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Japon kâğıt katlama sanatı üstadı Akira Yoshizawa (14 March 1911-14 Mart 2005) bir 

fabrikada teknik ressam olarak işe başlamış ve kendisinden; genç çalışanlara geometri 

öğretmesi istenmiştir. O, Bunun için origamiyi kullanmıştır. Origamiyi bir el 

sanatından, yaşayan bir sanata dönüştürmüştür 

                 

Türk süsleme sanatları ahşap işçiliğinde geometrik süslemeler bulunmaktadır. 

Aşağıdaki sehpalar oyma tekniğinde yapılmış iç içe geçmiş geometrik motiflerle 

süslenmiştir. 

               

Albrecht Dürer aşağıdaki Melankoli isimli tablosunda matematiği sağ üst köşede 

sihirli karesinde kullanmıştır. 
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Kübizm, doğadaki nesnelerin geometrik şekillerle ifade edilmesi esasına dayanan 

sanat anlayışı olup 1907-1914 yıllarında ortaya çıkmıştır. 

Cezanne 1904'te Emile Bernard'a yazdığı mektupta "doğada her şeyin küre koni ve 

silindire uygun olarak biçimlenmiş olduğunu söyler. Cezanne'in sanatı genellikle 

kübizm'in çıkış noktası sayılmaktadır 

 

 

 

 

 

Cezanne: Şeker kaplı Natürmort ve Yıkanan Kadın 

           

Picasso: Avignonlu Genç kızlar 
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Göz aldanması 

                     
                                           

Victor Vasarely 

                         
 

Kompozisyon kurma şemaları Üçgen, Diagonal, Dairesel ve Spiral form üzerine 

kurulur. 

Sinan Şençiçek Hüzün ve Gülümseme isimli heykelinde üçgen kompozisyon 

kullanmıştır. 
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Hüzün ve Gülümseme 

                                   

Matematiğin müzik üzerindeki etkisini müzik parçalarının yazımında görebiliriz. Bir 

müzik parçasında ritim (4:4 lük , 3:4 lük gibi ), belirli bir ölçüye göre vuruş birlik, 

ikilik, dörtlük, sekizlik, onaltılık, ... gibi notalar bulunur.  

Pisagor ( M.Ö.  580- 500 ) ve onun düşüncesini taşıyanlar sesin, çekilen telin 

uzunluğuna bağlı olduğunu fark ederek, müzikte armoni ile tamsayılar arasındaki 

ilişkiyi kurmuşlardır. Uzunlukları tamsayı oranlarında olan gergin tellerin de armonik 

sesler verdiği görülmüştür. Gerçektende çekilen tellerin her armonik bileşimi 

tamsayıların oranı olarak gösterilebilir. Örneğin, do sesini çıkaran bir telin 

uzunluğunun 16/15’i si sesini verirken 6/5’i ise la sesi; 4/3’ü sol sesini; 3/2’si fa 

sesini; 8/5’i mi sesini; 16/9’u ise re sesini verir. (http://www.nuveforum.net/1032-

matematik/37747-matematik-muzik-prof-dr-cihan-orhan/ Kaynak:Prof. Dr. Cihan 

Orhan)    

 

Burada; “müzik,  gizli bir aritmetik alıştırmasıdır  ”diyen Leibniz’in haklılığı ortaya 

çıkıyor.       

Ünlü ressam Leonardo Da Vinci’ye göre: “Matematiksel açıklamalar ve yöntemler 

kullanılmadan yapılan hiçbir araştırmaya bilimsel denemez.”  

(http://www.nuveforum.net/1032-matematik/37747-matematik-muzik-prof-dr-

cihanorhan/Kaynak:Prof.Dr.C.Orhan) 

 

Sanat, matematik ve geometriyle buluştuğu oranda ahenkli ve estetik olur. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDA RESİMSEL ARAYIŞLAR 
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Programı 
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ÖZET 

           Çağdaş Türk Seramik sanatında resimsel arayışlar tarihisel süreçte ele 

alınmıştır. Günümüz sanat seramiğinin ilk örnekleri diyebileceğimiz ve seramik 

sanatçıları dışında ressamların da ürettiği bu çalışmalardan bir seçki oluşturulmuştur.  

           Batıdan esinlenerek çağdaş seramik sanatımızda da örneklerine rastladığımız, 

resimsel öğelerle ürün veren sanatçılarımızın çalışmaları incelenmiştir. Bu 

çalışmaların plastik sanat ve teknik analizleri görseller eşliğinde yapılmış ve konuyla 

ilgili teorik ve görsel bilgilerle sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Resim, Seramik, Çağdaş. 

 

TURKISHCONTEMPORARYCERAMICARTSEEKINGPICTORIAL 

Inst. View.Yunis YILMAZER 

Korkut AtaUniversity,Osmanabad OsmanabadVocational 

SchoolCeramicsProgram 

yilmazeryunis@gmail.com 

ContemporaryTurkishceramic artpictorialpursuitshistoricalprocessis 

discussed.The first examples ofartpotteryandceramicartistsof todaycan be calledfroma 

selection ofartistsalsocreatedand produced thiswork. 

Instancesin which we findinthe West,inspired by theart 

ofcontemporaryceramics, pictorialworks ofartistswho producedthe items.Plasticarts, 

and technicalanalysisof these studieshas beenaccompanied byvisualsand 

relevanttheoreticalandvisual informationis presented. 

Keywords: Painting, Ceramics, Contemporary 
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Seramik Yüzeylerde İlk Resimsel Arayışlar 

 

Seramik ilkel toplumlardan bugüne dek gelebilmiş, uygarlığın gelişimindeki 

tüm aşamalarını izleyebildiğimiz bir sanat koludur.1 Seramiğin tarihi ile insanlığın 

varoluşunun aynı dönemde olduğu varsayılmaktadır. Diğer sanat dalları gibi seramik 

sanatı da insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda kap sanatı niteliğiyle ortaya 

çıkmıştır.2 

 

İnsanoğlunun yaşamında neolitik çağdan bu yana önceleri işlevi ve geleneği 

ile vazgeçilmez olan seramik, günümüzde de insanın kendini ve duygularını ifade 

edebileceği sanatsal bir malzemeye dönüştüğü görülmektedir. Seramik resim ve 

heykel sanatının tüm öğelerini bünyesinde barındıran bir disiplin3; diğer yandan el 

becerisi ve estetik duygusunun bileşimi ile yeni bir boyut kazanarak sanatsal yapıya 

kavuşması süreç almıştır. 

    
    

Resim 1: Derin 

kazıma- süslü 

seramik. 

Resim 2: 

Mezopotamya; 

Cemdet-Nasr kültürü 

renkli keramik. 

Resim 3: Konya 

Sahip Ata ve Konya 

Alâeddin Camii 

Mihrap Detayları. 

Resim 4: 

Konya 

Alâeddin 

Camii 

Mihrabı. 

    

Yazının bulunduğu Mezopotamya’da eski İran kültüründe, seramik vazolar 

üzerinde figür stilizasyonları önemli bir yer tutmuştur.4İ.Ö. 4000 yıllarında seramik 

kaplarının yüzeylerinde geometrik süslemenin yanında hayvan ve bitkiler geometrik 

bir biçimde düzenlenmiştir.5 

                                                             
1 Beril ANILANMERT, Cumhuriyetin renkleri, biçimleri, İSTANBUL, 1999,S;66 
2 (Mutlu,2003:3). 
3 Nazan SÖNMEZ, Seramik TürkiyeFederasyon, No: 19, İstanbul, 2007, S;112  
4 Sezer TANSUĞ, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: , 2004,S;36-42-44. 
5 Adnan TURANÎ, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, 2004,S;33-112 
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Hattiler yazıyı kullanmış, tek renkli seramik kapları pişirme tekniğinde zirve 

yapmışlardır. Bu tekniği daha sonra ülkelerine gelen ve birlikte yaşadıkları Hititlere 

devretmişlerdir. Hititler ise seramiği çok renkli ve geometrik bir üslupla(Res. 1) İ.Ö. 

4000-3000 yıllarında kullanmaya başlamışlardır.6 

 

Öte yandan Girit seramiğinde sanatçılar, aynı resimdeki gibi hayatı seven 

insanları natüralist biçimlerle yansıtmışlardır. Ayrıca seramik kaplar üzerine koyu 

sarıdan, koyu kırmızıya kadar değişen renk tonlarında geometrik ve bitki 

stilizasyonları (Res. 2) yapmışlardır. 

 

M.Ö. 7.yüzyılın Yunan resim sanatıyla ilgili belgelere, yine seramik tekniğiyle 

yapılmış olan tapınak metoplarında (üstü bezenen ya da resimlenen dörtgen yüzeyler) 

rastlanmıştır.7 

Japon resim sanatına ait olduğu bilinen en eski örnekler M.S. 1. yüzyılda 

yapılmış seramik kaplarda, insan figürleri, atlar, bitki motifleri ve ejderler tasvir 

edilmiştir  

 

Türk Seramik Sanatında Resimsel Öğe Arayışları 

Abbasiler Döneminde Türk kültürü çevresine katılan Samera merkezi (838-

883) ilk İslam Keramik Sanatı ve Türk Keramik sanatı arasında bir bağlantı 

kurulabilir. Çin keramiği ile de ilk temas burada başlamış, perdahlama tekniğini 

bulmuşlardır.8 

Doğu İran’da Gaznelilerin yerine geçen Büyük Selçuklular 1051’de Isfahan ve 

1055’de Bağdat’ı alarak kuvvetli bir devlet kurarlar. Büyük Selçukluların özellikle 

dini eserlerinde firuze sırlı çini kullandıkları görülmüştür. Büyük Selçuklularda 

özellikle çok girift, zengin geçme, çokgenler, yıldızlar, rozetler meydana getiren 

baklava biçimli firuze sırlı çiniler yapılmıştır.9 

                                                             
6 Sezer TANSUĞ, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: , 2004,S; 42-44. 
7Kemal ULUDAĞ, Seramik Sanatında Çeşme ve Su oyunları, Sanatta Yeterlilik Tezi Anadolu 

Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ESKİŞEHİR, 1994,S;31-32 
8Oktay ASLANAPA, Türk Sanatı El kitabı, İstanbul, 1993,S; 171 
9Gönül ÖNEY, İslam Mimarisinde Çini, İstanbul, 1987,S; 17-18 
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Türk-İslam inanç sistemine göre Selçuklular döneminde cami, medrese, 

darüşşifa, türbe, köşk gibi yapılardan başka, kentleri çevreleyen surlarda insan ve 

hayvan figürlerinden oluşan kompozisyonlar için yüzey olanakları sağlamışlardır.10 

 

Anadolu Selçuklu çini sanatının en önemli yeniliği olarak mozaik çini 

mihrapları söyleyebiliriz(Res. 3-4). Mihraplar mor, lacivert ve firuze çini parçalarla 

geometrik ve bitkisel desenlerle beraber nesih ve kufi yazılarla süslenmiştir. Yine 

Anadolu Selçuklu saray ve köşk yapılarında insan, burç ve takvim hayvanları ve 

masalsı yaratıkların oluşturduğu zengin figüratif bir gelenek göze çarpar. Kabartmalı 

çiniler daha çok kitabelerde ve yazılarda kullanılmıştır(Res. 5). 

 

Kubadabad Sarayı figürleri; insan ve hayat ağacının yanı sıra kuşlar, sfenks, 

siren gibi birçok takvim ve masal hayvanı bir sembolik anlam ağı içerisinde çini 

üzerinde uygulanmıştır(Res. 6). Şekillendirilen çiniler belli geometrik düzenler ve 

sıralı hatlar oluşturacak biçimde kullanılmıştır.11 

    

 

Resim 5: 1156-

1192Kılıçarslan 

Türbesinde. 

Resim 6: 1236 

Bey Şehir 

Kubadabad sarayı 

yıldız biçimli 

çiniler. 

Resim 7: 1371 

Timur devri 

Semerkant Türkan 

Aka(Şadi 

Mülk)Türbesi. 

Resim 8: İran 

çinilerinde insan 

figürleri. 

 

 

12. yüzyılda seramik ve çini alanında yeni atılımlar izlenir ve desen 

bakımından daha sade, ince detaylardan uzak ve motifler siluet halinde çok stilize 

işlenmiştir. (Res. 7-8).  Erken örneklerde çini içinde tek bir figür yer alır. Figürleri 

zeminde seyrek yerleştirilmiş yarım palmetler kuşatmıştır.12 

 

13. yüzyılın başlarında, 1203-1211 tarihli bazı yıldız-haç formlu lüster 

çinilerde görüldüğü gibi, daha ince ve sıkışık, detaylara inen bezemeler dikkati çeker. 

                                                             
10 Sezer TANSUĞ, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: , 2004,S;24. 
11http://anadoluselcuklumimarisi.com/cini.asp,  23.12.2010, 2240. 
12 Gönül ÖNEY, İslam Mimarisinde Çini, İstanbul, 1987,S; 21-22-63. 
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İran lüster çinilerinde özellikle insan ve hayvan figürlü desenler boldur. Gezegen 

sembolleri, saray ileri gelenleri, av hayvanları, girift ve kalabalık kompozisyonlarla 

Şahname, Kelile ve Dimne, hamsa gibi İran edebiyatından hikâyeleri anlatan, av, 

savaş, eğlence sahnelerini canlandıran lüster çiniler boldur’’12, 13(Res. 8). 

 

İran’da 1370 Timurluların egemenliğinden sonrada İlhanlı geleneği daha 

zengin ve anıtsal bir şekilde geliştirilerek sürdürülür. Çini mozaiğinin yanı sıra renkli 

sır tekniğinin kullanılması ve daha sıkışık girift bitkisel desenlerin işlenmesi ile 

dikkati çeker.12,14 

 

 

    
Resim 9: 1985 İznik 

kazıların çıkarılan 

İznik işi 

Resim 10: 16.yy Ait 

ilk Osmanlı devri 

çinilerinden 1983 İznik 

kazıların bulunmuştur. 

Resim 11: 

16.yy. Ortaları 

İznik Şam 

Gurubu Tabak 

Resim 12: 

1985 İznik 

kazıların 

çıkarılan İznik 

işi 

 

Selçuklulardan Osmanlılara geçtiği bilinen; İznik’te XIV Yüzyıl ortalarından 

beri görülen mavi, yeşil, koyu ve açık kahverengi olarak dört ayrı renkte keramikler 

yapılmıştır (Res. 9-10). 1964-1966 yıllarında İznik’te yapılan kazılarda Selçuklu 

geleneğinin devamı olarak, firuze sır altı siyah dekorlu keramik de bulunmuştur. 

Sadeleştirilmiş natüralist motifler, kır çiçeklerinin sap, yaprak, çiçek ve tohumlarının 

basit şekillerinden geliştirilen motifler (Res. 11-12), yelpaze yapraklar, karanfil 

dalları, salkımlar ve çeşitli rozetlerden meydana gelmiş olup, Anadolu’nun bu ilk 

orijinal Türk keramiğinde ileri bir dekor teknik kabiliyeti ve kuvvetli bir üslup derhal 

göze çarpar.15 

 

                                                             
13 Doğan KUBAN, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002,S,53-223.  
14 Oktay ASLANAPA, Türk Sanatı I-II,, İstanbul, 1984,S; 81 
15 Oktay ASLANAPA, Türk Sanatı I-II,, İstanbul, 1984,S; 186-173-174. 
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Türk Seramik Sanatı ve Resimsel Öğe Arayışlarındaki Sanatçılarımız  

Çağdaş dünyadaki bilimsel ve sanatsal yenilikler 19. yy. sonlarına doğru 

Endüstri Devrimiyle başlar. İngiltere’de “Arts and Crafts”; Fransa’da “Art 

Nouveau” akımları dünyada 20. yüzyıl sanatına yön verirken;16 1918 yılında Bauhaus 

Okulu, Fransız Art Nouveau sanat anlayışını benimsemiş, endüstriyel gelişime saygı 

duyarak Almanya’da  “Bauhaus” akımını başlatmıştır.  

 

Osmanlı’da başlayan Batılılaşma süreci, genç Türkiye Cumhuriyetinde de 

sürdürülmüştür. Bu amaçla yurtdışına gönderilen seramik sanatçılarımız Bauhaus 

akımının etkisi altında kalmıştır. Türk seramik endüstrisi de en çok bu akımdan 

etkilenmiştir. 

 

Çağdaş sanat akımları her ne kadar seramik sanatını etkilemiş olsa da, esas 

etki Anadolu’da binlerce yıllık birikime sahip olan çömlek ve çini sanatımızın, 

sanatçılarımıza esin kaynağı olmasıyla başlamıştır. Batıdan aldıkları eğitim ve 

birikimlerle bu zengin mirası yorumlayan sanatçılarımız, çağdaş seramik sanatına 

sayısız özgün eserler kazandırmışlardır. 

 

 Öncü sanatçılarımızın açılan sanat okullarında ve özel atölyelerindeki 

çalışmalarıyla, kişisel sergileri ve aldıkları uluslar arası ödüllerle, seramik sanatımızın 

Avrupa seramikleriyle at başı gelişim gösterdiğini kanıtlamışlardır. O döneme göre 

küçük, ama etkisi büyük olan bu başarılı adımlar, sonradan gelen kuşağı etkilemiş ve 

cesaretlendirmiştir.13  Genç Türkiye Cumhuriyetinde ise seramik sanatçılarımızdan, 

İ.Hakkı OYGAR, Hakkı İZZET, Füreyya KORAL, jale YILMABAŞAR, Alev 

EBUZZİYA, Hamiye ÇOLAKOĞLU, Atilla GALATALI, İlgi ADALAN veMustafa 

PİLEVNELİ gibi sayısız sanatçılarımız seramik yüzeylerde resimler öğe arayanlardır. 

Ulusal seramik sanatçılarımızdan bir seçki olarak ele alınan bu çalışmada; eserlerin 

plastik ve teknik analizlerine kısaca yer verilmiş, teorik ve görsel kaynaklarla 

sunulmuştur. 

 

 

                                                             
16  H.Serdar MUTLU, ‘’Çağdaş Dünyanın Seramik Sanatı Ve Ülkemizdeki Öncüleri’’ 2011  
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Atilla GALATALI  

         İlk sanatçımız seramik pano çalışmaları ve formlarıyla öne çıkanAtilla 

GALATALI’dır. Sanatçı, seramik ve sanat düşüncelerini ilk kez ‘Eleştirim’ adlı 

yayınında anlatması ile dikkat çekmektedir. Çalışmalarında döküm tekniği ile ürettiği 

modül elemanlarını plaka ve serbest şekillendirme teknikleriyle bütünleştirip, rölyef 

ve renklerle görsel doku etkisini bir arada kullanır(Res. 12). 

Sanatçı bu çalışmasında modül elemanlarını farklı renk ve dizilimlerle bir 

araya getirmiş, ışık gölge etkisini seramik pano üzerinde renklerdeki uyumla 

zenginleştirmiştir. Serbest plaka tekniği ile yaptığı bilinçli doğal dokuları tasarının 

belirli bölümlerinde kullanmıştır. Serbest dokular düzensiz daireler şeklinde tasarıdaki 

düzenli modüllerle kontrastlık yaratmıştır. Ayrıca modüllerdeki düz yüzeylerle birlikte 

kullanılan dokulu plakalar tasarıda belirli bir harmoniyi sağlamak için sıcak soğuk 

renk kontrastlığında kullanmıştır(Res. 12). 

 

   

   

Resim 12: Atilla 

GALATALI- 175x150 

cm Seramik Duvar 

Panosu-1980. 

Resim 13: İlgi 

ADALAN  

   Ø 37cm Seramik 

Duvar         

               Tabağı. 

Resim 14: Jale 

YILMABAŞAR 

UÇURTMA Seramik 

Duvar 

 

İlgi ADALAN 

 

Sanatçı seramik tabak olarak tasarladığı bu çalışmasında; balık figürünü 

estetik biçimde sanatseverlere sunmuştur. Düzenlemede nokta ve lekeler farklı 

boyutlarda ve simetrik olmayan bir anlayışla yerli yerinde kullanılmıştır(Res. 13). 

Düzenlemedeki çizgiler genelde yatay eğriler olmasına rağmen, balık 

figüründeki dikey eğrilerle sağa doğru bir yön verilmek istenmiştir. Kırmızı ve sarı 
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sıcak renkler tercih edilse de soğuk renklerin sıcak renkler kadar etkisi çalışmada 

hissedilmektedir.Çalışmada görsel dokuyu zeminde kullanılan siyah ve beyaz lekeler 

üzerindeki kontrast noktalar sağlamıştır. 

 

Jale YILMABAŞAR 

 

Sanatçı çok renkli seramik pano çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bu 

çalışmasında dairesel ve helezon kıvrımlarıyla uyum içinde olan çizgiler çalışmıştır. 

Çalışmanın zemininde eskitme tekniği uygulanmış negatif ve pozitif alanlar ışıktan 

ziyade soğuk ve sıcak renkler kullanılarak ortaya çıkarılmıştır(Res. 14).  

Çalışma duvar panosu olarak açık kompozisyon şeklinde görsel dokularla 

tamamlanmıştır. Helezon ve uyumlu eğriler, çalışmada odak noktası olarak 

tasarlanmıştır. Farklı boyut ve sayıdaki dairesel alanların en büyüğü, merkezi bir 

konuma getirilmiştir. Dairesel alanlardaki soğuk ve sıcak renklerin uyumu, eğri 

çizgilerde kullanılan renklerle bir harmoni oluşturacak şekilde kullanılmıştır(Res. 14). 

 

H. Serdar MUTLU 

Sanatçı seramik duvar tabağı olarak tasarladığı çalışmasını 2007 UNESCO 

Mevlana Yılı için özel üretmiştir(Res. 15). Mevlana’nın tasavvuf öğretilerinden 

esinlenilerek tasarladığı çalışmasında, merkezden yayılan dört dairesel çizgi tek 

Tanrılı dinleri temsil etmektedir. Hemen dışındaki düzenli dairesel çizgiler ise 

dünyaya yayılmasını anlatmaktadır. Bu çizgisel alana üstten dik inen Allah yazısı açık 

kompozisyon haline getirmek için kullanılmıştır. 

 

Düzenlemede negatif ve pozitif alanlar ışıktan ziyade soğuk ve sıcak renkler 

kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın merkezindeki sıcak kırmızı renkten soğuk 

renkleregeçiş sağlanarak, sol tarafta küçük siyah daire ve üzerindeki turkuaz renkli 

cam çalışmaya farklı bir boyut kazandırmıştır. 

 

  Zeminde kullanılan siyah, sarı, yeşilimsi gri renklerin açık-koyu uyumları 

görsel dokuyu zenginleştirmek amacıyla kullanılmıştır. 
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Resim 15: H. SERDAR 

MUTLU Gönül Gözü 

Ø:37cm. 

Resim 16:Mustafa 

PİLEVNELİ Seramik 

Pano. 

Resim 17:İsmail Hakkı 

OYGAR Ø 26 cm 

Seramik Duvar Tabağı. 

 

Mustafa PİLEVNELİ 

Sanatçı düz seramik karo üzerine balık figürünü serbest dekor ve fırça tekniği 

kullanarak tasarlamıştır. Çizgiler çalışmada yatay doğrular olarak görülmektedir. Oval 

yaylar çalışmada bir merkezden yayılma ve  bağımsız yatay hareketler şeklinde 

tasarlanmıştır(Res. 16). 

Zeminde mavi rengin tonlamaları uygulanmış; negatif ve pozitif kısımlar 

ışıkla birlikte soğuk rengin tonları kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Soğuk-sıcak 

renkler eşit kullanılmamasına rağmen ilk etapta dikkati sıcak renk olan kırmızı nokta 

toplamaktadır.Çalışmada kontrast renklerle  görsel doku oluşturulmuştur.  

 

İsmail Hakkı OYGAR 

Sanatçı seramik duvar tabağı olarak tasarladığı çalışmasında leke ve noktaları 

farklı boyutlarda ve sayıda simetrik olmayan bir düzen içinde kullanmıştır. Çalışmanın 

merkezine beyaz at figürü yerleştirilmiş, çizgiler bir merkezde toplanma hissi 

yaratmadığından derinlik yerine bir yüzeysellik ortaya çıkarmıştır(Res. 17). 

Çalışmada zeminde kullanılan siyah ve kırmızı, mavi ve yeşil lekelerin açıklı 

koyulu dağılımı görsel dokuyu oluşturmuştur. 

Serbest fırça tekniğiyle yapılan çalışmada, derinlik etkisi resimsel ve  yapay 

dokular olarak verilmiştir.Çalışmadaat figürü sınırlı alanda olsa da leke ve doku olarak 

sınırlandırılmamış bir çalışmadır.Leke ve doku kompozisyonda açık ve devam 

etmektedir.  
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Resim 18:MEZAHİR 

AVŞAR Özgün Seramik 

Form 

Resim 19 : Ø: 55,5 x 9 cm 

Seramik Duvar Tabağı. 

 

Mezahir AVŞAR 

Sanatçı iki kuş figürünü tek bir düzenlemede tasarlamıştır. Seramik formdaki 

dairesel yaylar bir merkezde toplanma hissi vermekte ve yüzeysel bir derinlik 

yaratılmıştır(Res. 18). 

Çalışma zeminindeki bazı bölümlerinde renkler net olarak, bazı bölümlerinde 

ise eskitme tekniği uygulanarak yapılmıştır. Negatif ve pozitif kısımlar formlarda 

yüksek ve alçak rölyefler şeklinde  kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. 

Düzenlemenin solundaki kuş figüründe sıcak renkler kullanılmış, sağdaki 

çalışmada ise bu yoğunluk azaltılarak bir bütünlük sağlanmıştır. 

Çalışmada dokunsal doku hâkimdir. Zemindeki dokulu yüzeylerde pastel renk 

tonlarıyla biri birine geçişleri sağlanmış; rölyef etkisi farklı alanlardaki dokusuz 

yüzeylerle dengelenmiştir. 

 

Yunis YILMAZER 

Duvar tabağı olarak tasarlanan düzenlemenin dış kısmını kalın dokulu 

balköpüğü renginde bir bant sarmaktadır. Bu bandın içinde kalan dairesel 

düzenlemenin merkezinde küçük daireyle resim öğelerinden oluşan bir tasarı 

gerçekleştirilmiştir(Res. 19). Düzenlemenin ortasındaki küçük dairenin etrafında 

sarmal iki figüre yer verilmiş ve zemine dengeli yayılan zig zag, buğday motifleri ve 
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insan imgelerinden oluşan güçlü bir anlatım dili kullanılmıştır.17 Kenar bandında ve 

zemin boşluğunda kullanılan dokulu renkli artistik sırlar yüzeyler arasındaki geçişi ve 

dengeyi sağlamıştır. 

 

Çizgiler çalışmanın alt tarafında yukarıya, doğru, dairesel yaylar ve uyumlu 

eğriler olarak yükselmekte ve yatay uyumlu eğriler ise farklı merkezlerden çıkarak 

genişleme etkisi yaratmaktadır. Dairesel yaylara bir merkezde toplanma hissi verilerek 

çalışmada derinlik yaratılmıştır. 

 

Çalışmanın genelinde soğuk ve sıcak renkler dengeli bir şekilde kullanılmıştır. 

Seramik çalışmada hacimsel dokular çatlaklı renkli sırlarla oluşturulmuştur. 

 

Sıcak ve soğuk renkler, düz ve eğri çizgiler, yuvarlak ve köşeli alanlar, konik 

formlar düz ve pürüzlü dokulu yüzeyler, açık ve koyu tonlarla bir arada dengeli bir 

biçimde kullanılmıştır  

 

 

SONUÇ 

Çağdaş Türk Seramik Sanatında Resimsel Arayışlara yönelik bu çalışma 

günümüz ve tarihsel süreçte seramik ve seramik yüzeylerde resimsel öğelerle yapılan 

süslemeler, kaynaklara dayalı olarak araştırılmıştır.  Mezopotamya ve eski İran 

kültürlerinin erken dönemlerinde seramik yüzeylerine insan-hayvan figürleri, 

geometrik ve bitkisel süslemeler yapıldığı saptanmıştır. Bu süsleme örnekleri çok 

farklılık gösteren Anadolu seramiklerinde ve diğer toplumların seramik 

süslemelerinde de görülmektedir.  Çağdaş Türk Seramiğinin temelini Anadolu’da 

binlerce yıllık birikime sahip olan çömlek ve çini sanatından esinlenilerek çağdaş 

boyuta taşınmıştır. 

 

Genç Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuyla tüm sanat dallarında olduğu gibi 

seramik sanatımızda da özgür düşünce arayışları sürdürülmüştür. Bu süreçte tüm 

                                                             
17Yunis YILMAZER,Seramik Yüzeylerde Resimsel Öğelerin Yansımaları,Yüksek Lisans 

Tezi İnönü Üniversitesi, Malatya: Sosyal Bilimler Enstitüsü MALATYA, 2011,S 67-68 
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sanatsal veri ve teknik yenilikler seramik yüzeylerde de araştırılmış ve uygulanmıştır. 

Bu arayışları gerçekleştiren sanatçılarımıza ait eserlerin plastik ve teknik analizlerine 

kısaca yer verilerek geçmişten günümüze bir sanat köprüsü kurulmaya çalışılmıştır.
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KERVANSARAY TİPOLOJİSİNİN TÜRK COĞRAFİ SAHASINDAKİ  

                                   GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR BAKIŞ 
Hazal Ceylan ÖZTÜRKER 

 

Kervansaray Farsçaya ait, yabancı dilden Türkçe’ye geçmiş bir kelimedir. 

Etimolojik Farsça kökeninde “ ناورك ا  ,Kārwānsarā” olan kervansaray kelimesi رس

(Kar-ban), işi koruyan anlamına gelir. Dilimizde, Kervanların konakladığı ve 

korunduğu bu yapılara biraz daha abartılı olarak Kervansaray denilmiştir. Eski Türk 

devletlerinde “Rıbat” olarak adlandırılan bu ticari yapılar, daha sonraları ise; 

tamamıyla Türkçe’ ye ait bir kelime olan “Han” olarak adlandırmıştır. Fakat sonraki 

dönemlerde de han adlandırmasının yanında kervansaray adlandırmasını da 

kullanmaya devam edildiği bilinmektedir. Karamanbey’i Mehmet Bey’e kadar 

Selçuklu Devletinin dilinin Farsça olduğu düşünülünce, Türk diline ait han adının 

yanında kervansaray adının da kullanılmasının, yadırganacak bir durum olmadığı 

görülmüş olur.1 

 

 Ticari hayatın, kervan; deve, at, merkep, katırdan oluşan binek hayvanların 

taşıdıkları ticari eşyayı bir kentten diğer kente götürülerek sürdürüldüğü dönemlerde, 

bir kervan günde ortamla olarak yedi saatten fazla yol alamaz ve sabah hareket eden 

bir kervan akşama doğru bir konaklama ve ihtiyaç tesisi olan kervansaraylarda 

dinlenirdi.2 Bu ihtiyaç doğrultusunda Kervansaraylar, ticaret yolları üzerinde 30-40 

km. aralıklarla inşa edilmiştir3  

 

  İslamiyet’in kabulü ile Türkler, bu dinin gerektirdiği yeni bazı kurumları da 

bünyesine dahil etmişlerdir. Zamanla bu kurumların yapılarında, fonksiyonlarında 

ciddi değişiklikler yapmayı başarmış, bunun yanı sıra mimariden süslemeye kullanış 

maksatlarına kadar kendi geçmiş kültürlerinden unsurlar ilave etmiş ve Türklüğe has 

                                                             
 
1TOKOĞLU,Aslan;”Türkiye’deki Kervansaraylar”,Atatürk Türkiye’si, 

,İstanbul,sayı.80,Mayıs-1980, syf:16; USLU, Hüseyin,”Başlangıcından Günümüze İslam 
Müesseseleri”, s.196,Gonca Yayınları, İstanbul, 1985 

2 ÜSTÜNER,Ali Cengiz;” Kervansaraylar”,Türk Dünyası Tarih Ve Kültür Dergisi Ankara 
,sayı.4.,Nisan-2000syf:23 

3 YALÇINER, Gamze, “Kervansaray”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yem Yayın, s. 
998, İstanbul,1997 
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örnekler ortaya koymuşlardır.4 XI. Yüzyıldan beri Türk devletleri tarafından inşa 

edilen bu kervansarayların menşei kökeni orta Asya da Gazneli, Karahanlı, Büyük 

Selçuklu Rıbatlarına dayanır, sonrasında Anadolu Selçuklu, Beylikler dönemi ve 

Osmanlı mimarisinde de plan ve işlev özellikleri olarak gelişerek inşa edilmeye devam 

edilmiştir. Bu gelişim ve değişimi çizgisi anlatılırken bu yapıların en erken 

örneklerinden başlayarak, birkaç örnek ve plan özelliğine değinilmesi faydalı 

olacaktır. 

 

“Rıbat” etimolojik kökeninde Arapça bir kelime olup “müstahkem konak” 

anlamına gelmektedir. Kuran’ın VIII cüz, 62. Ayetinde rıbat “cihanda hazır 

bulundurmak üzere binek hayvanlarının toplandığı yer” anlamında geçmektedir. Rıbat, 

Emeviler zamanında hayvan yetiştirme ve değiştirme konağı olarak kullanılırken, 

Abbasiler döneminde din mücahitlerinin toplandığı kale olarak kullanılmış, tamamen 

dinsel mücadeleye tahsis edilmiştir.5 Orta Asya’da rıbatların kullanılmasıyla Arapların 

rıbat olarak kullandığı yapılar işlev ve özellik bakımından birbirinden farklılık 

göstermiştir. 

 

Deyim olarak Rıbatın Türklerce benimsendiği zamanlarda bile, bu müessese 

Araplarda kullanıldığından çok farklı bir bünyeye bürünmüştür. Sonraları kökeni İç 

Asya’ya ve Türklere ait bir kurumun adı haline gelen Rıbat’ ın adı yanında  

“kervansaray” kelimesi ortaya çıkmış ve rıbat’ın asıl yaygın adı haline gelmiştir. 

Araplarda rıbat daha öncede değindiğimiz gibi, hacıların yolculuklarını korumak için 

tesis edilmiş daha sonraları da hudutlarda, stratejik yerlerde, fetihlere hazırlanan 

askerlerin, binek hayvanlarının muhafaza edildiği müstahkem mevziler olarak devam 

etmiştir. Zamanla bu işlevden de çıkan Rıbatlar, Tasavvuf akımının etkisi olarak 

Müslümanların hayatına tarikatla yoluyla giren Dervişlik akımlarıyla belli şeyh ve 

onun dervişlerinin toplandığı yerler haline gelmiş böylece, Rıbat kelimesinden tekke-

zaviye-hanekah anlaşılmaya, bu kanaat yaygınlaşmaya başlamıştır.6 

 

                                                             
4 UĞURLU, Kamil; “Ribat, Hanekah, Kervansaray”,Kubbe Altı Akademi mecmuası, 

İstanbul,sayı:4,1989, syf:35 
5 ÜSTÜNER,Ali Cengiz;”a.g.m.”syf: 23 
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Maveraünnehir ve İran da, Rıbat kelimesi daha çok XI. Yüzyıldan itibaren 

kervansarayla eş anlamda kullanılmış ve bu anlam kargaşası ortadan kalkmıştır. 

Türkler tarafından yapılan bu kervansaraylar kervan yollarını, hac yollarını, tam bir 

emniyet altına almanın yanında aynı zamanda büyük sosyal yardım müesseseleri 

fonksiyonuna sahip olmuştur. Bilinen en eski örnekler Mevr civarında Karahanlı eseri 

olan 1080 “Rıbat-ı Melik”, harap durumda, sadece kerpiç duvarları ve portali ayakta 

kalmış bir örnektir.7 Kare planlı iki katlı olduğu anlaşılan rıbat, ortadaki avlunun 

etrafına birbirine benzeyen tonozlu odalar ve mekanlar iki katlı olarak sıralanmıştır. 

Yapı malzemesi olarak tamamiyle kerpiçten ve üzeri tuğla kaplama ile yapılmıştır. 

Karahanlı kervansarayları, bu ortası avlulu, dört duvara sıralanmış odalar ve özellikle 

büyük mekan anlayışı ile Selçuklu medreselerinin prototipi olmuş Türk 

Kervansarayının ilkidir. Köşelerinde yuvarlak takviye kuleleri yer alan cephe tuğladan 

iri yarım silindir biçiminde yivlerle düzenlenmiş bunlar üstte kırık sivri kemerlerle 

kademeli olarak bir birine bağlanmıştır. Mevr bölgesi için karakteristik olan ve 

kalelerde görülen bu cephe düzenlemesi, kervansaraylara da tatbik edilmiştir.8 Bu 

cephe düzenlemesindeki kale ve kervansaray ilişkisi, bulunulan bölgenin iklim ve 

buna bağlı olarak yapı malzemesi konusunda bilgi verirken; mimari üsluplardaki sanat 

üslubu konusunda da fikir verir. Bir diğer önemli unsur ise kervansarayların bir diğer 

işlevinin de savunma olduğu için kale mimarisine yakın olarak tasarlanmış yapılar 

olmasıdır. 

 

 Karahanlılar’ın diğer kervansarayları olan Dehistan, Akçakale, Day Hatun 

Kervansarayları da dört eyvanlı, revaklı avlulu, avlu etrafına sıralanan odalar ve 

destek kulelerinden oluşurken Başhane (Kurtlu tepe kervansarayı) diğer örneklerden 

farklı bir özellik ortaya koyar. Önde avlulu kısım arkada kapalı hol özelliği ile 

Selçuklu Kervansaraylarının içerisinde Selçuklu Büyük Sultan Hanlarının plan 

şemasına benzer. 

 

                                                                                                                                                                 
6 UĞURLU, Kamil;”a.g.m”,syf:36; ÖDEKAN, Ayla; “Mimarlık ve Sanat Tarihi”, Türkiye 

Yayınları, C.I, Cem Yayınları, 1995,syf:388; KARAMAĞARALI, Haluk;”Anadolu da 
Selçuklu Kervansarayı”, Ön Asya, s.61-62, Ankara, 1970 

7ASLANAPA, Oktay;”Ortaçağda Türklerin İleri Bir Sosyal Yardım Müessesesi: 
Kervansaraylar”,Türk Kültürü,Ankara,sayı.5, Mart-1963 syf:27 

8 ASLANAPA, Oktay;(b), ”Türk Sanatı”,Remzi Kitapevi,5. Basım,İstanbul,1995,syf: 38 
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 Gaznelilerinde Karahanlılar ile aynı plan şemasında kervansaraylar 

yapmışlardır. Örnek: Rıbatı Mahi. 

 

 Büyük Selçuklu rıbatlarında da Karahanlı ve Gazneli kervansaraylarının plan 

özellikleri izlenmiştir. Fakat Büyük Selçuklu, Karahanlı ve Gaznelilere göre çok daha 

büyük abidevi eserler ortaya koymuştur, Rıbatı Anuşirvan (1029-49), Rıbatı 

Zafarani(11. yy. sonu) Rıbatı Melik(1114-5)  Büyük Selçuklu kervansaraylarıdır. 

Önemli ortak özellikleri avlulu oluşlarıdır. Büyük Selçukluların ünlü veziri Nizam-ül 

Mülk “Siyasetname” adlı eserinde “hükümdarın önemli vazifelerinden birininde 

yolların önemli yerlerinde rıbatlar yaptırmak” olduğunu söyler. Böylece bu konu bir 

devlet politikası halinde ele alınmış; Selçuklu hükümdarları ve devlet adamları birçok 

rıbat yaptırmışlardır. Karahanlı ve Selçuklunun kervansaray konumunda ki rıbatları 

Türkistan ve Horasanın ticari ana yolları arasında yer almaktadır. Sonrasında Türkler 

ticari ve sosyal nitelik taşıyan kervansaray mimarisini İran, Suriye, Mısır ve 

Anadolu’ya kadar götürüp yaymışlardır.9 

 

Rıbat-ı Anuşirvan Karahanlılar’ın Day Hatun Kervansarayına benzemektedir. 

Kare planda kale gibi sağlam duvarlara sahip kervansaray köşelerde ve yanlarda 

silindirik takviye kulelerine sahiptir. Dört eyvanlı ve etrafı odalarla çevrilidir. Rıbat-ı 

Zafarani, yine kare biçimli, köşeleri kuleli, dört eyvanlı ve bunun çevresine simetrik 

olarak sıralanmış odalardan oluşmaktadır. Kervansaray da girişin sağında cami 

bulmaktadır. Selçuklu sanatının en önemli abidelerinde biri olan, Rıbat-ı Melik ise, 

kareye yakın asıl bölüm ve bunun önünde yatık dikdörtgen bölüm ve dört eyvanlı avlu 

etrafına sıralanmış mekanlardan meydana gelir. Birinci bölüm daha sade fakat ikinci 

ana bölüm kubbeli camii, revaklı avlusu, arka eyvanın hemen iki yanında dört eyvanlı 

küçük avlu kuruluşlarıyla özel dairelere sahiptir.10  

 

Rıbat-ı Melik kervansarayında gördüğümüz bu ardı ardına iki avlu ve etrafının 

birimlerden oluşması Karahanlı eseri olan, Akçakale kervansarayı ile benzer özellik 

                                                             
9 YÖRÜK,Özcan;” Batı Anadolu’da Bir Selçuklu Kervansarayı Çardak Han”,Türk Dünyası 

Tarih Dergisi, İstanbul,sayı.44,1990,syf:27;BEKTAŞ,Cengiz,”Selçuklu Kervansarayları”, 
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, s.38, İstanbul, 1999; KARAMAĞARALI, 
Haluk;”a.g.m.”,s.4.  

10 ASLANAPA, Oktay(b);,a.g.e.,syf:39 
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göstermektedir. Masif ayaklara atılan sivri kemerlerle revak gerisinde eyvan ve odalar 

bulunur. Rıbatı Melik kervansarayında gördüğümüz eyvan arkasındaki kubbeli oda 

Gazneli eseri olan Rıbatı Mahi’yi hatırlatırken aynı zamanda Selçuklu Mescidi 

Cumalarındaki ana eyvan arkasındaki maksure mekan diziliş özelliği gösterir. Yapı 

malzemesi olarak coğrafi bölge ve mimari üslup dolayısıyla tuğla kullanılmıştır. 

Selçuklu kervansaraylarında tuğla yapı malzemesi olarak kullanılmasının dışında 

süslemede de başarılı bir biçimde kullanılmıştır. Bu kale gibi sağlam duvarlı, abidevi 

tek girişli kapılı kervansaraylarda, mazgal pencereler kullanılmış. Süslemede tuğla 

mozaik, çini mozaik, alçı ile süslemeye de yer verilmiştir. 

 

1071’de Anadolu’ya yerleşen Selçuklular, şehirlerde Türk İslam mimarisinin 

yanı sıra sivil mimariler, özellikle de kervansarayların inşasına önem varmişlerdir..11 

Anadolu Selçukluların yüksek kültürünü en canlı şekilde yansıtan yapıları Anadolu 

coğrafyası üzerinde doğu-batı ve kuzey-güney yolları üzerinde inşa edilen 

kervansaraylar olmuştur. Gelişmiş kesme taş mimarisi ve abidevi ölçüleriyle İtalyan 

Gotik katedrallerini andıran bu muazzam mekan yapıları, orta çağda Anadolu’nun 

büyük kervan yolları üzerinde kurulmuş ticaret, sosyal yardım ve aynı zamanda kültür 

müesseseleri olmuştur. Bu kervansarayların çoğu kendi bünyesinde hamam, cami, 

kütüphane, hekim baytar ve her türlü tamir için ustalar bulunan çok fonksiyonlu 

yapılar biçimde inşa edilmiştir. 12 Barış zamanlarında Pazar yeri olarak kullanılan bu 

yapılar savaş zamanlarında kale olarak da kullanılmıştır.13 

 

Anadolu Selçuklularda “han” adı ile anılan bu yapılar belli farklılıklar ve 

gelişimler olsa da plan kökenini Orta Asya rıbatlarından almıştır. Anadolu Selçuklu 

plan tipler yazlık denilen açık avlulu ( Evdir Han), kışlak denilen kapalı 

avlulu(Şerefza Han) ve bunların her ikisinin yani açık ve kapalı avlulu plan tipinin 

birleşmesinden kaynaklı ortaya çıkan plan tipi ise; karma plan tipidir.(Sultan Han)14. 

Karma tip olarak bahsi geçen plan tipi ikiye ayrılır. İlki, avlulu bölüm ve üstü örtülü 

                                                             
11BOLYO,Enver ;”Türk Kervansarayları”, Önasya Mecmuası,Ankara,sayı.24,Ağustos-

1967,syf:10;  
12 ASLANAPA, Oktay(a);”Anadolu da İlk Türk Mimarisi”, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 

Ankara,1991,syf:112; KARAMAĞARALI, Haluk;”a.g.m.”,s.4 
13 TURAN, Osman;”Selçuklu Kervansarayları”, Belleten, cilt 10, sayı 39, , Ankara 1946, syf 

478 
14 YETKİN,Suut Kemal;”Türk Mimarisi” ,Bilgi yayınevi,Ankara,1970,syf. 79  
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bölümlerin ucuca eklendiği tip ( Konya Sultan Han), ikincisi ise; avlulu bölüm ve 

kapalı bölümleri kaynaştıran plan tipidir (Antalya Alara Han).  Buradan da 

anlaşılacağı üzere Anadolu Selçuklu kervansaraylarında plan tipleri avlu, örtü sistemi, 

ve mekan avlu konumu ilişkisi göz önünde tutularak yapılmış birbirleri arasında 

farklılıklar ortaya koymuştur. Burada ismine değinmediğimiz sadece plan tiplerine 

birer örnek vererek geçebildiğimiz yaklaşık 100 han daha mevcuttur. XIII. Yüzyıl 

Anadolusu’nun en etkileyicisi olan kervansaraylar, yarı yuvarlak, çokgen, dörtgen ve 

yıldız şekilli masif dayanak kulelerinin bölüntüye uğrattığı yontma taş duvarlarıyla bir 

kale görünümünü vermektedir.15 

 

Kervansaraylarda Orta Asya rıbatların da olduğu gibi dini ihtiyaca karşılık 

verilmesi düşüncesiyle mescitler oluşturulmuştur. Mescidin konumu, 

kervansaraylardaki diğer bölümlerinin toplu düzeninde aranmalıdır. Farklı olarak bazı 

kervansaraylarda (Sultan Hanları) avlunun ortasında yer alan “köşk mescitler” 

bulunmaktadır. Avlunun ortasında yer alan köşk mescitlerin, aynı eksen üzerine 

yapılmış olan hol ve avlu portallerinin bağlantısını bozma problemi, mescit 

bölümünün dört kemerli alt yapı üzerine oturtulması ile çözümlenmiştir. Bu dört 

kemerli alt yapı İran’daki ateşgedelerle bağlantı kurulmasına sebep olmuştur.  Plan 

özellikleri ve mimari özellikleri dikkate alındığında İran ateşgedeleri ile bağlantılı 

olmayıp doğrudan doğruya Anadolu Selçuklu Kervansarayları için tasarlanmış yapılar 

olduğu anlaşılmıştır.16 Hanların sanat değeri bakımından en göz alıcı ve süslemenin en 

yoğun yapıldığı bölümleri portalleridir. Som mermerden, sağlam düz taşlardan 

yapılmıştır. Hemen hepsinin de portali çok işlenmiştir. Uygulamaları örneklendirmek 

gerekirse; Sultan Han örneğinde portal iç ve dış bölümlerden oluşur. Nebati motifleri, 

rozetler mukarnaslar ve giriş kemerindeki çift renklilik dikkati çeker. Zazadin hanında 

ise portalinde renkli taş kullanımı olmuştur ki bu da Suriye etkisini gösterir.17 Tüm bu 

süsleme unsurları gösteriyor ki; hanlar yapılırken sadece ticari ve savunma ihtiyacına 

cevap veren sağlam yapılar inşa edilmemeye çalışılmamış belli bir estetik gözle 

süslemeye de başarılı bir üslupla yer verilmiştir.  

                                                             
15ERDMANN,Kurt;”SelçukluKervansarayları”,çeviren:FügenTunçdağ,Önasya 

Mecmuası,Ankara,Ekim-1966,syf:10 
16Akalın,Şebnem, “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Köşk-Mescitler ”, Sanat Tarihi  

Araştırmaları,İstanbul,sayı.1,Kasım-1987, syf:10 
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Belirtilenler dâhilinde Orta Asya Kervansarayları ile Anadolu Selçuklu 

Kervansarayları’nın plan ve düzenleme açısından benzerlikler gösterdiği kabul edilen 

bir görüştür. Anadolu Selçuklu kervansaraylarında, Orta Asya kervansaraylarına 

birtakım özellikler bulunmakla birlikte Selçuklu Kervansarayları, Anadolu’da çok 

daha farklı bir gelişim izlemişlerdir. Bu farklılıkları avlu düzeni, mekan düzenlemesi 

olarak sıralamak mümkündür. Orta Asya’nın rıbatları ile Anadolu’nun hanları aynı 

işleve hizmet etmiş yapılar olmasının yanında en büyük farklılıkları yapı malzemesi 

olmuştur. Yapıların ayakta kalma sürecinde de rol oynayan malzeme, Anadolu’da taş 

iken orta Asya’da kerpiç ve yanı sıra tuğla olmuştur.18 

 

 

XVI. Yüzyılda Beylikler Devri Mimarisinde de Han adıyla anılan bu yapılar 

inşa edilmeye devam edilmiştir. Anadolu Selçuklu mimarisiyle aynı bikrimin eserleri 

olmasına rağmen plan bakımdan çeşitlilik ve gelişim göstermiştir. Genel çerçeve 

içerisinde sadece kapalı mekandan oluşan kervansaraylar(Anonim Han, Deve han, 

Issız han) ve şehir içi hanları(Taş Han, Geyve Han) olarak iki gruba ayrılırlar. Birinci 

grup kat sayısı, sahın sayısına ön mekan oluşuna göre değişirken ikinci grup şehir içi 

hanları sadece kat sayısına göre değişiklik göstermektedir(1 veya 2). Belirtilmesi 

gereken, beylikler döneminde inşa edilen bu hanlar ihtiyaç gösteren yollarda ve şehir 

içlerinde yapılmıştır. Beylikler devri han mimarisinde şehir içi hanlarına daha önem 

verilmiştir. Bunun sebebi, Beyliklerin daha sınırlı toprağa sahip olmasıdır. Anadolu 

Selçuklu döneminde yapılan hanlarda kullanılmaya devam etmiştir. Plan 

özelliklerindeki değişim ve gelişim yanında Beylikler dönemi hanlarının Anadolu 

Selçuklu hanlarından temel farkı şehir içine yapılmaları ve ebat olarak daha küçük 

olmalarıdır. 

 

Erken Osmanlı ve Beylikler Türkiye’sinde de şehirlerarası yollardaki Selçuklu 

kervansarayları epeyce bir zaman kullanılmaya devam edilmiştir. Şehir içi hanları 

türünde görkemli örnekleri, birdenbire denecek ölçüde hızlı olarak Erken Osmanlı 

                                                                                                                                                                 
17 GÜLER,İzzet M,  “Anadolu Beylikler Devri Mimarisi”,İller Bankası Dergisi, 

Ankara,sayı.28,Aralık-1969,syf:28 
18 KUYULU,İnci;”Anadolu Kervansarayları ile Orta Asya Kervansaraylarının 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Deneme”, Sanat Tarihi Dergisi, İzmir,sayı.8,1996,syf:53 
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Dönemi kentlerinde ortaya çıkmıştır. Bunlar Bursa da Orhan Gazinin yaptırdığı (14. 

yy.) Emir Handa olduğu gibi büyük bir orta avlu ve bunun etrafını kuşatan revaklardan 

ibarettir.19 Klasik dönemde, Kervan yolları üzerinde ki Osmanlı Hanları genelde 

menzil külliyeleri içinde değerlendirilmiştir. Sonra ki dönemlerde birer yerleşim 

birimi haline gelen bu külliyelerde ağırlık noktası ağırlık noktasını hanlar ya da yaygın 

adıyla kervansaraylar oluşturmuştur. 

 

Daha öncede belirtildiği gibi, Osmanlı kervansaraylarının menşei kökeninde 

Orta Asya rıbatlarını görürüz. Bunun plan özelliği ve işlev dışındaki ispatları ise 

Osmanlı devri kervansaraylarının kitabelerinde rıbat adıyla geçmeleri gösterilebilir. 

Örneğin XVI. Yy.da Erzurum da ki Rüstem Paşa Kervansarayı ve Bitlis-Tatvan 

yolundaki Hazo hanı yazıtlarında rıbat adıyla geçmiştir. Osmanlı dönemin de menzil 

kervansarayları ve şehir kervansarayları özellikleri itibariyle belli noktalarda ayrılır. 

Şehir kervansaraylarında borsa işlemlerinin görülmesine karşılık şehir hanları mal 

yapımı ve ticaret işlemlerinin birlikte görüldüğü yer olmaktaydı. Osmanlı kervansaray 

mimarisinde kare avlu etrafını çeviren revak sisteminin esas olduğu yapılar 

incelediğinde, bu plan ve mekan anlayışının Gazneli’lerden başlayarak Karahanlı, 

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularının kervansaray mimarilerinde tatbik edildiği 

şekilden farklı bir anlayışla ele alınmıştır. Osmanlı kervansaray mimarisinde revaklı 

avlu planı esas tutulmakla beraber geniş ölçüde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap 

verecek mekanlar fikri birinci derecede etken olmuştur. 20 

 

Revaklı kare avlu temel özelliği topografik şartlarda göz önüne alınarak en iyi 

şekilde şekillenmiş ve Osmanlılar revaklı kare avlu şemasını daha da geliştirmiş, plan 

bir ya da iki kat şeklinde düşünülmüştür. Bu revaklı avlu gerisinde misafirler ve 

yolcular için müstakil mekanlar sıralanırken insanlarla hayvanlar arasına kesin bir 

mekan ayrılığı göz önünde tutularak nefler halinde müstakil ahırlara Anadolu 

Selçukluların Sultan hanlarında olduğu gibi Osmanlı devri kervansaray mimarisine yer 

verilmiş ve abidevi eserleriyle günümüze kadar gelmiştir. Anadolu Selçuklularda 

                                                             
19 ARIK,Oluş;”Osmanlı Mimarisi’nin Gelişimine Genel Bakış” Yeni Türkiye Özel Sayısı(34) 

Ankara ,2000, ,,syf. 366 
20 CANTAY,Gönül,”Türkiye’de Osmanlı Devri Kervansaray Yapılarının Tipolojisi”,IX. Türk 

Tarih Kongresi’nden ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basım  Evi,Ankara,1989,syf:1383-
1385 
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gördüğümüz nefli kervansaraylar(Şarapsa ve Çiftlik han gibi) Osmanlı devrinde de bu 

nefli mekanların çeşitli şekillerde konumlamasıyla yeni abidevi kervansaraylar 

yapılmıştır. 

Başlangıcından Osmanlı devrine kadar üç ana şema gösteren kervansaray 

mimarisi ki; Anadolu Selçuklu mimarisinde de kullanılmış olan bu üç ana şema 

Osmanlı mimarisinin elinde esas prensibe bağlı kalınarak çok sayıda değişikliklerde 

göstermiştir. Tipolojik gruplama ve değerlendirme kervansarayların kullanılışı, 

planları, üst örtü sistemleri ve cephe düzenleri ölçüt alınarak oluşturulmuştur. Bu 

özellikler göz önüne alınarak Osmanlı kervansaray mimarisi Kervansaraylar ve 

menzillerde inşa edilmiş münferit kervansaraylar olarak iki büyük gruba 

ayrılmaktadır. Kervansaraylar kendi aralarında bir avlu etrafında iki katlı olanlar 

(Çeşme Kanuni Kervansarayı, Aydın, Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı) ve 

bir külliyeye dâhil olan kervansaraylar (Lüleburgaz Sokulu kervansarayı) olarak iki 

gruba ayrılır. Bu iki ana grup yapı fonksiyonlarına, cephe düzenlemesine, avlu 

özelliklerine, kuruluş amaçlarına göre alt gruplara ayrılabilir. İkinci ana grup olan 

menzillerde inşa edilen münferit kervansaraylar (Bursa, İnegöl, Orta köy 

Kervansarayı) ise; nef sayısına ve örtü sistemine göre alt gruplara ayrılmaktadır.21  

Sonuç olarak, Kervansaraylar, XI. Yüzyıldan bu yana inşa edilen ve Türk 

mimarisinde gerek plan özellikleriyle gerekse sahip olduğu kullanım işlevleriyle 

önemli bir yere sahip olmuştur. Türk devletleri tarafından inşa edilen bu 

kervansarayların menşei kökeni orta Asya da Gazneli, Karahanlı, Büyük Selçuklu 

Rıbatlarına dayanır sonrasında Anadolu Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı 

mimarisinde de plan ve işlev özellikleri olarak gelişerek inşa edilmeye devam 

edilmiştir.  Önemli ticaret yolları üzerine inşa edilen kervansaraylar; birçok ihtiyaca 

cevap verebilen yapılar olarak tasarlanmıştır. Türk mimarisinin önemli bir bölümünü 

oluşturan bu yapıların gelişimini değerlendirirken; geçirilmiş olan tarihsel süreci ve 

coğrafyayı göz önünde tutmak gerekir. Çünkü Türk mimarisi, hakimiyet alanına ve 

tarihsel sürecine de bağlı olarak coğrafi sınırları genişlemiş, bununla beraberde 

farklılaşan mimari özelikleri ve bölgesel üslupları da içine almış, birikimli ilerleyen 

bir özellik ortaya koymayı başarmıştır. 

 

                                                             
21 CANTAY,Gönül,”a.g.m.”syf.1387-1388 
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KARS’TAKİ OSMANLI EVLERİ ÜZERİNE BİR DENEME 

                  Arş. Gör. Sahure ÇINAR 

Özet 

Ev; insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının 

karşılandığı Yontma Taş çağından itibaren sürekli gelişim gösteren bir yapıdır. Ev 

mimarisinin gelişiminde iklim, coğrafi şartlar ve malzeme olduğu kadar, o kültürün 

etnik özelliklerinin de etkisi bulunmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu’yu Güney 

Kafkasya’ya bağlayan, 16. yüzyılda Osmanlı yönetimine girmiş olan Kars, Türk 

şehircilik faaliyetlerinin gelişmeye başladığı, iklimine uygun ve halkın yaşam tarzını 

yansıtan evleri ile dikkat çekmektedir.  

Bildiride, birer kültür mirası ve tarihi belge niteliği taşıyan, yığma taş ve 

kerpiç malzemeden yapılmış olan Osmanlı Evlerinin oda, aşhane, avlu (taşlık), ahır, 

samanlık vb. bölümlerden oluşan plan özellikleri incelenerek çıkmalı, sofalı 

geleneksel Türk ev mimarisine uygunlukları sanat tarihi açısından değerlendirilecektir. 

Kaybolmaya yüz tutmuş bu evlerin özgün mekânları tanıtılarak geleceğe aktarılması 

konusunda önerilerimiz bulunmaktadır. 

AN ESSAY ON THE OTTOMAN HOUSES KARS 

ABSTRACT 

Home; human physiological, sociological, aesthetic and economic needs are 

met from the Stone Age to a constantly evolving structure. Domestic architecture in 

the development of climate, geographical conditions and material propertise as well as 

the effect of that culture is ethnic. Anatolia, Southern Caucasus, linking the Mortheast, 

16.century Ottoman rule, which entered Kars, Turkey began to develop urban 
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planning activities, climate and lifestyle of the people that reflect homes with the 

appropriate attention 

The statement, which serve as a cultural heritage and historical documents, the 

Ottoman houses made of Stone and adobe masonry rooms, aşhane, courtyard (stony), 

stables, barn and so on get out of the plan features sections examined, sofa, home of 

traditional Turkish architecture suitability will be assessed in terms of Art History. 

Explaining the future of the houses, the transfer of Dimes will the original venues. 

Giriş; 

İnsanoğlu var olalı barınma ihtiyacı duymuş, iklimin özellikleri başta olmak 

üzere, coğrafik koşullar ve mevcut malzemenin belirleyiciliğinde, zaman içinde 

mimari gelenek edinerek sahip olduğu kültürü doğrultusunda değişik ev tiplerini 

oluşturmuştur1. 

Ev, insanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının 

karşılandığı Yontma Taş çağından itibaren sürekli gelişim gösteren bir yapı tipidir2. 

İnsanların yaşadığı evin planını düzenlerken birçok faktörü de göz önünde 

bulundurduğu bir gerçektir. Ev mimarisinin gelişiminde iklim, coğrafi şartlar ve 

malzeme olduğu kadar o kültürün etnik özelliklerinin de etkisi bulunmaktadır. Ancak 

aile yapısı, ailenin toplumdaki yeri ve işlevleri, bütün bölgelerde evin genel 

tasarımında ortak fikirleri meydana getirir. Türkler’in gelenekleri ve yerleşmiş 

oldukları coğrafyanın özelliklerine göre “Türk Evi” tipi ortaya ortaya çıkmıştır. 

                                                             
1 Osman Aytekin, Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Mimari Eserler, 

Ankara, 1999, s.315. 
2 Doğan KUBAN, “Ev Üzerine Felsefe Kırıntıları”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Kent ve 

Yreleşme İstanbul Habitat II, İstanbul, 1996, s.1.; Doğan KUBAN, Çağlar Boyunca Türkiye 
Sanatının Anahatları, İstanbul, 2004, s.171.  
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Anadolu’nun farklı bölgelerinde, değişik yapı malzemeleri ile yapılan evlerin 

planlanmasında ve iç düzeninde İslam dininin esasları da göz önüne alınmıştır. Ev 

mimarisinin en belirgin özelliklerinden birisi bunların içlerinin sade, insani boyutlarda 

ve işlevsel olmalarıdır3. 

Türkiye’nin kuzeydoğudaki sınır şehirlerinden biri olan Kars’ta da iç kale 

eteklerinde Osmanlı -Türk ev mimarisini yansıtan birçok örnek bulunmaktadır.  

İlk kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen Kars kalesinin, sahip olduğu stratejik 

konum, korunmaya, savunmaya müsait özellikleri buranın prehistorik dönemlerden 

beri yerleşim bölgesi olduğunun göstergesidir. Demir Çağı’nda ve Milattan Önceki I. 

binde Kars; Hurriler, Mitanniler, Hattiler, Urartular, Kimmerler, Persler, Helenler, 

Selevkoslar ile İskitlerin Karsak ve Arsak kollarının egemenlik kurduğu bir şehirdir. 

Miladi yıllara doğru Roma toprakları içinde kalmış olan şehir, 1206 yılına kadar 

Büyük Selçuklulara bağlı Şeddatoğullarının yönetiminde kaldıktan sonra 1330’lu 

yıllarda Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar 

eline geçen şehir, 5 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşmasıyla Türklere iade edilmiştir4.  

                                                             
3 Doğan KUBAN, “Türk Ev Geleneği Üzerine Gözlemler”, Sanat Tarihimizin Sorunları, 

İstanbul, 1975, s.192-211.; Nur AKIN, “Ev” Mad., İslam Ansiklopedisi, C.11, İstanbul, 
1995, s.503-512.; Nur AKIN, “Ev” Mad., Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, İstanbul, 
1997, s. 568-570.; Hamza GÜNDOĞDU, “Genel Özellikleriyle Erzurum Evleri”, Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.3, Erzurum, 1997, s.27.; Turgut 
CANSEVER, “Osmanlı Evi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.10, Ankara, 1999, s.440-449.; 
Haşim KARPUZ, “Türk Evi, Osmanlı Evi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. 10, Ankara, 1999, 
s.450-456.; Uğur TUZTAŞI, “İdeal Osmanlı Türk Evinin Anadolu Evlerinde Ayrıştırımında 
Biçimsel ve Bilimsel Açıklamalar”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.3, Ankara, 
2010, s.497-510.; Yüksel SAYAN, Sivrihisar Evleri, İzmir, 2009, s. 9. 

4 M. Fahrettin KIRZIOĞLU, Kars Tarihi, İstanbul, 1953, s.549.; Jülide AKYÜZ, “16. ve 19. 
Yüzyıllar Arasında Kars Tarihi”, Kars Beyaz Uykusuz Uzakta, İstanbul, 2006, s.77-93.; Naci 
ALAYBEYLİ, “Rus İşgali Döneminde Kars”, Kars Beyaz Uykusuz Uzakta, İstanbul, 2006, 
s.95-105. 
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1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rusların eline geçen Kars, 1917 

Bolşevik Devrimi’nden sonra yeniden Türklerin eline geçmiş ve günümüzde de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusundaki serhat şehirlerinden biridir. 

Osmanlı döneminde Kars’ın güneye bakan Kale eteğinde yerleşmenin 

yoğunluğu dikkat çekmektedir. Burada günümüzde birçoğunun yıkıldığı, geleneksel 

mimariyi yansıtan evler önemli yer tutmaktadır. Günümüz mobilyalarının yerindeki 

sedir, yüklük, dolap, niş vb. mimari öğeler ile ev içerisinde gereken yerini alan helâ, 

gusülhane ve hamam gibi elemanların bulunduğu, çağdaş mimari anlayışa yakın Türk 

evleri inşa edilmiştir. 

Kars’ta günümüze gelebilmiş harap durumda üç Osmanlı evi bulunmaktadır. 

Osmanlı evi 1 (Hafız Kurban Evi), Osmanlı evi 2 ve Ahmet Tevfik Paşa Konağı’dır. 

Osmanlı Evi 1 (Hafız Kurban Evi);  

18. yüzyılda inşa edilmiş olan ev, Kars kalesinin güneybatı eteğinde bulunan 

üç Osmanlı evinden birisidir (Foto.1). 

09.11.2002 tarihinde 1307 karar numarası ile tescil edilmiş olan yapı, 

günümüzde harap durumdadır. Kars Belediyesi tarafından 2003 yılında “Kaleiçi 

Osmanlı Mirasını Koruma Projesi” kapsamında ele alınmış olup ön cephesine 

korumak amacıyla çelik konstrüksiyon yapılmıştır5. 

Plan ve Mimari Özellikleri: 

 Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı iki katlı, dikdörtgen planlı ve cumbalı 

olarak düzenlenmiştir. 
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Zemin kat (Plan 1); ön cepheyi oluşturan doğu cephede bulunan dikdörtgen 

giriş kapısından sonra batıya doğru genişleyen bir sofa kısmı bulunmaktadır.  Sofanın 

batısında dört ahşap sütunla taşınan ve aynı zamanda üst kata çıkışı sağlayan 

merdivenlerin de bulunduğu ahşap kat yer alır. Burada yapının güneydeki tandırevi 

olarak adlandırılan üzeri kırlangıç kubbe ile örtülü aşhane ve tandır bölümüne açılan 

kapı bulunur (Foto.2). Dikdörtgen planlı aşhane kısmının batı bölümünde üç tarafı 

duvara gömülü basık kemerli tandır kısmı ve aşhaneye açılan kiler yer alır.  

Cumbalı olarak yapılmış olan birinci kata (Plan 2) merdivenlerden çıktıktan 

sonra sofa kısmına ulaşılır. Buraya, farklı boyutlarda ve birbirleriyle bağlantılı olan üç 

oda bulunmaktadır (Foto.3). Yapının ön cephesinde dikdörtgen formlu dört pencere 

vardır. Ayrıca, yapının kuzey cephesinde yer alan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’na 

doğru açılan bir pencere daha bulunmaktadır. 

Yapıda malzeme olarak taşın yanısıra esnekliği arttırmak için duvar aralarında 

ahşap malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Kapı, pencere kenarlarında, tavanlarda, 

cumba kısmında yine ahşap malzeme kullanımı dikkat çeker (Foto.4). 

Süsleme: 

Yapıda süsleme sadece birinci kattaki sofa kısmının duvarlarında 

bulunmaktadır. Burada sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan ahşap süslemeler 

geometrik ve yaprak motiflerinden oluşmaktadır (Foto.5).  

Osmanlı Evi 2; 

                                                                                                                                                                 
5Necmettin ALP- K. Z. Abidin YAŞLI- Hatice ÖZDEMİR, Kars İli Kültür Envanteri 2009, 

Ankara, 2009, s.33. 
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09.06.1978 tarihinde 1160 sayılı kararla tescil edilmiş olan ev, Kars kalesinin 

güneybatı eteğinde bulunur. Yapı, 18. yüzyıl da inşa edilmiştir6 (Foto.6). 

Plan ve Mimari Özellikleri: 

11.01.2007 tarihinde yangın geçiren yapı, plan olarak iki bölüm de 

düzenlenmiştir. Evin kuzey bölümünü oluşturan birinci bölüm tek katlı (Foto.7); 

güneyi oluşturan ikinci bölüm ise zemin katın üzerine yapılan ekleme ile iki katlı 

olarak inşa edilmiştir. 

Kuzeydeki birinci bölümün girişinden sonra dikdörtgen planlı küçük hol 

kısmına ulaşılır. Buradan da yine dikdörtgen planlı sofa kısmına ve sofaya açılan 

odaya geçilmektedir. Bu oda dikdörtgen planlı olup ön cepheye açılan iki pencereye 

sahiptir (Foto.8). Birinci bölümün güneyde kare planlı küçük bir mekân bulunmaktadır 

(Foto.9). Burasının kömürlük veya kiler olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapının ikinci bölümü, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Zemin kata 

(Plan 3), doğu cepheden bir girişle ulaşılmaktadır. Burada dikdörtgen planlı bir mekân 

yer verilmiştir. Buradan da merdivenlerle üst kata çıkış ve yine dikdörtgen planlı bir 

odaya giriş sağlanmıştır (Foto.10). Evin tandırevini oluşturan aşhane ve tandır kısmı, 

batı cephede yer alır (Foto.11). Buranın hem sofadan hem de arka taraftan girişi 

bulunmaktadır. Arka cephedeki girişten sonra kare planlı hol kısmına ulaşılır. Burası 

da dikdörtgen planlı avludan sonra basık kemerle bağlanan tandır ve kırlangıç kubbeli 

aşhane kısmına bağlanır (Foto.12). Evin tuvalet ve kömürlüğü yapıdan biraz uzağa 

yerleştirilmiştir. 

                                                             
6 Necmettin ALP- K. Z. Abidin YAŞLI- Hatice ÖZDEMİR, Kars İli Kültür Envanteri 2009, 

Ankara, 2009, s.34. 
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Evin birinci katına hem batı taraftan hem de yapının iç kısmından çıkış 

sağlanmaktadır (Plan 4). Batı giriş, zemin seviyesinde olduğu için doğrudan 

girilmektedir. Bu girişten sonra küçük boyutlarda bir hol kısmı ile karşılaşılır. Bu hol 

dikdörtgen planlı sofa kısmına açılmaktadır. Sofadan hem ön cepheye doğru çıkıntı 

yapan cumbalı odaya, hem de diğer odaya ulaşılmaktadır (Foto.13). 

Yapıda malzeme olarak çamur harçlı taş kullanılmıştır. Yapının kalenin 

eğiminde bulunması nedeniyle esnekliği arttırmak ve estetik görünüm kazandırmak 

amacıyla çamur harçla birlikte aralarda ahşap kirişlemeye de yer verilmiştir.  

Süsleme: 

Yapıda süsleme unsurlarını başında ahşap malzeme gelmektedir. Özellikle iki 

katlı bölümün cumbası ile dış cephe duvarındaki ahşap hatıllar, evin en belirgin 

özelliği haline gelmiştir (Foto.14). Evin aşhane bölümümde ise ahşap sütun ve sütun 

başlıkları üzerine yapılmış olan kıvrımlar, ahşap sanatının ilerlemiş işçiliğini 

göstermektedir (Foto.15). 

 Ahmet Tevfik Paşa Konağı; 

26.02.2005 tarihinde 63 sayılı karar numarasıyla tescil edilmiş olan yapı, Kars 

kalesinin güneybatı yönünde bulunan üç Osmanlı evinden biridir. 19. yüzyıl 

başlarında son dönem Osmanlı mimari tarzını yansıtan konak, söz konusu tarihlerde 

Kars valiliği görevinde bulunan Ahmet Tevfik Paşa’nın oturduğu ev olduğu için onun 

ismiyle anılmaktadır7 (Foto.16).   

 

                                                             
7 Necmettin ALP- K. Z. Abidin YAŞLI- Hatice ÖZDEMİR, Kars İli Kültür Envanteri 2009, 

Ankara, 2009, s.32. 
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Plan ve Mimari Özellikleri: 

İki katlı, dikdörtgen planlı ve cumbalı olan konak, Kars Belediyesi tarafından 

2003 yılında başlatılan “Kaleiçi Osmanlı Mirasını Koruma Projesi” kapsamında 

restore edilmiştir. Restorasyonda dış cephesinin temizlenerek sıvalarının yenilendiği 

konak günümüzde oldukça harap durumda gelebilmiştir (Çizim 1) (Foto.17).  

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan konağın girişi, 1920 yılına ait bir 

fotoğrafa göre8 (Foto.18) doğu cepheden sağlanırken sonraki dönemlerde konağın 

yanında bulunan evin yıkılmasıyla burada bir bahçe duvarı yapılmış ve giriş bu bahçe 

duvarına alınmıştır. Doğu cephedeki kapı ise pencereye çevrilmiştir. Dikdörtgen plana 

sahip olan bahçenin batı bölümünde, farklı boyutlarda yapılmış düz çatı ile örtülü 

tuvalet ve kömürlük bulunmaktadır. Kömürlükte bahçeye açılan bir pencere vardır. 

Bahçenin güneyinde asıl yerleşim alanı olan zemin kat yer alır (Plan 5). Burası da 

kendi içerisinde iki bölümlüdür. Birinci bölüm; aşhane ve tandır kısmının bulunduğu 

tandırevi (Foto.19), ikinci bölüm ise üst kata çıkış sağlayan merdivenin bulunduğu 

sofa ile bir odadan oluşmaktadır (Foto.20).  

Birinci bölüm; dikdörtgen planlı bir hol ile üzeri kırlangıç kubbeyle örtülü 

aşhane ile bu kısma açılan basık kemerli tandır bölümünden oluşmaktadır. Tandır 

bölümünün yanında aşkane kısmına ve zemin kattaki odaya açılan, küçük bir hol daha 

vardır. 

İkinci bölüm, girişten sonra üst kata çıkışı sağlayan merdivenlerin bulunduğu 

sofa ve odadan oluşmaktadır. Ön cepheye açılan iki penceresi bulunan sofa,  hem 

                                                             
8 Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 26.02.2005/63 tescil dosyası. 
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aşhaneye hem de odaya girişi sağlamaktadır. Odanın dikdörtgen planlı ve cepheye 

açılan iki penceresi vardır. 

Birinci kat; ahşap merdivenleri çıktıktan sonra sofa kısmından ve buraya 

açılan dikdörtgen planlı üç odadan oluşmaktadır (Plan 6). İlk odaya giriş, 

merdivenlerin yanından sağlanmaktadır. Batıya açılan ön cephede iki pencere ile 

yanındaki diğer odaya açılan bir kapı bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı ikinci oda, ön 

cepheye estetik görünüm kazandıran cumbalı kısımdır (Foto.21). Üçüncü oda konağın 

süslemelerinin yoğunlaştığı dikdörtgen planlı son odadır. Burası, konağın salon 

kısmıdır. Ön cepheye açılan üç penceresi olan salonun ikinci odayla paylaştığı 

duvarında konağı ısıtmak için kullanılan uzun soba gibi yapılmış içerisinde kömür 

yakıldıktan sonra iç mekân duvarlarından geçirilen borularla binanın tamamını ısıtan 

“peç” adı verilen ısıtma sistemi bulunmaktadır (Foto.22). 

Süsleme: 

Yapıda süsleme olarak ahşap malzeme kullanılmıştır. Pencere kenarları, kapı 

kanatları, tavan saçakları ahşap süslemedir. Konağın salon kısmının üst örtüsünde, 

ortada pano şeklinde çiçek motifi (Çizim 2) (Foto.23) ve onu çevreleyen baklava 

dilimleri, köşelerde ise farklı çiçek motifleri yer almaktadır (Foto.24). Bu süslemeyi 

sınırlayan geometrik şekilli bordür kısımları ile üst örtü son bulmaktadır. 

Ahşap süsleme, yapının ön cephesinde de yoğunlaşmaktadır. Cumba kısmında 

yer alan ahşap baklava şeklindeki süsleme unsurları, yapının üst kısmında da 

kullanılmıştır. Saçak kısmında alttan üste doğru sırasıyla vazo ve daha üstte de yan 

yana dizilmiş baklava şekilleriyle cephe son bulmaktadır (Foto.25). Ahşap malzeme 

kiriş olarak yapının duvarlarında esnekliği arttırmak için de kullanılmıştır.  
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Değerlendirme ve Karşılaştırma:  

Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer alan Kars, tarih boyunca birçok kavim, 

topluluk ve devlet için önemli olmuş sınır şehirlerimizden biridir. Asıl gelişimini 

Osmanlı döneminde tamamlamış olan şehir, bu dönemden gelen mimari eserleri ile 

önemli yer tutmaktadır9. Günümüzde oldukça harap olan Osmanlı evleri dönemin 

mimarisini yansıtması ve halkın kültürüne ışık tutması bakımından değerini 

korumaktadır. 

 Doğu Anadolu’daki önemli şehirlerimizden biri olan Kars, Türkiye’nin en 

sert ikliminin yaşandığı yerlerdendir. Çevredeki Van, Erzurum, Erzincan ve Bayburt 

gibi benzer iklim özelliklerinin yaşandığı Kars evlerinde “tandırevi” evin merkezi 

yaşam biçimini oluşturmaktadır.  Bu evlerde tandırevinin merkezleştiği örnekler ile 

evin diğer mekânları; arsanın durumuna, kat sayılarına ve yaptıranın mali durumuna 

göre değişiklik göstermektedir10.  

Kars Kaleiçi’nde günümüze harap bir şekilde gelmiş olan Osmanlı dönemine 

ait ev üç bulunmaktadır. Genellikle zemin katla birlikte iki katlı özellik gösteren 

evlerin zemin katlarında aşhane ve tandır kısmının oluşturduğu tandırevi ön plandadır. 

Aşhane bölümünün üzeri Erzurum evlerinde olduğu gibi kırlangıç kubbe ile 

kapatılmıştır (Karşılaştırma Foto.1).  Birinci katta merdivenle çıkıldıktan sonra küçük 

ölçülerde geçiş için kullanılan sofa bölümü yer alır. Bu bölüme açılan farklı 

boyutlarda başka odalar da bulunmaktadır. Erzurum evlerinde olduğu gibi Kars 

evlerinde de asıl yaşanılan mekânlar, iklim şartları yüzünden zemin katta toplanmıştır. 

Zemin kattaki aşhane ve tandır kısımlarının bulunduğu tandırevleri bölümü; aile 

fertlerinin yiyip içtikleri, dinlenme ve yatma gibi günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları 

temel mekânlardır. 

Doğu Anadolu dışında, İç Anadolu’da Kayseri, Nevşehir, Sivas çevrelerinde 

de bu tandırevi kültürünün benzer örneklerine rastlanmaktadır11. Sivas evlerinde 

bulunan mutfak halk tabiriyle tandırlık veya evyüzü ocağı (tandır), terekleri ve 

                                                             
9 Abdüsselam ULUÇAM, “Kars’taki Osmanlı Eserleri”, Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu 

Anadolu Sempozyumu, Kars, 1991, s.147. 
10 Haşim KARPUZ, Türk İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara, 1993, s.59. 



196 
 

özellikle kırlangıç kubbe12 sistemiyle Kars evlerinin tandırevi görüşünü 

hatırlatmaktadır. 

Kars evleri “Geleneksel Anadolu Türk Evleri” mimarisine uygun bir tarzda, 

cumbalı ve sofalı olarak inşa edilmişlerdir. Ancak, bu evlerin bölgesel ve iklim 

nedeniyle bazı özellikleri farklılık göstermektedir. Evlerde göze çarpan bu  

özelliklerin başında, iklim nedeniyle sıcaklığı muhafaza etmek için avlunun kapalı 

hale gelmesi, zemin kattaki kışlık mekânların küçülmesi gelmektedir. Sofanın 

küçültülerek bir geçit yeri haline getirildiği evlerin çatıları düz dam şeklindedir. Yapı 

malzemesi olan taş duvarlar içeride sıvanmış, dışarıda ise derzler harçla dışa taşacak 

biçimde doldurulmuştur. Dış duvarlarda esneklik sağlanması için ahşap hatıllar 

kullanılmıştır13. 

Kars evleri plan, malzeme, cephe düzenleri ve süsleme özellikleri yönünden 

Erzurum evleri ile benzerlik göstermektedir. Plan itibariyle genellikle iki katlı özellik 

gösteren Kars evleri Erzurum evlerinin benzer plan şemalarıyla dikkat çekmektedir. 

Erzurum’daki Rıza Avcı Evi (1901) (Karşılaştırma Çizim 1), Müceldili Evi (1901), 

Nusret Gedik Evi (1913) (Karşılaştırma Çizim 2) iki katlı plan şemalarıyla, ayrıca 

cephelerde yer alan cumbalarıyla Kars evleriyle benzerlik göstermektedir.  

Cepheler genellikle evlerde vurgulanan yerlerdir. Ahmet Tevfik Paşa Konağı 

Kars’daki en güzel cephe süslemesi gösteren örneklerden biridir. Dışa yansıyan 

cumbası, ahşap malzemeyle yapılmış geometrik süslemeler, 19. yüzyılın süsleme 

anlayışının Kars’daki yansımaları olarak göze çarpmaktadır. Cephe süslemesi her 

bölgede ve her dönemde önemle üzerinde durulan bir detaydır. Isparta Demiralay 

Konağı’nın (20.yüzyıl)14 cephe kısmı da cumbası ve ahşap süslemesi ile benzer 

örneklerden biridir (Karşılaştırma Foto.2).  

Zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle Kars’ta malzeme, geleneksel özellikler, 

mimarinin şekillenmesindeki amillerden biri olmuştur. Sivil mimaride taş ve taş 

                                                                                                                                                                 
11 Vacit İMAMOĞLU, Geleneksel Kayseri Evleri, Ankara, 1992, s.49-51. 
12 Müjgan ÜÇER, “Sivas’ın Eski Evleri”, Lale, S.7, İstanbul, 1990, s.24-25.; Nurhan BİLGET, 

Sivas Evleri, Ankara, 1993, s.47-48. 
13 Asuman ÇİFTÇİ, Kars’ta Rus İşgali Dönemi (1878-1918) Konut Mimarisi, Gazi Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000, s.19. 
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işçiliğinin önemli olduğunu Kars evlerinde de görmek mümkündür. Evlerde tuğla ve 

ahşapla birlikte ana yapı malzemesi taş olarak kullanılmıştır. Bu hususta ahşap 

süslemeleriyle Ahmet Tevfik Paşa Konağı (19. yüzyıl) başlıca örneği oluşturmaktadır. 

Sonuç: 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Kars,  Osmanlı 

mimari mirasını nispeten koruyan kentlerimizden birisidir. Türk şehir karakterini daha 

çok Osmanlı yapılarıyla yansıtmaktadır. 

Kaleiçi’nde bu dönemin sivil mimari örneklerini yansıtan daha çok sayıdaki 

evler bulunduğu bilinmekteyse de bunlar giderek azalmıştır. Çoğu kaderine terk 

edilmiş olan bu evler; kültür, gelenek ve malzemenin belirlediği mimarileriyle göze 

çarpmaktadırlar. Tarihi kültürün ve mimarinin çok hızlı değiştiği ve tüketildiği 

günümüzde, Kars’ta da evlerin sayısı giderek azalmıştır. 

 Kaleiçi’nde kültürümüzü canlı tutma çabaları devam etmesine rağmen Türk 

kültürünün önemli ögelerinden olan ve yöre insanının yaşam tarzını, ekonomik 

durumunu yansıtan evlere gereken önem verilmemiştir. Osmanlı mimarisinin en güzel 

ve sosyo-kültürel yaşama biçimini ortaya koyan örneklerinden olan bu yapılar, 

içerisinde oturanların büyük şehirlere göç etmesiyle sahipsiz kalmışlardır. Uzun yıllar 

Kars’ın önemli mekânlarından olan evlerin eski görünümünden fazla bir şey 

kalmamıştır. Kapı, pencereleri kırılan, sökülen ve duvarları tahrip olan evler, 

günümüzde kimliği belirsiz kişilerin de barınağı olmuştur.  

Zengin bir geçmişin izlerini sürdüren Kars evlerinin restore edilerek aslına 

uygun bir şekilde kullanılması, bilinçli bir toplum oluşturarak, öz değerlerimize sahip 

çıkılması gerekmektedir. Böylece her geçen gün yıkılarak tarihin karanlığına gömülen 

kültür mirasımıza sahip çıkılması bu bildirinin asıl amacıdır.

                                                                                                                                                                 
14 Doğan DEMİRCİ, Isparta Evleri, Isparta, 2011, s.55. 
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PLANLAR VE ÇİZİMLER 

 

 
Plan 1: Osmanlı Evi 1 (Hafız Kurban Evi) zemin kat planı ( Kars K.T.V.K 

Kurulu’ndan) 
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Plan 2: Osmanlı Evi 1 (Hafız Kurban Evi) birinci kat planı ( Kars K.T.V.K 

Kurulu’ndan) 
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Plan 3: Osmanlı Evi 2 zemin kat planı ( Kars K.T.V.K Kurulu’ndan) 

 

 
 

Plan 4: Osmanlı Evi 2 birinci kat planı ( Kars K.T.V.K Kurulu’ndan) 
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Plan 5: Ahmet Tevfik Paşa Konağı zemin kat planı ( Kars K.T.V.K Kurulu’ndan) 

 

 
 

Plan 6: Ahmet Tevfik Paşa Konağı birinci kat planı ( Kars K.T.V.K Kurulu’ndan) 
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Çizim 1: Ahmet Tevfik Paşa Konağı cephe çizimi 

 

 
Çizim 2: Ahmet Tevfik Paşa Konağı tavandaki çiçek motifi 
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FOTOĞRAFLAR 

 
Foto. 1: Osmanlı Evi I (Hafız Kurban Evi) genel görünüş 

 

Foto. 2: Tandır  



205 
 

           

 

Foto.3: Birinci kat odaları 
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Foto. 4: Ahşap malzemeden örnekler 
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Foto. 5: Sofadaki ahşap süsleme 

 

Foto. 6: Osmanlı Evi 2 genel görünüş 
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Foto. 7: Evin birinci bölümü                               Foto. 8: Birinci bölümden oda 

 

                Foto. 9: Birinci bölümün güney kısmında bulunan mekân 
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Foto. 10: Evin ikinci bölümünde bulanan odalar 
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Foto. 11: Tandırevi  
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Foto. 12: Aşhaneyi örten kırlangıç kubbe 

 

Foto. 13: Birinci kattaki oda 

     

 

Foto. 14: Cumba ve ahşap hatıllar 
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Foto. 15: Aşhane bölümündeki ahşap sütun ve sütun başlıkları 

 

Foto. 16: Ahmet Tevfik Paşa Konağı genel görünüş 
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Foto. 17: Restorasyon öncesi durumu            Foto. 18: 1920 yılına ait fotoğrafı  

( Kars K.T.V.K Kurulu’ndan) 

 

Foto. 19: Aşhane  
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Foto. 20: Zemin kattaki iki oda 
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Foto. 21: Cumbalı oda 

 

Foto. 22: Peç sistemi        
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           Foto. 23: Tavanın ortasındaki çiçek motifi 
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Foto. 24: Tavandaki köşe motifleri 

 

 

Foto. 25: Cephedeki ahşap süslemeler 
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4 DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA 

FOTOĞRAFLARI VE ÇİZİMLERİ 

 

Krş. Foto. 1: Erzurum evlerindeki kırlangıç kubbe 

 

 

Krş. Foto. 2: Isparta Demiralay Konağı’nın cephesi 
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Krş. Çizim 1: Erzurum Rıza Avcı Evi 

 

Krş. Çizim 2: Erzurum Nusret Gedi
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IĞDIR SİVİL MİMARİ YAPILARI 

                                        (Rus Dönemi ) 

CIVIL ARC ARCHITECTURAL STRUCTURES in IGDIR                             

(The Period of Russian) 

                                                                                              İhsan ASLAN * 

ÖZET 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda; Ruslar, 1918 yılına kadar bu 

bölgelerde yeni bir imar çalışması başlatmışlardır. Özellikle 1706 yılında Rusya’nın 

kuzeyinde Baltık denizi kıyı yerleşmelerinde uygulanan bir mimari anlayışı başta Kars 

olmak üzere Iğdır’ın bazı mahallelerinde, bazı merkez köy ve İlçe merkezlerinde 

uygulamaya koymuşlardır. 

Bölgenin Rus yönetiminde kaldığı süre içerisinde Baltık mimari tarzında düzgün 

kesme bazalt taşından tek katlı ve nadir olarak da iki katlı evler ve dükkânların yapıldığı 

görülür. Bu yapılaşma içerisinde Rusların yeni oluşturdukları mahallelerde günümüze 

kadar gelebilmiş çok sayıda sivil mimari yapılara rastlamak mümkündür. Yeni 

oluşturulan Iğdır Nowa bugünkü Söğütlü mahallesi o dönemin şehirleşme yapısına ışık 

tutmaktadır. Iğdır yerleşmesinde son yıllarda yaşanan mimari yozlaşmaya rağmen 

günümüze kadar gelebilmiş bu yapıların giriş cepheleri yalancı sütunlar, bordür kabartma 

taşlar, dışa doğru çıkıntılı taşlarla süslenmiş olup, cepheye akıcı ve hareketli bir üslup 

kazandırmıştır. Süsleme özellikleri genelde yapının ön cephesinde yoğunlaşmaktadır. 

Kesme taşının pencere altlarında yatay şekilde dizilmesiyle dikdörtgen panolar 

oluşturulmuştur. Pencere sayısı oldukça fazla tutulmuş olup, yüksek şekilde yapılmıştır. 

Pencere üstleri de yine kesme taşlara girintili ve çıkıntılı şekiller verilerek geometrik bir 

form oluşturulmuştur. Yapıların diğer duvarlarında kesme, moloz taş ve kerpiç malzeme 

kullanıldığı görülmektedir. Üzeri toprakla örtülü yapılara girişler genelde basık kemerli 

çift kanatlı kapılardan geçilmektedir. Özellikle son yıllarda hızla değişen hayat şartları, 

sosyal yapı, betonarmenin yaygınlaşması ve benzer nedenlerden dolayı bu güzide 

mimarlık eserlerinin birçoğu kaderine terk edilmiş olup, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi 

oluşturmuş ya da tamamen yıkılarak kaybolmuştur.Iğdır sivil mimarisinde ayakta kalan 

                                                             
* İhsan ASLAN, Yüzüncü Yıl Üniv., Sos. Bil. Enst. Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Öğrencisi, Van-TÜRKİYE e-posta: zeyt04ihsan@hotmail.com 
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yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların bir kısmı özellikle 1878 yılından 1917’ya kadar 

geçen 40 yıllık Rus idaresi döneminden kaldığı görülür.  

 

Bu bildirinin konusu, Iğdır’ın Rus yönetimimde kaldığı dönemde yapılan ve Geç 

Avrupa stili dediğimiz Neoklasik üslup ile yerli Kafkas üsluplarının kaynaşımı olan 

Baltık üslubundaki sivil mimari yapı örnekleri olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil, Iğdır, Ev, Baltık üslubu. 

 

 ABSTRACT 

After Ottoman-Russia War in 1877-1878, the Russians had started a new 

reconstruction operation in these regions until 1918. They carried out an architectural 

approach, adopted by the cities around Baltic Sea in north of Russia in 1706, especially in 

Kars, and in some quarters, districts, and villages of Igdir. 

 

During the period the region influenced by the Russian, They had built single 

story houses and shops, and two stories in rare, made of hewn basalt stone in Baltic 

architectural style. It is possible to see large number of civil architectural structures that 

survive today in quarters they had created in city center. Especially Igdır Nova (in public 

term Igdır mava), today’s Sogutlu Quarter, gives informati on about that era’s 

urbanization. In general, the entrance sides of the buildings had been adorned with 

decorative columns, bordure relief stones, outward protruding stones and these brought a 

moving and fluid style to the front. Decorative features in general intensify on the front 

side of the building. Rectangular panels had been created by setting hewn basalt stone 

horizontally beneath the window. There are many windows and they are high-built. It is 

formed a geometric shape on the top of the windows by given wavy shapes to the hewn 

stones. It is observed that hewn stone, rubble stone and adobe materials had been used on 

the other walls of the buildings. It is passed through the gates with low-arched and double 

leaf to the buildings covered with soil. These doors generally had been made of pine tree, 

and it stands out that they have some handiworks on them. In the interior of the buildings, 

it is passed through a large and long hall connected with other rooms. It is observed that 

the gaps of window are narrow to the outside but they enlarge to the inside. It is 

understood that this provides more light. 
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Subject of this paper, the Russian management? Igdir and late in the period that 

we call European-style neo-classical style, which is merging with the indigenous 

Caucasian styles will be the Baltic-style examples of civil architecture 

             Key words: Civil, Iğdır, House, Baltic style. 

 

GİRİŞ 

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.* Yörenin ilk yerleşik kavminin Hurriler 

kavminin Hurriler olduğu tahmin edilmektedir. Çevrede yapılan yüzey araştırmalarında 

Erken Hurri Kültürü’ne ait birçok ize rastlanılmıştır.† 

 

Bölgenin, eski çağlarda Hurilerden sonra Mitanniler, Hattiler, Urartular, 

Kimmerler, Persler, Helenler, Selevkoslar, İskitler, Arsaklılar ve Romalılar tarafından 

iskân edildiği bilinir.‡ 

 

IV. yüzyılda Türk akınlarının görüldüğü bölge, VIII. yy. sonlarında Bagratlıların 

egemenliğine geçmiş, IX. ve XI.  yüzyıllar arasında Bizanslılar ve Araplar arasında el 

değiştirilmiştir.§ Sultan Alparslan’ın 1064’te Anadolu’ya yaptığı akınlar sonucu Büyük 

sonucu Büyük Selçukluların hâkimiyetine giren bölge sırasıyla,  Moğollar, Anadolu 

Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve 

                                                             
* İ.Kılıç Kökten, ‘Kars'ın Tarih Öncesi’, III. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1984, s.194-204. 

†  Arif Erzen, Doğuanadolu ve Urartular, Ankara, 1992, s.15 
‡  Hamza Gündoğdu, Kuzeydoğu Anadolu’da Sivil Mimari, İstanbul, 2009, s. 9 
§ İsmet Alpaslan, Atatürk Yılında Ağrı, Ankara, 1982, s.76-78 
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Safevilerin eline geçmiştir.* 1534’te Osmanlı yönetimine giren Iğdır, XIX yüzyıla kadar 

Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 

1828 Rus’ların İran’dan aldığı ve 1919-20’de Ermenilerin eline geçen Iğdır ile 

Kulp (Tuzluca) Kars’ın iki ilçesi haline getirilmesi Ermenilerle yapılan 1920’deki Gümrü 

Antlaşmasından sonradır.† 

 

Rusların bölge üzerindeki asıl hâkimiyetinin, 1877-1878 Osmanlı Rus 

Harbi’nden sonraki 40 yıllık dönem olduğu bilinir. 1920’de sonra tekrar Türklerin eline 

geçen Iğdır, günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin en doğusundaki serhat 

şehirlerimizden biri olma özelliğini sürdürmektedir. 

 

Bu bildirimin konusu, Iğdır’ın 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında Rus 

yönetiminde kaldığı dönemde yapılan sivil mimari yapıları birkaç örnekle ortaya koymak 

olacaktır. Sivil mimari örnekler halka ait ev ve konutlar ile devlete ait kurumsal 

yapılardır. 

 

Bugün Iğdır’ın bulunduğu ova yerleşim yeri, sonradan kurulmuştur. Eski yerleşim 

Ağrı Dağı eteğindeki Korhanda kurulmuş olan Iğdır Kale’si idi.  29 Mayıs 1664’te 

başlayıp bir hafta devam eden depremde yıkılan Iğdır kale şehrinden sağ kalanlar, ovadaki 

Baharlı köyü yanında yerleşip, 1664 yazında şimdiki kasabayı kurmuşlardır.‡ 

 

Iğdır’ın ovalık kesimleri Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen 

şiddetli kara ikliminden fazlaca etkilenmez.§ Yörenin iklim özellikleri sivil mimariye de 

yansımıştır. Örneğin, ovada yapılan evler; düz damlı, büyük pencereli taş ve kerpiç iken, 

dağ köylerinde taş duvarlı, küçük pencereli evler görülmektedir. Kâzım Karabekir 

anılarında, 18 Mayıs 1920'de Iğdır'a ayak bastığında merkezde 400 civarı ev bulunduğunu 

                                                             
*  Esin (Derinsu) Dayı, ‘Geçmişten Günümüze Doğu Bayezıt Bölgesinde Siyasi gelişmeler’,     

Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayezit Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.137 
† Mete Tunçay, ‘Kars ve Kafkasya:1917-1921’ Kars 2. Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak 

Geleceğimiz, İstanbul, 2007, s.196 
‡  Nihat Çetinkaya, Iğdır Tarihi, İstanbul, 1996, s.77 
§  İbrahim Güner, İlimiz Iğdır, Iğdır, 1993, s.5-14. 
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belirtir.* Ancak bu evlerin büyük bir çoğunluğu günümüzde yıkılarak yerine betonarme 

yapılar inşa edilmiştir. Bölgede tarihte sık sık yaşanmış savaş ve istilalar yüzünden 

konutların çok eski örneklerine pek rastlanılmaz.  

XIX. yüzyılda bölgenin Rus yönetimine girdiği dönemdeki yapılaşmada Baltık 

mimari üslubunun ön plana çıktığı görülür. Bu mimari alandaki yeni düzen, şehircilik 

anlayışının örneklerini başta Kars, Ardahan ve Sarıkamış’ta da görmek mümkündür.† 

 

Baltık üslubu, bazı özellikler de katılarak, karma üslubun daha farklı bir 

görünüme dönüştüğü mimari yansımalar olarak ortaya çıkmıştır.‡ Çarlık Rusya’sının 

süper bir güç haline dönüşmesiyle çevresinde yayılımcı bir anlayış benimsemiş, farklı 

yörelerin ele geçirilmesiyle bu üslubu yeni kurulan şehir ve mahallelerde uygulama 

yoluna gitmiştir.  

 

Bu dönemde Iğdır’da görülen bu yeni mimari anlayışın izlerine bakıldığında; 

cephelerde plastik değerler; kornişler, alınlıklar, kapı ve pencere çerçeveleri, kilit taşları, 

silmeler vb. ortak özellikler görülür. Bu özellikler İsveç Norveç, Finlandiya, Danimarka, 

Hollanda gibi ülkelerde ve orta Avrupa’da XIX. yüzyılda ortaya çıkan ‘Baltık 

Üslubu’nun’ Ruslar tarafından yöreye yansıtılmasıyla oluşmuştur.§ Düzgün kesme taş 

mimarisinin cephelerdeki farklı yoğunluk oluşturan plastik değerler, yörenin eski ve daha 

sade cephesel özelliklerine sahip yapılarından oldukça farklıdır. Bu yapıların caddeye 

bakan cepheleri kesme taş işçiliğinin görselliğini yansıtırken iç mekânlarda odalar uzun 

koridorların çevresinde sıralanmıştır. Bu koridorun çevresinde birbirlerine açılan odalar, 

salonlar bulunmaktadır. Bu yeni anlayışın izlerini şehir merkezinde yeni oluşturulan 

mahallelerde günümüze kadar gelebilmiş çok sayıda sivil mimari yapılarda görmek 

mümkündür. Rusların Iğdır’da yeni oluşturdukları yerleşime, yeni anlamına gelen ‘nowa’ 

adını verdikleri görülür. Iğdır Nowa, (Halk dilinde Iğdır mava) bugünkü söğütlü 

                                                             
*  Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s.1066 
† Hamza Gündoğdu, a.g.e., s. 177 
‡ Hamza Gündoğdu, ‘XIX. yüzyıl Kars Yapılarına Baltık Mimari Üslubunun Yansıması’, Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.18, Erzurum, 2007, s.79-99 
§ Hamza Gündoğdu, a.g.e., s. 175 
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mahallesi o dönemin şehirleşme yapısına ışık tutmaktadır. Bu yapılar içinde plan ve 

mimari özellikleri bakımından öne çıkanlardan; 

 

AZİZ GÜVEN‘in EVİ 

Konumu 

 

Baltık mimari tarzında inşa edilen Aziz Güven Evi, Iğdır İli MerkezSöğütlü 

Mahallesi Bahadır Caddesinde yer almaktadır. Tescili olmayan yapı bodrum üzeri tek 

katlı ve düz damlı olarak inşa edilmiştir (Resim 1). 

 
Resim 1: Aziz Güven Evi’nin Güney Batıdan Görünümü 

 

Tarihçesi 

 Yapının üzerinde mevcut bir kitabesi bulunmamaktadır. Binanın kim tarafından 

yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Baltık mimari tarzındaki Cemalettin 

GÜNEŞ Evi’nin mevcut kitabesinde 1908 tarihi geçmektedir. Aynı üsluptaki mimari 

özellikler ve plan tipi bu yapının baltık mimari tarzında 19. yy.ın sonu ile 20. yy. 

başlarında yapıldığını tahmin etmekteyiz.  

 

3-Yapının İncelenmesi 

3-1.Plan 

Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plan şeması göstermektedir. 

Yapı 13.00m. eninde 20.00m. uzunluğundadır (Çizim1). Yapı’nın, güney cepheden 

caddeden üzerinden ve kuzey cepheden olmak üzere iki ayrı girişi bulunmaktadır.  
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Çizim 1. Aziz Güven Evi 1.Kat Planı 

Yapının doğu cephesinde sonradan üçüncü bir giriş açılmıştır. Aynı düzlemde 

bulunan güney cephesindeki giriş ve bahçeye açılan girişten bir hole geçilmektedir. Bu 

hol yapının planına göre orta kısımdan boydan boya uzanmaktadır (Resim 2). Ancak bu 

hol günümüzde sonradan eklenen bir duvarla kapatılarak yapıda iki ayrı ev 

oluşturulmuştur. Yapının ortasında yer alan holden evin diğer bölümlerine geçiş 

sağlanmaktadır. Yapının güneye bakan odaların 4.00 x 4.00 m ölçülerinde simetrik 

olduğu görülmektedir. Bu odalarda aydınlatma iki adet simetrik pencere ile 

sağlanmaktadır (Resim 3). Yapının kuzey batı kısmında hole (salon) açılan bir adet oda 

ile mutfak ve wc bulunmaktadır.  

 
        Resim 2:  Giriş Holu                              Resim 3: Pencere Görünüşü     

               

 

3-2. Cepheler 

          Cepheler arazinin topografyasından dolayı farklı yüksekliktedirler.  Yapının güney 

cephesi özellikle vurgulanmak istenmiş, bu cephe düzgün kesme blok taşlarla işlenmiştir 
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(Resim 4).  Yapının güney cephesinde çatı seviyesinde düz örtüyü de aşan ve dışa doğru 

kademeleşen silmeli bir saçak göze çarpar. Bu cephede üzerinde bir adet kapı ile sekiz 

adet pencere yer almaktadır. Pencere açıklıkları 1.10m. eninde ve 2.00m. uzunluğunda 

simetrik olarak dizayn edilmiştir. Uzun dikdörtgen formlu bu pencereler yuvarlak kemerli 

olup, üstten zeminden dışa taşkın bir biçimde ters U şeklinde yerleştirilmiş alınlıklarla 

pencereler hareketlendirilmiştir. Bu alınlıklar üzerindeki kilit taşları cepheye ayrı bir 

hareketlilik kazandırmıştır. Binanın yan cephelerindeki pencereleri düz atkılı ve kare 

forumlarıyla, güney cephesindeki pencerelerden ayrılmaktadırlar. Güney cephenin alt 

tarafında aynı zamanda pencere altlığını da oluşturacak şekilde bir silme kuşağı boydan 

boya uzanmaktadır.  

 

 

 

 
Resim 4: Aziz Güven Evi’nin Güney Cephesinden Görünümü 

 

3-3.Yapı Tekniği, Malzeme ve Süsleme 

 

 Yapı’da kırmızımsı açık kahverengi taşlar düzgün şekilde yontularak 

kullanılmıştır. Kapı ve pencere doğramaların malzemesi ahşaptır. Yapı üzerinde süsleme 

öğesi olarak, sadece güney cephesindeki silmeden oluşan hareketlilik göze çarpmaktadır. 

Pencerelerin simetrik oluşu ve kilit taşların değişik şekillerle işlenmesi yapıda öne çıkan 

süsleme öğeleridir. 
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CEMALETTİN GÜNEŞ‘in EVİ 

Konumu 

 Baltık mimari tarzında inşa edilen Cemalettin GÜNEŞ Evi, Iğdır İli Merkez Söğütlü 

Mahallesi Bahadır Caddesinde yer almaktadır. Tescili* olan yapı bodrum üzerinde tek 

katlı ve düz damlı olarak inşa edilmiştir (Resim 5). 

 
Resim 5: Cemalettin Güneş‘in Evinin Kuzeybatıdan Görünümü 

Tarihçesi 

Yapının kuzey cephesinde bir kitabesi bulunmaktadır. Burada 1908 tarihi ile 

muhtemelen binayı inşa eden ustanın ad ve soyadının baş harfleri olan U ve C harfleri 

Latince olarak yazılmıştır. Bu kitabeye göre yapının 1908 yılında inşa edildiği 

anlaşılmaktadır (Resim 6). 

 
Resim 6: Cemalettin Güneş‘in Kitabesi 

 

                                                             
*Erzurum K.V.K.B.K, 12/ 03/2011 gün ve 2236sayılı kararı 
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3-Yapının İncelenmesi 

3-1.Plan 

Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plan şeması göstermektedir 

(Çizim 2). 

 
Çizim 2. Cemalettin GÜNEŞ Evi’nin 1. Kat Planı 

 Yapı 10.00m. eninde 16.80m. uzunluğundadır. Yapıya kuzey cepheden caddeden 

üzerinden bir ve güney cepheden bahçeden de iki olmak üzere üç ayrı giriş olduğu 

görülür. Aynı düzlemde bulunan kuzey cephesindeki giriş ve bahçeye açılan girişten bir 

hole geçilmektedir (Resim 7). Yapının güney cephesinden orta alanda yer alan giriş 

küçük bir hole açılmaktadır. Bu hol yapının diğer bölümlerine bağlantı sağlamaktadır. 

Aydınlatma salon ve odalarda 100cm eninde 210cm uzunluğundaki simetrik pencerelerle 

sağlanmaktadır (Resim 8). Odalarda tavan kısmı oldukça yüksek tutularak içeride bir 

ferahlık oluşturulmuştur. Tavan ahşap malzemeyle dekore edilmiştir. Tek katlı olarak 

tasarlanan evin üzeri düz damlıdır. Günümüzde terk edilen yapı kullanılmamaktadır.  

Yapının altında bahçe tarafından geçilen birde bodrum katı bulunmaktadır. 

Hüseyin bey, bu yapı hakkında;‘biz çocukken burada askeri komutanın oturduğu 

söylenirdi.’*anlattıklarından bu yapı, önemli bir kişi için inşa edildiğidir. 

                                                             
*Hüseyin KIZILKAYA, Mahalle Sakinlerinden, Iğdır, 2012 
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Resim 7: Evin İçerisinden Görünümü       Resim 8: Oda’dan  Görünüm  

 

3-2.Cepheler 

 Cepheler arazinin topografyasından dolayı farklı yüksekliktedirler. Yapının yola 

bakan kısmında kuzey cephesi süsleme bakımından en hareketli cephesidir (Resim 9). 

Düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı bu cephede altı adet pencere bulunmaktadır. 

Pencere açıklıkları basık yuvarlak kemerlidir. Pencere üstlerindeki alınlıklar ve 

alınlıkların ortasında yer alan kilit taşları cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Pencereler 

ile üst saçak arasında duvar yüzeyinde dışa çıkıntılı 14 adet üçgen sıralanmıştır.  

 
Resim 9: Kuzey cepheden Görünüm         Resim 10: Ön Cepheden Görünüm   

Alt tarafta, aynı zamanda pencere altlığını da oluşturacak şekilde bir silme kuşağı boydan 

boya uzanmaktadır. Bu cepheden olan giriş çift kanatlı ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. 

Bahçeye bakan güney cephe ise bir terasla çevrilidir. Bu teras yuvarlak formlu altı adet 

ahşap direkle desteklenmiştir (Resim 10). 

3-3.Yapı Tekniği, Malzeme ve Süsleme 

 Bu dönem Iğdır evlerinin ana yapı malzemesi taş, kerpiç ve ahşaptır. Ancak bu 

yapıda iç duvarlarda tuğla malzemede kullanıldığı görülmektedir. Yapıda ağırlıklı olarak 
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düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kapı, pencere, tavan ve teras direklerinin 

malzemesi ahşaptır. 

 Yapı üzerinde süsleme öğesi olarak kuzey cephesindeki plastik öğeler göze 

çarpmaktadır.  

 
    Resim13:Pencereden Detay                   Resim 14:Pencereden Detay.           

 Pencere alınlıkların ortasında yer alan kilit taşları her pencerede farklı bir motifle 

işlenmiştir. Bu motifler bir vazo içerisinde çiçek, gül, ve geometrik şekil olarak 

işlenmiştir. Cadde üzerindeki girişte, çift kanatlı ahşap kapıda, yapının özüne uygun 

şekilde geometrik bezemeler görülür. 

 

SONUÇ 

Iğdır’da Ruslar tarafından 19. yy.ın sonu ile 20. yy. başlarında yeni oluşturulan 

mahalleden günümüze kadar gelebilmiş çok sayıda sivil mimari yapıları görmek 

mümkündür.  

Geleneksel Türk Evleri’ndeki odalar yapı içerisinde merkezi bir mekânın 

çevresinde (Sofa) konumlanırken burada çok faklı bir anlayış görülmektedir. Burada giriş 

holü yapının sağ veya sol köşesinde olanlarda odalardan biri bu girişin yanındadır. Giriş 

holünden çift kanatlı bir kapı ile salona, salondan da yine girişe benzer bir kapı ile 

yanındaki odaya geçilir. Yana yana dizilmiş odalardan diğerlerine daima bir geçiş vardır. 

Böylece ev içerisinde dairevi bir dolaşım sağlanır. 

            Günümüzde konut olarak kullanılan bu yapılarda genel olarak bakıldığında cadde 

veya sokak tarafına bakan cepheler özellikle vurgulanmıştır. Genelde yapıya giriş cadde 

tarafından ve bahçe tarafından belirli bir düzlemden sağlanmaktadır. Yapılar dönemin 

geleneksel Baltık mimarisi özelliklerini yansıtan tarzda inşa edilmiştir. Ancak ev 
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sahiplerinin sosyal yapısındaki değişmelerden olsa gerek son dönemlerde yapılan 

betonarme eklemeler ve bazı evlerin terk edilmesi sonucu bakımsız kalmalarından 

yapıların fonksiyonel yapılarında değişikliklere neden olmuştur. Yapıların; çevre duvarı, 

bağlı bölümleri, iç fonksiyonel yapısı, örtü sistemi ve çevre düzenlemesi yeniden ele 

alınıp restorasyonun yapılması zorunluluk arz etmektedir. 
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COĞRAFYA BİLDİRİLERİ 

 

COĞRAFİ İŞARET OLARAK AĞRI DAĞI VE AĞRI DAĞI’NIN IGDIR İLİNİN 

TURİZMİNE KATKISI 

                           Özlem Tan 

Özet 

Iğdır İli çeşitli ulusların önemli merkezlerinden biridir. Iğdır ve çevre’sinin, 

bugün olduğu kadar geçmişte de önemli bir yer olduğu tartışma götürmezdir. Turistik 

değerleri bakımından Iğdır ili, zengin bir bölgededir.  

Ağrı Dağı Iğdır ilinin güneyinde, Doğubayazıt’ın 15 km kadar 

kuzeydoğusundadır. Iğdır ovasından 4000m’yi geçen bir kot farkıyla yükselen Ağrı Dağı, 

Türkiye’nin ve Avrupa kıtasının en yükseği ve dünyanın da ikinci en büyük volkanik 

dağıdır. 

Ağrı Dağı sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde bilinen ve bir efsane 

sembolü haline gelmekten öteye, dört kutsal kitapta adı geçen kutsal bir yerdir. Dağcıların 

tırmanma arzusunu etkileyen en büyük unsur Ağrı Dağı’nın kutsal kitaplarda yer alan 

Nuh Tufanı efsanesinde adı geçen Cudi Dağı olduğuna inanılmasıdır. Tarih boyunca 

dağın çevresindeki yörede çok farklı milletler varlıklarını sürdürmüştür. 

Iğdır Ovası’nın güneyinde yükselen Büyük Ağrı Dağı yurdumuzun dağ turizmi 

bakımından en yüksek potansiyeline sahip olan volkanik dağlardan biridir. Ağrı Dağı 

dağcılık sporu ile uğraşanların aradığı bütün özelliklere sahiptir. Ağrı dağına tırmanışlar 

sadece dağcılık sporuna yönelik değildir. Aynı zaman da bilimsel amaçlı tırmanışlar da 

yapılmaktadır. 

Günümüzde birçok yerli ve yabancı dağ sporu ile ilgilenen turist Ağrı dağına 

gelmektedir. Yılda ortalama olarak bölgeye gelen turist sayısı 20- 25 bin arasında 
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değişmektedir. Bu turist sayısının, 6500- 7000 kadarı yabancı turistlerden, geri kalanı ise 

yerli turistlerden oluşmaktadır. 

Ağrı dağı sadece Türkiye’nin en yüksek dağı değil aynı zamanda bölgenin tarihi, 

coğrafyası, iklimi, folkloru ve toplum hayatı üzerinde etkisi olan bir tabiat harikasıdır. 

Ağrı Dağı sır doludur, kültür doludur. Ağrı dağı yüksek turizm potansiyeli ile daha fazla 

değerlendirilmeyi beklemektedir. 

Turizmin daha da geliştirilmesi için; Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan 

Ağrı Dağı’nın belli yüksekliğine Hz.Nuh’un temsili gemisi konabilir belli bir noktadan 

dağın doruklarına teleferik hattı kurulabilir, bölgenin turizm potansiyeli taşıyan 

değerlerinin tanıtımının yapılabilir, yöre halkına turizm olanaklarından faydalanmaları ile 

ilgili kurslar verilebilinir, fotoğraf çekme açısından uygun nitelikler gösteren yerler için 

tanıtım broşürleri hazırlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dağ, Ağrı Dağı, Turizm, Potansiyel Turizm Kaynağı 

 

ABSTRACT  

 Mount Ararat as a Geographical Sign and Its Contribution to the Tourism of Iğdır 

Iğdır is one of the important centers of a variety of some nations. It is undisputed 

that Iğdır was as an important place in the history as it is today.  Iğdır is a rich region in 

terms of touristic values. 

Mount Ararat is at the southern part of Iğdır and it is fifteen kilometers to 

Doğubeyazıt.  Mount Ararat is 4000 metres higher than Iğdır Plain and it is the highest 

volcanic mountain of Turkey and Europe and it is the second highest volcanic mountain 

in the world. 

Mount Ararat is not only a mountain that is famous both in Turkey and 

worldwide as a legendary symbol, but it also is a mountain the name of which is 

mentioned in the four holy books. What makes it a unique place for mountaineers is the 

fact that it is believed to be Mount Judi of the Flood which is mentioned in holy books.  



236 
 

Throughout history, many different nations have lived around the mountain and region 

which it is in. 

Greater Ararat, which is a volcanic mountain at the southern part of Iğdır Plain, 

has a great potential for mountain tourism.  Mount Ararat has many of the things which 

the sportsmen of mountaineering wish to find.  Climbers of Mount Ararat are not only 

professional sportsmen.  There are also some people who do it for scientific researches. 

Many local and foreign tourists who are interested in mountaineering come to 

Mount Ararat.  About 20-25 thousand tourists come to Mount Ararat in a year.  Within 

these tourists 6500-7000 are foreign tourists while others are form Turkey.   

Mount Ararat is not only the highest mountain of the region but it also is a natural 

wonder which has an impact on the history, geography, climate, folklore and society of 

that region.  Mount Ararat is full of secrets and is a sign of culture. Mount Ararat 

deserves a more intense interest with its much potential. 

In order to increase its tourism potential, a representation of Noah’s Ark could be 

placed at a certain level of the mountain, rope railway could be placed so that more 

people can reach the peak of it, more advertisement of the region could be done, some 

courses to make the local people aware of the potentials of the mountain in terms of 

tourism and some courses to show them how they could make money of it could be given 

and some brochures that show the suitable places of the mountain to take photos could be 

distributed.   

Key  words: Ağrı Mountain, Tourism, Tourism potential 

1-AMAÇ: 

Iğdır İli çeşitli ulusların önemli merkezlerinden biridir. Iğdır ve çevre’sinin, 

bugün olduğu kadar geçmişte de önemli bir yer olduğu tartışma götürmezdir. Turistik 

değerleri bakımından Iğdır ili, zengin bir bölgededir. Bu bildirinin amacı büyük bir 

bölümü Iğdır İli’nin sınırları içerisinde olan Ağrı Dağı’nın Iğdır ilinin turizmine 

katkısının incelenmesidir. 
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2-IĞDIR İLİNİN COĞRAFİ KONUMU VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ: 

2-1 –Iğdır İlinin Coğrafi Konumu:  

Iğdır ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer alır. Iğdır ilinin 

kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Irmağı ve ırmağın yatağı boyunca geçen Türkiye-

Ermenistan sınırı oluşturmaktadır. Güney-doğusunda Türkiye-İran sınırı vardır. 

Doğusunda Türkiye-Azerbaycan’ın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti sınırı 

Güneyinde Ağrı ili bulunmaktadır. Bu sınır kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve 

doğu torosların doğudaki uzantısı olan Karasu-Aras sıradağlarından oluşmaktadır. 

Iğdır’ın batısında Aras Irmağına katılan Gaziler Deresinin batı bölümü, Kars İli, 

Kağızman İlçesi ile olan sınırını oluştururken kuzeybatısında da yine Kars ili’nin Digor 

ilçesi yer almaktadır. 

 

Resim 1 

                                                              

2-2-Iğdır İli’nin Başlıca Özellikleri: 

Doğu Anadolu Bölgesi yüksek dağlar ve platoların bulunduğu bir bölge olmasına 

rağmen, Iğdır, bölgenin en alçak çöküntü alanını oluşturmaktadır. Sahip olduğu bu 

özelliği bulunduğu bölgeye göre; iklim, toprak ve bitki örtüsü gibi doğal çevre özellikleri 

bakımından oldukça değişik özellikler göstermesine yol açmıştır. Iğdır yöresi, Türkiye ve 

Doğu Anadolu ölçüsünde kendine has iklim özellikleriyle yöresel klima alanı içine 

girmektedir. Iğdır ilinde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Iğdır ilinde en 
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önemli yer altı kaynağı Tuzluca ilçe merkezinde bulunan kaya tuzu yataklarıdır. Sanayi 

oldukça azdır.  

 

                                                              Resim 2 

3-COĞRAFİ İŞARET OLARAK AĞRI DAĞI 

3-1-Ağrı Dağı’nın Coğrafi Konumu: 

Büyük ve Küçük Ağrı dağları; Türkiye, İran ve Nahcivan devlet sınırlarının 

birleştiği bir noktada yer alır. Küçük Ağrı doğuda, Büyük Ağrı Dağı batıdadır. Her ikisine 

birden Ağrılar denir.Doğubayazıt ovasının kuzeyinde,ilçe merkezine 15 km 

uzaklıktadır.Ana kütleyi Büyük Ağrı oluşturmaktadır.Her ikisinin yamaçlarında oluşmuş 

pek çok parazit koniler vardır. 

Ağrı dağının kuzey batısındaki Iğdır ovasından yüksekliği 4500 m,güneyindeki 

Doğubayazıt düzlüğünden nisbi yüksekliği 3400 m’dir. Bu fark Iğdır ovasının çukurda 

oluşundandır. Ağrı Dağı 17 km yarıçapında bir taban üzerine oturmuştur. 1188km 2 yer 

kaplamaktadır. Çevresi 128 km ‘dir.Dağın tepe tarafı üç çataldır ve en yüksekliği Iğdır’a 

bakandır. Kar sınırı 4000-4500 metreden başlayan dağ, geniş bir alana egemendir.  

Ağrı Dağı Iğdır ilinin güneyinde, Doğubayazıt’ın 15 km kadar 

kuzeydoğusundadır. Iğdır ovasından 4000m’yi geçen bir kot farkıyla yükselen Ağrı Dağı, 
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Türkiye’nin ve Avrupa kıtasının en yükseği ve dünyanın da ikinci en büyük volkanik 

dağıdır.  

Açık havalarda Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan ve İran toprakları ile Van, 

Kars ve Bitlis yörelerinden de görülebilinen büyüklüktedir. Ağrı Dağı yabancı 

kaynaklarda Ararat olarak geçmektedir.   

Türkiye’nin en büyük dağı olan Büyük Ağrı Dağı, Aras Güneyi Dağı’nın ucu ile 

bağlantılıdır. Ağrı Dağı, sönmüş bir volkan olmasının yanında, binlerce yıl önce oluşan 

ve bugün 4800 metreden başlayan 250 metre kalınlığındaki bir buz kütlesiyle örtülmüş 

olmasıdır.  

 

                                                            Resim 3 
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                                                           Resim 4 

 

 

                                                           Resim 5 

3-2-Ağrı Dağı’nın Tarihi ve Kültürel Özellikleri:  

Ağrı Dağı sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde bilinen ve bir efsane 

sembolü haline gelmekten öteye,dört kutsal kitapta adı geçen kutsal bir yerdir.Dağcıların 

tırmanma arzusunu etkileyen en büyük unsur,Ağrı Dağı’nın kutsal kitaplarda yer alan 

Nuh Tufanı efsanesinde adı geçen Cudi Dağı olduğuna inanılmasıdır. 

Kutsal kitaplarda belirtildiğine göre,Adem ve Havva’nın yaşadığı “ Erem 

Bahçeleri” bu dağın kuzeyinde,Aras ırmağı vadisinde bir yerdedir.Yine rivayete göre,Nuh 

tufanı öncesinde Hz.Adem ve beraberindekilerin bindiği gemi,Tufan sırasında sular 

çekilince,bu dağda karaya oturmuştur.Dolayısı ile Ağrı Dağı,yurdumuzun kutsal 

dağlarından biri sayılmakta ve Batı dünyası’nda bile iyi tanınmaktadır.Bu nedenle Ağrı 

Dağı’na tırmanan yabancıların bir kısmı,Nuh’un Gemisi’nden kalıntılar aramak üzere 

yola çıkmışlar,bir kısmı da Nuh’un Gemisi efsanesine inanarak sadece setretmeye 

gelmektedir. 

Urartulardan beri farklı isimler ile adlandırılan Ağrı Dağı’na Ermeniler Masis, 

İran coğrafyacıları Kuh-i-Nuh, Arap dağcılar ise Cebel –el Haris derler.Dini kitaplarda ise 
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ismi Nuh Tufanı olarak geçer ve Ararat isminin Nuh efsanesinden geldiği belirtilir.İsa’nın 

doğumundan önce Ortadoğu tarihinin en geleneksel kaynağı olarak kabul edilen Hz. 

Musa tarafından yazıldığı ileri sürülen Tevrat’ın beş kitabından ilki olan Tekvinde dağ 

şöyle geçmektedir.”Ve gemi yedinci ayda ,ayın on yedinci gününde Ararat dağları 

üzerine oturdu. Kur’an-ı Kerim’de ise “ Gemi Cudi üzerine oturdu” olarak 

belirtilmektedir. Sümer destanlarından dünyaca meşhur olan Gılgamış Destanı,5000 sene 

önce bir tufandan söz etmekte ve bu tufandaki geminin Cudi Dağı’na oturduğunu 

yazmaktadır. 

Tarih boyunca dağın çevresindeki yörede çok farklı milletler varlıklarını sürdürmüştür. 

Ağrı dağı etekleri ve çevresinde yaşayan Hitit Uygarlığı’nın, İ.Ö 1340’dan sonra Doğu 

Anadolu Bölgesindeki etkinliklerini yitirmeleriyle ortaya çıkan krallıklardan biri olan 

Huriler İ.Ö 1200 senesine kadar bölgede yaşamışlardır. İ.Ö 1200-1600 yılları arasında 

ise,ismine ilk kez İ.Ö 13 yüzyıldan kalan Asur kaynaklarında rastlanan,Urartu’lar 

yerleşmiştir.Ardından Romalılar, Bizanslılar,Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu 

bölgede hüküm sürmüştür. 

XX. Yüzyılın başında Ağrı dağının güney tarafı Türkiye’ye, kuzeyi Rusya’ya ait 

bulunuyordu.1.Dünya savaşından sonra 16 Mart 1921 de Moskova, 13 Ekim 1921 

tarihindeki Kars antlaşmaları ile sınırlar belirlenerek Türkiye-Rusya hududunun Aras 

nehrinden geçirilmesi üzerine Ağrı dağının kuzeyi de Türk toprakları içine alınmış oldu. 
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                                                             Resim 6 

 

 

                                                             Resim 7 
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                                                              Resim 8 

 

3-3-Ağrı Dağı’nın jeolojik özellikleri: 

Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek platolar dikey hareketlere bağlı olarak 

bölgesel ölçekte kırılmış ve kıvrılma olaylarına sahne olmuştur.Ağrı dağı peş peşe beş 

ana volkanizma safhası göstermiştir.İlk aşamada piroklastik ürünler püskürterek faaliyete 

geçmiştir. 

İkinci aşamada andezit,üçüncü aşamada ise bozait lav ve tüfler çıkartmaya 

başlamıştır.Dördüncü aşamada ise merkezsel püskürtmeler sonucu Ağrı dağı bugünkü 

görünümüne ulaşmıştır.Bölge de zaman zaman volkanik veya teknik kökenli deprem 

olayları ile karşılaşılmaktadır. 

Ağrı dağı’nın doruk bölgesi kalın örtü buzulu ile kaplıdır. Binlerce senelik bir 

tarihe sahip olan bu buzul, 300m’ye yaklaşan kalınlığı ile 5 km çapında bir genişliğe 

sahiptir. Yaklaşık 10 km2’lik bir alanı kaplayan boyutu ile Türkiye’nin en büyük 

buzuludur. Dağın kuzey –batı yamacında yaklaşık 3600 metre yükseklikte bir göl 

mevcuttur. Büyük Ağrı Dağı’na tırmanışlar, sadece dağcılık sporuna yönelik olmayıp, 

aynı zamanda bilimsel amaçlıdır.  
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3-4-Ağrı Dağı’nın Turizm Potansiyeli Ve Bu Potansiyelin Iğdır’ın Turizmine 

Katkısı: 

Iğdır Ovası’nın güneyinde yükselen Büyük Ağrı Dağı yurdumuzun dağ turizmi 

bakımından en yüksek potansiyeline sahip olan volkanik dağlardan biridir. Ağrı Dağı 

,dağcılık sporu ile uğraşanların aradığı bütün özelliklere sahiptir.Gerçekten çıkılması 

kolay olan güzergahları mevcut olduğu gibi, nitelikli dağcıların aradığı zor taraflarda 

vardır.Tırmanış mesafesinin yüksek olması ve çıkışın başladığı yara kadar motorlu 

araçlarla gidilebilmesi de önemli bir avantajdır. Ağrı dağı Doğubeyazıt, Iğdır ve Aralık 

gibi merkezlere gelen asfalt yollarla kolayca ulaşılabilecek bir konum bulunmaktadır.Bu 

özelliği itibariyle dağ sporu açısından turistler tarafından tercih edilmektedir.Dağa yaz ve 

kış olmak üzere iki defa çıkış yapılır.Yaz çıkışları temmuz,Ağustos ve Eylül,Kış çıkışları 

ise Ocak ve Şubat aylarında olmaktadır. 

 

 

Resim 9 
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                                                                Resim 10 

 

                                                               Resim 11 
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                                                             Resim 12 

 

                                                              Resim 13 
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Ağrı dağına tırmanışlar sadece dağcılık sporuna yönelik değildir. Aynı zaman da 

bilimsel amaçlı tırmanışlar da yapılmaktadır.Dağın jeolojik yapısını incelemek için 

gerçekleştirilen tırmanışlar aynı zaman da bölgenin tanınmasına ve ilgi görmesine neden 

olmaktadır. 

Günümüzde birçok yerli ve yabancı dağ sporu ile ilgilenen turist Ağrı dağına 

gelmektedir. Yılda ortalama olarak bölgeye gelen turist sayısı 20-25 bin arasında 

değişmektedir. Bu turist sayısının, 6500-7000 kadarı yabancı turistlerden, geri kalanı ise 

yerli turistlerden oluşmaktadır. . 

 Ağrı Dağı’nın gerek jeolojik özelliği itibariyle, gerekse Nuh tufanı efsanesi 

itibariyle diğer dağlardan daha fazla yabancı çekme gibi üstün bir tarafı vardır. Ayrıca 

yerel tur şirketleri paket tur programlarına son yıllarda Ağrı Dağını da almaktadırlar. 

Görsel bir şölen izlemek isteyen fotoğrafçılık tutkunu insanlar Ağrı Dağını da 

destinasyonlarına eklemiş bulunmaktadır.   

 

                                                             Resim 14 
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                                                            Resim 15 

 

4-Sonuç  

Turistik değerleri bakımından Iğdır İli zengin bir bölgedir. Özellikle Iğdır Ovası’nın 

güneyinde yükselen Ağrı Dağı yurdumuzun başta dağ turizmi olmak üzere en yüksek 

potansiyeline sahip volkanik bir dağıdır.Ağrı dağı sadece sadece Türkiye’nin en yüksek 

dağı değil aynı zamanda bölgenin tarihi, coğrafyası, iklimi,folkloru ve toplum hayatı 

üzerinde etkisi olan bir tabiat harikasıdır.Ağrı Dağı sır doludur, kültür doludur.Ağrı dağı 

yüksek turizm potansiyeli ile  daha fazla değerlendirilmeyi  beklemektedir. 

Iğdır ilinin turizm faaliyetleri Ağrı Dağı dışında pek gelişmemiştir. Bunda bölgenin sahip 

olduğu turistik değerlerin yeterince tanıtılamamış olması ve az sayıdaki konaklama 

tesisleri hariç, bölgede bu amaca yönelik tesislerin henüz kurulmamış olması gibi 

faktörlerin esas rolü oynadığını söyleyebiliriz. Turizmin daha da geliştirilmesi için şu 

öneriler getirilebilinir: 
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 Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan Ağrı Dağı’nın belli yüksekliğine 

Hz.Nuh’un temsili gemisi konulabilir . 

 Belli bir noktadan dağın doruklarına teleferik hattı kurulabilir. 

  Dağın eteklerine turistik tesisler yapılabilinir. 

 Bölgenin turizm potansiyeli taşıyan değerlerinin tanıtımının yapılması 

 Yöre halkına turizm olanaklarından faydalanmaları ile ilgili kurslar verilebilinir. 

 Fotoğraf çekme açısından uygun nitelikler gösteren yerler için tanıtım broşürleri 

hazırlanabilir. 

 Doğa yürüyüşleri sırasında katılanlara çeşitli etkinlikler sunulabilinir ve böylece 

doğa yürüyüşleri için ayrılan alanlar yaşanılan bir mekan haline gelmiş olur. 

 Tur programları çerçevesinde farklı alternatif ve aktiviteler sunulabilinir. 

 

 

                                                                            Resim 16 
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ARDAHAN-KARS-AĞRI-IĞDIR İLLERİNİN JEOTURİZM POTANSİYELİ 

 

                                                                                                     Gülpınar AKBULUT 

 

Özet  

Bu çalışmanın konusu Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinin jeoturizm potansiyelini 

belirmektedir. Jeoturizm, jeolojik- jeomorfolojik birimler ve kültürel değerlerin bilimsel 

ve eğitsel alanlarda uygulandığı sürdürülebilir bir turizm olarak tanımlanmaktadır. 

Jeoturizm,  doğal ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve turizm 

potansiyelinin arttırılması açısından önemlidir. Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan Ardahan, 

Kars, Ağrı ve Iğdır’ın litolojik özellikleri dikkate alındığında jeoturizm potansiyeline 

sahiptir. Jeolojik- jeomorfolojik birimler açısından çeşitlilik gösteren araştırma sahasının 

coğrafi konumu, farklı kültürlere sahip insanların bir araya gelmesine olanak sağlamıştır. 

Araştırma sahasında jeoturizmi güçlendiren Ağrı Dağı, Doğu Beyazıt Meteor Çukuru, 

yöredeki kaplıcalar, kaya tuzu mağaraları, Çıldır ve Aktaş gölleri, Ani Harabeleri, Kars 

Kalesi ve Iğdır Soykırım Müzesi gibi çok sayıda doğal ve kültürel kaynak bulunmaktadır. 

Bu kapsamda araştırmada Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır olmak üzere dört jeoturizm yöresi 

tespit edilmiş ve bu illerin turizm potansiyelleri ortaya konularak jeoturizm açısından 

gelecekte nasıl bir planlamaya ihtiyaç duyulduğu tartışılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Jeoturizm, Jeopark, Türkiye ve Doğa turizmi 

 

Abstract 

The subject of this paper is to determine the geotourism potential in Ardahan, Kars, 

Ağrı, and Iğdır Provinces. Geotourism has defined as a sustainable tourism with 

geological and geomorphology heritages and cultural values based on scientific, 

educational and touristic activities. It is very important in terms of protecting of natural 

and cultural values, to be transferred to future generations of its, and to increase the 

tourism potential of region. Ardahan, Kars, Ağrı and Iğdır provinces are located in the 

Northeast Anatolia of Turkey has an important geotourism area. The geographic 

                                                             
 Dr. Gülpınar AKBULUT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, gulpinar.akbulut@inonu.edu.tr. 
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situations of the survey area, which is outstanding geological and geomorphologic 

values,has enabled to live together of people from different cultures.  There are many 

natural and cultural main items in related to geotourism in the study area such as Ağrı 

(Ararat) Mountain, Doğu Bayazıt Meteor Hole, localhot springs, caves,rock salt, dried at 

Çıldır lakes, the ruinsof Ani, Kars CastleandIğdırGenocideMuseum. In this study, it is to 

determine four geotourism regions as Ardahan, Kars, Ağrı and Iğdır, and the tourism 

potential of these provinces. It has discussed their needs what kind of plans the near 

future.   

 

Key World: Geotourism, Geopark, Turkey and Natural tourism. 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca insanların gerçekleştirdiği etkin bir faaliyet olan turizm, 

sanayileşme sürecinin ortaya çıkardığı toplumsal yapıyla yeniden şekillenmiş, insanların 

doğal ve kültürel kaynaklara duyduğu merak artmış, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemelerle gelişen turizm sektörü ülkelerin ekonomisinde önemli bir gelir oluşturmaya 

başlamıştır. Nitekim 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (Karluk, 2002). Bu turizm geliri içinde payını arttırmayı hedefleyen ülkeler, 

kitle turizmi yanında, sürdürülebilir, farkındalığı olan, doğal ve kültürel kaynakların 

korunduğu, yerel halkın turizm faaliyetinde yer aldığı, yüksek gelirli ve nitelikli turiste 

öncelik veren yeni turizm stratejileri ve planlamalarına yönelmekte, tanıtım için iletişim 

araçlarını kullanmakta ve kurvaziyer turizmi, demiryolu turizmi, sualtı turizmi, yaban 

hayatı turizmi, sahra turizmi ve jeoturizm gibi alternatif turizm çeşitleri sunmaktadır. Bu 

turizm çeşitleri içinde özellikle sürdürülebilir turizm ile ekoturizm kavramlarının 

birleşimi başka bir ifadeyle doğal ve kültürel bütün değerlerin turizme katılması (Efe ve 

dig, 2009:321) şeklinde tanımlanan jeoturizm, 1990’lı yıllarda jeoparkların gelişmesiyle 

son yıllarda popüler hale gelmiştir. Jeoturizm, turistleri herhangi bir yerin coğrafi 

karakteri hakkında bilgilendiren, üstelik yerel halkın kültürel kimliğini tanıtan ve orada 

yaşayanlara ekonomik kaynak sağlayan bilimsel değere sahip, estetik, eğitsel, tarihi ve 

uluslararası önem arz eden, flora, hayvan varlığı, arkeoloji, jeoloji, geleneksel mimari, 
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yerel müzik ve sanatları koruyan sürdürülebilir bir turizm faaliyetidir 

(Dowling&Newsome, 2006, Akbulut, 2009:227; Farsani ve diğ., 2012: 14, Farsani ve 

diğ., 2012a). Dolayısıyla turizm için kaynak oluşturan yörelerde ekonomik, sosyal ve 

kültürel açıdan çok yönlü etkileri olan jeoturizm için doğru stratejilerinin belirlenmesi 

önemlidir.  Nitekim bugün doğru planlamaların yapıldığı ve turizm stratejilerinin ortaya 

konulduğu Honduras, Norveç, Romanya, Çin, Yunanistan, Fransa, Portekiz ve İran gibi 

ülkelerde jeoturizm hızla gelişmekte, kırsal alanda sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri 

görülmektedir. Farsani ve arkadaşlarının 2011 yılında İran’ın Qeshm kırsal alanında 

sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasında jeoparklar ve jeoturizmin önemini 

belirleyen çalışması bu anlamda dikkat çekicidir. Bu çalışmanın sonucunda Qeshm 

Jeopark alanı içinde yaşayan insanlar turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan yöre 

üzerinde olumsuz etkileri olduğuna inandıklarını, buna karşın jeoturizmin yörenin sosyo-

kültürel yapısının korunmasına ve yerel ekonominin gelişmesine katkı sağladığını 

belirtmişlerdir (Farsani ve diğerleri, 2011). Çalışmadan çıkan önemli bir diğer sonuç 

jeoturizmin varlığının jeoparklara bağlı olduğudur. Dolayısıyla jeopark kriterlerine uygun 

alanlarda envanter tespitinin yapılması, yerel halkın doğal ve kültürel kaynakların 

korunması konularında bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerinin desteğinin alınması 

önemlidir. Bugün dünyada 87 jeopark alanı bulunmakta ve her yıl ortalama 7.8 milyon 

turist jeoparkları ziyaret etmektedir. Avrupa jeoparklarını ise her yıl yaklaşık 4.3 milyon 

insan ziyaret etmekte ve kalış süresi ortalama 4 gün olarak gerçekleşmektedir (Farsani ve 

diğ. 2012a).  

 

Jeolojik evrimi nedeniyle zengin jeolojik ve jeomorfolojik mirasa sahip olmasına 

rağmen Türkiye’de gerek jeopark gerekse jeoturizm yeni ele alınan kavramlardır. Yerel 

yönetimler, üniversiteler, MTA ve JEMİRKO gibi farklı kurum ve kuruluşların jeopark 

projeleri, Kızılcahamam Çamlıdere, Kula Volkanları, Çoruh Havzası, Narman, Yatağan, 

Tortum, Süphan ve Levent Vadisi Jeopark Alanı örneklerinde olduğu gibi devam 

etmektedir (Akbulut, 2011; Akbulut, 2011a; Akbulut &Ünsal, 2012). Öte yandan 

Türkiye’de jeosit veya jeolojik miras özelliği taşıyan coğrafi alanları tanımlayan kavram 

ve içeriğe yönelik yasal düzenlemelerin eksikliği önemli bir sorundur. Bu sorun 

çözüldüğünde jeopark ve jeoturizme bağlı jeoturist sayısının artması beklenmektedir. Bu 

çalışmaya konu oluşturan Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır 
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illeri de çok sayıda jeopark alanının oluşturulabileceği jeoturizm potansiyeli yüksek 

Türkiye’nin nadir yerleri arasındadır. 

1. METOT VE YÖNTEM  

Bu çalışmayla Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinin jeoturizm potansiyeli ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. İlk aşamada jeopark ve jeoturizm konusunda Yılmaz (2002), 

Somuncu vd. (2004); Kazancı vd., (2002, 2010, 2012), Kuşcu ve Atilla (2005) ile 

Akbulut (2009, 2009a, 2011, 2012) ve Karahan vd. (2011) çalışmaları incelenmiştir. Saha 

ile ilgili literatür taranmış, ilgili illerin turizm müdürlüklerinden bölgeyi ziyaret eden 

turist sayıları alınmış ve arazi çalışmalarının devamında turizm açısından değerli görülen 

yerlerin envanteri çıkarılmış ve jeoturizm açısından potansiyel oluşturan alanlarla ilgili 

öneriler sunulmuştur. Bununla birlikte araştırma sahasının yüzölçümü dikkate alındığında 

konu sınırlı bir çerçevede ele alınmış ve bu çalışmanın ileride sahada yapılabilecek 

ayrıntılı jeoturizm ve jeopark çalışmalarına öncülük etmesi amaçlanmıştır.     

 

2. ARAŞTIRMA SAHASININ LOKASYONU VE COĞRAFİ 

ÖZELLİKLERİ 

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ardahan (5 156 km²), Kars (9 939 km²), 

Iğdır (3 546 km²) ve Ağrı (11 520 km²) illerini kapsayan araştırma sahasının yüzölçümü 

Harita Genel Komutanlığı verilerine göre 30 161 km²’dir (Harita 1).   

 
Harita 1: Araştırma Sahasının Lokasyon Haritası (Atalay&Morton, 2003) 
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Arızalı bir görünüm sunan ve Kuzey Anadolu Orojenik kuşağının uzandığı 

sahada, 3000 m.yi geçen dağ kütleleri bulunmakta, bu dağlık alanlar arasında Ardahan, 

Göle, Kars ve Iğdır havza ve ovaları yer almaktadır. Aras, Kura, Kars ve Murat çayının 

aşındırmasıyla dik ve derin vadilerin oluştuğu araştırma sahasında Neojen volkanizması 

sonucunda lavlar geniş alana yayılmış,  Kuvaterner volkanizması sonucunda Ağrı Dağı ve 

Tendürek volkanik dağları oluşmuştur (Tetik, 1986, Yılmaz ve diğ., 1998; Atalay, 2002).    

 

Türkiye’nin en düşük sıcaklık değerine sahip bu illerde kışlar uzun ve soğuk, 

yazlar serin ve yağışlıdır. Karasal iklimin hakim olduğu sahanın bitki örtüsünde iklim ve 

yükselti belirleyici faktörlerdir.  Bunun için Ardahan, Göle, Kars Sarıkamış çevresi ve 

Allahuekber dağlarının 2000 m.den yüksek kesimlerinde sarıçam ormanları, Posof 

çevresinde huş ağaçları dağılım gösterir (Atalay, 1994). Yine sahada Çıldır, Aktaş, 

Balıklı, Aygır, Kuyucuk ve Karagöl örneklerinde olduğu gibi biyocoğrafya ve ekoturizm 

açısından da önem arz eden göller ve sulak alanlar yer alır (Saraçoğlu, 1990; Sevindi, 

2011, Wormworth& Şekercioğlu, 2011). Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri jeolojik ve 

jeomorfolojik açıdan çeşitlilik göstermesinin yanında, jeopolitik konumuyla tarihsel 

süreçte farklı kültürlerin egemenlik ve göç güzergâhında yer almıştır. Bu yönüyle Anı 

Harabeleri başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mirasa da ev sahipliği 

yapmaktadır. 

 

Doğal ve kültürel kaynaklar açısından zengin olan araştırma sahasında bulunan 

illerin öte yandan nüfus ve ekonomik özelliklerinden kaynaklanan sorunları mevcuttur. 

Türkiye İstatistik Kurumu 2011 verilerine göre araştırma sahasında yer alan dört ilin 

toplam nüfusları 1 157 546’dır. Bu illerin net göç hızı -8,77 ile -16,29 arasında, işsizlik 

oranı yüzde 7.5-11.7 arasında değişmektedir. İl nüfusları Iğdır ve Ağrı hariç diğer illerde 

azalmaktadır. Tarımsal faaliyetler ve sınır ticareti başlıca geçim kaynaklarıdır. İklim ve 

tarım potansiyelinin yüksek olduğu Iğdır ve Ağrı’da sınır ticareti kısmen göçü 

engellemektedir, ancak yeni ekonomik kaynaklara duyulan ihtiyaç her geçen gün 

artmaktadır (Tablo 1-2). Alican sınır kapısının kapalı olması ve Iğdır dışındaki sahadaki 

diğer illerin plato sahası üzerinde gelişmesiyle sınırlı ekonomik kaynakların ortaya 

çıkması da bu illerdeki göçün en önemli nedenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla turizm 
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çerçevesinde yapılacak yatırımların bölge ekonomisine yeni dinamikler kazandırması ve 

göçün kısmen engellenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

 

Tablo 1: Ardahan-Kars-Ağrı-Iğdır illerinin Nüfusu (2000-2011) 

İller 2000 2011 Net göç hızı 
İşsizlik oranı 

(%) 

Ardahan 133 756 107 455 -16,29 7.5 

Kars 325 016 305 755 -18,54 7.4 

Ağrı 437 093 555 479 -17,27 11.7 

Iğdır 168 634 188 857 -8,77 11.1 

Toplam  1 064 499 1 157 546 - - 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 2: Ardahan-Kars-Ağrı-Iğdır illerini Ziyaret eden turist sayıları (2010)  

İller Vatandaş Sayısı (2010) 
Yurt dışından gelen yabancı sayısı 

(2010) 

TÜRKİYE  6 462 663 28 510 852 

Ardahan 3 473 18 813 (Posof-Türközü) 

Kars 14 149 741 (Merkez) 

Ağrı 193 352 684 837 (Gürbulak) 

Iğdır 72 359 234 542 (Dilucu) 

Toplam  283 333 938 933 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri 

 

3. BULGULAR 

Araştırma Sahasının Jeoturizm Yöreleri 

Bir sahanın jeoturizm bağlamında değerlendirilebilmesi için; bilimsel ve eğitici 

değer taşıması, estetik, nadir ve görsel açıdan ziyaretçilerin dikkatini çeken 

yerşekillerinin bulunması, ulusal ve uluslararası öneme sahip tarihi ve kültürel değer 

taşımalı, sürdürülebilirlik ölçüsünde kırsal alanlarda yaşayan insanlar için yeni iş kolları 

oluşturmalı ve biyoçeşitlilik sunmalıdır. Bu özellikler dikkate alındığında, araştırma 

sahasının jeoturizm açısından önemli ve değerlendirilmesi gereken yerlerden biri olduğu 
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görülmektedir. Sahanın yüzölçümü dikkate alındığında, çalışma alanı Ardahan’ın 

Jeoturizm Yöreleri, Kars’ın Jeoturizm Yöreleri, Ağrı’nın Jeoturizm Yöreleri, Iğdır’ın 

Jeoturizm Yöreleri olmak üzere dörde ayrılmıştır. 

 

 

1. Ardahan’ın Jeoturizm Yöreleri 

Kuzeydoğu Anadolu’da volkanik faaliyetlerin sonucunda dalgalı bir plato sahası 

içinde yer alan Ardahan, merkezi püskürmelerle oluşan Cin Dağı (2957 m.), Kel Dağı 

(3033 m.), Ilgar Dağı (2918 m.) ve Kısır Dağı (3197 m.) gibi volkan konileri; Göle, 

Ardahan, Çıldır ve Aktaş gibi tektonik kökenli havzaları ve vadileriyle morfolojik açıdan 

zenginlik sunmaktadır (Saraçoğlu, 1990). Volkanik ve tektonik faaliyetlerin belirleyici 

olduğu Ardahan ili jeoturizm olanakları değerlendirildiğinde üç jeoturizm alt yöresi 

ortaya çıkmaktadır.  

 

A. Ardahan Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Ardahan havzası 

2. Göle Havzası 

3. Kura (Türkeşen) Kanyonu 

4. Hanak Kanyonu 

5. Ortakent (Büyük Nakala) Mağaraları 

6. Atatürk silueti 

7. Ardahan-Göle Ormanları 

8. Kültürel Miraslar 

B. Çıldır Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Çıldır havzası 

2. Çıldır Gölü 

3. Aktaş Gölü 

4. Kuş adası 

5. Övündü Mağaraları  

6. Şeytan Kalesi 

7. Biyolojik çeşitlilik 

8. Kültürel Miraslar 
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C. Posof Çayı Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Posof Çayı Havzası 

2. Balık Gölü 

3. Karagöl 

4. Posof Ormanları 

5. Diğer göller ve biyocoğrafik çeşitlilik 

Ardahan Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi:Ardahan Havzası, güneyde 

Uğurlu Dağı (2765 m), batıda Yalnızçam sıradağları, kuzeyde Cin Dağı (2957 m) ve Ilgar 

Dağı (2918 m) ile doğuda ise Kısır Dağı (3197 m) volkan konileri ile çevrilidir. Ardahan 

Merkez İlçe, Hanak ve Damal ilçelerini kapsayan ve 1800-1900 m. yükseltide yer alan 

havza Pliyosen sonu Kuvaterner başında dikey faylanmalar sonucunda oluşan tektonik bir 

havzadır (Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2009: 9; Atalay, 2002). Havzanın yüzölçümü 

180 km2  dir. Yine Kısır Dağı’nın batı yamaçlarında Ardahan ovasına doğru inen Haçuvan 

(Hasköy) Ovası, Damal ve Hanak düzlükleri birbiri ardına sıralanmış küçük ovalardır 

(Saraçoğlu, 1990).  

 

Kuzeydoğu Anadolu’da volkanik kökenli Allahuekber Dağları silsilesinin 

kuzeybatısında yer alan Göle Havzası ise 2000-2100 m. yükseltide tektonik bir havzadır. 

Havzanın içinde yer alan Göle Ovasında çayır ve bataklık alanlar yaygındır ve turba 

oluşumları gözlenir (Atalay, 2011). Göle ovası, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 

uzanan Kura nehrinin oluşturduğu Türkeşen  (Yiğitkonağı) vadisiyle Ardahan ovasına 

bağlanır. Yaklaşık 30 km. uzunluğundaki bu boğaz derin ve sarptır (Saraçoğlu, 1990). 

Ardahan ve Göle Havzalarının morfolojisini şekillendiren Kura nehri, 50-600 m. arasında 

değişen il sınırı içinde 90 km. ye ulaşan bir kanyon vadi oluşturur (Zengin, 2007: 53-59). 

Kura kanyonu içinde Kazankale, Şeytan Kalesi, Kurt Kale, mağaralar, harabeler, kule ve 

tarihi kalıntılar yer alır. Kanyon rafting ve trekking için uygun rotalar içerdiğinden doğa 

turizmi bağlamında bir potansiyele sahiptir. Bu vadi ile birlikte Cot (Hanak) Suyu-Dilekli 

Köyü arasında 8,5 km. ve Çıldır Sukarışan Mağarası arasında 9.5 km. daha küçük kanyon 

vadiler mevcuttur. Kanyon vadilerle birlikte Hanak ilçesinin 10 km. kadar doğusunda çok 

sayıda eski mağara yerleşmesinin ve büyük bir kaya kilisesinin olduğuOrtakent (Büyük 
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Nakala) Mağaraları, Tahtalı, Vaşlop, Ampur ve Colit mağaraları turizm için önemli 

kaynak oluşturur (Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2009: 9). Yine Ardahan ili Damal 

İlçesi Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri 

arasında yansıyan Atatürk silueti bir doğa harikasıdır. İrili ufaklı volkanik kayaçların 

oluşturduğu bu gölge 20 dakika izlenebilmektedir. Ayrıca Damal’ın Seyitören köyünde 

Kızlar Kalesi, Otağlı köyünde Gacibe Kalesi, Üçdere köyünde Karanlık Kale ve Çala 

manastırı gibi tarihi ve kültürel değerleri vardır (Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2009: 

177). Ardahan Havzasının sunduğu çeşitli morfolojik unsurlarla birlikte Kars-

Sarıkamış’tan başlayıp Ardahan’a kadar uzanan Türkiye’de en üst yetişme sınırında 

bulunan saf ormanları doğal manzara oluşturur. Avrupa- Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan 

flora alanlarının birleşim yerlerinden biri olan bu alan bitki çeşitliliği açısından zenginlik 

sunar (Tetik, 1986).   

Ardahan Havzası jeoturizm öğeleri olan tarihi unsurlar açısından da zengindir. 

Ardahan ve çevresi tarihin en eski dönemlerinden beri çeşitli kavimler ve topluluklar 

tarafından iskân edilmiştir. Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, 

Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan kentte 

birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır (Zengin, 2007). Selçuklular tarafından yapılan 

Ardahan Kalesi; il merkezine 13 km. uzaklıktaki Kazan Kalesi, Altaş Köyü’nün 

doğusunda yer alan Altaş (Ur) Kalesi; Ardahan’ın 30 km. batısında Bağdeşen Köyü’nün 

kuzeyinde Kinzi Kalesi ve 15 km. batısında Ölçek Köyünde bulunan Ölçek Kalesi, Camii 

ve Kilisesi; Hanak ilçesinin 5 km. batısındaki Kırnav Kalesi; Göle ilçesine bağlı Kalecik 

Köyü’nde Kalecik Kalesi kültürel ve tarihsel değerleriyle turizm açısından önemli 

arzeden başlıca eserlerdir (Zengin, 2007:107). 

Çıldır Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi: Doğu-batı yönünde uzanan 

eşiklerle birbirinden ayrılan Çıldır Havzası tektonik kökenli bir oluşumdur. Depresyonun 

derin kısımları Çıldır ve Aktaş gibi büyük göllerle kaplanmıştır. Doğu Anadolu’nun 

büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü (124 km 2) deniz seviyesinden 1959 m. yükseltide 

yer alır. Post-Alpin dikey hareketleri sonucunda oluşan tektonik bir çanağın derin 

kısımlarına yerleşen gölün ortalama derinliği 30 m.dir (Atalay, 2011). Kuvaterner 

döneminde merkezi püskürmeler neticesinde Kısır dağı ile Akbaba volkanik dağları 

meydana gelmiş, andezit ve bazaltik lav akıntıları göl çevresindeki formasyonları 
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örtmüştür (İzbırak, 1996: 123). Bu nedenle bazı çalışmalarda göl çanağının oluşumunda 

tektonizmanın ve daha sonra volkanik lâv settinin rolü olduğu ifade edilmektedir (Koday,  

2001:175; Karakuzulu& Atnur, 2007: 161). Göl içinde sarıbalık, karabalık ve tatlı su 

kefali yaşar.  Kış aylarında donan gölde buz delinerek tor  (ağ) atmak suretiyle balık 

avlanması, donan göl üzerinde at kızakları ile dolaşılması ve buz festivalinin 

düzenlenmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına olanak sağlar (Saraçoğlu, 1990:339-

340).  

Tektonik ve volkanik faaliyetlerden etkilenen Çıldır gölünün doğu kıyıları 

girintili çıkıntılıdır. Akçakala-Doğruyol Bucağı arasında büyük bir koy ve Boy Adası, 

Büyük Ada ve Kuş Adası gibi küçük adalar bulunmaktadır. Karabatak, Balıkçıl ve 

Tulumboğaz gibi kuşların çoğunlukla yaşadığı bu adalardan Kuş Adası (Akçakale) doğal 

güzellikleriyle çekicilik sunar. Eski bir kale yerleşmesi ve kalıntılarının bulunduğu Kuş 

Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998 yılında 1. Derece sit alanı ilan 

edilmiştir. Kuş Adası üzerinde eski bir kale yerleşmesi ve kalıntıları vardır. Çıldır 

Gölünün güney batısında bulunan küçük tatlı su gölü Yavaş Gölü, volkanik bölgelerde 

nadir olmayan ve lâvların akması esnasında meydana gelen çukurlardan birini işgal 

etmektedir (Lahn,1948). Çıldır Gölünün kuzeybatısında yarısı ülke sınırları dışında kalan 

28 km2 yüzölçümüyle 1797 m.de Aktaş gölü yer almaktadır. Geniş lav tabakaları, tüf, 

marn ve konglomeralarla çevrili olmasına rağmen tektonik hareketlerin etkisiyle oluşan 

göl kapalı bir havza içinde bulunmaktadır. Göl içinde çok sayıdaki küçük ada, doğal 

güzellikleriyle turizm için çekicilik oluşturur (Saraçoğlu, 1990). Ayrıca Aktaş Gölü, 

Kadife ördeğin Türkiye’de bilinen en büyük popülasyonunu barındırması, Akpelikan ile 

Tepeli Pelikan türlerinin sadece bir arada üreme gösterdikleri tek yer olması sebebiyle 

ornitoloji turizmi açısından önemlidir (http://www.ardahan-

cevreorman.gov.tr/doga_turizmi 15.08.2012). Çıldır Havzası içinde göller ve 

biyoçeşitlilikle birlikte Çıldır’ın Övündü Köyünde uzun süre yerleşim yeri olarak 

kullanılan mağaralar ve Yıldırım Köyü yakınlarındaki Şeytan Kalesi önemli doğal ve 

kültürel kaynaklardır. 

 

Posof Çayı Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi: Doğu Anadolu Bölgesinin 

Erzurum-Kars bölümünde yer alan Posof Çayı Havzası 623 km 2 yüzölçümüne sahip 
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olup, batıda Yalnızçam dağları, kuzeydoğu yönünde Göze Dağı (3167 m) güneyde Ulgar 

Dağı (2804 m) ile çevrilidir (Kaya, 2005: 71). Çevresindeki sahanın sularını toplayarak 

buraya havza niteliği kazandıran Posof Çayı, güneybatı-kuzeydoğu yönünde yaklaşık 32 

km.lik bir mesafeden sonra ülke sınırları dışında akışını sürdürür. Posof Havzası, 

ortalama 2100- 2200 m. yükseklikte volkanik formasyonlar üzerinde gelişmiş bulunan bir 

aşınım yüzeyi görünümündedir. Havzada heyelanların oluşturduğu irili ufaklı birçok göl 

bulunmaktadır. (Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 2009: 18, Kaya&Arınç, 2004).  Posof 

ilçesinde Kanlıdağ’ın kuzeyinde Balık Gölü; Arsiyan Dağı’nın Posof tarafında Baykent 

ve Alabalık köyleri yakınlarında yaklaşık 10 dekar alan kaplayanı Karagöl (Vakla);  

Eminbey Köyü’nün batısında Gümüşdere ve İncedere köyleri arasında 8 dekar alanı 

bulunan Kanlı Göl; Eminbey Köyü’nün doğusunda 10 dekar genişliğinde Ayaz Göl; 

Sagre ve Al köyleri arasında 7 dekarlık alana sahip Sagre Gölleri; Posof İlçesi’nin 

batısında Hırhat Dağı’nın yakınlarında 3 dekar büyüklüğünde Davar Gölü; Gürcistan 

sınırına yakın Süngülü Köyü yakınlarındaki Arile (Balık) Gölü ve Alabalık Köyü’nün 

batısındaki aynı isimli göl ve çevresi turizm açısından değerlendirilmeyi ve korunmayı 

bekleyen başlıca yerlerdir. Yine Bülbülhan yaylası, Türkiye’nin en büyük huş 

meşceresine sahip Posof ormanları zenginlik sunar (Ardahan İl Çevre Durum Raporu, 

2009: 87-197). Doğal güzellikleri yanında tarihi ve kültürel varlıklarıyla zengin bir yöre 

konumundaki Yalnızçam yaylası, Uğurludağ Kış Sporları ve Yayla Turizm Merkezinin 

faaliyetleri ile turizm bağlamında dikkat çekicilik oluşturur.  

  

2. Kars’ın Jeoturizm Yöreleri 

Kars ili doğal ve kültürel kaynaklar bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. 

Volkanik aktivitelerin etkisiyle meydana gelen göller ve bunların çevresinde gelişen flora 

ve faunanın ortaya koyduğu güzellikler, ülkemizde üretimi yapılan 6 kayatuzu 

işletmesinden biri olan Kağızman tuzlası,  Kuzganlı, Gazlı Cocorta, Karaurganlı 

kaplıcaları, Sarıkamış çevresindeki farklı renkteki obsidyenler, saf sarıçam ormanlarının 

sunduğu manzara turistik açıdan başlıca dikkat çekici yerler ve şekillerdir. Doğal 

kaynakların yanında Kars, Ani Harabeleri, Kars Kalesi ve Rusların işgali sırasında geriye 

kalan mimari yapılarıyla kültürel kaynaklar açısından da önemli şehirlerimizden biridir. 

Bu başlık altında Kars’ın Jeoturizm Yöreleri iki başlık altında ele alınmıştır. 
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A. Kars Çayı Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Kars Ovası 

2. Akyaka, Selim ve Susuz kaplıca ve içmeleri  

3. Kuyucuk, Muşge ve Aygır Gölleri 

4. Susuz Şelalesi  

5. Sarıkamış Sarıçam Ormanları 

6.  Sarıkamış Obsidyenleri  

7. Kars Kalesi 

8. Rus mimarisi 

9. Ani Harabeleri 

10. Digor manzara görünümü 

11. Fetih camii 

B. Kağızman Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi: 

1. Kağızman Kayatuzu Tuzlası 

2. Deniz (Çengelli) Gölü 

3. Kağızman Kaplıcaları 

4. Çamuşlu köyü mağarası 

5. Kültür kaynakları 

 

Kars Çayı Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi: Kars Ovası ve çevresi: 

Allahüekber Dağları ile Sarıkamış-Kars Plato sahası arasında yer alan ve 2500 km 2’ lik 

yüzölçümüyle Doğu Anadolu’nun en geniş ovalarından biri olan Kars Ovası büyük bir 

çöküntü oluğu içinde yer almaktadır. Akyaka, Selim ve Susuz kaplıca ve içmeleri vardır 

(İzbırak, 1996: 230). Kars içinde çok sayıda farklı oluşuma sahip göl bulunmaktadır. Kars 

ovasının içinde yer alan alanda Kuyucuk ve Muşge (Yaylamışlık ) gölü gibi çok sayıda 

göl vardır. Kars-Akyaka karayolu üzerinde yer alan, toplam alanı 218 hektar olan 

Kuyucuk Gölü, su kuşlarının beslenme ve barınma, doğa turizminin gelişme imkânı 

bulduğu bir yerdir (Wormworth&Şekercioğlu, 2011; http://www.kuzeydoga.org/ 

15.08.2012). Kars–Göle arasında yer alan Aygır Gölü (3 km2) volkanik bir göldür ve 

gölde alabalık ve sarıbalık yaşamaktadır (Saraçoğlu, 1990: 338). Ardahan, Sarıkamış ve 

Allahüekber dağlarına kadar uzanan Avrupa-Sibirya elementi saf sarıçam ormanları çok 

sayıda canlının yaşam ortamını oluşturması açısından önemlidir. Sarıçamın tahrip edildiği 
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yerlerde öncü ağaç olarak titrek kavaklar bulunmaktadır (Tetik, 1986). Sarıkamış’ın 

sarıçam ormanları dışında turizm açısından önem arz eden diğer değerlerini de Sarıkamış 

ilçe merkezine yakın kar kalitesi açısından önemli olan bir kayak merkezi ve Kars-

Sarıkamış-Erzurum yol güzergâhı boyunca siyah ve kahverengi obsidyenlerdir. 

 

Kars Çayı Havzası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi, kültür kaynakları açısından 

da zengindir. Kars’ta günümüze gelebilen başlıca tarihi eserler; Kars Kalesi, Sarıkamış 

Micingirt Kalesi, Taş Köprü, Su Kapısı, Kümbet Camisi (Havariler Kilisesi), Ani 

(Ocaklı) Harabeleri, Surlar, Selçuk Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Gamuşlu Kaya Resimleri, 

Büyük Katedral, Çoban Kilisesi, Keçeli Kilise, Havariler Kilisesi, Altıgen Martyon, Kral 

Gagik’in Surp Gregor Kilisesi, Bakireler Manastırı, Küçük Hamam, Ebul Muhammeran 

Camisi, Menü Cehr Camisi, Selçuklu Kervansarayı, Yusuf Paşa Cami, Fethiye Cami, 

Evliya Camisi, Av Köşkü, Kazım Karabekir Anıtı’dır. Ayrıca Aktaş, Kızıltaş ve Akyaka 

Kaplıcaları ile Sarıkamış’ta Karaurganlı İçmesi, Susuzdaki Çermik ildeki önemli doğal 

kaynaklardır (http://www.kars.gov.tr/. 15.08.2012, Sarıkaya, 2008). 

 

Kağızman Çevresi Jeoturizm alt yöresi: Kars ilinin Kağızman ilçe sınırları içinde 

deniz seviyesinden 1260 m. yükseltide yer alan ve Türkiye’de üretimi sürdürülen 6 

kayatuzu işletmesinden biri olan Kağızman Tuzlası, Oligosen-Miyosen döneme ait 

konglomera, kumtaşı, marn, jips ve tuzdan oluşan bir formasyon üzerinde bulunmaktadır 

(Koday ve diğ., 2004: 174). Zengin rezerve (60-200 milyon ton) sahip Kağızman 

Tuzlasında iki ana galeri ve bu galerilere bağlı çok sayıda ocak vardır. Tuzladan çıkarılan 

tuz sanayi tesislerinde kullanılmakta ve gıda maddesi olarak tüketilmektedir. Burada 

üretim devam ederken boşaltılmış olan tuz yataklarının bulunduğu galeriler Nahçivan, 

Romanya ve İsrail’de olduğu gibi tuz mağaraları şeklinde yeniden planlaması yapılarak 

astım, bronşit ve nefes darlığı çeken insanlar için kullanılması sağlık turizm açısından 

değerlendirilebilir niteliktedir (Koday ve diğ. 2004: 188). Ayrıca tuzlanın jeosit ilan 

edilerek, jeopark ve jeoturizm faaliyetlerinde de yararlanılması yöre ekonomisine katkı 

sağlayacaktır. Yine Deniz (Çengelli) Gölü, Kars– Kağızman yolu üzerinde, il merkezine 

65 km. uzaklıktaki Kağızman kaplıcaları ve Çamuşlu köyünde aynı ismi taşıyan 

mağaralar (Doğu Mağaraları) jeoturizm içinde değerlendirilebilecek doğal alanlardır.    
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3. Ağrı’nın  Jeoturizm Yöreleri 

Ağrı ili, Ağrı Dağı, Meteor Çukuru, Diyadin Kaplıcaları ve travertenler, Buz ve 

Meya mağaraları gibi çok sayıda jeositin varlığıyla birlikte, İshak Paşa Sarayı, Eleşkirt’te 

Toprakkale ve Pirabat höyükleri gibi tarihi ve kültürel kaynaklarla önemli turistik yerlere 

sahiptir.  Ağrı’nın jeoturizm alt yöreleri Ağrı Dağı-Doğu Bayazıt jeoturizm alt yöresi, 

Diyadin jeoturizm alt yöresi ve Ağrı İlinin Batısı jeoturizm alt yöresi olmak üzere üç 

yöreye ayrılmıştır. 

A.  Ağrı Dağı –Doğubayazıt Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Ağrı Dağı 

2. Küçük Ağrı Dağı 

3.  Lawrence Mağarası 

4. Buz Mağarası 

5. Nuh’un Gemisi 

6. Meteor Çukuru 

7. Balık Gölü 

6. Biyoçeşitlilik  

7 İshakpaşa Sarayı 

B. Diyadin Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Diyadin Kanyonu 

2. Traverten köprüsü ve sırtı 

3. Meya Mağaraları 

4.  Diyadin kaplıcaları ve abartılı gayzerler 

5. Tendürek Dağı 

6. Aladağ ve Sinek Yaylaları 

C. Ağrı İlinin Batısı Jeoturizm alt yöresi 

1. Eleşkirt Ovası 

2. Hamur Mağarası 

3. Damyat Kaplıcası 

4. Kültürel değerler 

 

Ağrı Dağı-Doğubayazıt  jeoturizm alt yöresi:Kuzeydoğu Anadolu içindeki 

jeoturizm açısından en çekici unsurlardan birini Ağrı Dağı oluşturmaktadır. Dağın önemli 
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bir kısmı Iğdır ilinde (%65), geriye kalanı ise Ağrı il sınırları içinde kalmaktadır. 

Dolayısıyla hem Iğdır hem de Ağrı illeri sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı için ortak 

turizm stratejisi geliştirmeleri gerekmektedir.  Yaklaşık 5137 m. ile Türkiye’nin en 

yüksek dağı olan Ağrı Dağı Pliyosen yaşlı genç bir strato-volkandır (Doğanay, 2001; 

Doğanay, 2003: 171). Anadolu Yarımadası ve Avrupa'nın en yüksek doruğu olan Ağrı 

Dağı’nın etrafında parazit koniler yer alır. 4000 metreye kadar bazalt daha sonra sonraki 

yükseklikte andezit lavlarından oluşarak volkanik bir dağ özellikleri gösterir. Türkiye’de 

glasiyal morfoloji açısından önem arz eden Ağrı Dağı, 4000 m.nin üzerinde takke 

biçiminde buzullarla örtülmüştür.Dağın kuzey yönünde uzanan buzul dilimine dağın ilk 

tırmanışını gerçekleştiren dağcının ismi olan “Parrot Buzulu” adı verilmiştir. Bu 

buzullardan biri Ağrı Dağı’nın kuzeydoğu yamacında 3,5 km. uzunluğunda 2400 m. ye 

kadar inen derin bir heyelan vadisi olan Cehennem deresi yer almaktadır (İzbırak, 1996: 

76). Heyelan sırasında yok olan Ahura Köyü yerinde bugün Yenidoğan Köyü 

kurulmuştur. Ahura köyünün yok olduğu alana Ahora çukuru denilmektedir (Doğanay, 

2003: 176). Çevresi 130 km.yi bulan 1200 km2 yi bulan daire şeklinde bir alan üzerinde 

yükselen Ağrı Dağı volkanik kütlesi, 3000 m.den sonra Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Lav, aglomera ve tüflerden oluşan dağın yamacındaki 

yarıklardan lavlar çevreye doğru yer yer akmış, süngerimsi bazalt lavları Iğdır-

Doğubayazıt asfaltına kadar sokulmuşlardır. Ağrı Dağında sarkan 8 adet buzul dili 

bulunmaktadır (Atalay, 2002: 162). 

 

Ağrı Dağı’nın yanında 3896 m. yükseltisiyle Küçük Ağrı yer almaktadır. Ağrı 

Dağı çevresinde mağaralar, vadiler, volkanik ve buzul gölleri vardır. Bunlardan en büyük 

ve ünlüsü Cehennem Vadisi mağaralarıdır. Dağın kuzeydoğu yamacında bulunan bu vadi 

içinde 6-7 km uzunluğunda bir buzul, vadinin kuzeyinde “Lawrence Mağarası” ve “ 

Çeşmesi” adında iki küçük mağara vardır (Güner, 2000:386). Bu mağaralar insanlar 

tarafından hayvan barınağı ve depo olarak kullanılmıştır. Ağrı Dağı çevresine yakın 

bilimsel, estetik ve nadir olan balıklı göl, buz mağarası, İshak Paşa Sarayı ve Beyazıt 

Camii bulunmaktadır (Kaya&Arınç, 2004). Ayrıca Ağrı Dağı, bölge dağlık alanları çayır 

ve meraları ile birçok memeli hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında ayı 
                                                             
Dağın genel özellikleri bu kısımda yer verildiğinden Iğdır İli jeoturizm yöreleri bölümde tekrar ele 

alınmayacaktır.   
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(Ursus artos), kurt (Canis lupus), tilki (Vulpes vulpes), vaşak (Lynx lynx), yaban koyunu 

(Ovis gmelinii), yaban keçisi (Capra aegagrus), çengel boynuzlu dağ keçisi (Rupicapra 

rupicapra), yaban domuzu (Sus scrofa), dağ tavşanı (Lepuz capensis), Arap tavşanı 

(Allactaga williamsi), porsuk (Meles meles) ve kaya sansarı (Martes foina) gibi türler 

bulunmaktadır (http://bolge13.ormansu.gov.tr/13bolge 15.08.2012).  

 

Ağrı Dağı çevresi jeoturizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Buzul ve 

buzul morfolojisi açısından Türkiye’nin en önemli ve dikkat çekici jeositlerinden bazıları 

yer almatadır. Örneğin buzul vadileri ve 3600 m.de yer alan Küp gölü ve dağın 

manzarası, Nuh’un gemisi olarak basına yansıyan lavların oluşturduğu tabiat anıtı 

jeoturizm açısından önemli kaynaklardır. Bununla birlikte Büyük Ağrı volkanik dağına 

Şubat, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında tırmanışlar gerçekleştirilmektedir. Ağrı 

Dağı, “Flora ve fauna zenginliği, ilginç peyzaj özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik 

oluşumları, sulak alanları, rekreasyonel potansiyeli, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek 

noktası olması gibi ulusal ve uluslararası kaynak değerlerine sahip, korumaya değer bir 

alan olması nedeniyle 01.11.2004 tarih ve 2004/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

“Ağrı Dağı Milli Parkı” olarak ilan edilmiştir” (http://bolge13.ormansu.gov.tr/13bolge 

15.08.2012). 

 

Küçük Ağrı Dağı’nın güney eteğinde Hallaç köyünün yaklaşık 3 km kuzey 

doğusunda, meteor çukuru ile uzun eksenli, elips biçiminde, yaklaşık 100 m. 

uzunluğunda, 50 m. genişliğinde 8 m. derinliğinde  elips biçimli doğal bir anıt olan Buz 

Mağarası turizm için dikkat çekici formlardır. Buz mağarasında bazalt lavlar, kayalar ve 

bu kayaların üzerinde saf ve temiz suların donmasıyla oluşmuş buz tabakalarını görmek 

mümkündür (Kaya&Arınç, 2004). Gürbulak sınır kapısına 2 km uzaklıktaki Meteor 

çukuru ise 60 m. derinliğindedir, ancak bu derinlik rüzgâr ve suların etkisiyle taşınan 

materyaller sayesinde azalmış ve bugün derinlik 35 m.ye düşmüştür (Kaya, 1996). 

Doğubayazıt Meteor Çukuru jeoturizm açısından çekicilik oluşturmaktadır.   

 

Ağrı Dağı, mitolojik ve teolojik eserlerde yer almasıyla uluslararası boyutta 

önemli hale gelmiştir. Özellikle kutsal kitaplarda Nuh’un gemisinin burada olduğunun 

iddia edilmesi ve bu durumun uluslararası basına yansımasıyla dağ dikkat çekmiştir 
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(Arınç&Kaya, 2004: 438). Oysaki Türkiye- İran Transit yoluna 3,5 km. mesafede, Ağrı 

dağının güney karşısında gemi şeklinde görülen yapı Telçeker ile Üzengili köyleri 

arasında doğal bir oluşumdur.  

  

Doğubayazıt’ın önemli bir kısmı lavlarla kaplıdır. Lavların akış yönünde yer alan 

çukurluk veya çöküntü alanlarının etrafının bu birimlerle çevrelenmesi veya önünü 

kapatması sonucunda manzara çeşitliliği ve biyocoğrafik açıdan zengin çok sayıda 

volkanik set gölü oluşmuştur. Bu göllerden biri de Doğubayazıt sınırları içinde Sinek 

yaylaları yöresinde yer alan Balık Gölüdür. Yaklaşık 11 km. uzunluğunda ve 6 km. 

genişliğinde 34 km 2 yüzölçümüyle bir lav setti olan Balık Gölü’nün suyu temiz ve 

tatlıdır. Gölde Sazan balığı ve kırmızı pullu kızıl alabalık yaşar. Doğal bir güzelliğe ve 

etrafını çevreleyen yüksek dağlarla seyirlik manzaraya sahip, 2241 m. yükseltisiyle 

ülkemizin en yüksekte bulunan bu çeşit gölüdür (Saraçoğlu, 1990: 335). Gölün güneyinde 

tesisler ve plajlar vardır. Yine Balık Gölüne yakın yerde çayır delicesi, erguvani, balıkçıl, 

boz ördek, pasbaş, turna, patka, kızılgaga ve kızılbacak gibi yüzlerce kuşa evsahipliği 

yapan sazlıklar kuş turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturur (Saraçoğlu, 1990: 

336, Soylu&Kaya, 2009). Balık Gölü’nün güneydoğusunda Kasımağa Gölü, güneyinde 

Turna Gölü gibi irili ufaklı göller vardır. 

  

Doğubayazıt ilçesinde Anadolu kültürel mirasının önemli eserleri bulunmaktadır. 

İlk kanalizasyon ve merkezi ısıtma sistemine sahip olan İshak Paşa Sarayı, onun 

karşısında yer alan Urartu Kalesi ve Eski Beyazıt Camii gibi tarihi yapıları turizm için 

önemli birer kültürel kaynaktır (Kaya, 1996).   

 

Diyadin Jeoturizm Alt Yöresi: Tektonik kökenli bir çöküntü alanı olan Diyadin 

Ovası ve çevresi yüksek dağlık alanlarla çevrilidir. Dağlık ve tepelik alanlar, Murat 

Nehri’nin oluşturduğu vadiler, lav platolarındaki düzlükler sahanın morfolojisini belirler. 

Diyadin Ovası tektonik özellikleri nedeniyle sıcak su kaynakları açısından zengindir.  

Diyadin ilçesine 7 km. uzaklıkta bulunan Yılanlı, Davut, Tazekent ve Köprü kaplıcaları 

(Diyadin kaplıcaları) buradaki fay hatlarını takiben yüzeye çıkan termal sulardan 

oluşmuştur (İzbırak, 1996:230). Bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gazı 

içeren termal su kaynakların sıcaklıkları 72-78 °C arasında değişmektedir. Kaplıcaların 
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suyundan cilt hastalığı, romatizma, nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve 

kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde 

yararlanılmaktadır (Kaya, 2008: 133). Genelde Kars, Van ve Erzurum gibi yakın illerden 

gelen yerli turistlerin ve günübirlikçilerin ziyaret ettiği kaplıcada modern tesislere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Zaman ve diğ., 2000: 351). Diyadin kaplıcaları sadece sağlık turizmi 

bağlamında önemli değil, aynı zamanda jeomiras özelliği ile de dikkate değerdir. Sahada 

sıcak su kaynakları çevresinde travertenler vardır. Sırt veya koni şeklinde gelişen 

travertenler ve traverten konileri sahada önemli jeositlerden biridir (Zaman ve diğ. 2000: 

357). Özellikle Köprü kaplıcasının kireç, kükürt ve benzeri maddeleri içeren sıcak suyu 

atmosferik koşullarda çökelmesiyle traverten ve peri bacalarına benzer morfolojik şekiller 

meydana gelmiştir. Sahada gözlemlenen iki traverten köprüsü vardır. Bu köprüler Köprü 

Kaplıcasının kuzeyinde ve batısında sularını drene eden Murat Nehri üzerinde gelişmiştir.  

İlk traverten köprüsü 30 m. uzunluğunda ve 7 m. genişliğindedir. Bu köprüye yöre halkı 

tarafından Kudret Köprüsü denilmektedir. Nehir bu traverten köprüsünden çıktıktan 150 

m. sonra bir dirsek yaparak ikinci traverten köprüsünün altına girer. 15 m genişliğinde 20 

m. uzunluğundaki bu köprülerde traverten çökelimi devam ettiğinden gelecekte Murat 

Nehrinin önünde bir traverten set gölü oluşabilir niteliktedir (Zaman ve diğ. 2000; Çoban, 

2011). Diyadin’de Murat nehrinin bazaltlar içinde açtığı kanyon vadiler jeoturizm 

açısından seyirlik manzara sunar (Çoban, 2011). 

Diyadin Jeoturizm Alt Yöresi sınırları içinde ilçe merkezine 15 km uzaklıktaki 

Günbuldu köyünde bulunan Meya mağaraları, kayalara oyularak yapılmış barınma 

yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralarıyla oldukça ilgi çekicidir. Barınak ve 

ibadethanelerde değişik inançların izleri görülmektedir. Oldukça tahrip edilmiş kentten, 

günümüze mihrap, haçlı taşlar ve kaya mezar odaları kalmıştır. Buradan çıkarılan iki koç 

heykeli, şu anda il merkezinde bulunmaktadır (Kaya, 2008: 134). Yine bu saha içinde 

Türkiye’nin önemli volkanik dağlarından biri olan Tendürek yer alır. 3542 m. 

yüksekliğindeki dağın derin ve büyük bir krateri vardır ve gaz çıkışı devam etmektedir ( 

İzbırak, 1996: 62). Doğubayazıt-Çaldıran arasındaki Tendürek volkan konisinin en 

yüksek zirvesi 3298 m.dir. 3000 m. ye yaklaşan dağın doğu krateri içerisinde 400-500 m. 

çapında bir göl bulunur (Atalay, 2011). Ancak PKK terörü nedeniyle bu dağdan turizm 

amacıyla yararlanılamamaktadır. Aladağlar ve Sinek yaylaları ve buradaki otantik köyler 

birer turizm mekânı olabilecek potansiyele sahiptir (Kaya, 2008a).  
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Ağrı İlinin Batısı Jeoturizm Alt yöresi: Hamur Mağarası aynı ismi taşıyan derenin 

yanında büyük bir mağaradır. Ayrıca Eleşkirt’in Pirabat köyünde höyük, Tutak’ın 26 km. 

batısındaki Dayıpınarı (Noktulu) köyü yakınındaki kayalık arazide yeraltındaki kilisesi ile 

Zencir Kalesi, aynı ilçenin 15 km. batısında Dönertaş köyü yakınlarındaki Kan Kalesi, 

Havaran Kalesi, Sürmeli Mehmet Paşa Kümbeti ve mimari tarzı çevre yapılardan farklı 

olan Şoşik Kalesi turizm açısından önemli kültürel değerlerdir. Bütün bu alanlar 

dışındaAğrı'ya 5 km. uzaklıktaki Yolluyazı (Dambat) köyünde kükürtlü suyu ile Damyat 

çermiği ve maden suyu, Eleşkirt ilçesine 30 km. 

uzaklıkta,GüneykayaKayaktesislerivardır. 

(http://www.agrikulturturizm.gov.tr/15.08.2012). 

 

4. Iğdır’ın Jeoturizm Yöreleri 

Iğdır İli, Aras nehri boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan Iğdır ovasında yer 

almaktadır. Iğdır, Durak Dağı (2811 m), Zor Dağı (3196 m), Pamuk Dağı (2639 m), 

Büyük Ağrı Dağı (5137 m) ve Küçük Ağrı Dağı (3896 m) gibi sönmüş volkanik dağlarla 

çevrili olup, Iğdır Ovası ve Dil Ovası sahanın önemli morfolojik yapılardır.  

A. Ağrı Dağı Jeopark ve Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Ağrı Dağı Jeopark alanı 

B. Iğdır Ovası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresi 

1. Iğdır Ovası 

2. Tuzluca Mağarası 

3. Soykırım Anıtı 

4. Kültürel Değerler 

Ağrı Dağı Jeopark ve Jeoturizm Alt Yöresinin ana jeositi Ağrı Dağı’dır. Büyük 

bir kısmı Iğdır il sınırında yer alan Ağrı Dağı’nın jeopark ilan edilmesi ve jeosit 

envanterinin çıkarılması, jeoturizmin yörede sağlıklı ve planlı gelişimi için önemlidir. 

     

Iğdır Ovası ve Çevresi Jeoturizm Alt Yöresinde Ağrı Dağı’ndan sonra ön plana 

çıkan morfolojik yapı Iğdır Ovası’dır. Tektonik kökenli bu ovanın ortalama deniz 

seviyesinden yüksekliği 800-900 m. arasında değişmektedir. Aras nehri boyunca doğu-

batı yönünde uzanan Iğdır ovasının dil ovasıyla birlikte yüzölçümü yaklaşık 922 km² dir. 
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Iğdır ovasındaki en önemli sorun tuzlulaşma ve rüzgar erozyonudur (Güner, 1991; Alim, 

1998). Tuzlulaşma ve rüzgar erozyonunun neden olduğu şekilleri arazide görmek 

mümkündür. 

 

Araştırma sahası içindeki önemli jeositlerden birini Tuzluca kaya tuzlası 

oluşturur. Tuzluca ilçesi sınırları içinde yer alan tuzlu seriler içeren ve tuz yataklarına 

sahip tepeler ortalama 1150 m. yükseltiye sahiptir. Üçüncü jeolojik zamanda kapalı göl 

çanaklarında oluşan bu yataklar tuz üretimi yanında, sağlık turizmi ve bilimsel 

uygulamalarda da kullanılabilir (Güner ve diğ.,2000a). Günümüzde özel bir işletmeye ait 

olan Tuzluca kaya tuzlasındaki çok sayıda tuz mağarası, galeri ve havuzlar jeoturizm 

açısından çekicilik oluşturur. 

     

Iğdır’da kültürel öneme sahip en önemli kaynaklardan biri Iğdır Soykırım Anıtı 

ve müzesidir. Ermenilerin 1915’i soykırım tarihi olarak belirlediği tarihten yaklaşık 90 yıl 

sonra 2000’li yıllara girerken düşünülen Anıt ve müzenin temeli 1997’de atılmış ve 

1999’da açılmıştır (Iğdır İl Çevre Durum Raporu, 2009). Müzenin açık bir alana sahip 

olmaması, bina içi planındaki yetersizlikler, Ağrı Dağı ile müze arasına yapılan yurt 

binaları nedeniyle müzeden dağın görünümünün engellenmesi gibi çok sayıda çevre 

düzenlemesiyle ilgili sorunları mevcuttur. Ancak Türk tarihi açısından dikkate değer bu 

müzenin yakın tarihin gerçeklerini ortaya koyması yönüyle önemi büyüktür. 

 

Iğdır ovası ve Ağrı Dağı’nın il sınırları içinde kalan kısmı dışında turizm 

açısından önem arz eden kültürel değerleri de vardır. Bunlar; Ejder Kervansarayı, Kul 

Yusuf Kümbeti, Karakale Kalesi, Hacı İbrahim Kümbeti, Kaya Mezarları, Korhan Kışlası 

ve Köroğlu kalesidir  (Iğdır İl Çevre Durum Raporu, 2009: 44).  Iğdır ovasındaki bütün 

mezarlarda görülen koçbaşı mezarlar Karakoyunlular döneminden kalmaktadır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

 Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illeri jeoturizm kaynakları değerlendirilmiş ve dört 

jeoturizm yöresi belirlenmiştir. Her dört ilde de çok sayıda jeolojik ve jeomorfolojik 

birim ve kültürel kaynak tespit edilmiştir. Bu yöreleri ziyaret eden turist sayısı 2010 yılı 



271 
 

itibariyle yerli 283 33 ve yabancı 938 933 kişidir. Bunun nedeni illerin sınır ticareti 

yapmasıyla ilgili olup, gerçekte turist sayılarını yansıtmamaktadır. Zaten bu illerde yeni iş 

kollarının gelişmediği illerin net göç hızı ve işsizlik oranlarına bakıldığında 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda jeoturizm önemli ekonomik gelir ve özellikle kırsal alanda 

yeni iş kolları yaratması açısından değerlendirilmesi gereken bir turizm çeşididir. Üstelik 

bu gelir kaynağı doğanın korunmasıyla sağlanmaktadır. 

 

Jeoturizm bağlamında daha iyi hizmet sağlanabilmesi için planlamaya, görsel ve 

yazılı tanıtım yapılmaya ihtiyaç duyulmakta, bu konuda il kültür turizm müdürlükleri, 

valilik, yerel yönetimler, üniversitelerin ilgili bölümleri ve girişimciler işbirliği içinde 

hareket etmelidir. AB, bölge kalkınmasına katkı sunan SERKA ve DOTAR gibi 

kuruluşlar jeoturizmin geliştirilmesiyle ilgili projeleri desteklemelidirler.  

 

Bu illerde onlarca jeosit ve kültürel değer oluşturacak kaynak mevcuttur. Ağrı dağı, 

mağaralar, şelaleler, kanyon vadiler, Nuh’un gemisi, Ani harabeleri ve Baltık mimarisinin 

tipik örneklerinin görüldüğü araştırma sahasındaki illerde doğal ve kültürel kaynakların 

korunması ilk problemdir. İkinci problem ise bu kaynakların nasıl ve ne şekilde 

değerlendirileceği konusudur. Bu nedenle sahadaki her ilin geleceğe yönelik turizm 

stratejilerini acilen hazırlamaları gerekmektedir.  

 

Araştırma sahasında tespit edilen jeopark olma özelliği taşıyan yerler jeopark 

ölçütlerine uygun hale getirilmelidirler. Estetik, nadir ve uluslararası önemi, volkanik 

şekilleriyle dikkat çekici yerlerden biri olan Ağrı ve çevresi jeopark alanı ilan edilmeli ve 

yapılacak projelerle ile Avrupa Jeopark Ağı ve UNESCO’ya başvurulmalı ve jeopark 

müzesi kurulmalıdır. 

 

Jeopark ve jeoturizmin sağlıklı ve planlı gelişmesindeki en önemli faktör ise yöre 

insanlarıdır. Bunun için kırsal kesimde yaşayan halka jeoturizmle ilgili bilgilendirme 

çalışmaları yapılmalı ve kaynakları nasıl koruyacakları ve ekonomik değerleri hakkında 

bilgilendirilmelidirler. Burada yaşayan insanlardan rehber (alan kılavuzları) yapılarak 

istihdam arttırılmalıdır. Yine jeoturizm ve jeopark kavramı ilköğretim ve ortaöğretim 

müfredatında yer almalı, konuyla ilgili öğretmelere eğitim verilmelidir.  
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Jeoturizm faaliyetleri sonucunda yöreyi ziyaret eden kişiler tarafında çevre kirliliği 

önemli bir sorundur. Dolayısıyla araştırma sahasında uyarıcı levhalar asılmalı ve 

broşürlerle çevrenin korunmasının gerekliliği anlatılmalıdır. Yine jeoturizm alanlarında 

turist sayısının artmasıyla birlikte konaklama sayısının artmakta ve doğal peyzaj 

bozulmaktadır. Konaklama kırsal yerleşmelerde sağlanabilir. Araştırma sahasında 

jeoturizmin çevre ve toplum üzerinde neden olacağı değişimi belirleyebilmek için ise 

Çevre Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları 

hazırlanmalıdır. Böylece Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde sağlıklı ve planlı, 

gelecekteki amaç ve hedeflerine uygun jeoturizm alanlarını ortaya çıkarmak mümkündür.  
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Özet  

Etnosentrizmin ürün, marka, renk, biçim vb konuların seçiminde etkisi olduğuna 

ilişkin olarak pazarlama literatüründe çok sayıda araştırma yer almaktadır.   

Diğer taraftan moda olgusunun farklı sosyal ve demografik özelliklere sahip 

tüketiciler üzerinde etkili olduğu da bilinmektedir. Farklı etnik kökenden gelen tüketiciler 

yukarıda sayılan konularda farklı davranış biçimleri sergileyebilmektedirler. Aynı şekilde 

modaya bağlı ürünlerin erken veya geç benimsenmesi veya benimsenmemesinde etnik 

özellikler de rol oynamaktadır. Buradan hareketle moda öncülüğü ile etnosentrizim 

eğilimi arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada İran ve Türkiye gibi kültürel açıdan yakın ama etnik olarak farklı uluslardan 
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çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda her iki üniversiteden 200’er olmak üzere toplam 400 

öğrenciye anket uygulanmış, cevaplar analiz edilmiş ve modayı takip konusunda farklı 

etnik kökene sahip tüketicilerin davranışları arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tüketici davranışı, Etnosentrizm, Moda öncülüğü. 

I.GİRİŞ 

Birçok ülkede, ekonomik krizleri aşmak için benimsenen politikalar arasında 

tüketim harcamalarını artırıcı uygulamalar geniş yer almaktadır. İç talebi canlandırmaya 

yönelik yürütülen bu kampanyalar, aynı zamanda yerli malı tüketilmesini ve yerli 

sanayinin desteklenmesini de hedeflemektedir. Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin 

yabancı malları kullanmanın ve satın almanın ne derece uygun veya ahlaki olduğuna 

ilişkin görüş ve değerlendirmelerini ifade etmektedir.  

 Tüketici etnosentrizmi tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını etkilemekte ve 

genellikle yerel ürünlere karşı bir sadakat yaratırken yabancı ürünlere karşı bir reddetme 

tutumu geliştirmektedir. Ancak etnosetnrizmin sadece yabancı mal ve hizmetlere karşı 

geliştirilen bir tutum olarak da görülmemesi gerekir. Çünkü bazı kişiler etnosentrik 

eğilimleri son derece güçlü olmasına rağmen temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

yabancı ürünler satın alabilirler (Mutlu, Çeviker, Çirkin, 2011: 53). 

 Moda, günlük hayatı içine alan ve ekonomiyi doğrudan etkileyen önemli 

güçlerden biri haline gelmiştir. Daha geniş anlamda; moda, bireylerin satın alma 

kararlarını belirleyen ve teşvik edici iletişim kanallarını kullanarak satın almalarını 

sağlayan bir araçtır. Moda, soyut veya somut hemen hemen her tüketim alanında etkili 

olmasına rağmen, özellikle giyim konusunda görsel ve fiziksel bir güce sahiptir 

(Şahinoğlu, 2009: 1). 

Moda, sözlük anlamıyla çeşitlilik ve farklı yerlere gönderme yapan bir anlam 

içermektedir: değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici 

yeniliktir, belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı 

düşkünlüktür, geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun olandır, yaygın duruma 

gelmek ve herkesçe kabul edilmektir (GençTürk-Hızal, 2003: 67). 
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Moda, 1960’lara kadar Simmel’in “yukarıdan aşağıya” modeli ile açıklanmıştır. 

Bu modele göre, moda “seçkinlerin toplumsal astları tarafından taklit edilmeleri süreci” 

dir. 

1960’lardan sonra gerçekleşen nüfus patlaması ve genç nüfusun artmasıyla 

modayı belirleyenlerin artık yeni neslin olduğu anlayışı Field (1970) tarafından “aşağıdan 

yukarıya” modeli ile açıklanmıştır. 

Valmont’a göre, gençler modayla ilgili kendi kodlarını yaratmakta ve bunu diğer 

gençlere aktarmaktadırlar (Akyol, 2010: 189). 

Nasıl tanımlanırsa tanımlansın moda olgusu belirli bir süre ile tüm toplumları 

veya belirli toplum kesimlerini derinden etkilemekte, çeşitli ekonomik ve sosyal sonuçlar 

doğurmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde moda öncülüğü 

ve etnosentrizm kavramları açıklanmış, ikinci bölümde ise Türkiye’de Atatürk ve İran’da 

Maku üniversitesi öğrencilerine uygulanan anket çalışmasından elde edilen veriler analiz 

edilmiş ve çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. 

II. TEORİK ÇERÇEVE 

A.ETNOSENTRİZM KAVRAMI ve TANIMI  

İngilizcesi “Ethnocentrism” olan kavram Türkçe’de “biz-merkezcilik”, “ırk-

merkezcilik” veya “etnosentrizm” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Ethnosentrizm 

Yunanca’da “millet, ırk” anlamına gelen “ethnos” ve merkez anlamına gelen “kentron” 

kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur (Ellialtı, 2009: 49). 

Bu kavram bilimsel literatürde ilk olarak sosyolojide kullanılmıştır. Kavramı ilk 

kullanan sosyolog olan William Graham Summer’a göre  ‘etnosentrizm kişinin kendi 

kültürünü ve yaşam tarzını diğer insanlarınki ile kıyasladığında daha üstün bulma 

eğilimini ifade eder. Bu eğilimde olan bireyler,  kendi grubunu veya kültürünü merkez 

olarak tanımlamakta ve bu merkezi diğer kültürleri değerlendirirken referans noktası 

olarak kabul etmektedirler. Etnosentrik bireyler aynı zamanda kendi kültürlerine benzer 

kültürleri kabul etmekte, farklı kültürleri ise reddetmektedirler (Aysuna ve Altuna, 2008: 

147-157 ). 
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 Konuyla ilgili olarak çalışanlardan Cateora ise, tüketici etnosentrizminin önemini 

şu şekilde belirtmiştir “farklı ülkelerde tüketici etnosentrizmi düzeyinin ölçülmesi 

uluslararası firmalar için çok önemlidir, çünkü bu durum yerli ürünlere olan eğilimin 

sebebini açıklamaya yardımcı olacağından firmaların yabancı ülkelerdeki ürün 

konumlandırma stratejilerinde yardımcı rol üstlenecektir” (Ellialtı, 2009: 51). 

Tüketici etnosentrizminin oluşumuna etki eden faktörleri sosyo psikolojik, 

politik, ekonomik ve demografik olmak üzere dört grup altında toplayabilmek 

mümkündür.  

1.  Sosyo Psikolojik Faktörler: Bunlar arasında kültürel açıklık, yurtseverlik, 

tutuculuk, bireysellik, toplulukçuluk ve materyalizm vb. kavramlar sayılmaktadır. Sharma 

ve arkadaşları (1995) Koreli tüketiciler üzerinde yaptıkları araştırmalarında tüketici 

etnosentrizmiyle yurtseverlik, muhafazakârlık ve toplulukçuluğun pozitif ilişkili, dış 

kültürlere açıklığın ise negatif ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  

2.  Politik Faktörler: Politik propaganda, coğrafi yakınlık, dış grupların gücü ve 

bir ülke ile tarihsel ilişki gibi değişkenler politik faktörler arasındadır. Lantz ve Loeb 

(1996) etnosentrik duyguları yüksek tüketicilerin, kendilerine kültürel olarak yakın 

ulusların ürünlerini tüketmeye daha yatkın olduklarını tespit etmişlerdir (Arı, 2007: 24).  

3.  Ekonomik Faktörler:  Ülkenin gelişmişlik düzeyi, gelir dağılımı ve milli 

gelir düzeyi gibi göstergeler ekonomik faktörler arasında yer almaktadır. Tüketici 

etnosentrizminin, ülkenin gelişmişlik düzeyine bağımlı olduğunu (Chryssochoidis ve diğ., 

2007: 1520) ve gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilere 

göre etnosentrik eğilimlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

4.  Demografik Faktörler: Tüketici etnosentrizmi üzerine yapılan birçok 

araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim, gelir gibi demografik değişkenler kullanılmıştır. Bu 

faktörler kullanılarak yapılan çalışmalarda, etnosentrizm üzerine cinsiyet ve yaş 

değişkenlerinin etkileri konusunda bir uzlaşı bulunmazken, eğitim ve gelir seviyesinin 

artmasının etnosentrik eğilim düzeyini azalttığı ifade edilmektedir (Mutlu, Çeviker, 

Çirkin, 2011: 56). 
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B. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ  

Etnosentrizmin tüketici davranışları içerisinde Markin tarafından 1974’te, 

Berkman ve Gilson tarafından 1978’de kabul edilmiştir. Etnosentrizm kavramının tüketici 

davranışlarına daha iyi uyum sağlaması için kavram üzerinde çalışılmıştır. Bu haliyle 

etnosentrizm kavramı,  tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünlerine karşı tutum ve 

inançlarını tanımlamak için kullanılmıştır (Shimp, 1984: 285).  

Tüketici etnosentrizminin pazarlama literatürüne girişiyle birlikte kavramla ilgili 

araştırmalarda zaman içerisinde çeşitlenmeye başlamıştır. Konuyla ilgili ilk araştırma da; 

Shimp ve Sharma 1987 yılında Cetscale’in Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerliliğini 

test etmişlerdir (Shimp ve Sharma, 1987: 280-289). 

Etnosentrizmin tüketici davranışlarıyla ilişkilendirilmesi ve tüketicilerin 

ekonomik davranışları boyutunda ele alınması sonucunda tüketici etnosentrizmi kavramı 

ortaya çıkmıştır. Genel anlamda tüketici etnosentrizmi tüketicilerin ürünler ve satın alma 

niyetleri üzerinde milli duygularının etkilerini ifade etmektedir. Tüketici etnosentrizmi, 

tüketicilerin yabancı ürünleri satın almasının sorumluluk ve ahlakiliği ile kendi 

ülkelerinde üretilen ürünlere karşı sadakatleri üzerine yoğunlaşmakta ve bu konudaki 

inançlarını yansıtmaktadır. Bu bağlamda etnosentrik eğilimi ağar basan tüketicilerin yerli 

ürünlerin kalitesini yabancı ürünlere karşı daha yüksek düzeyde algılaması mümkün 

olabilmektedir (Uzkurt ve Özmen, 2004: 262).  

Tüketici etnosentrizmi düzeyi düşük olan tüketiciler yabancı ülkelerin ürünlerini 

çekici ve gözalıcı bulurken,  yüksek tüketici etnosentrizmi eğilimine sahip tüketiciler,  

yabancı ülkelerin ürünlerini almayı uygunsuz bulmaktadırlar. Çünkü bunun kendi ülke 

ekonomilerine ve yerli ürünlerine zarar vereceğini düşünmektedirler (Schiffman ve 

Kanuk, 2004: 136 ). 

C. MODA KAVRAMI 

İnsanların doğal şartlardan korunma ve örtünme amacı ile başlayan giyim 

serüveni günümüzde farklı bir boyut kazanmıştır. Giysi, çevre koşullarının çeşitli 

olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla örtünme ihtiyacı duyan ilk insanların belki de 

elde ettikleri ilk nesnedir. 
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Başlangıçta çok sade bir biçimde ortaya çıkan bu örtünüş, zamanla estetik ve 

standart kalıplaşma halini alan giyinmeye dönüşmüştür (Ağaç ve Çeğindir, 2006: 2).   

Çevre koşullarının çeşitli olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla örtünme 

şeklinde başlayan giyimin, zamanla daha fonksiyonel olması gerekliliği duyulmuştur. 

Giyim, toplumun değer yargılarını ve giyenin kişilik özelliklerini yansıtır hale gelmiş,  

zaman içerisinde toplumlara göre sürekli değişime uğramıştır. Bu değişimler “giyimde 

moda” olgusunu ortaya çıkarmıştır.  Hızlı değişim sürecine girmiş toplumlarda gerek 

sosyal gerekse kültürel olaylardan etkilenerek,  bu değişimin aynı hızla giysiye yansıdığı 

ve yaygınlaştığı görülmüştür.  Toplumsal açıdan bakıldığında  “giyimde moda”  

olgusunun etkileşim sonucu yayıldığı, toplumun değer yargılarını yansıttığı ve toplumun 

uygarlık seviyesini simgelediği görülmektedir (Uslu, 1998: 52). 

Moda,  kendi simgesel hareketlerine uygun olanları bulup görünürdeki 

kimliklerini değiştirmeye (Davis, 1997: 38), onları bir benlik imgesinden vazgeçirip bir 

başkasını benimsetmeye, o zamana kadar çirkin sayılanın güzel, güzel sayılanın çirkin 

görünmesini sağlamaya çalışır (Davis, 1997: 38-39).  

  İlk moda analizlerinden birini yapan Simmel’e göre moda; değerlerin, metaların 

ve stillerin üst toplumsal katmanlardan orta ve alt tabakalara doğru yayılma sürecidir.  

Moda başlangıçta yeniyi, şimdi olanı, estetik olarak iyi olanı üst tabakalarda temsil 

ederken, orta ve alt tabaklara doğru indikçe bu niteliklerini kaybeder.  Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken husus, kot pantolon örneğinde (başlangıçta rıhtım işçilerinin 

giysisi olan kot pantolon 1960’ların sonlarında tüm dünyada popüler olmuştur) olduğu 

gibi moda döngüsünün içeriği her zaman üst tabakada meydana gelmez. Moda bir stilden 

diğer stile tekrarlanarak dönüşür. Bir stil düşüşe geçerken diğeri yükselir. Döngü, bir 

modanın,  kıyafette bir unsurun ortaya çıkışından yerini bir başka stile bırakmasına kadar 

geçen evreleri içine alan zaman dilimidir. Bir toplumda moda döngüsünün birden fazla 

olması ve bunların birbirinin üzerine gelmesi olasılığı vardır. Moda döngüsüne, kadın 

giyiminde etek boylarının, renklerin değişmesi örnek olarak verilebilir (Zorlu, 2006: 214-

215).   
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  Modanın yayılmasında cinsiyet açısından kadınlar, yaş olarak da gençlerin bir 

önceki nesilden farklılaşma, ebeveynden bağımsızlık kazanma istekleri moda stillerinin 

gelişimi için açık bir kapıdır.   

Modayı başlatan tasarımcılar-sanatçılar toplumda ortaya çıkan kimlik 

istikrarsızlıklarını modayla dışa vurmaya,  ifadelendirmeye,  simgelendirmeye,  

çarpıtmaya ya da yüceltmeye çalışırlar. Bu bağlamda toplumsal kimliği sınıf, statü, 

cinsellik vb. birçok simgeyi kapsayacak şekilde inşa edebilirler. Örneğin alt sınıftan bir 

gencin markalı ürünler giyerek zenginmiş gibi görünmeye çalışması ya da üst sınıf 

gençlerin yoksulluk simgesi haline gelmiş yırtık ve solmuş blue jeanleri giymesi gibi.  

    Sonuç olarak moda, topluluğu belirleyen varlıksal biçimlerdir: Giyinmek, 

beslenmek barınmak vb.  

 Moda ihtiyaçtan çok tüketim malı üreten bir toplumda önem kazanır. Dolayısıyla 

ihtiyaçtan fazla olan bu ürünlerin bolluğu, bu ürünleri temel işlevlerinden koparır. 

Örneğin;  giyim biçimimiz,  arabamız,  evimiz,  parfümümüz toplumdaki yerimizin birer 

göstergesidir (Bayçu ve Uluyağcı, 2005: 81). 

D. MODA TÜKETİCİ TİPLERİ VE DAVRANIŞLARI  

Moda tüketici tipleri, yaratılan moda tasarım ve markaların yaşam döngüsünde 

önemli bir rol üstlenmektedirler. Teorik ve pragmatik yaklaşımlarca, moda tüketicileri 

yeni ürünlere karşı gösterdikleri ilgi ile ilişkili olarak sosyal ortamda değişim ajanları 

olarak görülmektedirler. Moda tüketici tiplerinden, öncüler ve ilk benimseyenler 

çoğunlukla moda fikir liderleri olmakta ve moda yaşam eğrisinin ilk safhalarında sosyal 

etkileşim anlamında önem yaratan konumdadırlar (Sproles, 1974: 469). 

  Yaratıcılığın, bir kişisel özellik olduğu ve tüm insanların yeni obje veya fikirleri 

kendi bireysel deneyimleri doğrultusunda benimsemekte oldukları savunulmaktadır. Buna 

bağlı olarak, tüketicilerin algılama önceliğine göre, yeni mal, hizmet ve çalışmalar aslında 

yeni mal ve hizmet oluşturan pazarlamacılar için esas bir başarıdır. Pazarlamacılar, yeni 

oluşturdukları ürünleri piyasada azınlık bir grubun satın alınacağını bilirler ve başarının 

bu öncü grubun profillerine etki eden faktörlere ve davranış biçimlerinin çözümlenmesine 

bağlamaktadırlar (Goldsmith ve Flynn, 1992: 42-43). 
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Rogers, moda tüketici tiplerini: öncüler, ilk uyum gösterenler, takipçiler ve 

ilgisizler olarak dört ayrı tipte gruplandırmaktadır. Genelde toplumda, az oranda öncüler 

ve ilk uyum gösterenler bulunmaktadır. Diğer bireyler ise, sosyalleşme ve kabul görme 

baskısı ile hareket eden moda takipçileri ve sosyal ortama duyarsız olan ilgisizlerden 

oluşmaktadır (Birtwistle ve Moore, 2007: 211). 

Öncüler, “sanat dünyasında” yer alan bireyleri ve işletmeleri kapsamaktadır. Bu 

grup tasarımcılardan, moda editörlerinden, moda butik sahiplerinden, yerel moda 

dükkânlarından ve moda bilinci yüksek bireylerden oluşmaktadır. Bunlar toplumun çok 

küçük bir bölümünü oluştururlar ve genelde daha yüksek gelir seviyesine ve yüksek 

eğitim seviyesine sahip, sosyal yönleri gelişmiş bireylerden oluşmaktadırlar. Öncülerin, 

sosyal kabulleniş beklentileri yoktur. Ana sebepleri, farklı olmak ve ayırt edici özelliklere 

sahip olmaktır. Bireysel özellikleri ve istekleri ön plandadır. Öncüler için tüketim, mevcut 

veya yeni fikir oluşumlarına açık olarak, diğerlerinden etkilenmeden, özgün yaratıcı 

kararlar vererek uygulayabilmektedir (Goldsmith ve Flynn, 1992:  42-43). 

İlk benimseyenler, öncüler ile aynı olarak sosyal faaliyetleri yüksek olan ve 

moda değişim sürecinde kendilerini takip etmeyenlere göre değişim ajanı olarak 

nitelendirilen moda fikir liderlerinden oluşmaktadır. Moda fikir liderleri, öncüler 

grubunda da bulunabilir. Bu anlamda, ilk benimseyenler grubunda yer alan tüketicilerin 

öncüler ile benzer karakteristik özellikleri bulunmaktadır.  İlk benimseyenler, öncülere 

benzer olarak önde gelen moda dergileri editörlerinden, sosyete topluluğundan, film ve 

müzik yıldızlarından, yüksek görünürlüğü olan moda tüketicilerinden oluşmaktadırlar. Bu 

grubun öncülerden önemli bir farkı, sosyal kabullenilmeye özen göstermeleridir. 

Giydikleri kıyafet, kullandıkları kozmetik ürünleri ve diğer ürünlerde kendilerini ifade 

etme biçimlerinde sosyal düzene aykırı olmayı istemezler. Ürün kategorileşmesinde, 

ilgilenim seviyeleri yüksek olduğundan, yeni stilleri hemen algılarlar. Moda hakkında 

sosyal çevrelerinde konuşur, yakın çevrelerini de bu anlamda, güncel moda bilgileri ile 

donatırlar (Summers, 1970: 183,  Solomon ve Rabolt,2004: 96-97). 

Literatürde, moda öncüleri ve ilk benimseyenlerin demografik yapılarına 

bakıldığında, genelde, genç yaştaki tüketici gruplarından oluştukları saptanmıştır 

(Beaudoin, Moore ve Goldsmith, 1998: 194). 
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Moda takipçileri ikiye ayrılmaktadır: “erken çoğulcular” ve “geç çoğulcular”. 

Erken çoğulcular grubu, toplumun düşük oranlı bir kesitini ele alarak, toplum düzeyine 

inmiş, modayı takip etmeye çalışan öncelikli bireylerden oluşmaktadırlar. Moda liderleri, 

bu gruba öncülük ederler. Liderlerin gösterdikleri stilleri görür, alışır ve sonradan 

benimseme eğiliminde bulunurlar. Toplumun diğer kalanları ise geç çoğulcu grubunu 

temsil eder ve hiçbir zaman yeni bir stili benimsemezler. Bu grup içindeki bireylerin 

kültürel baskı sonucu sersemlediği veya moda kurbanlarına dönüşerek, hayal gücüne 

sahip olmayan ve rasyonel yargıdan yoksun olan bireylerden oluştuğu varsayımları 

yapılmıştır (Cholachatpinyo vd, 2002: 20-21). 

İlgisizler grubu, moda ile ilişkili olabilecek her şeye duyarsız bireyleri içinde 

barındırmaktadır. Bu grup içinde yer alanların oranı, aynı öncüler ve ilk benimseyenlerde 

olduğu gibi azı düşük oranlı bir kesimi temsil etmektedir. Bir ürünün demode olması, 

onların ilgilerinin dışındadır. Moda olması faktörünü göz önünde bulundurarak, tüketim 

yapma eğilimleri bulunmamaktadır. Bu grup, moda giyim karşıtı olmayı bir özbilinçlilik 

olarak görmektedir. 1960’lardan bu yana, moda karşıtı olma ve markasız ürün tercih 

ederek kapitalist yapıya karşıt yaklaşımlar gözlemlenmektedir (Şahinoğlu, 2009: 82).  

III. ETNOSENTRİZM VE MODA ÖNCÜLÜĞÜ İLİŞKİSİ: İRAN VE 

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

A. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Modanın günümüzde gençler tarafından yaratılıp yaygınlaştırıldığına ilişkin 

olarak önceki bölümlerde çeşitli görüşler sunulmuştur. Etnosentrizm ise kişilerin tüketici 

olarak tercihlerinde etkili olabilmektedir. Buradan hareketle Erzurum Atatürk ve İran 

Maku Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin “moda öncülükleri ve etnosentrizm 

eğilimleriler belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece moda öncülüğü ile etnosentrizim eğilimi 

arasında ilişki olup olmadığını belirlenmek amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırmanın 

kapsamına Atatürk ve Maku üniversitelerindeki öğrenciler dâhil edilmiştir. Aynı zamanda 

İran ve Türk öğrencilerinin moda öncülü ve etnosentrizim eğilimleri arasında farklılık 

olup olmadığını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Moda ürün kapsamında 

değerlendirilebilecek ürün çeşidi çok geniştir. Bu nedenle öğrencilerin moda öncülükleri 
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bir ürün grubu veya marka dikkate alınmaksızın genel olarak ölçülmeye çalışılmıştır. 

Dolayısıyla elde dilen sonuçlar ürün gruplarına ve diğer tüketicilere genellenemez. 

 

B. Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma modeli Şekil 1’de gösterildiği gibi 

kurulmuştur.  

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

C. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı ve modeli dikkate alınarak aşağıda sunulan 3 adet hipotez 

geliştirilmiştir. 

H1: Etnosentrizm ile moda öncülüğü arasında ilişki vardır. 

H2: Türk ve İran Üniversite öğrencilerin moda öncülükleri arasında farklılık 

vardır. 

H3: Türk ve İran Üniversite öğrencilerin Etnosentrizm eğilimleri arasında 

farklılık vardır. 

D. Araştırmanın Metodolojisi 

1. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın, Atatürk ve Maku üniversitesindeki öğrenciler olmak üzere iki ana 

kütlesi bulunmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Örnek büyüklüğü %95 güven aralığında e=%5 hata payı ile n=400 olarak 

belirlenmiştir (Kurtuluş, 2004:187). Atatürk ve Maku Üniversitelerindeki öğrencilerin 

kıyaslanması yapılacağı için iki üniversiteden elde edilen örneğin büyüklüğünün birbirine 

eşit olmasına dikkat edilmiştir. Anket çalışması 10-25 Ekim 2011 tarihleri arasında 

 

ETNOSENTRİZM 

 

MODA ÖNCÜLÜĞÜ 
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yapılmıştır. 420 kişiye anket uygulanmış, yanlış ve eksik doldurulan anketler elenmiş, 

toplam 400 adet anket değerlendirmeye alınmıştır.  

2. Ön Çalışma 

Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplamasına geçilmeden önce 

Erzurum’da 20 üniversite öğrencisi ile görüşülmüş ve anket formu bu ön anket verilerinin 

değerlendirilmesinin ardından yeniden düzenlenerek son şeklini almıştır. 

3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

Veriler yüz yüze yapılan anket ile toplanmıştır. Anket formu hem Türkçe hem de 

Farsça olarak hazırlanmıştır. Anket formunda 3 grup soru yer almıştır. Bunlardan birinci 

grup sorular; cevaplayıcıların yerel ürünleri tercihleri ile marka tercihlerini belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. İkinci grup sorular; cevaplayıcıların etnosentrizm eğilimlerini ve 

moda öncülüklerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Cevaplayıcıların etnosetrizim 

eğilimlerini ölçmek için, Shimp ve Sharma (1987)’nın geliştirdiği “Cetscale” ölçeği, 

moda öncülüğü ölçmek için ise Goldsmith ve Hofacker (1987) “Moda öncülüğü” ölçeği 

kullanılmıştır. Üçüncü grup sorular ise cevaplayıcının demografik özelliklerini belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Cevaplayıcıların etnosentrizm eğilimleri ve moda yönlülük değişkenleri 5’li likert 

ölçeği (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) ile ölçülmüştür. Veriler 

SPSS 13,0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, t testi ve Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

E. Verilerin Analizi 

1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik özellikleri 

 

Cinsiyet 

Türk İran 

Frekans Yüzde(%) Frekans Yüzde(%) 

Kadın 113 56,5 95 47,5 
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Erkek 87 43,5 105 52,5 

Medeni Durum Frekans Yüzde(%) Frekans Yüzde(%) 

Evli 1 0,5 48 24 

Bekar 199 99,5 152 76 

Toplam 200 100 200 100 

Ankete katılan Türk öğrencilerin; % 56,5’i kadın ve 43,5’i erkek, % 0,5’i evli ve 

% 99,5’i bekardır. İranlı öğrencilerin ise; % 47,5’i kadın ve 52,5’i erkek, % 24’ü evli ve 

% 76’sı bekardır. Ayrıca Türk öğrencilerin yaşlarının medyanı 21 ve aylık harcamalarının 

medyanı 400 TL iken İran’lı öğrencilerin yaşlarının medyanı 22 ve aylık harcamalarının 

medyanı da 300 TL olarak belirlenmiştir. Tablodan görüldüğü üzere İran’lı öğrenciler yaş 

olarak daha büyük ancak daha az harcama düzeyine sahiptirler. 

2. Cevaplayıcıların Marka Tercihleri  

Tablo 2’de ankete katılan cevaplayıcıların marka tercihleri gösterilmiştir. 

Tablo 2: Cevaplayıcıların Marka Tercihleri 

 

Marka Tercihi 

Türk İran 

Frekans Yüzde(%) Frekans Yüzde(%) 

Yerli marka 134 67 37 18,5 

Yabancı marka 66 33 163 81,5 

Toplam 200 100 200 100 

 

Marka tercihlerinde Türk öğrencilerin % 67’si yerli markaları ve %33’ü yabancı 

markaları tercih ederken, İran’lı öğrencilerin % 18,5’i yerli markaları ve %81,5 ‘i yabancı 

markaları tercih etmektedirler. Tablodan görüldüğü gibi yabancı markalı ürünleri tercih 

düzeyi İran’lı öğrencilerde çok daha yüksektir. 

3. Ölçeklerin Güvenilirliği 

Araştırmada kullanılan moda öncülüğü ve etnosentrizm ölçeklerinin 

güvenilirlikleri Cronbach Alfa ile test edilmiştir. Test sonucunda moda öncülüğü 

değişkenlerinden “alışveriş esnasında satış elemanlarının önerdiği yeni moda ürünleri 

hemen alırım” ifadesi ile etnosentrizm değişkenlerinden ise “Türkiye’de sadece 
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Türkiye’de üretilmeyen, İran’da sadece İran’da üretilmeyen giysiler satılmalıdır” ifadeleri 

alfa değerleri düşük çıktığı için çıkartılmıştır. Ölçeklere ait Cronbach alfa güvenilirlik 

katsayıları değerleri tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Ölçeklerin Cronbach Alfa Güvenirlilik Değerleri 

Değişken Soru Sayısı Alfa Değeri 

Moda Öncülüğü 5 0,784 

Etnosentrizm 10 0,869 

 

4. Etnosentrizm ile Moda Öncülüğü Arasındaki İlişkiler 

Cevaplayıcıların moda öncülüğü ile tüketici etnosentrizmi eğilimleri arasındaki 

ilişki incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Etnosentrizm ile Moda Öncülüğü Arasındaki İlişkiler 
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Yabancı markalı giyim 

ürünleri yerine, yerli 

giyim ürünleri satın 

alınmalıdır 

Kor.K. 

p. 

n 

0,002 

0,964 

400 

-0,132** 

0,001 

400 

-0,100* 

0,014 

400 

-0,116** 

0,005 

400 

-0,123** 

0,002 

400 

Türkiye de üretilen 

giysileri satın almak 

Türkiye ekonomisini 

canlandırır.   

Kor.K. 

p. 

n 

0,032 

0,443 

400 

-0,070 

0,092 

400 

-0,023 

0,581 

400 

-0,056 

0,185 

400 

-0,071 

0,088 

400 

Yerli marka ürünleri her 

zaman için ilk 

tercihimdir 

Kor.K. 

p. 

n 

0,024 

0,554 

400 

-0,132** 

0,001 

400 

-0,058 

0,155 

400 

-0,058 

0,152 

400 

-0,091* 

0,025 

400 

Yerli olmayan ürünleri 

satın almak 

hemşericiliğe aykırıdır 

Kor.K. 

p. 

n 

0,013 

0,746 

400 

0,025 

0,536 

400 

0,001 

0,984 

400 

-0,019 

0,648 

400 

-0,051 

0,211 

400 
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** p < 0,01   -  * p < 0,05 

 

Atatürk ve Maku üniversitesi öğrencilerinin moda öncülükleri ile etnosentrizm 

eğilimleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; “Yabancı markalı giyim ürünleri yerine, yerli 

giyim ürünleri satın alınmalıdır” görüşü ile “Benim yeni moda giysilerim 

arkadaşlarımınkinden daha çoktur”, “Arkadaşlarıma göre yeni moda ürünlerden en erken 

ben haberdar olurum”, “Yeni tasarımlardan en önce ben haberdar olurum”, “Dikkat 

çekici, modaya uygun bir stilimin olmasını arzu ederim” ifadeleri arasında istatistiki 

Yabancı markalı 

giysileri satın almak 

Türk vatandaşının işsiz 

kalmasına neden olur. 

Kor.K. 

p. 

n 

0,007 

0,868 

400 

0,022 

0,593 

400 

-0,016 

0,690 

400 

0,007 

0,856 

400 

-0,028 

0,498 

400 

Türkiye de her zaman 

Türk yapımı giysiler 

satılmalıdır 

Kor.K. 

p. 

n 

0,086
* 

0,034 

400 

-0,030 

0,469 

400 

0,030 

0,462 

400 

0,021 

0,600 

400 

-0,035 

0,387 

400 

Türkiye’nin kalkınması 

için Türkiye’de üretilen 

yerli ürünler tercih 

edilmelidir 

Kor.K. 

p. 

n 

0,058 

0,156 

400 

-0,018 

0,666 

400 

0,002 

0,957 

400 

0,004 

0,923 

400 

-0,019 

0,649 

400 

Her zaman yerli ürün 

tercih etmek en iyi satın 

alma davranışıdır 

Kor.K. 

p. 

n 

0,055 

0,172 

400 

-0,024 

0,559 

400 

-0,001 

0,971 

400 

0,006 

0,890 

400 

-0,055 

0,179 

400 

Zorunlu haller dışında, 

diğer şehirlerden ve 

yabancı markalardan 

satın alımı veya ticareti 

olmamalıdır 

Kor.K. 

p. 

n 

0,036 

0,371 

400 

-0,014 

0,724 

400 

-0,043 

0,300 

400 

0,034 

0,410 

400 

-0,008 

0,842 

400 

Pahalı olabilir fakat yine 

de yerli giyim ürünlerini 

tercih ederim. 

Kor.K. 

p. 

n 

0,046 

0,258 

400 

-0,048 

0,238 

400 

0,045 

0,271 

400 

0,011 

0,782 

400 

-0,044 

0,276 

400 
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bakımdan negatif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre 

moda öncülüğü yüksek olanlar, yerli marka giyim ürünleri satın alınması gerektiğini 

düşünmemektedirler. Diğer bir ifadeyle yerli ürünleri tercih etmektedirler. 

 “Benim yeni moda giysilerim arkadaşlarımınkinden daha çoktur”, “Dikkat 

çekici, modaya uygun bir stilimin olmasını arzu ederim” ifadeleri ile “Yerli marka ürünler 

her zaman için ilk tercihimdir” seçenekleri arasında anlamlı ve fakat negatif yönlü bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Yani moda öncülüğü eğilimi yüksek olanların giyimde ilk 

tercihleri yerli marka ürünler değildir. “Mağazalara yeni moda bir ürün geldiğinde hemen 

ilgilenirim” ifadesi ile “Türkiye de her zaman Türk, İranda her zaman İran yapımı giysiler 

satılmalıdır” ifadeleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna 

göre mağazalarda yeni moda ürünleri araştıranlar her zaman yerli ürünlerin satılmasını 

istemektedirler. Dolayısıyla araştırmanın H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

5. Üniversite Öğrencilerinin Moda Öncülüğü Açısından Farklılıkları  

Atatürk ve Maku üniversite öğrencilerinin moda öncülükleri arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Türk ve İran Üniversite Öğrencilerinin Moda Öncülüğü Açısından 

Farklılıkları 

Değişkenler  Ortalama Standart  

Sapma 

Sig. 

Mağazalara yeni moda bir 

ürün geldiğinde hemen 

ilgilenirim 

Türk Öğrenciler 3,26 1,16 0,103 

 İranlı 

Öğrenciler 
3,05 1,39 

Benim yeni moda 

giysilerim 

arkadaşlarımınkinden daha 

çoktur 

Türk Öğrenciler 2,65 1,04 0,001 

 İranlı 

Öğrenciler 3,03 1,19 

Arkadaşlarıma göre yeni 

moda ürünlerden en erken 

ben haberdar olurum 

Türk Öğrenciler 2,47 1,09 0,179 

İranlı 

Öğrenciler 
2,63 1,20 
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Yeni tasarımlardan en önce 

ben haberdar olurum 

Türk Öğrenciler 2,47 1,13 0,292 

 İranlı 

Öğrenciler 
2,59 1,13 

Dikkat çekici, modaya 

uygun bir stilimin olmasını 

arzu ederim 

Türk Öğrenciler 3,48 1,22 0,877 

 İranlı 

Öğrenciler 
3,50 1,35 

 

Atatürk ve Maku üniversitesi öğrencilerinin moda öncülüğü açısından aralarında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmış “benim yeni 

moda giysilerim arkadaşlarımınkinden daha çoktur” ifadesi istatistiki açıdan anlamlı bir 

farklılık göstermiştir. Analiz sonuçlarına göre “yeni moda giysilerim 

arkadaşlarımınkinden daha çoktur” ifadesine İranlı öğrencilerin katılımı daha yüksek 

çıkmıştır. Dolayısıyla araştırmanın H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

6. Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrizm Eğilimleri Açısından 

Farklılıkları  

Atatürk ve Maku üniversitesi öğrencilerin etnosentrizm eğilimleri arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 6’de gösterilmiştir 

Tablo 6: Atatürk ve Maku Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrizm Eğilimleri 

Açısından Farklılıkları 

Değişkenler  Ortalama Standart  

Sapma 

Sig. 

Yabancı markalı giyim 

ürünleri yerine, yerli giyim 

ürünleri satın alınmalıdır 

Türk 

Öğrenciler 
3,62 1,21 

0,000 

İranlı 

Öğrenciler 
2,90 1,38 

Türkiye de üretilen 

giysileri satın almak 

Türkiye ekonomisini 

canlandırır.   

Türk 

Öğrenciler 
4,18 0,96 

0,000 

İranlı 

Öğrenciler 
3,62 1,17 
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Yerli marka ürünleri her 

zaman için ilk tercihimdir 

Türk 

Öğrenciler 
3,44 1,15 

0,000 

İranlı 

Öğrenciler 
2,87 1,31 

Yerli olmayan ürünleri 

satın almak hemşericiliğe 

aykırıdır 

Türk 

Öğrenciler 
2,42 1,14 

0,136 

İranlı 

Öğrenciler 
2,60 1,32 

Yabancı markalı giysileri 

satın almak Türk 

vatandaşının işsiz 

kalmasına neden olur. 

Türk 

Öğrenciler 
2,73 1,15 

0,021 

İranlı 

Öğrenciler 
3,02 1,33 

Türkiye de her zaman Türk 

yapımı giysiler satılmalıdır 

Türk 

Öğrenciler 
2,66 1,19 

0,905 

İranlı 

Öğrenciler 
2,67 1,31 

Türkiye’nin kalkınması 

için Türkiye’de üretilen 

yerli ürünler tercih 

edilmelidir 

Türk 

Öğrenciler 
3,56 1,16 

0,036 

İranlı 

Öğrenciler 
3,30 1,30 

Her zaman yerli ürün tercih 

etmek en iyi satın alma 

davranışıdır 

Türk 

Öğrenciler 
2,98 1,16 

0,967 

 

İranlı 

Öğrenciler 
2,98 1,26 

Zorunlu haller dışında, 

diğer şehirlerden ve 

yabancı markalardan satın 

alımı veya ticareti 

olmamalıdır 

Türk 

Öğrenciler 
2,60 1,17 

0,221 

İranlı 

Öğrenciler 2,75 1,27 

Pahalı olabilir fakat yine de 

yerli giyim ürünlerini 

Türk 

Öğrenciler 
2,81 1,16 

0,431 
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tercih ederim. İranlı 

Öğrenciler 
2,71 1,36 

 

Tablo’da görüldüğü gibi “Yabancı markalı giyim ürünleri yerine, yerli giyim 

ürünleri satın alınmalıdır”, “Türkiye de üretilen giysileri satın almak Türkiye, İran da 

üretilen ürünleri almak İran ekonomisini canlandırır”, “Yerli marka ürünleri her zaman 

için ilk tercihimdir”, “Yabancı markalı giysileri satın almak Türkiye’de Türk, İran da İran 

vatandaşının işsiz kalmasına neden olur”, “Türkiye’nin kalkınması için Türkiye’de 

İran’ın kalkınması için İran da üretilen yerli ürünler tercih edilmelidir” ifadelerinde Türk 

ve İranlı öğrenciler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Ortalamalar açısından değerlendirildiğinde “Yabancı markalı giysileri satın almak 

Türk vatandaşının işsiz kalmasına neden olur”, ifadesine Türk öğrenciler katılmamakta, 

fakat bu ifadeye İranlı öğrenciler katılmaktadırlar. Ancak anlamlı farklılık gösteren 

“Yabancı markalı giyim ürünleri yerine, yerli giyim ürünleri satın alınmalıdır”, “Türkiye 

de üretilen giysileri satın almak Türkiye, İran da üretilen ürünleri almak İran ekonomisini 

canlandırır”, “Yerli marka ürünleri her zaman için ilk tercihimdir”, “Türkiye’nin 

kalkınması için Türkiye’de İran’ın kalkınması için İran’da üretilen yerli ürünler tercih 

edilmelidir” ifadelerine katılım düzeyi Türkiye’de İranlı öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmıştır. Dolayısıyla araştırmanın H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

 SONUÇ ve ÖNERİLER  

             Bu araştırma’da etnosentrizm ile moda öncülüğü arasındaki ilişki ile Atatürk ve 

Maku üniversite öğrencilerinin etnosentrizm eğilimleri, moda öncülüğü arasında farklılık 

olup, olmadığı araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Anketi cevaplayan Türk öğrencilerin; % 56,5’i kadın, % 99,5’i bekar ve aylık 

harcamaları 400 TL yaş medyanı 21’dir. İranlı öğrencilerin ise; %52,5’i erkek, % 76’sı 

bekar, aylık harcamaları 300 TL ve yaş medyanı 22 olarak belirlenmiştir. 

Moda öncülüğüne ilişkin ortalamalar değerlendirildiğinde İranlı öğrencilerden 

elde edilen ortalama değerleri daha yüksek çıkmıştır. Bununla beraber; “Benim moda 

giysilerim arkadaşlarımınkinden daha çoktur” ifadesine katılım açısından İranlı ve Türk 

öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. 
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Etnosentrizim eğilimi ile ilgili sonuçlara göre “Yabancı markalı giyim ürünleri 

yerine, yerli giyim ürünleri satın alınmalıdır”, “Türkiye de üretilen giysileri satın almak 

Türkiye, İran da üretilen ürünleri almak İran ekonomisini canlandırır”, “Yerli marka 

ürünleri her zaman için ilk tercihimdir”, “Türkiye’nin kalkınması için Türkiye’de Türk, 

İranın kalkınması için İran da üretilen yerli ürünleri tercih edilmelidir” ifadelerine katılma 

konusunda İran ve Türk öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Buna göre 

Türk öğrenciler İranlı öğrencilere göre daha fazla etnosentrik eğilim göstermektedirler. 

İranlı öğrenciler sadece “Yabancı markalı giysileri satın almak İran vatandaşının 

işsiz kalmasına neden olur”, ifadesine Türk öğrencilerden daha yüksek oranda 

katılmışlardır. Bu sonuca göre İranlı öğrenciler yabancı markalı giysiler almanın İran 

vatandaşlarının işsiz kalmasına neden olduğunu düşünmektedirler yorumunu yapabiliriz. 

Elde edilen bir başka sonuca göre; moda öncülüğü yüksek olanlar “Yabancı 

markalı giyim ürünleri yerine, yerli giyim ürünleri satın alınmalıdır” ifadesine 

katılmamaktadırlar. Moda bilgisi ve ilgisinin yüksek olması, bir tüketicinin moda fikir 

lideri olması ve dolayısıyla öncüler ve ilk uyum gösterenler grubunda yer alması 

konusunda etkilidir ve modayla ilgilenen öğrenciler için yabacı markalar daha fazla 

dikkat çekici olarak kabul edilmektedir. 

Tüketici etnosentrizmi kavramına gelince,  etnosentrik eğilim içerisinde olan 

tüketicilerin her zaman için kendi ülkelerinin ürünlerini alma eğilimi içerisinde olduğu 

bilinen bir gerçektir, tüketiciler yerli markada çeşidin fazla olmaması ve yerli ürünün 

daha pahalı olması nedeniyle yabancı markaları tercih etmektedirler. Ancak İran ve Türk 

öğrencileri karşılaştırıldığında Türk öğrencilerin etnosentrizim eğilimi daha yüksek 

olarak belirlenmiştir. 

Yerli firmaların yabancı firmalarla rekabet edebilmesi ve tüketicinin yerli ürünleri 

daha çok tercih etmesinin sağlanması için tüketicilerin gözünde ülke imajının daha 

olumlu hale getirilmesine çalışılmalıdır. Bu bağlamda, yarışmalar düzenlenmeli 

işletmeler reklam yapmaya, marka yaratmaya, ulusal ve uluslar arası fuarlara katılmaya 

teşvik edilmelidir. Bunların yanında moda yaratma ve stilist yetiştirme okulları, kursları 

yaygınlaştırılmalı ve büyük pazarlarda işletmelerin defile yapması sağlanmalıdır. 

İşletmeler ürün çeşitlendirmeye, kaliteyi yükseltmeye, maliyet dolayısıyla fiyatları 
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aşağıya çekmeye özendirilmelidir.  Ancak bu şekilde ürün kalitesi ve buna bağlı olarak 

algısı diğer ülkelerinkine göre yükselecek ve tüketiciler yabancı markalar yerine yerli 

markaları daha çok tercih edebileceklerdir. 
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TUZLUCA İLÇESİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ÜZERİNE  

BİR UYGULAMA 

Kerem KARABULUT* 

 

Özet 

 

Iğdır iline bağlı Tuzluca ilçesi, Cumhuriyet döneminin ilk ilçelerindendir 

(1923). Tuzluca’nın bu tarihine yakışır bir gelişme trendi gösteremediği anlaşılmaktadır. 

Bunun değişik sebepleri vardır. 1991 öncesinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin (SSCB) sınırında yer almasından dolayı bir anlamda ihmal edilmesi gereken 

bir konumda olmuştur. Diğer taraftan, Tuzluca ilçesi, tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinin azgelişmişlik kaderini paylaşmıştır. Ayrıca, Devletin genel olanakları da 

Tuzluca gibi ilçeleri veya bölgeyi kalkındıracak yatırımları yapmaya muktedir 

olmamıştır. 1991 sonrasında ise SSCB’nin dağılmasıyla hem Doğu Anadolu Bölgesi hem 

de Iğdır ili ve onun en büyük ilçesi olan Tuzluca ciddi avantajlar yakalamıştır. Bunların 

başında, Nahcivan üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleriyle yapılabilecek ticaret 

ve diğer fırsatlar gelmektedir. Ayrıca, SSCB tehlikesi kalktığı için devletin bölgede 

yatırım yapma istekliliği ve ekonomik imkanları artmıştır. Diğer taraftan, yoğun göç 

yaşayan Tuzluca insanı, ekonomik olarak zenginleşmiştir ve ilçeye olan duygusal 

bağlılıklarını devam ettirmektedirler. Yine, dünyada doğal yaşama yönelik artan ilgi, 

Tuzluca gibi bakir alanların önemini artırmıştır. Şimdi yapılması gereken ise; mevcut 

olanakların etkin çalışma ve organizasyonlarla değerlendirilmesidir. Tuzluca’daki mevcut 

durumu, cari beklentileri ve çözüm yollarını tespit ederek daha iyiye ulaşma çabalarına 

katkı anlamında ele alınan bu çalışma, ilçede sosyo-ekonomik değerlendirme anlamında 

ilk olacaktır. Çalışmanın uygulama sonuçları, 385 hane halkına anket uygulanarak elde 

edilmiştir. Daha sonra bu veriler SPSS programında analiz edilmiş ve tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Sosyo-Ekonomik Araştırma 

 

                                                             
* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim 

Üyesi. 
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AN APPLICATION ABOUT SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF TUZLUCA 

DISTRICT 

Abstract 

The Tuzluca district of Igdir is one of the first districts of Republican era 

(1923). Tuzluca district hasn’t shown a development process as needed. There are several 

reasons for this. Prior to 1991, due to the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) has 

been neglected. 

On the other hand, Tuzluca district shared The fate of all of underdevelopment in Eastern 

and Southeastern Anatolia Regions. In addition, the general possibilities of the state could 

not develop Tuzluca or region. After 1991, with the dissolution of the USSR both Eastern 

Anatolia Region and the province of Igdir and its largest district Tuzluca has achieved a 

significant advantage. Among these, trading with Nakhichevan, Azerbaijan and Central 

Asian countries and other opportunities are coming. Moreover, the danger of the Soviet 

Union ceased and economic opportunities for the state's willingness to invest in the 

region has increased. On the other hand, many people living in Tuzluca have migrated. 

These people are becoming rich.In addition, they continue to love the county. However, 

the growing interest in the natural life around the world, has increased the importance of 

pristine areas, such as Tuzluca. The challenge now is to evaluate the best available 

opportunities. In this study, the current situation in Tuzluca, current expectations and 

ways of solution is investigated. The first will be the county in terms of socio-economic 

evaluation. Implementation results of the study were obtained by surveys from 385 

households. Then, these data have been analyzed and discussed in the SPSS program. 

Key Words: Igdir Province, Tuzluca District, Socio-Economic Research 

 

1. GİRİŞ 

 Tuzluca ilçesi sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin 872 ilçesi 

arasında 677. sırada yer alan bir ilçesidir. Buna rağmen, ilçenin kalkınmasını sağlayacak 

önemli iç potansiyelleri de vardır. Bunlar arasında öne çıkanlar ise, tarım ve hayvancılık, 

Kafkasya ve İran pazarına yönelik ticaret, turizm ve ucuz emek girdisi avantajlı ve kamu 

destekli olarak özellikle bölgesel pazarlara yönelik yapılacak üretim gelmektedir. Ancak, 
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bu potansiyellerin değerlendirilebilmesi için devletin maksimum düzeyde ilçe ve 

bölgenin alt yapı yatırımlarını tamamlaması gerekliliği vardır. 

1950’lerden sonra kalkınma konusu ülkelerin yoğun ilgi alanlarını 

oluşturmuştur. 1980’lerden sonra da özellikle yerel kalkınma konusunda önemli literatür 

oluşmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda kabul gören yerel kalkınma politikalarının 

esası, yerel potansiyellere dayalı kalkınma politikalarının doğru ve etkili olacağı 

konusunda yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, Tuzluca ilçesinin kalkınmasını sağlayacak 

en etkin yöntemin öncelikle ilçenin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesiyle 

olacağı söylenebilir. İlçenin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi için de 

sorunların bilinmesine ve var olan potansiyellerin sorunların çözümünde etkili 

kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu bağlamda ele alınan çalışma, bir anlamda ilçenin genel 

profilini, sorunları ve beklentileri ortaya koyarak, ilgili birimlerin çözüm üretmesi 

konusunda yol gösterici olmayı hedeflemektedir.  

 

2. İLÇENİN TEMEL SOSYO-EKONOMİK SORUNLARINA YÖNELİK 

UYGULAMA SONUÇLARI  

Bu bölümde, Tuzluca ilçesinde yaşayanlara yönelik olarak yapılan saha 

araştırmasının sonuçları yüzdeler ve ortalamalar cinsinden temel konular itibarıyla 

sunulmaktadır.  

2.1- Çalışmanın Amacı, Yöntemi, Kapsamı ve Temel Hipotezi 

Bu çalışmanın temel amacı, daha yaşanabilir bir ilçe oluşturulabilmesi için 

nelerin yapılması gerekliliğini, beklentilerin ve sorunların neler olduğunu ve çözüm 

yollarının nasıl bulunabileceğini tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaçla, ilçede yaşayan 

hane halkları kapsama alınarak anket yöntemi kullanılmıştır ve çalışmanın temel hipotezi 

ise; 

“Tuzluca ilçesinde sosyo-ekonomik yetersizlikler mevcuttur, ancak kaynaklar 

bunları çözmeye yetecek düzeyde değildir” şeklinde belirlenmiştir. 

 

2.2-Veri Seti Oluşturulması 

369 olarak belirlenen anket sayısı, eksiklikler olabileceği dikkate alınarak 400 

olarak belirlenmiştir. Ancak, bir kısım değerlendirilmeye uygun olmayan anketler 
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çıkarıldıktan sonra, toplam 385 anket analize tabi tutulmuş ve sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

 

2.3-Verilerin Analizi 

Verilerin analizi, anketlerdeki cevapların bilgisayar ortamında 

değerlendirilmesiyle elde edilen bilgiler tek tek başlıklar halinde sunularak yorumlanma 

şeklinde aşağıdaki tablolar yardımıyla yapılmıştır. 

 

2.3.1- CİNSİYET  

Cevaplayıcıların % 71,2’si erkek, %28,1’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Erkek 

cevaplayıcıların çoğunlukta olması ilçenin ve bölgenin genel yapısı ve çalışma hayatında 

erkeklerin çoğunlukta olmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Buna 

rağmen, %28,1’lik bayan cevaplayıcı olması da anlamlıdır. 

 

2.3.2-YAŞ 

Tuzluca’da nüfusun büyük bir kısmını 18-33 yaş arası bireyler oluşturmaktadır 

(%20,4+ %25,6 =%46). Geriye kalan ise 34 yaş ve üstü kişilerden oluşmaktadır. 

 

2.3.3- EĞİTİM DURUMU 

eski ortaokul mezunlarının da günümüzdeki ilköğretim içinde değerlendirilmesi 

yapıldığında, Tuzluca ilçesinde önemli bir çoğunluğunun ilköğretim mezunlarından 

oluştuğu anlaşılmaktadır (%35,3). Sadece okur-yazar olanların oranının %23,8 gibi bir 

oranda çıkması dikkat çekicidir. Bunun anlamı, Tuzluca ilçesinde eğitim açısından 

önemli bir eksikliğin olduğudur. İlçe, Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesine 

yakın bir bölgede yer almasına rağmen, Lisansüstü eğitime sahip 1 kişi bulunmaktadır. 

Bu durum, eğitim konusunda ciddi girişimlerin yapılması zorunluluğunu ortaya 

koymaktadır. Eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve özellikle ilçedeki üniversite 

mezunlarının %14,8 olan oranının %30-40’lara çıkarılması için Kaymakamlık ve 

Belediyenin koordineli ve gelir düzeyi düşük olan ilçe halkının okuyan çocuklarına burs 

olanaklarının fazlalaştırılması çabası içerisinde olması gerekmektedir. 
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2.3.5- EVLİLİK YAŞI 

Tuzluca ilçesindeki evliliklerin %76,3’nün 24 yaşından önce yapıldığı bunun 

%22,3’ünün ise 18 yaşından daha önce yapıldığı görülmektedir. İş sahibi olma ya da 

eğitimini tamamlama aşaması olarak kabul edilebilecek yaş olan 24 yaş sonrası 

evliliklerin oranı ise %23,7’dir. Erken evlilik olarak adlandırılabilecek 24 yaş öncesi 

evliliklerin yüksek olması, ilçenin geleneksel yapısıyla açıklanabilir ve hem orta 

öğretimin hem de üniversite eğitiminin engelleyicisi olarak değerlendirilebilir. Gençlerin 

eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve eğitime verilecek anlamlı katkılarla erken evliliklerin 

önlenmesi sağlanabilir. Özellikle ebeveynlerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar 

evliliklerin eğitim sonrasına ötelenmesine katkı yapabilecektir. Evlilik yaşı konusunda 

bilgi vermeyenlerin oranının %22,1 gibi yüksek bir oran olması, erken evlilik dolayısıyla 

karşılaşılabilecek yasal sorunlardan korku sebebiyle cevap vermeme şeklinde kendini 

göstermiş olabilir ya da konu mahrem olarak algılanan bir durum olarak değerlendirilmiş 

de olabilir. 

 

2.3.6- EŞİN AKRABA OLUP OLMAMASI 

Katılımcıların %31,2’sinin eşi akrabasıdır. Bu durum, ilçedeki geleneksel 

yapının önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle arazi ve ev gibi gayri menkullerin 

yabancıya gitmemesi, ilçenin küçük olması dolayısıyla başka insanlarla tanışma 

olanağının azlığı ve ebeveynlerin isteği gibi sebepler akraba evliliklerinin çok olmasını 

sağlıyor olabilir. Üstteki tabloda evlilik yaşının düşük olması da akraba evliliği ile 

ilişkilendirilebilir. 

 

2.3.7- SAHİP OLUNULAN ÇOÇUK SAYISI 

Tuzluca ilçesinde, 5 ve üzeri sayıda çocuk sahibi olanların oranı %27,7’dir. 

Bunun anlamı, ilçede çok çocukluluk yaygındır. Çalışma ilçe merkezinde yapıldığı için 

bu oran genel durumu yansıtmaz. Çünkü köylerdeki aile büyüklüklerinin daha yüksek 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum, ilçenin geleneksel tarımla uğraşan aile yapısının 

doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çocukların eğitim düzeyinin artırılması ve 

Iğdır üniversitesinin gelişmesiyle topluma yönelik yapılacak bilinçlendirme 

çalışmalarıyla “optimal çocuk sayısı” (her yönüyle yetiştirilebilir sayı) yakalanabilir.   
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2.3.8- MESLEK DAĞILIMI 

Meslek dağılımında en önemli pay %18,8 ile memurlara ve %18,5 ile çiftçilere 

aittir. Üçüncü sırada ise %10,4 ile serbest meslek sahipleri gelmektedir. İşçi, memur, 

esnaf, çiftçi ve hatta serbest meslek sahiplerinin emeklilik hakkının olduğu Türkiye 

gerçeğine göre,  ilçedeki emeklilerin oranının %4,1 gibi düşük bir oran da kalması, ilçede 

emeklilik sonrası yaşanmadığına işaret etmektedir. Bu hem ilçe ve yörede yaşanan göçün 

doğal bir sonucu hem de ilçenin yaşanabilir bir yer olmaktan uzak olduğuna işaret 

etmektedir. 

 

2.3.9- AYLIK GELİR DURUMU 

Ankete katılanların aylık gelirlerinin ne kadar olduğu sorulmuş ve verilen 

bilgiler doğrultusunda aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. 

Tablo 1: Aylık Gelir Dağılımı 

Gelir Aralığı Sayı % Geçerli % 

300 ve altı 158 41,0 45,0 

301-600 51 13,2 14,5 

601-900 43 11,2 12,3 

901-1200 42 10,9 12,0 

1201-1500 37 9,6 10,5 

1501 ve üstü 20 5,2 5,7 

Cevapsız 34 8,8 - 

Toplam 385 100,0 100,0 

 

Görüldüğü gibi, 300 TL ve altında aylık gelir elde edenlerin oranı % 45’dir. 

Yine 1500 TL ve üstünde gelir elde edenlerin oranı ise sadece %5,7’dir. Buna göre, ilçede 

“geçimlik tarım” (yaşamaya yetecek kadar tarımsal üretim) toplumu özellikleri 

görülmektedir. 

2010 yılı verilerine göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 

yaklaşık 2500 TL ve açlık sınırının ise 750 TL olduğu dikkate alındığında, Tuzluca’da 

tam bir fakirliğin hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Öztüketimin yaygınlığı ve geleneksel 

aile içi yardımlaşma ve dayanışma ile kısmen giderilebilen bu fakirlik sorunu uygun 

çözüm yollarıyla giderilemezse, hem göç devam edecektir hem de sosyo-ekonomik 
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sorunların çoğalmasına sebep olacaktır. Gelir düzeyinin çok düşük olduğu ilçede ticari 

canlılık ve yaşanabilir bir ortam yaratılması da zorlaşmaktadır. İlçede mevcut kaynakların 

rasyonel değerlendirilmesine yönelik kamu öncülüğünde yapılacak üretime yönelik 

çalışmalarla fakirlik sorununun giderilmesi mümkündür.  

Mevcut gelir durumuna göre, kırsal tarım toplumu özelliklerinden dolayı 

sorunların dışa yansımadığı ilçede, bu durumun uzun dönemli devam ettirilmesi olası 

değildir. 

 

2.3.10- ARABA SAHİPLİĞİ 

Tuzluca’da araba sahibi olma oranı %27,1’dir. Bilindiği gibi ekonomik 

gelişmişlik ile beraber ara sahibi olma, kaloriferli ev sahibi olma, Yüksek okul mezunu 

olma, normal hayatı kolaylaştırıcı teknolojik araçlar ve besin değerlerine ulaşma 

kolaylaşmaktadır. Bir önceki tabloda gösterildiği üzere, ilçedeki gelir düzeyi çok düşük 

olduğu için araba sahipliği de doğal olarak düşük olmaktadır. Aşağıdaki ev sahibi olma 

ve evin yapısıyla ilgili sonuçlar da bunu desteklemektedir. 

 

2.3.11- EV SAHİPLİĞİ 

Tuzluca ilçesinde oturanların %65,3’ünün evinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak, ev sahipliği tek başına refah düzeyini göstermez önemli olan evin niteliğidir. 

Nitekim, gecekondu olarak bile değerlendiremeyecek durumdaki ev sahipleri de evlerinin 

olduğunu ifade etmektedirler. Diğer taraftan ilçe merkezinde olmasına rağmen, bir kısım 

evler toprak köy evleri niteliğinde bulunmaktadır. Bu nedenle, ilçedeki ev sahipliği hem 

yüksek değil, hem de mevcut evler modern bir konut özelliğinden çok uzaktır. Uzun 

dönemde TOKİ gibi birimler ve özel sektör tarafından yapıların modernleştirilmesi 

yönündeki çalışmalar ilçede refah düzeyinin yükseltilmesine katkı yapacaktır. Bunun için 

çok katlı apartman dairelerinden ziyade, yörenin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına 

uygun yapılaşma politikaları geliştirilmelidir. 

 

2.3.12- EVİN BÜYÜKLÜĞÜ 

Tuzluca’da bulunan evlerin önemli bir bölümü (% 38,8) 80 m2’den  küçük 

evlerden oluşmaktadır. Yine %30,7’si 81-100 m2’lik evler ve %30,5’i ise 100 m2’den 

büyük evlerden oluşmaktadır. İlçe merkezi dışındaki evler ise çatısız toprak evlerden 
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mevcut olup, asgari yaşam standardını sağlayacak konut olma özelliğinden uzaktır. Bu 

nedenle, Tuzluca ilçe merkezi ve özellikle köylerinde “yaşanabilir konut sahipliğini 

destekleme” adı gibi çalışmalarla devlet destekli programlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Böylece, yaşanan göçün durdurulması ve büyük kentlerden geriye dönüşün başlaması da 

sağlanmış olacaktır.  

 

2.3.13- TUZLUCA’DA OTURMAKTAN DOLAYI MUTLU OLMA DURUMU 

İnsanların %56,5’inin Tuzluca’da oturmaktan mutlu olduğu, % 43,5’inin ise 

mutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Mutsuz olanların oranının %43,5 gibi yüksek bir oran 

çıkması, ilçede ciddi sosyo-ekonomik sorunların olduğuna işaret etmektedir. İlçede 1980 

sonrası dönemde yaşanan göç ve göçü tetikleyen “kırsalın itişi” olarak adlandırılan eğitim 

ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik, düşük ücret düzeyi, sağlıksız çalışma 

koşulları, altyapı yetersizlikleri gibi unsurların mevcudiyeti mutsuzluğun ana kaynakları 

olarak değerlendirilebilir. 

 

2.3.14- SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BAŞVURULAN KURUMLAR 

Tuzluca’da sorunların çözümü için başvurulan ana kurum Kaymakamlıktır 

(%47,7). Devletin temsil yeri olan kaymakamlığa sorunların çözümü için başvurulması 

doğal bir sonuçtur. İnsanların %24,3’ü ise sorunlarının çözümünü belediyede 

aramaktadır. Tabloda dikkat çeken üçün önemli oran %21,3 ile diğer başlığında 

toplanmıştır. İlçede geniş aile tipi ve geleneksel yapı etkin olduğu için diğer ifadesiyle 

aile fertleri ve akrabalar arasında sorunun dayanışma içinde çözülmeye çalışıldığı 

vurgulanmak istenmiş olabilir. Bu yöntemle sorunların çözüme kavuşturulmaya 

çalışılması, mevcut kamu kurumlarına başvurmadaki hoş karşılanmayan toplumsal 

baskının bir yansıması da olabilir.  

 

2.3.16. MEVCUT KAYNAKLARIN HİZMETLERİN TAMAMLANMASINA 

YETERLİLİĞİ  

Belediyenin gelir kaynaklarını yetersiz görenlerin oranlarına (%84,1) paralel 

bir şekilde, mevcut kaynaklarla hizmetlerin tamamlanamayacağını düşünenlerin oranı da 

%79,7’dir. Buna göre, Tuzluca belediyesinin gelirleri ile hizmetlerinin başarılamayacağı 
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genel bir kanı vardır denilebilir. Bu da ilçenin sosyo-ekonomik zayıflığı ile ilgili bir 

konudur.  

 

2.3.17. AİLELERİN ÇOCUĞUNUN OLMASINI İSTEDİĞİ MESLEKLER 

Tuzluca’da ailelerin önemli bir kısmı çocuğunun doktor olmasını istemektedir 

(% 31,3). Bunun temel gerekçelerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- İlçede sağlık sektöründeki yetersizliklere bağlı olarak doktora duyulan 

ihtiyaç, 

2- Doktorluk mesleğinin iş garantisinin olması, 

3- Doktorluk mesleğinin diğer mesleklerden daha çok para kazanmaya açık 

olması, 

4- Geçmişten gelen doktorluk mesleğinin saygınlığı.  

İkinci sırada arzulanan meslek ise, %28,8 ile öğretmenlik mesleğidir. Diğer bir 

anlatımla ilçedeki aileler %60 oranında çocuklarının doktor ve öğretmen olmasını 

istemektedirler. Bu meslekleri sırasıyla, %13,5 oranında mühendislik ve %12,1 oranında 

da hemşirelik takip etmektedir. Görüleceği üzere, bu mesleklerin tamamı bilinen ve 

geleneksel olarak ön planda olabilen mesleklerdir. Çiftçiliğin ve esnaflığın istenmemesi 

bu mesleklerin kazanç ve çalışma koşulları açısından olumsuzlukları ile açıklanabilir. 

Özellikle esnaflık konusundaki düşük istek, ilçedeki ticari hayatın cansızlığı ve ticari 

faaliyetlerin sınırlılığıyla açıklanabilir. Akademisyenlik ise çok bilinen bir meslek 

olmadığı için istenmemiş olabilir. Din adamlığı ve Asker olmasını isteme de düşük 

oranlardadır.  

 

2.3.19. TUZLUCADA OTURMANIN TEMEL GEREKÇELERİ 

Tuzluca’da oturmanın temel gerekçesi %74,8 gibi yüksek bir oranda buranın 

memleket olmasıdır. Bunu %15,8 ile ekonomik gerekçeler takip etmektedir. Buradan 

ilçede toprağa bağlılığın yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle akrabaların olmasından 

dolayı burada yaşanmasının %2,1 gibi düşük bir oran çıkması, yaşanan göç dolayısıyla 

her ailenin akrabalarının başka yerlere göçü ile açıklanabilir. Bu doğrultuda, Tuzluca’nın 

köylerinden ilçe merkezine yerleşenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, ortalama her 

köyden %70-80 oranında göç yaşandığı anlaşılmaktadır. Buna göre, akraba bağlılığı 

ilçede oturmada önemli gerekçe olmaktan çıkmaktadır. 
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2.3.22. TUZLUCA İLÇESİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU 

Bu kısımda, ilçenin en önemli sorununa yönelik beşli “Likert Ölçeği” türü soru 

sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıda tablolaştırılmıştır. Sorulan soruda; 1-Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen 

Katılıyorum şeklinde sıralama yapılmıştır. Buna göre ortalaması en büyük çıkan sonuç en 

önemlidir.  

Tablo 2: İlçenin Temel Sorunları 

SORUNLAR Sayı Ortalama Standart Sapma 

İlçemizin en önemli sorunu işsizliktir 382 4,7120 0,90829 

Eğitim hizmetlerinin yetersizliğidir 383 4,4987 0,98914 

Tarıma elverişli arazisi olmamasıdır 380 4,3763 1,14305 

Hayvancılığa elverişli olmamasıdır 378 4,3413 1,16192 

Yoğun göç yaşanmasıdır 379 4,4934 0,96600 

Sağlık hizmetlerinin yetersizliğidir 378 4,5212 0,92752 

Kamu personelinin yetersizlikleridir 380 4,4553 0,97764 

Gelir düzeyinin düşüklüğüdür 381 4,5512 0,84644 

Sosyal hizmetlerin yetersizliğidir 378 4,4630 1,02227 

 

Tabloya göre, Tuzluca ilçesinin en önemli ilk üç sorunu önem sırasına göre; 

1- İşsizlik, 

2- Gelir düzeyinin düşüklüğü, 

3- Sağlık hizmetlerinin yetersizliği  şeklinde sıralanmaktadır.   

Ancak, tabloda belirtilen sorunların tamamının ilçe için ciddi problemler 

olduğu anlaşılmaktadır. Ortalamaların hepsinin 4’ün üzerinde olması bunu 

göstermektedir. Yani ilçedeki her aile belirtilen gerekçeleri ciddi sorun olarak 

algılamaktadır. Üstteki üç madde ise bu sorunlar içinde daha çok öne çıkanlardır. 

 

2.3.25. YÜKSEK OKUL AÇILMASI KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELER 

Cevaplayıcıların tamamına yakını Tuzluca ilçesinde yüksek okul açılmasını 

istemektedir. Buna bağlı olarak da ilçenin sosyo-ekonomik yapısında olumlu gelişmelerin 

yaşanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Iğdır Üniversitesine bağlı yörenin 
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potansiyellerinin de değerlendirileceği bir yüksekokul açılması ilçenin kalkındırılması 

için önemli katkılar yapabilecektir. 

2.3.26. EVLERDEKİ ODA SAYISI 

Tuzluca’daki evlerin  %40,3’ünün 3 odası, %29,1’nin 2 odası, %26,1’nin 4 

odadan fazla odası ve %4,5’nin ise bir odası olduğu anlaşılmıştır. İlçedekilerin 

%27,7’sinin 5 çocuktan fazla çocuğa sahip olduğu düşünüldüğünde, 4’ten fazla odaya 

sahip hane sayısının %26,1 olmasının yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir değişle, 

Tuzluca ilçesinde her çocuğa bir oda düşen konut sayısı son derece azdır. Buda yaşanılan 

fiziki mekanların çocukların yetişmesi için uygun olmadığı anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki tablo da bu düşünceyi desteklemektedir. 

2.3.27. ÇOCUKLARIN AYRI ODA SAHİPLİĞİ 

Ailelere çocuklarının ayrı odaya sahip olup olmadıkları sorulmuş ve  Ankete 

cevap verenlerin  %49,1’sinin genelde ise %56,9’unun çocuklarının ayrı odaya sahip 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

2.3.28. EVLERİN BANYO VE TUVALETE SAHİP OLMA DURUMU 

Tuzluca ilçesinde bulunan konutların %29,2’sinin banyo ve tuvalete sahip 

olmadığı anlaşılmıştır. Oysa bu ikisi yaşanabilir konut için olmazsa olmazlardandır. Diğer 

bir anlatımla, Tuzluca’da bulunan konutların yaklaşık %30’u yaşanabilir olmaktan uzaktır 

veya ilkel yapı özelliği göstermektedir. İlçede yaşayanların yaklaşık %65’nin kendi evi 

olduğu önceki tablolarda verilmişti. Ancak evlerin yaklaşık %30’unun tuvalet ve 

banyodan yoksun derme-çatma yapı özelliği arzetmesi ev sahipliği oranının yüksekliğini 

anlamsızlaştırmaktadır. Bu nedenle, etkin kamu politikalarıyla ilçede ve hatta köylerde 

özellikle TOKİ aracılığıyla yaşanabilir konutlar oluşturulması büyük önem taşımaktadır. 

Eğer bu başarılabilirse, göç sürecinin durması ve tersine göç yaşanabilecektir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Iğdır ili sosyo-ekonomik göstergeler açısından Türkiye’nin 81 ili içerinde sonlara 

yakın yerlerde bulunmaktadır. Tuzluca ilçesi ise Iğdır ilinin diğer iki ilçesi olan Aralık ve 

Karakoyunlu ilçelerinden iyi durumda olmasına rağmen, Türkiye geneline göre oldukça 

geri sıralardadır (872 ilçe içerisinde 677. sırada). Iğdır ili ve tüm üç ilçesinin de 

azgelişmişlik süreci yaşaması devam etmektedir. Ancak ilin yaşadığı olumsuz sosyo-

ekonomik sürece rağmen, etkin politikalarla bunun tersine çevrilmesi olanakları 
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mevcuttur. Bunun için devletin, özel sektörün ve bu iki birimin birlikte yapabileceği 

çalışma ve uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Diğer taraftan çalışmanın uygulama kısmında elde edilen temel sonuçları 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür; 

 İlçedeki evlerin yaklaşın %30’unda banyo ve tuvalet bulunmamaktadır. 

 Tuzluca’daki ailelerin %27,7’si 5 ve üzeri sayıda çocuğa sahiptir.  

 Tuzluca’da aylık 300 TL’nin altında gelir elde edenlerin oranı %45’tir. 

Buna göre, Tuzluca’da tam bir fakirliğin hüküm sürdüğü 

anlaşılmaktadır. 

 İlçedeki evlerin % 38,8’i 80 m2’den  küçüktür.  

 Tuzluca’da oturmaktan mutlu olanların oranı %56,5, mutsuz olanların 

oranı ise %43,5’tir. 

 Devletin ilçeyi önemsemediği ve yatırım yapmadığı yönünde yoğun bir 

kanaat mevcuttur. 

 İlçede herkes yüksekokul açılmasını istemektedir. 

 Tuzluca ilçesinin en önemli ilk üç sorunu önem sırasına göre; 

4- İşsizlik, 

5- Gelir düzeyinin düşüklüğü, 

6- Sağlık hizmetlerinin yetersizliği şeklinde sıralanmaktadır.  

Ayrıca, açık uçlu sorulara göre de, sokak aralarındaki yolların 

çamurlu oluşu ve tarımda sulama sorunlarının sıkça 

vurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 Tuzluca ilçesindeki ailelerin çocuklarının olmasını istedikleri meslek 

sıralamasında ilk üç sırayı; 

1-Doktorluk (%31,3), 

2- Öğretmenlik (%28,8), 

3- Mühendislik (%13,5) almaktadır.  

İlçede doktorluk mesleğine olan ilginin temel gerekçelerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

5- İlçede sağlık sektöründeki yetersizliklere bağlı olarak doktora duyulan 

ihtiyaç, 
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6- Doktorluk mesleğinin iş garantisinin olması, 

7- Doktorluk mesleğinin diğer mesleklerden daha çok para kazanmaya açık 

olması, 

8- Geçmişten gelen doktorluk mesleğinin saygınlığı.  

Bu bilgiler doğrultusunda, ilçe ve bölgede genel olarak komşu ülkelere yönelik 

ticaret, tarım ve turizm sektörlerinin ana lokomotif olacağı ve kalkınmanın sosyo-politik 

ayağının da tamamlanabilmesi için aşağıdaki öneriler yapılabilir: 

 İlçe ve bölge üretimini hem yurt dışına hem de yurt içine ulaştıracak hava, kara ve 

demir yolu bağlantıları uzun dönemli hedefler doğrultusunda biran önce 

etkinleştirilmelidir (Bu amaca, Kars-Nahcivan-Tebriz  Demiryolu projesi ciddi katkı 

yapacaktır). 

 Bölgedeki kültürel ve sosyo-ekonomik yapı girişimcilik ruhunun zayıf kalmasına 

sebep olmaktadır. Bu nedenle, bölgede kamunun özellikle altyapı yatırımlarına 

ağırlık vermesi ve bunun yaratacağı pozitif dışsallıkları desteklemesi gerekmektedir. 

Bunun için bölgede ticaret ile uğraşanlara kolaylık sağlayacak ve yardımcı olacak iyi 

işleyen her ilde danışmanlık birimleri oluşturulabilir. 

  İlçe ve bölgenin  gelecekte arzulanan seviyeye çıkarılabilmesi için eğitimli insanların 

organize edileceği oluşumlara ve ehil kamu görevlilerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Örneğin, yeni mezun olmuş ve 24-25 yaşındaki bir kaymakamın ilk atama yeri Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin  herhangi bir ilçesi olmamalıdır.  

 Bütün ifade edilen sorunların giderilmesi ve kalkınmanın sağlanabilmesi için ise, 

belirtilenlerin pratiğe dönüşmesine ve kararlı siyasi desteğe ihtiyaç olacağı da açıktır. 

 Halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi programları yapılmalıdır. 

 Teşvikler son derece “kolay”, “açık” ve “etkinliği ölçülebilir” olmalıdır. 

 Doğa sporları için altyapı çalışmaları yapılmalıdır. 

 Rehberlik hizmetleri için profesyonel rehberlerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Eğitimin ilçede ilerlemesini sağlayacak olan öğrenci barınma sorunları 

halledilmelidir. 
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 Modern, yaşanabilir bir ilçe merkezi için kamu kaynaklarının artırılması ve ilçenin 

önemsendiğinin gösterilmesi gerekir. 
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TEBRİZ’İN EKONOMİK POTANSİYELİ ve TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR 

Kerem KARABULUT* 

Ali SHAHINPOUR** 

Özet 

Tebriz İran’ın dördüncü büyük şehridir. Yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahip 

olan Tebriz Türkiye’nin sınırına yaklaşık 300 km mesafededir. Çevresi ile beraber ciddi 

bir tüketici potansiyeli olan bu şehir (yaklaşık 4 milyon nüfus) ileTürkiye’nin Gürbulak 

sınır kapısıyla ya da Nahcivan üzerinden Culfa sınır kapısı üzerinden ticaret 

yapılabilmektedir. 

Bu çalışma ile Tebriz şehrinin genel sosyo- ekonomik özellikleri tanıtılacak ve 

şehrin swot analizi yapılacaktır. 

Ayrıca, Iğdır Türkiye’nin Tebriz’e  en yakın ili konumundadır.  Iğdır kentiyle 

aynı dil ve kültüre sahip olan Tebriz’in bölge için ne tür fırsatlar sunduğu da 

tartışılacaktır. 

Anahtar kaynaklar: Iğdır- Tebriz, Tebriz ekonomisi – İran ve Türkiye. 

 

The Economic Potential of Tabriz and the Opportunities for Turkey 

Abstract 

Tabriz, the fourth greatest city of Iran with the population of about two million 

locates 300 kms from Gurbulag the border of Turkey. Tabriz and its surrounding cities 

with population of approximately four million is the best consuming potential for Turkey 

or trading center from Nakhjivan and border city of Jolfa. 

                                                             
* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
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In this article, we will identify the general socio-economic characteristics of 

Tabriz and we will do swot analysis of it. 

  Moreover, we will try to study the opportunities for Igdir the nearest Turkish city 

to Tabriz wıth the same lanquage and same culture. 

Key words: Tabriz, Igdir, Tabriz economy, Iran and Turkey 

1- Giriş 

İran coğrafi ve nüfus açısından bölgenin büyük bir ülkesidir. Bu anlamda, 

Ortadoğu’da hem önemli bir role sahiptir hem de geleceğe yönelik olarak bu rolü daha da 

artabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de İran’ın üzerinde iktisadi ve siyasi etkinliği 

gittikçe artan bir ülke konumundadır. Bu bağlamda, 2011 yılında İran’ın ithalatı 

içerisindeki Türkiye’nin sırası, daha önceki 20. sıralardan 5. sıraya ilerlemiştir. İran’ın 

yaptığı ihracatta ise, Türkiye 2001 yılında 21. sırada iken, 2010’da 6. sıraya, 2011 yılının 

ilk dokuz ayında ise 8. sıraya yükselmiştir. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bu düzeyde 

hızlı ilerlemesi, hem bölge istikrarına ekonomik ve siyasi anlamda katkı yapabilir hem de 

karşılıklı menfaatlerini artırabilir.  

Tebriz ise İran’ın dördüncü büyük kenti olarak, Türkiye’ye coğrafi, tarihi ve 

kültürel açıdan en yakın kentlerden birisidir. Ayrıca, Tebriz İran’ın ikinci büyük sanayi 

kenti olarak da adlandırılmaktadır. Yine yılda 16000 dizel motor üreticisi olan bir kent 

olarak da Ortadoğu’nun en büyük üreticisi konumundadır. 

Türkiye için anlamlı ve önemli bir ülke olan İran’ın önemli kentlerinden birisi 

olan Tebriz, Türkiye ile İran arasında bir köprü rolü oynayabilecek konumdadır. Bu 

çerçevede ele alınan bu çalışma ile de bu konum değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun için öncelikle İran ekonomisi hakkında genel bilgiler verilecek ve sonrasında da 

Tebriz’in durumu belirtildikten sonra, Türkiye açısından kazanımların neler olabileceği 

tartışılacaktır.  
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2- İran Ekonomisi  

İran 1.873.959 kilometre karelik toprak büyüklüğüne sahip bir ülke olarak 

Asya’nın ve Ortadoğu’nun büyük ülkelerinden biridir. Özellikle Kuzeybatısından 

Güneydoğusuna bakır madeni kemerine sahiptir. Petrol ve gaz stoku açısından da 

dünyanın en büyük ülkelerinden birisidir. İran’ın dokuz komşu ülke ile sınırı 

bulunmaktadır. Güney’inden dünya serbest sularına yolu olması münasebetiyle önemli bir 

stratejik konuma da sahiptir.  

İran’ın sınır komşuları ve komşularıyla olan sınır uzunlukları ise şöyledir: 

Afganistan; 936 km, Ermenistan; 35 km, Azerbaycan; 432 km, Azerbaycan 

(Nahcivan tarafı); 179 km, Irak; 1458 km, Pakistan; 909 km, Türkiye; 499 km ve 

Türkmenistan; 992 km. 

Ülke ekonomilerinin önemli bir göstergesi olan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH) değerleri açısından İran’ın 1996-2007 yıllarına ait verileri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: İran’ın GSYİH ve Nüfus Göstergeleri (Milyar Riyal) 

Yıllar 1996 2000 2005 2006 2007 

GSYİH 259.442 630.039 1.940.809 2.381.039 3.021.050 

Reel 

Büyüme 

Oranı (%) 

7,63 7,43 6,00 7,30 6,81 

Yıllar 2000 2005 2009 2010 2011 

Nüfus 64.027.551 69.364.080 73.951.812 75.145.394 76.358.241 

Kaynak: www.cbi.ir (Giriş: 12.01.2012) 

Tabloya göre, İran’ın GSYİH’sının yıllık büyüme oranı Türkiye’ye yakın 

düzeylerdedir. Nüfus açısından da Türkiye Nüfusundan biraz fazla bir nüfusa sahiptir. 
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İran’ın 2007 yılı verilerine göre, GSYİH’sında önemli yer tutan sektörler; %46,8 

ile hizmetler sektörü, %27,8 ile petrol sektörü ve % 18,2 ile sanayi ve maden sektörü ilk 

üç sırayı oluşturmaktadır (www.cbi.ir). 

İran ekonomisi son 40 yıldır daima ham petrol fiyatlarına bağlı bir performans 

sergilemektedir. 130 milyar varillik dünya rezervlerinin %10’una sahip olan İran, bu 

potansiyeli ile dünyada beşinci sıradadır. Diğer taraftan, 26,69 trilyon m3’lük doğalgaz 

rezerviyle de Rusya’dan sonra dünya ikincisidir. İran, sadece petrol ve doğalgaz rezevleri 

bakımından değil, aynı zamanda birçok maden bakımından da zengin bir ülkedir. 

Dünyanın en büyük çinko rezervlerine sahiptir. Ayrıca, dünyanın ikinci en büyük bakır 

rezervleri ve dokuzuncu büyük demir rezervleri İran’da bulunmaktadır. Yine, kromit, 

uranyum, kurşun, manganez, kömür ve altın rezervleri bakımından da avantajlı bir 

ülkedir. Döviz gelirlerinin %80’ini petrol ihracatından elde etmektedir 

(www.dtm.gov.tr...).    

 İran ekonomisinin en önemli kentlerinden olan Tebriz ekonomisini de aşağıdaki 

gibi özetlemek mümkündür. 

3- Tebriz Ekonomisi 

İran ile Türkiye arasında bir köprü konumundaki Tebriz, iktisadi ilişkilerin 

geliştirilmesiyle bu rolünü hakkıyla yerine getirebilecektir. Doğu Azerbaycan ve onun 

merkezi konumundaki Tebriz, yaklaşık 6700 civarında sanayi ve maden tesisine sahiptir 

(www.ostan-as.gov.ir) . Bu durum Türkiye’ye yakın bir bölge olması nedeniyle önemli 

fırsatlar sunabilir. 

Nüfus açısından İran’ın dördüncü büyük kenti olan Tebriz, İran’ın kuzeybatısının 

ise en büyük kentidir. Bu bölgenin ticari, sanayi, siyasi ve kültürel açıdan da merkezidir. 

Ayrıca Tebriz, İran’ın ana ve büyük sanayisinin yanında 600’den fazla parça sanayi 

(özellikle otomotiv parçası sanayi) alanında ikinci sanayi kenti konumundadır. Yine, hava 

kirliliği açısından da olumsuz bir görüntüsü mevcuttur. Tahran’dan sonra havası en kirli 

kent konumundadır. Tebriz, yıllık 16.000 dizel motor üreticisi bir kent olarak da 

Ortadoğu’nun en büyük kentidir (www.fa.wikipedia.com/tebriz). 
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2007 yılı verilerine göre, Tebriz’in yarattığı GSYİH değeri yaklaşık 102,340 

milyar Riyaldir. Bunun içerinde sanayinin payı %20,3, tarımın payı %11,7 kadardır. 

Verilerde dikkat çeken ve Türkiye için fırsat olarak değerlendirilebilecek olan ise otelcilik 

ve restaurant sektörünün kent GSYİH’sında az yer tutması (%0,9)dır. Bu sektöre yatırım 

yapılması uygun gözükmektedir. Çünkü merkezi bir kent olmasına rağmen, Tebriz de bu 

alanda yetersizliklerin olduğu anlaşılmaktadır. 

4- Türkiye İran ilişkileri Konusunda Genel Değerlendirme 

İran, Türkiye’nin Orta Asya’ya açılımında en kısa ve güvenli bir güzergah olması 

ve gerekli alt yapı olanaklarına sahip olması açısından önem taşımaktadır. Aynı şekilde 

Türkiye’de İran açısından aynı öneme sahiptir. Türkiye,  İran’ın batı pazarlarına yönelik 

kara ulaşımında “kısa bir köprü”, deniz ulaşımında ise Trabzon ve Ceyhan gibi 

limanlarıyla en kısa güzergah olma ayrıcalığına sahiptir. Coğrafi açıdan karşılıklı çıkarlar 

iki ülkenin işbirliği yapmasının faydasını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin İran 

ile sınırı bulunan Doğu İllerinin, İran’da yaygın bir şekilde Türkçe konuşulan bölge olan 

Doğu ve Batı Azerbaycan Eyaletleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi uzun 

dönemli kazanımlar açısından önem arz etmektedir (KOSGEB;2002: 19). 

İran ile Türkiye arasında 1638 yılında yapılan Kasr-ı Şirin Anlaşması’ndan beri 

savaş ve sınır değişikliği olmamıştır. Bu kadar uzun süreden beri barış içinde yaşayan iki 

ülkenin dış ticaret hacminin arzulanan düzeyde olmadığı görülmektedir. 2011 yılı iti 

barıyla iki ülke arasında, yaklaşık 11 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirilmektedir. 

İran’la değişik işbirliği olanakları da mevcuttur (www.deik.org.tr…). İran, türk 

özel sektörü için geniş fırsatların olduğu bir ülkedir. Komşu ülke olarak yakınlığının yanı 

sıra, genç nüfusuyla birlikte artan tüketim talebi, gelecek vadeden bir Pazar niteliğindedir. 

İran’da ihracat yapmak ve hammaddeleri İran’dan almak şartıyla sanayi amaçlı ve yüzde 

yüz yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. İranlı firmalar ülkeye teknoloji ve 

sermayenin çekilmesine yönelik olarak yabancı ortaklarla işbirliğine sıcak 

bakmaktadırlar. İran ekonomisi büyük ölçüde KOBİ’lere dayanmaktadır. Bu alanda iki 

ülke için işbirliği olanakları mevcuttur. Ayrıca, Türkiye’nin bankacılık alanındaki 

tecrübesini İran ekonomisinde etkin olacak şekilde kullanması olanaklıdır. Özellikle 
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Otomotiv ithalatını Güney Kore, Tayvan ve Hindistan’dan yapan İran’ın bu ihtiyacının 

Türkiye’den karşılamaya yönlendirilebilmesi Türkiye için büyük bir kazanım olur.   

İran’ın petrol ticareti dışında dış dünyadan soyutlanmış olması, uzun dönemde 

Türkiye’nin yaralanabileceği bir potansiyel konumundadır. Birçok üründe “aç pazar” 

konumundadır. Dolayısıyla, İran, ihtiyaç duyulan ürünleri sınır komşusu Türkiye’den 

temine yönelirse, ülkemiz için geniş fırsatlar doğabilir. Özellikle Iraktaki karışıklığın 

bitmesi ve gelişmiş ülkelerin bu piyasayla (İran piyasası) ilişkilerini normalleştirmesi 

durumunda, bu piyasaya girme konusunda Türkiye avantajlı olacaktır. Çünkü, hem sınır 

komşusu olunması hem de doğalgaz alımı gibi ticari ilişkiler buna sebep olacaktır. Bu 

nedenle, Türkiye İran ile olan ticari ilişkisini uzun dönemli hedef ve menfaatlerine göre 

planlamalı ve adımlarını şimdiden ona göre ayarlamalıdır. Aksi takdirde gelişmiş ülke 

sermayeleri Türkiye’nin yakınındaki bu fırsatı elinden alabilir. Bu doğrultuda, bölgesel 

dengelerin hem siyasi hem de ekonomik açıdan titizlikle dikkate alınması gerekmektedir. 

Gelişmeler öyle noktalara varabilecektir ki, bugün birbirlerine düşman gözüken 

ABD ile İran bile ekonomik ve siyasi işbirliği yapabileceklerdir. Hatta gelişmeler bu 

doğrultuda ilerliyor denilebilir. Hamit Ersoy’un “Küreselleşen Dünyada Bölgesel 

Oluşumlar ve Türkiye” adlı çalışmasında şu bilgiler yer almaktadır;  

“SSCB’nin dağılması ile birlikte ABD ve İran, Orta Asya ve Kafkasya’da karşı 

karşıya gelmiştir. Başta, ABD İran’ı tecrit ederek bölgede etkisini geliştirebileceğini 

düşünmüştür. Fakat, din, dil, etnik köken, tarih, kültür ve coğrafi yakınlık İran’ın bölgeye 

daha kolay nüfuz etmesini sağlamıştır. Bu durumda, ABD kendi çıkarı gereği, artık İran’ı 

tecrit etmek yerine, işbirliğine gitmek zorunda hissetmiştir. Çünkü bu yakınlaşmanın, 

aynı zamanda nükleer güce sahip olduğu tahmin edilen İran’ın, İsrail’i tehdit etmesine de 

engel olunabileceği umut edilmektedir. Amerikalı şirketlerin bastırması sonucunda İran 

ile ticari ilişkilerin yeniden kurulması, siyasi uzlaşıyı da peşi sıra getirecek gibi 

görülmektedir”.  

Yine, bölgedeki ülkeler siyasi olarak sürekli bir denge oluşturma 

eğilimindedirler. Örneğin, Orta Doğu’da Türkiye, İran ve Mısır farklı özellikleri ile üç 

temel ülkedirler ve uluslar arası toplumda bir üçgen oluşturmaktadırlar. Bu ülkeler her 

zaman “bire karşı iki” şeklinde bir denge politikası gütmüşlerdir. Örneğin, Türkiye ile 
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İran Bağdat paktı’nda bir araya gelince, Mısır’da Nasır bağlantısız bir politika izlemiştir. 

İran devriminde ise, ikisi de ABD taraftarı olduğu için Türkiye ve Mısır işbirliğine 

girmiştir. Refahyol Hükümeti döneminde Türkiye ile İsrail’in 1996 yılındaki askeri 

işbirliği yapması bu defa Mısır ile İran’ı bir araya getirmiştir (Ersoy ve Ersoy; 2002: 

186). Görüldüğü gibi bölgede sürekli bir güç elde etme ve politik savaş mevcuttur. İşte bu 

anlayış netice de ekonomik işbirliğini de etkilemektedir. Dolayısıyla, Türkiye bütün bu 

zor dengeler içerisinde ekonomik çıkarlarını korumak ve artırmak zorunluluğundadır. 

İran, dünya ekonomisiyle hızlı bir entegrasyon süreci yaşamanın eşiğindedir. 

Ancak bu sürecin işleyişini engelleyecek temel iki olasılık mevcuttur 

(www.turkistime.org..). Birincisi, ülkedeki reformcular ile muhafazakarlar arasındaki 

çekişmelerin büyümesi ve ülkenin bir iç savaşa sürüklenmesi. İkincisi ise, ABD’nin Irak 

operasyonu sonrası Suriye ve İran gibi ülkelere muhtemel operasyonu. İkinci olasılık en 

azından kısa dönem için çok zayıf gözükmektedir. Çünkü, ABD’nin Irak’ta henüz başarılı 

olamaması ve kendi ülkesinde oluşacak tepkiler buna engel gözükmektedir. 

Bu bağlamda, 1995’te barış sürecinin elden gittiği yönündeki Yahudi lobisi 

karşısında ABD, Libya’ya konulan yaptırımların benzer şekilde İran’a da uygulanmasını 

istemiş, ancak, İsrail dışında buna itibar eden batılı ülke olmamıştır. Fransa, İngiltere, 

Almanya, Rusya, Çin ve hatta Avustralya, Kanada, Japonya gibi ABD ile yakın ilişkisi 

olan ülkeler bile buna uymamışlardır. Bütün bu ülkelerin İran ile büyük ekonomik 

bağlantıları mevcuttur ve ABD’nin Irak konusundaki haksızlığından ders çıkarılmaktadır. 

Bu nedenle ABD, Irak örneğindeki gibi uluslararası destek olmaksızın İran’a herhangi bir 

operasyon yapamaz ve nihayet böyle bir desteğin olmadığı da ortaya çıkmıştır (Hasgüler 

ve Uludağ; 2004: 54-55). Bu doğrultuda, Türkiye’nin İran politikası,  yapılan şu 

değerlendirmeyle paralellik arzetmesi, uzun dönemde kendi yararına olacaktır (Hasgüler 

ve Uludağ; 2004: 56). 

“…. İran konusunda Batılı ve “Batıcı” çok uluslu medyatik propagandanın 

piyasaya sürdüğü tablolara, kavramlara, imajlara ve şablonlara fazla itibar edilmemesi 

gerekir. İran onlara, kendilerine göre çok farklı bir ülke olarak gözükebilir ve bundan 

ötürü de  onların yaygara koparmaları normal karşılanabilir. 
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Ama Türkiye’nin yakın ve 350 senedir sınır ihtilafı olmayan bir komşusu olan 

İran’a Türkiye’den bakmak, Türk dış politikasının önceliği olması gereken bölgesel etki 

arayışlarında değişik sorumluluk ve olanakları gösterecektir. Türkiye’nin başka 

merkezlerce arzulanan rolü değil, kendisinin saptadığı rolü oynaması bu tip yaklaşımlara 

bağlıdır”. 

Türkiye ve İran’ın bölgenin en önemli iki devleti olması ve bunlar arasında 

ekonomik olarak iyi ilişkilerin olması her iki ülkenin siyasi etkinliğini de artırabilir. Hatta 

ABD ve İsrail’in bin yıllık devlet gelenekleri olan bu ülkelere danışmadan ya da işbirliği 

yapmadan Ortadoğu’da hangi amaçla olursa olsun başarılı olamayacakları ifade 

edilmektedir (Akar; 2004: 110). Bu nedenle, İran ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler 

bölgesel istikrara ve dolayısıyla ekonomik gelişmeye katkı yapabilecektir. 

4- Türkiye İçin Fırsatlar 

İran ve dolayısı ile Tebriz ile ticaretin geliştirilmesinin aşağıdaki kazanımları 

sağlayacağı ifade edilebilir. 

1- İran’ın sahip olduğu enerji stoku, Türkiye’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önemli rol oynar. 

2- İran ve Türkiye’nin coğrafi konumları, ticari ilişkilerinin gelişmesine müsaitir. 

Bu durum, diğer ülkelerden fayda elde etmelerine de sebep olabilir. 

3- 75 milyondan fazla nüfusa sahip bir pazar olan İran, Türkiye ürünleri için 

önemli bir pazar olabilir.  

4-  Türkiye ve İran’ın Ortadoğu’da etkinlikleri artabilir. 

5- Türkiye’nin İran’ı batıya bağlaması anlamında menfaatleri artabilir. 

6- Ticari ilişkiler diğer sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de 

katkı yapabilir. 

7- Türkiye,  İran sanayisinin batıyla entegresinden de kazanımlar elde edebilir. 
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8- İşbirliğinin gelişmesiyle ortak bir rekabet gücüyle dünya piyasasında güçleri 

artabilir. 

9- Türkiye’nin en geri kalmış bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle 

Iğdır ve Ağrı illerinin kalkınması sağlanabilir. 

10-  Demir yolu projelerinin etkinliği sağlanarak ekonomik katkılar elde edilebilir. 

SONUÇ 

İran ve İran’ın en önemli kentlerinden birisi olan Tebriz, Türkiye ve Türkiye’nin 

İran ile sınır bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi için ciddi fırsat sunabilecek potansiyel 

ve özelliktedir. Bu nedenle, konunun hem kamu birimlerince hem de özel sektör 

tarafından etraflıca araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda iyi işleyen bir 

ticari faaliyet, geleceğe yönelik olarak hem Türkiye’nin hem de İran’ın ciddi kazanımlar 

elde etmesine sebep olabilecektir. 

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı güven oluşturacak anlaşmalar ve 

pozitif ayrıcalıkların tanınması yararlı olabilir. Çünkü hem tarihi geçmiş hem de mevcut 

şartlar bu iki ülkenin işbirliği yapmasını zorunlu kılacak niteliktedir. Yaklaşık 11 milyar 

dolar civarında olan dış ticaret hacminin 3-4 kat artırılması ile beklentiler her iki ülke 

içinde gerçekleşebilecek durumdadır. Ancak, gerçekleştirilmeye çalışılan işbirliği 

sürecinin dünya dengeleri göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi zorunluluğunun da 

olduğu bilinmelidir. Aksi taktirde, gerçekleştirilmeye çalışılan işbirliği her iki ülkeye 

zarar verici niteliğe de dönüşebilir. 
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Özet 

Bu çalışmada, eğitim hizmetlerinin gelişmişlik mukayesesinde kullanılmak üzere 

eğitim hizmet kalitesi gelişmişlik endeks tasarımı gerçekleştirilmiştir. Alternatif endeks 

tasarımlarında faktör analizi kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan veriler ise TUİK’ten 

alınmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Iğdır’da Kars ve Ardahan’a göre 

eğitim hizmetlerinin gelişmişlik düzeyinde daha kötü konumda olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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“Interregional Development Level of Education Services in Igdir: Comparison 

among Provinces 2010” 

Abstract 

In this study, the index used for regional educational development comparisons 

are focused and alternative index designs are developed. Using data from TUIK and 

applying methods are based on factor analysis. The results of statistical analysis, it is 

show that interregional development level of education services in Igdir is worse from 

Ardahan and Kars in 2010. 

Key words: Demography, development economics, statistics, social policy, regional 

economics, sociology. 

JEL classification codes:  J10, C00, C43, A10, A14 

 

1. Giriş 

Bu çalışmada 2010 yılı itibarıyla Türkiye’de 81 vilayette ilköğretim, genel 

ortaöğretim ve mesleki ortaöğretim kurumlarında öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, 

derslik başına düşen öğrenci sayıları ve şube başına düşen öğrenci sayıları, eğitim hizmet 

kalitesini tanımlama ölçüsü olarak alınarak mukayeseye gidilmiştir. Çalışmada DPT’nin 

illerarası sosyoekonomik gelişmişlik endeksi başta olmak üzere bölgesel çoklu 

gelişmişlik endeksi tasarımlarında yürütülen prosedür uygulanarak  faktör analizi çoklu 

hizmet kalite endeksi yaratımında kullanılmıştır. Endeks katsayısı en düşükten en yüksek 

doğru sıralanarak da eğitim hizmet kalitesindeki gelişmişlik sıralaması yapılmıştır. 
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2. Veri tasarımı ve yöntem 

Bu araştırma çalışmasında kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 

derlenmiştir. Gelişmişlik sıralama çalışmasında çoklu gelişmişlik endeksi hesaplama 

yönteminde kullanılan çok değişkenli istatistik yöntemi ise asal bileşenler tekniğine 

dayalı faktör analizidir. 

Asal bileşenler analizi, çok sayıdaki değişken için orijinal veri setinde en az bilgi 

kaybına uğratacak şekilde temsil edecek daha az sayıda değişken türetmek amacıyla 

kullanılmakta olup (Finn, 1974, 198), gelişmişlik veya hizmet kalite endeksi olarak 

kullanılacak bileşenlerin toplam varyans açıklama oranının Everitt (2005, 47)’e göre % 

70 – 90, Timm (2002, 450)’e göreyse % 70 – 80, Tatlıdil (1992, 127) ve Özdamar (2004, 

228)’a göre 2/3, Albayrak (2006, 100)’a göre ise sosyal bilimler için % 60n olması 

ihtiyacı mevcuttur.  

Asal bileşenler analizinin amacı, faktör analizinin aksine değişkenler arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkartmak olmayıp (Mueller, 1988, 17), faktör analizinde olduğu gibi bu 

teknik de çok sayıdaki veriyi tek skorda bütünleme amacını gütmektedir. Ancak asal 

bileşenler analizinde faktör analizinden farklı olarak elde edilen skorların, orijinal 

verilerle doğrusal birleşim içerisinde olduğudur. (Harris, 2001, 318) Dolayısıyla faktör 

analizi gibi doğrudan veriler arasındaki ilişkilere odaklanmasa da skorların verilerle 

kurulan regresyon katsayıları olması, en azından temsili değişkenlerin oluşumunda 

sağladıkları katkı ağırlık karakterlerine göre “hangi skorda en yüksek katkı sağladıkları” 

verilerin gruplanmalarında asal bileşenler analizinin kullanılabilmesine imkân 

tanımaktadır. (Çiftçi, 2011, 170) 

 

3. Bulgular 

Iğdır’da eğtiim hizmet kalitesinin gelişmişlik düzeyini tespitte ilk aşama olarak 

eğitim düzeyleri itibarıyla yakın komşuları ve yakın geçmişteki Kars vilayeti içerisinde 

tek idari birimde toplandığı Kars, Ardahan ile mukayesesinin yapılması önemlidir. Buna 

ek olarak Türkiye’deki genel durumla mukayesesi için ağırlıksız ülke ortalaması ve üç 
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metropolle durumunun mukayese edilmesi ihtiyacı mevcuttur. İlk grafikte ilköğretim 

aşamasında öğretmen, derslik, şube başına düşen öğrenci sayıları itibarıyla üç metropol, 

Kars ve Ardahan ile Türkiye ağırlıksız ortalamasıyla karşılaştırması gerçekleştirilmiştir 

(Grafik 1).  

 

Grafik 1’de de görüleceği üzere şube başına düşen öğrenci sayısı Iğdır’da 23 

olup, 22 öğrencilik Türkiye ortalamasının üzerindedir. Üç metropole göre iyi durumda 

olmasına karşılık yakın komşuları Kars’taki durum 17 öğrenci düzeyindedir. Ardahan’da 

ise 14’ e kadar gerilemiş durumdadır. 

Iğdır’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 20 olup, tıpkı şube başına düşen 

öğrenci sayısında olduğu gibi yine 19 öğrenci düzeyindeki Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Üç metropol içerisinde sadece İstanbul’daki düzeyden iyi konumda olduğu 

görülen Iğdır, Kars ve Ardahan’daki öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre geri 

durumda görülmektedir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da Iğdır, gerek Türkiye ortalamasına 

gerekse de yakın komşuları konumundaki Kars ve Ardahan’a göre oldukça kötü durumda 

yer almaktadır. Ancak üç metropolde Iğdır’a göre daha kalabalık sınıflarda ders işlendiği 

de görülmektedir. 

Grafik 1: İlköğretimde şube, öğretmen, derslik başına düşen öğrenci 
miktarları (2010, Iğdır'ın karşılaştırmalı durumu)
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Grafik 2’ de ise genel ortaöğretim düzeyinde şube başına düşen öğrenci sayısı 

Iğdır’da 32 olup, 25 öğrencilik Türkiye ortalamasının üzerindedir. Üç metropole göre de 

kötü durumdadır. Yakın komşuları Kars’taki durum 30 öğrenci düzeyindedir. Ardahan’da 

ise 23’ e kadar gerilemiş durumdadır. 

Iğdır’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 26 olup, tıpkı şube başına düşen 

öğrenci sayısında olduğu gibi yine 17 öğrenci düzeyindeki Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Üç metropol karşısında da kötü durumda olan Iğdır, Kars ve Ardahan’daki 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre de geri durumda görülmektedir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da Iğdır, gerek Türkiye ortalamasına 

gerek üç metropolün gerekse de yakın komşuları konumundaki Kars ve Ardahan’a göre 

oldukça kötü durumda yer almaktadır.  

Grafik 2: Genel ortaöğretimde şube, öğretmen, derslik başına düşen öğrenci 
miktarları (2010, Iğdır'ın karşılaştırmalı durumu)
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Grafik 3’ te ise mesleki ortaöğretim düzeyinde şube başına düşen öğrenci sayısı 

Iğdır’da 26 olup, 25 öğrencilik Türkiye ortalamasının üzerindedir. Üç metropole göre 

daha iyi konumda olmakla birlikte, yakın komşuları Kars’taki 26 öğrencilik düzeyle aynı 

durumda olup, Ardahan’daki 23 öğrencilik seviyeye göre daha kötü durumdadır. 

Iğdır’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 18 olup, tıpkı şube başına düşen 

öğrenci sayısında olduğu gibi yine 17 öğrenci düzeyindeki Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Üç metropolden İstanbul karşısında iyi durumda olan Iğdır, Kars ve 

Ardahan’daki öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göreyse geri durumdadır. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da Iğdır, gerek Türkiye ortalamasına 

gerekse de yakın komşuları konumundaki Kars ve Ardahan’a göre oldukça kötü durumda 

yer almaktadır. İstanbul ve İzmir’den ise daha düşük sayıda öğrenci düzeyiyle, kısmi 

olarak avantajlı konumda yer almaktadır. 

2010 yılı için gerçekleştirilen faktör analizinde Kaiser –Meyer-Ohlin (KMO) 

örneklem yeterlilik ölçüsünün “uygunluk testi” % 86.3’e ulaştığı bulunmuştur. Bunun 

anlamı ise % 80–90 arası olduğu için örneklem yeterliliğinin çok iyi düzeyde olduğudur. 

Bartlet’in küresellik testi de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup uygulamada eğitim 

hizmet kalitesinin gelişmişlik endeksini oluşturacak tek faktör tespit edilmiştir. 

Uygulamada endeksi oluşturacak birinci faktörün varyans açıklama yüzdesi de 

Grafik 3: Mesleki ortaöğretimde şube, öğretmen, derslik başına düşen 
öğrenci miktarları (2010, Iğdır'ın karşılaştırmalı durumu)
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%74.86’ya ulaşarak faktörün değişkenleri açıklama “temsil etme” gücü oldukça yüksek 

açıklayıcılıkta gerçekleşmiştir. 

Uygulamalar neticesinde iller için eğitim hizmetlerinde gelişmişlik endeks 

katsayıları 2010 yılı için aşağıdaki tabloda toplu olarak sunulmuş olup, Iğdır’da eğitim 

hizmetlerinin gelişmişlik düzeyinin Türkiye bütünü içerisinde 2010 yılında 81 vilayet 

içerisinde 68. sırada yer aldığı sonucuna varılmıştır. Uzun yıllar bir ilçesi konumunda yer 

aldığı Kars’ taki gelişmişlik sırası 51. sırada yer almakta olup, yakın komşusu ve aynı 

zamanda da Kars’a bağlı olduğu dönemde Kars’ın bir başka ilçesi konumunda yer alan 

Ardahan’ın gelişmişlik sıralaması 17.’lik sırasındadır.. (Tablo 1) 

Tablo 1. Türkiye’de Eğitim Hizmet Kalitesi Endeksi ve Sıralaması - 2010 

İller 

İlköğretimde 

öğrenci/ 

Genel 

ortaöğretimde 

öğrenci/ 

Mesleki 

ortaöğretimde 

öğrenci/ 
Eğitim 

hizmet 

kalitesi 

endeksi 

Eğt. hizmet 

kalitesinin 

gelişmişlik 

sıralaması Şube 

Öğre

tmen 

Ders

lik 

Şub

e 

Öğret

men 

Dersl

ik 

Şub

e 

Öğret

men 

Dersli

k 

TRB14 

Tunceli 17 10 15 19 12 13 15 9 22 -2.102 1 

TR823 Sinop 17 17 18 19 13 21 20 12 24 -1.329 2 

TR822 

Çankırı 19 18 18 19 13 19 19 14 22 -1.259 3 

TR613 

Burdur 20 14 16 21 13 19 21 14 29 -1.150 4 

TR612 

Isparta 22 16 18 21 12 19 21 13 25 -1.128 5 

TR906 
16 16 17 21 16 19 22 15 24 -1.091 6 
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Gümüşhane 

TR821 

Kastamonu  17 16 21 21 13 20 21 14 28 -1.082 7 

TR905 Artvin 17 15 16 22 14 20 21 17 25 -1.062 8 

TR222 

Çanakkale  22 15 19 21 13 21 20 14 27 -1.054 9 

TR813 Bartın 21 16 18 20 12 23 21 15 28 -0.997 10 

TR812 

Karabük 23 16 22 21 13 18 22 12 27 -0.996 11 

TR714 

Nevşehir 21 16 19 22 12 21 24 13 27 -0.933 12 

TR413 Bilecik 24 18 21 19 14 15 21 16 24 -0.918 13 

TR212 Edirne 22 16 20 21 12 19 22 14 32 -0.906 14 

TR903 

Giresun 21 16 22 21 14 19 22 15 26 -0.899 15 

TRA12 

Erzincan 18 15 18 23 15 21 22 16 29 -0.870 16 

TRA24 

Ardahan 14 15 17 23 19 25 23 16 24 -0.867 17 

TRA13 

Bayburt 13 16 15 24 21 22 22 17 23 -0.865 18 

TR834 

Amasya 19 15 20 22 14 19 23 14 35 -0.849 19 
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TR333 

Kütahya 21 16 20 22 13 20 23 16 28 -0.802 20 

TR723 Yozgat 18 17 19 21 16 21 24 17 23 -0.799 21 

TR904 Rize 22 15 20 21 15 18 23 16 30 -0.784 22 

TR715 

Kırşehir 21 14 21 23 14 23 24 14 30 -0.763 23 

TR901 

Trabzon 21 15 21 24 13 27 22 16 28 -0.692 24 

TR425 Yalova 24 16 23 19 16 23 23 15 33 -0.604 25 

TR221 

Balıkesir 22 17 23 23 14 26 22 14 33 -0.589 26 

TR424 Bolu 23 16 21 25 14 26 22 15 29 -0.588 27 

TR323 Muğla 22 16 21 24 15 26 24 14 31 -0.553 28 

TR833 Çorum 19 17 23 23 15 24 24 16 31 -0.544 29 

TR332 

A.Karahisar 23 17 22 21 14 21 25 17 30 -0.523 30 

TR321 Aydın 22 17 22 24 14 23 25 14 34 -0.489 31 

TR713 Niğde 23 16 22 24 14 22 26 15 31 -0.478 32 

TR522 

Karaman 19 18 21 23 18 20 25 16 36 -0.405 33 

TR811 

Zonguldak 21 18 24 22 14 24 24 17 36 -0.379 34 
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TR832 Tokat 19 16 20 24 16 24 26 17 36 -0.372 35 

TR334 Uşak 22 16 21 24 15 26 24 18 32 -0.371 36 

TR711 

Kırıkkale 22 17 22 22 15 22 27 17 32 -0.370 37 

TRA11 

Erzurum 17 17 26 26 16 25 26 15 32 -0.363 38 

TR902 Ordu 23 18 25 23 14 27 24 16 32 -0.339 39 

TR331 

Manisa 23 18 24 23 14 25 25 17 33 -0.289 40 

TR412 

Eskişehir 24 18 25 24 14 23 25 15 37 -0.265 41 

TR322 Denizli 24 17 24 24 14 25 24 17 36 -0.256 42 

TR213 

Kırklareli 23 19 21 22 15 25 24 19 36 -0.217 43 

TR722 Sivas 19 18 21 26 16 28 26 17 35 -0.184 44 

TR423 Düzce 21 17 20 24 15 27 26 19 37 -0.170 45 

TRB11 

Malatya 20 17 26 27 17 30 24 15 37 -0.149 46 

TR831 

Samsun 21 18 26 25 15 29 27 16 38 -0.049 47 

TR712 

Aksaray  23 19 22 25 17 28 28 15 40 0.039 48 

TRB12 Elazığ 21 19 31 28 18 37 26 14 33 0.158 49 
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TR521 Konya 24 20 28 25 17 28 26 17 39 0.189 50 

TRA22 Kars 17 19 23 30 22 33 26 17 36 0.203 51 

TR721 

Kayseri 25 20 28 28 17 30 27 15 35 0.230 52 

TR422 

Sakarya 26 20 27 25 17 25 25 19 42 0.273 53 

TR622 Mersin 26 20 30 27 17 32 26 16 36 0.307 54 

TR611 

Antalya 26 20 27 29 18 30 26 17 34 0.328 55 

TR510 

Ankara 28 19 35 28 16 32 26 14 39 0.377 56 

TR310 İzmir 26 18 31 26 16 30 27 17 45 0.390 57 

TR211 

Tekirdağ 27 22 28 24 18 25 25 21 40 0.430 58 

TRC13 Kilis 22 22 25 27 18 26 28 21 39 0.454 59 

TRB23 Bitlis 21 22 30 28 22 27 29 18 35 0.514 60 

TRB13 Bingöl 18 20 28 25 20 33 31 18 46 0.524 61 

TR633 

Osmaniye 24 20 33 25 17 31 29 20 46 0.663 62 

TR632 

K.Maraş 23 22 35 29 19 36 26 18 39 0.680 63 

TR421 

Kocaeli 28 21 29 27 19 28 28 21 42 0.750 64 
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TR411 Bursa 27 21 36 27 17 32 28 18 46 0.781 65 

TRB22 Muş 25 25 37 27 24 32 28 18 30 0.815 66 

TRC34 Siirt  24 23 32 31 24 30 29 18 36 0.867 67 

TRA23 Iğdır 23 20 30 32 26 39 26 18 43 0.920 68 

TRC12 

Adıyaman 19 20 36 30 22 46 29 21 40 1.037 69 

TR631 Hatay 27 21 32 28 20 37 29 23 48 1.178 70 

TR621 Adana 28 23 38 30 20 36 30 18 49 1.263 71 

TRC31 

Mardin 24 24 42 31 28 45 27 19 32 1.295 72 

TRA21 Ağrı 24 29 43 31 27 34 29 21 31 1.432 73 

TRB21 Van 27 29 45 30 24 40 30 22 32 1.616 74 

TRB 24 

Hakkari 19 26 38 31 29 54 31 20 39 1.625 75 

TRC33 

Şırnak 29 28 40 33 29 41 27 23 34 1.755 76 

TRC22 

Diyarbakır 28 25 44 36 26 56 29 18 34 1.796 77 

TR100 

İstanbul 34 27 45 30 21 35 33 25 51 2.119 78 

TRC11 

Gaziantep 31 28 45 36 27 49 31 19 41 2.143 79 
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TRC21 

Şanlıurfa 28 34 53 35 33 44 32 26 39 2.749 80 

TRC32 

Batman 27 25 44 41 29 57 38 22 54 2.842 81 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Vilayetlere göre eğitim hizmetlerinin gelişmişlik sıralamasının gerçekleştirildiği 

bu çalışmada, Iğdır’da ilköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki öğretim düzeyinde 

öğretmen, şube, derslik başına düşen öğrenci sayıları itibarıyla eğitim hizmet kalitesinin 

gelişmişlik sıralamasının Kars ve Ardahan’ın oldukça gerisinde bir seviyede yer alarak 

68. sırada kaldığı tespit edilmiştir. Türkiye ortalamasının da dokuz göstergenin tümünde 

gerisinde yer alan Iğdır’da örgün eğitimin her üç aşamasında da kalabalık sınıflarda, 

öğretmen ihtiyacının, yeni derslik ve şube ihtiyacının oldukça yüksek olduğu sıkıntılı bir 

pozisyonda bulunduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır. Böylesi bir kompozisyonda, beşeri 

sermayenin gelişiminin desteklenmesi ve il kalkınmasının orta ve uzun vadede 

başarılması için, eğitim hizmet kalitesindeki gelişmişliğin arttırılması bağlamında, söz 

konusu öğretmen, derslik ve şube eksikliklerinin ivedilikle giderilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılması kritik öneme sahiptir. 
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Ekler 

2010 yılı İçin sıralama çalışması faktör analizi SPSS sonuç tablolar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Correlation Matrixa

1.000 .643 .710 .539 .385 .483 .560 .526 .594
.643 1.000 .923 .808 .866 .779 .789 .800 .522
.710 .923 1.000 .864 .831 .862 .817 .720 .623
.539 .808 .864 1.000 .876 .920 .833 .664 .630
.385 .866 .831 .876 1.000 .845 .746 .729 .448
.483 .779 .862 .920 .845 1.000 .797 .641 .605
.560 .789 .817 .833 .746 .797 1.000 .759 .793
.526 .800 .720 .664 .729 .641 .759 1.000 .611
.594 .522 .623 .630 .448 .605 .793 .611 1.000

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009

Correlation

Sig. (1-tailed)

VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009

Determinant = 3.72E-006a. 

KMO and Bartlett's Test

.863

952.271
36

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1.000 .469
1.000 .853
1.000 .903
1.000 .857
1.000 .773
1.000 .812
1.000 .837
1.000 .689
1.000 .545

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

6.737 74.860 74.860 6.737 74.860 74.860
.836 9.287 84.147
.556 6.175 90.322
.439 4.876 95.198
.145 1.610 96.808
.102 1.136 97.944
.098 1.094 99.039
.047 .527 99.566
.039 .434 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Component Matrixa

.685

.924

.950

.926

.879

.901

.915

.830

.738

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009

1

Compone
nt

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 



344 
 

IĞDIR’IN KALKINMA ‘AĞRILARI’ : REKABET ENDEKSLERİ IŞIĞINDA BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

                  Doç. Dr. İrfan KALAYCI 

Özet 

Iğdır, Doğu Anadolu’ya ve Türkiye’ye özgü kalkınma sorunlarını yaşamaktadır. 

Zira bu şehirde, genellikle bölgesel ve ulusal ortalamalardan farklı olarak; örneğin kişi 

başına gelir, okuma-yazma, şehirleşme ve sanayi istihdam oranları düşükken; işsizlik, 

göç, bebek ölüm ve nüfusa bağımlılık oranları ise yüksektir. Tüm bu olumsuz 

gelişmelerin aynası sayılabilecek “sosyo-ekonomik gelişmişlik” sıralamasına (DPT, 

2004) göre Iğdır, 81 il arasında 75.sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik gelişme ile 

oldukça yakından ilişkili olan “rekabet endeksi”ne göre de tablo pek parlak değildir. 

2009-2010 “İllerarası Rekabet Endeksi”ne (URAK, 2011) göre Iğdır 72.sıradadır. Toplam 

rekabet endeksi “beşeri sermaye ve yaşam kalitesi”, “markalaşma becerisi ve 

yenilikçilik”, “ticaret becerisi ve üretim potansiyeli” ile “erişebilirlilik” başlıklı dört alt 

endeksten oluşmaktadır. Bu çalışmanın konusu olarak, rekabet endeksleri ayrıntılı 

incelendiğinde, bir ölçüde Iğdır’ın kalkınma ağrılarının kaynağına ve çözüm 

seçeneklerine ulaşılabilir. Iğdır’ın bu şekilde kalkınma ağrılarını çekmesinde, kendisi gibi 

az gelişmiş bir il olan “Ağrı”nın komşu bir ilçesi olmasının payının olabileceği ironik bir 

durumdur. Kısacası, Iğdır bir sınır ilidir, fakat kalkınmış il sınırına gelmesi için daha uzun 

ve zor bir yol alması gerekmektedir.   

Anahtar sözcükler: Iğdır’ın kalkınma sorunları, sosyo-ekonomik yapı, rekabet 

endeksleri. 

 

Abstract: The Development ‘Pains’ of Igdir: An Evaluation in light of the 

Competition Indexes  

Igdir (Iğdır) feels development problems which are unique to Turkey and Eastern 

Anatolia. Likewise in this city while per capita income, literacy, urbanization, and 

industrial employment rates are lower and unemployment, migration, infant mortality and 

                                                             
 İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, irfan.kalayci@inonu.edu.tr 
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the population dependency ratios are higher than regional and national averages. For the 

proof of all these negative indicators it could be showed, Igdir ranked 75th with respect to 

socio-economic development ranking (SPO, 2004) among 81 cities in Turkey.  According 

to “Competitiveness Index” which is closely associated with the Socio-economic 

development the table doesn’t bright too. According to “Inter-Provincial Competitiveness 

Index” (URAK, 2011), Igdir ranked 72th. Total competitiveness index consisting of four 

sub-indexes which are “human capital and quality of life”, “branding skills and 

innovation”, “trade ability and production potential” and “accessibility”. As the subject of 

the study when the competitiveness indexes analyzed in detail, partly, it could be reached 

the origin of development pains and the remedy options of Igdir.  It is an ironic situation 

that Igdir is a former neighbour of Agri (Ağrı) which is underdeveloped like there. 

Briefly, Igdir is a border city, but she has long and tough way to be a developed city.  

Key words: Development pains of Igdir, socio-economic structure, competitiveness 

indexes. 

 

Giriş 

Dünyada bir küreselleşme gerçeği var ve ‘kalkınmayla rekabet’ ve/ya ‘rekabetle 

kalkınma’ küreselleşmenin ya bir nedeni ya da bir sonucu sayılır hale gelmiştir. Buna 

göre, eğer bir ülkede, bir bölgede, bir kentte bir kalkınma (rekabet)  sorunu varsa, bu, 

kendiliğinden ve dolayısıyla küreselleşme araçlarıyla bir rekabet (kalkınma) sorununa 

dönüşebilmektedir. Bu tür bir tartışmada, Iğdır gibi, gerçekten coğrafyası yüzünden 

‘marjinal’1 özellik taşıyan bir kent bile istisna tutulamaz. 

 

2007-2013 dönemini kapsayan son Kalkınma Planı’nın (IX.KP) yüklendiği 

amaca bakılırsa, Türkiye, tüm bölge ve kentleri ile, küreselleşmenin besleyip büyüttüğü 

kalkınma ve rekabet dinamiklerinin farkındadır ve bunları büyük ölçüde içselleştirmiştir.  

Fakat Türkiye, Doğu Anadolu bölgesi ve Iğdır  çeşitli ‘kalkınma ağrıları’ çeken ve 

ağrılarını rekabet endekslerine yansıtan makro, mezo ve mikro coğrafyalardır.  Iğdır’ın 

her bir kalkınma sorunun ‘ağrı’ olarak çağrışım yapmasında ve o şekilde 

                                                             
1  ‘Marjinal’ sözcüğü, burada ‘kıyıda-köşede kalmış’ anlamında kullanılmıştır. 
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betimlenmesinde, O’nun Kars’tan çeşitli iç siyasal ve jeopolitik ‘ağrılı doğumlar’2 

sonucunda kopuşu (1992) ve benzer kalkınma sorunlarını 20 yıllık il komşusu olan Ağrı 

ile paylaşması rol oynamıştır. Ayrıca, üç az gelişmiş bölge olan Nahçıvan, Ermenistan ve 

İran ile komşu olmak da, Iğdır açısından bir ‘handikap’ ya da şansızlık sayılabilir.  

  

Bu çalışmada, DPT, TÜİK, URAK, UNDP, WEF gibi yerli ve yabancı 

kurumların istatistikleri  esas alınarak, Iğdır’ın ve Iğdır üzerinden K. Doğu Anadolu alt 

bölgesinin ve Türkiye’nin başat sosyo-ekonomik göstergeleri karşılaştırmalı olarak ortaya 

konulmaktadır. Bu göstergelerin ışığında, Iğdır’ın illerarası rekabet sıralaması tahlil 

edilmektedir.  

 

Iğdır’ın Kalkınma ‘Ağrıları’ 

 

Türkiye haritası tam ortadan Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldığında Doğu’nun 

neredeyse tamamı (Adana, Kayseri, vb. hariç)  “kalkınma öncelikli yöreler” (KÖY) 

kapsamına girmektedir. 2003’te hazırlanan haritaya göre, 81 ilden 50’si, 1’den 5.dereceye 

kadar KÖY sayılmaktadır. Bunlardan, Iğdır’ın da aralarında bulunduğu  23 tanesi, 

1.derecede KÖY’dür; yani kalkınmada “ağır vaka”dır. Bu, aynı zamanda, kalkınmada bir 

“dezentegrasyon” gerçeğidir. 

 

Iğdır ve Çevresinin Sosyo-ekonomik Göstergeleri 

 

Iğdır’ın, TÜİK’in sınıflandırmasına göre” istatistiksel bölgesel birim” kimliği 

şöyledir3: 1.düzey TRA Kuzeydoğu Anadolu; 2.düzey TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan; 

yani “Iğdır ve çevresi”); TRA23 Iğdır. 

 

                                                             
2 1990’ın başından itibaren SSCB’nin dağılıp bağımsız cumhuriyetlere dönüşmesi ve sosyalist 

Doğu Bloku’nun çökmesi, vb. gelişmelerin, Türkiye’de hükümetin siyasal popülizmin yanısıra, 
değişen jeopolitik konjonktüre uygun bir şekilde Doğu’da Iğdır ve Ardahan gibi bazı ilçeleri il 
statüsüne kavuşturmasında etkili olduğu düşünülebilir.  

3 Türkiye 1.düzeyde 12 anabölge, 2.düzeyde 26 altbölge ve 3.düzeyde 81 ilden oluşmaktadır. (Bkz. 
EK-A) 
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Iğdır, Türkiye’nin geri kalmış kentlerinden biridir. Bu saptamayı doğrulayan bir 

dizi sosyo-ekonomik gösterge bulunmaktadır:4   

►Demografik: 4 ilçe, 8 belediye ve 157 köyden oluşan Iğdır’ın nüfusu, 2010’da 

184.418 kişidir. Bunun yaklaşık %52’si şehirde, %48’i ise köyde yaşamaktadır. (Türkiye 

şehirleşme ortalaması %76.3’tir.) Öte yandan Iğdır’da nüfus yoğunluğu (km2 başına) 51 

kişidir. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı yaklaşık binde 16 (%1.6) iken, Iğdır’ın içinde 

yer aldığı TRA2 altbölgesinde bu oran binde 1.9 (%0.19) ve Iğdır’da ise binde 5.1’dir. 

(Dışarıya göç fazla olduğundan, net göç hızı Iğdır’da “-9.1”dir. 

►Toplam yaş bağımlılık oranı: Bir kişinin bakmak zorunda olduğu nüfusu 

anlatan bu orana  (2010) göre, Iğdır ve çevresi (TRA2) 70.4 ile, -bir olumsuzluk 

anlamında- Türkiye ortalamasının (48.9) en üstünde yer alan alt-bölgedir. Iğdır’da 

(TRA23) ise ortalama her 65 kişi 1 kişinin ‘eline bakmaktadır.’  

►Gelir: Bir refah göstergesi olarak “gayri safi katma değer” (GSKD)5 dikkate 

alınmaktadır. Bu, nüfusa orantılandığında “kişi başına (k.b.) GSKD” elde edilir. Grafik 

1’de “Türkiye ortalaması” bir çember ile gösterilmiştir. 2008 yılı verilerine göre 9364 

dolar olan k.b. GSKD ortalamasının altındaki bölgeler çemberin içinde iken, ortalamanın 

üstündekiler ise dışında yer almaktadır. Buna göre Iğdır ve Çevresi  (TRA2) 3600 dolara 

sahip olduğu için çemberin içine girmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 TÜİK, Bölgesel Göstergeler TRA2, 2010. 
5 TÜİK’in tanımlamasına göre, “gayri safi katma değer (GSKD)”, bir bölgede yerleşik iktisadi 
birimlerin belli bir dönemdeki faaliyetleri sonuncunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) üretim 
değerinden, üretimde kullandıkları girdi (ara tüketim) değerinin çıkarılması sonucu elde edilen 
değerdir.   
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               Grafik 1: Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer, $, 2008 

 

Kaynak: TÜİK, 2010. 

 

►İstihdam,  maaş-ücretler, işsizlik: Iğdır ve çevresinde (TRA2) çalışanların 

sayısının Türkiye toplamı içindeki payı, 2008 itibariyle, %0.5’ten ibarettir.  (İstanbul tek 

başına %31). TRA2 için işgücüne katılım oranı %50’den fazladır. Maaş ve ücretler 

bakımından TRA2’nin payı ise %0.3’tür. (İstanbul’un %39). Türkiye’de 2009’da işsizlik 

oranı %14 ve TRA2 alt bölgesinde %10.3 iken, Iğdır’da %12.6 (sırası 42.) (Grafik 2.) 

 

Grafik 2: İşgücüne Katılım ve İşsizlik Oranları (2009) 

 

               Kaynak: TÜİK, 2010 
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►Enflasyon: 2010 yılı Tüketici  fiyatları endeksine (TÜFE) göre, (Aralık 

2009’dan Aralık 2010’a değişim oranına göre), enflasyonda Türkiye ortalaması %6.4 

iken, Iğdır ve çevresi için bu oran %9 civarındadır. Bu rakama göre, Iğdır ve alt bölgesi, 

Türkiye’nin en yüksek enflasyonu yaşayan (1.sıradaki) bölgesi olmuştur. Grafik 3’te 

Türkiye ortalaması (%6.4) çember ile gösterilirken, Iğdır ve çevresi (TRA2) bölgesi, 

görece yüksek enflasyondan dolayı bu çemberin en dışında yeralmaktadır (Grafik 3). 

►Refah: Su, elektrik ve otomobil kullanımı, bir kentteki refah düzeyi hakkında 

ipucu veren yaşamsal göstergelerdir. 2009 verilerine göre, Belediyelerde k.b. sağlanan 

günlük su miktarı (litre/kişi-gün) Türkiye için 215, Iğdır için 162 (Türkiye sıralaması 77); 

“k.b elektrik tüketimi”nin (kWh) Türkiye ortalaması 2162, Iğdır için 588 (sırası 79); “bin 

k.b. otomobil sayısı”, 2010’da, Türkiye için 102, Iğdır için 24’tür.6  

 

Grafik 3: Iğdır ve Çevresinde (TRA2) TÜFE, %, 2010 

 

                   Kaynak: TÜİK, 2010. 

 

►Eğitim, sağlık ve kültür: Iğdır’da ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısı, 2010-11 döneminde, 20 olup Türkiye ortalaması sağlanmıştır. Yüz bin k.b. hastane 
                                                             
6 Otomobil kullanımıyla bağlantılı olarak, çarpıcı bir veri olarak, “bir milyon nüfusta trafik kaza 

sayısı”na göre, Türkiye ortalaması 1457 iken, Iğdır’da sadece 891’dir. 
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yatak sayısı (2007 yılında) Türkiye’de 262 iken, ülke sıralamasında 67.olan Iğdır’da 

159’dur. Bin k.b. halk kütüphanelerinden yararlanma sayısı, Türkiye ortalamasına yakın 

olup 266’dır. Iğdır’da 2009 verilerine göre, sinema ve tiyatro salonu yok; sadece 3 

kütüphane ve 42 bin kitap var. (Türkiye’de toplam sinema salonu 1647, tiyatro salonu 

201, kütüphane sayısı 1149, kitap sayısı 20 milyon civarında) 

►Tarım ve hayvancılık: Iğdır ve çevresi (TRA2), 2009 yılı verilerine göre, 455 

TL’lik “k.b. bitkisel üretim”e karşılık 1687 TL’lik “k.b. canlı hayvan değeri” elde 

etmiştir. (Türkiye ortalamaları ise 941’e 388 TL’dir. Buna göre, bitkisel üretimde Türkiye 

ortalamasının yaklaşık  ½ oranında gerisinde, hayvancılıkta ise 4 kat ilerisindedir. ) Iğdır 

kendi iç bölgesinde görece ileri bir tarım ve hayvancılık sahasıdır. Zira k.b. bitkisel 

üretimi 829, canlı hayvan değeri 12807, hayvansal ürün değeri 334 TL düşmektedir. 2009 

verilerine göre, Iğdır’da organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı sadece 2 olup ekili alan 2024 

hektar, 10 bin ton üretimdir. (Türkiye rakamları ise 11211 çiftçi, 250 bin hektar alan, 318 

bin ton üretim.) 

►Dış ticaret: Iğdır’da, sınır ili özelliği nedeniyle dış ticaret potansiyeli yüksek 

olmasına rağmen dış ticaret performansı zayıftır. Zira, 2009 yılı verilerine göre, “k.b. 

ithalat” (M)  ve “k.b. ihracat” (X) Türkiye için, sırayla, 1942 ve 1408 $ iken; Iğdır ve 

çevresi (TRA2) için bu rakamlar sadece 43’e 111 $ olarak gerçekleşmiştir.  Iğdır 

(TRA23) ise 14 $ ile M’de 70., 434 $ ile X’de 25.sırada yer alan bir ildir.  

 

Iğdır’ın “İl Kalkınma Karnesi” 

 

Iğdır merkez ve ilçeleri nüfus, sektörel üretim, istihdam, işsizlik oranı, bütçe, vb. 

açılardan Türkiye genelinde bir karşılaştırılmaya tabi tutulduğunda, Tablo 1’de görüldüğü 

gibi, Aralık ilçesi ”fert başına genel bütçe geliri” bakımından en iyi (27.) durumda iken, 

Karakoyunlu ilçesi ise “vergi gelirlerinin ülke içindeki payı) bakımından en kötü (804.) 

durumda gözükmektedir.  

 

 

 

                                                             
7 Iğdır, “kişi başına düşen canlı hayvan değeri” bakımından Türkiye 6.sıdır. 
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Tablo 1:  Iğdır ve İlçelerinin Sosyo-ekonomik Göstergeleri (2004) 

 

Not: Parantez içindeki rakamlar, ilçenin  872 ilçe arasındaki sırasını göstermektedir. 

Kaynak: DPT, 2004. 

 

Iğdır Türkiye genelinde ve kendi içinde (ilçeleri ile) gelişmişlik düzeyi ve grubu 

bakımından (bkz. Tablo 2) benzer (homojen) bir yapıda değildir. Bu verilere göre Iğdır, 

81 il arasından 75.sırada yeralmaktadır. 

 

    Tablo 2: Iğdır ve İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

 
Kaynak: DPT, 2004. 

 

Öte yandan, “Patent Başvurularının İllere Göre Dağılımı”na göre Iğdır’ın patent 

karnesi ya “1” ya da “sıfır”dır. 1995-2010  yılları arasında patent başvurusu Türkiye 

toplamı 1995’te 170 ‘ten 2000 yılında 320’ye 2010’da ise 10 kat (%1000 oranında) 

artarak 3250’ye çıkmıştır.  Fakat Iğdır için bu rakam, 2003’te 2005’te 2007’de, 2008’de 

1’er tane, diğer yıllarda “0”da kalmıştır. Sanayi kenti sayılmayan tüm illerde benzeri 
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durum sözkonusudur. Ancak, patente göre daha basit ve pratik olan “faydalı model”8 için 

ise, Iğdır kaynaklı başvuru sayısı, 2007’de sadece “2” tane ile sınırlı kalmıştır.  Iğdır 

kaynaklı faydalı model sayısı da sadece 2’dir (Türkiye toplamı 2968’dir.) Iğdır’ın 

27.sırada yer aldığı kategoride Batman, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Ordu ve Ş.Urfa yer 

almaktadır.9  

 

 

Iğdır’ın İller Arası Rekabetçilik Performansı 

 

Iğdır’ın 2009-10 genel rekabetçilik endeks değeri 100 tam puan üzerinden 8.79 

olup 81 il arasından (Bingöl’ün arkasından, Bitlis’in önünden) 72.sıradadır. Iğdır için 

2008-2009 değerleri 9.95’e 69’luktur (Aksaray’dan sonra, Ağrı’dan önce). Demek ki 3 

basmak bir gerileme var. 2007-2008 döneminde 7.50 puanla 75.sıra idi (Bayburt’tan önce 

Gümüşhane’den sonra). Türkiye’nin en rekabetçi ilk üç ili, aynı zamanda en büyük 

illerdir: İstanbul (86.01), Ankara (49.73), İzmir (42.72). Rekabetçilikte ‘kümeye düşenler’ 

(son üç il) ise Ağrı (6.33) Şırnak (6.31) Hakkari’dir (6.23).10 (İller arası karşılaştırma için 

bkz. Tablo 3 ve Harita 1.) 

 

URAK tarafından hesaplanan “toplam-genel rekabetçilik endeksi”; “beşeri 

sermaye ve yaşam kalitesi”, “markalaşma becerisi ve yenilikçilik”, “ticaret becerisi ve 

üretim potansiyeli” ile “erişebilirlilik” başlıklı dört alt endeksten oluşmaktadır.11  

                                                             
8 Faydalı model, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre, buluş 
ürününü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, 
patent verilmesine göre, zaman, masraf ve bürokrasi açısından daha üstündür. Bu durum, özellikle 
KOBİ ve araştırma kuruluşlarının buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını 
özendirmektedir. (Bkz. Wikipedia.)  
9 TPE, İllere Göre Patent Başvuru İstatistikleri 1995-2010. 
10 URAK İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010. 
11 ►Beseri Sermaye ve Yasam Kalitesi Alt Endeksi = İlde kişi başına düşen (k.b.)öğretim üyesi 

sayısı + Bir yüksek öğrenim programından mezun kişi sayısı + K.b. uzman hekim sayısı + Mesleki 

ve teknik okul mezun sayısı + ÖSYS başarı oranı + K.b.hastane yatağı sayısı + K.b. otomobil 

sayısı + K.b. mevduat miktarı + İşlenen suçtan dolayı k.b. ceza infaz kurumuna giren hükümlü 

sayısı + Şehirleşme oranı + Bin k.b. alışveriş merkezi büyüklüğü + Beş yıldızlı otel yatak 

kapasitesi + K.b. mesken elektrik tüketim miktarı. 
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►URAK’ın ilan ettiği Illerarası Rekabetçilik Endeksi’nin 2007-2008 sonuçlarına 

göre 75. sırada yer alan Iğdır’ın, 2008-2009 döneminde 69. sıraya yükseldiği, 2009-2010 

döneminde ise 72. sıraya gerilediği ve dolayısıyla ‘istikrarsız’ bir gelişme izlenmiştir. En 

son dönemde elde edilen 8.79 Genel Endeks değerine sahip olan Iğdır’ın rekabet gücünü 

oluşturan alt endeksler incelendiğinde; ilin rekabet gücüne katkısı en yüksek oranda olan 

alt endeksin %40.51 ile “Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli”, en az olanın ise  %0.08 

oranı ile “Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik”in olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 3: Iğdır’ın İllerarası Rekabetçilik  Sıralamaları 

81 il bazında 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

 

Iğdır’ın İllerarası Genel 

Rekabet Endeksi Sırası 

(ve 100 üzerinden puanı) 

72 

(8.79) 

69 

(9.95) 

75 

(7.50) 

Beseri Sermaye ve Yasam 

Kalitesi Alt Endeksi 

Sıralamaları 

73  70  72 

Markalasma Becerisi ve 

Yenilikçilik akt endeksi 

65 71 72 

                                                                                                                                                                       
►Markalasma Becerisi ve Yenilikçilik Alt Endeksi = İlde 100 milyon doların üzerinde ihracat 

yapan şirket sayısı + ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne giren şirket sayısı + Son beş yıla 

ait patent tescil ortalaması + Son beş yıla ait marka tescil ortalaması + Son beş yıla ait faydalı 

model tescil ortalaması + Son beş yıla ait endüstriyel tasarım tescil ortalaması. 

►Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli = İlde kullanılan kredi miktarı + Tahakkuk eden vergi 

miktarı + İhracat hacmi + Toplam kamu yatırımı (enerji, ulaştırma-haberleşme hariç) + Sanayi 

elektrik tüketim miktarı + Bir önceki yıla göre ilde açılan şirket sayısındaki değişim + Bir önceki 

yıla göre ilde kapanan şirket sayısındaki değişim + Yatırım teşvik belgesi verilen sabit yatırım 

miktarı + Dış ticaret yapan şirket sayısı + İç talep potansiyeli. 

►Erişelebilirlilik Alt Endeksi: İlde k.b. sabit telefon hattı sayısı + Değişen ADSL aboneliği sayısı 

+ Haberleşme ve ulaştırma alanında kamu yatırımı + Km2 başına bölünmüş yol uzunluğu + Km2 

başına araç sayısı + İle tarifeli-yurtiçi-yurtdışı uçak seferi varlığı. 
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Ticaret Becerisi ve Üretim 

Potansiyeli Alt Endeksi 

46 18 56 

Erisilebilirlilik Alt Endeksi 74 76 77 

Kaynak: URAK, 2011 

 

Harita 1: İllerarası Rekabetçilik Genel Endeksinin Coğrafi Gösterimi (2010) 

 
Kaynak: URAK, 2011. 

 

Iğdır’ın Kalkınma ve Rekabet Yetersizliği: Nedenleri ve Çözüm Yolları 

 

 Iğdır’ın kalkınmada ve rekabetçilikte diğer illerden oldukça geride olmasının 

altında yatan nedenler “besleyici nedenler” olarak, daha çok, Türkiye’nin gelişmiş 

ülkelere kıyasla düşük düzeyde seyreden kalkınma ve rekabet yetersizliklerine 

dayanmaktadır. Buna göre, eğer Türkiye küresel planda daha az bir insani gelişme 
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gösteriyorsa, az sayıda patent üretiyorsa ve bilim-teknoloji-yenilik üçgeninde daha az 

‘koşuyorsa’, kendiliğinden ve dolaysız bir şekilde bütün zafiyetlerini tüm bölgelere ve 

dolayısıyla kentlere yansıtacaktır. Bu durumda ne Kuzey Doğu Anadolu ve ne de Iğdır bir 

istisna sayılacaktır. 

 

Iğdır’a Aktarılan Nedensel-Genel Türkiye Sorunları    

 

►Iğdır’ın ‘kalkınma ağrıları’ varsa, bunun bir nedeni Türkiye’nin “insani 

gelişme”deki yetersizliğidir. BM Kalkınma Proğramı (UNDP) her yıl “İnsani Gelişme 

Endeksi” (HDI)12 adı altında bir rapor yayımlar. Türkiye’nin 2011 HDI puanı 0.699 olup 

dünyadaki sırası (187 ülke arasında)  92.’liktir. Yani 91 ülkenin gerisinde ve 95 ülkenin 

de önünde… Dünya ortalamasının (0.682) biraz üstünde fakat Avrupa ve Orta Asya ‘nın 

ise altındadır.13 1980’de 0.467 puanla 95 ülke arasında 57.; 2000’de 0.629 puanla (139 

ülke arasında) 68.sırada idik. 

 

►Iğdır’da patent üretme performansının düşük olmasının ana kaynağı, bizatihi 

Türkiye’nin küresel ölçekte az patent üretmesidir. Türkiye’nin, Küresel Fikri Mülkiyet 

Hakları Ofisi IPO’ya 2009’da yaptığı “patent başvurusu sayısı” 2732’dir. Dünya çapında 

yapılan başvuru, toplam 1.849.000’dir. (Gelişen piyasalar ve Türkiye’nin yakın rakipleri 

olarak Malezya’nınki 5737, Kore’ninki 163.523, İspanya’nınki 3803, Brezilya’nınki ise 

21944 adettir.) IPO’da kayıt altına alınan patent sayısı ise Türkiye için sadece 648’dir. 

(Diğer ülkeler; Malezya 34824, Kore 56732,  İspanya 2602, Brezilya 3153.) Türkiye’nin 

Fayda modeli başvurusu 2882, kayıtlanan 2181’dir.14 Türkiye’deki ulusal patent sayısının 

az olmasının bir dizi nedeni vardır.15 Örneğin; Ar-Ge kültürünün oluşturulamaması, ArGe 

için yeterli kaynağın ayrılamaması, toplumda buluş kavramına yönelik düşüncenin 

oluşmaması, patent alma eyleminin önemsenmemesi, patent yasasının (İhtira Beratı 

                                                             
12 HDI şu maddelerden oluşmaktadır: Ortalama ömür (yıl), yetişkin okuryazarlık oranı (% olarak, 

15 yaş ve üstü), bütünleşik brüt okullaşma oranı  (%), kişi başına GSYH (Satın alma gücü 
paritesine göre uyarlanmış, ABD doları cinsinden). 

13UNDP, Turkey Country Profile: Human Development Indicators,  
2011. 
14 WIPO, IP Facts and Figures 2011.  
15 M.K. Dericioğlu, “Türkiye’deki Ulusal patent Sayıları”, www.inovasyon.org.  
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Kanunu 1879) yenilenmesinin 116 yıl sonra (1995) gerçekleşmesi, Uluslararası Patent 

Başvurusu (PCT) (1996) ve Avrupa Patenti (EPC) (2000) Sistemlerine geç katılım, 

Türkiye’deki gelir düzeylerine göre patent alınması maliyetinin yüksekliği, risk sermayesi 

işlerliğinin sağlanamaması, üniversite-sanayi işbirliğinin yeterince gerçekleştirilememesi, 

yenilikleri tetikleyecek ve destekleyecek kamusal talep azlığı, yabancı malların tercihi, 

vb…  

 

►Iğdır’ın rekabetteki geriliği, bir parçası olduğu ve yeni illerinden biri olduğu 

Türkiye’nin dünyadaki sıralamasıyla da yakından ilişkilidir. Zira Dünya Ekonomik 

Forumu WEF’in 2011 yılı için açıkladığı “Küresel Rekabet Raporu”na göre, Türkiye 

pazar büyüklüğü açısından (142 ülke içinden) 17.sırada yer alırken, genel rekabetçilik 

açısından ise 59. ve yenilikçi (inovatif) rekabette ise 69. sırada yer almıştır.16 Bu 

göstergelerden ilki, ülke nüfusu ile, ikincisi ise bu nüfusun bilgi, Ar-Ge ve inovasyon 

birikimi ve bu birikimi katma değere dönüştürebilme becerisiyle ilgilidir. Dünya 

Ekonomi Forumu WEF’in dönemsel “Küresel Rekabet Raporu”na göre, Türkiye, 4.25 

puanla “küresel rekabet endeksi”nin (GCI) 2010-11 dönemi sıralamasında dünya 

61.sidir.17 Buna göre Türkiye, (İsviçre’nin başını çektiği) küresel rekabetçilikte 

Azerbaycan, Brezilya ve Vietnam’ın gerisinde kalırken Rusya ve pek çok az gelişmiş 

ülkeyi de geride bırakmıştır.  

 

►Iğdır’ın düşük kalkınma ve rekabet performansı göstermesinde Türkiye’de, AB 

ve OECD’nin gerisinde kalan kişi başına Ar-Ge harcamasının (2009’da 122 $) ve bin 

kişiye düşen araştırmacı sayısının (58) oldukça az olmasının payı büyüktür. (Ayrıntı için 

bkz. TÜBİTAK, 2010.) 

 

Çözüm Var mı? Bazı Teknik Öneriler 

 

Iğdır’ın kalkınma ağrılarından kurtulması ve hak ettiği rekabet düzeyine 

ulaşmasının yolu, doğal olarak, Türkiye’nin bir bütün ve dengeli halinde kalkınmasından 
                                                             
16 Bu verilerin bir değerlendirilmesi için bkz. A. Göker, “AR-GE ve Yenilik Ortamına İlişkin 

TÜSİAD Görüş Belgesi”, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki, S.1293, 30.12.2011. 
17 K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2010–2011, WEF-World Economic Forum, 
2010. 
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geçmektedir. Öncelikle 9.KP’de de vurgulandığı gibi; “rekabet gücünün arttırılması” 

iktisadi ve toplumsal kalkınma eksenlerinden biridir ve şu hususları içermektedir: 

Makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, ekonomide 

kayıtdışılığın azaltılması, finansal sistemin geliştirilmesi, enerji ve ulaştırma altyapısının 

geliştirilmesi, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi, Ar-Ge ve 

yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, tarımsal 

yapının etkinleştirilmesi, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına 

geçişin sağlanması. DPT’nin (yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı’nın) ilan ettiği bu hususlar 

politikalara dönüştürülüp uygulandığı ölçüde, “istikrarlı, refahlı, barışçı, hakça 

bölüşümcü” bir Türkiye vizyonu elde edilebilecektir. 

 

Iğdır’ın rekabet düzeyi; il, ülke ve küresel bazdaki dinamiklere bağlıdır. Iğdır’ın 

rekabet düzeyi; bölgesel kalkınma ve ulusal kalkınma performansından bağımsız 

düşünülemez. Rekabet düzeyi bakımından üst sıralara çıkarılabilmesi için Iğdır’a kamusal 

ve özel yatırımların arttırılması; konsolide bütçeden daha fazla ödenek ayrılarak pozitif 

ayrımcılığın yapılması; bütçe fazlasının Iğdır ve benzeri illerin kalkınması için 

harcanması;18 yerel yönetim birimlerinin ataletten kurtarılması gerekir. 

  

Bu bağlamda büyük şehirlere büyük yatırımlar yapmaktan vazgeçilmeli; o 

yatırımlar küçük parçalara bölünerek orta ve küçük ölçekli illere kaydırılmalıdır. Üç 

büyük şehrin aşırı gelişmesi, nüfusunun aşırı şişmesi; Iğdır ve benzeri kentlerin az 

gelişmesine ve nüfus bakımından içinin boşaltılmasına yol açmaktadır. Megapol kentlere 

‘mega’ yatırımlar yapılarak Türkiye’nin daha fazla geliştiğine yönelik bir “ezber” vardır. 

Oysa, ülkenin kaynakları bir bütündür ve sınırlıdır; o kaynaklar, az gelişmiş kentler ihmal 

edilerek sadece bazı kentlerin yatırım cenneti haline getirilmesi iki olgu ya da görüntü 

yaratmaktadır; birincisi, Türkiye içinde “iki Türkiye”; ikincisi ise, yatırımlardan yoksun 

bırakılan kentler de doğal olarak birer “yatırım cehennemi”.  

 

 
                                                             
18 Örneğin, Merkezi Yönetim Bütçesi, Kasım 2011’de  2 milyar 146 milyon lira fazla verdi. 

Türkiye bütçesi Kasım ayında 2.1 milyar, ocak-kasım döneminde ise 439 milyon TL fazla verdi. 
Önceki bütçe 1.9 milyar TL ile açık vermişti. (Habertürk gazetesi, 16.12.2011) 
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Sonuç Yerine 

 

 Iğdır’ın yaşadığı ‘kalkınma ağrıları’, bu coğrafyanın rekabet performansını 

olumsuz etkilemiştir. Bir başka deyişle, sosyo-ekonomik gelişmedeki zafiyetlerin 

sonucunda, Iğdır, iller arası rekabette alt sıralara düşmüştür. Iğdır’ın iller arası rekabet 

düzeyi, bir ölçüde,  Türkiye’nin ülkeler arasındaki rekabet düzeyine bağlıdır. Iğdır’ın iller 

rekabet liginde bulunduğu basamak ile Türkiye’nin dünya rekabet liginde bulunduğu 

basamak arasında dolaylı bir ilişki kurulabilir. Türkiye’nin uluslararası sırası  düştükçe, 

iller arasındaki rekabet makası da, Iğdır gibi azgelişmiş  illerin aleyhine açılmaktadır. 

Türkiye, dünya liginde yukarılara tırmandıkça, bu durum, illerin de yukarılara 

tırmanmasını sağlayabilecektir.  

 

Sosyo-ekonomik göstergelere göre, Iğdır’ın “kalkınma karnesi” zayıftır. Bunda 

Iğdır’ın mevcut insan ve sermaye kaynaklarına dayalı iç dinamiklerindeki zafiyet kadar, 

bu kaynakların yaratılması ve dağıtılmasından paydaş sorumlu olan merkezi ve yerel 

yönetimlerin de zafiyeti rol oynamıştır. Iğdır 1992’de il statüsüne kavuşturulmuştur. 

Geçen 20 yılda, halen bazı orta gelişmiş ilçe düzeyinden bile uzaktır.  

 

Iğdır, iktisadi değil, fakat daha çok, politik konjonktür (seçim ekonomisi), siyasal 

popülizm ve militarist gerekçelerle il statüsüne kavuşturuldu. Kalkınmada belli bir 

olgunluğa erişmeden, ilçe statüsü bir süre daha devam etmesi gerekirken, yanlış 

gerekçelerle il statüsünü elde edince, Iğdır, çocukluğunu (ilçe statüsünü) yaşamadan 

evlendirilen (il haline getirilen) biri oluverdi!   

 

Yine de, üstat Çetin Altan’ın deyimiyle “enseyi karartmayalım” ve Iğdır gibi 

Doğu kentlerinin de, -her ne kadar uzun ve zorlu bir süreci gerektirse de- mümkün olan 

en yakın zamanda zengin ve gelişmiş bölgelerin-illerin nimetlerini yaşamasını  

(“yakınsama”) ve onların külfetlerinden ise uzak durmasını (“ıraksama”) dileyelim.  
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SINIR TİCARETİNİN BÖLGE EKONOMİSİNE ETKİSİ 

                                                                 Doç.Dr. Selim BAŞAR 
Öğr.Gör. Serkan KÜNÜ 

 

 Dünyada hiçbir ülke iktisadi açıdan kendine yeterli bir yapıya sahip değildir. Bu 

nedenle ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretinin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Günümüz 

dünyasında, dış ticaret engelleri kalkmakta, iletişim teknolojisi hızlı bir gelişim 

göstermekte ve sermaye akımları hız kazanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülke 

ekonomilerinde, mal ve hizmet ticareti hızla arterken, komşu ülkeler ihtiyaç duydukları 

malları kısmen sınır ticareti yoluyla tedarik etmektedir. Sınır ticaretinin ortaya 

çıkmasında başka bir takım etkenler de rol oynamaktadır. Ülkelerdeki bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,  taşıma giderlerini düşürmek, siyasal amaçlar başlıca 

unsurlardandır. Ülkemizde yaşam standartlarının çok düşük ve işsizliğin ciddi boyutlara 

ulaştığı Doğu Anadolu Bölgesinde, ekonomik ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması,  

ihracatın artması, yeni iş alanlarının oluşması ve son olarak bölgesel kalkınmanın 

gerçekleşmesi açısından sınır ticareti büyük önem arz etmektedir. 

 

 Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin son yıllardaki ekonomik 

yapıları dikkate alınarak, komşu ülkeler ile yapılmakta olan sınır ticareti ve bu ticaretin 

bölge ekonomisine olan katkısı arasındaki ilişki açıklanmaktadır.  

  

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Bölgesel Ekonomi, Sınır Ticareti  
   

THE EFFECT OF BORDER TRADE TO THE  REGIONAL ECONOMY 

 

 No other country in the world with a structure is not self-sufficient in all respects. 

For this reason, the realization of trade in goods and services between countries is 

inevitable. In today's world, the barriers on the internal trade are getting disappeared; the 

communication technology is showing a faster development and the capital flows are 
                                                             
 Doç.Dr. Selim BAŞAR, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktsat Bölümü, 

selimbasar@gmail.com 
Öğr. Gör. Serkan KÜNÜ, Kafkas Üniversitesi, Kağızman Meslek Yüksekokulu, 

serkunu@gmail.com 
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increased. Along with globalization, while goods and services trade is increasing rapidly 

in national economies, the neighbor countries are getting the goods they needed partly by 

border trade. Some other factors have also a role in the emergence of border trade. Some 

of these main factors are decreasing the regional differences in the countries, reducing the 

transportation costs and political purposes. In Eastern Anatolia Region, where the 

standards of living are very low and unemployment has reacted at serious levels, the 

border trade has vital importance concerning the acceleration of economic and 

commercial activities, increasing the exportation, creating new working areas, and as a 

result, the development of the region. 

 

 In this study, the relationship between border trade with neighbor countries and 

its contribution to the regional economy is explained by examining the recent economic 

conditions of the cities in Eastern Anatolia Region.  

Keywords: Globalization, Regional Economics, The Border Trade 

 

 GİRİŞ 

 

 Uluslararası ticaret karşılıklı olarak ülkelere yarar sağlayan bir ticaret şeklidir. 

Sınır ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ve ekonomik faaliyetlerin hız 

kazanmasında sınır ticareti büyük önem arz etmektedir. Global ekonomik hareketliliğin 

hız kazandığı günümüzde, ülkeler arasında yapılan ticaret özellikle sınırda bulunan 

bölgenin kalkınmasında temel etkenlerdendir. Dış ticaretin sebepleri arasında, yerli 

üretimin yetersiz olması, mal çeşitliliği ve uluslararası fiyat faklılıkları, doğal kaynakların 

dengesiz dağılımı, ülkeler arasında gelişme farklılıklarının olması ve üretim 

maliyetlerinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi başlıca sebepler arasında gösterilebilir. 

Dar anlamda uluslararası ticaret şekli olarak nitelendirilen sınır ticareti, sınır illerinde 

yaşayan halkın fiyat farklılığı veya mal farklılığı gibi nedenlerle ihtiyaçlarını komşu 

ülkelerden kolay ve ucuz bir şekilde karşılamalarına imkan sağlamaktadır. 

 

 Türkiye'nin coğrafi konumu dikkate alındığı zaman, birçok ülkeye gerek kara 

gerekse deniz yollarından sınırı bulunmaktadır. Özellikle komşu ülkeler ile ortak 

değerlerin fazla olması ve bu nedenle ülkeler arasındaki ilişkilerin daha sıkı olması 
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Türkiye'nin sınır ticaretini kolaylaştırıcı etkenler arasında gösterilebilir. Türkiye'nin nispi 

olarak diğer bölgelere göre daha az gelişmiş olan Doğu Anadolu Bölgesi sınır ticareti 

yapmak için ideal bir bölgedir. Nitekim bölge, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Irak ile 

komşudur. İşsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı Doğu Anadolu Bölgesinde, ekonomik ve 

ticari faaliyetlere ivme kazandırılması,  ihracatın artması, yeni iş alanlarının oluşması ve 

son olarak bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi açısından sınır ticareti büyük önem arz 

etmektedir.  

 

 Türkiye’de Sınır ticareti, ilk defa 01.08. 1972 tarih ve 1615 sayılı gümrük kanunu 

ile gündeme gelmiştir. Asıl Türkiye’nin sınır ticareti ile tanışması 1978-1979 yıllarında 

ciddi bir şekilde yaşanan petrol krizinden ve döviz darboğazından sonra olmuştur. Petrol 

krizine çare bulabilmek için değişik yöntemler aranmış ve İran’dan mal karşılığı petrol 

alınmasına karar verilmiştir. Sınır ticareti yoğun olarak kalkınma planları içerisinde dile 

getirilmiş ve 1986 yılından sonra birçok sınır ilinde gerçekleştirilmesi için yasal zeminler 

hazırlanmıştır.  

 Bu çalışmanın amacı, sınır ticaretinin önemine dikkat çekmek ve bölge 

ekonomisinin kalkınması için gerekli dinamikleri harekete geçirici özelliği üzerinde 

durmaktır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sınır ticaretinin tanımı, 

amacı ve gelişimi, ikinci bölümde Doğu Anadolu'da bazı illerin ekonomik yapıları, 

üçüncü bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

     

1. SINIR TİCARETİNİN TANIMI, AMACI VE GELİŞİMİ 

 

 İlke olarak sınır bölgelerinin iki yanında kalan halkın bölgesel ihtiyaçlarının 

karşılanmasını amaçlayan sınır ticareti, kara ve deniz sınırı bulunan ülkelerin bölgesel 

kalkınmayı sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri özel bir ticaret türüdür. Sınır ticareti, 

sınırların denizlerle çevrili bulunduğu yerleri de içine alması açısından sınır ve kıyı 

ticareti olarak da adlandırılabilmektedir. Sınır ve kıyı illeri ile bunlara komşu illerin 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, komşu ülkelerin sınır ve kıyı yörelerinde karşılıklı 

olarak yapılan özel bir dış ticaret sekli olarak tanımlanabilir. Resmi gazetede (No. 16769) 

sınır ticaretinin tanımı bölge ekonomisi açısından  “Bölge gereksinmelerinin karşılanması 

amacıyla komsu ülkelerin sınır yörelerinde yaşayanlar ile yapılan ticarettir" şeklinde 
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tanımlanmıştır. Sınır ticareti ile hedeflenen birtakım amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçları 

şöyle sıralayabiliriz; 

 

 Bölge halkının ihtiyaçlarının mahallinde sınır bölgelerinden kısa sürede temin ve 

tedarik edilmesi bölge ekonomisine canlılık getirmesi, 

 Bölge insanına daha ucuza mal sağlanması, 

 Mal kaçakçılığının her türlüsünün asgariye indirilmesi, 

 Formel işlemleri basitleştirerek bürokratik işlemlerinin azaltılması yoluyla dış 

ticaret hacminin genişletilmesi, 

 Bölge insanın refah düzeyinin yükseltmek, 

 İstihdamı artırmak, 

 Sınır ticareti yoluyla dış ticaretle uğrasan müteşebbis ruhunun oluşumuna katkıda 

bulunmak, 

 Dış ticarette formaliteleri azaltmak (Çoban, 1995), 

 Yerinden yönetim sisteminin geliştirilerek yerinden yönetim sisteminin 

demokratik hayatın gelişmesinde katkıda bulunmak (Orhan, 2000). 

 Bölgeler arası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi. 

 

Bu amaçları gerçekleştirirken sınır ticareti yapmanın bazı koşulları da ortaya 

çıkmaktadır. Bu koşullardan bazıları şunlardır: 

 İki ülkenin sınırlarının olması gereklidir. 

 Ülkeler arasında bir dış ticaret anlaşmasının olması gereklidir. 

 Komşu ülkelerin ikili ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşanmammış olması ve 

siyasi otoritelerin sorunsuz bir politika izlemeleri gerekmektedir. 

 Taşımacılık giderlerinin en az seviyeye indirilmesi gerekmektedir. 

 İthalat ve ihracat yapmak isteyenlere engellerin en az seviyeye indirilmesi 

gerekmektedir. 

 Komşu ülkelerde ki bölge insanlarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu 

ihtiyaçlar doğrultusunda olan mallar üzerindeki engellemelerin en aza indirilmesi 

gerekmektedir. 
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Türkiye’de sınır ticareti yapabilmek için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 

düzenlenen Sınır Ticaret Belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Bu belge 2000 yılından önce 

gerçek kişilere de verilmekte iken 2000 yılından sonra sadece sınır ticaretine yetkili 

illerin sınırları içerisinde olan şirketlere verilmektedir. Ayrıca bu şirketlerin en az 3 aydır 

sınır ticareti yapmaya yetkili illerde faaliyet göstermesi mecburidir. Sınır Ticareti 

Belgeleri hiçbir surette devredilemez. Eğer belgenin devredildiği tespit edilirse, bu belge 

süresiz olarak iptal edilir ve bir daha belge düzenlenmez. İhraç edilen eşyanın cins, miktar 

ve değerlerini gösterir bir listenin faturalarıyla birlikte yetkilendirilmiş gümrük 

idarelerine ibrazı zorunludur. Sınır ticareti kapsamında il dışına çıkarılan ürünlerin (il 

dışına çıkarılması serbest olan mallar hariç) il dışına çıkarıldığının tespiti halinde, sınır 

ticareti belgesi ile il dışına çıkartılan ürüne ilişkin uygunluk belgeleri iptal edilir. Ayrıca, 

Sınır ticareti kapsamında, ayda dört defadan fazla olmamak üzere her defasında 50.000 

ABD Doları karşılığı Türk Lirasını asmayacak değerde eşya ithal edilebilir. 

 

 Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’nin sınır ticaretiyle tanışması 1978-1979 

yıllarında dünya petrol fiyatlarının yaklaşık dört kat artmış olması sonucu artan döviz 

talebine ve petrol ihtiyacına çözüm bulmak için İran’a mal mukabili petrol satışında 

bulunma kararından sonra ortaya çıkmıştır. 1978’de yapılan araştırmalar; o tarihlerde 

Türkiye’den mal götürüp karşılığında İran petrolü getiren tüccarların, devletin kendilerine 

vermiş olduğu kar marjının yüksek olmasından dolayı oldukça fazla miktarda sermaye 

birikimi sağladıkları ve daha sonraki yıllarda birer ihracatçı ve ithalatçı olduklarını 

göstermektedir (Orhan, 2000). Sınır ticareti başlangıçta merkezden görevlendirilen 

elemanlarca yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise sınır ticareti işlemlerinin 

Valiliklerce yürütülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmış ve Ağrı Valiliği 

bünyesinde “Sınır Ticareti Bürosu” oluşturulmuştur. 1980’de yayınlanan Sınır Ticareti 

Yönetmeliği ile, İran’la Ağrı-Gürbulak sınır kapısından sınır ticareti yapılması bir 

yönetmelik maddesi haline getirilmiştir. 1982 yılında yayımlanan İhracat Rejimi Kararı 

ve İhracat Yönetmeliği içerisinde sınır ticaretine ayrıca yer verilmesi, sınır ticareti 

açısından önemli bir gelişme olmuştur.  
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 Ağrı Valiliği’nin 13.02.1985 tarih ve 1/222 sayılı talebi üzerine; 5/9113 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Sınır Ticareti Yönetmeliği çerçevesinde, Gürbulak sınır 

kapısından sınır ticareti yapılması işlemlerini bir takım kurallara bağlamıştır Resmi 

Gazete, No. 18673). Aynı yıl Gaziantep-Ünlüpınar ve Karkamış sınır kapılarından Suriye 

ile sınır ticareti yapılmasına izin verilmiştir. 1986 yılında Hatay-Cilvegözü sınır kapısı 

Suriye ile, 1987 yılında ise Van-Kapıköy sınır kapısı İran ile sınır ticaretine açılmıştır. 

1988 yılında ise Hakkari-Esendere, 1989 yılında da Artvin-Sarp sınır kapısı sınır 

ticaretine açılmıştır. 1989 yılında Erzurum ilinin komşu il statüsünde Ağrı-Gürbulak sınır 

kapısından İran’la, Artvin-Sarp sınır kapısından ise Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

ile sınır ticareti yapmasına karar verilmiştir. 1990 yılında Kars ilinin komşu il statüsünden 

yararlanarak Ağrı-Gürbulak sınır kapısından İran’la, Artvin-Sarp sınır kapısından ise 

BDT ile sınır ticareti yapmalarına izin verilmiştir Yine aynı yılın ortalarında Mardin, 

Hakkari ve Şırnak illerinin Habur sınır kapısından sınır ticareti yapmalarına karar 

verilmiştir.  

 

 Sınır ticaretiyle ilgili bugün de geçerli olan önemli bir düzenleme; Türkiye’de 13 

sınır ilinde yapılan sınır ticaretinde valilerde olan yetkinin, Bakanlar Kurulu kararıyla Dış 

Ticaret Müsteşarlığı’na devredilmesidir. 23.12.1998 tarih ve 98/12254 sayılı bu Bakanlar 

Kurulu Kararı bütün valiliklere ulaştırılmış ve valilerin yetkileri kaldırılmıştır. Bakanlar 

Kurulu Kararı uyarınca petrol ürünlerine ilişkin il ihtiyaçları, doğrudan doğruya Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, diğer 

ürünlere ilişkin ihtiyaçlar ise her yıl Ekim ayı sonunda valilerce Dış Ticaret 

Müsteşarlığına bildirilmekte, Müsteşarlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, uygunluk 

belgelerinin düzenlenmesine esas olmak üzere il ihtiyaçları nihai listeleri valiliklere 

bildirilmektedir (Toskay,  2000). 

 

Sınır ticaretinin tarihsel gelişimi içinde en son yapılan düzenleme, 2003/5408 

sayılı Sınır Ticaret Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 

yayınlanmasıdır. 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın getirdiği en önemli 

yenilik, Sınır Ticaret Merkezleri uygulamasında bir kısım illere yeniden komşu il 

statüsünün tanınmasıdır. Sadece Sınır Ticaret Merkezlerinde geçerli olmak üzere 

Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerine komşu il statüsü 
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yeniden tanınmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde komşu ülkelere sınırı 

bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, 

Kilis, Gaziantep ve Hatay’dan oluşan 13 ilde kurulacak olan Sınır Ticaret Merkezlerinde 

mağazalar bulunacaktır. 

 

Bakanlar Kurulunun 10.03.2000 Tarihli ve 2000/364 Sayılı kararınca sınır ticareti 

yapmaya yetkili iller ve sınır kapıları ile ilgili ülkeler aşağıdaki Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Sınır Ticareti Yapılan İller Gümrük Kapıları ve Ülkeler 

İLİ GÜMRÜK KAPISI ÜLKE 

AĞRI GÜRBULAK İRAN 

ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCİSTAN 

ARTVİN SARP GÜRCİSTAN 

GAZİANTEP KARKAMIŞ SURİYE 

HAKKARİ ESENDERE İRAN 

HATAY CİLVEGÖZÜ SURİYE 

IĞDIR DİLUCU NAHCIVAN 

KİLİS ÖNCÜPINAR SURİYE 

MARDİN NUSAYBİN SURİYE 

ŞANLIURFA AKÇAKALE SURİYE 

ŞIRNAK HABUR IRAK 

VAN KAPIKÖY İRAN 

Kaynak: Resmi Gazete, 28/04/2000-27012 

 

 İlgili resmi gazetede aynı zamanda belirtilen gümrük hattı üzerinde açık 

pazar ilan edilen yerlerde Tablo 2’de belirtilen iller için ilgili ülkeler ile sınır ticareti 

yapılmasına izin verilmiştir. Bu ülkeler ile yapılan sınır ticaretinde petrol ürünleri kapsam 

dışı bırakılmıştır. 
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Tablo 2: Açık Pazar Yapılan İller Gümrük Kapısı ve Ülkeler 

İLİ GÜMRÜK KAPISI ÜLKE 

AĞRI SARISU İRAN 

HAKKARİ ESENDERE İRAN 

HAKKARİ ŞEMDİNLİ-ÇATDÜZÜ IRAK 

HAKKARİ ÇUKURCA-ÜZÜMLÜ IRAK 

VAN KAPIKÖY İRAN 

VAN BAŞKALE-GELİNCİK İRAN 

VAN ÇALDIRAN-ÇİLLİ İRAN 

Kaynak: Resmi Gazete, 28/04/2000-27012 

          Sınır Ticareti sadece ülkemizde değil çeşitli ülkeler arasında yapılan bazı 

anlaşmalar ile gerçekleştirilmektedir.  

           Mısır ile Sudan arasında yapılan sınır ticaretinde, Mısır şehrinde ikamet eden 

şahıslar alacakları Sınır Ticaret Kartı ile bu ticareti gerçekleştirebilirler (Seçen, 1993).  

Çin ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında yapılan sınır ticaretinde her iki ülkenin 

tahsis etmiş oldukları 20 km2'lik bir alan içerisinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen bu 

alanda ticaret, sanayi, finansman ve ileri teknoloji ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aynı 

zamanda her iki devlet tarafından belirlenen illerde yaşayanlar bu bölgeye pasaportsuz 

geçmekte diğer bireyler ise pasaport kullanarak geçebilmektedirler (Walker, 1994). 

Norveç'in İsveç ve Finlandiya ile sınırı olan bölgelerde çiftçilik ve ormancılıkla uğraşan 

köylülerin, yirmi dört saat önceden haber vermek koşulu ile tahıl, gübre, kereste 

mallarında ticaret yapabilirler ve bu mallar gümrük vergisinden muaftırlar (Seçen, 1993).  

Pakistan'da sınır ticaretini Çin ile yapmaktadır. Yılın belirli aylarında(Eylül- Kasım) 

genellikle tekstil, çeşitli gıda ürünleri, sigara ve hafif endüstriyel maddelerin ticareti 

yapılmaktadır (Çoban, 1995). Çin ile Vietnam arasında yapılan sınır ticareti 1965-1973 

Vietnam savaşı yıllarında kurulmuştur. Guangxi Sınır Ticaret İdaresi rakamlarına göre iki 

ülke arasındaki sınır ticaret hacmi 1992’de 479 milyon USD ile zirveye ulaşmıştır 

(Hendrischke, 1997). 
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Finlandiya da, Rusya Federasyonu, İsveç ve Norveç ile sınır ticareti 

yapılmaktadır. Her türlü sanayi maddelerinin ithalatı, gümrük, vergi, resim ve harçlardan 

muaftır. Tarım mallarının ithalatı ise genel dış ticaret rejimi esaslarına tabi bulunmakla 

beraber, Finlandiya’nın kuzey bölgesini teşkil eden Lapland’ın İsveç’le ve Norveç’le sınır 

bölgesinde yaşayan üç idari birim halkına, Finlandiya Gümrük Kanunun da bulunan bir 

maddeye istinaden tek taraflı olarak komşu ülkelerden altı ayda bir, şahıs başına 12 kg 

kahve, 18 kg yağlı maddeler, 100 kg hububat, 25 kg şeker, 6 kg pipo tütünü herhangi bir 

izne gerek kalmaksızın gümrüksüz olarak ithal etme hakkı tanınmıştır (Seçen, 1993). 

 

ABD ve Kanada çok uzun bir sınıra sahip iki komşu ülkedir. Taşıma giderlerinin 

en aza indirilmesi amacıyla bu iki ülke arasında sınır ticareti yapılmaktadır. malların 

kendi ülkelerindeki iç bölgelerden getirilmesinin maliyeti yüksek olduğundan bu iki ülke 

vatandaşları sınır bölgelerinde ticarete başvurmaktadırlar (Seyidoğlu, 2000). Afrika'daki 

sınır ticareti uygulamaları incelendiği zaman sınır ticaretinin özellikle Çad Gölü 

etrafındda bulunan ülkeler tarafından yapıldığı gözlenmektedir. Çad, Nijer, Nijerya, 

Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasında sınır ticari ilişkileri bulunmaktadır 

(Afouda, 1996). Sınır ticaretinin yasa dışı olduğunu tanımlamaya çalışan araştırmalarda 

bulunmaktadır. Örneğin ABD Afganistan'da yapılan sınır ticaretini engellemeye 

çalışmaktadır (Gall, 2002). 

            Dünyadaki serbest ticaret uygulamalarına bakıldığı zaman genel olarak gelişmekte 

olan ülkelerin hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için işlenmiş mamul ihraç ettikleri, 

sanayileşmiş ülkeler ise sanayi ürünleri karşılığında hammadde ithaline yönelmektedirler. 

Bazı bölgeleri nispi olarak diğer bölgelere göre daha az gelişmiş ülkeler ise (İran, Irak, 

Türkiye gibi) gelişmemiş bölgelere ekonomik hareketlilik katarak bu bölgelerin 

kalkınmasına katkı sağlayacağı düşüncesi ile sınır ticaretine izin verirler. 

2.DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BAZI İLLERİN 

(IĞDIR,AĞRI,KARS,ARDAHAN) DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 Doğu Anadolu Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı 

             Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de yüz ölçüm olarak yedi bölge arasında en büyük 

bölgemizdir. Bölge sınırları içerisinde 15 il (Ardahan, Kars, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, 
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Erzurum, Muş, Bitlis, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya) bulunmaktadır. 

Bölgenin deniz seviyesine göre yüksekliği ortalama 2000 metre olmakla birlikte bölge 

alanının büyük bir bölümüne dağlık alan hakimdir. İklim olarak bölgede karasal iklim 

özelliği görülmektedir.  

             Sosyo-ekonomik gelişmişliği yansıtan endeks değerleri ile değerlendirildiği 

zaman, bölge 6.1 milyon nüfusu ile coğrafi bölgeler arasında nüfus sıralamasında son 

sırada yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde istihdamın sektörel olarak dağılımına 

bakıldığı zaman tarım sektöründe çalışan nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı 

%66,41'dir. Tarımsal istihdam en büyük paya sahip olmasına rağmen, kırsal nüfus başına 

tarımsal üretim ülke ortalamasının oldukça altındadır.  Bölgedeki eğitim göstergeleri 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin önünde yer alarak ülke genelinde altıncı sırada yer alarak 

bölgedeki okur-yazar oranı %77.1'dir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini belirleyen 

ekonomik ve sosyal göstergeler arasında paralellik bulunmaktadır. Bölge'nin ekonomik 

yapısını oluşturan tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişmişlik düzeyi ile sosyal 

yapıyı oluşturan nüfus, sağlık, eğitim ve refah gibi göstergeler arasında benzer oranlar 

vardır (DPT, 2003). Doğu Anadolu bölgesinde coğrafi özellik olarak  bölgenin dağlık bir 

yapıda olması bölge halkının hayvancılık alanında faaliyet göstermelerine imkan 

tanımaktadır. Bölge'nin yüz ölçümünün büyük olması ile birlikte Türkiye'ye komşu 

ülkeler arasında sınır ilişkilerini doğuracaktır. Bölgedeki Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan 

illeri komşu ülkeler ile sınırı bulunan bazı illerdendir.  

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bazı gümrük kapılarından yapılan ihracatlar 

değerlendirildiği zaman Gürbulak ve Doğubeyazıt gümrük kapısından yapılan ihracatın 

önemli derecede Dilucu ve Türközü gümrük kapılarından yapılan ihracattan fazla olduğu 

görülmektedir. Ağrı ili sınırları içerisinde bulunan Gürbulak ve Doğuzbeyazıt 

gümrüklerinden yapılan ihracatta ihracata konu olan mallar  İran'ın yanı sıra İran  

üzerinden Orta Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. Iğdır ili sınırları içerisinde olan Dilucu 

gümrük kapısından yapılan ihracat değeri ise yıllar itibariyle değişiklik göstermesine 

rağmen önemli bir oran teşkil etmektedir.  

 Bölge illerinin sınırları içerisinde bulunan bazı gümrük kapıları ve bu gümrük 

kapılarından yapılan ihracat ve ithalata ilişkin veriler Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Gümrük Kapılarına Göre İhracat (Milyon Dolar) 

YIL Gümrük Toplam 

2011 Gürbulak 34 630 

  Dilucu 36 184 

  Doğubeyazıt 120 507 

  Türközü 105 

2010    

  Gürbulak 27 330 

  Dilucu 42 600 

  Türkgözü 919 

  Doğubeyazıt 156 476 

2009    

  Gürbulak 13 791 

  Dilucu 43 830 

  Türkgözü 349 

  Doğubeyazıt 95 129 

2008    

  Gürbulak 27 514 

  Dilucu 62 919 

  Türkgözü  

  Doğubeyazıt 82 012 

2007    

  Gürbulak 91 900 

  Dilucu 38 972 

  Türkgözü  

2006    

  Gürbulak  

  Dilucu 25 671 

  Türkgözü 536 
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 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

               Üç ülkeye sınır komşusu olan Iğdır sadece Nahcıvan ile sınır ticareti 

yapmaktadır.  Iğdır ilindeki uluslararası ticari faaliyetlerini yürüten firmalar İran ile 

gerçekleştirecekleri sınır ticaretini Doğubayazıt üzerinden Gürbulak gümrük kapısı 

aracılığı ile gerçekleştirmektedirler. Tablo 3’te görüldüğü gibi bazı yıllarda Türkgözü 

Gümrük kapısından mal ihracı gerçekleşmemiştir. Bu durum Ardahan iline komşu olan 

Gürcistan ülkesinde özellikle son yıllarda ki siyasi otoritede meydana gelen 

değişimlerden etkilenmesi olarak nitelendirilebilir. 

               Tablo 4’te ise Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinin 2006-2011 yılları arasında 

yaptıkları toplam ithalat ve toplam ihracat verileri bulunmaktadır. Ağrı ilinde yapılan 

toplam ithalat miktarları diğer illere göre daha fazla iken Iğdır ilinden yapılan toplam 

ihracat miktarı tüm iller arasında yıllar itibariyle daha yüksektir.  

Tablo 4: İllere Göre Toplam İthalat ve Toplam İhracat(milyon dolar) 

Yıl İl Adı Toplam İthalat Toplam İhracat  

2011 AĞRI 65.923,28 71 598 

  KARS 1.800,04 1.051,99 

  ARDAHAN 248,10 1.449,02 

  IĞDIR 7.969,30 91.627,70 

2010 AĞRI 58.973,06 76 904 

  KARS 3.047,91 159,00 

  ARDAHAN 357,62 3 306 

  IĞDIR 5.630,68 101 692 

2009 AĞRI 45.226,91 44 339 

  KARS 857,02 236,00 

  ARDAHAN 2,77 1 882 

  IĞDIR 2.484,97 79 642 

2008 AĞRI 77.074,37 50 687 

  KARS 686,29 344,00 

  IĞDIR 2.097,88 1 359 
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  ARDAHAN 86 497 

2007 AĞRI 56.590,43 28 101 

  KARS 485,75 57 363 

  ARDAHAN 161,29 68 582 

  IĞDIR 3.081,47 22 797 

2006 AĞRI 40.609,77 26 113 

  KARS 1.081,86 1 945 

  ARDAHAN 18,88 168,00 

  IĞDIR 3.086,41 54 500 

 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

2.2. Sınır Ticaretinin Bölgeye ve Sınır Ticareti Yapan İllere Katkısı 

 

 Literatürde sınır ticaretinin iktisadi değişkenler üzerindeki etkisi ile ilgili çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Sınır ticareti ile ülkeler ve ülke içindeki bölgeler belli malların 

üretiminde uzmanlaşarak kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanma imkanına 

sahiptirler. 

 

Sınır ticaretinin gelişmesi ile birlikte ulusal firmalar sınır ticareti yapılan bölgede 

faaliyet göstermeye başlayabilirler. Bu kapsamda Rossi-Hansberg (2003) çalışmasında 

sınır ticareti yapılan ülkelerdeki firmaların daha mobil bir yapıda olduklarını ileri 

sürmektedir. 

 

Sınır ticareti ile birlikte bölgedeki enflasyon etkilenebilir. Burada bölgede 

üretilen malların ihraç edilmesi sonucunda bölge içinde o malların fiyatları yükselme 

eğilimine girebilmektedir. Ancak ithal edilen malların fiyatları ise aksine düşme 

eğiliminde olacaktır. Bu kapsamda bölgesel enflasyonun artış mı yoksa azalış mı 

göstereceği ihracat ve ithalat miktarlarına ve fiyatlarına bağlıdır.Sınır ticaretinin en 

önemli pozitif sonucu istihdam üzerindeki etkisidir. Dünya Bankası’nın yaptığı bir 

çalışmada (Dünya Bankası, 2007), Orta Asya’daki Çin-Kazakistan arasında yer alan 

Korgas Bölgesi’nde 3250 kişinin doğrudan sınır ticareti ile geçindiği tespit edilmiştir. 

Bunun yanında istihdam çarpanı ile istihdam düzeyinin artacağı beklenebilir. 
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Sınır ticareti ile bölgedeki gelirin artması ile birlikte harcamalardaki artış yerel 

ticaretin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Özellikle tüketim harcamalarındaki artışlar 

çarpan mekanizması ile daha gelirin daha fazla artmasına yol açmaktadır. 

 

Sınır ticaretinin etkileri ile ilgili ilk uygulamalı çalışmayı yapan McCallum 

(1995), bir bölgenin sınır ticaretinden elde edeceği kazancın, ülke içindeki diğer bölgeler 

ile yapacağı ticaretten elde edeceği kazançtan 10 ile 20 kat fazla olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Benzer sonuçlar Wei (1996), Helliwell (1998) ve Evans (2002) tarafından da 

elde edilmiştir. 

 

Yukarıda ifade edilen bilgiler doğrultusunda, Doğu Anadolu Bölgesinin 

kalkınmasında etkili olabilecek unsurlardan birisinin de sınır ticareti olduğu söylenebilir. 

Bölge halkının devletten beklediği yardımların giderek artması ve doğrudan yapılan gelir 

desteklemeleri ile bölge halkı iş kurma ve yeni alanlara girişimcilik faaliyetlerini önemli 

derecede kaybetmişlerdir. Doğu Anadolu bölgesinde sınır ticareti hareketliliğinin artması 

ile birlikte yeni yatırımlar yapılmış ve bölgeden göç eden bir çok insan tekrar geri 

dönmüştür.  

 

Sınır ticaretinin bölge ekonomisine katkılarının başında istihdama yaptığı etkiler 

gelmektedir. Bireylerin yeni iş alanlarında iş bulma imkanları ile birlikte refah seviyeleri 

yükselmekte ve harcama eğilimleri bölge ekonomisinin canlanmasına katkı 

sağlamaktadır. Serbest Bölgeler kurulurken ülke genelinde ki refah artışlarını açıklamaya 

çalışan iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Ticaret miktar faktör teorisidir. Bu 

yaklaşıma göre gelişmekte olan ülkeler serbest bölgeler kurarak hem ihracata yönelik 

üretim artışları yapacak hem de üretim artışı ile birlikte istihdam artışı da gelişecektir. 

İkinci yaklaşım ise, ticaret dönemleri faktörü teorisidir. bu yaklaşım ticaret miktarının her 

zaman artmayabileceği kuşkusu ile ortaya atılmıştır (Chen, 1995).   Sınır Bölgelerinde 

yapılan ticarette bürokratik işlemlerin daha az olması nedeniyle sınır ticaretinin ayrıca 

ülke dış ticaretine önemli bir katkısı bulunmaktadır.  
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Doğu Anadolu Bölgesinde halkın büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık 

sektöründen gelir sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu bölgede gerçekleştirilecek sınır ticareti 

ile birlikte halk yeni iş alanlarına yönelerek refah seviyelerini yükseltecektir. Bölgede 

gerçekleşen sınır ticaretinde fuel-oil ticareti kapsam dışı bırakılsa bile ticarete konu olan 

çay, bakliyat ürünleri, inşaat malzemeleri gibi ürünler üzerinden ticaret yapılabilmektedir. 

Sınır ticaretinin bölgeye en önemli katkılarından biriside özellikle Doğu Anadolu 

Bölgesinde Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illerinden büyük şehirlere yapılan göçü 

engellemesidir. İhracatçı firmaların illerde artması yeni iş alanları yaratmaktadır. Iğdır'da 

2001 yılın da 71 tane ihracatçı firma varken 2009 yılında bu rakam 86 olmuştur. 2002 

yılında 21.5 milyon dolar olan ihracat miktarı 2009 yılında yeni iş alanları yeni firmalar 

ve yeni üretimler ile birlikte 79.6 milyon dolara ulaşmıştır. Kars ilinde 2002 yılında 

gerçekleşen toplam ihracat miktarı 0.8 milyon dolar iken 2009 yılında azalma göstermiş 

ve 0.2 milyon dolar'a düşmüştür. ihracatçı firma sayısı Kars'ta 2001 yılında 6 iken 2009 

yılında 5'e düşmüştür. Ağrı ilinde 2002 yılında toplam ihracat miktarı 3.2 milyon dolar 

iken 2009 yılında bu rakam 44.3 milyon dolar olmuştur.İhracatçı firma sayısı ise 2001 

yılında 28 iken 2009 yılında 43 olmuştur. Ardahan'da ise bu rakamlar 2002 yılında 0.2 

milyon dolar olan ihracat miktarı 2009 yılında 1.9 milyon dolara çıkmıştır (DTM). Sınır 

ticaretinin teşvik edilmesi sonucu ortaya çıkacak etkiler oldukça kısa dönemde ortaya 

çıkmaktadır. Sanayi sektörüne yapılan bir teşvikten sonra ekonomiye etkisi 5-10 yıl 

içerisinde ortaya çıkarken sınır ticaretine yapılan bir teşvik aynı dönemde etkili olacaktır. 

 

                Sınır ticaretinin ekonomik ve sosyal hayata etkilerini üç ana başlıkta 

inceleyebiliriz. Bunlar; sınır ticaretinin bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatma ve 

istihdama yönelik etkisi, bölgesel dış ticaret potansiyelini artırıcı etkisi ve girişimcilik 

bilincini oluşturma etkisidir. Bölgeler arası dengesizliğin kaldırılması ve bölgenin ülke 

ekonomisine entegrasyonunun sağlanması sosyal devlet olgusu içerisinde yer almaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Doğu Anadolu Bölgesinin kalkındırılması bütün planlar 

içerisinde yer almaktadır. Ancak bu bölgenin coğrafi yapısı, yetersiz kaynakları, 

sanayileşmiş bölgelere olan uzaklığı bu bölgenin kalkınmasına neden olan başlıca temel 

unsurlardır. Bölgenin karakteristik yapısının da olumsuz etkileri ile birlikte bu bölgede 

yıllardır güvenlik sorunu yaşanmakta ve özel yatırımcılar bölgeye yatırım yapmaktan 

kaçınmaktadırlar. Sınır ticaretinde ki canlanma ile birlikte bu bölgedeki ticaretin boyutları 
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genişleyecek ve halkın refah seviyesi yükselecektir. Bölgede açılacak yeni Sınır Ticaret 

Merkezleri ile birlikte bölgedeki tacir, esnaf, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 

ürettikleri ürünler yeni Sınır Ticaret Merkezlerinde bulunan mağazalarda satışa 

sunulabilecek ve bu da dış ticaretin artmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Normal 

olarak yapılan bir ticarette hem yeteri kadar bilgi ve tecrübe hem de finansal açıdan güçlü 

olmak önemli unsurlardır. Ancak Sınır Ticaret Merkezlerinde günlük ihtiyaçlar 

karşılanacağı için büyük yatırımlar yapılmamakta ve girişimcilik açısından sınır ticareti 

halkı teşvik etmektedir. 

              Türkiye'de serbest bölgelerde yapılan ihracat ve ithalatın dış ticarete önemli bir 

katkısı bulunmaktadır. Aşağıda ki tabloda Serbest Ticaret Bölgelerinde yapılan toplam 

ihracat ve toplam ithalat miktarı verilmiştir. 

Tablo 5. Serbest Ticaret Bölgelerinde yapılan Toplam İhracat ve Toplam İthalat 

Miktarları(milyon dolar) 

Yıl Ülke Grubu 

Toplam 

İhracat Toplam İthalat 

2011 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 231 727 944 424 

2010 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 083 788 878 447 

2009 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 1 957 066 965 287 

2008 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 3 008 061 1 334 250 

2007 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 942 876 1 223 729 

2006 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 967 219 944 142 

2005 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 973 224 760 060 
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2004 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 2 563 637 811 460 

2003 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 1 928 266 588 912 

2002 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 1 438 477 574 504 

2001 

TÜRKİYE SERBEST 

BÖLGELERİ 933 778 303 200 

       Kaynak: http://www.tuik.gov.tr 

             Tablodan da anlaşılacağı gibi Serbest Ticaret Bölgelerinde yapılan ihracat ve 

ithalat 2001-2011 yılları arasında önemli bir artış göstermiştir. İhracat ve ithalatta ki bu 

artış Serbest Ticaret Bölgesinin bulunduğu bölge halkına yeni istihdam imkanları 

yaratacak ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesine yardımcı olacaktır. Serbest Ticaret 

Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar su, elektrik gibi temel girdileri bulundukları 

ülkeden temin edecekler ekonomik faaliyetler ülke ekonomisine ayrıca bir katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca Serbest Ticaret Bölgesine toplu olarak getirilen mallar ithal 

edilirken küçük partiler halinde ülkeye geçirileceğinden hem depolama hem de gümrük 

vergileri açısından maliyetlerin daha aşağı düşmesine katkıda bulunurlar. Özellikle 

üretime dönük olarak gerçekleştirilen Serbest Ticaret Bölgelerinde diğer ülke tarafından 

getirilen yeni, teknolojiler komşu ülkeler için teknolojik alanda yeni gelişmeleri daha 

kolay takip etmesine olanak sağlayacaktır. Serbest Ticaret Bölgeleri ülkede uygulanması 

düşünülen yeni ticaret ve ekonomi politikaları için deneme alanı olarak kullanılabilir 

(Akça, 1998).   

3. Sonuç ve Öneriler 

 Doğu Anadolu Bölgesi konumu itibariyle İran, Irak, Nahcıvan,  Gürcistan gibi 

ülkeler ile sınır ticaretinde  bulunmaktadır. Siyasi otoritenin komşu ülkeler ile 

yakın ilişkileri sonucu,  ticaretin önündeki kısıtlayıcı engellerin kaldırılmasını 

beraberinde getirecektir. Sınır ticaretinde meydana gelen bir artış ise bölge 

ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olacak ve Doğu Anadolu bölgesi ekonomik 

ve sosyal açıdan diğer bölgelere göre geri kalmışlığını ortadan kaldırabilecektir. 
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 Sınır ticareti ile ilgili yapılan mevzuatın sürekli değişim göstermesi ve bölge 

halkının bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip  olmaması sınır ticaretinin önündeki 

engellerden birisidir. Dolaysıyla açık ve halk tarafından anlaşılabilir bir mevzuat 

ticaret hacminin artmasında, bireyler ve firmaların komşu ülke firmaları ile uzun 

süreli ticari faaliyetlerini kesintiye uğramadan gerçekleştirmelerinde önemli katkı 

sağlayacaktır. 

 Sınır kapılarının ve Serbest Ticaret Bölgelerinin ihtiyaçları en üst düzeyde 

sağlayacak şekilde alt yapı ve teknik donanımla güçlendirilmesi ile birlikte sınır 

ticareti önündeki kısıtlayıcı bazı engeller yok edilebilecektir. 

 İthalatına izin verilen ürünlerin bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda 

belirlenmesi ve karlılığı yüksek ürünlerin ithalatının önündeki engellerin 

kaldırılması gerekmektedir. 

 Sadece Türkiye için ulaşım, altyapı, teknik donanım gibi hizmetlerin uygun hale 

getirilmesi yerine, karşı ülke ile yapılan görüşmelerde siyasi otorite sınır 

ticaretinin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için aynı hizmetlerin yapılmasını 

istemelidir.  

 ithalatına izin verilen ürünlerin kotalarının bölge halkının nüfusu ve ihtiyaçları 

göz önüne alınarak belirlenmeli ve cüzi miktarlarda izin verilen mal ithalatının 

miktarı artırılmalıdır. 

 Petrol ürünlerinin ithalatında bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 

ithalatına izin verilmesi ve denetimlerinin geçmişteki yetersizliğinin olmaması 

kaydı ile  kontrollü bir şekilde yapılması özellikle bölge halkının kalkınmasında 

öncelikli faaliyetlerden olmalıdır.  

 Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan illeri önemli ölçüde göç bulunmaktadır. Sınır 

ticaretinin genişletilmesi ve cazip hale getirilmesi ile birlikte göç eden bireyler 

tekrar geri dönebilirler.  

 Bavul ticareti sınır ticareti alanında önemli bir uygulamadır. Bavul ticaretinin 

önündeki yasal engellerin kaldırılarak sıkı denetim altında yapılmasına izin 

verilmelidir. 

 Firmalar için uygulanan kotaların artırılarak sınır ticaretinin geliştirilmesi teşvik 

edilmelidir. 
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  Doğu Anadolu Bölgesinde iller arasında en fazla ihracat yapan bir il olarak 

Iğdır'daki firmalar iç gümrük işlemleri için yaklaşık 120 km yol kat ederek 

Doğubayazıt’ta bulunan iç gümrüğe gitmektedirler. Dolaysıyla Iğdır'da açılacak 

İç Gümrük ile firmalar daha kolay ticaret yapabilecektir. Bu kapsamda gümrük 

problemleri tüm sınır kapıları için giderilmelidir.  
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In this study, the two indexes used for regional healthcare development comparisons are 
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1. Giriş 

 

Sosyal politika alanı çok sayıda disiplinin bileşkesi konumunda yer almaktadır. Bu 

çerçevede de sosyal politika alanında sorunların tespiti ve tespitine yönelik 

çözümlemelerde de çok sayıda unsur bir arada değerlendirilmektedir. 

 

 Tokol (2000, 1,3) sosyal politikayı; “ekonomik bakımdan güçsüz olanları korumaya 

dönük ve devlet tarafından alınan bir önlemler bütünü” olarak tanımlamakta olup kapsam 

genişliğine göre dar ve geniş anlamlı olarak ikiye ayırmaktadır. Dar anlamda sosyal 

politika, işçi ve işveren arasındaki mücadelenin azaltılması ve işçi sınıfının korunmasına 

yönelik pozitif ayrımcılık olarak tanımlanırken, geniş anlamda sosyal politika, işçi 

sınıfının korunması eksenindeki devlet politikalarına ek olarak sosyal güvenlik ve toplum 

içi barışın sağlanması, devletin varlığının korunması ve geliştirilmesi için zor durumda 

bulunan tüm bireylerin, diğer bir deyişle tüm dezavantajlı kesimlerin korunmasının amaç 

edinilmesi olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla da sosyal politika denildiğinde 
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günümüzde genel anlamda devletin eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik, sosyal yardım 

ve bireysel sosyal hizmetleri içeren plan, proje ve hizmetlerin bütünü anlaşılmaktadır 

(İçağasıoğlu Çoban, Özbesler, 2009, 33). Sosyal politika kapsamında yapılan harcamalar 

perspektifiyle konuyu ele alan Özdemir (2005, 154)’ de ise bu kapsamdaki kamu 

harcamalarını 

1- Sosyal güvenlik hizmetleri: Yaşlılık sigortası, sağlık sigortası, işsizlik sigortası 

gibi sosyal güvenlik kurumlarınca sağlanan hizmetler. 

2- Sosyal hizmetler: Eğitim, sağlık, konut edindirme hizmetleri, sosyal yardımlar 

vb.  

olarak sınıflandırmaktadır. (Çiftçi, 2011, 13) 

 

İşte bu çalışmada illere göre sağlık hizmetlerinin gelişmişlik düzeyine göre sıralama 

çalışması yapılmış ve Iğdır’ın 2000 ve 2010 yıllarında, Türkiye içindeki konumu kritik 

edilmiştir. 

 

2. Sağlık hizmetlerinin gelişimi (2000 – 2010) 

Türkiye’de sağlık personel sayısında göreceli olarak süratli bir artışın yaşandığını 

savunmak mümkündür. 2000 ve 2010 yılları düşünüldüğünde, yer yer sağlık personelin 

arzında iki katı aşan artışların yaşandığı görülmektedir. Özellikle hemşire ve ebe arzında 

son on yılda yaşanan artış %137’ye ulaşmış, keza sağlık memuru sayısında da %112’lik 

artış yaşanmıştır. En az artışın yaşandığı sağlık personeli ise %14’lük artışla eczacılarda 

gerçekleşmiştir. Hekim arzında yaşanan artışa bakıldığında, uzman hekim arzında 

%72’lik artış yaşanmışken, pratisyen hekim arzında %18’lik bir düşüşün yaşanması 

dikkat çekmektedir. Bu değişimde, yeterli hekim yetiştirilmemesinden ziyade, pratisyen 

hekimlerin uzmanlık eğitiminden geçirilmesinin etkisini aramak yanlış olmayacaktır. 

(Grafik 1) 
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Iğdır özelinde konu irdelendiğinde, Türkiye bütünüyle genel olarak örtüşen bir 

kompozisyonla karşılaşılmaktadır. Tüm sağlık personeli açısından son on yıllık dönemde 

ciddi artışların yaşanmış olmasına karşılık Iğdır’da, ülke bütününün aksine hemşire-ebe 

sayısındaki artış en düşük düzeyde gerçekleşen olmuştur. Sağlık personelinde en yüksek 

artışın yaşandığı tür sağlık memuru arzı olup, 2000 yılında 59 kişiyle sınırlı olan arz son 

on yıllık dönemde %198’lik artışla 176 kişiye yükselmiştir. İkinci yüksek artış ise uzman 

hekimlerde olup 2000 yılında 32 kişiyle sınırlı uzman hekim arzının son on yıllık 

dönemde % 178’lik artışla 89 kişiye çıktığı görülmektedir. Üçüncü en yüksek artış ise 

2000 yılında 12 kişiyle sınırlı olan diş hekimi arzında %175’lik artışla 33 kişiye 

yükselişiyle gerçekleşmiştir. Dördüncü sırada yer alan eczacı sayısı ise 2000 yılında 21 

kişi iken, %%95’lik artışla on yıllık dönemde 41 kişiye yükselmiştir. Pratisyen hekim 

arzında ise 66 kişiden oluşan pratisyen arzı, son on yıllık dönemde %68’lik artışla 111 

kişiye çıkmış, Hemşire ve ebe sayısındaki artış ise 2000’deki 262’lik mevcuttan %137’lik 

artışla 354 kişiye yükselmiştir. (Grafik 2, 3) 

 

Grafik 1: Türkiye'de sağlık personeli sayısında gelişim (2000 ve 2010 
mukayesesi)
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Türkiye ve Iğdır karşılaştırması yapıldığında da genel olarak Iğdır’daki sağlık personel 

arzındaki yüzdesel artışın ebe – hemşire arzı dışında Türkiye bütününe göre ciddi 

yükseliş sergilediği dikkat çekmektedir. (Grafik 3) 

 

 
 

Sağlık personeli başına düşen nüfus miktarları açısından konu incelendiğinde ise, Iğdır’ın 

Türkiye genelindeki ortalamalardan oldukça geride kaldığı sonucuyla karşılaşılmaktadır. 

Grafik 2: Iğdır'da sağlık personeli sayısında gelişim (2000 ve 2010 
mukayesesi)
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Grafik 3: Türkiye ve Iğdır'da sağlık personeli sayısında gelişim mukayesesi 
(2000=100 endeksine göre)
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Ancak 2000 yılındaki duruma göre 2010 yılında ciddi bir iyileşmenin de yaşandığının 

eklenmesi yerinde olacaktır.  

 

2000 yılında Türkiye genelinde uzman hekim başına düşen nüfus miktarı 1,838 kişi iken 

Iğdır’da 5,270 kişi düzeyinde kalınmış; pratisyen hekim başına nüfusta ise 1,479 kişilik 

Türkiye ortalamasına görece yaklaşılarak 2,555 kişilik düzey sağlanmıştır. Diş hekimi 

açısından ise Türkiye genelinde 4,298 kişilik düzeyin Iğdır’da 14,053 kişi olduğu; eczacı 

başına düşen nüfus sayısında ise 2,906 kişilik Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde 

8,030 kişilik düzeyde olunduğu görülmüştür. Sağlık memuru başına düşen nüfus 

sayısında ise 1,520 kişilik Türkiye ortalamasına yakın bir düzeyde 2,858 kişide kalınmış 

olup, ebe-hemşire başına düşen nüfusta ise 610 kişilik Türkiye ortalaması neredeyse 

yakalanarak 644 kişi düzeyine ulaşılmıştır. (Grafik 4) 

 

 
 

2010 yılında, 2000 yılına göre çoğu sağlık personeli başına düşen nüfus sayısında 

Türkiye ortalamasına yaklaşılmış, uzman ve pratisyen hekim başına düşen nüfus 

sayısında ise Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans sağlanmıştır. Uzman hekim 

başına düşen nüfus miktarı Türkiye genelinde 1,160 kişi iken Iğdır’da 2,072 kişi olmuş; 

pratisyen hekim başına düşen nüfusta ise 1,899 kişilik Türkiye ortalamasına karşılık 

1,661 kişilik düzey sağlanmıştır. Diş hekimi açısından ise Türkiye genelinde 2,781 kişilik 

Grafik 4: Nüfus başına düşen sağlık personeli (2000, Türkiye ortalaması ve 
Iğdır karşılaştırması)
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düzeyin Iğdır’da 5,588 kişi olduğu; eczacı başına düşen nüfus sayısında ise 2,781 kişilik 

Türkiye ortalamasının görece üzerinde 4,498 kişilik düzeyde olunduğu görülmüştür. 

Sağlık memuru başına düşen nüfus sayısında ise 781 kişilik Türkiye ortalamasına yakın 

bir düzeyde 1,048 kişide kalınmış olup, ebe-hemşire başına düşen nüfusta ise 446 kişilik 

Türkiye ortalaması neredeyse yakalanarak 521 kişi düzeyine ulaşılmıştır. (Grafik 5) 

 
2000 ve 2010 yılları arasında sağlık personeli başına düşen nüfusta yaşanan iyileşmenin 

Türkiye geneline göre Iğdır’da daha yüksek seviyede gerçekleştiği dikkat çekmektedir. 

Uzman hekim başına düşen nüfus sayısında Türkiye genelinde 678 kişilik azalışın 

yaşanmasına karşılık Iğdır’da 3,198 kişilik azalış sağlanmış; pratisyen hekim başına 

düşen nüfus sayısında Türkiye genelinde 420 kişik artışın yaşanmasına karşılıkIğdır’da 

894 kişilik azalışın yaşanması başarılmıştır. Diş hekimi başına düşen nüfus sayısında 

Türkiye genelinde 858 kişilik azalışın yaşanmasına karşılık Iğdır’da 8,464 kişilik azalış 

gerçekleşmiş, eczacı başına düşen nüfus açısından ise Türkiye genelinde yaşanan 124 

kişilik azalışa karşılık Iğdır’da 3,532 kişilik azalış başarısı gerçekleşebilmiştir. Sağlık 

memuru başına düşen nüfus sayısında yaşanan azalış Türkiye genelinde 739 kişi olarak 

gerçekleşirken, bu azalış Iğdır’da 1,810 kişi olarak gerçekleşmiş; ebe ve hemşire başına 

düşen nüfusta yaşanan azalışa göre ise Türkiye genelinde 163 kişi düzeyinin altında 

kalınarak Iğdır’da 123 kişilik azalış gerçekleşebilmiştir. 

Grafik 5: Nüfus başına düşen sağlık personeli (2010, Türkiye ortalaması ve 
Iğdır karşılaştırması)
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3. Veri tasarımı ve yöntem 

 

Bu araştırma çalışmasında kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlenmiştir. 

Gelişmişlik sıralama çalışmasında çoklu gelişmişlik endeksi hesaplama yönteminde 

kullanılan çok değişkenli istatistik yöntemi ise asal bileşenler tekniğine dayalı faktör 

analizidir. 

 

Asal bileşenler analizi, en eski çok değişkenli istatistik yöntemlerinden birisidir. Bu 

teknik, aynı zamanda çok değişkenli istatistiğin ve ekonometrinin de temelini oluşturan 

klasik tekli korelasyonu ilk hesaplayan Pearson tarafından, geçen yüzyılın başlarında 

geliştirilmiştir. (Timm, 2002, 445) 

 

Asal bileşenler analizi, çok sayıdaki değişken setini orijinal veri setinde en az bilgi 

kaybına uğratacak şekilde temsil edecek daha az sayıda değişken türetmek için 

kullanılmaktadır. (Finn, 1974, 198) Analizlerde kullanılacak bileşenlerin toplam varyans 

açıklama oranının Everitt (2005, 47)’e göre % 70 – 90, Timm (2002, 450)’e göreyse % 70 

– 80 arasında olması gerekmektedirler. Ulusal literatürde bu oranlar Tatlıdil (1992, 127) 

ve Özdamar (2004, 228) tarafından 2/3, Albayrak (2006, 100) tarafından ise sosyal 

bilimler için % 60 olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Everitt, şayet % 70 – 90 arasında 

Grafik 6: Nüfus başına düşen sağlık personelinde değişim (2000-2010, Türkiye 
ortalamasında ve Iğdır'da değişimin karşılaştırması)
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varyans açıklama oranı varsa, bu oranı sağlayan en düşük varyanslı bileşene kadar 

bileşenlerin alınıp, açıklama nispetlerine göre ağırlıklandırılarak kullanılmasını da 

önermektedir.  

 

Asal bileşenler analizinin amacı, faktör analizinin aksine değişkenler arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkartmak değildir. (Mueller, 1988, 17) Faktör analizinde olduğu gibi bu teknik de 

çok sayıdaki veriyi tek skorda bütünleme amacını gütmektdir. Ancak buradaki kritik 

nokta, asal bileşenler analizinde faktör analizinden farklı olarak elde edilen skorların, 

orijinal verilerle doğrusal birleşim içerisinde olduğudur. (Harris, 2001, 318) Dolayısıyla 

faktör analizi gibi doğrudan veriler arasındaki ilişkilere odaklanmasa da skorların 

verilerle kurulan regresyon katsayıları olması, en azından temsili değişkenlerin 

oluşumunda sağladıkları katkı ağırlık karakterlerine göre “hangi skorda en yüksek katkı 

sağladıkları” verilerin gruplanmalarında asal bileşenler analizinin kullanılabilmesine 

imkân tanımaktadır. (Çiftçi, 2011, 170) 

 

Ulusal yazında çoklu gelişmişlik endeksi ve bu endekse dayalı gelişmişlik sıralama 

çalışmalarının özeti de aşağıdaki tabloda sunulmuştur. (Tablo 1) 

 

Tablo 1: Ulusal Yazında Bölgesel Sıralamalarda Çoklu Endeksleme Örnekleri 

Kaynak 
Akademik 

Alan 

Uygulamada Değişken 

Örneklem Yöntem Kaynağı Özellikleri 

Dinçer (1996a, 199b) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi 

İl veİlçelerin gelişmişlik 

sıralaması 

Özmen (1998) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi İlçelerin gelişmişlik sıralaması 

Göçer (2002,2004) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi İllerin gelişmişlik sıralaması 

Göçer, Çıracı (2003) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi İllerin gelişmişlik sıralaması 

Albayrak 

(2003ab,2004,2006) 
Ekonomi TC 

ABA-

F 
Resmi İllerin gelişmişlik sıralaması 
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Dinçer, Özarslan (2003, 

2004) 
Ekonomi TC 

ABA-

F 
Resmi 

İllerin ve ilçelerin gelişmişlik 

sıralaması 

Albayrak, Kalaycı, 

Karataş (2005) 
Ekonomi TC 

ABA-

F 
Resmi İllerin gelişmişlik sıralaması 

Özdemir, Altıparmak 

(2005) 
Ekonomi TC 

ABA-

F 
Resmi İllerin gelişmişlik sıralaması 

Tunç, vd.(2006) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi 

İllerin gelişmişlik sıralaması 

(ana tema olmasa da skorlar 

verilmiştir) 

Kara (2008) Ekonomi TC 
ABA-

F 
Resmi 

Bölgesel rekabet edebilirlik adı 

altında sege sıralaması 

Çiftçi (2011) Ekonomi Dünya+TC ABA-F Resmi İktisadi kalkınmışlığa göre 

ABA-F: Asal bileşenler analizi veya faktör analizi. 

 

4. Bulgular 

 

2000 ve 2010 yılları için sağlık personeli başına düşen nüfus miktarları esas alınarak 

gerçekleştirilen faktör analizleri öncesinde, değişkenlerin çok değişkenli normal dağılımı 

koşulunu sağlayıp sağlamadığı test edilmiş olup, bu ön koşulun her iki dönem için 

değişkenler de sağlandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine faktör analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2000 yılı için gerçekleştirilen faktör analizinde Kaiser –Meyer-Ohlin (KMO) örneklem 

yeterlilik ölçüsünün “uygunluk testi” %83.1’e ulaştığı tespit edilmiş olup, bunun anlamı 

örneklem yeterliliğinin çok iyi “%80–90 arası için” olduğudur. Bartlet’in küresellik testi 

de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Analizde tek faktör tespit edilmiş olup, 

varyans açıklama yüzdesi %69.1’e ulaşarak faktörün değişkenleri açıklama “temsil etme” 

gücü oldukça yüksek açıklayıcılıkta gerçekleşmiştir. 

 

2010 yılı için gerçekleştirilen faktör analizinde de Kaiser –Meyer-Ohlin (KMO) örneklem 

yeterlilik ölçüsünün “uygunluk testi” %76.1’e ulaştığı tespit edilmiş olup, bunun anlamı 
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örneklem yeterliliğinin iyi “%70–80 arası için” olduğudur. Bartlet’in küresellik testi de 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Analizde iki faktör tespit edilmiş olup, ilk 

faktörün varyans açıklama yüzdesi %59.8’e ulaşarak, %60’lık asgari açıklayıcılık 

düzeyine neredeyse ulaşarak, çoklu gelişmişlik endeksi olarak kabul edilecek olan birinci 

faktörün değişkenleri açıklama “temsil etme” gücü de, görece yüksek açıklayıcılıkta 

gerçekleşmiştir. 

 

Uygulamalar neticesinde iller için sağlık hizmetlerinde gelişmişlik endeks katsayıları 

2000 ve 2010 yılı için aşağıdaki tabloda toplu olarak sunulmuştur. Iğdır’da sağlık 

hizmetlerinin gelişmişlik düzeyi Türkiye bütünü içerisinde 2000 yılında 81 vilayet 

içerisinde 67. sırada yer alırken, bu düzey 2010’da bir basamaklık yükselişle 66.’lığa 

yükselmiştir. Uzun yıllar bir ilçesi konumunda yer aldığı Kars’ taki gelişmişlik sırası ise 

2000 yılında 68. iken 2010’a gelindiğinde 75.’liğe gerilemiştir. Keza Kars’tan ayrılarak 

vilayet statüsüne erişen Ardahan için ise gelişmişlik sırası 2000 yılında 69.’luk düzeyinde 

iken 2010’a gelindiğinde bir basamaklık gerilemeyle 70.’liğe gerilemiştir. (Tablo 2) 

Tablo 2: Sağlık hizmetlerinde gelişmişlik endeksleri ve sıraları (2000 ve 2010 karşılaştırması)  

İller 

2000 

İller 

2010 

İller 

2000 

İller 

2010 

Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra 

Adana -0.686 17 Adana -0.857 14 İzmir -1.107 2 İzmir -1.387 3 

Adıyaman 0.932 71 Adıyaman 0.922 69 K.maraş 0.069 54 K.maraş 0.292 60 

Afyon -0.049 52 Afyon -0.049 45 Karabük -0.708 16 Karabük -0.303 33 

Ağrı 3.458 81 Ağrı 2.420 78 Karaman -0.413 37 Karaman -0.183 37 

Aksaray -0.362 39 Aksaray 0.064 51 Kars 0.718 68 Kars 1.387 75 

Amasya -0.491 33 Amasya -0.156 39 Kastamonu -0.612 23 Kastamonu 0.095 54 

Ankara -1.367 1 Ankara -1.557 1 Kayseri -0.670 20 Kayseri -0.962 12 

Antalya -0.619 22 Antalya -1.251 4 Kırıkkale -0.531 30 Kırıkkale -0.565 23 

Ardahan 0.763 69 Ardahan 1.021 70 Kırklareli -0.539 29 Kırklareli -0.507 30 

Artvin -0.663 21 Artvin 0.207 58 Kırşehir -0.731 13 Kırşehir 0.041 49 

Aydın -0.775 11 Aydın -0.780 17 Kilis -0.322 41 Kilis 0.540 65 

Balıkesir -0.717 15 Balıkesir -0.531 27 Kocaeli -0.479 34 Kocaeli -0.827 15 
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Bartın -0.566 26 Bartın 0.373 62 Konya -0.041 53 Konya -0.511 28 

Batman 1.302 74 Batman 0.784 68 Kütahya 0.142 57 Kütahya 0.072 52 

Bayburt 0.601 65 Bayburt 0.310 61 Malatya -0.511 31 Malatya -0.626 22 

Bilecik -0.209 47 Bilecik 0.413 63 Manisa -0.315 42 Manisa -0.500 31 

Bingöl 0.823 70 Bingöl 1.379 74 Mardin 1.691 75 Mardin 1.704 77 

Bitlis 2.014 77 Bitlis 1.472 76 Mersin -0.409 38 Mersin -0.768 19 

Bolu -0.812 8 Bolu -1.112 8 Muğla -0.879 7 Muğla -0.789 16 

Burdur -0.414 36 Burdur -0.149 41 Muş 3.130 79 Muş 2.627 79 

Bursa -0.547 28 Bursa -0.915 13 Nevşehir -0.682 18 Nevşehir -0.154 40 

Çanakkale -0.724 14 Çanakkale -0.700 20 Niğde -0.421 35 Niğde 0.437 64 

Çankırı -0.169 48 Çankırı -0.003 46 Ordu 0.281 59 Ordu 0.032 47 

Çorum -0.311 43 Çorum 0.291 59 Osmaniye -0.083 51 Osmaniye 0.061 50 

Denizli -0.934 6 Denizli -1.204 5 Rize -0.336 40 Rize -0.456 32 

Diyarbakır 0.178 58 Diyarbakır 0.117 56 Sakarya -0.261 46 Sakarya -0.202 36 

Düzce 0.075 55 Düzce -0.645 21 Samsun -0.788 10 Samsun -1.058 9 

Edirne -1.076 4 Edirne -1.168 6 Siirt 1.172 72 Siirt 1.024 71 

Elazığ -0.609 24 Elazığ -0.563 25 Sinop -0.588 25 Sinop 0.198 57 

Erzincan 0.295 60 Erzincan 0.097 55 Sivas -0.091 50 Sivas -0.173 38 

Erzurum -0.123 49 Erzurum -0.203 35 Şanlıurfa 1.775 76 Şanlıurfa 1.346 73 

Eskişehir -1.104 3 Eskişehir -1.134 7 Şırnak 2.678 78 Şırnak 3.176 80 

Gaziantep 0.576 64 Gaziantep -0.078 43 Tekirdağ 0.105 56 Tekirdağ -0.561 26 

Giresun -0.283 45 Giresun -0.072 44 Tokat 0.659 66 Tokat 0.093 53 

Gümüşhane 0.327 61 Gümüşhane 0.035 48 Trabzon -0.672 19 Trabzon -0.992 11 

Hakkari 3.204 80 Hakkari 3.546 81 Tunceli -0.553 27 Tunceli -0.120 42 

Hatay 0.406 62 Hatay -0.244 34 Uşak -0.795 9 Uşak -0.509 29 

Iğdır 0.687 67 Iğdır 0.668 66 Van 1.236 73 Van 1.286 72 

Isparta -1.048 5 Isparta -1.007 10 Yalova -0.763 12 Yalova -0.776 18 

İstanbul -0.288 44 İstanbul -1.414 2 Yozgat 0.452 63 Yozgat 0.753 67 

      Zonguldak -0.500 32 Zonguldak -0.563 24 
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5. Tartışma ve sonuç 

 

Vilayetlere göre sağlık hizmetlerinin gelişmişlik sıralamasının gerçekleştirildiği bu 

çalışmada, Iğdır’da sağlık personeli başına düşen nüfus miktarlarında son on yıllık 

dönemde ciddi iyileşmelerin gerçekleşmesine karşılık, gelişmişlik sıralaması açısından 

2000 yılındaki 67.lik sırasından ancak 66.’lığa inebilmiştir. Yaşanan düzelmenin Iğdır 

kısıtı altında oldukça iyi olmasına karşılık, Türkiye bütünü çerçevesinde gelişmişlikte 

düzelişin ancak bir basamak gerileyebilmesini ise, Iğdır’daki sağlık hizmetlerinin 

gelişmişlik düzeyinin oldukça düşük olmasına bağlanması yanlış olmayacaktır. 

 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular çerçevesinde bir diğer önemli sonuç ise, Kars 

ve Ardahan için gelişmişlik sırasında düşüş gerçekleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla uzun 

yıllar Kars vilayeti içerisinde tanımlanan bu üç vilayetin birbirleriyle mukayesesi 

yapıldığında, Iğdır’da ciddi bir gelişmenin yaşandığını da eklemek ihtiyacı mevcuttur. 
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Ekler 

2000 yılı İçin sıralama çalışması faktör analizi SPSS sonuç tablolar 

 

 

Correlation Matrixa

1.000 .647 .767 .769 .502 .684
.647 1.000 .574 .490 .551 .666
.767 .574 1.000 .821 .453 .649
.769 .490 .821 1.000 .413 .593
.502 .551 .453 .413 1.000 .814
.684 .666 .649 .593 .814 1.000

.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

uzman2000
pratisyen2000
dis2000
eczaci2000
memur2000
ebehemsire2000
uzman2000
pratisyen2000
dis2000
eczaci2000
memur2000
ebehemsire2000

Correlation

Sig. (1-tailed)

uzman2000 pratisyen2000 dis2000 eczaci2000 memur2000
ebehems
ire2000

Determinant = .009a. 

KMO and Bartlett's Test

.831

365.249
15

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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2010 yılı İçin sıralama çalışması faktör analizi SPSS sonuç tablolar 

 

Communalities

1.000 .780
1.000 .615
1.000 .744
1.000 .683
1.000 .546
1.000 .779

uzman2000
pratisyen2000
dis2000
eczaci2000
memur2000
ebehemsire2000

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

4.146 69.107 69.107 4.146 69.107 69.107
.858 14.299 83.407
.460 7.661 91.068
.225 3.757 94.825
.171 2.844 97.669
.140 2.331 100.000

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.883

.784

.862

.826

.739

.883

uzman2000
pratisyen2000
dis2000
eczaci2000
memur2000
ebehemsire2000

1

Compone
nt

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Correlation Matrixa

1.000 .005 .737 .639 .358 .637
.005 1.000 .133 .092 .660 .475
.737 .133 1.000 .860 .437 .671
.639 .092 .860 1.000 .405 .601
.358 .660 .437 .405 1.000 .716
.637 .475 .671 .601 .716 1.000

.483 .000 .000 .001 .000
.483 .118 .208 .000 .000
.000 .118 .000 .000 .000
.000 .208 .000 .000 .000
.001 .000 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

uzman2010
pratisyen2010
dis2010
eczaci2010
memur2010
ebehemsire2010
uzman2010
pratisyen2010
dis2010
eczaci2010
memur2010
ebehemsire2010

Correlation

Sig. (1-tailed)

uzman2010 pratisyen2010 dis2010 eczaci2010 memur2010
ebehems
ire2010

Determinant = .013a. 
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KMO and Bartlett's Test

.761

335.884
15

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1.000 .770
1.000 .878
1.000 .884
1.000 .808
1.000 .843
1.000 .831

uzman2010
pratisyen2010
dis2010
eczaci2010
memur2010
ebehemsire2010

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

3.585 59.751 59.751 3.585 59.751 59.751 2.983 49.719 49.719
1.430 23.835 83.586 1.430 23.835 83.586 2.032 33.867 83.586
.411 6.844 90.430
.256 4.267 94.697
.197 3.282 97.979
.121 2.021 100.000

Component
1
2
3
4
5
6

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.777 -.407

.429 .833

.875 -.343

.823 -.361

.742 .540

.895 .174

uzman2010
pratisyen2010
dis2010
eczaci2010
memur2010
ebehemsire2010

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
2 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

.875 .065
-.076 .934
.925 .171
.890 .128
.345 .851
.668 .621

uzman2010
pratisyen2010
dis2010
eczaci2010
memur2010
ebehemsire2010

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 

Component Transformation Matrix

.849 .529
-.529 .849

Component
1
2

1 2

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Tablo 3: İllere göre nüfus başına düşen sağlık personeli (2000 yılı) 

 Uzman hekim 

Pratisyen 

hekim Diş hekimi Eczacı 

Sağlık 

memuru Hemşire-ebe 

 kişi sıra kişi sıra kişi sıra kişi Sıra kişi sıra kişi sıra 

Adana 1,709.3 8 1,206.4 8 7,674.2 33 2,707.9 12 1,353.9 35 620.2 44 

Adıyaman 8,101.4 69 2,688.8 69 28,355.0 76 7,088.8 66 1,591.4 55 838.5 68 

Afyon 4,253.5 45 2,321.2 56 10,978.6 53 3,832.2 35 1,455.9 49 750.8 66 

Ağrı 20,336.3 81 5,287.4 80 33,046.5 79 10,168.2 75 3,646.5 81 1,460.6 80 

Aksaray 4,951.1 56 1,483.5 25 10,705.0 51 4,169.3 43 1,056.2 19 632.7 50 

Amasya 4,869.7 55 1,974.2 46 8,116.2 37 3,580.7 29 1,014.5 17 482.5 19 

Ankara 650.6 1 662.3 1 1,652.0 1 1,526.8 2 850.6 6 401.0 10 

Antalya 1,724.9 9 1,421.3 18 3,365.5 6 2,422.2 9 1,979.0 66 580.4 34 

Ardahan 10,288.9 73 1,996.4 47 19,108.0 64 10,288.9 76 1,537.4 52 655.7 53 

Artvin 4,569.9 50 1,254.5 11 10,663.0 50 5,187.4 54 853.0 7 316.7 2 

Aydın 1,924.6 15 1,379.9 17 3,685.1 9 2,407.0 8 1,603.3 57 497.5 24 

Balıkesir 2,491.5 25 1,949.9 45 4,139.8 12 2,581.2 10 1,399.7 45 428.0 13 

Bartın 3,758.7 39 1,509.7 27 6,351.0 28 4,092.8 41 1,136.9 23 548.1 29 

Batman 7,366.7 66 4,041.9 78 16,311.9 62 7,874.7 68 1,743.3 61 1,237.8 77 

Bayburt 7,489.1 67 1,708.0 36 19,471.6 67 10,817.6 77 1,431.7 47 700.4 58 

Bilecik 5,252.1 57 1,461.1 24 8,096.9 36 3,886.5 36 1,868.5 63 630.9 48 

Bingöl 10,149.6 72 2,416.6 57 25,373.9 72 8,185.1 71 1,275.1 31 725.0 63 

Bitlis 11,105.1 76 3,737.3 77 19,433.9 66 11,431.7 79 2,989.8 78 1,153.3 75 

Bolu 1,828.7 12 2,019.8 50 5,204.9 20 3,812.0 33 893.2 9 375.4 7 

Burdur 1,510.6 5 5,706.7 81 3,057.2 4 944.1 1 725.4 1 318.6 3 

Bursa 1,788.8 11 1,494.5 26 4,743.6 17 3,210.2 21 1,698.8 60 641.3 51 

Çanakkale 2,835.2 29 1,852.5 39 4,649.8 15 2,784.3 13 1,426.3 46 380.5 8 

Çankırı 6,144.4 62 1,864.5 41 11,754.6 54 5,877.3 59 886.4 8 583.9 36 

Çorum 4,061.7 42 2,003.6 49 10,294.2 49 4,326.6 46 1,226.0 27 567.0 31 

Denizli 1,872.3 14 1,448.1 23 3,294.7 5 2,401.2 7 1,246.4 28 414.4 12 

Diyarbakır 4,339.8 46 2,119.3 52 12,855.7 56 5,103.8 53 2,106.2 68 705.0 59 

Düzce 3,879.8 41 2,640.9 68 10,836.8 52 4,690.5 50 1,654.0 59 717.5 62 
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Edirne 1,216.3 4 886.8 3 4,193.8 13 2,875.8 14 1,250.3 29 355.3 5 

Elazığ 2,363.6 24 1,020.8 4 9,493.6 46 5,696.2 56 1,209.4 26 468.0 18 

Erzincan 5,558.6 60 2,084.5 51 16,675.8 63 8,801.1 72 1,320.2 34 631.2 49 

Erzurum 2,258.8 20 1,268.5 13 19,130.4 65 7,747.0 67 1,197.2 25 597.8 38 

Eskişehir 1,579.4 7 1,098.0 5 3,512.5 8 2,248.4 5 1,001.4 14 397.8 9 

Gaziantep 2,843.5 30 2,495.6 60 8,803.1 42 3,150.1 20 3,052.8 79 1,177.0 76 

Giresun 5,693.7 61 2,459.2 59 9,700.4 47 4,594.9 49 992.1 13 445.0 14 

Gümüşhane 8,902.5 71 1,669.2 33 15,579.4 61 8,128.4 70 1,364.6 36 617.0 43 

Hakkari 14,786.3 78 3,479.1 74 47,316.2 81 19,715.1 81 2,190.6 69 1,285.8 78 

Hatay 3,444.3 37 2,731.4 70 5,523.0 24 3,416.1 26 2,842.9 74 997.4 72 

Iğdır 5,269.8 58 2,555.1 63 14,052.8 57 8,030.2 69 2,858.2 75 643.6 52 

Isparta 1,777.4 10 1,134.0 6 4,013.1 11 3,251.1 23 963.8 12 361.0 6 

İstanbul 1,040.9 3 1,267.9 12 2,095.1 2 1,829.9 4 2,982.7 77 832.7 67 

İzmir 953.3 2 818.4 2 2,188.9 3 1,697.3 3 1,374.7 40 463.8 16 

Kahramanmaraş 4,577.1 51 2,433.0 58 9,924.6 48 5,896.4 60 1,461.2 50 705.4 60 

Karabük 3,001.4 31 1,521.0 29 5,359.6 23 3,949.2 37 1,032.6 18 491.5 20 

Karaman 4,422.0 47 1,447.7 22 6,573.2 29 3,685.0 31 1,293.7 33 689.0 57 

Kars 8,553.1 70 2,559.2 64 14,773.5 59 9,028.2 73 2,096.9 67 609.8 42 

Kastamonu 4,081.3 44 1,584.3 30 8,732.0 41 4,126.1 42 902.6 10 457.9 15 

Kayseri 2,051.1 17 1,273.0 14 8,836.9 43 3,366.5 24 1,096.6 21 599.8 39 

Kırıkkale 2,142.5 18 1,441.8 20 9,131.1 45 6,087.4 62 756.4 3 609.7 41 

Kırklareli 2,586.3 26 1,920.8 44 5,297.8 22 2,606.8 11 1,650.6 58 536.7 28 

Kırşehir 3,517.2 38 1,592.7 31 7,034.4 31 3,566.7 28 744.8 2 491.7 21 

Kilis 4,780.2 53 1,274.7 15 12,747.1 55 3,956.0 38 1,365.8 37 603.8 40 

Kocaeli 1,954.8 16 1,691.6 35 4,729.7 16 3,407.0 25 1,597.5 56 684.9 55 

Konya 3,131.7 34 2,000.2 48 5,784.1 26 3,659.7 30 1,946.9 64 914.5 69 

Kütahya 4,865.9 54 2,546.1 62 14,280.5 58 4,468.7 48 1,469.6 51 743.9 65 

Malatya 2,808.1 28 1,432.3 19 8,208.3 39 5,437.3 55 1,264.7 30 495.7 22 

Manisa 2,222.5 19 1,858.7 40 5,228.9 21 2,930.6 16 2,266.5 70 629.1 47 

Mardin 12,156.9 77 3,691.6 76 20,738.2 69 6,589.7 64 2,681.0 72 1,152.1 74 
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Mersin 2,729.6 27 2,187.3 53 5,617.0 25 3,419.0 27 1,587.9 54 569.8 32 

Muğla 1,867.7 13 1,671.3 34 3,930.4 10 2,315.0 6 1,451.0 48 346.6 4 

Muş 16,802.0 79 4,629.1 79 45,365.4 80 13,342.8 80 2,766.2 73 1,145.6 73 

Nevşehir 4,077.8 43 1,511.8 28 6,076.7 27 3,130.4 18 784.6 4 585.8 37 

Niğde 5,355.1 59 1,714.7 37 8,925.2 44 4,000.9 39 1,074.3 20 526.6 27 

Ordu 4,722.2 52 2,818.3 71 20,645.7 68 4,824.8 52 1,563.0 53 622.1 46 

Osmaniye 6,746.8 64 2,205.7 54 6,847.5 30 4,454.2 47 1,369.5 38 656.3 54 

Rize 3,852.0 40 2,217.8 55 7,785.9 34 3,772.6 32 1,380.9 42 557.8 30 

Sakarya 3,124.7 32 2,563.3 65 5,075.0 18 3,819.0 34 1,392.6 44 684.9 56 

Samsun 1,560.2 6 1,340.5 16 8,169.8 38 3,148.8 19 1,114.4 22 496.0 23 

Siirt 10,547.0 75 2,835.2 72 29,297.3 77 5,992.6 61 1,769.6 62 941.7 70 

Sinop 4,423.0 48 1,622.8 32 8,675.9 40 4,028.1 40 905.9 11 464.1 17 

Sivas 3,159.4 35 1,248.1 10 26,037.6 73 5,808.4 58 1,286.4 32 519.0 26 

Şanlıurfa 6,939.5 65 3,520.5 75 28,302.4 75 5,705.2 57 2,921.9 76 1,449.2 79 

Şırnak 17,659.9 80 3,429.1 73 23,546.5 71 9,545.9 74 3,240.3 80 1,583.8 81 

Tekirdağ 2,318.2 22 1,918.7 43 27,112.7 74 3,071.9 17 1,967.2 65 621.7 45 

Tokat 6,571.6 63 2,595.7 66 29,572.4 78 6,418.8 63 1,375.5 41 714.4 61 

Trabzon 2,289.1 21 1,444.6 21 7,170.1 32 4,733.7 51 1,003.2 15 500.8 25 

Tunceli 10,398.2 74 1,169.8 7 7,798.7 35 4,253.8 45 806.8 5 246.9 1 

Uşak 3,129.3 33 1,761.3 38 4,476.6 14 3,223.1 22 1,007.2 16 403.9 11 

Van 4,523.3 49 2,619.5 67 22,500.6 70 11,107.9 78 2,627.3 71 967.5 71 

Yalova 3,242.2 36 1,239.7 9 3,440.7 7 2,906.8 15 1,139.1 24 581.4 35 

Yozgat 7,940.9 68 2,510.7 61 15,520.9 60 6,761.6 65 1,385.2 43 738.3 64 

Zonguldak 2,323.0 23 1,882.6 42 5,087.6 19 4,245.5 44 1,374.1 39 579.1 33 

 

 

 

 

Tablo 4: İllere göre nüfus başına düşen sağlık personeli (2010 yılı) 

 

Uzman 

hekim 

Pratisyen 

hekim Diş hekimi Eczacı 

Sağlık 

memuru 

Hemşire-

ebe 
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 kişi sıra kişi sıra kişi sıra kişi Sıra kişi sıra kişi sıra 

Adana 1,113.9 12 2,042.3 70 3,861.5 28 3,140.4 41 772.9 50 491.6 54 

Adıyaman 2,290.4 77 2,103.0 74 7,879.1 69 4,476.8 66 902.2 64 666.2 77 

Afyon 1,557.1 35 1,826.1 50 6,772.4 65 2,943.3 35 659.9 32 441.8 39 

Ağrı 2,657.0 80 1,956.8 61 12,318.7 78 8,089.9 78 934.5 65 586.6 69 

Aksaray 1,814.9 58 1,926.0 58 5,551.5 56 3,044.4 39 811.8 56 568.5 68 

Amasya 1,935.2 64 1,752.8 37 3,804.4 22 2,861.4 26 613.2 25 383.1 17 

Ankara 558.7 1 1,432.5 5 1,869.1 1 1,394.0 1 568.1 20 259.2 2 

Antalya 1,072.3 10 1,954.9 60 2,517.0 6 2,065.1 3 801.6 54 430.3 38 

Ardahan 2,028.0 67 1,550.8 13 6,203.2 61 5,272.7 71 627.7 31 538.0 63 

Artvin 1,830.7 60 1,396.3 3 4,335.8 38 3,432.5 48 460.2 4 331.5 11 

Aydın 1,300.7 23 1,683.4 30 3,064.6 10 2,147.2 5 854.8 60 412.4 35 

Balıkesir 1,634.5 44 1,846.7 53 3,828.3 25 2,488.8 16 856.1 61 404.2 28 

Bartın 1,877.6 62 1,577.8 18 6,705.6 64 2,802.4 23 763.2 46 443.9 41 

Batman 1,661.9 47 1,985.2 66 9,626.4 76 4,555.4 68 777.7 52 649.9 76 

Bayburt 1,617.7 40 1,352.9 2 3,720.6 21 3,916.4 59 535.3 17 506.2 56 

Bilecik 2,167.1 74 1,832.4 51 4,899.6 50 3,820.0 58 850.5 59 529.1 60 

Bingöl 2,057.8 69 1,604.8 21 9,450.7 75 6,075.5 73 625.4 30 408.9 32 

Bitlis 2,148.8 73 1,703.5 32 8,219.2 70 6,849.3 75 764.6 47 524.3 59 

Bolu 965.2 6 1,663.9 29 2,465.5 4 2,318.0 9 565.0 19 344.6 12 

Burdur 1,917.5 63 1,550.1 12 4,175.3 35 2,175.4 6 672.4 36 320.8 9 

Bursa 1,339.6 26 2,137.4 77 3,487.9 17 2,914.4 29 937.6 67 463.9 45 

Çanakkale 1,366.0 27 1,783.3 43 3,659.7 19 2,802.3 22 754.5 45 349.3 13 

Çankırı 1,705.4 49 1,557.1 15 3,892.8 29 2,935.5 34 399.7 2 460.3 44 

Çorum 1,872.0 61 1,627.4 25 5,003.8 51 3,305.0 46 617.5 27 501.8 55 

Denizli 1,164.8 17 1,961.7 62 2,498.2 5 2,256.2 8 743.7 43 387.6 20 

Diyarbakır 1,504.9 31 1,962.7 63 7,111.4 67 4,470.6 65 1,000.0 73 485.1 51 

Düzce 1,305.7 24 1,966.2 64 4,175.2 34 3,019.5 38 809.1 55 480.4 50 

Edirne 793.6 2 1,712.4 34 3,718.4 20 2,380.7 12 618.7 28 308.9 6 

Elazığ 1,046.7 9 1,727.0 36 4,764.2 47 3,475.8 50 597.5 22 387.5 19 
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Erzincan 1,757.4 52 1,654.0 27 4,590.8 45 3,946.5 60 499.9 8 377.4 16 

Erzurum 1,146.2 14 1,569.6 16 4,134.9 32 4,605.3 69 621.2 29 406.9 31 

Eskişehir 1,037.4 8 1,824.8 49 3,295.6 14 2,209.8 7 558.1 18 331.3 10 

Gaziantep 1,554.6 34 2,270.7 80 7,426.9 68 4,078.6 62 1,042.1 76 547.9 66 

Giresun 1,618.7 41 1,530.1 9 5,176.0 52 2,931.9 32 432.7 3 316.4 8 

Gümüşhane 1,600.2 36 1,440.2 6 3,812.3 24 3,600.5 54 506.3 11 395.2 24 

Hakkari 2,284.6 76 1,834.3 52 13,961.2 81 13,961.2 81 941.2 68 626.7 74 

Hatay 1,810.0 57 2,219.7 78 4,393.4 39 3,268.4 45 1,071.3 78 644.3 75 

Iğdır 2,072.1 70 1,661.4 28 5,588.4 57 4,498.0 67 1,047.8 77 521.0 58 

Isparta 1,009.7 7 1,685.3 31 3,644.7 18 2,322.8 10 531.8 15 296.5 4 

İstanbul 918.2 4 2,267.9 79 2,461.6 3 2,628.0 19 1,092.8 79 567.7 67 

İzmir 838.8 3 1,853.0 54 2,243.7 2 2,136.8 4 870.7 63 412.4 34 

Kahramanmaraş 1,826.6 59 1,993.9 68 6,489.5 63 4,113.4 63 767.1 49 543.6 65 

Karabük 1,661.4 46 1,537.9 11 3,161.3 11 2,474.0 15 736.6 41 405.7 29 

Karaman 1,510.6 32 1,530.5 10 4,846.5 48 2,398.3 13 692.4 38 423.7 37 

Kars 2,095.6 71 1,796.2 45 8,382.4 71 7,017.8 76 999.2 72 537.0 61 

Kastamonu 1,688.0 48 1,427.8 4 4,572.4 44 2,844.3 25 511.6 13 412.8 36 

Kayseri 1,197.5 18 2,106.9 75 3,810.7 23 3,011.3 37 508.5 12 403.9 27 

Kırıkkale 937.8 5 1,520.0 8 4,610.8 46 2,822.9 24 374.4 1 388.5 21 

Kırklareli 1,607.7 38 1,798.9 46 3,295.0 13 2,429.1 14 857.7 62 465.4 47 

Kırşehir 1,803.9 56 1,573.6 17 4,528.1 41 2,919.4 30 503.1 10 398.3 25 

Kilis 1,954.5 65 1,641.8 26 5,353.7 53 3,621.6 55 774.4 51 594.9 72 

Kocaeli 1,243.1 21 2,069.1 71 3,421.4 16 3,586.5 53 827.7 57 444.4 42 

Konya 1,329.3 25 1,901.6 56 4,321.6 37 2,922.9 31 664.6 34 510.6 57 

Kütahya 1,794.8 54 1,892.6 55 6,025.5 59 3,473.5 49 749.4 44 452.1 43 

Malatya 1,146.5 15 1,767.6 39 4,543.8 42 3,526.9 51 502.5 9 314.5 7 

Manisa 1,526.0 33 2,008.0 69 4,552.8 43 2,879.9 28 966.7 69 491.1 53 

Mardin 2,409.7 78 1,909.2 57 8,760.1 72 6,419.0 74 1,143.8 80 738.7 80 

Mersin 1,372.1 28 2,118.1 76 4,465.9 40 2,996.2 36 970.5 70 442.2 40 

Muğla 1,392.7 29 1,622.0 23 2,919.7 8 1,870.7 2 731.2 40 349.4 14 
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Muş 2,608.2 79 1,808.4 47 13,125.4 79 8,137.7 80 997.3 71 593.1 71 

Nevşehir 1,622.6 42 1,721.6 35 4,867.9 49 2,590.2 18 465.9 5 465.1 46 

Niğde 2,138.8 72 1,778.6 42 6,034.5 60 3,345.9 47 714.4 39 468.7 48 

Ordu 1,616.1 39 1,608.9 22 5,707.8 58 3,113.3 40 597.8 23 392.6 22 

Osmaniye 1,736.3 50 1,768.3 40 5,508.3 55 3,152.8 42 609.7 24 471.7 49 

Rize 1,210.7 20 1,582.4 19 3,995.5 30 3,164.7 43 687.4 37 400.0 26 

Sakarya 1,803.5 55 2,073.3 72 3,293.9 12 3,778.7 56 782.8 53 588.2 70 

Samsun 1,146.1 13 1,985.3 67 2,926.9 9 2,879.8 27 664.2 33 393.1 23 

Siirt 1,748.2 51 1,625.4 24 8,844.0 73 4,626.1 70 847.0 58 607.5 73 

Sinop 2,047.9 68 1,448.1 7 4,137.6 33 2,667.6 20 591.1 21 371.3 15 

Sivas 1,198.2 19 1,551.3 14 5,396.8 54 3,567.9 52 669.0 35 411.4 33 

Şanlıurfa 2,180.0 75 2,291.1 81 11,797.0 77 5,418.1 72 1,328.6 81 720.4 79 

Şırnak 2,705.1 81 1,706.8 33 13,874.5 80 8,115.3 79 1,033.9 75 825.5 81 

Tekirdağ 1,652.4 45 2,094.8 73 3,311.7 15 2,934.2 33 936.7 66 541.5 64 

Tokat 1,630.1 43 1,775.3 41 6,864.5 66 3,251.6 44 492.3 7 406.7 30 

Trabzon 1,108.4 11 1,818.4 48 3,857.1 27 2,504.0 17 514.3 14 295.9 3 

Tunceli 1,300.0 22 1,257.4 1 3,835.0 26 4,036.8 61 485.4 6 258.2 1 

Uşak 1,602.0 37 1,788.5 44 4,225.2 36 2,704.2 21 533.2 16 301.0 5 

Van 1,776.0 53 1,968.5 65 9,003.6 74 7,140.8 77 1,000.4 74 688.0 78 

Yalova 1,445.0 30 1,940.4 59 2,910.6 7 2,369.1 11 738.2 42 485.1 52 

Yozgat 1,959.2 66 1,597.6 20 6,347.9 62 4,176.3 64 613.5 26 538.0 62 

Zonguldak 1,151.9 16 1,755.5 38 4,077.0 31 3,801.9 57 767.0 48 383.7 18 
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETTE 

DENETÇİLER 

Pelin ATİLA 

 

Özet 

01.07.2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 

ticaret hukukunda önemli değişiklikler getirmiştir. 6102 sayılı kanun, 6762  sayılı Türk 

Ticaret Kanununa göre daha kurumsal bir yapıdadır.  6102 sayılı kanun, denetim 

bakımından büyük değişiklikler getirmiştir. Daha objektif ve Avrupa standartlarına 

uygun bir denetim sistemi getirilmiştir. Anonim şirketlerde denetimin zorunlu organ 

olup olmadığı ortaya çıkmıştır. Çünkü 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda denetim 

zorunlu bir organ iken, 6102 sayılı kanunda zorunlu organ olma niteliği kaybolmuştur. 

 6102 sayılı kanuna göre, denetim; denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçiler olmak 

üzere üç şekilde gerçekleştirilecektir. Bu kanunda, denetimden yasaklılık halleri ve 

denetçilerin sorumluluğu da ayrıntılı olarak ele alınmıştır.   

Anahtar kelimeler: Anonim şirket, denetçi. 

Abstract 

 New Turkish Commercial Code No.6102 to come into force on 01.07.2012 has 

introduced significant amendments in trade law. Code No.6102 is in a much more 

organizational structure than Turkish Commercial Code No.6762. Code No.6102 has 

brought fundamental changes in respect to supervision. It has put forward a more 

objective supervision system appropriate to European standards. It has revealed whether 

supervision is an obligatory organ for anonymous companies since with Code No.6102, it 

is no longer an obligatory organ while it was compulsory within the scope of Turkish 

Commercial Code No.6762. According to Code No.6102, supervision will be fulfilled via 

three ways, being the supervisor, process supervisor and private supervisors. 

Disqualification from supervision and the responsibilities of the supervisors are also dealt 

with in detail within the framework of this law.  

 

 Key words: Anonymous companies, supervisor 
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GİRİŞ 

 

Hayata daha kapitalist bir gözlüğün ardından bakan anonim şirketlerin esas 

gayesi iktisadidir. Bu nedenle ortakların gayesi kâr elde etmektir. En önemlisi 

ortakların haklarına zarar verilmemesi gayesiyle yapılan işlemlerin denetimidir. 

Buradaki denetimden kastımız köklü ve sıkı bir denetimdir. Bir şirkette denetim ne 

kadar kuvvetli ve adil olursa, haklar o kadar hukuken koruma altındadır. Bu nedenle 

6762 sayılı TTK’daki (TTK) denetim sistemine göre, 6102 sayılı Yeni TTK 

(YTTK)’daki denetim daha tekniktir. Yeni Kanunda denetimde yer alan aktörler 

şöyledir; denetçiler, işlem denetçileri ve özel denetçiler. Biz çalışmamızda sadece 

“Denetçiler” kısmını inceleyeceğiz. 02.11.2011 tarihinde çıkan 660 sayılı KHK ile “ 

Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun teşkilat ve görevleri 

hakkında kanun hükmünde kararname” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Kuruluna ilişkin hükümler 

incelenecektir.  

 

 

I. GENEL OLARAK DENETİMİN HİKÂYESİ VE TÜRK HUKUKUNDAKİ 

YERİ 

 

  6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) ile getirilen şirket denetiminin 

daha iyi kavranması için, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) şirket denetimine 

ilişkin olan hükümlerinin hatırlatılması gerekir. 6762 sayılı TTK’ya göre, 

sınırlandırdığımız dar çerçevede şirket denetimi, bu amaç için görevlendirilmiş ve 

yetki verilmiş organ ya da kuruluşlar tarafından yapılan denetimi ifade etmektedir1. Bu 

çerçeve dahilinde şirket denetimini iki ana başlığa ayırmak mümkündür. Bunlardan 

birisi iç denetim ve diğeri dış denetimdir. “Dış denetimden” anlaşılması gereken ise, 

                                                             
1 Hasan, Pulaşlı, Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Adana 2011, s. 368 vd; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 

Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, 382 vd; Rıza, Ayhan, Soru 
ve Yanıtlarla Ticaret Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s. 67-68; Tuğrul, Ansay, Anonim 
Şirketler Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1970, s. 135 vd; İ.Yılmaz, Aslan/Mevci, Ergün, 
Ticaret Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2007, s. 193-194; Mehmet, Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, 
Gözden Geçirilmiş 2. Bası, s. 141 vd. 
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devlet tarafından şirketin kuruluş ve işleyişi esnasında yapılan denetimdir2. İç denetim 

ise, ortaklar hesabına, şirket işlerini gidişatından ortaklara bilgi ve hesap vermek üzere 

yapılır. İç denetimin amacı, işletme varlıklarının gerektiği şekilde korunmasını 

sağlamak ve işletme yöneticilerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine 

yardımcı olmaktadır3. 6102 sayılı YTTK ise üç tür denetçiye yer vermektedir. Bunlar 

denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçidir. Üç denetçi de anonim şirketler için geçerli 

ve zorunludur. YTTK’da, anonim şirketlerin denetimi göstermelik bir formalite 

olmaktan çıkartılmaya çalışılmış, denetim mekanizmasına daha cesur, daha teknik ve 

daha bilinçli bir gömlek giydirilmiştir. Böylece denetimin, uzman ve bağımsız 

denetçiler tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle bağımsız denetim 

sistemi öngörülmüştür”. 

 

II. DENETÇİLER 

A. Genel Olarak Denetim, Denetimin Kapsamı ve Amacı 

 

Yeni Ticaret Kanunu’na göre denetim yapılması zorunludur. Her AŞ’nin 

eskiden olduğu gibi bir denetçisinin olması gerekmektedir. Fakat bu kapsamda 

denetçinin halen anonim şirketin zorunlu organlarından biri olup olmadığı tartışması 

ortaya çıkmıştır. Doktrindeki bazı görüşlere göre; YTTK’da denetçiler anonim şirketin 

organı olmaktan çıkarılmaktadır4, fakat aksine düşünce de mevcuttur5. Özdamar’ın bu 

                                                             
2 Dış denetim: Devlet tarafından yapılan denetimdir. Örneğin, kuruluşa izin verme gibi. Kuruluş ve 

esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan şirketler ise şunlardır; 
“bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı 
ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz büfesi 
işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, 
tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası 
Kanununa tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işletici şirketler” Bu konuda 
bkz. )Pulaşlı, s. 369; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 394; Bahtiyar, s. 145). 

3 Aytekin, Çelik, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi”, Prof. 
Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 549; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 382; Ayhan, 
s. 67-68; Pulaşlı, s. 368, Ansay, s. 135-136; Aslan/Ergün, s. 193-194; Bahtiyar, s. 141-143. 

4 Bu konuda bkz: Ünal, Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, (Tek 
Kişilik Ortaklık) s. 315; Köksal, Aytaç, “ Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 397 ilâ 406 
maddeleri arasında düzenlenen denetçinin anonim ortaklığın bir organı olup olmadığı sorunu”, 
Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 1387-1408; Soner, Altaş, Yeni Türk Ticaret 
Kanununa göre Şirket Denetimi, Seçkin,  Ankara 2011, s. 93.  

5 Bu konuda bkz: (Mehmet, Özdamar, www.ekonomi.gov.tr/upload/ED99452E-D8D3-
8566.../6102t3.ppt) 
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konuda sunmuş olduğu tebliğe bakılınca, YTTK’nın 399’uncu maddesini esas aldığını 

görmekteyiz. Biz de denetçinin zorunlu organ olmadığı kanaatindeyiz ancak farklı 

gerekçelere dayanmaktayız. YTTK’nın 530’uncu maddesi TTK’nın 435’inci maddesini 

kaleme almaktadır. YTTK’nın 530’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre;  “Uzun 

süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya 

genel kurul toplanamıyorsa, paysahipleri, şirket alacaklıları veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle 

getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin 

feshine karar verir”. Her ne kadar, kanunen gerekli olan organlar" teriminin anlamı 

öğretiyle mahkeme kararlarına bırakılmıştır. Bir şirkette Yönetim Kurulu’nun bir takım 

işlemleri yürütmesi için denetçilere ve onların görüş yazılarına ihtiyaç vardır. 

YTTK’nın 397’inci maddesinin 2’inci fıkrasına göre; şirket yönetim kurulu tarafından 

düzenlenen finansal tabloların6 denetlenmemesi halinde bu tabloların düzenlenmemiş 

sayılacağı belirtilmiştir. Fakat bu hüküm bizde denetçilerin bir yıllık dönemin 12 

ayında da şirkette zorunlu bir organ olarak nitelendirilmesi fikrini uyandırmamaktadır. 

Yönetim kurulunun hazırladığı finansal tabloların denetimi aşamasında da denetçi 

atanabilir. Örneğin, bir şirketin 12 aylık döneminde şirkette sadece 1 ay denetçi 

bulunabilir. Geri kalan 11 aylık dönem için denetçi atanmayabilir. Böyle bir dönemde 

de YTTK’nın 530’uncu maddesindeki sonuç yine doğmaz. Burada önemli olan, 

işlemlerin denetimi aşamasında, finansal raporların bir sonraki yıla aktarımı için 

denetçi tarafından bu raporların denetlenmesinin şart olmasıdır. Bu dönemde de 

denetçiler zorunludur. Fakat buradaki zorunluluk yine YTTK’nın 530’uncu 

maddesindeki organların eksikliği nedeniyle fesih sonucu doğurmaz. YTTK 400’üncü 

maddeye göre; AŞ’lerin denetiminde görevlendirilecek denetçilerin YMM ya da 

SMMM olması zorunluluğu getirilerek, büyük ölçekli AŞ’lerin denetimini bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından yapılacağı, küçük ve orta ölçekli AŞ’lerin denetiminin 

de YMM ve SMMM’lerce yapılacağı belirtilmiştir. 

 

                                                             
6 YTTK’nın 68’inci maddesine göre; “Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin 

sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış 
bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. …” 
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YTTK m. 399’a göre; “Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana 

şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini 

yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim 

kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline 

tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder”. Denetçi, 

ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını 

taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim 

şirketler7, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî 

müşaviri denetçi olarak seçebilirler.  Yeni denetim düzeninin beş ana ilkesi vardır8. 

Bunlar; denetçinin her yıl seçilmesi ilkesi, denetçi teminatı ilkesi, görev bırakılamaz 

ilkesi, denetlenmemiş finansal tablo düzenlenmemiştir, olumsuz görüş almış veya 

görüş verilmesinden kaçınılmış finansal tablolar batıldır ilkesi. Denetçiye yeni Kanunla 

verilen söz konusu görevleri yapabilmesi için, şirketle ilgili tüm kayıt ve verilere de 

zamanında, eksiksiz bir şekilde ulaşabilmesi gerekmektedir. Denetimin konusu, 

şirketin finansal tablolarının ve 397’nci maddenin birinci fıkrası ve 402’nci maddenin 

ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, topluluğun 

konsolide finansal tablolarının ve 397’nci maddenin birinci fıkrası ve 402’nci 

maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu da 

kapsayacak şekilde, denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde 

olup olmadığını belirtip açıklayacak şekilde yapılır9. Şirketin finansal tabloları, yıllık 

raporu ve bunlar bağlamında şirketin bütün muhasebesi şeklinde ifade edilmiştir. 

Finansal tablolar üzerinde gerçekleştirilecek denetim, uluslar arası denetim 

standartlarına göre yapılacak muhasebe iç denetimidir10. Denetimin asıl gayesi, vergi 

denetimi değildir. Buradaki asıl gaye, pay sahipleri ve alacaklılar olmak üzere şirketle 

hukuki ilişki içinde bulunan kişilerin menfaatlerinin korunmasıdır. Denetimin asıl 

                                                             
7 YTTK’nın 1522’inci maddesinde ölçeklerine göre işletmeler düzenlenmiştir. Buna göre; “Küçük 

ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, 
Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere 
ilgili tüm hükümlerine uygulanır”. 

8Abuzer, Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu- Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII Levha, 
İstanbul 2011, s. 246; Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık, s. 314-315. 

9 Özdamar, s. 4. 
10 Çelik, s. 552. 
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konusu finansal tablolardır11. Buradaki gaye, raporlarda yer alan finans bilgilerinin 

denetlenen tablolarla aralarında uygunluk olup olmadığının belirlenmesidir. Yukarıda 

da belirttiğimiz üzere, denetimin konusu içerisine giren yani bağımsız denetimden 

geçmesi zorunlu olan finansal tablolar ile yıllık raporlar, bağımsız denetçiler tarafından 

denetlenmezse bu tablo ve raporlar hiç düzenlenmemiş sayılır (YTTK m. 397/2). 

Denetimden istenen faydanın alınması için denetim faaliyetleri sırasında şirket 

durumunun dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığı ortaya 

konulmalıdır. YTTK m. 515’e göre; dürüst resim ilkesi; Anonim şirketlerin finansal 

tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve 

yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, 

karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve 

güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde 

çıkarılır. Denetim, TMS’na (Türkiye Muhasebe Standartları), TDS’na ( Türkiye 

Denetim Standartları), Kanuna ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmalıdır. Bu 

kapsamda Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, 

denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 

da denetçi tarafından denetlenir. Denetçi temin etmiş olduğu kayıtlar, veriler veya 

bilgiler ışığında tüm tarafların anlayabileceği şekilde bir rapor hazırlamakla 

yükümlüdür. Denetçi yapmış olduğu denetimin sonucuna göre, tespit ettiği verilerden 

yola çıkarak bir kanaat belirtecek şekilde bir görüş yazısı hazırlayarak bunu da 

raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Bu rapor şu şekillerde olabilir; olumlu 

görüş yazısı; sınırlı olumlu görüş yazısı; olumsuz görüş yazısı; görüş vermekten 

kaçınma.  

 

B. Denetçi Olabilecekler ve Denetim Yapması Yasaklananlar12 

 

YTTK’nın 400’üncü maddesine göre; Denetçi, ancak ortakları, yeminli malî 

müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız 

denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden 

fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi olarak 
                                                             
11 Çelik, s. 553. 
12 Bu konuda bkz. Kendigelen, s. 252-253. 
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seçebilirler. Bu hükme göre; Meslekten olmayan kişiler bağımsız denetleme kuruluşu 

kuramazlar. YTTK 400’e göre; mâlî müşavir, serbest muhasebeci malî müşavir, 

bağımsız denetleme kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının 

yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya 

kişiler, ilgili şirkette şu hallerde denetçi olarak görevlendirilemezler; Bu kişilerden 

birinin gerek denetçinin gerek yanında çalışan kişiler;  

a) Denetlenecek şirkette paysahibiyse; 

b)Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa; 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin 

veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, 

yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut 

denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst 

soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın 

hısmıysa; 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 

yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette 

yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet 

veriyorsa; 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa; 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine 

göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin 

kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek 

kişi olarak bizzat kendisi ise; 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir 

denetçinin nezdinde çalışıyorsa,  

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin 

tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden 
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fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık 

faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,  

denetçi olamaz; ancak YTTK’daki bu yasağa bir istisna getirilmiştir. Buna göre; 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 

Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın 

kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. 

 

C. Yasada Amaçlanan ‘Yansız Denetçilik’ İçin Çizilen Portrenin Uygulamaya 

Yansıması 

YTTK’nın 400’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına göre; “Bir bağımsız denetleme 

kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya 

o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir”. 

YTTK’nın 400’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; “Denetçi, denetleme yaptığı 

şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet 

veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz”. Kanımızca bu düzenleme, 

bağımsız denetim ilkesinin gayesinden uzaktır. Çünkü denetçi olmalarına izin verilen 

yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin esas sahası vergi 

danışmanlığı ve vergi denetimidir. Yasa koyucunun bu tutumu bağımsız denetimin 

kişiliğine aykırıdır. 

 

D. Denetçilerin Bilgi Alma Hakkı  

 

YTTK’nın 401’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre; Şirketin yönetim kurulu, 

finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip 

onaylayarak, gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, şirketin defterlerinin, 

yazışmalarının, belgelerinin, varlıklarının, borçlarının, kasasının, kıymetli evrakının, 

envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye gerekli imkânları sağlar13. 

                                                             
13 Fakat biz bu konuda YTTK 392 ile YTTK 401 arasında bir çelişki olduğunu düşünmekteyiz. 
YTTK 392’de yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkı düzenlenmiştir. İlgili madde 
hükmüne göre, yönetim kurulu üyeleri, ancak, yönetim kurulu toplantılarında, şirkete ait 
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E. TTK’da olup da YTTK’da Olmayan Göze Çarpan Bazı Hükümler14 

           Denetçilerin sorumlulukları halinde genel kurul kararına dayalı olarak dava 

açılacağına ilişkin hüküm, denetçinin şirket veznesinin teftişi, tasfiye memurlarına 

nezaret, genel kurulu toplantıya çağırmak, yönetim kurulu ve genel kurul 

toplantılarında hazır bulunmak, ortakların şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek, 

denetçinin T.C. vatandaşı olması koşulu, denetçinin mahkûmiyetinden ötürü, iflasından 

ötürü görevinin sonra ermesi, genel kurul tarafından azli, TTK’ya göre, yönetim kurulu 

üyelerinin görevleri bitip görevlerine ilişkin ibrayı aldıktan sonra denetçi 

olabilmektedir. Fakat, YTTK’nın 400’üncü maddesinde yer alan “3 yıl yönetim 

kurulunda görev alamaz” yasağı. 

 

A. Denetçilerin Sorumluluk Sigortası  

          Denetçiler, YTTK’nın 404 ve 554’üncü maddelerine göre, denetledikleri anonim 

şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı sorumludur. YTTK’nın 404’üncü 

maddesindeki bu sorumluluk sınırlandırılmışken, 554’üncü maddesindeki bu 

sorumluluk sınırlandırılmamıştır. Fakat bağımsız denetim faaliyetlerindeki denetim 

ilkelerinin hukuksal çerçevede ciddi olarak yerine getirilebilmesi için mekanizmanın 

iyi işletilmesi gerekir. Bu nedenle denetçilerin sorumluluğu kadar önemli olan 

sorumluluk sigortası hakkında YTTK’da bir hüküm olmasa da kanımızca bu kişilerin 

diğer mevzuat bağlamında meslekî sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur15.  

                                                                                                                                                                       
belgeleri ve defterleri inceleyebilir ve şirket çalışanlarından bilgi alabilir. Fakat YTTK m. 
392/3’e göre; Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu 
başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli 
münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim 
kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. 
Fakat burada, büyük bir sorun vardır. Yönetim organında bulunan kişilerin bilgi alması ya da 
belge değerlendirmesi hakkı sınırlandırılmıştır.  

14 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 384-391;Pulaşlı, s.. 370-372; Bahtiyar, s. 142-145. 
15 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mertol,Can,  Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sirküler Rapor 

S. 2008-4, TÜRMOB Yayınları, Ankara, 2008, s. 8 vd; YMM Odası Raporu, “Mesleki 
Sorumluluk Sigortası”, İstanbul 2007, s. 24;  Mertol,Can,  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel 
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III. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI 

KURUM VE KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

            02.11.2011 tarihinde 28103 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 660 sayılı 

KHK’nın amacı, 1’inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; uluslar arası standartlarla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız 

denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim 

standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını 

yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında 

kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir”. Kurul’un oluşumu ile ilgili KHK’nın 4’üncü maddesi 9 

kişilik yönetim öngörmekte ve bu dokuz kişilik Kurul’un yalnızca birisi TÜRMOB 

temsilcisi olacak o da Bakanlar Kurulu’na önerilen iki isimden birini yine Bakanlar 

Kurulu atayacaktır.  Kurulun yetkileri 9’uncu maddede düzenlenmiştir. Bunlardan 

bazıları ise şöyledir; 

- Defter tutmakla yükümlü olanlara ilişkin finansal tabloların; uluslar arası standartlarla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 

- Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma 

esaslarını belirlemek, 

- Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim 

çalışmalarının, kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek 

ve denetlemek, 

- Aykırı işlemleri saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının 

faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek, 

- Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına ilişkin olarak, sınav, yetkilendirme 

ve tescil yapmak, 

                                                                                                                                                                       
Şartlarına Genel Bir Bakış (Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Acaba Yeniden Gözden 
Geçirilmesi Gereken Bir Düzenleme mi?), BTHAE, Ankara 2006, s. 43.  
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- Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, 

           KHK’nın 24’üncü maddesine göre; “Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız 

denetçiler; denetledikleri finansal tablo, bilgi ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları 

bağımsız denetim raporlarının denetim standartlarına aykırı olması ile bu raporlardaki 

yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken 

sorumludurlar.” KHK’nın 30’uncu maddesine göre; kurul kararları kesindir. Kurulun 

düzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararlarına karşı açılacak davalar, ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay’da görülür.  

SONUÇ 

          İlgili çalışmamızda YTTK’daki denetçi genel bir çizgi çerçevesinde ele alındı. 

TTK’ya hakim olan İç denetim müessesindeki gaye çalışmamızda da bahsettiğimiz 

üzere, ortaklar hesabına, şirket işlerini gidişatından ortaklara bilgi ve hesap vermek 

üzere yapılır. İç denetimin amacı, işletme varlıklarının gerektiği şekilde korunmasını 

sağlamak ve işletme yöneticilerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine 

yardımcı olmaktadır. İç denetimi yapmak üzere, görevli olanlar murakıptır (denetçi). 

YTTK’da ise hakim olan bağımsız denetimdir. TTK’daki iç denetleme olarak 

adlandırılan sistemin tamamen terk edilmiştir. Bunun yerine ise “bağımsız dış 

denetim” olarak nitelendirilebilecek, anonim şirket muhasebesinin genel kurul 

tarafından seçilen, bağımsız ve uzman kişiler aracılığıyla denetlenmesi sistemi 

getirilmiştir. Daha önce de izah ettiğimiz üzere, iç denetimin gayesi yöneticilerin 

görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, 

denetçilerinin faaliyetleri çerçevesinde iç denetime de hizmet ettiklerini görmekteyiz. 

Kanımızca YTTK’da iç denetim adı kaldırılmış olsa da dış denetimde bulunan organlar 

tarafından iç denetim tadında işlemler yapılmaktadır. Adı farklı, tadı aynı olan iç 

denetim mekanizmasını yürütecek organların yasada belirtilmiş olması demek iç 

denetimin kaldırıldığı anlamına gelmemelidir. Belirtilen kişiler de, iç denetimin ruhuna 

hizmet etmekte, iç denetim sistemi anca lafzi olarak kaldırılmış denilmektedir.  
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1 components extracted.a. 



418 
 

KAYNAKÇA 

 

Abuzer, Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu- Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII 

Levha, İstanbul 2011. 

Aytekin, Çelik, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi”, 

Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006. 

Hasan, Pulaşlı, Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Adana 2011. 

İ.Yılmaz, Aslan/Mevci, Ergün, Ticaret Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2007. 

 Köksal, Aytaç, “ Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 397 ilâ 406 maddeleri arasında 

düzenlenen denetçinin anonim ortaklığın bir organı olup olmadığı sorunu”, Prof. Dr. Fırat 

Öztan’a Armağan, Ankara 2010. 

Mehmet, Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, Gözden Geçriilmiş 2. Bası,  2007. 

(Mehmet,Özdamar,www.ekonomi.gov.tr/upload/ED99452E-D8D3-8566.../6102t3.ppt). 

Mertol,Can,  Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sirküler Rapor S. 2008-4, TÜRMOB 

Yayınları, Ankara, 2008, s. 8 vd; YMM Odası Raporu, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, 

İstanbul 2007. 

Mertol,Can,  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Genel Bir Bakış (Mesleki 

Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Acaba Yeniden Gözden Geçirilmesi Gereken Bir 

Düzenleme mi?), BTHAE, Ankara 2006. 

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

2009. 

Rıza, Ayhan, Soru ve Yanıtlarla Ticaret Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2003. 

Soner, Altaş, Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Şirket Denetimi, Seçkin,  Ankara 2011. 

Tuğrul, Ansay, Anonim Şirketler Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1970.  

Ünal, Tekinalp, Tek Kişilik Ortaklık I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, (Tek Kişilik 

Ortaklık) 

 

 

 

 

 

 



419 
 

IĞDIR’DAN GÖÇ ÇIKIŞ TAHMİNİ (2017–2020) 

 

Dr. Kürşat HACITAHİROĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Dr. Murat ÇİFTÇİ  

Doç. Dr. Ayhan GENÇLER  

       Doç. Dr. Mustafa TEKİN  

Ayşe Nur ARSLAN 

   

 

Özet 

Bu çalışmada, illerden göç çıkışlarının 2017-20 döneminde yıllık ortalama 

düzeylerinin tahminine odaklanılmış olup uygulamada TUİK verilerinden yararlanılarak 

regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Iğdır’dan göç çıkışlarının bugüne 

göre 2017-20 döneminde artacağı yönündedir. 

 

Anahtar kelimeler: Demografi, Kalkınma iktisadı,  istatistik, sosyal politika, bölge 

bilimi, sosyoloji. 

JEL  kodları:  J10, C00, C43, A10, A14 
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“Prediction of Out-Migration from Igdir in 2017-2020” 

Abstract 

In this study, regression analysis used for prediction of profincial out-migration to 

other provinces in 2017-20. Using data from TUIK. The results of statistical analysis, it is 

show that there will rise out-migration from Igdir in 2017-2020 according to today. 

Key words: Demography, development economics, statistics, social policy, regional 

economics, sociology. 

JEL classification codes:  J10, C00, C43, A10, A14 

 

Giriş 

 

Bu çalışmada, 2017–2020 dönemi için vilayetler itibarıyla yıllık ortalama iç göç 

çıkış tahminlerine odaklanılmıştır. Iğdır’ın ise Türkiye genelindeki durumunun yanı sıra 

Kars ve Ardahan ile mukayeseli durumu ayrıca irdelenmiştir. 

 

Veri Tasarımı ve Yöntem 

 

İllere göre göç çıkış tahmin çalışmasında kullanılan veriler, Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan derlenmiştir. Uygulamada regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada 

uygulanan istatistik yöntemi oluşturan regresyon analizinde yürütülen uygulama ve test 

prosedürü aşağıdaki gibidir. 

Regresyon modeli aşağıdaki şekilde kurulmaktadır. 

0 1i i iY X e                                                                        [1] 

Doğal logaritmik formla oluşturulan regresyon modeli ise aşağıdaki şekilde 

kurulmaktadır. 

0 1   i i iLnY LnX e                                                                    [2] 

Modellemenin gerçekleştirilesi ertesinde, ilk aşamada yüzde 95’lik güven 

sınırında çift taraflı t testi yapılarak modelin istatistiksel olarak anlamlılığı sınanmaktadır. 

İkinci aşamada ise R2 değeri incelenmekte olup R2 düzeyi, diğer etkenler dışlandığında 

bağımsız değişkendeki değişmenin, bağımlı değişkendeki değişkenliği açıklama oranını 

ifade etmektedir ve bu sebepten dolayı da R2, kurulan modelin temsililik düzeyini 
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göstermektedir. Ancak, R2 değerinin ne olması gerektiği üzerine bilim insanları arasında 

genel kabul gören ortak bir yanıt bulunmamaktadır (Çiftçi, Seymen, 2011). Örneğin, 

zaman serilerinde trend etkisinden dolayı bu değer yüksekken, kesit verilerde model 

anlamlı olduğu halde bu düzey çok düşük düzeyde gerçekleşebilmektedir (Genceli, 

1989). R2 düzeyi aynı zamanda tekli doğrusal regresyon modellemesinde korelasyonun da 

karesine eşit olmakta olup iki değişken arasında yüksek korelasyonun varlığıysa 

kalıntıların çok küçük çıkmasına yol açmakta ve bu durum da tahminlerde bir 

belirsizliğin meydana gelmesine yol açmaktadır (Işıkara, 1975).  

 

Regresyon analizindeki diğer önemli bir test ise, Ramsey’ in RESET testidir. 

Regresyon analizinde kullanılan en eski testlerden birisi olan Ramsey’ in RESET testi 

“regression specification error test”, testle modelde tanımlama hatasının olup -  olmadığı, 

diğer bir deyişle modelde eksik ya da fazla değişkenin bulunup – bulunmadığı test 

edilmektedir (Johnston, Dinardo, 1997:121; Kennedy, 1998: 98). 

 

Regresyon analizinde klasik en küçük kareler yönteminin varsayımlarından biri 

de sabit varyanstır. (Sümer, 2006: 18) Eğer modelde tüm gözlemler için hata terimi olan 

varyans aynı değilse, bu durumda heteroskedasticity problemiyle karşılaşılır. (Maddala, 

1992: 201) Eğer sabit varyans varsayımı sağlanamıyorsa da, katsayılar etkin parametre 

tahmincisi değildir, istatistiki testler ve güven aralıklarının tespiti etkinsizleşir. (Salvatore 

ve Reagle, 2002: 207; Güriş ve Çağlayan, 2000: 509-510)  

 

Değişen varyans sorunu hem zaman serilerinde, hem de kesit serilerde 

görülebilir.  (Greene, 2002: 215) Ancak ölçek farklılıklarından dolayı genellikle kesit 

verilerde rastlanır. (Genceli, 1989: 464) White testi de sabit varyans varsayımının test 

edilmesinde kullanılan bir testtir (WooldridgE, 2002:  805). 

 

Bulgular 

Uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen regresyon analizi çalışmalarında 

heteroskedasite ve spesifikasyon hatası görüldüğünden, değişkenlerin doğal logaritmik 

formları kullanılarak analiz tekrarlanmış ve yeni uygulama ile mükemmel tahmincilere 

ulaşılmıştır.  
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Uygulamada bağımlı değişken, 2007–2010 arasındaki 3 yıllık dönemin yıllık göç 

veriş ortalaması olup, bağımsız değişken ise 1995–2000 döneminde 5 yıllık periyotta 

yıllık göç veriş ortalamasıdır.  

 

Elde edilen denklem ise şu şekildedir: 

 

LN((M2+M3+M4)/3) = C + LN(M1/5) + e                                                                                    

[1] 

 

LN((M2+M3+M4)/3) =            0.741             +       1.008xLN(M1/5)       +     e                           

[2] 

    (2.339; 0.019)       (29.683; 0.000) 

 

2007–10 dönemi yıllık göç veriş ortalamasının 1995–2000 dönemi yıllık göç 

veriş ortalaması ile tahmini, bağımsız değişkenin bitiş yılı ile bağımlı değişkenin 

başlangıç yılı arasında 7 yıl sonrasını tahmin imkânı tanımıştır. Bu çerçevede elde edilen 

regresyon denklemi ile bu defa 2007–2010 dönemi yıllık göç veriş ortalaması ile 2017–20 

arası yıllık göç veriş ortalamasının nokta tahmini yapılmıştır. Vilayetler için bulunan 

tahminler %+/-5 aralığında değişebilir. 

 

Türkiye bütününde yıllık göç veriş toplamları ile 2017–20 dönemi yıllık göç veriş 

tahmin toplamları ilk olarak aşağıdaki grafikte mukayeseli olarak sunuluştur (Grafik 1). 
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1995–2000 döneminde yıllık ortalama göç veriş toplamı yaklaşık 958 bin 

düzeyindeyken 2007-8’de ve 2008-9’da bu sayı 2.3 milyona yaklaşmış, 2009-10’da ise 

2.3 milyonu da aşarak 2.36 milyona ulaşmıştır. 2007–10 dönemi ortalamasının 2.29 

milyona ulaştığı Türkiye bütünü için yıllık göç veriş toplamlarının, kurulan regresyon 

denklemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre 5.2 milyon kişiyi aşacağı 

beklenmektedir. Dolayısıyla 2017–20 döneminde ülkemizdeki iç göç hareketlerinde 

2007–10 dönemine göre ciddi düzeyde artacağı sonucuyla karşılaşılmaktadır. Aşağıdaki 

tabloda 2017–20 döneminde illere göre ortalama yıllık göç veriş tahmin sonuçları toplu 

olarak sunulmuştur. 

 

Tablo 1: 2017–20 döneminde yıllık ortalama göç veriş tahmini 

 İLLER 

Göç 

verişi   İLLER 

Göç 

verişi   İLLER 

Göç 

verişi   İLLER 

Göç 

verişi  

Adana 

129,50

9 Bursa 

122,69

3 İzmir 

213,68

5 Nevşehir 25,536 

Adıyama

n 44,924 Çanakkale 33,554 

Kahramanmar

aş 61,486 Niğde 35,811 

Afyon 53,952 Çankırı 31,222 Karabük 20,018 Ordu 75,171 

Ağrı 55,321 Çorum 52,727 Karaman 19,154 Osmaniye 37,447 

Grafik 1: Yıllık ortalama göç veriş miktarı "1995-2020"
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Aksaray 28,947 Denizli 50,944 Kars 37,795 Rize 32,604 

Amasya 31,054 

Diyarbakı

r 

103,95

5 Kastamonu 33,194 Sakarya 50,856 

Ankara 

299,95

4 Düzce 21,696 Kayseri 66,632 Samsun 95,123 

Antalya 

134,33

1 Edirne 31,669 Kırıkkale 38,828 Siirt 28,938 

Ardahan 16,007 Elazığ 42,524 Kırklareli 25,871 Sinop 21,806 

Artvin 18,169 Erzincan 26,762 Kırşehir 27,972 Sivas 68,576 

Aydın 63,045 Erzurum 85,878 Kilis 11,870 Şanlıurfa 83,591 

Balıkesir 74,090 Eskişehir 54,516 Kocaeli 

105,62

1 Şırnak 32,024 

Bartın 15,970 Gaziantep 81,055 Konya 

125,41

1 Tekirdağ 61,312 

Batman 41,847 Giresun 44,329 Kütahya 45,262 Tokat 84,440 

Bayburt 10,580 

Gümüşha

ne 22,297 Malatya 65,972 Trabzon 68,325 

Bilecik 19,334 Hakkari 18,139 Manisa 79,934 Tunceli 13,886 

Bingöl 23,602 Hatay 74,907 Mardin 85,310 Uşak 22,133 

Bitlis 39,886 Iğdır 19,304 Mersin 

115,08

9 Van 67,343 

Bolu 24,904 Isparta 38,430 Muğla 60,968 Yalova 20,868 

Burdur 20,734 İstanbul 

799,94

7 Muş 48,369 Yozgat 64,681 

            Zonguldak 48,048 

            

 Türkiye 

toplamı 

5,229,66

3 

 

Iğdır özelinde konu irdelendiğinde ise aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere, 

2017-20 dönemi yıllık göç veriş tahmininin, 2007-10 dönemi yıllık ortalamasına göre iki 

katı aşan artışla süreceği beklenmektedir. Kars ve Ardahan ile mukayesesi yapıldığında 
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ise, Kars’tan göç çıkışlarının Iğdır ve Ardahan’a göre çok daha yüksek seviyede 

gerçekleşeceği yönündedir. Iğdır’da yaşanması tahin edilen yıllık göç çıkışı ise 19,304 

olarak tespit edilmiştir (Grafik 2). 

 
 

Tartışma ve Sonuç 

İç göç olgusu, ülkemizde uzun yıllardan beri önemini koruyan bir konu olarak 

varlığını sürdürmektedir. Özellikle iş imkanlarının sınırlı kaldığı orta ve küçük 

kentlerimizden büyük metropoller başta olmak üzere iş imkanlarının yoğun olduğu bölge 

veya ulusal merkezlere yönelik göçün yoğunlaşarak artmaktadır. Buna ek olarak yaşanan 

terör olayları da ayrıca göçü tetikleyen önemli unsurlardan birisini teşkil etektedir.  

 

Göç hareketinin önceden tespiti, başta bölge – şehir planlama olmak üzere çeşitli 

disiplinler açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede bu çalışmada Iğdır başta olmak 

üzere, 2017-20 döneminde gerçekleşecek yıllık ortalama göç çıkışlarının tahminine 

yönelik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuç, Türkiye genelinde bu 

dönemde yıllık göç çıkışlarının 5 milyonu aşacağı, Iğdır özelinde ise 19,304 kişiye 

ulaşacağı yönündedi 

 

 

 

 

Grafik 2. Iğdır, Kars, Ardahan'dan göç verişler "1995-2020"
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EK 1: İllere Göre Göç Verişler 

EK TABLO 1: İllere göre göç veriş miktarları (1995–2000 ve 2007–2010) 

İLLER 

1995–

2000 

Yıllık 

ortalama 2007–8 2008–9 2009–10 2007–10 

Adana 133181 26636 58316 54109 57402 56609 

Adıyaman 58369 11674 20971 18295 20135 19800 

Afyon 52252 10450 24861 22256 24119 23745 

Ağrı 50799 10160 27450 22613 22966 24343 
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Aksaray 23661 4732 12596 12587 13225 12803 

Amasya 39393 7879 14268 13187 13726 13727 

Ankara 286224 57245 126198 131114 133440 130251 

Antalya 81525 16305 55806 58632 61662 58700 

Ardahan 22303 4461 7447 7033 6857 7112 

Artvin 25934 5187 8660 7547 7988 8065 

Aydın 55017 11003 25577 27640 29923 27713 

Balıkesir 75403 15081 31129 31291 35162 32527 

Bartın 25727 5145 6325 7104 7859 7096 

Batman 38165 7633 19669 16855 18839 18454 

Bayburt 11387 2277 4949 4420 4780 4716 

Bilecik 14481 2896 8793 8251 8690 8578 

Bingöl 25202 5040 10192 10726 10448 10455 

Bitlis 31374 6275 20957 16485 15347 17596 

Bolu 35786 7157 11032 10124 11926 11027 

Burdur 22702 4540 10019 8659 8904 9194 

Bursa 94846 18969 47370 56368 57220 53653 

Çanakkale 31327 6265 14246 14802 15420 14823 

Çankırı 25340 5068 11612 11831 17958 13800 

Çorum 60095 12019 24072 22699 22860 23210 

Denizli 42207 8441 22120 21706 23468 22431 

Diyarbakır 111060 22212 47777 43918 44858 45518 

Düzce 21739 4348 8913 9046 10893 9617 

Edirne 41079 8216 14249 12910 14830 13996 

Elazığ 48438 9688 18813 18001 19438 18751 

Erzincan 30661 6132 11976 11189 12365 11843 

Erzurum 97300 19460 43585 33681 35711 37659 

Eskişehir 53220 10644 21970 23225 26780 23992 

Gaziantep 65051 13010 36229 34125 36327 35560 

Giresun 36693 7339 18539 19567 20514 19540 



428 
 

Gümüşhane 17780 3556 9073 10444 10128 9882 

Hakkari 15715 3143 6981 7949 9225 8052 

Hatay 85539 17108 32624 32296 33730 32883 

Iğdır 13305 2661 9356 7986 8353 8565 

Isparta 31710 6342 16800 15822 18255 16959 

İstanbul 513507 102701 348193 348986 336932 344704 

İzmir 186012 37202 89819 89517 99775 93037 

Kahramanmaraş 59394 11879 25574 26934 28592 27033 

Karabük 24080 4816 8489 9242 8906 8879 

Karaman 16141 3228 8145 8424 8927 8499 

Kars 47268 9454 17726 15660 16657 16681 

Kastamonu 37860 7572 14003 14570 15422 14665 

Kayseri 67476 13495 28621 28831 30380 29277 

Kırıkkale 35081 7016 16605 15565 19229 17133 

Kırklareli 24698 4940 11027 11242 12088 11452 

Kırşehir 30021 6004 12312 12186 12626 12375 

Kilis 11190 2238 4611 5677 5572 5287 

Kocaeli 119090 23818 40947 48399 49379 46242 

Konya 104529 20906 56760 51006 56729 54832 

Kütahya 39617 7923 21711 18210 19923 19948 

Malatya 66015 13203 27830 28208 30931 28990 

Manisa 72839 14568 35458 34262 35497 35072 

Mardin 68165 13633 41432 40308 30495 37412 

mersin 99465 19893 50110 49209 51739 50353 

Muğla 37861 7572 24959 26613 28850 26807 

Muş 37448 7490 25896 20182 17841 21306 

Nevşehir 25125 5025 10882 10667 12366 11305 

Niğde 28439 5688 13991 15778 17666 15812 

Ordu 72748 14550 31458 31296 36241 32998 

Osmaniye 34230 6846 16338 16319 16928 16528 
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Rize 32518 6504 13825 14575 14819 14406 

Sakarya 66252 13250 20887 21665 24627 22393 

Samsun 111272 22254 40633 39581 44825 41680 

Siirt 34993 6999 12625 11797 13973 12798 

Sinop 32592 6518 9472 9558 9967 9666 

Sivas 78936 15787 30428 28585 31362 30125 

Şanlıurfa 87632 17526 37282 35154 37555 36664 

Şırnak 22507 4501 15877 13025 13554 14152 

Tekirdağ 37283 7457 22373 29066 29433 26957 

Tokat 70556 14111 35892 34213 40995 37033 

Trabzon 62900 12580 27027 26474 36546 30016 

Tunceli 18828 3766 6068 6205 6258 6177 

Uşak 20865 4173 10222 9644 9562 9809 

Van 67406 13481 30275 27175 31312 29587 

Yalova 22260 4452 6542 10233 10984 9253 

Yozgat 59223 11845 30117 25546 29618 28427 

Zonguldak 71848 14370 19530 20701 23267 21166 

TOPLAM 4788160 957632 2273492 2236981 2360079 2290184 

Kaynak: TUİK 

 

EK 2: Eviews Çıktıları 

Değişkenler 

M1: 1995–2000 arası göç veriş sayısı 

M2: 2007–2008 göç veriş sayısı 

M3: 2008–2009 göç veriş sayısı 

M4: 2009–2010 göç veriş sayısı 

Dependent Variable: LN((M2+M3+M4)/3)  

Method: Least Squares   

Date: 02/16/12   Time: 20:59   

Sample: 1 81    

Included observations: 81   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     

C 0.741 0.310 2.394 0.019 

LN(M1/5) 1.008 0.034 29.683 0.000 

     

R-squared 0.918 Mean dependent var 9.902 

Adjusted R-squared 0.917 S.D. dependent var 0.740 

S.E. of regression 0.214 Akaike info criterion -0.225 

Sum squared resid 3.603 Schwarz criterion -0.166 

Log likelihood 11.127 Hannan-Quinn criter. -0.202 

F-statistic 881.094 Durbin-Watson stat 1.652 

Prob(F-statistic) 0.000    

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     

F-statistic 0.394156 Prob. F(1,79) 0.5319 

Obs*R-squared 0.402129 Prob. Chi-Square(1) 0.526 

Scaled explained SS 0.332412 Prob. Chi-Square(1) 0.5642 

     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/16/12   Time: 20:59   

Sample: 1 81    

Included observations: 81   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C 0.098225 0.085851 1.144132 0.256 

LN(M1/5) -0.00591 0.009418 -0.62782 0.5319 

     

R-squared 0.004965 Mean dependent var 0.044485 

Adjusted R-squared -0.00763 S.D. dependent var 0.059011 

S.E. of regression 0.059236 Akaike info criterion -2.79019 

Sum squared resid 0.277203 Schwarz criterion -2.73107 

Log likelihood 115.0028 Hannan-Quinn criter. -2.76647 

F-statistic 0.394156 Durbin-Watson stat 1.940841 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED    

Specification: LN((M2+M3+M4)/3) C LN(M1/5) 

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 4 

     

 Value Df Probability 

F-statistic 1.623187 (3, 76) 0.191  

Likelihood ratio 5.030436 3 0.1696  

     

F-test summary:    

 Sum of Sq. Df Mean Squares 

Test SSR 0.216969 3 0.072323  

Restricted SSR 3.603245 79 0.045611  

Unrestricted SSR 3.386276 76 0.044556  

Unrestricted SSR 3.386276 76 0.044556  

     

LR test summary:    

 Value Df   

Restricted LogL 11.12686 79   

Unrestricted LogL 13.64208 76   
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Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LN((M2+M3+M4)/3)  

Method: Least Squares   

Date: 02/16/12   Time: 21:01   

Sample: 1 81    

Included observations: 81   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     

C 193.9925 217.8179 0.890618 0.3759 

LN(M1/5) -106.568 121.5623 -0.87665 0.3834 

FITTED^2 15.66393 17.6835 0.885794 0.3785 

FITTED^3 -1.02028 1.147242 -0.88933 0.3766 

FITTED^4 0.024884 0.027783 0.895663 0.3733 

     

R-squared 0.922671 Mean dependent var 9.901639 

Adjusted R-squared 0.918601 S.D. dependent var 0.739853 

S.E. of regression 0.211084 Akaike info criterion -0.21339 

Sum squared resid 3.386276 Schwarz criterion -0.06558 

Log likelihood 13.64208 Hannan-Quinn criter. -0.15408 

F-statistic 226.7037 Durbin-Watson stat 1.69697 

Prob(F-statistic) 0.0000    
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Özet 

Bu çalışmada, Iğdır, Kars ve Ardahan için iç göçte iktisadi ve sosyal “hemşerilik” 

etkenlerin etkisi üzerine odaklanılmıştır. Uygulamada kullanılan veriler TUİK’ten alınmış 

olup uygulama yöntemi Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi ve korelasyon analizlerine 

dayanmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda iç göç hareketinde Iğdır’ın Kars 

ve Ardahan’dan daha farklı göç etme yapısına sahip olduğu sonucun varılmıştır.  
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Comparion with the migration ourflows among Igdir, Kars and Ardahan  

Abstract 

This paper looks at the effects of using for countrymanship as an indicator of 

social network in Turkish internal migration for Igdir, Kars and Ardahan from 1995 to 

2000. Using data from TUIK and applying methods are based on Atkinson regional 

inequality index and correlation analysis. The results of statistical analysis, it is show that 

There is the internal migration movement in Igdir different from Ardahan and Kars from 

1995 to 2000. 

Key words: Migration, demography, statistics, social policy, economics, regional 

economics, sociology. 

JEL classification codes:  J10, C00, C43, A10, A14 

1. Giriş 

Iğdır, 1992 yılına kadar Kars il sınırları içerisinde yer alan Iğdır, 27 Mayıs 

1992’de Ardahan ile birlikte Kars’tan ayrılarak il statüsüne geçmiştir. 1923’ten itibaren 

belediye kuruluşu mevcut olan Iğdır’ın tarihi de oldukça eski ve köklüdür.  

(Bkz. http://www.igdir.gov.tr/default_B0.aspx?content=224) 

Nüfus yapısı itibarıyla incelendiğinde Iğdır, genel olarak nüfus azalışı yaşamayan 

bir yapıya sahip olmakla birlikte, diğer illere göç verişi, diğer illerden göç alışlarından 

yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla da net göç çıkışı yaşanmaktadır. 2007–

2010 yılları arasında 25,695 kişinin başka illere göç etmesi karşısında Iğdır’a göç 

edenlerin sayısı, 17,405 kişide kalmış olup, son üç yılda ilden yaşanan net göç çıkışı 

8,290 kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. 2007–2010 arası dönemde il nüfusunun yıl 

ortalamasının 183,976 kişi olduğu düşünüldüğünde, son üç yıllık göç hızı ortalamasının - 

‰ 45.1 düzeyine ulaştığı sonucuyla karşılaşılmaktadır. 

Tablo 1: Iğdır’da 2007–2010 Arası Dönemde Gerçekleşen İç Göç Hareketi 

 
2007– 2008– 2009– 2007–2010 2007–2010 dönem 
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2008 2009 2010 ortalaması toplamı 

Toplam nüfus 184,025 183,486 184,418 183,976 … 

Aldığı göç 5,559 5,179 6,667 5,802 17,405 

Verdiği göç 9,356 7,986 8,353 8,565 25,695 

Net göç —3,797 —2,807 —1,686 —2,763 —8,290 

Net göç hızı (‰) —20.4 —15.2 —9.1 —14.9 —45.1 

Kaynak: TUİK 

 

1992’ye kadar ilçesi olduğu Kars’taki duruma bakıldığında, Kars’a göre Iğdır’ın 

daha düşük hızda göç verişinin söz konusu olduğu görülmektedir. Aynı dönemler 

itibarıyla bakıldığında, Kars’ta 300 binin üzerindeki nüfusa karşılık sadece üç yıllık 

dönemde 50 binin üzerinde kişinin Kars’tan başka illere göç ettiği sonucuyla 

karşılaşılmaktadır. Buna karşılık diğer illerden Kars’a gelenlerin son üç yıldaki sayısı ise 

28 bin civarındadır. Dolayısıyla da net göç çıkışı 22 bini aşmış durumda olup, 2007–2010 

arası dönem için yıllık ortalaması 7,752 kişiye ulaşmaktadır. Son üç yıllık dönemde, 

yüksek net göç çıkışıyla da paralel olarak Kars’ta düzenli bir nüfus azalışıyla 

karşılaşıldığı görülmektedir. 2007–2010 arası dönemde il nüfusunun yıl ortalamasının 

309,332 kişi olduğu düşünüldüğünde, son üç yıllık göç hızı ortalamasının - ‰ 71.9 

düzeyine ulaştığı sonucuyla karşılaşılmaktadır. 

Tablo 2: Kars’ta 2007–2010 Arası Dönemde Gerçekleşen İç Göç Hareketi 

 

2007–

2008 

2008–

2009 

2009–

2010 

2007–2010 

ortalaması 

2007–2010 dönem 

toplamı 

Toplam nüfus 312,128 306,536 301,766 309,332 … 

Aldığı göç 8,855 9,028 9,906 8,942 27,789 
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Verdiği göç 17,726 15,660 16,657 16,693 50,043 

Net göç —8,871 —6,632 -6,751 —7,752 —22,254 

Net göç hızı (‰) —28.0 —21.4 —22.1 0.0 —71.9 

Kaynak: TUİK 

 

1992’de Iğdır’la birlikte Kars’tan ayrılarak il statüsüne geçen bir diğer ili 

oluşturan Ardahan’ a bakıldığında, Kars’la paralel olmasına karşılık Iğdır’dan oldukça 

yüksek düzeyde net göç verişinin söz konusu olduğu görülmektedir. Aynı dönemler 

itibarıyla bakıldığında, Ardahan’da 100 binin biraz üzerindeki nüfusa karşılık sadece üç 

yıllık dönemde 21 binin üzerinde kişinin başka illere göç ettiği sonucuyla 

karşılaşılmaktadır. Buna karşılık diğer illerden Ardahan’a gelenlerin son üç yıldaki sayısı 

ise 13 bin kişiyle sınırlıdır. Dolayısıyla da net göç çıkışı 8 bini aşmış durumda olup, 

2007–2010 arası dönem için yıllık ortalaması 3,033 kişiye ulaşmaktadır. Son üç yıllık 

dönemde, yüksek net göç çıkışıyla da paralel olarak Ardahan’da da Kars’taki gibi düzenli 

bir nüfus azalışı sorunuyla karşılaştığı görülmektedir. 2007–2010 arası dönemde il 

nüfusunun yıl ortalamasının 110,206 kişi olduğu düşünüldüğünde, son üç yıllık göç hızı 

ortalamasının da - ‰ 75.6 düzeyine ulaştığı sonucuyla karşılaşılmaktadır. 

Tablo 3: Ardahan’da 2007–2010 Arası Dönemde Gerçekleşen İç Göç Hareketi 

 

2007–

2008 

2008–

2009 

2009–

2010 

2007–2010 

ortalaması 

2007–2010 dönem 

toplamı 

Toplam nüfus 112,242 108,169 105,454 110,206 … 

Aldığı göç 4,640 3,775 4,586 4,208 13,001 

Verdiği göç 7,447 7,033 6,857 7,240 21,337 

Net göç —2,807 —3,258 —2,271 —3,033 —8,336 

Net göç hızı (‰) —24.7 —29.7 —21.3 0.0 —75.6 
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Kaynak: TUİK 

 

2. Son Nüfus Sayımı Sonuçlarında Iğdır, Kars ve Ardahan’da İl Dışında Yaşayan 

Hemşerilerin Durumu 

Hemşerilik ilişkilerinin ana kütleyi içerecek şekilde tespiti oldukça güçtür. Ancak 

bu konudaki istisna, nüfus sayımlarında il dışında yaşayan il doğumluların sayılarının 

mevcudiyetiyle oluşmaktadır. ADSK’ya geçiş ertesinde, il dışı doğumluların tespiti yerini 

kütüklere kayıtlılığa bırakmıştır. Kütüklere kayıtlılık durumunda hemşerilik bağının 

tespitinde, özellikle evlenmeler sonucunda kütük değişikliklerinin oluşumu güçlük 

çıkartmaktadır. Dolayısıyla da özellikle metropoller dışındaki vilayetler için il dışında 

yaşayanların sayıları, büyük ölçüde önemli bir gösterge mahiyetine erişebilmektedir. 

Çalışmaya konu olan üç ilimizi oluşturan Iğdır, Kars ve Ardahan dışında yaşayan il 

doğumluların ve bu üç ilden göç çıkışlarının 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre sayıları 

aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 4: Iğdır dışında Yaşayan Ardahan doğumlular ve Iğdır’dan 1990–2000 arası dönemde yaşanan göç 

İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler 

Adana 335   139 Edirne 504   125 Manisa 2,359   214 

Adıyaman 52   27 Elazığ 96   59 Mardin 44   29 

Afyon 179   61 Erzincan 467   139 Mersin 309   140 

Ağrı 1,413   309 Erzurum 1,663   697 Muğla 404   134 

Aksaray 53   27 Eskişehir 428   108 Muş 135   41 
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Amasya 61   54 Gaziantep 123   73 Nevşehir 47   27 

Ankara 4,005   708 Giresun 57   46 Niğde 55   42 

Antalya  764   234 Gümüşhane 144   88 Ordu 64   79 

Ardahan 554   315 Hakkari 60   45 Osmaniye 26   35 

Artvin 53   38 Hatay 151   108 Rize 110   25 

Aydın 1,076   206 Isparta 134   92 Sakarya 433   106 

Balıkesir 489   137 İstanbul 37,343  3 ,761 Samsun 111   94 

Bartın 21   12 İzmir 6439   789 Siirt 53   47 

Batman 42   39 K.Maraş 93   56 Sinop 28   30 

Bayburt 276   116 Karabük 23   24 Sivas 130   102 

Bilecik 117   32 Karaman 23   26 Şanlıurfa 95   77 

Bingöl 32   34 Kars 2,742   812 Şırnak 76   65 

Bitlis 107   50 Kastamonu 51   22 Tekirdağ 1,038   190 

Bolu 136   42 Kayseri 218   87 Tokat 104   84 

Burdur 46   42 Kırıkkale 61   32 Trabzon 185   120 

Bursa 2,074   374 Kırklareli 758   142 Tunceli 93   53 

Çanakkale 230   82 Kırşehir 40   18 Uşak 104   38 

Çankırı 62   32 Kilis 18   27 Van 519   171 

Çorum 68   37 Kocaeli 1,709   184 Yalova 225   39 

Denizli 246   84 Konya 275   173 Yozgat 121   60 
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Diyarbakır 152   74 Kütahya 157   96 Zonguldak 85   25 

Düzce 164   45 Malatya 68   59 TOPLAM 73,605 13,305 

Kaynak: TUİK 

 

TABLO 5: Kars dışında Yaşayan Ardahan doğumlular ve Kars’tan 1995–2000 arası dönemde yaşanan göç 

İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler 

Adana 2,039 341 Edirne 1,324 515 Manisa 8,457 894 

Adıyaman 112 40 Elazığ 338 126 Mardin 155 89 

Afyon 687 199 Erzincan 1,079 303 Mersin 1,908 563 

Ağrı 1,887 220 Erzurum 6,822 1,298 Muğla 1,645 316 

Aksaray 179 70 Eskişehir 3,101 556 Muş 667 86 

Amasya 557 209 Gaziantep 428 332 Nevşehir 709 91 

Ankara 46,290 5,139 Giresun 243 107 Niğde 364 105 

Antalya  3,839 670 Gümüşhane 185 118 Ordu 265 127 

Ardahan 1,254 397 Hakkari 147 73 Osmaniye 226 123 
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Artvin 246 87 Hatay 850 308 Rize 323 122 

Aydın 2,892 377 Iğdır 1,883 566 Sakarya 3,001 502 

Balıkesir 2,992 653 Isparta 536 247 Samsun 865 307 

Bartın 132 51 İstanbul 146,458 13,748 Siirt 142 88 

Batman 104 35 İzmir 48,505 4,227 Sinop 114 68 

Bayburt 126 30 K.Maraş 764 165 Sivas 1,030 278 

Bilecik 1,094 201 Karabük 133 33 Şanlıurfa 284 97 

Bingöl 102 44 Karaman 140 51 Şırnak 276 166 

Bitlis 285 179 Kastamonu 192 95 Tekirdağ 5,162 1,212 

Bolu 410 78 Kayseri 4,912 541 Tokat 497 208 

Burdur 137 69 Kırıkkale 790 232 Trabzon 592 287 

Bursa 16,772 2,175 Kırklareli 837 279 Tunceli 171 102 

Çanakkale 691 314 Kırşehir 286 76 Uşak 279 98 

Çankırı 310 194 Kilis 220 58 Van 572 205 

Çorum 332 137 Kocaeli 28,001 2,576 Yalova 1,585 184 

Denizli 1,271 282 Konya 3,954 945 Yozgat 694 256 

Diyarbakır 464 185 Kütahya 935 193 Zonguldak 1,994 99 

Düzce 1,415 251 Malatya 485 200 TOPLAM 372,144 47,268 

Kaynak: TUİK 
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Tablo 4’te de görüleceği üzere Iğdır doğumlu olup Iğdır dışındaki illerde yaşayanların 

toplam sayıları 73,605 kişi düzeyindedir. Göç çıkışı ise Türkiye geneli itibarıyla 1990–

2000 periyodunda 13,305 kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 5’te de görüleceği üzere Kars doğumlu olup Kars dışındaki illerde yaşayanların 

toplam sayıları 372,144 kişi düzeyindedir. Göç çıkışı ise Türkiye geneli itibarıyla 1995–

2000 periyodunda 47,268 kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 6: Ardahan dışında Yaşayan Ardahan doğumlular ve Ardahan’dan 1995–2000 arası dönemde yaşanan göç 

İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler İller 

Yaşayan 

Iğdır 

doğumlular 

1990–

2000 

arasında 

Iğdır'dan 

göç 

edenler 

Adana 335 139 Elazığ 504 125 Manisa 2,359 214 

Adıyaman 52 27 Erzincan 96 59 Mardin 44 29 

Afyon 179 61 Erzurum 467 139 Mersin 309 140 

Ağrı 1,413 309 Eskişehir 1,663 697 Muğla 404 134 

Aksaray 53 27 Gaziantep 428 108 Muş 135 41 

Amasya 61 54 Giresun 123 73 Nevşehir 47 27 

Ankara 4,005 708 Gümüşhane 57 46 Niğde 55 42 

Antalya 764 234 Hakkari 144 88 Ordu 64 79 

Artvin 554 315 Hatay 60 45 Osmaniye 26 35 

Aydın 53 38 Iğdır 151 108 Rize 110 25 



442 
 

Balıkesir 1,076 206 Isparta 134 92 Sakarya 433 106 

Bartın 489 137 İstanbul 37,343 3,761 Samsun 111 94 

Batman 21 12 İzmir 6,439 789 Siirt 53 47 

Bayburt 42 39 K.Maraş 93 56 Sinop 28 30 

Bilecik 276 116 Karabük 23 24 Sivas 130 102 

Bingöl 117 32 Karaman 23 26 Şanlıurfa 95 77 

Bitlis 32 34 Kars 2,742 812 Şırnak 76 65 

Bolu 107 50 Kastamonu 51 22 Tekirdağ 1,038 190 

Burdur 136 42 Kayseri 218 87 Tokat 104 84 

Bursa 46 42 Kırıkkale 61 32 Trabzon 185 120 

Çanakkale 2,074 374 Kırklareli 758 142 Tunceli 93 53 

Çankırı 230 82 Kırşehir 40 18 Uşak 104 38 

Çorum 62 32 Kilis 18 27 Van 519 171 

Denizli 68 37 Kocaeli 1,709 184 Yalova 225 39 

Diyarbakır 246 84 Konya 275 173 Yozgat 121 60 

Düzce 152 74 Kütahya 157 96 Zonguldak 85 25 

Edirne 164 45 Malatya 68 59 TOPLAM 215,369 22,303 

Kaynak: TUİK 

Tablo 6’da da görüleceği üzere Ardahan doğumlu olup Ardahan dışındaki illerde 

yaşayanların toplam sayıları 215,369 kişi düzeyindedir. Göç çıkışı ise Türkiye geneli 

itibarıyla 1995–2000 periyodunda 22,303 kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. 
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Iğdır, 2000 yılı itibarıyla üç il arasında nüfusu 133,756 kişiyle en az olan il olma 

özelliğine sahiptir. Iğdır dışındaki illerde yaşayan il doğumluların sayısı da 73,605 kişiyle 

kent nüfusunun altındadır. Diğer iki oluşturan Kars ve Ardahan’ın nüfusları ise sırasıyla 

325,016 ve 168,634 kişi olarak gerçekleşirken il dışında yaşayan il doğumluların sayıları 

ise 372,144 ve 215,369 kişi ile il nüfuslarından oldukça yüksek seviyededir. Keza üç il 

arasında göç çıkışları açısından da Iğdır, 47,268 kişilik Kars’taki düzeyle 22,303 kişilik 

Ardahan’daki düzeyin 13,305 kişiyle oldukça altındadır (Grafik 1). 

 

İl doğumlu olup diğer illerde yaşayanların il nüfuslarına oranları, il dışında 

yaşayanlar açısından Kars, Ardahan ve Iğdır’ın karşılıklı mukayesesi açısından daha 

açıklayıcı olacaktır. Bu çerçevede konu irdelendiğinde, Kars dışında yaşayan Kars 

doğumluların il nüfusuna oranı %114.5’e, Ardan dışında yaşayan Ardahan doğumluların 

il nüfusuna oranı %127.7’ye ulaştığı görülmektedir. Iğdır için bu oran ise sadece %55’tir. 

Keza 1990–2000 arasında göç edenlerin il nüfuslarına oranı açısından da Kars’taki %14.5 

ve Ardahan’daki %13.2’lik oranların, %9.9’luk oranla oldukça altında kaldığı dikkat 

çekmektedir. 

Grafik 1: Iğdır, Kars ve Ardahan İçin İl Dışında Yaşayanlar ve Göç Çıkışları 
(2000)
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3. Iğdır, Kars ve Ardahan’dan Göç Çıkışlarında Hemşeri ve İktisadi Olanaklara 

Duyarlılık Hiyerarşisi Mukayesesi “Atkinson Uygulamaları”  

3.1. Veri Tasarımı 

Çalışmada kullanılan veriler, iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam bileşenleri 

için 2002 yılı, diğer tüm veriler için 2000 yılı verileridir. Kaynak tasarımında Türkiye 

İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bankalar Birliği’nden derlenmiştir. 

Göç ve nüfus istatistikleri 2000 yılında yapılan son nüfus sayımı sonuçlarına 

dayanmaktadır. 

Tablo 7: Çalışmada kullanılan veriler 

Değişken Yıl Birim Kaynakça 

GSYİH Bileşenleri    

Sanayi 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

İnşaat 2000 
Milyar 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Grafik 2: Iğdır, Kars ve Ardahan İçin İl Dışında Yaşayanlar ve Göç 
Çıkışlarının İl Nüfuslarına Oranı (2000, %)
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TL 

Ticaret 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Ulaştırma ve haberleşme 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Mali kuruluşlar 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Serbest meslek ve hizmetler 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Devlet hizmetleri 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Tarım 2000 

Milyar 

TL 

DİE (2004). İllere Göre GSYİH 2000, Ankara. 

Meslekteki Konuma Göre İstihdam Bileşenleri  

İlmi ve teknik elemanlar, 

serbest mesl. sahipleri ve 

bunlarla ilgili meslekler 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Müteşebbisler, direktörler ve 

üst kademe yöneticileri 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

İdari personel vb işlerde 

çalışanlar 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Ticaret ve satış personeli 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Hizmet işlerinde çalışanlar 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 
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Tarım, hayvancılık, ormancılık, 

balıkçılık ve avcılık işlerinde 

çalışanlar 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Tarım dışı üretim 

faaliyetlerinde çal. ve ulaştırma 

makinaları kullananlar 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Mesleği olmayan 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

İşteki Duruma Göre İstihdam Bileşenleri  

Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

İşveren 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Tarım dışında kendi hesabına 

çalışan 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Tarımda kendi hesabına 

çalışanlar 2000 Kişi DİE (2004). 2001 Genel Tarım Sayımı. Ankara. 

Tarım dışı ücretsiz aile efradı 2000 Kişi 

https://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeselIstatistik/tablo

Olustur.do# 

Tarımda ücretsiz aile efradı 2000 Kişi DİE (2004). 2001 Genel Tarım Sayımı. Ankara. 

İkisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam  

Madencilik ve 

taşocakç.istihdam 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

İmalat sanayisinde çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 
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Elektrik, Gaz , Su 

hizmetlerinde çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

İnşaat alt sektöründe çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Toptan ve perakende ticarette 

çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Otel, lokanta ve 

kahvehanelerde çlş. 2002 Kişi TÜİK Bş. İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Ulaştırma, dep. ve hab. alt sekt. 

çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Mali aracı kurl. faaliyetlerinde 

çalışan 2002 Kişi TÜİK Bş. İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Gayrimenkul kiralama ve iş 

faal. çalş 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Eğitim alt sektöründe çlşan 2002 Kişi TÜİK Bş. İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Sağlık işleri ve sosyal hizm. 

çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Diğer sosyal, Toplumsal ve 

Kişisel hizmet faal. çalışan 2002 Kişi TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü. 

Yatırım-Kredi Bileşenleri 

Eğitim yatırımı 2000 

Milyon 

TL 

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/il/2000-ozet-

iller.xls 

Sağlık yatırımı 2000 

Milyon 

TL 

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/il/2000-ozet-

iller.xls 

İktisadi yatırımlar 2000 
Milyon http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/il/2000-ozet-
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TL iller.xls 

Diğer kamu hizmetleri 2000 

Milyon 

TL 

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/il/2000-ozet-

iller.xls 

Yatırımla elde edilecek ilave 

istihdam 2000 Kişi 

TBB (2001). Türk Bankacılık Sisteminde 

Mevduat ve Kredi Çeşitlerinin İllere ve Bölgelere 

Göre Dağılımı, 2000, İstanbul. 

Tarım kredileri 2000 

Milyar 

TL 

TBB (2001). Türk Bankacılık Sisteminde 

Mevduat ve Kredi Çeşitlerinin İllere ve Bölgelere 

Göre Dağılımı, 2000, İstanbul. 

Mesleki krediler 2000 

Milyar 

TL 

TBB (2001). Türk Bankacılık Sisteminde 

Mevduat ve Kredi Çeşitlerinin İllere ve Bölgelere 

Göre Dağılımı, 2000, İstanbul. 

Diğer ihtisas kredileri 2000 

Milyar 

TL 

TBB (2001). Türk Bankacılık Sisteminde 

Mevduat ve Kredi Çeşitlerinin İllere ve Bölgelere 

Göre Dağılımı, 2000, İstanbul. 

İhtisas dışı krediler 2000 

Milyar 

TL 

TBB (2001). Türk Bankacılık Sisteminde 

Mevduat ve Kredi Çeşitlerinin İllere ve Bölgelere 

Göre Dağılımı, 2000, İstanbul. 

Tablo 7 devam: Çalışmada kullanılan veriler 

Konut Bileşenleri 

1 odalı konut sayısı 2000 Adet DİE (2004).İnşaat Bina Sayımı 2000. Ankara. 

2 odalı konut sayısı 2000 Adet DİE (2004).İnşaat Bina Sayımı 2000. Ankara. 

3 odalı konut sayısı 2000 Adet DİE (2004).İnşaat Bina Sayımı 2000. Ankara. 

4 odalı konut sayısı 2000 Adet DİE (2004).İnşaat Bina Sayımı 2000. Ankara. 
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5 odalı konut sayısı 2000 Adet DİE (2004).İnşaat Bina Sayımı 2000. Ankara. 

Mevduat (Menkul Sermaye) Bileşenleri 

Tasarruf Mevduatı  2000 

Milyar 

TL 

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/yillik/2000/m

evkredi/mevduat_illere_gore_dagilim.htm 

Resmi Kuruluşlar Mevduatı 2000 

Milyar 

TL 

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/yillik/2000/m

evkredi/mevduat_illere_gore_dagilim.htm 

Ticari Kuruluşlar Mevduatı 2000 

Milyar 

TL 

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/yillik/2000/m

evkredi/mevduat_illere_gore_dagilim.htm 

Döviz Tevdiatı  2000 

Milyar 

TL 

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/yillik/2000/m

evkredi/mevduat_illere_gore_dagilim.htm 

Diğer Mevduat 2000 

Milyar 

TL 

http://www.tbb.org.tr/turkce/bulten/yillik/2000/m

evkredi/mevduat_illere_gore_dagilim.htm 

Mevduat (Menkul Sermaye) Bileşenleri 

Göç verileri 2000 Kişi 

DİE (2005). Genel Nüfus Sayımı 2000 Göç 

İstatistikleri, Ankara. 

 

3.2. Metodoloji 

 

Bu çalışmada göç çıkışlarında gidilen vilayetlerdeki iktisadi imkanlar ile hemşeri 

miktarlarına duyarlılık düzeylerinin hesaplanmasında Atkinson eşitsizlik endeksi 

katsayısından yararlanılmıştır. Atkinson eşitsizlik endeksi, Gini endeksinden türetilmiş 

olup, tam denge durumundan sapma ölçüsünde elde edilen sosyal fayda – sosyal refah 

düzeyinin potansiyelin yani tam denge durumunda elde edilen sosyal fayda-refahın % 

kaçının elde edildiğini tespit etmeyi mümkün kılmaktadır. Formülasyon;  
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şeklindedir. Buna göre “ ( )A ” endeksi, “ iY ” i ilindeki fayda sağlayıcı konuyu “gelir, 

hemşeri sayısı vs”, “ Y ” Türkiye’deki il başına düşen fayda sağlayıcı konuyu 

tanımlamaktadır. “ iP ” i ilindeki nüfusu “veya göçmeni” ve “ P ” il veya bölge başına 

düşen ortalama nüfusu tanımlamaktadır. “ ” ise duyarlılık parametresidir. 

Araştırmacılar Ω  duyarlılık parametresine verecekleri değerde özgürdürler ve genel de 

hesaplama kolaylığı ve yüksek duyarlılığın olduğu gerekçesiyle 2 değerini vermektedirler  

Bu endeksin kullanılmasıyla bölgelerarası eşitsizlikten kaynaklanan sosyal refah 

“fayda” kaybını da son derece rahat şekilde tespit etmek mümkün olmaktadır. Uluslar 

arası literatürde başta ekonomi alanında olmak üzere sosyal bilimler alanında hemen her 

konuda Atkinson endeksi kullanılmaktadır. (Bkz. Duro, Esteban, 1998; Benito, Ezcurra, 

2005; Öztürk, 2005; Ezcurra, et al. 2005; Ezcurra, & Rapún, 2006; Ezcurra, Pascual, 

2007; Escurra, Pascual, Rapún, 2007; Gezici, 2007; Çiftçi, 2010a, 2010b)  

Hesaplanan Atkinson değeri bölgelerarasındaki eşit olmayan dağılımdan 

kaynaklanan sosyal refah derecesini dev tanımlamaktadır. Örneğin Atkinson endeks 

değeri 0.25 ise, bölgelerarası eşit dağılım durumunda aynı sosyal refahın “faydanın” 

[100*(1-Atkinson)] %80’inden aynı düzeyde sağlanacağı anlamını taşımaktadır 

Dolayısıyla Atkinson endeksi, diğer endekslerin aksine bilim adamları için net şekilde 

elde edilen sosyal refah “fayda” düzeyini ve bölgelerarası eşitsizlikten kaynaklanan 

sosyal refah “fayda” kaybını hesaplama imkânını vermektedir. (Bkz. Çiftçi, 2010b) 

3.3. Bulgular 

Iğdır, Kars ve Ardahan için hesaplanan Atkinson endekslerine dayanan göç 

çıkışlarında varış yerlerindeki iktisadi imkanlara ve hemşeri miktarlarına duyarlılık 

düzeylerini içeren sosyal fayda oranları aşağıdaki toplu tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 6: Iğdır, Kars ve Ardahan’dan Göç Çıkışlarında Varış Yerlerindeki İktisadi ve Sosyal İmkanlara 

Duyarlılık Düzeyleri ve Sıraları (Atkinson endeks katsayıları, 2000) 

Varış illerindeki iktisadi ve sosyal 

imkânlar 

Iğdır Kars Ardahan 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

Tarım 7.7 63 7.7 71 4.2 72 

Sanayi 3.9 75 20.8 53 34.1 28 

İnşaat 15.4 43 56.8 19 49.9 13 

Ticaret 11.9 53 39.0 37 47.3 18 

Ulaştırma 15.7 41 58.7 18 52.7 11 

Mali Sektör 12.0 52 51.2 23 47.8 17 

Konut Sahipliği 22.0 25 62.7 12 50.9 12 

Serbest Meslek Kazancı 4.7 69 29.5 45 28.7 37 

Sektörler Toplamı 17.2 38 60.4 15 55.1 9 

Devlet Hizmetleri 41.9 3 66.6 8 46.2 20 

GSYİH Toplamı 18.1 33 62.4 13 56.0 8 

İlmi ve teknik elemanlar, serbest 

meslek sahipleri ve bunlarla ilgili 

meslekler 29.9 17 71.5 4 57.8 6 

Müteşebbisler, direktörler ve üst 

kademe yön. 31.5 15 72.9 1 60.2 4 
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İdari personel ve benzeri işlerde 

çalışanlar 30.2 16 72.1 2 62.4 2 

Ticaret ve satış personeli 33.6 11 71.0 6 59.4 5 

Hizmet işlerinde çalışanlar 35.8 9 71.2 5 56.5 7 

Tarım, hayvancılık, ormancılık, 

balıkçılık ve avcılık işlerinde 

çalışanlar 20.8 29 19.4 54 11.8 57 

Tarım dışı üretim faaliyetlerinde 

çalışanlar ve ulaştırma makineleri 

kullananlar 32.7 13 70.9 7 60.5 3 

Mesleği olmayan 34.0 10 64.5 9 49.9 14 

Meslekler toplamı 40.7 7 63.7 11 48.0 16 

Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli 13.8 47 13.3 63 7.8 66 

İşveren 12.2 49 11.7 66 7.1 68 

Tarım dışında kendi hesabına çalışan 22.2 24 17.8 55 10.8 58 

Tarımda kendi hesabına çalışanlar 4.2 71 3.9 77 2.1 77 

Tarım dışı ücretsiz aile efradı 20.3 30 15.6 60 9.7 62 

Tarımda ücretsiz aile efradı 10.9 56 8.9 70 6.3 69 

İşteki Duruma Göre İstihdam 

Toplamı 17.6 35 16.0 59 9.2 64 

Madencilik ve taşocakçılığında 

istihdam 4.0 74 12.5 64 9.3 63 

İmalat sanayisinde çalışan 7.6 64 27.8 47 25.1 46 
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Elektrik, Gaz , Su hizmetlerinde 

çalışan 24.0 22 35.7 42 21.4 49 

İnşaat alt sektöründe çalışan 4.1 73 20.9 52 16.5 53 

Toptan ve perakende ticarette çalışan 22.5 23 44.2 28 28.9 35 

Otel, lokanta ve kahvehanelerde 

çalışan 19.8 31 40.8 34 27.0 43 

Ulaştırma, depolama ve haberleşme 

alt sektöründe çalışan 25.5 21 43.5 29 27.0 42 

Mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde 

çalışan 17.3 36 34.1 43 22.0 48 

Gayrimenkul kiralama ve iş faal. 

çalışan 9.4 60 36.9 41 28.6 38 

Eğitim alt sektöründe çalışan 12.1 50 40.2 35 31.4 32 

Sağlık işleri ve sosyal hizmetlerde 

çalışan 14.0 46 38.8 38 27.3 41 

Diğer sosyal, Toplumsal ve Kişisel 

hizmet faaliyetlerinde çalışan 17.2 39 41.9 32 27.9 39 

Toplam 17.2 37 43.3 30 28.8 36 

Eğitim yatırımı 41.2 5 52.6 21 35.2 27 

Sağlık yatırımı 10.1 59 37.8 39 33.5 30 

İktisadi yatırımlar 16.6 40 41.9 31 36.4 25 

Diğer kamu hizmetleri 3.7 77 9.8 68 28.9 34 

Belge Sayısı  12.1 51 26.1 49 23.2 47 
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Sabit Yatırım  3.8 76 11.4 67 14.7 55 

İstihdam  10.2 58 22.3 51 20.8 50 

Tarım kredileri 2.5 82 2.4 82 1.2 83 

Mesleki krediler 26.6 19 37.5 40 25.2 45 

Diğer ihtisas kredileri 21.4 26 54.2 20 46.5 19 

İhtisas dışı krediler 6.5 67 30.5 44 35.8 26 

10 dönümden küçük tarım arazisi 0.8 83 3.4 79 1.8 79 

10-19 dönüm arasında tarım arazisi 3.1 79 3.0 80 1.6 80 

Tablo 6 devam: Iğdır, Kars ve Ardahan’dan Göç Çıkışlarında Varış Yerlerindeki İktisadi ve Sosyal 

İmkanlara Duyarlılık Düzeyleri ve Sıraları (Atkinson endeks katsayıları, 2000) 

Varış illerindeki iktisadi ve sosyal 

imkânlar 

Iğdır Kars Ardahan 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

Sosyal 

fayda 

düzeyi % Sıra 

20-49 dönüm arasında tarım arazisi 3.0 80 2.7 81 1.5 82 

50-99 dönüm arasında tarım arazisi 4.2 72 3.9 78 2.1 78 

100 dönüm ve daha büyük tarım 

arazisi 4.8 68 4.2 76 2.2 76 

Tamamen veya kısmen biten yeni ve 

ilave toptan ve perakende ticaret 

amaçlı binalar 9.2 61 52.2 22 41.8 23 

Tamamen veya kısmen biten, yeni ve 

ilave ikamet amaçlı olup toptan ve 

perakende ticaret amaçlı olmayan 
10.9 57 48.7 25 49.3 15 
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binalar 

Daire sayısı 20.9 28 64.3 10 53.0 10 

Tamamen veya kısmen biten yeni ve 

ilave tek daireli ikamet alanı 8.0 62 46.6 26 27.7 40 

Tamamen veya kısmen biten yeni ve 

ilave iki ve daha çok daireli ikamet 

alanı 12.8 48 41.5 33 29.3 33 

Ev sahibinin ikamet ettiği konut sayısı 18.5 32 16.6 57 9.8 61 

Kiracının ikamet ettiği konut sayısı 14.9 44 13.7 62 8.4 65 

1 odalı konut sayısı 27.5 18 28.5 46 18.0 52 

2 odalı konut sayısı 25.8 20 25.4 50 15.1 54 

3 odalı konut sayısı 18.1 34 16.5 58 9.8 60 

4 odalı konut sayısı 15.5 42 12.2 65 7.4 67 

5 odalı konut sayısı 11.4 55 9.5 69 5.5 70 

Tasarruf Mevduatı  7.2 65 7.2 72 4.7 71 

Resmi Kuruluşlar Mevduatı 4.3 70 5.7 73 3.1 74 

Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.3 78 4.5 75 2.7 75 

Döviz Tevdiatı  6.6 66 5.4 74 3.4 73 

Diğer Mevduat 2.5 81 2.3 83 1.5 81 

Genel kamu hizmetleri harc. 41.2 6 61.0 14 43.6 21 

Savunma hizmetleri harc. 32.8 12 46.1 27 33.6 29 
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Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 

harc. 42.5 2 60.3 16 42.6 22 

Ekonomik işler ve hizmetler harc. 14.5 45 17.1 56 13.4 56 

Çevre koruma, iskan-toplum refahı 

hizm. harc. 11.9 54 15.5 61 10.8 59 

Sağlık hizmetleri harc. 38.6 8 50.4 24 33.3 31 

Dinlenme, kültür ve din hizmetleri 

harc. 31.6 14 39.3 36 26.6 44 

Eğitim hizmetleri harc. 41.8 4 59.3 17 41.8 24 

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım 

hizm. harc. 21.2 27 27.8 48 18.8 51 

HEMŞERİLİLİK 58.8 1 72.1 3 71.0 1 

Kaynak: ÇİFTÇİ, Murat (2011a), Bölgeler Arası Eşitsizlik Perspektifiyle İç Göç – Sosyoekonomik 

Gelişmişlik İlişkisi ve Türkiye Örneği, YTÜ FBE Şehir e Bölge Planlama ABD yayınlanmamış 

doktora tezi, İstanbul. 

 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere göç çıkışlarında varış yerlerindeki 83 

farklı iktisadi ve sosyal olanağa karşı göçmen duyarlılığında Iğdır’ın, Kars ve Ardahan’a 

göre oldukça düşük düzeyde duyarlılık gösterdiği görülmektedir. Iğdır’dan göç 

çıkışlarında en yüksek duyarlılık Iğdırlıların yaşadıkları yerlere yönelik olmasına karşılık 

elde edilen sosyal fayda düzeyi %58.8 ile sınırlıdır. Halbuki bu oranlar Kars’ta %72.1 ve 

Ardahan’da %71 düzeyinde gerçekleşmiştir. Keza iktisadi olanaklara duyarlılık açısından 

ise Iğdır’dan göç çıkışlarında %42.5 ile ‰ 8 arasında arasında sosyal fayda “refah” 

sağlandığı dikkat çekmektedir. Halbuki bu aralık Kars’ta %72.9 ile %2.3 ve Ardahan’da 

ise %62.4 ile %1.2 arasında gerçekleşmiştir. 82 iktisadi olanağa duyarlılık açısından 

“hemşerilik dışındaki” ağırlıksız ortalamalar ise Iğdır’da %17.3 ile sınırlıyken Kars’ta 

%33.7’ye, Ardahan’da ise %26.6’ya ulaşmaktadır. (Grafik 3) 
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Uzun yıllar Kars ili sınırları içerisinde yer alan Iğdır ve Ardahan’ın Kars ve 

birbirleriyle benzerlikleri ve ayrışmalarını ise Pearson korelasyon katsayılarıyla sınamak 

mümkündür. Buna göre Kars ve Ardahan’dan göç çıkışlarında varış illerindeki iktisadi 

olanaklara duyarlılık düzeyleri arasında korelasyon %90’lar düzeyindeyken Iğdır ile Kars 

arasındaki korelasyon ikamet amaçlı konut stoğu bileşenlerine duyarlılık açısından -

%19.5’e kadar gerilemekte olup Iğdır ile Ardahan arasında bu oran %-22.2’ye kadar 

gitmektedir. (Tablo 7) 

 Tablo 7: Iğdır, Kars ve Ardahan’dan Göç Çıkışlarında Varış Yerlerindeki İktisadi Olanaklara 

Duyarlılıkla Arasındaki Korelasyon Oranları  

   

Iğdır; 

Kars 

Iğdır; 

Ardahan 

Kars; 

Ardahan 

GSYİH 
Korelasyon 0.728 0.450 0.898 

Sıra 2 3 1 

Mesleğe Göre İstihdam ve Bileşenleri 
Korelasyon 0.691 0.608 0.990 

Sıra 2 3 1 

İşteki Duruma Göre İstihdam ve Bileşenleri Korelasyon 0.973 0.983 0.988 

Grafik 3: Iğdır, Kars ve Ardahan'dan Göç Çıkışlarında 82 İktisadi Olanaktan 
ve Hemşerilerden Sağlanan Sosyal Fayda "Refah" Düzeyi (%) 
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Sıra 3 2 1 

İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam ve 

Bileşenleri 

Korelasyon 0.782 0.488 0.909 

Sıra 2 3 1 

Yatırım - Kredi Bileşenleri 
Korelasyon 0.809 0.487 0.837 

Sıra 2 3 1 

Tarım Arazileri 
Korelasyon 0.541 0.556 1.000 

Sıra 3  1 

İkamet Amaçlı Konut Stoğu Bileşenleri 
Korelasyon -0.195 -0.222 0.964 

Sıra 3  1 

Menkul Sermaye 
Korelasyon 0.849 0.916 0.976 

Sıra 3 2 1 

Kamu Harcamaları 
Korelasyon 0.992 0.980 0.996 

Sıra 2 3 1 

Tüm iktisadi değişkenler 
Korelasyon 0.732 0.584 0.955 

Sıra 2 3 1 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Göç çıkışlarında varış yerlerindeki iktisadi olanaklar ile hemşeri miktarlarıyla dengeli 

dağılımın olup – olmadığı, dengesizlik oluşumu durumunda göç edenlerce elde edilen 

sosyal fayda – refah düzeyinin tam denge durumunda sağlanacak sosyal fayda – refah 

düzeyinin yüzde kaçı düzeyinde gerçekleştiğini, dolayısıyla da iktisadi ve sosyal 

olanaklara duyarlılığın ne düzeyde olduğunun tespit edilerek duyarlılık hiyerarşisinin 
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analizinin gerçekleştirildiği bu çalışmada varılan sonuçları şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

- Göç çıkışlarında hemşerilere duyarlılık düzeyi ya da varış yerlerindeki 

hemşerilerden sağlanan sosyal fayda – refah düzeyi Iğdır’da %58.8 olarak 

gerçekleşmişken, Kars’ta %72.1 ve Ardahan’da %71 olarak gerçekleşmiştir. 

Buradan hareketle göç edişte Kars ve Ardahan’a göre Iğdır’daki hemşerilerle 

duyarlılığın daha düşük olduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır. 

- İkinci olarak çıkış yerlerindeki iktisadi olanaklara göçmenlerin duyarlılıkları veya 

varış yerlerindeki iktisadi olanaklardan sağlanan sosyal fayda – refah düzeyleri 

açısından konu irdelendiğinde, Iğdır’dan gerçekleşen göçte iktisadi olanaklara 

daha az duyarlı göç hareketinin gerçekleştiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. 82 

iktisadi değişkenden sağlanan sosyal fayda – refah düzeylerinin ağırlıksız 

ortalaması Iğdır’da %17.3’le sınırlıyken, Kars’ta %33.7 ve Ardahan’da %26.6 

düzeyinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla da Kars ve Ardahan’dan yaşanan göç 

çıkışlarında ekonomik sebeplerin Iğdır’dan göç çıkışlarına göre daha etkili 

olduğunu savunmak da yanlış olmayacaktır. 

- Göç rejimi, göçün yön bulması “varış yerlerinin seçimi” açısından Atkinson 

endeksleri referans alınabilir özelliktedir. Bu çerçevede de üç ilimiz için elde 

edilen Atkinson sosyal fayda – refah düzeyleri baz alındığında en yüksek ilişkinin 

hemen hemen tüm değişken grupları açısından Ardahan ve Kars arasında olduğu 

görülmektedir. Iğdır ile Kars arasındaki ilişki ise Ardahan ve Kars arasındaki 

ilişki “korelasyon” düzeylerinin oldukça altında seyretmektedir. En düşük 

korelasyon düzeyleri ise Iğdır ve Ardahan arasında gerçekleşmektedir. Buradan 

hareketle de göç ediş rejimi açısından Kars ve Ardahan’nın birbirlerine oldukça 

benzediği, Iğdır’ın başta Ardahan’dan olmak üzere her iki ilden de ayrıştığı 

sonucuyla karşılaşılmaktadır. 
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TÜRKİYE- İRAN 2000–2010 DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ 

Yunus Emre KOCAKAYA  

Yemliha Yavuz DURUKAN 

 

Türkiye ile İran ikili ilişkilerinde, özellikle son yıllarda olumlu yönde gelişme 

kaydedildiği görülmektedir. İkili siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra 

bölgesel ve uluslararası konular iki ülke ilişkilerinde sürekli gündemde olan ve ele alınan 

konulardır.  

 

Türkiye-İran ticari ve turizm ilişkilerinde son dönemde kayda değer bir artış 

yaşanmıştır. 2001 yılındaki 1,2 milyar Dolarlık ticaret hacmimiz 2010 yılında 10,6 milyar 

Dolara ulaşmıştır. Türkiye-İran ticaret hacminin 2011 yılında 15 milyar Dolara çıkması 

beklenmektedir. İki ülke makamları, ticaret hacminin 2015 yılı itibariyle 30 milyar Dolara 

çıkarılması yönünde niyet beyan etmişlerdir. Ülkemizin İran’dan ithal ettiği ürünlerin % 

90’ını petrol, doğalgaz ve yan ürünleri oluşturmaktadır. İhracatımızda başlıca ürünleri ise 

endüstriyel makine ve cihazlar, tekstil elyafı, demir-çelik ve ürünleri, motorlu taşıtlar ve 

mobilyadır. Sanayi hammadde ve ara ürünleri, gıda ürünleri ve tüketim maddeleri ile 

teknik hizmetler ithalatı gerçekleştiren İran, ham petrol, petrokimya ürünleri, sebze-

meyve, halı ve fıstık ihraç etmektedir. 

 

Turizmdeki canlanma ise artarak devam etmektedir. 2010 yılında ülkemizi ziyaret 

eden yabancıların milliyetlere göre dağılımında İran (yaklaşık 1,9 milyon turist), sırasıyla 

Almanya, Rusya ve İngiltere’nin ardından 4’üncü sırada yer almaktadır. Ülkemizden 

İran’ı ziyarete gelen turist sayısı ise henüz arzu edilen ölçüde değildir. Aşağıdaki tabloda 

Türkiye-İran ticaret rakamları yer almaktadır. 

 

İKİLİ TİCARET RAKAMLARIMIZ (1.000 ABD Doları) 

YILLAR İHRACAT DEĞİŞİM İTHALAT DEĞİŞİM  HACİM DENGE 

                                                             
 Giresun Üniversitesi 
 Giresun Üniversitesi 
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(%) (%) 

2000 235.785 49,4 815.730 28,3 1.051.515 —579.945 

2001 360.536 52,9 839.800 3 1.200.336 —479.264 

2002 333.962 —7,4 920.972 9,7 1.254.934 —587.010 

2003 533.786 59,8 1.860.683 102 2.394.469 —1.326.897 

2004 813.031 52,3 1.962.059 5,4 2.775.090 —1.149.028 

2005 912.940 12,3 3.469.706 76,8 4.382.646 —2.556.766 

2006 1.066.902 16,9 5.626.610 62,2 6.693.512 —4.559.708 

2007 1.441.190 35,1 6.615.393 17,6 8.056.583 —5.174.203 

2008 2.029.760 40,8 8.199.689 23,9 10.229.449 —6.169.929 

2009 2.024.758 —0,2 3.405.896 —58,5 5.430.654 —1.381.138 

2010 3.042.957 50,3 7.644.782 124,4 10.687.739 —4.601.825 

 

Kaynak: DTM, TÜİK 

 

İki Ülke Arasında İşbirliği Olanakları 

 

İran, Türk özel sektörü için geniş fırsatların olduğu bir ülkedir. Komşu ülke 

olarak yakınlığının yanı sıra, genç nüfusuyla birlikte artan tüketim talebiyle gelecek 

vadeden bir pazar niteliğindedir. İran’da ihracat yapmak ve hammaddeleri İran’dan almak 

şartıyla sanayi amaçlı ve  %100 yabancı sermeyeli şirket kurulabilmektedir. İranlı 

firmalar ülkeye teknoloji ve sermayenin çekilmesine yönelik olarak yabancı ortaklarla 

işbirliğine sıcak bakmaktadırlar. 

İran ekonomisi büyük ölçüde KOBİ’ lere dayanmaktadır. Bu alanda iki ülke için işbirliği 

imkânları mevcuttur. Türkiye’nin bankacılık alanında sahip olduğu tecrübenin İran’a 

aktarılması da iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir halkasını oluşturabilir. 
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Demir-çelik ürünleri bakımından Türk ürünlerinin Rus ve Ukrayna demir-çeliği 

ile rekabet etmesi güç olmakla birlikte, özellikle otomotiv sektöründe büyük bir pazar 

mevcuttur. Bu sektördeki talep bugün büyük ölçüde Güney Kore, Tayvan ve 

Hindistan’dan karşılanmaktadır. 

 

İran’daki Çulha Özel Bölgesi’nde yatırım yapan yabancı firmalara getirdikleri 

katma değer kadar mal ithal etme hakkı tanınmakla birlikte yer satılmamakta ancak %51 

oranında bir İranlı ortakla yatırım yapması halinde yer sağlanmaktadır. 

 

İran, deniz taşımacılığı konusunda Türk şirketlerinin desteğini aramaktadır. Hazar 

Denizi ve Karadeniz üzerinden ortak faaliyetler yürütme konusunda İran tarafının talebi 

mevcuttur. İran ayrıca, deniz yolu taşımacılığında filosunu genişletmek amacındadır.  

İran’a gerekli gemilerin Türk gemi inşa sanayicileri tarafından temin edilmesi yönünde 

bir işbirliği de mümkündür. 

 

Türkiye ile İran’ın işbirliği yapabileceği bir diğer sektör de turizm sektörüdür.  

İran’dan Türkiye’ye önemli miktarda turist gelmektedir.  İranlı yetkililer turizm 

konusunda işbirliğinin karşılıklı olmasını arzu etmektedirler. Fakat İran’ın turizm 

altyapısı uluslararası standartlarda geniş bir turist kitlesini ağırlamak için yeterli değildir. 

Bu çerçevede, İran’ın turizm potansiyeli için gerekli altyapının oluşturulmasında Türk 

işadamları önemli rol üstelenebilirler. Özellikle gerekli havaalanı, karayolu, otel, motel ve 

tesislerin inşası, modernizasyonu ve işletilmesi konusunda işbirliği imkânları yaratılabilir. 

Bunun haricinde İran yetkilileri Irak’ın Kerbela şehrine yönelik Haç ziyaretinin artık Irak 

ve Suriye üzerinden değil, Türkiye üzerinden yapılması konusunda isteklerini gündeme 

getirmişlerdir. Bu çerçevede, Türk hizmet sektörü İran vatandaşlarına din turizmi 

konusunda hizmet verebilir. 

 

İlişkilerin Ekonomik Boyutu 

   

İran-Türkiye ilişkilerinde son dönemde en fazla gelişme gösteren boyut 

ekonomidir. Ticaret hacminin artmasıyla birlikte yatırım alanları hem genişliyor hem 

çeşitleniyor. İki ülkenin ekonomik açıdan birbirine ihtiyacı vardır. Türkiye, İran’dan 
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doğal gaz almak ve pazarında yer almak isterken İran Türkiye’ye doğal gaz satmak ve 

Avrupa pazarına Türkiye üzerinden ulaşmak niyetindedir. 

 

İran’ın 75 milyonluk nüfusu, gelişme arzusu, batıyla gerginliği ve Türkiye’nin 

komşusu olması nedeniyle Türkiye için çekici bir pazardır. İki ülke ticaret hacmi 10 

milyar dolara yaklaşmıştır. Ekonomik ilişkilerdeki aslan payını Türkiye’nin İran’dan 

aldığı petrol, doğal gaz ve diğer karbonat ürünleri oluşturmaktadır. İran Türkiye’den 

demir- çelik ve plastik malzeme ithal etmektedir. 

 

Her iki ülkenin ekonomik ilişkilere ciddi önem verdikleri gözükmektedir. 

Ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasıyla karşılıklı bağımlığının artması siyasi ilişkileri 

üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Türkiye’nin İran doğal gazına ihtiyacı Türkiye’yi İran 

konusunda daha temkinli olmaya itmektedir. Ayrıca İran’ın Türkiye ile ekonomik 

ilişkilere hem ekonomik kaynak hem de stratejik manevra açısından ihtiyacı vardır. Bu 

nedenle iki ülke arasında ekonomik ilişkileri düzenlemede birkaç kurum kurulmuştur. 

Karma Ekonomik Komisyon, Karma Ulaştırma Komisyonu, Ortak Ticaret Komitesi ve İş 

Konseyi bunların en önemlileri olarak sayılabilir. 

 

Siyasi ilişkilerdeki ilerleme Türkiye’yi ziyaret eden İranlı turist sayısını 

artırmıştır. Son yıllarda Türkiye İranlı turistler için çekim merkezi olmuştur. Türkiye’nin 

laik yapısı nedeniyle sosyal hayatın daha özgür yaşanabilmesi, İran vatandaşlarına vize 

uygulanmaması, dil kolaylığı, Türk televizyonlarının İran'da çanak antenler vasıtasıyla 

izlenmesi ülkemizin İranlı turistler için cazibesini artıran faktörler arasındadır. Türkiye, 

İranlılar için çekim merkezi iken İran’ın o kadar çekici olmadığı gözükmektedir. 

 

Türkiye’nin kara ulaşımında İran önemli bir ülke konumundadır. Türkiye, 

Afganistan ve Orta Asya’ya kara ulaşımının büyük bölümünü İran üzerinden 

yapmaktadır. Yıllık 90 bin araç İran sınırından Orta Asya’ya doğru yol almaktadır. 

Taşımacılık konusunda İran-Türkiye arasında gümrük tarifesi ve akaryakıt fiyat 

uygulaması gibi sorunlar bulunmaktadır. 
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İki ülke ticaret hacmi, potansiyelinin altında seyretmektedir. Ekonomik 

ilişkilerinin arzu edilen noktaya taşınması çeşitli zorluklar içermektedir. Doğal gaz ve 

petrol alımı nedeni ile ticari dengeler Türkiye’nin aleyhine açık vermektedir. Bu açık 

1996’dan günümüze kadar Türkiye aleyhine işlemektedir. Türkiye bu dengeyi 

değiştirmek için çabalasa da arzu edilen sonucu alamamıştır. İran’ın korumacı ekonomik 

siyaseti, ithal ikameci anlayışı, ekonomik mevzuatı çerçevesinde dış yatırım zorlukları ve 

ekonomik çalışma kültürü süreci sıkıntılı hale getirmektedir. 

 

İran-Türkiye ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerin gölgesinde yürümektedir. Siyasi 

ilişkiler ilerledikçe ekonomik ilişkiler ivme kazanmaktadır. Nitekim son zamanlarda 

ekonomik ilişkilerin artışı iki ülke arasındaki siyasal yakınlaşmanın bir sonucu olarak 

yorumlanabilir. İran’ın batıyla yaşadığı gerginlik, teknolojik geri kalmışlığı, ithal ikameci 

ekonomik yapısı, Türkiye’nin tüm ekonomik ilişkilerinin Avrupa’ya uyum zorunluluğu 

Ankara-Tahran arasındaki ekonomik ilişkileri sınırlandırmaktadır. İran’ın ekonomik ve 

siyasi yapısı liberalleştikçe Türkiye-İran ekonomik ilişkileri ciddi şekilde gelişebilir.  İki 

ülke arasında ticareti geliştirmek ve ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla birkaç 

kurum kurulmuştur: Karma Ekonomik Komisyon(KEK), Karma Ulaştırma 

Komisyonu(KUK), Ortak Ticaret Komitesi ve İş Konseyi bunların en önemlileri 

sayılabilir. 

 

Sınır Ticaret Merkezleri 

 

1998–2000 yılları arasında yoğun biçimde seyreden, çeşitli istismarlar ve 

sakıncalar nedeniyle sınır ticareti alanında büyük sorunlar yaşanmış, çok sayıda Türk 

şirketi peşin ve elden ödemeli motorin bağlantısı yapmış, bazıları bedelleri ödendiği halde 

mallarını alamamış veya çeşitli nedenlerle ithal edemeyerek mağdur olmuşlardır. Buna 

ilaveten İran menşeli bazı tarım ürünleri (karpuz, kivi vb.) ithalatıyla ortaya çıkan haksız 

rekabet nedeniyle yerli üreticiler büyük zarar görmüş, terör nedeniyle sarsılan bölge 

ekonomisini canlandırmak amacıyla izin verilen sınır ticareti amacını aşan bir yapıya 

dönüşmüştür. Bu nedenle, sınır ticareti belirli bazı maddelerle kısıtlanmış olup, bu güne 

kadar çok düşük ölçekte seyretmektedir. 
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Ancak, ülkemizce mevzuatı düzenlenen Sınır Ticaret Merkezleri (STM) projesi 

yürürlüğe girdiğinde sınır ticaretinin kontrollü ve daha geniş ürün yelpazesi ile 

canlandırılması mümkün görülmektedir. Bu çerçevede, İran’la Türkiye arasında sınır 

bölgelerinde ticaretin arttırılarak, iki ülke sınır halklarını refah düzeylerinin 

yükseltilmesine imkân tanıyacak olan Sınır Ticaret Merkezlerinin (STM) Gürbulak / 

Sarısu, Kapıköy/Razi ve Esendere/Razi’de kurularak, uygulamaya geçilmesi hususu 2003 

yılı Ortak Ticaret Komitesi toplantısı Mutabakat Zaptında yer almıştır. Ülkemiz tarafı 

STM’ ler de söz konusu olacak vergi oranlarını, sanayi ürünlerinde gümrük vergisinden 

muaf, tarım ürünlerinde ise %40 indirim yapılacak şekilde belirleyerek, uygulamaya 

başlamıştır.  İran tarafı da, çeşitli oranlardaki vergi indirimleri ile uygulamaya geçmiştir. 

Ancak, STM’ lerden beklenen oranda istifade edilebilmesi bazı alt yapı eksikliklerinin 

ivedilikle giderilmesine ve STM’ lerde ticareti özendirecek bazı projelerin 

gerçekleşmesine bağlıdır. Bu çerçevede, Türkiye-İran arasında gerçekleştirilen alt komite 

toplantılarında önemli gelişmeler sağlanmaktadır.   

 

İran ile Türkiye Arasında Yürürlükte Bulunan Anlaşma Ve Protokoller 

 

Türkiye ile İran arasında ticari ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde imzalanmış 

olan anlaşmalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

1. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 

2. Ticaret ve  Ekonomik, Sınai ve Teknolojık İşbirliği Anlaşması 

3. Ticaret Anlaşması 

4. Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması 

5. Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 

6. Türk Eximbank-İran İhracat Garanti Fonu (EGFİ) Mutabakat Zaptı 

7. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması 

8. Karma Ulaştırma Komisyonu Mutabakat Zaptı 

9. Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 
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10. Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliği Protokolü 

Kaynak: DTM 

 

İki ülke arasında ticarette yaşanan öncelikli sorunlar ise aşağıdaki şekildedir: 

 

Gümrük tarifelerinde yaşanan sıkıntılar: İran’da ülkenin ekonomik şartlarına göre 

yerel üreticileri koruma adına yapılan değişiklikler haksız rekabete yol açmakta ve iki 

ülke arasında kademeli olarak düşürülmesi üzerinde anlaşılmış bulunan gümrük 

oranlarının hala çok yüksek olması sorun teşkil etmektedir. İran Gümrük Mevzuatında 

%4 ila %200 arasında değişen gümrük vergisi oranları bulunmakta olup, ithal ikameci 

politikaların devamı niteliğindeki bu yüksek vergi oranları İran'a olan ihracatımızın 

potansiyelin altında gerçekleşmesine sebep olmakta ve İran'ın Dünya Ticaret Örgütüne 

üyelik hedefi ile de bağdaşmamaktadır. 

 

Bankacılık konusunda yaşanan sıkıntılar: Bankacılık sektörü ticari ve iktisadi 

ilişkilerin can damarını oluşturmaktadır. Türk bankaları ile İran bankaları arasında 

muhabirlik ilişkisi son derece zayıftır.  İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin dünya 

standartlarına ulaşması arzu edilmektedir. Özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin 

yapmış olduğu baskılar sonucu İran’la iş yapmak bankacılık sektörü bakımından 

imkânsız ya da daha pahalı hale gelmiştir. Bu durum İran'ın tüm dünya ile ticaretini 

olumsuz olarak etkilemektedir.  

 

 2009 yılı itibari ile ülkemiz ve İran arasında Türk Lirası ve İran Riyali üzerinden 

bankacılık işlemleri gerçekleştirilmesi için gerekli şartlar sağlanmış,  İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de şubeleri bulunan İran’ın Mellat Bankası üzerinden yerel para transferi işlemleri 

başlatılmıştır. 

 

Ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar: İran’ın Türk araçlarına verilen yakıtın 

fiyatına akaryakıt fiyat farkı adı altında alınan ücretlere zam yapması ve yol vergisi 

gelmektedir. Bu uygulamanın gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi bu alanda 

yaşanan sıkıntıların aşılmasında büyük fayda sağlayacaktır. Karşılıklılık ilkesi 

çerçevesinde, transit geçiş yapan ülkemiz araçlarının depoları İran’da mühürlenerek 
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akaryakıt fiyat farkının alınmaması sağlanmalıdır. İran, ülkemiz kamyonlarından tahsil 

ettiği 0,62 lt/€'luk akaryakıt fiyat farkını Temmuz 2008 tarihinden itibaren 0,83 lt/€'ya 

yükseltmiştir. Anılan akaryakıt fiyat farkı ülkemiz kamyonlarının İran topraklarında 100 

km'de 42 Litre akaryakıt 17 tüketeceği prensibi ile girişlerde peşin olarak tahsil edilmekte 

ve bu durum ihracatımıza nakliye masraflarının artması sureti ile olumsuz tesir 

etmektedir. Bununla birlikte İran tarafı fiyat farkını azaltma yönünde pozitif bir tutum 

sergileyerek, 2009 yılı başından itibaren 100 km'de 42 Litre akaryakıt tüketimi 

varsayımını 100 km'de 33 Litre olarak değiştirmiştir.  

  

İran Dış Ticaret Mevzuatındaki Belirsizlikler ve Keyfi Uygulamalar: 2009 yılı 

itibari ile ithalatı İran Bitki Koruma Kurumunun izin, onay veya denetimine bağlı 

ürünlerin ticaretinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemiz tarafından düzenlenen sağlık 

sertifikaları bazen kabul edilmemekte veya ülkemizden çıkış esnasındaki son kontrol 

merkezindeki denetim ile ilgili orijinal onay aranmaktadır. Anılan duruma ilave olarak, 

ülkemiz için uzun vadede büyük önem taşıyan pamuk tohumu ihracatı ile ilgili olarak 

İran üzerinden gerçekleştirilecek transit geçişlerde büyük sıkıntılar yaratılmakta, 

TIR’larımızın geçişinde büyük zorluklar çıkarılmaktadır. 

 

Yabancı Personelden Alınan Vergi: İran Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı 

İran'da çalışan yabancı uyruklu personele %33 ilave vergi tahakkuk ettirmekte ve ayrıca 

matrahı da düzeye göre (genel müdür, müdür, mühendis vb.) kendisi belirlemektedir. 

Anılan vergi ayda birkaç bin Dolara kadar çıkmakta ve haklı olarak büyük tepki 

çekmektedir.  İran mevzuatında herhangi bir değişiklik yaşanmamasına rağmen %33’lük 

ek vergi uygulaması bir kenara bırakılmıştır. Bu meyanda, uygulamada istikrar 

bulunmamaktadır.  

  

Çalışma ve Oturma İzinleri: İş adamlarımızın çalışma ve oturma izni alabilmesi 

uzun zaman almakta, birçok formalite gerektirmekte ve en önemlisi bu süreç zarfında 

(yaklaşık 6 ay) işleri nedeniyle İran’dan ayrılmaları halinde başvuruları iptal olmakta ve 

aynı prosedüre baştan başlamak icap etmektedir. İran mevzuatı uyarınca çalışma iznine 

sahip yabancıların İran’dan çıkış yapabilmeleri için özel bir çıkış vizesi (exit visa)  

almaları gerekmektedir. İran’da gerçekleştirilen girişlerin ve İran’da bulunulan sürenin 
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belirli bir miktarı aşması halinde, kendilerine kaçak çalışılmış gibi işlem yapılarak yüksek 

vergi cezaları kesilmekte ve anılan cezalar tahsil edilmeden ülkeden çıkışına izin 

verilmemektedir.   

 

Genel Değerlendirme 

  

 İran ile Türkiye arasında dış ticaret hacmi yıllara göre artış göstermektedir. Bu 

artışta gerek taşıdıkları coğrafi konum, gerek kalabalık nüfusları ve dinamik yapıları, 

gerekse sahip olduğu tarihi geçmiş etkili olmaktadır. Bu nedenle ikili ilişkiler önemli 

bulunmaktadır. Karşılıklı ticari ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda bölgede etkin 

rol oynamak adına önemli stratejik konumdadır.  

 

Coğrafi yakınlık faktörü değerlendirildiğinde, doğal gaz tüketiminde tüketici bir 

ülke konumunda olan Türkiye'nin, doğal gaz gereksinimini en uygun ve en güvenilir 

şekilde karşılayabileceği kaynağın İran olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 

doğrultuda İran, Türkiye için bölgede önemli bir ülke konumunda bulunmaktadır. 

  

 Diğer taraftan bakıldığı zaman İran’ın toplam ihracatının önemli bir bölümü 

petrol ve doğalgazdan oluşmaktadır. Son yıllarda İran’ın petrol dışı ürünler alanında 

ihracatın geliştirilmesi ve yabancı sermayenin teşvik edilmesiyle ilgili mevcut 

politikasına en iyi cevap verebilecek ülkelerden birisi de sınır komşusu olan Türkiye’dir. 

Dolayısıyla, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha çok geliştirilmesi ve ticari engellerin 

kaldırılması suretiyle Türk yatırımcıların İran’da rahat yatırım yapabilmelerinin teşvik 

edilmesi her iki ülke açısından da önem arz etmektedir. İran’da ithalatın tamamen devlet 

kontrolünde yapılması ve ithalat rejiminde meydana gelen sık değişiklikler ticareti 

olumsuz etkileyen nedenler arasında bulunmaktadır. Bu gibi sorunlar uzun vadeli planlar 

yapılmasını engellemektir.  

 

 Türkiye ve İran gibi bölgede önemli konuma sahip ülkelerin ikili ekonomik 

ilişkilerde ivme kazanması iki ülke açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda 

iki ülke arasında olumlu gelişmeler kaydedildiği görülmektedir. İkili siyasi, ekonomi, 
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ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular iki ülke ilişkilerinde 

sürekli gündemde olan ve ele alınan konulardır. 
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EDEBİYAT BİLDİRİLERİ 

TÜRKÜLERDE  IĞDIR 

         Bülent ARI  

I-Giriş 

Türkü halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenilen kavuştaklı bir nazım 

biçimi, (Özdemir, 1990:286) hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş 

manzume (Türkçe Sözlük, 1998:2021). Güfte olarak halk şiirlerini içeren ve halk 

ezgileriyle bestelenmiş şarkı çeşidi şeklinde tanımlanabilir. (Meydan Larousse, 

1992:520). 

 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıktığımızda kısaca türkü hece ölçüsüyle yazılan, 

kendine özgü halk ezgileriyle bestelenmiş bir nazım türüdür. 

 

Türküler, Türk insanının sevinçlerini, yaşadığı aşklarını, geçirdikleri heyecanlı 

olayları ortaya koydukları bir halkbilimi ürünüdür (Kabaklı, 1966:63), (Güzel-Torun, 

2005:366). Türkü terimi, ilk olarak XV. Yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezni ile 

yazılmış, özel ezgi ile söylenilen edebiyat ürünlerini ifade etmek için kullanılmıştır. Hece 

vezni ile söylenilen türkülerin Anadolu’daki ilk örneği ise hece ölçüsünün sekizli 

kalıbıyla, bentleri üç, kavuştakları iki dizeli olan ve Öksüz Dede'ye ait olan türküdür, 16. 

yüzyıla tarihlenir (Dizdaroğlu, 1968:259). 

 

Türkü kelimesinin kökeni hakkında en yaygın kabul gören görüş Türk kelimesine 

“i” nispet eki eklenerek “türkî” zamanla da “türkü” şekline dönüşmüş olduğudur (Yakıcı, 

2007:210). 

 

Türküleri şekil, yapı ve ezgi yönünden sınırlandırmak oldukça zordur. Çünkü 

farklı şekil ve ezgilere sahip türkülere rastlanılabilir. Bunlar Varsağı, Bayatı, Türkmani 

gibi adlar alırlar (Dizdaroğlu, 1968:103). 
                                                             
 Yrd. Doç. Dr. Bülent ARI, MKÜ Eğt.Fak. Öğr. Üyesi,bulentari01@gmail.com 
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Türküler, eskiden askerler, âşıklar, savaşlar, göç, ticaret kervanları ile yayılırken, 

günümüzde teknik imkanlar ve kitle iletişim araçları türkülerin yayılmasını oldukça 

hızlandırmıştır (Arı, 2011:144). Türküler kısa sürede dağda koyun otlatan çobana 

varıncaya dek yayılmaktadır. 

 

Türküler ezgilerine göre usûllü- usûlsüz olmak üzere iki kısma ayrılırlar; usûllü 

türküler, oyun havalarıdır. Oyun türküleri oturak, kırık gibi adlar alırken, uzun havalara 

bozlak, hoyrat, kayabaşı gibi adlar verilir. Türküler konularına göre ise iş, tören, oyun 

aşk, kahramanlık…konularını işlerler. Kısaca Türkü, Anadolu insanının yiğitliğini, 

sevgisini, umudunu,  kaybını, inancını ve yüreğindekileri dışa vuran bir kültür kaynağıdır. 

 

II-Iğdır Folklorunda Türkü ve Türkü Kültürü 

Iğdır, çevresindeki Kars Ardahan illeri gibi, 2700 yıllık bir kültürü ve Azerbaycan, 

Anadolu ve Kıpçak gibi üç Türk lehçesini bugüne dek yaşatagelmiştir. Günümüzde Kars, 

Ardahan, Iğdır illerinde kullanılan akordeon, keman, klarnet, tef, tar haricinde başlıca 

bölge çalgıları davul, zurna, ney, bağlama, gayda, dil düdüğü, milli çalgılar olarak 

kullanılmakta; eğlenceler, oyunlar davul-zurna ile yapılmaktadır(Turhan-Şahin-Şimşek, 

2010:17). 

Bölge folklorunda en çok dikkat çeken bir başka özelik de düğünlerde sesi güzel olan 

kişilerin mey denilen zurna eşiliğinde ve davulcunun parmaklarıyla çaldığı davul 

eşliğinde bazen solo, bazen de ikili olarak türkü söylemeleridir. 

Bu esnada söylenilen havalar ise Divani, Kesik Kerem, Yanık Kerem, Keşişoğlu, Tecnis, 

Durnalar, Semai, Köroğlu, Maya, Sarı Yıldız, Türkmani adıyla bilinen havalardır 

(Turhan-Şahin-Şimşek, 2010:20). 
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III-Iğdır Türkülerinde Üslup 

Kelime Kadrosu 

Gurban, goy, ay, yıldız, gars, pervane, divane, vatan, bayrak (T/1), çöl, ekser,  gurbet el, 

(T/2), Iğdır, daş, aybala, vefakâr (T/3), darı, toyuk, ceylan, dağ, avcı, elma, sandık, açar 

(T/4), maral, çay, ceyran (T/5), üzerlik,  yaman, kaza bele (T/6), katık, kaymak, bal, 

menekşe, ırmak, felek (T/7), mehriban, gül, bülbül, gayda, toy, alça (T/8), al alma, bal 

alma, ayva, yar, sevda, balık, derya (T/9), apardı, nar, yağlık (T/10), peri, destegül, 

umman, elçi, ağu, şerbet, kâtip, mezar, kazma, kürek bel (T/11), durna, saz, naz (T/12), 

bülbül, yanıl elma, çöğmen, darı, keklik, şahin, sulusepken, poyraz, hasta, Azrail, cennet 

(T/13), kaftar, bahça, bar, Ardahan (T/14), bağ, Eyüp, Kül, mecnun, Leyla (T/15), gül, 

yanak, derd, derman, burma, dudak, hilal, kaş (T/16), heyva, güneş, yâd, öz, akıl (T/17), 

toyuk, bala (T/18),  

Anlatım Şekilleri 

1, 2, 6, 12, 17. türkülerde doğrudan anlatım söz konusudur:  

Gurban olim vatana, vatanın bayrağına 

Onu candan severem, gurban olim ayına 

Ayına yıldızına, onu candan severem (T/1-2) 

 

3, 4, 5, 7, 13, 16. türkülerde doğrudan anlatımı yanı sıra, soru yoluyla anlatıma da 

başvurulmuştur: 

Menin gönlüm sana düştü 

Senin gönlün aybalam kime düştü (T/5-2) 

 

Bizim yerin ırmakları akar mı? 

Yaz olan da menekşeler kokar mı?(T/7-2)  

Harda galdı aybalam menim yârim (T/3-3) 

8, 14. türkülerde ise doğrudan anlatım yanında hikâye etme de söz konusudur: 

Dost bağında açılıp gül   Kızın ismin aldırdım 

Güle sarılıpdı bülbül   Iğdır’ı dolandırdım 

Kızları tahıp teline gül   O getti Ardahan’a 
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Gelir sallana sallana(T/8-2)  Men galdım yana yana(T/14-3) 

      

9. türküde aşığın ayva gibi sararmasının delili olarak yârin gitmesi gösterildiğinden, delil-

ispat yoluyla anlatım vardır. 

Yâr gidenden sonra  

Ayva gibi sarardım (T/9-3) 

10. türküde hikâye ve soru yoluyla anlatım vardır: 

Gız yağlığın kim apardı 

İçi dolu nar apardı (T/10-1) 

11, 15 ve 18. türkülerde ise hikâye yoluyla anlatım vardır: 

Elçiler yığıldı alım satıldı 

Şirin şerbetime ağu katıldı 

Men gelince Yarab toylar tutuldu 

Yazık oldu yâri el aldı gitti(T/11-2) 

Anlatım Kalıpları 

Tekrir ve İkileme  

Aka aka, baka baka, gele çıka (T/3), dene dene, üzerlik kök üzerlik, hovdu hovdu (T/6), 

mehriban, mehriban, gel oyna çal oyna, sallana sallana (T/8), ölürem ölürem, yetimem 

yâr yetimem yâr, sevirem yâr sevirem yâr (T/9), katar katar (T/12), Leylam Leylam 

(T/15), bir heyva, bir nar (T/17), çil çil, pil pil (T/18). 

Anlam ve Söz Sanatları 

Çöllere divane gibi salma ve pervane gibi başa dolanma ifadeleri ile teşbih yapılmıştır 

(T/1,2). Avcı, ceylan, darı, toyuk kelimeleri arasında tenasüp vardır (T/4); maral ve avcı 

kelimeleri kullanılarak açık istiâre yapılmıştır(T/5). Üzerliğin üzerinde elbisesi var gibi 

düşünüldüğünden kapalı istiâre ve teşhis vardır (T/6). 

Durna kişileştirilmiş ve ona konuşma niteliği verilmiştir, bu yüzden teşhis, intak ve kapalı 

istiâre sanatı yapılmıştır(T/7). Gül, bülbül ilişkisinde telmih vardır(T/8). Peri kavramıyla 

güzeller kastedildiğinden açık istiâre vardır(T/11). Durnaya kişilik verilip konuşma 

yeteneği tevdi edildiğinden teşhis, intak ve kapalı istiâre vardır(T/12). 
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Hz. Eyüp’e, Leyla ile Mecnun’a telmih yapılmıştır(T/15). Yanak çiçeğe, güle; dudak 

petek balına, kaşlar ayın hilaline benzetildiğinden dolayı teşbih söz konusudur(T/16).  

Deyimler 

Candan sevmek, gurban olmak (T/1,2), gönül düşürmek (T/5), ayva gibi sararmak (T/9), 

can vermek (T/10), seyrana varmak (T/11), cennetlik kul (T/13), sine dağlamak, çok 

çekmek, cana kâr etmek, yuva yapmak (T/15), bağır yarası, gözü kesmek (T/17). 

Halk Söyleyişleri 

Ekser, gurban olim, goy, Gars (T/1), ulduz, tek, olaram (T/2), daştı, aybalam, galem, men, 

gara, indi, beşem, peşem, harda (T/3), toyuk, açar, bala (T/4), maral, suna, aybala, ceyran, 

kenar gezmek (T/5), çatdasın, patdasın, bele, gohum, don, hovdu (T/6), gatık, gaymağ, 

olanda, men (T/7), mehriban, gözel gız, tahıp, gayda, toy (T/8), alma, gelenden, yâd 

(T/9), aparmak, çekim, gurban olam (T/10), getmek, ağu (T/11), durna, nişane (T/12), 

yanıl elma, köğmen, darı, sulusepken(T/13), allanıpdı, kafdar (T/14), mihman (T/15), 

çiçeyh, yememişsen mi, gara (T/16), heyva, bahış, gara, yandırmak, oynaş, ahıl (T/17), pil 

pil, toyuğ, ohlanmak (T/18). 

IV-Iğdır Türkülerinde İçerik 

A-Türkülerde Iğdır ve Çevresi 

Türkülerde Iğdır’ın yolları taşlıdır ve yâr üç aydır görülmediğinden dolayı yollar 

kederlidir: 

Iğdır’ın yolları daşdı 

Menim yârim(aybalam) galem gaştı (T/3-1) 

Iğdır’ın yolları beşem 

Gözlemektir(aybalam) yâri peşem  

Üç ay oldu görmemişem (T/3-3) 

Türkülere baktığımızda Iğdır’ın çevresinin dağlık olduğunu fark ederiz, Bu dağlar Ağrı, 

Durak, Zor, Pamuk Dağları olabilir. Etrafında çaylar olduğunu görürüz. Bunlar Gaziler, 

Buruksu ve Karasu Çayları olmalıdır. Türkülerde geçen ırmak kavramıyla da bu çayların 

döküldüğü Aras Irmağı kastediliyor olmalıdır: 
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Ben bir güzel ceylan olup   Bu dağlarda ceyran gezer 

Dağa da çıkacak olsam    Tırnakları aybalam taşlar ezer (T/5-3) 

Goy meni nice neylersin balam  Bir taş attım çaya düştü 

Sen meni nice neylersin   Çaydan bir çift aybalam suna uçtu (T/5-2) 

Bizim yerin ırmakları akar mı? 

Yaz olanda menekşesi kokar mı? (T/7-2) 

 

Iğdır türkülerinde çevresindeki illerden Kars ve Ardahan’dan bahsedildiğini görürüz:  

O getti Ardahan’a    Başına döndüğüm Gars’ın ceyranı 

Men galdım yana yana(T/14-3)   Men olmuşam o gözlerin heyranı(T/1-3) 

      

B-Türkülerde Iğdır’ın Bitki, Meyve ve Yiyecekleri 

Iğdır türkülerinde, ilk etapta karşımıza elma, ayva, nar gibi meyveler çıkar: 

Gız yağlığın kim apardı   Men bir yanıl elma olsam 

İçi dolu nar apardı(T/10-1)  Dalında bitsem ne dersin? (T/13-2) 

      

Iğdır’dan alma aldım    Yâr gidenden sonra 

Yârimi yâd’a saldım    Ayva gibi sarardım(T/9-3) 

 

Ardından darı(mısır), türkülerin ikisinde geçmektedir: 

Men bir avuç darı olup   Sen bir eğri çöğmen olsan 

Yere dökülecek olsam   Takıp indirmeye gelsen 

Goy meni nice neylersin balam  Men bir avuç darı olsam 

Sen meni nice neylersin(T/4-1)             Yere saçılsam ne dersin(T/13-3) 

      

Yörenin kahvaltılıkları arasında katık, kaymak ve bal olduğunu şu sözlerden anlıyoruz: 

Durnam gider olsan bizim ellere  Oğlan dudağım neylersin menim 

Gatık söyle gaymağ söyle bal söyle(T/7-1) Hiç petek balı yememişsen mi? (T/16-4) 

      

Yine yörede üzüm bağlarının da bulunduğunu türkülerden tespit edebiliyoruz: 

Ay gız gidek gezmeye bağa   Gine bahar oldu bezendi bağlar 
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Goy men bahım o gül yanağa(T/16-1)      Hasretlik kâr etti gel Leylâm Leylâm(T/15-1) 

       

Çiçekler içerisinde gül ve menekşenin mevcut olduğunu şu dizelerden anlayabiliriz: 

Dost bağında açılıp gül   Bizim yerin ırmakları akar mı? 

Güle sarılıpdı bülbül   Yaz olanda menekşeler kokar mı? (T/7-2) 

Gızları tahıp teline gül    

Gelir sallana sallana(T/8-2) 

 

Bitkilerden ot ve çimenden bahsedilmekle beraber üzerlik bitkisi üzerine ayrı bir türkü 

söylendiği görülür: 

Üzerliyim çatdasın   Üzerliksen havasan 

Yaman gözler patdasın   Hezar derde devasan 

Ağzın belân dökülsün   Her yerden sen olasan 

Derd üstünden atlasın   Kaza bele savasan(T/16-1,2)  

     

Yukarıda görüldüğü üzere, Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Iğdır’da da 

üzerlik nazardan korunmak için kullanılmaktadır. Bu yüzden üzerine bir türkü 

söylenilecek kadar önem verilen bir bitkidir. 

C-Türkülerde Geçen Hayvanlar 

Türkülerde tavuk ve keklik özellikle kız ve erkeğin karşılıklı atışma yaptığı türkülerde 

karşımıza çıkmaktadır: 

(Kız)      (Erkek) 

Men bir avuç darı olup   Sen bir avuç darı olup 

Yere dökülecek olsam   Yere serpilecek olsan 

Goy meni nice neylesin balam  Men bir gözel toyuk olup 

Sen meni nice neylersin   Seni de yersem ne dersin (T/4-1,2) 

Sen bir avuç darı olsan 

Yere saçılmaya gelsen 

Men bir gözel keklik olsam 

Bir bir toplasam ne dersin (T/13-4) 
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Ceylan (maral) ise tavuk ve kekliğin aksine sevgilinin yerine kullanılmıştır.: 

Men bir gözel ceyran olup 

Dağa da çıkacak olsam 

Goy meni nice neylersin balan 

Sen meni nice neylersin (T/4-3) 

 

Turna, haber sormak ve sevgiliye selam söylemek; ondan selam getirmek için 

türkülerde kullanılır: 

Durnam gelir katar katar   Durnam gider olsan bizim ellere 

Bıynu kanadından atar   Gatık söyle, gamağ söyle, bal söyle 

Gece gider gündüz yatar   Eğer bizden cism-i hâlin sorsalar 

Durnam yâre selam söyle(T/12-1)  Boynum armut sapı canım sağ söyle(T/7-

1)  

      

Yine şahinin bölgede bilinen bir yırtıcı kuş olduğunu şu dizelerden öğreniyoruz: 

Sen bir gözel keklik olsan 

Men bir toplamaya gelsem 

Men bir yavru şahin olsam 

Kapsam kaldırsam ne dersin (T/13-5) 

Bülbül ise gülle olan ilişkisiyle türkülerde karşımıza çıkar: 

Dost bağında açılıp gül 

Güle sarılıpdı bülbül 

Kızları tahıp teline gül 

Gelir sallana sallana (T/8-2) 

Türkülerde Iğdır’ın Güzelleri 

Türkülere baktığımızda Iğdır güzellerinin başlarında bir yağlık (eşarp) olduğunu 

görürüz: 

 

Gız yağlığın kim apardı 

İçi dolu nar apardı (T/10-1) 

Yine türkülerde güzelin kaşlarının hilâle ve kaleme benzediğini görürüz: 
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Galem gaş gara gözlü    Oğlan gaşlarım neylersen menim 

Hoş bahışlı yârim var (T/17-1)  Geceler hilâl görmemişsen mi? (T/16-6) 

       

Iğdır türkülerinde güzellerin gözlerinin kara veya ala olduğu görülür: 

Gel gel gara göz   Gurban olam ala göze 

Bu bağrımda yara göz   Gözel ver yağlığı (T/10-2) 

Derdime sen çare göz    

Beri gel gara göz   Harda galdı aybalam menim yârim(T/3-3) 

Gara gözlüm aybalam vefakârım (T/17-1) 

       

Iğdır türkülerinde güzelin dudağının petek balına benzediğini görürüz: 

Oğlan dudağım neylersen menim 

Hiç petek balı yememişsen mi?  (T/16-4) 

 

Yanakları ise kırmızı renginden dolayı güle benzer: 

Ay gız gidek gezmeye bağa 

Goy men bahım o gül yanağa (T/16-1) 

 

Ayrıca güzeller törenlerde, ziyafetlerde gayda (tulum) eşliğinde oynarlar ve Iğdır 

çevresinde eğlenceler kızlı erkekli düzenlenir: 

Toylarımızda gaydalar 

Oğlan çalar gız oynar (T/8-4) 
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V-Türküler  

 

T-1 

 

Asker Olup Vatana 1 

 

Asker olup vatana hizmet eylerem men 

Çağrılmadan esker olup giderem men 

Giderem gurbet ele yar sana gurban 

 

Gurban olim vatana vatanın bayrağına 

Onu candan severem gurban olim ayına 

Ayın yıldızına onu candan severem 

 

Goy dolanım başına pervane dek 

Salma meni çöllere divane tek 

 

Gurban olim vatana vatanın bayrağına 

Onu candan severem gurban olim ayına 

Ayın yıldızına onu candan severem 

Başına döndüğüm Gars'ın ceylanı 

Men olmuşam o gözlerin heyranı 

 

Gurban olim vatana vatanın bayrağına 

Onu candan severem gurban olim ayına 

Ayın yıldızına onu candan severem 

 

İsmail Başaran 

Iğdır 

 

Suat Işıklı tarafından derlenmiştir. Rept. No: 

3245 

 

 

 

 

 

T-2 

 

Asker Olup Vatana 2 

 

Esker olup vetene hizmet ederem men 

Çağrılmadan esker olup gederem men 

 

Gederem gurbet ele yar sene gurban olaram 

Gurban'olum vetene vetenim hoşdur mene 

Onu çohdan sevirem 

 

Goy dolanım başına pervane tek (gibi) 

Salma meni çöllere divane tek 

 

Gederem gurbet ele yar sene gurban olaram 

Gurban olum ayına ayına ulduzuna 

Seni çohdan sevirem 

 

İsmail Başaran  

Iğdır  

 

Erol Özaydın - Azeri Türküler / 1, s.92'den 

aktarılmıştır. 
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T-3 

 

Iğdır'ın Yolları Daşdı 

 

Iğdır'ın yolları daşdı 

Menim yarim (ay balam) galem gaştı 

Niye menden uzaklaşdı 

Harda galdı ay balam menim yarim 

Gara gözüm ay balam vefakarım 

 

Sular gelir aka aka 

Men galmışam (ay balam) baka baka 

İndi gele burdan çıka 

Menim ela gözlü yarim 

 

Iğdır'ın yolları beşem 

Gözlemektir (ay balam) yari peşem 

Üç ay oldu görmemişem 

Harda galdı ay balam menim yarim 

Gara gözlüm ay balam vefakarım 

 

(Azeri kaynakta) 

Şirvan'ın yolları heşem 

Gözlemekdi yari peşem 

Bir ay olar görmemişem 

Harda galdı ay balam menim yarım 

Gara gözlü ay balam vefakarım 

 

Turan Zorlu 

Iğdır 

 

Azeri kaynakta "Şirvan'ın Yolları Daşdı", 

repertuvara "Iğdır'ın Yolları Daşdı" olarak 

geçmiştir. Kars ve Iğdır civarına aittir. 1955 

yılında Ahmet Yamacı tarafından 

derlenmiştir. Rept. No: 1540 
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T-4 

 

Ben Bir Avuç Darı Olup 

 

(Kız) 

Ben bir avuç darı olup 

Yere dökülecek olsam 

Goy beni nice neylersin balam 

Sen beni nice neylersin 

 

(Erkek) 

Sen bir avuç darı olup 

Yere serpilecek olsan 

Ben bir güzel toyuk olup balam 

Seni de yersem ne dersin 

 

(Kız) 

Ben bir güzel ceylan olup 

Dağa da çıkacak olsam 

Goy beni nice neylersin balam 

Sen beni nice neylersin 

 

(Erkek) 

Ben bir güzel avcı olup 

Peşine gelecek olsam 

Seni de vursam neylersin balam 

Seni de vursam neylersin 

 

(Kız) 

Ben bir güzel elma olup 

Sandığa girecek olsam 

Goy beni nice neylersin balam 

Sen beni nice neylersin 

 

(Erkek) 

Ben bir güzel açar olup 

Sandığı açacak olsam 

Seni de yersem neylersin balam 

Seni de yersem neylersin 

 

Abdurrahman Yörüktümen 

Iğdır 

 

Mustafa Hoşsu tarafından derlenmiştir. 

Rept. No: 66 
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T-5 

 

Aman Avcı Vurma Beni 1 

 

Aman avcı vurma beni 

Ben bu dağın aybalam maralıyam 

Maralıyam hem yaralı 

Avcı vurmuş aybalam yaralıyam 

 

Bir taş attım çaya düştü 

Çaydan bir çift aybalam suna uçtu 

Menim gönlüm sana düştü 

Senin gönlün aybalam kime düştü 

 

Bu dağlarda ceyran gezer 

Tırnakları aybalam taşlar ezer 

Ben o yara neylemişem 

O yar benden aybalam kenar gezer 

 

Hamit Dönmez 

Iğdır 

 

Kaynağa ek olarak Tevfik Türkel 

belirtiliyor. Muzaffer Sarısözen tarafından 

derlenmiştir. Rept. No: 929 
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T-6 

 

Üzerliyim Çaddasın 

 

Üzerliyim çaddasın 

Yaman gözler patdasın 

Ağzın belam tökülsün 

Dert üsdünden atlasın 

 

Üzerliksen havasan 

Hezar derde devasan 

Her yerdensen olasan 

Kaza bele savasan 

 

Üzerlik dene dene 

Tökülsün herza çene 

Gohum ola yad ola 

Sözü bu adda yana 

 

Üzerlik kök üzerlik 

Başımda börk üzerlik 

Bize yaman baharın 

Gözleri tök üzerlik 

 

Atın taydı üzerlik 

Donun ağdı üzerlik 

Müşkül işe tüşmüşem 

Hovdu hovdu üzerlik 

 

Anonim 

Iğdır 
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T-7 

 

Turnam Gider Olsan Bizim Ellere 

 

Turnam gider olsan bizim ellere 

Gatığ söyle gaymağ söyle bal söyle 

Eğer bizden vesm-i halin sorsalar 

Boynum armut sapı canım sağ söyle 

 

Bizim yerin ırmakları akar mı 

Yaz olanda menekşeler kokar mı 

Sevdiğim de seyrangaha çıkar mı 

Orada bir hasta gördüm diyersen 

 

Turnam gider misin bizim ellere 

Selam söyle bahçemizde güllere 

Felek salıp meni gurbet ellere 

Tercan'da bir hasta gördüm diyersin 

 

(Ek) 

Turnam gider isen bizim ellere 

Tercan'da bir hasta gördüm diyesin 

Eğer bizden sual eden olursa 

Tercan'da bir hasta gördüm diyesin 

 

Oruç Onk 

Iğdır 
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T-8 

 

Mehriban (Dost Bağında) 1 

 

Mehribanım mehriban 

Gel oyna çal oyna 

Gözel oğlan gözel gız sen oyna 

 

Dost bağında açılıp gül 

Güle sarılıpdı bülbül 

Gızları tahıp teline gül 

Gelir sallana sallana 

 

Mehribanım mehriban 

Gel oyna çal oyna 

Gözel oğlan gözel gız sen oyna 

 

Dost bağında var alçalar 

Tez çiçeklener alçalar 

Toylarmızda gaydalar 

Oğlan çalar kızlar oynar 

 

Mehribanım mehriban 

Gel oyna çal oyna 

Gözel oğlan gözel gız sen oyna 

 

Kamil Çiftçi 

Iğdır 

 

1951 yılında Neriman Tüfekçi tarafından 

derlenmiştir. Kaynağa ek olarak Yusuf 

Yıldırım ve Nevruz Ergin verilmektedir. 

Kars, Iğdır dolaylarına aittir. Alça, erik; 

Mehriban, merhametli; Mihr, güneş 

anlamlarına gelmektedir. Rept. No: 1758 
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T-9 

 

Iğdır'ın Al Alması 

 

Iğdır'ın al alması 

Yemeye bal alması 

Yar gelenden sonra 

Yaremin sağalması 

 

Ölürem ölürem yar 

Yetimem yar yetimem yar 

Ay balam sevirem yar 

Sevirem yar sevirem yar yar 

 

Iğdır'dan alma aldım 

Yarimi yada saldım 

Yar gidenden sonra 

Ayva gibi sarardım 

 

Ölürem ölürem yar 

Yetimem yar yetimem yar 

Ay balam sevirem yar 

Sevirem yar sevirem yar yar 

 

Deryada deryalıklar 

Suda oynar balıklar 

Ne bu sevda olaydı 

Ne de bu ayrılıklar 

 

Ölürem ölürem yar 

Yetimem yar yetimem yar 

Ay balam sevirem yar 

Sevirem yar sevirem yar yar 

 

Yusuf Yıldırım 

Iğdır 

 

Kaynak olarak Kamil Çiftçi ve Nevruz 

Ergin'de gösteriliyor. Muzaffer Sarısözen 

tarafından derlenmiştir. Rept. No: 2168 

 

T-10 

 

Gız Yağlığın Kim Apardı 

 

Gız (Yar) yağlığın kim apardı 

İçi dolu nar apardı 

Açılmamış gül apardı (cano can) 

Güzel oğlan ver yağlığı 

 

Gız (Yar) yağlığın gönder bize 

Can verende çekim yüze 

Gurban olam ala göze (cano can) 

Güzel oğlan ver yağlığı 

 

Tevfik Türkel 

Iğdır 

 

19.07.1950 tarihinde ADK tarafından 

derlenmiştir. Rept. No: 4505 
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T-11 

 

Getdi (Bir Bölük Periler) 

 

Bir bölük periler seyrana varmış 

Herbiri bir deste gül aldı getdi 

Aktı gözüm yaşı döndü ummana 

Çalkandı dünya sel aldı getdi 

 

Elçiler yığıldı alım satıldı 

Şirin şerbetine ağu katıldı 

Men gelince Yarab toylar tutuldu 

Yazık oldu yari el aldı getdi 

 

Katipler yığıldı yazı yazmağa 

Kadir Mevlam yazılanı bozmağa 

Emrah öldü mezarını kazmağa 

Kimi kazma kürek bel aldı getdi 

 

Koçarlı Abbas 

Iğdır 

 

1958 yılında derlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-12 

 

Durnam Gelir Katar Katar 

 

Durnam gelir katar katar 

Boynu kanadından atar 

Gece gider gündüz yatar 

Durnam yara selam eyle 

 

Durnam gider bazı bazı 

Gökyüzünde çalar sazı 

Seversen çekilir nazı 

Durnam yara selam söyle 

 

Durnam gelir oraşine 

Kuma döşene döşene 

Yaylığın sana nişane 

Durnam yara selam söyle 

 

Aşar dağların belinden 

Çok çektim gurbet elinden 

Han Emrah'ın ahvalinden 

Durnam yara selam söyle 

 

Sucu Kamber Aray 

Iğdır 

 

1958 yılında Nejat Birdoğan ve Nizamettin 

Ok tarafından derlenmiştir. 
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T-13 

 

Bülbül Olsam Varsam Gelsem 

 

Bülbül olsam varsam gelsem 

Hakk'ın divanına dursam 

Ben bir yanıl elma olsam 

Dalında bitsem ne dersin 

 

Sen bir yanıl elma olsan 

Dalımda bitmeye gelsen 

Ben bir eğri çöğmen olsam 

Çeksem indirsem ne dersin 

 

Sen bir eğri çöğmen olsan 

Takıp indirmeye gelsen 

Ben bir avuç darı olsam 

Yere saçılsam ne dersin 

 

Sen bir avuç darı olsan 

Yere saçılmaya gelsen 

Ben bir güzel keklik olsam 

Bir bir toplasam ne dersin 

 

Sen bir güzel keklik olsan 

Ben bir toplamaya gelsen 

Ben bir yavru şahin olsam 

Kapsam kaldırsam ne dersin 

 

 

 

 

Sen bir yavru şahin olsan 

Kapıp kaldırmaya gelsen 

Ben bir sulu sepken olsam 

Kanadın kırsam ne dersin 

 

Sen bir sulu sepken olsan 

Kanadım kırmaya gelsen 

Ben bir deli poyraz olsam 

Tepsem dağıtsam ne dersin 

 

Sen bir deli poyraz olsan 

Tepip dağıtmaya gelsen 

Ben bir ulu hasta olsam 

Yoluna yatsam ne dersin 

 

Sen bir ulu hasta olsan 

Yoluma yatmaya gelsen 

Ben bir Azrail olsam 

Canını alsam ne dersin 
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Sen bir Azrail olsan 

Canımı almaya geslen 

Ben bir cennetlik kul olsam 

Cennete girsem ne dersin 

 

Sen bir cennetlik kul olsan 

Cennete girmeye gelsen 

Kul Himmet Üstadım bulsa 

Bilece girsek ne dersin 

 

Abdurrahman Yörüktümen 

Iğdır 

 

Aynı sözler İbrahim Aslanoğlu'nun Pir 

Sultan Abdallar adlı kitabında (s.211) Ali 

İzzet Özkan'dan derlenerek Pir Sultan 

kaynaklarına geçmiştir. 
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T-14 

 

Al Alma Allanıpdı 

 

Al alma allanıpdı 

Dalında sallanıpdı 

On beş yaşında bir kız 

Kaftara aldanıpdı 

 

Al ver sarı kız 

Bahçaların barı kız 

Goyma beni yalınız 

Gel gidek sarı kız 

Bahçaların barı kız 

Goyma beni yalınız 

 

Kızın ismin aldırdım 

Iğdır'ı dolandırdım 

O getti Ardahan'a 

Men galdım yana yana 

 

Al ver sarı kız 

Bahçaların barı kız 

Goyma beni yalınız 

Gel gidek sarı kız 

Bahçaların barı kız 

Goyma beni yalınız 

 

Tevfik Türkel 

Iğdır 

 

20.07.1950 tarihinde ADK tarafından 

derlenmiştir. Kaftar, ihtiyar, cadı, bunak 

anlamlarındadır. Rept. No: 4506 

Not:İlk 14 türkü, turkudostlari.net sitesinden 

alınmıştır. 
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T-15 

Gine Bahar Oldu Bezendi Bağlar 

 

Gine bahar oldu bezendi bağlar 

Hasretlik kâr etti gel Leylâm Leylâm 

Yâr senin ateşin sinemi dağlar 

Gönülde mihmanım ol Leylâm Leylâm 

 

Aşkın beni vurdu derbeder etti 

Eyüp'ten çok çektim cana kâr etti 

Yıktı bu gönlümü virane etti 

Yana yana oldum kül LeyLâm 

 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

 

Leylâ Leylâ dedim dağlar başında 

Ot yayıldı çimen bitti dişimde 

Kuşlar bile yuva yaptı başımda 

Gel bana bir çâre bul Leylâ Leylâ 

 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

 

Cevlani bu halde kamandım kaldım 

Yar senin derdinden sarardım soldum 

Ben de Mecnun gibi Leylâmı buldum 

Kendine bir çâre bul Leylâm Leylâm 

 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

Kül LeyLâm Leylâm kül LeyLâm Leylâm 

 

Turhan S-Şahin S-Şimşek G/235 

Derleyen: Ahmet YAMACI 
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T-16 

  Ay Gız Gel Gidek Gezmeye Bağa 

  

Turhan S-Şahin S-Şimşek G/89 

Derleyen: Cemil DEMİRSİPAHİ 
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T-17 

 

Bahçalarda Barım Var 

 

Bahçalarda barım var 

Bir heyva bir narım var 

Galem gaş gara gözlü 

Hoş bahışlı yarim var 

Beri gel gara göz 

 

Gel gel gara göz 

Bu bağrımda yare göz 

Derdime sen çare göz 

Beri gel gara göz 

 

Yandırdı Güneş meni 

Gün o günde daş meni 

Meni gözlerin yahdı 

Yandırmaz ataş meni 

Beri gel gara göz 

 

Gel gel gara göz 

Bu bağrımda yare göz 

Derdime sen çare göz 

Beri gel gara göz 

 

Gözün kesme gözümden 

Mekatımla sözümden 

Yar yadınan oynaşır 

Ahlım getti özümden 

Beri gel gara göz 

Gel gel gara göz 

Bu bağrımda yare göz 

Derdime sen çare göz 

Beri gel gara göz 

 

Fatih Kısaparmak-Erkan Sürmen 

Iğdır 

Not:17.türkü,turkcebilgi.net sitesinden 

alınmıştır. 

T-18 

 

Menim toyuğum Çil Çil İdi 

 

Menim toyuğum çil çil idi 

Kulakları pil pil idi 

Toyuğ değil bülbül idi 

 

Sen yanasan toyuğu çalan 

Ohlanasan toyuğu çalan 

 

Menim toyuğum ağ idi balam 

Derisi tamam yağ idi balam 

Dünen bu vakit sağ idi balam 

 

Sen yanasan toyuğu çalan 

Ohlanasan toyuğu çalan 

 

Turhan S-Şahin S-Şimşek G/315 

Derleyen: Hamdi ÖZBAY 
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VI-Sonuç 

a- Türkü, Türk insanının sevinçlerini, üzüntülerini, kaygılarını, aşklarını kısaca 

yaşamlarını her yönüyle ortaya koyan, hece ölçüsüyle yazılan, kendine özgü halk 

ezgileriyle bestelenmiş bir nazım türüdür. 

b- Iğdır ve çevresindeki iller (Kars, Ardahan) Azerbaycan, Anadolu, Kıpçak 

lehçelerinin yaşatıldığı; halk sazları, oyun havaları yanında türkülerinin de 

zenginliyle ön plana çıkan bir kültür yapısına sahiptir. 

c- Iğdır türkülerindeki kelime kadrosuna baktığımızda Azericenin etkisinin 

yoğunluğu gözümüze çarpar. Gurban, goymak, ekser, toyuğ, açar, alça, alma, 

aparmak, aybala, gözel, ceyran gibi kelimelerde bu özelliği görmemiz 

mümkündür. 

d- Iğdır türkülerinde en fazla doğrudan ve soru yoluyla anlatımla karşılaşırız. 

e- Iğdır türkülerinde anlatımı güçlendirmek için ikilemelere ve istiâre ile teşbihlere 

fazla yer verildiği görülmektedir. 

f- Türkülerde Iğdır’ın yollarının taşlı olduğu, çevresinin dağlarla ve ırmaklarla, 

çaylarla çevrili olduğunu görüyoruz. 

g- Türkülerde çevre illerden Kars ve Ardahan’ın adlarına rastlıyoruz. Bazı yöre 

türkülerinin kayıtlarda Kars-Iğdır olarak geçtiğini görmekteyiz. Bunun nedenini 

Iğdır’ın 27 Mayıs 1992 sonrası il olmasına bağlayabiliriz. 

h- Iğdır türkülerinde meyvelerden elma, ayva, nar, üzüm; çiçeklerden gül ve 

menekşenin; bitki olarak üzerliğin adının geçtiğini ve katık, kaymak ile balın da 

kahvaltılık olarak kullanıldığını görürüz. 

i- Üzerlik üzerine müstakil bir türkü söylenmesinin nedeninin söz konusu bitkinin 

yörede – Anadolu’nun bazı bölgelerinde olduğu gibi – nazara iyi geldiğine 

inanılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

j- Türkülere bakıldığında Iğdır Ovası’nın tarıma oldukça elverişli olduğu 

bahçelerle, bağlarla çevrili olduğu görülmektedir. 

k- Iğdır türkülerinde geçen kuşların bazılarının – tavuk, keklik, şahin – aşığı temsil 

etmek için kullanıldığı, turnanın göçmen kuş olmasından dolayı sevgiliye veya 

haber soranlara selam söylemek için  türkülerde yer aldığı; ceylanın ise sevgiliyi 

temsil için kullanıldığı görülür. 
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l- Iğdır türkülerinde güzellerin başlarında yağlık (eşarp) olduğu göze çarpar. 

Güzellerin kaşları kaleme veya hilale benzer. Saçlarına gül takarlar. Gözleri kara 

veya aladır. Yanakları güle, dudakları ise petek balına benzer. 

m- Yöre türkülerine baktığımızda kızlar ve erkeklerin törenlerde ve eğlencelerde 

beraberce eğlendiklerini görürüz. Bu eğlencelerde, erkekler gayda çalar; kızlar ise 

bu gayda eşliğinde türkü söyleyerek oyun oynarlar. 
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Folklor Motifleri Üzerine Yazılmış Çocuk Eserlerinde Milli Değerlerin Təcəssümü 

(1970-1980’li yıllar) 

Rövşen Memmedov 

ÖZET 

Her bir milletin kendine ait değerleri vardır. Mehz bu değerler bir halkı diğer 

halklardan ayırır. Bunların yaranmasında coğrafi şartlarla yanısıra, halkın mifoloji 

tefekkürü ve folklor da önemli rol oynayır. 

 Sözlü halk edebiyatı örneklerinin çağdaş uşaq (çocuk) nesrine getirilmesi küçük 

okurların yazılan eserlere meraklarını hayli derecede artırarak onlarda milli değerlere, 

adet-anenelere sadiklik prensipini geliştirir. 

 1970-1980’li yıllar Azerbaycan uşaq (çocuk) nesrinin büyük, daha doğrusu 

önemli bir kısmı folklor motifleri esasında yazılmıştır. Bu eserler konu ve problematika 

bakımından çeşitli olsalar da, hepsi bir ideyaya, bir istikamete yönelmiştir. Bu eserlerde 

çocuklarla yanısıra, büyükleri bile düşünmeğe vadar eden problemlere dokunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: folklor, çocuk nesri, Azerbaycan çocuk edebiyatı, motif, adet-anene. 

 

Description of national values on the written works of children's folklore motifs 

(The 1970-1980th years) 

ABSTRACT 

Prose works of children's use of folklore motifs have been described in the article. 

It occupies a large space for reflection national values. 1970-80-years children have been 

given examples of the works of prose. 

Key words: folk-lore, child prose, Azerbaijan child literature, motive, national customs 
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Folklor sadece çocuk edebiyatı, ayrıca genellikle milli edebiyatımız için her 

zaman tükenmez kaynak olmuş ve edebi eserlerin oluşmasında önemli rol oynamıştır. 

Önemli ki, her halkın, her milletin kendine özgü değerleri vardır. İşte bu değerler 

bir halkı diğer halklardan ayırıyor. Bunların yapımında coğrafi koşullarla birlikte, halkın 

mitolojik tefekkürü ve folklor da önemli rol oynuyor. Araştırmacılar gösteriyor ki, bir 

ulusu derinden tanımak için her şeyden önce bu halkın milli varlığı olan folklorunu 

derinlemesine öğrenmek gerekir. Böylece, halkın yıllar boyu şekillenen milli değerlerini, 

örf ve adetlerini, yaşam tarzını açık bir şekilde onun folklorunda görebiliriz. 

Belirtmek gerekir ki, folklor halkın malıdır. Onu halk yaratır, yaşatır, geliştirir. 

Sözlü halk edebiyatında halkın arzu ve dilekleri, onun yaşam tarzı, gelenekleri, dünya 

görüşü, çeşitli yaşam olaylarına yaklaşımı kendi sanatsal yerini bulmuştur. 

Tarihi gerçek ve edebi-tarihi olgular gösteriyor ki, yazılı edebiyat kurulduktan 

sonra da folklor aradan çıkmamış, onunla beraber yaşamış, gelişmiş ve daha da 

zenginleşmiş. Maddi ve manevi kaynakları yaratan halkın doğrudan evrensel şiirsel sanatı 

gibi folklor yaşamış, biçim ve janr çeşitliliğini saklamakla yeni motifli eserler hesabına 

zenginleşmiş.1 

Azerbaycan dünyanın en zengin folklor kültürüne sahip ülkelerinden biridir. Milli 

edebiyatımızın kaynağında işte zengin ve derin içerikli Azerbaycan folkloru durmadadır. 

Mitolojik-sanat dünyagörüşün izleri folklorda ve klasik edebiyatta günümüzde de kendini 

göstermededir. Azerbaycan mitolojisi Eski Hint, Eski Yunan mitolojisi kadar sistemli ve 

bütün karakter taşımıyor. Ancak Azerbaycan folklorunda halkın mitolojik hafızasından 

süzülen somut özelliklerin izlerini tespit etmek mümkündür. Bunlar daha çok 

kosmogonik ve mevsimsel, ayrıca etnogonik Mitosların belli detaylarını özünde 

taşımaktadır. İnsan toplumunun ilk formasyon döneminin sanat tefekkür ürünleri olan bu 

mifik unsurlarda uzayla kaos, yani dünya düzeni ile karışıklık, düzensizlik, dünya 

düzeninin bu düzensizlikten oluşması ve aynı ilişkilerin insan toplumunda yansıması 

kendine yer bulmuştur. Mifik bakış açısında insan toplumunda uzay, yani çoğunluk 

                                                             
1 Memmedov Ş. Azerbaycan folklörü. – Bakü: “Ziya-Nurlan”, 2008 
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tarafından kabul edilmiş kural-ilkeler seti esas itibariyle toplumun önde düzenini - aile, 

ev, insanla doğa arasında karşılıklı anlayış süreçlerini de kapsıyor. 

Milli edebiyatımızda folklorün ilk örnekleri ninniler, okşamalar sayılırsa, daha 

sonra çocukların artık dünyayı yavaş yavaş anlayıp idrak etmeğe başladığı zamandan 

doğrudan dinleyicilerine dönüştükleri masallar, fıkralar, efsane ve destanlarla devam 

ediyor. Bütün bunlar çocuklarda ister masallar ve destanlar, gerekse rivayet ve efsanelere 

merakı arttırmakla birlikte, tefekkür tarzının gelişmesi için de uygun zemin yaratıyor. 

Dünyaya folkörün lirik türleri aracılığıyla göz açan bebek "... onun epik türlerinin somut 

örneklerini benimsemekle, eğer böyle demek mümkünse, ilkokuldan da önceki ilk 

tefekkür okulu geçiyor".2 

Görüldüğü gibi, folklor kendisinin geniş ve elverişli olanakları ile çocuk 

edebiyatında oldukça önemli rol oynuyor, onlar arasındaki iletişim çokyönlü ve 

çokyöntemli karakter taşıyor. Rus çocuk edebiyatının araştırmacılarından biri 

A.Babuşkina belirtiyor ki, “halk kendi nazımlarında çocuğun bütün hayatını, bütün 

çıkarlarını, tüm faaliyetlerini kapsamaktadır. O, çocuklara ait şiirlerin şiirsel kanunlarını 

yaratmıştır ... Halk, çocukların edebi zevkini, gerçekten otorite şekilde duymuş”.3 

Okul ve ondan biraz önceki çocuk bahçesi yaşlarından geçen aşamada ise bu 

masal ve hikayelerin kısa seçeneklerini hatırlatan süjetli manzum hikayeler, didaktik ve 

allegorik öyküler aracılığıyla çocuk terbiyesinin öğretmen kontrolü altındaki uzun ve özel 

bir dönemi başlar. “Çocuk folklorü doğrudan halk pedagojisiyle, yetişmekte olan genç 

neslin zihinsel, ruhsal ve fiziksel terbiyesine halkın gösterdiği ilgi ile sıkı bağlı şekilde 

gelişmiştir”.4 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Azerbaycan'da çocuk edebiyatının ilk 

profesyonel örneklerinin oluşturulması XIX yüzyılın sonu, XX yüzyılın öncelerine aittir 

                                                             
2 Aliyev V.” Sanatsal nesir ve dramaturgiyaya gelenek vei novatorluk sorunu” 

 
3 Бабушкина А. История русской детской литературы. – Москва, 1948 

 
4 Аникин В.П., Круглов Я.Г. Русское народное поэтическое творчество. – Л., 1983 
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ve araştırmacılar çocuklar için folklor motiflerinin toplanması, yayınlanması ve onların 

yaratıcı gelişimini S.M.Kanizade, H.Mahmudbeyov, M.T.Sıtkı, A.Sehhat ve A.Şaikin 

isimleriyle bağlıyorlar.5 Adı geçen yazarlar çocuk folklorü adı altında özel örnekler 

seçmiş, bazen kendi yaratıcılıklarını da bu örneklere dahil ederek genç neslin eğitim-

terbiyesinin gelişmesine katkılarını vermişlerdir. Onların tertip ettikleri çağdaş tipli ders 

kitaplarının temelini Azerbaycan folklorü örnekleri oluşturmuştur. Bu ders kitaplarının 

içerisinde F.Göçerlinin “Balalara hediye” kitabı özel olarak vurgulanmalıdır. 

Araştırmacılar F.Göçerlinin yayınladığı “Balalara hediye” kitabındaki nesir örneklerini, 

biraz sonra yayına başlayan “Okul”, “Debistan” gibi çocuk dergilerinde yayınlanan 

masal, efsane ve rivayetleri, A.Sehhat, A.Şaik, M.A.Sabir , A.Rehmanzade, A.Velihanov 

vb aydın ve yazarların bu alandaki çalışmalarını çocuk nesrinin profesyonel örneklerine 

doğru atılan ilk adımlar olarak niteliyor, onların hizmetlerini özellikle belirtiyorlar. 

Folklör örnekleri içinde önemli yer tutan masalların ilk bağımsız nesir örneklerinin 

yaranmasındakı özel yeri ve rolünü araştırmacılar haklı olarak her zaman kaydetmekle, 

onun öncü mahiyeti hakkında da ortak endişeler ileri sürüyor, H.C.Andersen, 

R.D.Kipling, A.S.Ekzuperi, R.Sapt, G.Rodari, A.Kaydar, N.N.Nosov, V.Y.Dragunski vb 

ünlü çocuk yazarlarının bu ruhtan yan geçemedikleri fikrini bir kez daha teyit ediyorlar. 

Azerbaycan çocuk nesrinin ilk örnekleri içerisinde A.Şaikin “Göç”, S.S.Ahundovun 

“Korku masalları” serisi, C.Memmetkuluzadenin “Buz”, S.M.Kanizadenin “Kurban 

bayramı”, A.Hakverdiyevin “Avcı Kasım” vb hikayeleri ise adı geçen masalcılık 

üslubunu değişmemek şartıyla, tam bağımsız mahiyette ve doğrudan yaratıcı hayal 

gücünün örnekleri gibi ister fikir yönü, gerekse bediiliyi ile sadece Azerbaycan 

edebiyatında, aynı zamanda dünya çocuk nesrinin sıralarında yer tutabilecek şekilde 

takdir ediliyor.  

Avrupa ve dünya edebiyatında planetar çapta yaşanan sosyo-politik değişimlere 

kayri-geleneksel açıdan yaklaşımlar farklı karakterlerin, aynı zamanda, yeni çocuk 

karakterlerinin oluşması, onların bakış açısının daha da derinleşmesi çocuk nesrinin yeni 

anlamda gelişmesine zemin yarattı. Bu edebiyata “burjuva” damgası vuran “Sovyetler 

toplumu” istemese de, dünyada oluşan modern eserler imparatorluğun sınırlarını yararak 
                                                             
5 Memmedov M., Cavadov, T, Babayev Y. Pedaqoji ortam və çocuk edebiyatı. – Bakü: Maarif, 
1992 
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bütün ülke topraklarına, ayrıca “ulusal ucqarlar”a da yayıldı. Böylece, ulusal 

edebiyatımızda yeni ruhta, farklı şekilde ve daha orjinal eserlerin oluşturulması, daha 

karmaşık fikir ve rengarenk sanat üslubun oluşması önemli soruna dönüştü. 1960'lı 

yıllardan başlayarak, edebiyatımız sadece Sovyet edebiyatının son, bitirlimesi aşamasına 

katkıda bulunmadı, aynı zamanda ulusal kaynaklar hesabına iç gelişme kurallarına döndü, 

onu tedricen restore etmeye çalıştı. Genel edebiyatın ayrılmaz bir kolu gibi, çocuk 

edebiyatı da biçim ve içerik özellikleri bakımından köklü değişikliğe uğradı. Belirtmek 

gerekir ki, 1970-80'li yıllar çocuk nesrinin folklora yönelmesi bu bakımından içaçıcıdır. 

Artık oluşan eserlerde insana, onun iç âlemine dikkat derinleşti, özellikle milli-manevi 

değerler kabarık şekilde tezahür etmeye başladı. Yalnız büyükler için değil, küçük okurlar 

için de milli değerlerimiz, örf ve geleneklerimiz eserlere sirayet etti. Yeni neslin 

temsilcileri Z.Halil, A.Sametli, N.Süleymanov, E.Mahmudov, A.Babayeva, B.Hasanov, 

R.Yusifoğlu ve diğerleri halkımızın asırlar boyu şekillenen milli-manevi değerlerini 

ideolojik düzlemde edebi yönünden tahlil ederek tam anlaşıklı biçimde küçük yaşlı 

okurlara anlatıyorlardı. Gerek milli ahlak kodeksi, gerek ev kuralları, gerekse maneviyat 

sorunlarını günlük yaşam olayları ile karsilastırarak eserlere daha çağdaş ifade üslubu 

getiren yazarlar yarattıkları karakterlerin dili ile küçük yaşlı okurarı milliliğe, hayatta 

kimlik gibi şekillenmeye çağırıyorlardı. 

“Çocuk edebiyatına ilgiyi artırmak” makalesinde çocuk eserlerinin temel düşüncesinin 

(“Edebiyat ve sanat” gazetesi, 1954 11 aralık) daha aydın, sanat kalitesinin daha zorunlu 

olmasını öne çeken M.Rzakuluzade “Pioner” dergisinde yayınlanmış sanat çocuk 

örneklerini tahlil etmiş, bu dönem için makul sayılan teorik fikirlere ağırlık vermiştir. 

“Çocuk Edebiyatı hakkında bazı mülâhazalar” adlı makalesinde (“Azerbaycan gençleri” 

gazetesi, 22 mayıs 1955) ise edebi süreçte giden bir takım makamlara objektif ilişki 

bildiren M.Rzakuluzade genelleştirilmiş bir fikre gelerek diyordu ki, folklör motifleri 

üzerine çocuk edebiyatı yaratmak meselesi henüz gerekli düzeyde değildir. Yazar 

küçükler için yazılan eserlerin konu alanını geliştirmekten dolayı folklörün zengin 

mündericesinden ustalıkla kullanmak becerisini öne çekiyor, konuları hazır masallardan 

değil, modern hayattan yapmanın zorunluluğunu vurguluyordu. O, yazıyordu: 

“Azerbaycan yazarları kendi büyük ustatları olan Nizami ve Krilov, Fuzuli ve Puşkin'den, 

Sabir ve Mayakovskiden hem yüksek sanatı, hem de küçük yavrulara büyük ve derin 
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muhabbet beslemeyi de öğretmeli, vatanımızın vatandaşlarına saygı ve hürmetler etmeyi 

eserlerinde terbiye etmelidirler”.6 

Belirtmek gerekir ki, 1970-80'li yılların çocuk nesrinden konuşurken bu nesrin en 

önemli özelliği gibi edebi masalların önemli janr rolünde çıkış yapmasını vurgulamak 

gerekir. II Dünya Savaşından sonra ve 1960-70'li yıllarda edebiyata gelen genç nesil 

seleflerinin kalemine sadık kalarak kendilerinin takım-hatları ile neredeyse çocuk 

edebiyatını tam başka mecraya yönelttiler. Folklör motiflerinden kullanmak ve ona 

yaratıcı ilişki yoluyla oluşan modern masallar, hikaye ve öykülerin mahiyeti kalite 

açısından geliştirmekle yanısıra, çocuk nesrinin özel olanaklarlndan da haber veriyordu. 

Bu, sadece folklör motifleri, özellikle, klasik masallar bazında oluşan nesir eserlerinde 

değil, modern üslublarda kaleme alınan küçük hacimli hikayelerde şu veya bu çapta 

kendini gösteriyordu. Bir faktörü de belirtmek gerekir ki, allegorik ve hatta daha çok 

yazılı edebiyatta, hem de onun son aşamalarında şekillenmeye başlayan bilimsel fantastik 

janrlarda (E.Mahmudov, N.Abdullayev) tesadüf edilen bir takım belirtiler de belirli 

ölçüde folklör motifleri ile ilişkili şekilde meydana çıkıyordu. İşte bu husus 1970-80'li 

yıllar çocuk nesrin'i özellikle önemli ediyor. 

Bu dönemde yazılan düzyazı eserlerinin bazıları doğrudan, bazıları ise yaratıcı 

hayal gücünün ürünü gibi folklör ve temelinde oluşan ayrı ayrı klasik edebiyat örnekleri 

ile ilgili olarak tezahür ediyordu. Eğer A.Sametli gibi yazarlar sözlü halk edebiyatına 

müracaat ediyordusa, Z.Halil, N.Süleymanov dünya çocuk edebiyatı örneklerinden 

yararlanmakla (Charles Perrault, A.S.Ekzuperi, H.C.Andersen, R.Kipling, G.Rodari, 

N.Nosov vb ) tam farklı anlamda “kendi dünyaları”nı yaratıyorlardı. Bu da kendi 

növbetinde çocuk nesrinde novatorluk geleneklerini oluşturuyordu. Genellikle, belirtmek 

gerekir ki, geleneğe bağlanıp onu yaratıcı şekilde devam ettirmeye gayret eden edebiyat 

istenilen koşullarda novator mahiyeti ile seçilir. Buna örnek olarak dünya edebiyatına 

istenilen kadar alıntılar getirmek mümkündür. Örneğin, dünya çapındaki çocuk yazarı, 

Danimarkalı H.K.Anderseni dünya çocuklarının sevimli yazarına çeviren halk 

yaratıcılığından kullanarak yazdığı dolgun, anlamlı, milli ruhlu masalları ve hikayeleri 

                                                             
6 М.Rzаkuluzade. –  Seçilen eserleri, I cilt.- Bakü, 1965 
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olmuştur. Bu masalların ve hikayelerin (“Kanarya”, “Çirkin ötlek yavrusu”, “Su perisi”, 

“Nohut üstünde yatan prenses”, “Küçük tuk”) konusu halk masallarından, uzun yıllar 

yaptığı hayat tecrübesinden, insanlara beslediği hümanist düşüncelerinden oluşmuştur. 

Ayrıca ünlü çocuk yazarlarından olan Fransız Ş.Perroya da asıl zaferi ve dünya ününü 

kazandıran, elbette, masal dalında yazdığı sanat eserleri (“Kırmızı başlıklı kız”, “Çizmeli 

kedi”, “Civcivlerr”, “Külkedisi”, “Sihirbaz kadın”, “Gök sakal”) olmuştur. Charles 

Perrault halk masalları üzerine, halk prensibi üzere, bu üslupla oluşan eserleri - masal 

janrını antik gelenekselliğe (M.Rzakuluzade) karşı koymakla “takdire ibretli, ahlaki-

terbiyevi” eserler yaratmakla halk masallarının “tükenmez bir şiir hazinesi” olduğunu 

hem iddia, hem ispat etmiş, hem de masalı, genellikle, yazılı sanat edebiyatın 

composition sırasına girmiştir. Bununla da, masal şahsında edebiyatın 

demokratikleşmesine ve döneminin Fransız edebiyatında bu janrın gelişmesine hizmet 

etmiştir. 

Görüldüğü gibi, dünya çocuk nesrinde halk yaratıcılığından yararlanma her yazarı 

ülkesinden asılı olmayarak, bütün dünya çocuklarının sevgilisine dönüştürmüştür. 1970-

80'li yıllar Azerbaycan çocuk nesrinin folklora sıkça başvurması işte yukarıda 

belirttiğimiz faktörlerle doğrudan ilgilidir. Adı geçen dönemin çocuk edebiyatını 

niteleyen görkemli yazarımız E.Efendiyev belirtiyor ki, “Bizim çocuk edebiyatının 

yetenekle yazılmış örneklerinde yazarlarımız çocuklarla folklora özgü aydın ve tatlı dille 

konuşmayı başarıyor, halk ruhunu koruyabiliyor, folklorun esas motiflerini oluşturan 

iyilik, dostluk, sadakat , itibar ve kahramanlık gibi yüksek manevi özellikleri halk deyimi 

tarzına uygun bir doğallıkla telkin eder. Bütün bunlar bu eserlere çocuk psikolojisinin ve 

hafizəsinin önemli yönünü teşkil eden metoformizim getiriyor, sonuç itibariyle de çocuk 

edebiyatının üslubu olanaklarını genişletiyor.”7 

Sözlü halk edebiyatı örneklerinin modern çocuk nesrine getirilmesi küçük yaşlı 

okurların yazılan eserlere çıkarlarını önemli ölçüde artırarak onlarda ulusal değerlere, örf 

ve geleneklere bağlılık ilkesini güçlendirdi. Ünlü Rus eleştirmeni V.G.Belinski 

                                                             
7 Efendiyev E. “Azerbaycan çocuk edebiyatı hakkında düşünceler” // “Ulduz” dergisi №4, 1982 
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yazıyordu: “... çocuğa suretler, renkler, sesler gerekir. Çocuk soyut fikirleri sevmiyor, ona 

küçük tarihler, rivayetler, hikayeler, masallar gerekir”.8 

Bu önemli faktörleri dikkate alan yazarlar yazdıkları eserlerde folklor motiflerini 

fikir, içerik, biçim yönünden doğrudan çocukların yaş özelliklerine, psikolojisine, ilgi 

alanlarına uygun bir şekilde kullanarak milli koloriti hayli pekiştirdiler. İlginç olan nokta, 

folklör örnekleri bu eserlerde öyle kullanılıyordu ki, eserler küçük okurlardan çok 

büyüklerin ilgisini çekiyordu. Çünkü folklör örnekleriyle tanışan herkes (büyüklüğünden, 

küçüklüğünden bakılmaksızın – R.M.) onu seve seve okur. P.Efendiyev belirtiyor ki, 

“Halkın yarattığı folklör janrlarının temel bölümü de çocuklar için ilginç ve önemlidir. 

Örneğin, “Kitab-ı Dede Korkut”, “Köroğlu”, hatta “Kaçak Nebi” vb gibi ünlü 

kahramanlık destanları - sadece büyükler için değil, çocuklar tarafından da ilgiyle 

okunuyor ve seviliyor. Bu nedenle bu eserler, aynı zamanda bir takım masallar çocuklar 

için kullanılır ve okul malzemesi gibi onlara sunulur. 

Böylece, çocuk folklörü çocuklar için oluşan eserlerdir. Çocuk folklörünün 

öncelikli belirtileri onun işte çocukların yaş özelliklerine uygun olması, onların iç, 

manevi alemini yansıtması”.9 

Genç araştırmacı S.Memmedbeyli belirtiyor ki, “Folklör malzemeleri üzerine 

yazılan eserler forma sadeliği, dil zenginliği, milli koloriti, üslup ve ifade güzelliği, 

iyimser ruh hali, içerik dolgunluğu, fikir berraklığı, görüntü lakonikliyi ve sosyal-

terbiyevi yönünden Çocuk Edebiyatı için tükenmez edebi bir kaynaktır”.10 

Çocuk yazarları belirtilen bu faktörleri öncelik edinerek eserlerinde halk 

kelimelerini, milli değerleri, atasözü ve temsilleri, mani ve ninnileri, fıkra ve rivayetleri, 

karakterleri işte bu biçimde tarif ediyorlardı. Aynı zamanda eseri yazarken her bir husus 

hassasiyetle ele alınır, en ince detaylar bile gözden geçirilerek küçük okurlara veriliyordu. 

                                                             
8 Belinski V.G. Seçilen makaleleri, 1948 

 
9 Efendiyev P. Azerbaycan sözlü halk edebiyatı. – Bakü, 1981 

 
10 Memmedbeyli S. Sizi kimdən sorm... – Bakü: Azərneşr, 2003 
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1970-80'li yıllar çocuk nesri artık yeni anlamda gelişerek bir tür “geçmişle 

gelecek arasında bağlantı” yarattı. Çünkü yazılan eserlerde okurlar hem geçmiş, hem 

şimdiki, hem de gelecek zamanla tanışır, geçmiş dönemi öğrenerek gelecek hayatlarını 

kendi tefekküerlerinde canlandırıyorlardı. Eserlerde Molla Nasreddin (“Nasreddin” – 

Y.Azimzade), Cırtdan (“Cırtdanla Azmanın maceraları” – Z.Halil), Kulu (“Mercankulu” 

– H.Alibeyli), Ahmet (“Sihirli halı” – A.Sametli) gibi efsanevi masal kahramanları ile 

yanısıra, Kara leylek (“Kara leylek” – T.Elçin), Yanıkkulak (“Farelerin düğünü” – 

Ə.Səmədli), ötlek (“Kibirli ötlek yavrusu” – A.Ahmedova) vb karakterler de katılıyorlar. 

Gerek insan karakterleri, gerekse flora ve fauna aleminin üyeleri bir arada yer 

alarak genel bir manzara yaratıyor ve orjinal bir şekilde okuyucuya takdim olunuyorrdu. 

En önemli bir faktörü de belirtmek gerekir ki, folklörle zenginleşen eserlerde adalet 

zulmü, ışık karanlığı, ölüm hayatı, hayır şerri yeniyordu. Böylece, küçük okurlar 

toplumun kötülüklerini, negatif hallerini hikâye ve öykülerin yardımıyla görür, idrak edir, 

sonuç itibarıyle olayları “tefekkür süzgeci”nden geçirerek gerçek hayatta asıl vatandaş 

olarak gelişmelerini amaçlıyorlardı. Ünlü yazarımız M.Rzakuluzade yazıyordu 

“...çocuklar bu masalları seve seve büyük sevinçle dinliyorlar. Çünkü bu masallarda 

çocukların kolaylıkla fark edebilecekleri ilginç olaylar, sevimli kahramanlarla dolu canlı 

bir alem tasvir edilir. Bu masallarda hep zayıfla güçlü, iyi ile kötü, ışıkla karanlık 

arasında zorlu mücadele gidiyor, bu mücadelede hep zayıf güçlüye, iyi kötüye, ışık 

karanlığa üstün gelir”.11 Ünlü Rus eleştirmeni V.G.Belinski “1835 yılı için çocuk kitabı” 

eserinde yazıyordu: “Çocuklara:” bu iyidir, bu ise kötüdür...” demeyin, iyiyi, hatta onu iyi 

adlandırmaya, onlara gösterin, fakat öyle gösterin ki, çocuklar kendileri kendi 

duygularıyla onun iyi olduğunu anlasınlar; kötüyü de onlara kötü ad koymadan sunun, 

fakat öyle yapın ki, çocuklarda kötüye karşı iç nefret oyansın”. 

Bu tip konularda yazan yazarların bir amacı, bir ideali vardı: milli değerlere bağlı 

kalarak topluma asıl vatandaş yetirmek. Milli değerlerimizi her şeyden üstün tutarak, 

ahlak normalarımızı, geleneklerimizi eserlerdeki kahramanların: Ahmet, Selim, Kerim, 
                                                             
11 Rzakuluzade M. “Azerbaycan Sovyet çocuk edebiyatında konu ve kalite meselesi”. – 
“Azerbaycan” dergisi №;8, 1955 
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Şahane (“Sihirli halı” – A.Sametli), Kalbinur, Demir, Ahmet “Kalbinurun başından 

geçenler” – Z.Halil), Sabir, Necef, Alican dayı (“Balıkçılar” – K.İlkin), Beyimcan 

büyükanne, Haydar dede (“Alapars” – A.Babayeva) şahsında ileri süren yazarlar 

Sovyetler toplumunun “hümanizm” kisvesiyle attıkları yeterli adımlara karşı ideolojik 

düzlemde mücadele veriyorlardı . 

1970-80'li yıllar Azerbaycan çocuk nesrinde folklör motiflerinden konuşurken 

belirtmeliyiz ki, yazılan eserlerde Azerbaycan masallarının karakterlerinden (hem 

geleneksel, hem de modern düzeyde), folklör poetikasının biçim ve yöntemlerinden 

oldukça kapsamlı kullanılmış, çocuk nesri dramatik olaylarla zengin, ilginç süjete sahip 

masal-dramlarla zenginleşmiş. Burada masallarımızdaki saygıdeğer yaşlılar, küp karıları, 

doğa olayları, kuşlar ve hayvanlar, nihayet çocuklar tek bir süjet dahilinde, tek bir çatışma 

etrafında birleştirilmiş ve gelecek fikirleri çocuk psikolojisine uygun şekilde ifade 

edebilen, estetik açıdan mükemmel eserler yaratılmıştır. 

Böylece, adı geçen dönemin çocuk nesrinin büyük, daha doğrusu önemli bir 

kısmı folklör motifleri üzerine yazılmıştır. Bu eserler konu ve problematika açısından 

çeşitli olsalar da, hepsi bir ideyaya, bir maksada yönelmiştir. Bu eserlerde sadece 

çocukları değil, hatta büyükleri bile düşünmeye boğan sorunlara değinilmiştir. Öyle ki, bu 

eserlerde manevi-ahlaki terbiye meseleleri, hayrın şer üzerinde zaferi, zahmetseverlik, 

vatandaşlık, vatan sevgisi gibi konular yer bulmuştur. 
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NEDİM’İN GAZEL BAHÇESİNDE AÇAN ÇİÇEKLER 

                      Derya AKSOY 

GİRİŞ 

 İyi bir gözlemci olan Divan şairleri, duygu ve düşüncelerini beyitlere dökerken 

çevresinde gördüğü, yaşadığı, duyduğu, dikkatini çeken hemen her şeyi, hayal dünyası ve 

şairlik gücü ile gelenek çizgisinde şiirine malzeme yapmıştır. İçinde yaşadığı toplumdan 

beslenen Divan şiirinde en çok işlenen ve yararlanan konulardan biri tabiattır. Fakat kimi 

araştırmacılar Divan şiirini toplumdan kopuk soyut bir şiir olarak değerlendirmişlerdir. 

Bu görüşü savunanlardan Abdülbaki Gölpınarlı, Divan edebiyatında tabiat konusunda 

şunları söyler: 

“Divan edebiyatı şairi, tabiatı, bizi güzellikleriyle hayran eden, 

şiddetleriyle ezen, yıkan tabiatı buğulu gözlerle görür, gördükten 

sonra gözlerini yumar ve gördüklerini kafasındaki mecazlar diline 

adapte eder de öyle yazar. Ve tabiîdir ki bu çeşit anlatılan tabiat 

tabiîlikten çıkmıştır.”(1999:92) 

Yapılan eleştirilerin aksine Divan şiirinde oldukça önemli bir yeri olan tabiat, 

genellikle Divan şairi tarafından hüner göstermek için kullanılır. Öyle ki Divan şiirinin 

temelinde belirli benzetme öğeleriyle mazmun ve motifler bulunmaktadır. Divan şairleri 

şiirlerinde kullandıkları benzetmelerde, mazmun ve motiflerde sıklıkla doğa 

güzelliklerinden yararlanırlar (Batislam, 2005: 1). Divan şairleri, toplum ve tabiat içinde 

yaşayan varlıklar olarak şiirlerinde tabiat ve ona ait unsurlardan biri olan çiçeklere çok 

fazla yer vermişlerdir. 

Divan şiirinin başlangıcından itibaren şairler duygu, düşünce ve hayallerini 

çiçeklerin rengi, kokusu, yaprağı, şekli ve yapısı gibi özelliklerinden yararlanarak ifade 

etmişlerdir. Genellikle bu özellikleri sebebiyle beyitlerde yer alan çiçekler baharın 

müjdecisidir; ayrılmaz parçasıdır. Kimi zaman benzetilen unsur olarak karşımıza çıkan 

çiçek motifleri, kendisinde mükemmelliği toplayan sevgilinin güzelliği karşısında ise 

kimi zaman benzeyen unsur durumuna düşerler. Divan şiiri malzemesinin büyük bir 
                                                             
 İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı 

Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  
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kısmını çiçeklerin teşkil ettiği bilinmektedir. Lamiî Çelebi’nin Bahar u Şita mesnevisi 

gibi çiçekleri konuşturan müstakil eserler de vardır. Ayrıca kasidelerin nesib kısımları da 

genellikle bahar, bahçe ve çiçek tasviriyle başlar. Sanatta çiçekler üzerindeki bu ısrar 

gerçek hayatta da çiçeklerin çok önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir (Okuyucu, 

2010: 34, 39). Divan şiiri geleneğinde bazı çiçekler önplandadır. Bunlar “gül, lâle, 

sümbül, nergis, yâsemin, menekşe, reyhân, sûsen, erguvân, nîlûfer, şebbûy, leylâk, 

zanbak, karanfil vb.”dir. Bütün bu baharın habercisi çiçeklerden, sevgilinin ya da övülen 

kişinin özelliklerini vurgulamak için yararlanılır. Divan şairi duygu, düşünce ve 

hayallerini daha etkili ve güzel bir şekilde ifade etmek için bu öğeleri kullanmıştır 

(Batislam, 2005: 2).    

18. yüzyıl Divan şiirinin zirve şahsiyetlerinden kendine has üslubu ile dönemine 

damgasını vuran ve bir çiçeğin adını verdiği dönem olan Lale Devri şairlerinden aynı 

zamanda dönemini hem yaşayan hem de yaşatan, şiire tam anlamıyla realiteyi getiren 

Nedim, yine gelenek çerçevesinde, yaşadığı hayattan ve tabiattan ilhamını alarak ve 

somut bir şiir dili kullanarak yazdığı Divanı’nın 413 (gül; 262, lâle; 63, sümbül; 29, 

nergis; 16, yâsemin; 16, menekşe; 1, reyhân; 4, sûsen; 3, erguvân; 6, karanfil; 1, nîlûfer; 

5, şebbûy; 6, leylâk; 1) beytinde çiçeklerden yararlanmıştır (Bayram, 2007: 217). 18. 

yüzyılın gazel şairi olan Nedim bunlardan gül; 96, lâle; 11, sümbül; 16, nergis; 9, 

yâsemin; 3, menekşe; 1 reyhân; 2, erguvân; 3, karanfil; 1, nîlûfer; 2, şebbûy; 4, 

leylâk;1’ine gazellerinde yer vermiştir. 

GÜL :  

Divan edebiyatının en yaygın, divanlarda en çok sözü edilen benzetme 

unsurlarından biri olan gül, hem estetik değeri ile hem de sahip olduğu çeşitli özellikleri 

ile şiirlerde kullanılmıştır. Hoş kokulu bir çiçek olan gül, renk bakımından da aynı 

derecede güzelliğe sahiptir. Tazelik ve taravet onun bir diğer özelliğidir. O, bu 

bakımlardan baharın, çemen, bağ ve bostanın en çok rastlanılan, en çok aranan ve 

buralara güzellik katan çiçeğidir. Sadece kendine has “gülzar, gülşen, gülistan” gibi 

mevki ve mahalleri vardır. Çiçeklerin sultanı olan gülün açılması; baharın geldiğine, 

tabiatı çıkıp gezme, eğlenme vaktinin başladığına işarettir. Rüzgar ve çiğ taneleri ile olan 

münasebeti ile ve divan edebiyatı mazmunlarından biri olan gül sevgili, bülbül aşık ile 

beyitlerde geçer (Tolasa, 2001: 472, 473). Ayrıca gül, gonca ve diken ile birlikte bulunur. 
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Bunlardan gonca sevgilinin güzellik unsurlarını ifade etmede teşbih unsuru olarak 

kullanılırken; diken ise olumsuzluk ifade eder. 

Hayatın tadını çıkarmak, hayattan zevk almak ve eğlenmek anlayışında olan 

Nedim’de aşağıdaki beyitlerinde baharda güllerin açıldığını, çemende güllerin güldüğünü 

yani artık baharın geldiğini ve uykulu nergisin açıldığını ve gül mevsiminde şaraba tövbe 

ettiği için pişman olduğunu söylerken güllerin açtığı, eğlencenin başladığı ve eğlence 

zamanının geldiği bahar mevsimini ifade eder:  

Lâyık mı güller açıla feyz-i bahâr ile  

Bülbül kafesde zâr u tenük hâr hâr ile    138/112   

        

Fasl-ı güldür gül açıl lâyık mıdır dest-i nigâh  

Gül-zemîn-i sînen üzre yâsemen-çîn olmaya    116/6     

   

Güldü güller açılup nerkis-i şehlâ-yı çemen  

Çeşm-i gûş oldu ümidinle ser-â-pây-ı çemen   88/1  

       

Gül mevsiminde tevbe-i meyden benim gibi  

Zannım budur ki sen de peşîmansın ey gönül    75/2    

   

Nedim gazellerinde çiçeklerden en çok “gül”ü kullanmıştır. Hoş kukusu, tazeliği, 

kırmızı rengi, şekli, güzelliği, nazlı oluşu vb. özellikleri dolayısıyla “sevgilinin 

yanağı/yüzü, dudağı, ağzı, güzelliği, boyu, teri, bedeninin kokusu, gülüşü, elbisesi” ayrıca 

“kadeh, yatak” gibi unsurların teşbih unsuru olarak karşımıza çıkan gül, bazı beyitlerde 

yüz/yanak vb. unsurlar kastedilmeksizin sevgilinin bizzat kendisi için “gül” kullanılır ve 

hatta ona bu isimle hitap edilir: “gül, gül-i ra’nâ, gül-gonca, gonce-leb”.  

Hüsnünü seyreyleyim de gördüğüm yer ol gülü  

Gülsitân olmazsa hammâm olsa da mâni' değil   74/3 
                                                             
12 Alıntılanan beyitler için bkz. Abdülbaki Gölpınarlı, Nedim Divanı, İnkılap Yay., İstanbul 2004 
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Gül gocesisin gûşe-i destâr senindir 

Gel ey gül-i ra’nâ             38/4 

 

Seni meğer ki gül-efsûn-ı nâz terletmiş 

Ki sîb-i gabgabın ey gonce-leb gül-âb kokar     16/2    

 

Hele ıyd oldu ol gül-gonca handan olduğun gördük  

Dimâğ-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük  58/1   

 

 Aşağıdaki beyitte de şair, sevgilisini ve onun sahip olduğu güzelliği ifade ederken 

Yusuf kıssasından yararlanarak Yusuf’un kanlı gömleğini kırmızı renk itibariyle gül 

renkli gömlek şeklinde tahayyül eder: 

Sensiz ey Yusuf-ı gül-pîrehenim câme-i ten  

Zahm urur cismime pîrâhen-i mesmûm gibi  142/3  

 

Her ne kadar gül, sevgilinin yerine kullanılan bir teşbih unsuru olsa da sevgili 

sahip olduğu güzellikler bakımından her şeyden olduğu gibi gülden de üstün ve yücedir. 

Öyle ki bazen gül, sevgiliyi kıskanan bir varlık olarak karşımıza çıkar. Şair aşağıdaki 

beyitte gülün etrafındaki yeşil taç yaprakların, kırmızı rengi ve açılmasından yola çıkarak 

sevgilinin yeşil elbisesini, yeşil mukaddemesi ve kırmızı fesi karşısında gülün, 

kıskançlıktan kendini parçalaması, yırtması şeklinde tasavvur etmiştir:   

   Çâk etmesin mi câme-i sebzin görünce gül  

Bak şu yeşil mukaddeme şol kırmızî fese   136/3 

   

Gazellerde gül, sevgili dışında genellikle rengi ve kokusu itibariyle sevgilinin 

yanağı/yüzüne teşbih unsuru olarak çok fazla kullanılmıştır. Birçok beyitte şair, gülü ya 

tek başına ya “gonca, penbe, berk” kelimeleri ile ya da yanak/yüz ile kurulmuş terkiplerle 
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sevgilinin yanağı arasında benzetmeler yapmıştır. “gül, berk-i gül-i ter, gül-ender-gül 

gülistan-der-gülistân, gül-penbe, gül-gonce, 'ânz-ı gül-fâm, gül-berk-i rûy-ı âl, rûy-ı 

gül-gûn, rûy-ı gül” bunlardan bazılarıdır:  

Cûy gösterdi yine âyîneveş rûy-ı güli 

Pençe-i mihr açdı hem-çün şâne zülf-i sünbüli   160/1 

 

Bana pistanlar turunç olsun heman-dem neyleyim  

Ruhları gül çeşmi bâdâm olsa da mâni' değil          74/4 

 

    Gelmiş hat-ı siyah ruhuna âh ey gönül  

Semmûr hoş yakışmış o gül-penbe altese    136/2      

 

Ayrıca gülün kendisi kadar gül yaprağı da “tazelik, taraveti incelik, narinlik” gibi 

halleri ile yanak/yüz arasında münasebet kurulmuştur: 

Gören 'izârını hatt-ı siyâh-tâb içre  

Nühüfte berk-i gül-i ter sanır kitâb içre   126/1 

 

Zaten aşığın hayalinde de sevgilinin yanağı gül bahçesi işlemesi gibidir:  

Dil-i pür nâle-i âşıkda hayâl-i rûyun  

Nakş-ı gülşen gibidir kâse-i fağfur üzre    132/5 

 

 Aşığın hayallerinde gül bahçesi şeklinde tasavvur ettiği yanaklar, gerçek hayatta 

da öpülmekten gül gül olmuştur. Burada şair hem yanağın iki tane olmasını hem de 

renginin kırmızılığını vurgularken “gül gül olmak” tabirinden yararlanmıştır: 

   Buseden gül gül olup ârız-ı âli dönmüş  

Nev-be-nev sîb-i zenahdan gül-i şeftâlüye   133/2 
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 Yanak daha çok saç ile bir arada bulunur. Bu nedenle gül-yanak ilişkisinde gülün 
yanında saç ile kurulan benzerliği dolayısıyla sümbül de çok kullanılan çiçeklerden 
biridir: 

   Bâğda zülf ü ruhun andıkça bu kimdir deyü  

Sünbül ü gül biri birinden suâl eyler beni     153/4 

 

Ayrıca sevgilinin yüzüne ait güzellik unsurlarından olan ben ve ayva tüyleri de 

beyitlerde çok sık geçer. Sevgilinin al yanağı gül yaprağı olunca beni şebbûy, saçı 

sümbül, ayva tüyleri de leylak olur:   

Bir bağdır cemâli ki gül-berk-i rûy-ı âl  

Şeb-bûyu hâl sünbül ü leylâkı zülfü hat    53/2 

 

 Göz alıcı kırmızı bir renge sahip olan erguvanın, bu özelliğine rağmen sevgilinin 

gül renkli yanağına benzetilmesine imkan yoktur; çünkü onun güzelliği geçici, sevgilinin 

gül gibi kırmızı olan yanağının rengi kalıcıdır. Bu beyitte gülün diğer çiçeklerin sultanı 

olması ve onlardan üstün olma durumundan yararlanarak sevgilinin yanağının güzelliği 

ve üstünlüğü ifade edilmiştir: 

Nice teşbîh olunsun erguvâna rûy-ı gül-gûnun  

Anun hüsnü sebük-rev rengi ammâ dâ'imâ bunun    57/1     

 

 Gül, renginin kırmızılığı, parlaklığı itibariyle şarapla da ilişkilendirilir. Aşağıdaki 

beyitte de şair, bu ilişkiden yola çıkarak sevgilinin gül olan yanağının şaraptan daha 

kırmızı, daha parlak olduğunu “gül içinde gül, gülistan içinde gülistan” olduğunu 

söyleyerek sevgilinin yanağının üstünlüğünü vurgular:  

Gülistan görmedik gül kokmadık ammâ ruhun meyden  

Gül-ender-gül gülistan-der-gülistân olduğun gördük    58/7 
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  Ancak bazen sevgilinin güzelliği karşısında gülün sahip olduğu güzellikler ikinci 

plana düşer. Şair, sevgilinin yanağının üstünlüğünü ifade etmek için sevgilinin yanağı 

karşısında gülün onun için anlam taşımadığını söyler: 

Bulamam bâğ-ı bahârın gül ü bâdâmında  

Bulduğum feyzi ruh u çeşm-i siyeh-fâmında   129/9    

 

Nedim, gül ile sadece sevgilinin yüzü/yanağı ile değil; gülün kokusu dolayısıyla 

sevgilinin teri, vücudu ve teni ile ilişki kurar. Nedim’in sevgilisinde aradığı en önemli 

özellik “naz” dır. Çok ince ve zarif hayallere sahip olan şair, sevgilisinin terini, gülün 

kokusu şeklinde ifade etmiştir: 

Bûy-ı gül taktir olunmuş nâzın işlenmiş ucu  

Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana        2/2 

   

Zaten sevgili yaradılışında bu kokuya sahiptir ve ona yakın olanlar da hem tazelik 

hem de parlaklık bakımından sevgilinin tepeden tırnağa gül gibi parlak olduğunu 

söylerler:   

Eylemiş gûyâ ki Hak îcâd cism-i nâzükün  

Eyleyüp âmîhte bûy-ı güle reng-i müli     160/3 

 

Cism-i yâkin dediler hem ter imiş hem berrak  

Tepeden tırnağa dek gül gibi billur gibi    142/3 

 

 Hatta şair de söylenenlerin yani sevgilinin bedenin gül gibi olduğunun 

doğruluğunu bizzat görmüştür: 

Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikde  

Turunç ammâ ki bilmem nice bitmiş yâsemenlikde   121/1 
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Nedim sevgilinin güzellik unsurlarından dudak ve ağzını da güle teşbih etmiştir. 

Gül, kırmızı rengi ve açılmış hali ile gülen sevgilinin kırmızı dudağını ifade eder. Dudağı 

gül olunca, ağzı da kapalılığı, küçüklüğü ve kırmızı rengi ile öne çıkan gonca olur. İşte bu 

goncanın açılıp gül haline gelmesi de gülmek olarak düşünülür:  

   Ne berk-i güldür o leb çiğnesem şeker sanırım  

Ne goncedir o dehen koklasam şarâb kokar      16/2  

 

 Dudağın gonca olarak ifade edildiği kimi beyitte de goncanın açılmasının yani 

gül olması dolayısıyla gonca gibi küçük, kapalı ve kırmızı dudaklı sevgilinin gülmesi, 

sırrının ortaya çıkması, duyulması olarak düşünülmüştür:    

Düşme cânâ dillere sırr-ı dehânın fâş edüp  

Gonce-i la'lin sakın açılmasın gül-handeye   114/2    

 

  Nasıl ki bahar geldiğinde gül ve diğer çiçekler açılır ve baharın müjdecisi olularsa 

ve bahara güzellik katarlarsa; sevgilinin de güle benzeyen ağzı, lale gibi olan yanakları ve 

nar çiçeği gibi kırmızı olan dudağı onun güzellik bahçesini süsler: 

    Versin dehân u rûy u lebin bâğ-ı hüsne zîb  

Gül faslı lâle mevsimi gül-nâr vaktidir      37/4   

 

 Sevgilinin güzelliğinde kırmızı rengi ile bu denli öne çıkan dudağı aynı zamanda 

eğlence meclisinde kahvenin ardı sıra yenilen gül tatlısı gibi kırmızı/pembe olduğu kadar 

çok da tatlıdır:   

Ol benefşî hat gelir evvelde la'l-i dil-bere  

Kahve der-peydir bezmde âdetâ gül-şekkere   110/1       
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 Aşağıdaki beyitte de şair, sevgilinin kırmızı dudağını gül tatlısına benzetir ve bu 

benzetmeyi yaparken de yine o dönemde kahvenin yanında gül tatlısı yenilmesi adetinden 

faydalanır: 

Zevk-bahş-ı hâb-ı nûşin fikr-i la'lindir senin 

Gül-şekersiz kahveyi erbâb-ı dil nûş eylemez   46/2   

 

Bunların dışında gazellerde sevgilinin boyu da güle benzetilmiştir. Bu benzerlik 

gül fidanının tazelik ve naziklik özellikleri sebebiyle kurulmuştur: 

Âfet-i can dediler gamze-i cellâdın içün  

Nahl-ı gül söylediler kâmet-i şimşâdın içün   87/1      

 

 Sevgilinin sahip olduğu bütün bu güle teşbih edilen unsurların bulunduğu yer de 

doğal olarak güllerin mekanı olan güzelliğin gül bahçesidir; öyle ki güzelliğin “gülşen” 

olarak tasavvur edilmesinin sebebi de buraya kadar anlattığımız sevgilinin güzellik 

unsurlarının gül bahçesinde bulunan güle benzetilmesidir: 

Temâşâ eyleyelden gülşen-i hüsn-i dil-ârâsın  

Nedîmâ çeşm-i ter hayretle döndü cûy-ı tasvire    122/6      

 

Gülşen-i hüsnün görün sünbül-hevâ-yı gülşenin  

Ebr-i müşkinveş dağıtdıkca nesîm ol kâküli    160/4    

 

 Sevgilinin güzelliği içinde eşsiz kokulara, renklere, tazeliğe ve nazikliğe sahip 

güllerin bulunduğu bir gül bahçesi olunca; baharın habercisi güllerin açtığı, eğlencelerin 

başladığı, meclislerin kurulduğu, seyirlerin başladığı gül bahçelerinin aşık için sevgili 

olmadan anlamı yoktur: 

Serv-i dil-cûyumdan ayrı geşt-i gülşen istemem  

Var yürü istersen ey eşk-i revan cûylarla sen     99/6        
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Yârsiz gülzâr seyri nişterdir çeşmime 

Yâr ile olunca Okmeydânıdır semmü’l- hıyât    54/5   

    

 Sevgili ve onun güzellik unsurları dışında gül, çiçek anlamında da kullanılmıştır: 

nar çiçeği, nilüfer çiçeği, badem çiçeği ve şeftali çiçeği.  

Versin dehân u rûy u lebin bâğ-ı hüsne zîb  

Gül faslı lâle mevsimi gül-nâr vaktidir     37/4 

 

Böyle zûr-ı buseden kimler kebûd etmiş aceb  

Kim lebi gül-fâmı dönmüş gonce-î nilüfere     110/4     

 

Çeşm-i gül-gûnun senin mümkin midir nergis görüp  

Hûn-ı dilden çün gül-i bâdâm rengîn olmaya   116/2 

 

Buseden gül gül olup ârız-ı âli dönmüş  

Gögerüp sîb-i zenahdan gül-i şeftâlüye   133/2 

 

LALE : 

Divan şairinin beyitlerinde açan çiçeklerden biri de laledir. Kırmızı rengi ve şekli 

dolayısıyla çeşitli teşbihler yapılmıştır. Nedim’in de divanında gülden sonra en fazla yer 

verdiği çiçek laledir. Bunda yaşadığı dönemin de etkisi olmuştur. Öyle ki o dönemde 

İstanbul’un en seçkin bahçelerini laleler süslüyor, birçok evin pencerelerinde, saksılar 

üzerinde lalelerin renkli gövdeleri sanatçı bakışları aydınlatıyordu. Lale yetiştirmek için 

bahçeler düzenleniyor, kitapçıklar yazılıyor, İstanbul’da yetişen lale cinsleri günden güne 

artıyordu. Hatta bunun için yarışmalar da yapılıyordu (Refik, 2010:32). Lale Devri şairi 

olan Nedim de bu devrin bütün zevk ve ihtişamını sarayın ve halkın laleye olan 
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düşkünlüğünü bizzat görmüştür. Laleyi şiirlerinde bir teşbih unsuru olarak kullanan şair, 

lalenin kırmızı rengi ile sevgilinin yanağı/yüzü arasında benzerlik kurmuştur: 

Nedim reng-i bahârân o lâle-ruhsârın  

Zamân-ı şermde bir katre-i çekîdesidir    22/6 

 

Versin dehân u rûy u lebin bâğ-ı hüsne zîb  

Gül faslı lâle mevsimi gül-nâr vaktidir     37/4 

 

 Sevgilinin yanağı dışında lale, şekli ve kırmızı rengi sebebiyle şarap kadehi 

olarak da tasavvur edilmiştir: 

Bahâr kim güle bir câm-ı lâle-gun sundu  

Nihâl-i kaddin amin neş'e-i residesidir    22/2     

 

Lâleler sâgarların pür kılmak ister sâkiyâ  

Ben dahi muhtâc-ı lûtf u tâlib-i ihsânınam   86/5 

 

 Aşağıdaki beyitte de lalenin kırmızılığını işaret etmek için “ciğer kanı” tabiri 

kullanılarak lale ciğer kanıyla renklenmiş şarap dolu bir kadehe teşbih edilmiştir: 

Gayre sâgar sunduğun sâkî görüp kâil midir  

Lâleveş câmım ciğer kanıyla rengîn olmaya   116/7  

 

 Şair aşağıdaki beytinde de hüsn-i talil sanatından yararlanarak lalenin kırmızı 

renge sahip olmasını onun, sevgilinin beline sarılan kırmızı şalı görünce kıskançlıktan 

baştan ayağa kan olması sebebine bağlar:  

Lâlenin reşk ile hûn olduğu ser-tâ-be-kadem  

O miyâne sanlan kırmızı şâlindendir    19/2 

 Ayrıca lalenin içindeki siyahlık da yara şeklinde ifade edilmiştir: 
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Dem mi var zebân-ı gül derdinle hûnîn olmaya  

Hasret-i hâlinle dâğ-ı lâle müşkîn olmaya  116/1 

      

SÜNBÜL : 

 Nedim’in gazellerinde gülden sonra en fazla kullandığı çiçek sünbüldür. 

Genellikle siyah sünbül rengi, kokusu ve kıvrımlı, dağınık şekli ile sevgilinin saçı ve ayva 

tüyü arasında münasebet kurulmuştur. Aşağıdaki beytinde vuslata eren şair sevgilisinin 

saçlarını sünbül bahçesine teşbih eder ve kucağında döndükçe sünbül kokusunu 

hissettiğini ifade eder. Burada sünbül, hem renk hem koku itibariyle hem de saçın 

çokluğunu vurgulamak için sünbül bahçesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır; diğer beyitte 

de şair, sevgilinin sünbüle benzeyen saçlarının onu sevinçten perişan ettiğini ifade eder: 

Dimağım tutdu bûy-ı sünbül âgûşumda döndükçe  

Meğer kim duşunun üstünde bir sünbül-sitan vardır   43/3 

 

Nükhet-i gîsû ile geldin bize âh ey sâkî  

Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-kâm etdin beni   158/3   

       

 Öyle ki sevgilinin saçları onun sahip olduğu güzellik bahçesinde açan bir 

sünbüldür: 

Ey turra bâğ-ı hüsnde sünbül müsün nesin  

Ey hâl-ı fitne yohsa karanfül müsün nesin    73/1  

 

 Sevgilinin güzellik unsurları bir güzellik baharı olunca sarığının ucundan görünen 

saçları da baharda açan sünbül gibidir: 

     Ben bu gün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim  

Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi   161/3      
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 Sünbül ile sevgilinin saçı arasında renk açısından benzerlik kurulması ikisinin de 

siyah olmasıdır. Sünbül, saçın daha çok yanakla bir arada bulunması dolayısıyla ve 

yanağın da güle teşbih edilmesiyle, çiçek olarak en çok gül ile birlikte tasavvur edilir. 

Ayrıca şair, sevgilinin beyaz yüzü ve siyah saçları arasında tezat sanatı yapmak için de 

saç ve yüzü birlikte kullanılır. Aşağıdaki beyitlerde de sevgilinin yanağı gül, saçları 

sünbüldür:   

Bir bağdır cemâli ki gül-berk-i rûy-ı âl  

Şeb-bûyu hâl sünbül ü leylâkı zülf ü hat   53/2    

 

Bâğda zülf ü ruhun andıkça bu kimdir deyü  

Sünbül ü gül biri birinden suâl eyler beni    153/4 

 

    Cûy gösterdi yine âyîneveş rûy-ı güli 

Pençe-i mihr açdı hem-çün şâne zülf-i sünbüli  160/1     

 

 Rüzgar, sevgilinin saçlarını dağıtması ve dağıttıkça kokusunun etrafa yayılması 

yönüyle saç ile birlikte anılır. Aşağıdaki beyitte şair, rengi, boğum boğum olması ve 

rüzgardan etkilenmesi bakımından saç ile sünbül arasında benzerlik kurar: 

Gülşen-i hüsnün görün sünbül-hevâ-yı gülşenin  

Ebr-i müşkinveş dağıtdıkca nesîm ol kâküli    160/4  

 

 Sevgilinin saçı ve kahkülü dışında perçemi de sünbüle benzer. Öyle ki şair, 

aşağıdaki beyitte sevgilinin perçeminin benzerini geçen sene sünbül zamanları gördüğünü 

söyleyerek ikisi arasında benzerlik olduğunu vurgular:  

Ol perçemin nazîrini hâtırda mı gönül  

Görmüş idin geçen sene sünbül zamanları   147/3  
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 Sevginin ayva tüyleri de rengi ve kokusu itibariyle sünbüle teşbih edilir:    

 Hat sanmanız ruhundaki yazmış debîr-i sun'  

 Bir al kâğıd üstüne sünbül kasidesin   105/2         

        

Hattın ki reşk-i fasl-ı bahârân olup gelir  

Sermâye-bahş-i sünbül ü reyhan olup gelir    35/1  

 

 NERGİS :       

 Eğik başı, kırmızı tohumları, yeşil yaprakları olan nergisin beyitlerde yer 

almasına sebep olan özellikleri, şekli ve uyku veren kokusudur. Şekil bakımından göz ile 

gösterdiği benzerlik ve uyku verme özelliği, sevgilinin mahmur ve baygın gözleri için 

benzetme unsuru olmasını sağlar (Sefercioğlu, 2001: 437).  

Nergis, genellikle mestlik, uykululuk ve bir bakış hali içinde karşımıza çıkar. Bu 

özellikleri, onun yapısında var olduğu bilinen narkotik unsura ve bu arada kapanmayan 

bir gözü andırmasına dayanmaktadır. Yine bu özelliklerine dayanmak üzere ona 

mahmurluk, uykusuzluk ve hastalık halleri de yüklenir (Tolasa, 2001: 481). Aşağıdaki 

beyitlerde de şair, nergisin mest ve uykulu özelliklerini ifade eder: 

Ne bezmde şeb-zindedâr-ı sohbet idin  

Henüz nergis-i mestinde bûy-ı hâb kokar    16/3   

    

 

    Sünbül âşüfte olur hâb-ı perişânından  

Nergis-i mesti ki gülşende vara uyhuya   133/5  

 

 Aşağıdaki beyitte de mahmur, yarı açık ve şekli itibariyle hasta nergise benzeyen 

sarhoş sevgilinin gözleri, aşığı kadehlerin dönüşü yani sürekli şarap içmek kadar onu 

etkilemiştir:  
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Gerdiş-i sâgar kadar hâlet verirdi âşıka  

Tıfl iken ol mest-i nâzın nergis-i bîmâresi  159/3  

 

 Nergis, sahip olduğu özellikler bakımından “şehla” sıfatı ile birlikte kullanılır:  

   Güldü güller açılup nerkis-i şehlâ-yı çemen  

Çeşm-i gûş oldu ümidinle ser-â-pây-ı çemen  88/1    

 

 Yine nergis, içinde kırmızı tohumlar bulunması sebebiyle kan dolu, kızarmış bir 
göze benzer:        

Aceb mi kebk-i şâhin-dîde veş dil piç ü tâb olsa  

Süzüp ol nergis-i pürkân bir kez geçdi yanımdan   95/3  

 

 ŞEB-BÛY :  

 Gazellerinde dört beyitte yer alan şeb-bûy, kokusu ve rengi sebebiyle sevgilinin 

dağınık saçına ve yüzündeki bene teşbih edilmiştir: 

   Seyret beyaz fesde o zülf-i mu'anberi  

Şeb-bûyu gör ki berk-i semenden kabâsı var    24/3   

 

Bir bağdır cemâli ki gül-berk-i rûy-ı âl  

Şeb-bûyu hâl sünbül ü leylâkı zülfü hat   53/ 

 

ERGUVAN:  

 Nedim’in gazellerinde üç beyitte yer verdiği erguvan, kırmızı rengi itibariyle 

kadeh ve sevgilinin yanağı şeklinde karşımıza çıkar:  

     Gelir ol şûh-ı nâzende iki desti yine kande  

Bir elde sâgar u bir elde câm-ı erguvan tutmuş   50/7 
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Beni handân olur zannetme kasd-ı 'işret etdikçe  
 
Eder der-yûze-yi hun dîde câm-ı erguvânımdan   95/5 

 

 Sevgilinin güzelliği söz konusu olunca ondan üstünü yoktur. Şair de aşağıdaki 

beytinde sevgilinin gül renkli yanağının erguvana benzetilemeyeceğini çünkü onun 

güzelliğinin geçici, sevgilinin renginin/güzelliğinin kalıcı olduğunu söyleyerek sevgilinin 

yanağının üstünlüğünü ortaya koyar: 

Nice teşbîh olunsun erguvâna ruy-ı gül-gûnun  

Anun hüsnü sebük-rev rengi ammâ dâ'imâ bunun   57/1 

 

 Buraya kadar bahsedilen çiçeklerin dışında Nedim’in gazellerinde çok az 

kullandığı çiçeklerden reyhan; koyu rengi, kokusu ve şekli sebebiyle sevgilinin saçı ve 

ayva tüyleri için,  

Hayâl etdikçe rûyun tâ seher ol dâmen-i zülfe  

Sarıldı rişe-i reyhan gibi hâb-ı perişânım    83/3 

 

Hattın ki reşk-i fasl-ı bahârân olup gelir  

Sermâye-bahş-i sünbül ü reyhan olup gelir  35/1 

 

Leylak; rengi itibariyle sevgilin ayva tüyleri için, 

Bir bağdır cemâli ki gül-berk-i rûy-ı âl  

Şeb-bûyu hâl sünbül ü leylâkı zülfü hat   53/2 

 

 Karanfil; rengi dolayısıyla sevgilinin beni için,  

   Ey turra bâğ-ı hüsnde sünbül müsün nesin  

Ey hâl-ı fitne yohsa karanfül müsün nesin   73/1 
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 Nilüfer; sevgilin öpülmek moraran dudağı için, 

   Böyle zûr-ı buseden kimler kebûd etmiş aceb  

Kim lebi gül-fâmı dönmüş gonce-î nilüfere   110/4 

 

 Menekşe; rengi sebebiyle sevgilinin ayva tüyleri için, 

   Ol benefşî hat gelir evvelde la'l-i dil-bere  

Kahve der-peydir bezmde âdetâ gül-şekkere   110/1 

 

 Yasemen ve semen; beyaz rengi ve kokusu itibariyle sevgilinin vücudu ve saçı 

için teşbih unsuru olarak kullanılmıştır: 

   Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikde  

Turunç ammâ ki bilmem nice bitmiş yâsemenlikde  121/1 

 

Bul Nedîmâyı ararsan o keman ebrunun  

Ebrüvânında yahud zülf-i semen-sâyında   131/5 

 

 Sonuç olarak Nedim’in gazellerinde çiçeklerin genel anlamlarıyla çok az 

kullanılıp daha çok renk, koku, şekil gibi sahip oldukları özellikleri bakımından özellikle 

sevgili ve onun güzellik unsurları için teşbih unsuru olarak kullanıldıkları görülmektedir. 

Bütün bu beyitlerden şairin ne derece iyi bir gözlemci olduğu ve tabiat ile hayal gücünü 

birleştirerek bir üslup şairi olarak şairlik gücünü başarıyla ortaya koyduğu gözler önüne 

çıkmaktadır. 
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ARAS NEHRİ BOYLARINDA OĞUZLAR VE OZAN DEDE KORKUT 

Sait KÜÇÜK 

 

OĞUZLAR 

 

 Anı Şehri’nin şen ve vilayet merkezi olduğu zamanlarda yazıldığı anlaşılan 

Bahrül Ensab’da Oğuzların Hazreti İsa’dan önceleri Aras ve Kür boylarına yerleştiği, 

Küçük-Arsaklılar ülkesinde Hıristiyanlığı yayarak “Oğuz Kilisesi”ni kurdukları 

kaydedilmektedir.(1) 

 

 Gök-Alp Han’ın ölümünden sonra, oğullarından Kaydur Han ve Turmış Han 

memleketlerini taksim edip her biri bir vilayete Han olurken karındaşları Bayundur-Han 

hısımlarıyla Horasan’dan Anı’ya, Kars’a göç ile gelip yerleştikleri belirtilmiştir. 

 

 Oğuz Taifesi’nden Kazan Han’ın Bayındur Han’ın veziri olduğu, aralarında Taş-

Oğuz, İç-Oğuz Beyleri olarak anıldıkları İç-Oğuz Beyleri’ne Kazan Han, Budak Bey, 

Yagan Bey, Şam Soldin Bey, Bayarak Bey, Kara-Konak Bey, Taş-Oğuz Beyleri’ne 

Oravaz Koca, Dondar Bey, Aman Bey, Avşar Bey, Dokar Bey, Rustam Bey denildiği, 

Dede Korkut (Anak oğlu Kirkor)’un şeyhleri olduğu yazılıdır. 

 

 Bu Oğuzlar’ın şimdiki Kars ilinin doğusunu teşkil eden Kağızman Ağcakale 

(Yaylak) ve Sürmeli Karakalesi’ni (Kışlak) merkez edindiği ve Bayındur Han sülalesinin 

güveyisi Salur-Kazan Han hanedanına tabi oldukları belirtilmiştir. Bu da Milattan 

önceleri ve sonraları Türklerin Azerbaycan, Gürcistan ve Doğu Anadolu ülkelerinde 

yaşamış olduklarını belirlemektedir. Bu bilgileri edindiğimiz destanlar ise Küçük-Arsaklı 

tarihinin destanı hatıralarından ibarettir. diye yazılıdır.(2) 

 

 Yine Bahrül-Ensab’da Oğuz Taifesi’nin Horasan’dan azimet edip Anı’ya, Kars’a 

geldikleri, Gürcistan, keferesiyle cenge tutuşup Tiflis’i aldıkları zaman şu söz ile 

tarihlenmiştir: “Ol tarihte İsa aley-h-is-selam göğe çıkıp bizim peygamberümüz’den nişan 

yoğ idi” (3) 

                                                             
 Sait Küçük, Halk Ozanı ve Araştırmacı Yazar. 



530 
 

 

 Oğuz Taifesi’nin Büyük Arsaklı soyundan Horasan’daki kardeşlerinden ayrılıp 

Bayındır-Han önderliğinde Kars-Anı bölgesine geldiği tarih ise (M.Ö.120 ile M.S.16–

646) arasındadır.(4) 

 

 Yukarıdaki Türk (Oğuz) Milli rivayetinde, Milattan önceleri Horasandan gelip 

Anı, Kars, Tiflis ve Demirkapı-Derbend’e hâkim oldukları bildirilen Oğuzlar’ın Part 

devletini kuran Arsaklılar’dan olduğu muhakkaktır.(5) 

 

 Bunlar İsa’dan sonra Hıristiyanlık dinini kabul ederek Oğuz Kilisesi’ni kurup bu 

dini yaygınlaştırmışlardır. Oğuzlar’ın Çifte Başkentleri’nden birisi olan Kağızman 

Ağcakale’sinin günümüze ulaşan kalıntısını incelediğimizde yüksekliğinin yaklaşık 7–8 

metre, eninin ve uzunluğunun 5–6 metre olduğunu, sarımsı beyaz taşlarla örülen 

duvarlarının güney kısmındaki sarp ve sivri kayalık üzerine kondurularak dört döşe 

şeklinde değil, tandır biçiminde çevrildiğini, kale kapısının doğuya baktığını görüyoruz. 

Kapının güney tarafındaki duvarının ve tavan-kubbesinin 1950 li yıllara kadar sağlam 

olduğunu bu tarihten itibaren yıkıldığını öğreniyoruz.  

 

 Kalenin kuzey duvarının en üst kısmında edindiğimiz bilgiye göre bir desenin, bir 

Meryem Ana resminin olduğu ve bu resmin arkasında “hazine var” ihtimaliyle 

söküldüğünü gözlemliyoruz. Sökülen duvarın kalınlığı bir metre olup alaca-siyah beyaz 

kireçvari bir maddeyle kaynatılmıştır. 

 

 Batı duvarının üst yanında yan yana duran iki kırmızı kesme taş mevcuttur. Bu 

taşın birisinde büyük bir haç, birisinde küçük haç kabartması vardır. Bu haçların varlığı, 

işbu kalenin Hıristiyan Oğuzlar tarafından yapıldığının bir kanıtıdır. Oysa Dede Korkut 

Oğuznameleri yazıya geçirildiğinde anlatımlar Müslümanlaştırılmıştır. 

 

 Çadır üsluplu bu Ağcakale, bir kaleden çok ilkel bir Oğuzlar Kilisesi’ni veya 

karargâhının anımsatıyor. Biz bu yapının muhtemel Oğuzlar’ın ibadet merkezi kilise 

olduğunu tahmin ediyoruz.(6) 
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 Tarihi kaynaklar Oğuzlar’ın VI. yüzyılda, Çin’den Karadeniz’e kadar uzanan bir 

sahada bütün Türk kabilelerini bir imparatorluk halinde birleştirdiklerini, sekizinci 

yüzyıldan kalma Orhun Kitabeleri’nde Dokuz Oğuz diye anıldıklarını, Hazar Denizi 

üzerinde Sır-Derya boylarındaki topraklar üzerinde yaşadıklarını, Peçenekler ve 

Kimekler’e komşu olduklarını, Oğuzlar’dan bir bölük kabiledaşlarından ayrılarak daha 

önce kimsenin oturmadığı Hazar-Aral arasında Siyah-Kûn yarımadasına göçtüklerini, 

Karaçık Sıradağları bölgesi ve bu dağın eteğinde şehirlerinin bulunduğunu IX. yüzyılın 

ikinci yarısında Sır Irmağı dağlarının karşısında bulunan kıyılarda oturduklarını ve 

Oğuzlar’ın buralardan Müslüman topraklarına göçününün X.Yüzyılın sonuna doğru 

başladığını kaydetmektedirler.  

 

 Bu yüzyılda sayıca kalabalık bir Oğuz Zümresi batıya hareketle Emba ve 

Yayık(Ural) nehirlerini geçmiş ve Karadeniz boyundaki steplere gelmişlerdir. 

 

 XI. yüzyılda Oğuzlar büyük kitleler halinde güneye ve batıya ilerlemiştir. Batı-

Asya’da Oğuzlar yahut Türkmenler Akdeniz’e Oğuzlar’ın bir kısmı İran’ı, güney 

Kafkasya’nın güney kısmını, Küçük Asya’nın bütün kısmını ele geçirmişlerdir. XIV. 

yüzyılda Oğuz boyları Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlarıyla büyük Türkmen kabile 

ittifakları meydana getirmişlerdir. Akkoyunluların başında Bayundur Oğuz boyları ve 

idare eden hanedan bu boydan geliyordu.(7) Oğuzlar Akkoyunlular’dan sonra 

Osmanlılarla tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. 

 

 Oğuz boylarının dilinde yazılmış olan Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki yaşantının 

hangi zaman diliminde geçtiğini, Ağcakale’nin hangi tarihte yapıldığını mevcut destanı 

rivayetler ve tarihi kaynaklar ışığında tespite çalışmak gerekmektedir. 

 

 Yukarıda bahsi olunduğu gibi hikâyelerde anlatılan yaşantı, araştırmalar 

neticesinde M.Ö.120-M.S.646 ile IX-X yüzyıl dilimine yerleştirilmektedir.  

 Dede Korkut Oğuznameleri’nde geçen, Ağcakale-Oğuz Kilisesi’nin; Oğuz 

Türkleri’nin Müslümanlığa geçtikleri XI. yüzyıldan önceki Hıristiyan Oğuzlarca yapıldığı 

muhakkaktır.  
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 Oğuzlar’ın Ağcakale’yi “Yaylağ” olarak seçtikleri ve Oğuzname’lerdeki Çifte 

Başkentlerden birisi yapmaları bazı kaynaklara göre M.Ö.120 ile M.S.16–646 arası, ya da 

Orta-Asya bozkırlarından IX. yüzyılda başlattıkları göçle Anadolu’ya geldikleri ve Doğu 

Anadolu’ya yerleştikleri X.yüzyıl içerisindedir. 

 

 Kağızman’ın kuzeyinde, şimdiki Akçakale köyündeki Ağcakale bir Orta Çağ 

mimarisi olup muhtemelen İ.S. 5.yüzyıl ile IX-X. yüzyıllar arasında yapılmıştır. 

 

KAĞIZMAN’DA OĞUZLAR’A AİT YER VE KİŞİ ADLARI 

 

 AĞCAKALE 

 Dede Korkut Oğuznameleri’ndeki Çifte Başkentler’den birisi Sürmeli Karakalesi, 

diğeri ise Kağızman Ağcakalesi’dir.(8) 

 

 Bu Ağcakale Kağızman’ın kuzeyindedir. Oğuzlar’ın “Yaylağ” ıdır. Çadır üsluplu 

ve haçlı Oğuz Kilisesi kalıntısı halen mevcuttur 

. 

 Salur Kazan Tutsak Olup Oğlunun Çıkardığı Boyunu Beyan Eder adlı hikâyede 

Kazan Han “Ağcakala, Sürmelü’de at oynuttum”der.(9) 

 

 KIZILÖKÜZ 

 Ağcakale ile çok yakın bir mesafede, komşu bir köy olan Kızılöküz adının Kızıl 

Ok-uz, Oğuz’dan kalma olduğu muhakkaktır. 

 

 Oğuz adının menşei, ileri sürülen fikirlerde Oğuz sözü Ok + uz cemi edatıdır.(10) 

Böylece Oğuz sözü “boylar” demektir. Göktürklere on boydan teşekkül ettikleri için “on-

ok” denilmiştir. Ve Oğuz Eli iki kola ayrılarak bunlardan birine “Boz-ok” , ötekisine “Üç-

ok” adı verilmiştir.(11) 

 

 Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyunu Beyan Eder adlı hikâyede “Hanlar Hanı Han 

Bayındur yıla bir kere toy edüp Oğuz Beğlerin konuklarıidi. Birgün gine toy edüp attan 

aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırmışidi. Bir yere Ağ Otağ, bir yere Kızıl Otağ, 
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bir yere Kara Otağ kurdurmuşidi. Oğlu olanı Ağ Otağ’a ve kızı olanı Kızıl Otağ’a 

kondurun, kimin ki oğlu kızı yok Kara Otağ’a kondurun demişidi” denilmektedir. 

Buradaki Kızıl, kırmızıdır-aldır. Oğuznameler’de Kızıl altun, Kızıl dere, Kızıl kaftan, 

Kızıl kına, gibi adlandırmalar yer almaktadır. Kızıl Otağ ise Kızıl Çadır yani kırmızı 

çadırın dikildiği yere verilen addır. Ki bu Kızıl Otağ muhtemelen şimdiki Kızılöküz 

denen yerleşim alanına kondurulmuştur.(12) 

 

 KARAKALE 

 Oğuzlar’ın Çifte Başkentleri’nden birisi de Sürmeli’deki Iğdır Karakalesi’dir.(13) 

işbu kaleyi Oğuzlar “KIŞLAĞ” olarak inşa edip burada kışlamışlardır. 

 

 Yaptıkları kaleleri Ağca ve Kara olarak adlandıran Oğuzlar Kağızman’ın kuzey 

doğusunda Kara Güne Bey’in adıyla anılan Karagüney’ler yakınındaki kale kalıntıları 

halen mevcut olan Karakale adlı yerleşim alanını da kurmuşa benziyorlar. Kağızman’ın 

Karakale adlı bir yerleşim yeri de şimdiki adıyla Taşbilek “Karakale”sidir.(14) 

 

 BOĞATEPE 

 Ağcakale, Kızılöküz ve Kers köylerinin şimdiki yaylası olan Boğatepe 

Oğuznameler’deki Oğuzlar’ın yaylağı olan yerdir. 

 

 Sokakta oynarken ansızın karşılaştığı bir Boğa ile güreşerek onu yenip öldürdüğü 

için Dede Korkut tarafından kendisine “Boğaç” adı verilen kahramanın adı Boğaç Han 

olarak anıldıktan sonra Boğaçtepe, Boğatepe hatırasıyla yaşatıldığı düşünülebilir.(15) 

 

 OZMAN KÖY 

 Kağızman’ın kuzeydoğusunda Kabakom köyü ile Yukarı Karagüney arasındaki 

bu yerleşim alanı halk tarafından Ozman Köy, Omdan Köy, Osman Köy olarak telaffuz 

edilmektedir. 

 

 Otman-Oğlu ise Oğuzname’de geçen adlardandır. Bunun zengin bir tasviri var. 

“Yağu görse yardumlu, düşman görse durumlu, Türkistan’ın direği, türlü kuşun yavrusu, 

güçlünün gücünü kıran, güçsüze malın veren Otmanoğlu” bu alkışta Salur Kazan’ın 
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alkışını alan ve bu alkışların yapıldığı “Otman-Oğlu adına bakılarak bu Otman-Oğlu’ndan 

Osman Bey soyunu anlamak belki de üzerinde durulmaya değer bir mevzudur. 

 

 KABAKOM 

 Kağızman’ın kuzeydoğusunda yer alan bir yerleşim alanı, bir köydür. Bu ad Dede 

Korkut’taki Kabak Han veya yeri belirlenememiş Kom ile alakalı olabilir. 

 

 Oğuznameler’de “Kaba” sözcüğü de çok geçmektedir. Kabakom’a bu ad Kom’un 

büyük olmasından dolayı verilmiştir. Bu köyün doğusunda “Ozmanköy’ü vardır.  Köyün 

şehir olduğu ve harabelerin bulunduğu bilinmektedir. Köyün güneyinde Asathan-

Basathan mezrası mevcuttur. 

 

 Kabak Han adı Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü hikâyede geçer.(16) Kom mana 

olarak “davarların eğlenildiği yer”dir. Araştırmacıların tespit edemediği yer ister 

Kapakhan’dan gelsin ister “Kaba”, “Kom” dan gelsin şimdiki adıyla “Kuruyayla” olan bu 

Kabakom’dur. 

 

 MAMAKAR 

 Kağızman’ın Kuloğlu köyü güneyinde bulunan Mamakan-Mamak Han veya 

Mamakar adıyla anılan dağlar ve yerleşim alanı yaylaklar Oğuznameler’deki Basat’ın 

Tepegöz’ü öldürdüğü hikayede Tepegöz elinde helak olan Oğuz Beylerinden Mamak’tan 

ad almışa benziyor. Mamak’ın sıfatı Demir Donlu’dur.(17) 

 

 AZATHAN 

 Kabakom köyünün güneyinde bulunan ve halkın dilinde Azathan-Asathan olarak 

söylenen bir mezra’dır. Bu mezranın adı önceleri Basat Han olup sonradan Azathan’a 

dönüşmüş olabilir.  

 

 Oğuznamaler’de Dış-Oğuz Beylerinden Aruz-Oğlu Basat Tepegöz’ün geçtiği 

hikâyenin onu öldüren kahramanı olarak geçmektedir. 
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 ENCEHAN 

 Kağızman’ın ilk yerleşim alanı Toprakkale’nin altında ve Aras Nehri’nin 

üzerindeki Ence Han mevkisi bugün yine aynı adla anılmaktadır. 

  

 Bu yer adını Dede Korkut kitabındaki İç-Oğuz Beylerinden Dış-Oğuz’dan Alp 

Rustem’in karımı olarak görünen, Salur Kazan’ın okçusu bilinen Kozan Ense Koca-

Oğlu’ndan almışa benziyor. İlkin Ensa Han, sonradan Ence Han’a dönüşmüştür.(18) 

 

 DELİLER 

 Bu yer Kağızman’ın kuzey doğusunda Yukarı Karagüney ile Aras Nehri arasında 

bir mezradır. Harabeler ve Komlar bulunmaktadır. Dede Korkut Oğuz Beylerinden 

Dumrul (Delu), Evren (Delu), Kara Budak (Delu), Kaçar (Delu) olarak geçmektedir. 

 

 ALACA ATLI 

 Kağızman’ın tam batısında, Karakale Köyü altında harabelerle dolu olan bir 

yerleşim alanıdır. Bu yer Aras Nehri yakınında olup Alaca Atlı adıyla anılmaktadır. 

 

 Oğuznameler’in “Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı” boyunda Karacuk 

Çoban’la söyleşen Kazan’ın soylamasında “Alaca Atlu Karaca gavur ordamı yağma 

etmiş”demektedir. 

 

GÖĞSÜGÜZEL 

 Kağızman’ın tam doğusunda Huykesen Ziyaret Tepesi’nin altında olan bir yerdir. 

Göğsügüzel mevkisinde birde Kümbet mahallesinin mezarlığı mevcuttur. Burası da 

Göğsügüzel Mezarlığı olarak adlandırılır. Bu yerde kazılan mezar yerinden eskiden kalma 

iskelet ve kafatası çıkmaktadır.  

 

 Oğuznameler’deki Kazan Bey’in oğlu Uruz Bey’in Tutsak olduğu hikayede Burla 

Hatun’un Kazan’a soylamasında “Göğsü güzel kaba dağlar önünde ava çıktın” 

denilmektedir. Güneyi yabanı keçilerin bulunduğu dağlarla çevrili bu yer Göğsügüzel’dir. 
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 KAVAK 

 Kağızman’ın batısında Demirkapı’dan sonraki birinci büyük dereye ismini veren 

Kavak’ın Deresi harebelerle dolu olup eskiden çok kavaklık bir yerdi. Bu yerin kavaklığı 

Kuloğlu ormanlığına kadar uzanmaktadır. Buranın kavağı “Ağ Kavak” olarak 

adlandırılan bir diğer adıyla “Yabani dağ kavağı”dır. 

 

 Oğuznameler’de Bamsı Beyrek boyunun bir soylamasında “Ağ ormana girmişsin, 

Ağ kavağın budağından yırgayuban geçmişsin” denilmektedir.(19) Bu hikâyenin Anadolu 

sözlü geleneğinde yaygın olarak yaşayan varyantı da Banı Çiçek’in yerine geçen Ak 

Kavak kızının Anadolu aşk hikâyelerinin bilinen bütün ünlü kadın kahramanlar arasında 

yer aldığını ve bir türkü de “Ak Kavak kızıdır Bey Böyrek’in dengi” diye 

bildirilmektedir. 

 

 ÇİÇEKLİ 

 Kağızman’ın güney batısında Zerabhane ile Körpınar köyleri arasında bir 

yerleşim alanıdır.  

 

 Bamsı Beyrek hikâyesinde Han olarak sıfatlanan ve baş yeri olan Banı Çiçek Bay 

Bican Bey’in kızı olarak geçmektedir. Banı Çiçek’in Çiçekli adıyla alakası düşünülebilir. 

Kazan Han’ın anasının adı da Çiçekli’dir.  

 

 MELİK 

 Kağızman’ın batısında Kuloğlu köyünün güneyinden gelen Kaput Deresi’nin 

sağında yer almaktadır. Köylülerin yazın ilk yaylak yeri olup sıcaklar çökünce ikinci 

yaylak yerini Çukurçam sağlar. 

 

 Melik adı Oğuznameler’de Kafir Beyleri olarak Arslan Melik (kara), Boğacuk 

Melik, Kara Tekür Melik, Kara Tüken Melik, Kıpçak Melik, Sandal Melik (sofu), Şökli  

Melik adlarıyla geçmektedir.(20) 
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 AĞ MELİK ÇEŞME 

 Bu çeşme Kuloğlu köylülerinin “ilk Yaylağ” yeri olan Melik’ten doğup Kaput 

Deresi boyunca akan bir sudur. Bu suya köylüler Ağ Su-Beyaz Su, Melik Çeşmesi 

diyorlar. Bu su içme suyu olarak depolanıp köyün su ihtiyacını karşılamaktadır.(21) 

 

 Ağ Melik Çeşme, Dede Korkut kitabında bir yerde, Kazan’ın evi yağmalandığı 

hikâyesinde, Eylek Koca-Oğlu Alp Eren’in alkışında geçer.(22) Bu yer adının Melik 

Çeşme’yle alakalı olduğunu sanıyoruz. 

 

 KAZAN ŞEHRİ VE KAZAN DERELERİ 

 Kağızman’ın kuzey doğusundaki Kabakom ile Yukarı Karagüney arasında 

bulunan Ozmanköy’ün üst bölümündeki uçuk kayalıklar ve içindeki yerleşim yeri Batık 

Kazan Şehri olarak adlandırılmaktadır.  Kazan Dereleri adı ise Karabağ ile Kers köyleri 

arasındaki derelere verilmektedir.  

 

 Salur Kazan Han, Oğuzlar’ın Üçok kolundan Salur boyundan gelen Ulaşbey’in 

oğludur. Kazan Bey’in anasının adı Çiçekli’dir. Dede Korkut hikayelerinin Bayındır 

Han’dan sonra ki ikinci önemli şahsiyetidir.  Hikayelerde “Ulaşoğlu ol erenlerin aslanı, 

tüllü kuşun yavrusu, Han Uruz’un ağası, Bayındur Han’ın güveğisi, Kalın Oğuz’un 

devleti, kalmış yiğit arkası Salur Kazan Han”, “Kalın Oğuzun paşası, Kara Güne’nin 

kardaşı, Kara Budak emmisi, Han uruz’un babası Salur Kazan Bey” olarak geçmektedir. 

 

 Kazan Han bütün savaşlarda başa dövüşür. Destanların baş kahramanıdır. Kazan 

Han’ın karısı uzun boylu Burla Hatun Bayındur Han’ın kızıdır. Salur Kazan tutsak olup 

oğlu Uruz çıkardığı boyunu beyan eder adlı hikayenin dördüncü soylamasında Kazan 

Han:  

Arkıç kırda döndürdüğüm 

Mere kafir senin baban  

Şakağında imrendiğim 

Senin kızın gelinin 

Ağca-Kala, Sürmelü de at oynattum 

Atla Karun Eli’ne çapkun yettüm 
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Demektedir. Kazan Han Kağızman Ağcakale’sinde at oynattığını kendi diliyle beyan 

etmektedir.  

 

 Ebulgazi Bahadır Han ise Şecere-i terakime adlı eserinde  “Kazan Alp bizim 

peygamberden üç yüz yıl sonra idi” diyerek dokuzuncu, onuncu asırlarda yaşadığını 

bildirmektedir.  “Ve yine Salur Kazan Kayı Korkut Ata ile bir zamanda idi. Korkut 

Ata’nın Salur Kazan Alp’ı methedip söylediği manzume şudur: Yedi hanelik şiirin son 

hanesi:  

 

Seylah Korkut öler oldun şimdi bilgil(bil) 

O Kazan’ın devletine dua kılgil (kıl) 

Kervan gitti çok geç kaldın yola girgil (gir) 

Alplar beyler gören var mı Kazan gibi? (23) 

 

 ARZI YURDU 

 Kağızman’ın Karavenk köyünün güney kesiminde bir yerleşim alanıdır. Düzlük 

ve dağlıktır. 

 

 Yazıcıoğlu selçuknamesi’nin başındaki Oğuzname’de Efrasyaboğlu Alp arız Bey 

ve dede Korkut kitabında ise Kazan Bey’in dayısı atağızlu Arız Koca diye sıfatları 

sıralanan Arız Koca Dış Oğuz Beylerinden olup iki oğlu vardır. Kıyan Selçuk ve Basat. 

 

 Arzı Yurdu adının Xarız Alp’tan kalma olduğu evvel arız Yurdu sonradan Arzı 

Yurdu’na dönüştüğü söylenebilir. 

 

 KARAGÜNEY 

 Bu yer Kağızman’ın kuzey doğusunda, Aras Nehri’nin sol üst yakasında Yukarı 

Karagüney ve Aşağı Karagüney adlarıyla iki ayrı köy ve yerleşim alanıdır. 

 

 Kara Güne, Dede Korkut kitabında “Kara Dere ağzında Kadir-Veren kara buğra 

derisinden beşiğinin yapuğu olan, acığı tutanda kara taşı kül eyleyen, kara bıyığını 
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ensesinde yedi yerde düğen, erenler evrenli, Kazan Bey’in kardaşı” olarak nitelenmiştir. 

Salur Kazan’dan sonra ve Salur Kazan’a ait bütün hikâyelerde onun birinci yardımcısı 

olarak önemli rol oynar. İç Oğuz’un sayılı beylerinden olan Kara Güne Salur Kazan’dan 

sonra destanların ön sırada kişisi olarak sayılmaktadır.(24) 

 

 Karagüney’lerin ismi önceleri Kara Güne olarak anılıp sonradan “y” harfini 

alarak Kara Güne-y olarak çıkmışa benziyor. 

 

 ALADAĞ 

 Kağızman’ın kuzey batısında bulunan Aladağ’ın yüksekliği 3138 metredir. Civar 

köylerin yaylağı durumundadır. Genellikle otsu bitkilerin bulunduğu Aladağ’da yer yer 

ardıç ve meşelerde bulunmaktadır. Aladağ eteklerindeki Camuşlu köyünde M.Ö.12.Bin 

yıllık “Yazılıkaya” kaya resimlerinde geyikler, yabani dağ keçileri çizilmiştir. Bu da 

gösteriyor ki o dönemlerde Aladağ ormanlıktır. İşbu hayvanlar bu ormanlık Aladağ’da 

barınmışlardır.  

 

 Dede Korkut Oğuznameleri’nde “Kam Büre Beg oğlu Bamsı Beyrek boyunda 

Bamsı Beyrek adının verilmesinin ardından “Bu ad bu yiğide kutlu olsun, deyüp bu 

şenliğe Oğuz begleri hep ava bindiler. Boz aygırın çekdürdü, Beyrek bindi, ala Dağ’a ala 

leşker ava çıktı, Nagahandan Oğuzun üzerine bir sürü geyik geldi” diye devam eden 

hikâyede Yaylağ’ı Ağcakale olan Oğuzların “Avgah” yerininde Aladağ olduğu, 

“Yaylama” mevsiminde Kağızman Aladağ’ı olduğu muhakkaktır.(25) 

 

 BİCAN GÖLÜ 

 Kağızman’ın kuzey doğusundaki Kers köyünün doğusunda, Kers ile Akdam 

köyleri arasında ve Rızvan mezrası üst yanında bulunan bu küçük gölün adı Bican Gölü 

olarak adlandırılmaktadır. 

 

 Ala Dağ’a leşker çekip ava çıkan Oğuz Beylerinden Bamsı Beyrek avını 

kovalarken o yerde gök çayırın üzerine bir kırmızı otağ dikildiğini görür. İşte bu otağ 

“Bay Bican kızı Banı Çiçek otağıymış ki Bamsı Beyregün beşik kertme nişanlusu, 
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adahlusuyıdı”deniliyor ve Bican adı bu bahiste böyle geçiyor.(26) Bican adı Kağızman 

Kers köyünde Bican Gölü olarak yaşatılmaktadır.  

 

 DEMİR KAPI 

 Bu yer Kağızman’ın batısında olup Kuloğlu köyünün ilerisinde Aras Nehri 

havzasındadır. Demir Kapı’nın güneyi Kurt Güneyi’nden Teke Bina’ya kadar uzar. 

Yanında Kartal isimli sarp kayalıklar mevcuttur. Aras yanı yerleşim alanıdır. 

 

 Oğuznameler’de Demir Kapı adından “Demir Kapı Devrendi” diye dört yerde 

bahsedilir. Kazan Bey’in oğlu Uruz Bey’in tutsak olduğu boyunda hikaye “Demur Kapı 

Dervendi’ndeki demür kapuyu kapup alan” diye devam etmektedir. Hazar Denizi’nin batı 

kıyısında da Kapılar Devrendi diye anılan bir şehir mevcuttur. Burası özellikle, benzeri 

bulunmayan surlarıyla ün salmıştır. Türkleşmiş olan şehrin Türkçe adı olan Demürkapı 

Moğollar devrinde ortaya çıkmıştır. Şimdi Dağıstan’daki Türklerin kültür merkezlerinden 

biridir. 

 

 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Demirkapı Kalesi: İlk yapıcısı İskender 

Zülkarneyndir ki, nebiliğinde ihtilaf olmuştur. Demir denmesinin sebebi: İskender 

yaptırdığı duvara, demir kapı yapıp, bekçiler koymuştu. Ta Nuşirvan asrına kadar bu 

demir kapı yerinde kaldığından kaleye (Demir-kapı) demişlerdi. Diye bildirir.(27) 

 

 Kağızman Demir kapı’sının bu Demir Kapı Kalesi ve Demür Kapı Dervendi’yle 

alakalı olacağını sanıyoruz. O yerlerden göçüp Doğu Anadolu’ya yerleşenlerce taşınmış 

bir isim olma ihtimalinin yanı sıra bir geçit olarak yapılmış bir Demir Kapı olduğu da 

varsayılabilir. 

 

 ESKİ – KISLAK AĞCAKALE 

 Bu yer Kağızman Ağcakale’sinin “Kışla” yeridir. Kers’in batı yanında yer alan 

Ormeli’nin üst yanında bir aran yerdir. Eski harabeler ve eski mezarlıklar mevcuttur. Bu 

yer şimdi örendir. Ağcakale köylüleri tarafından kışla olarak kullanılmaktadır. 
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 Eski-Kışlak Ağcakale’nin Oğuzlar tarafından kışlandığı da muhakkaktır. 

Buradaki derelerde Aras Nehri’ne ulaşıncaya kadar “Kazan Dereleri” olarak anılmaktadır.  

 

 AĞDAM 

 Kağızman’ın kuzey doğusunda yer alan bu yerleşim alanı Kers ile sınır bir 

köydür. Arazisinde yer yer kaymalar ve kabarmalar görülür. Toprak yapısındaki renk ak-

beyaz olup kireçvaridir. Bundan dolayı yapılarına Ağ-Dam denilmektedir. 

 

 Oğuznameler’de türlü yerlerde “Ağ ban eşik, Ağ ban ev, Ağ ban ev eşigi” diye 

geçer. Kazılık Koca Oğlu Yegenek Boyu adlı hikâyedeki bir soylamada “Alan sabah sapa 

yerde dikilende/Ağ ban evli/ Atlasıla yapılanda/Gök sayvanlı/Tavla tavla çekilende” gibi 

soylamalar vardır. (28) 

 

 Aras Nehri kuzeyindeki Ağdam adlı bu yerleşim alanının ilk adı Ağ ban olup 

sonradan Ağdam, daha sonra ise Akdam’a çevrilme ihtimali üzerinde durulmalıdır. 

 

 KARAKUŞ 

 Bu köy Kağızman’ın kuzey batı kesiminde, Aras Nehri üst yanında bir yerleşim 

alanı olup bir tepe üzerinde kurulmuştur. Ağveren ve Karakale’yle komşu bir köydür.  

 

 Dede Korkut Oğuznamelerinde Karakuş bir kartaldır. Tüylerinin renginden dolayı 

“kırçıl, tekir” anlamına “çal” sıfatı verilerek Çal-Karakuş denilmiştir. Bir soylamada 

“Cümle kuşlar sultanı Çal-karakuş” diye geçer. “Kara”larla çok yerlere ad veren Oğuzlar 

şimdiki Karakuş köyüne de isim vermişe benziyor.(29) 

 

 KARACUK DAĞI 

 Kağızman’ın Çengilli köyünde bulunan bu dağ Karakale’nin de kuzey batısında 

olup Karacuk Mevkisi, Karacuk-Korucuk Dağı diye anılır. Aladağ’ın bitişiğindedir. Aynı 

mıntıkada sazlık olan Dana Göl ve Papak Göl mevcut olup Çengilli’nin Deniz Gölü’ne 

nazaran küçüktürler.(30) Oğuznameler’de Karacuk adı Karacuk Çoban olarak onbeş 

yerde geçmektedir. Karacuk Çoban’ı Kazan Bey’de kâfirler de “otuz çobanın ulusu” 

olarak nitelerler.(31) 



542 
 

 

 BUDAKVEREN 

 Kağızman’ın kuzeyinde, Kötek köyü batısında bulunan Kızılveren köyünde ören 

bir yerdir. Eski harabeler mevcuttur.(32) 

 

 Dede Korkut kitabında Kara Güne-oğlu “Delü Budak ve Kara Budak”ile anılan 

yiğit “Hamidilen Merdin kalesin depüp yıkan, demür-yaylı Kıpçak Melik’e kan kusturan, 

gelüben Kazan’ın kızını erlikle alan Kara Güne-oğlu Kara Budak” diye de anılmaktadır. 

Delü Budak denmesi de onun korkusuzluğundan ileri gelmektedir.(33) 

 

 SALAHANA KAYASI 

 Bu yer Kağızman köylerinden Yağlıca’nın bir muhit ismi olup, Çıngıl Hasan, 

Derbend ve Buzhane’nin bulunduğu alanda yer almaktadır. Yukarı Karagüney’in üst 

yanındadır. 

 

 Salhane/Salahana, sıra kayalar ve mağaraların olduğu yerdir. Taşları kat kat 

olduğundan “sal-hane” sal taşlar adlıyla adlandırılmıştır. Bir tarafı düzlük bir tarafı 

kayalıktır. Bu yer bir tepecik yerdir. (34) 

 

 Ağcakale ile Keşişkıran köyleri arasında, Keşiş Deresi de denilen derenin su 

kaynağındaki mağaralarda Tepegöz’ün yaşadığı ve mağaralarda karnını doyurduktan 

sonra Salahana denen kayalıkların üzerinde dinlendiği yöre insanından edinilen bilgiler 

ışığında ileri sürülmektedir. Bu dereden akan sular Kers’in doğusundaki Buzhane ve 

Peribaca tapınağı yakınından köy arazisine sulama suyu olarak akmaktadır. Bu dere 

boyunda çok sayı da mağara ve kayalıklar mevcuttur.  

 

 Salahana Oğuznameler’de üç yerde geçmektedir. Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü 

hikâyede Tepegöz’ün arkasını verip dinlendiği yer Salahana Kayası’dır. Hikâyedeki 

Tepegöz soylamasında:  

 

Kalın Oğuz begleri üzerime yığılup gele, deridüm 

Kaçubanı Salahana Kayası’na girem, deridüm 
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Ağır mancılık taşıla atam, deridüm” demektedir. 

 

 Basat Tepegöz’ü öldürdükten sonra hikâye de “Kalın Oğuz begleri yettiler, 

Salahana Kayasına geldiler. Depegözün başını ortaya getürdüler” diye 

belirtilmektedir.(35) 

 Dede Korkut Coğrafyası’ndaki Salahana Kayaları’nın yeri hiçbir araştırmacı 

tarafından tespit edilmemiştir. Bu yer Kağızman köylerinden Yağlıca’da “Salhana 

Kayası” adıyla anıla gelmektedir. 

 

 Keşiş Deresi su kaynağının çıktığı nokta ile döküldüğü Kers köyü arasındaki 

mağaralar  “Buzhane Mağaraları” olarak anılmaktadır. Bu mağaraların birinde yapılan 

define aramasında iki buçuk metre uzunluğunda bir cenazenin çıktığı ve bu cenazenin 

kafatasındaki bir ön dişin kalınlığının insan elindeki iki başparmak kalınlığında olduğu 

saptanmıştır.(36) 

 

 DERBEND 

 Yağlıca ile Yukarı Karagüney arasında bir geçit’e verilen addır. Karagüney’in 

hemen üst yanındadır. Yağlıca’dan Karagüney’e inerken tek geçiş noktası olup adı hala 

Derbend olarak yaşatılmaktadır. Derbend Yağlıca’nın güney kesimine düşmektedir. 

Çıngılhasan, Salhana ve Buzhane ile birbirlerine yakın aynı mevkidedir. 

 

 Oğuznameler’de Derbend adı ve yeri geçmekte olup yine Oğuzların yerleşim 

alanı ve hatıralarındandır. (37) 

 

 ÂŞIK DEDE 

 Kağızman’ın güneyinde Yankıpınar/Kızılkilise köyünün güneyinde bulunan sıra 

dağlar üzerinde, zirvede bir türbedir. Türbenin uzunluğu 8 metredir. Eni ise 2 metre 

boyundadır. Türbe mermer ile kat kat olarak yapılmıştır. Türbenin bulunduğu dağın 

zirvesi sarı mermer ile kaplıdır. Türbeye Eren, Evliya isimleri de verilmektedir. Fakat ilk 

anılan isim Âşık Dede Türbesi’dir. 
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 Türbenin bulunduğu bu dağa ad olarak “Âşık Dede” denilmektedir. Türbe 

yanında bir kaynak su çıkmaktadır. Su buz gibi soğuk ve tatlıdır. Bu su yerinde çıkar ve 

yine yerinde batarak kaybolur. Ne kadar su alınırsa alınsın eksilmez. 

 Âşık Dede Türbesi’nin güneyinde Ağrı, kuzeyinde Yesirlerin Dere, Koklar ve 

Göl Yurtları ile yaylaları, batısında Kırkpınar, Vızzik, Çemçe, doğusunda Sarıbaba 

Türbesi yer almaktadır.(38) 

 

 Bu yer ve türbedeki zatın Oğuznameler’in yapıcısı olan Dede Korkut adıyla ve 

şahsıyla alakalı olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak Oğuzlar’ın Kağızman’da 

yerleştikleri, yurt kurdukları, kale yaptıkları, bir gerçektir. Oğuzlar’ın Kağızman’da 

birçok hatırası mevcuttur.  

 

 Ozan adı 16. yüzyıldan sonra yerini “Âşık” adına bırakmıştır. Bu dağa zamanında 

Ozan Dede ve türbeye Ozan Dede Türbesi de denilmiş olabilir. Zamanla Âşık Dede diye 

de anılmaya başlanmışta olabilir. 

 

 Kağızman’da kullanılan isimler arasında Dede ve Korkut adlarına günümüzde 

dahi rastlanmakta ve çocuklara ad olarak verilmektedir. Bu da gösteriyor ki Kağızman’da 

Oğuzların ve Dede Korkut’un adları bir gelenek olarak yaşatılmakta ve yarınki kuşaklara 

intikal ettirilmektedir. 

 

OZAN DEDE KORKUT 

 

 Hayatı:  

 

 Dede Korkut, bilinen ilk Türk Ozanı. Orta Asya’da Kopuz, Anadolu’da saz diye 

bilenen çalgının mucididir. Türk coğrafyasındaki bütün ozanların piridir. 

 

Oğuz Türklerinin milli ozanı olan Dede Korkut’un hikayelerinden ve hakkındaki 

söylencelerden yola çıkılarak yaşamı M.Ö. 120 - M.S. 646 yılları arasında 

gösterilmektedir. 
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 Oğuzların yaşamına ışık tutan on iki destansı halk hikayesinin düzücüsü ve 

anlatıcısı Dede Korkut adına yüzlerce bilim adamı bir çok araştırma gerçekleşmiştir. 

Hikayelerinde geçen yer adlarının tespiti sonucu Dede Korkut’un da mensup olduğu 

Oğuz Taifesi’nin Horasan’dan ayrılıp Bayındır-Han önderliğinde Kars-Anı bölgesine 

geldiği, Kars-Kağızman Ağcakalesi’ni “Yaylağ”, Iğdır-Sürmeli Karakalesi’ni “Kışlağ” 

seçtikleri belirtilmektedir. 

 

 Dede Korkut hikayelerinden oluşan anonim derlemenin adı: Kitabı-ı Dede Korkut 

alâ Lisan-ı Tâife-i Oğuzhân (Oğuz Halklarının Diliyle Dede Korkut Kitabı) adıyla 

Dresden kitaplığında bulunan (Yarım kopyası da Vatikan kitaplığında ele geçen) tek 

yazmadır. 

 

 Eserin yazıya geçirilme zamanı 15. Yüzyıl sonlarıyla 16. Yüzyıl başları kabul 

edilir. Eser de 12 hikâye yer alır. Bunları derleyen, anlatan, yazıya geçiren kimse 

bilinmez. Her hikâyenin sonunda bir dilek ve mutluluk ortaklığını belirterek olayı 

sonuçlandıran Ozan Dede Korkut ortaya çıkar.(39) 

 

 Dede Korkut kitabının başlangıcında “Hazret-i Resul aleyhis-selam zamanına 

yakın, Bayat boyundan Korkut Ata derler, bir er koptu, Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi, 

Oğuzun içinde tamam velayeti zahir olmuşıdı, ne derse olurdu, gayibden türlü haber 

söylerdi, Hak Taala anun gönlüne ihdam ederdi. 

 

 Korkut Ata Oğuz kavminin müşkülünü hallederdi, her ne iş olsa Korkut Ata’ya 

danışmayınca işlemezlerdi” denilmektedir.(40) 

 

 Bazı kaynaklarda Dede Korkut’un Kara Hoca’nın oğlu olduğu 100 veya 295 yıl 

yaşadığı kaydedilmektedir. 

 

 Kırgızlar da Korkut Ata en büyük ermişlerden sayılmaktadır. İlk kopuz’u (sazı) 

yapan ve Şamanlara kopuz çalmayı öğreten ilk Şaman olarak belirtilmektedir. 
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 Türklerin kutsal çalgısı olan Kopuz’un ilk temsilcisi ve Oğuzların akıldâr büyük 

insanı Dede Korkut’un Hikâyeleri’nde Doğu Anadolu Oğuzları’nın komşu tekfurlar, 

Pontus kralları ile sürekli savaşlarını, aşiretler arasındaki kendi iç çatışmalarını ve bazı 

olağan üstü olayları konu alıp işleyen hikâyeler tarih gerçekleri içinde kahramanların 

insancıl ve evrensel dramlarını ustalıkla belirten, etkili, meraklı, güçlü örneklerdir.(41) 

 

 Bu hikâyelerde Bayındır Han, Salur Kazan Han ve oğlu Uruz, Boğaz Han, Basat 

Han, Arız Alp, Kapak Han, Mamak, Ense Han, Alaca Atlı, Bamsı Beyrek, Kanturalı gibi 

yiğitlerin yaşadıkları serüvenler ayrı ayrı anlatılmıştır.  

 

 Bu kahramanlar, Oğuznamelerin çifte başkentlerinden biri olan Kağızman 

Ağcakalesi civarındaki bazı yerlere isim vermiştir. Kitapta Bayındır Han’dan sonra 

başkişi olan Salur Kazan’dan söz edilerek Ağcakale’yi “Yaylağ” olarak seçtiği Aladağ’da 

ava çıktığı belirtilmiştir. 

 

 Bu hikâyelerin düzücüsü, Oğuzların bilicisi, bilgini, bilgesi olan Dede Korkut 

hakkında çok araştırma yapılmış çok çeşitli yazılar yazılmıştır. 

 

 Dede Korkut’un ölmediği hakkında da halk arasında bir inanç vardır. Kazakların 

ilahilerinden birinde:  

“Ölü disem ölü imes 

  Tiri disem tiri imes 

  Ata Korkut Evliya” 

 

denilmektedir. Bartold, metinde, eski Şaman Korkut’un ölümsüzlüğüne ait bir belirti 

görmüş ve bu inanış bakımından onu Müslüman mitolojisinin Hızır’ına benzetmiştir.(42) 

 

 Bahrül Ensab’da Oğuzların Hazreti İsa’dan önceleri Aras ve Kür boylarını 

fethedip buralara yerleşmiş oldukları, Küçük-Arsaklılar ülkesinde Hıristiyanlığı yayarak 

“Oğuz Kilisesi”ni kurmuş olan Arsaklı Karenyan Anak oğlu Kirkor, Türk destanlarında 

“Bayat boyundan Kara Koca oğlu, Oğuzların Şeyhi, Oğuz’un tamam bilicisi, aynı 

zamanda kopuz çalarak şazılık yapan, elçi giden, peygambere varıp ziyaret eden bir din 
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ulusu, hatta “Tarih-i Dost Sultan”a göre de Şaman rahipleri Bakşıların peygamberidir. 

“Atalar Sözü” adlı bir “Oğuzname”de ise “Ala-göz dev kızından doğdum ben Dede 

Korkut” deniliyor.(43) 

 Arsaklılar’ın Karen Bahlav adlı tahta geçmeden kalan kolundan Grgoryan 

mezhebi’nin kurucusu ve Anak Bey’in oğlu olarak gösterilen Keşiş-Karen adı 

Kağızman’ın Keşişkaren/Keşişkıran köyünde isim olarak yaşamaktadır. 

 

 Aziz Kirkor (Dede Korkut’un yaptığı “Oğuz Kilisesi” ise Oğuznamelerde geçen 

Kağızman Ağcakalesinde olup bu yapı günümüze kadar ulaşagelmiştir. Ağcakale’de 

oturan köylüler tarafından “Kale” diye adlandırılmaktadır. Kale diye adlandırılan tandır 

biçiminde, 4-5 metre genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip bu yapının bir duvarında 

“haç” motifli bir taş mevcuttur. Bu da şunu gösteriyor ki Dede Korkut Hikâyeleri’nde ki 

Oğuzlar Hıristiyanlık ve İsa inancıyla yaşamış, hikâyeler sonradan Müslümanlığı kabul 

etmiş Oğuzlarca Müslümanlığa ve Muhammed inancına bağlanmıştır.(44) 

 

 Anı Şehri’nin şen ve vilayet merkezi olduğu zamanlarda yazıldığı anlaşılan 

Bahrül Ensab’da Oğuzların Hazreti İsa’dan önceleri Aras ve Kür boylarına yerleştiği, 

Küçük-Arsaklılar ülkesinde Hıristiyanlığı yayarak “Oğuz Kilisesi”ni kurdukları 

kaydedilmektedir.(45) 

 

 Gök-Alp Han’ın ölümünden sonra, oğullarından Kaydur Han ve Turmış Han 

memleketlerini taksim edip her biri bir vilayete Han olurken karındaşları Bayındur-Han 

hısımlarıyla Horasan’dan Anı’ya, Kars’a göç ile gelip yerleştikleri belirtilmiştir. 

 

 Oğuz Taifesi’nden Kazan Han’ın Bayındur Han’ın veziri olduğu, aralarında Taş-

Oğuz, İç-Oğuz Beyleri olarak anıldıkları İç-Oğuz Beyleri’ne Kazan Han, Budak Bey, 

Yagan Bey, Şam Soldin Bey, Bayarak Bey, Kara-Konak Bey, Taş-Oğuz Beyleri’ne 

Oravaz Koca, Dondar Bey, Aman Bey, Avşar Bey, Dokar Bey, Rustam Bey denildiği, 

Dede Korkut (Anak oğlu Kirkor)’un şeyhleri olduğu yazılıdır. 

 

 Bu Oğuzlar’ın şimdiki Kars ilinin doğusunu teşkil eden Kağızman Ağcakale 

(Yaylak) ve Sürmeli şehirlerini merkez edindiği ve Bayındur Han sülalesinin güveyisi 
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Salur-Kazan Han hanedanına tabi oldukları belirtilmiştir. Bu da Milattan önceleri ve 

sonraları Türklerin Azerbaycan, Gürcistan ve Doğu Anadolu ülkelerinde yaşamış 

olduklarını belirlemektedir. Bu bilgileri edindiğimiz destanlar ise Küçük-Arsaklı tarihinin 

destanı hatıralarından ibarettir, diye yazılıdır.(46) 

 

 Yine Bahrül-Ensab’da Oğuz Taifesi’nin Horasan’dan azimet edip Anı’ya, Kars’a 

geldikleri, Gürcistan, keferesiyle cenge tutuşup Tiflis’i aldıkları zaman şu söz ile 

tarihlenmiştir: “Ol tarihte İsa aley-h-is-selam göğe çıkıp bizim peygamberümüz’den nişan 

yoğ idi” (47) 

 

 Oğuz Taifesi’nin Büyük Arsaklı soyundan Horasan’daki kardeşlerinden ayrılıp 

Bayındır-Han önderliğinde Kars-Anı bölgesine geldiği tarih ise (M.Ö.120 ile M.S.16–

646) arasındadır.(48) 

 

 Yukarıdaki Türk (Oğuz) Milli rivayetinde, Milattan önceleri Horasandan gelip 

Anı, Kars, Tiflis ve Demirkapı-Derbend’e hâkim oldukları bildirilen Oğuzlar’ın Part 

devletini kuran Arsaklılar’dan olduğu muhakkaktır.(49) 

 

 Bunlar İsa’dan sonra Hıristiyanlık dinini kabul ederek Oğuz Kilisesi’ni kurup bu 

dini yaygınlaştırmışlardır. Oğuzlar’ın Çifte Başkentleri’nden birisi olan Kağızman 

Ağcakale’sinin günümüze ulaşan kalıntısının yüksekliği yaklaşık 7–8 metre, eni ve 

uzunluğu 5–6 metre kadardır. Sarımsı beyaz taşlarla örülen duvarlarının güney 

kısmındaki sarp ve sivri kayalık üzerine kondurularak dört döşe şeklinde değil, tandır 

biçiminde çevrildiğini, kale kapısının doğuya baktığını görülmektedir. Kapının güney 

tarafındaki duvarının ve tavan-kubbesinin 1950 li yıllara kadar sağlam olduğu bu tarihten 

itibaren yıkıldığı söylenmektedir.  

 

 Kalenin kuzey duvarının en üst kısmında bir desenin, bir Meryem Ana resminin 

olduğu ve bu resmin arkasında “hazine var” ihtimaliyle söküldüğü belirtilmektedir. 

Sökülen duvarın kalınlığı bir metre olup alaca-siyah beyaz kireçvari bir maddeyle 

kaynatılmıştır. 
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 Batı duvarının üst yanında yan yana duran iki kırmızı kesme taş mevcuttur. Bu 

taşın birisinde büyük bir haç, birisinde küçük haç kabartması vardır. Bu haçların varlığı, 

işbu kalenin Hıristiyan Oğuzlar tarafından yapıldığının kesin bir kanıtıdır. Oysa Dede 

Korkut Oğuznameleri yazıya geçirildiğinde anlatımlar Müslümanlaştırılmıştır. 

 

 Çadır üsluplu bu Ağcakale, bir kaleden çok ilkel bir Oğuzlar Kilisesi’ni veya 

karargâhının anımsatmaktadır. Bu yapının büyük ihtimalle Oğuzlar’ın ibadet merkezi 

kilise olduğunu tahmin edilmektedir.(50) 

 

 Tarihi kaynaklar Oğuzlar’ın VI. yüzyılda, Çin’den Karadeniz’e kadar uzanan bir 

sahada bütün Türk kabilelerini bir imparatorluk halinde birleştirdiklerini, sekizinci 

yüzyıldan kalma Orhun Kitabeleri’nde Dokuz Oğuz diye anıldıklarını, Hazar Denizi 

üzerinde Sır-Derya boylarındaki topraklar üzerinde yaşadıklarını, Peçenekler ve 

Kimekler’e komşu olduklarını, Oğuzlar’dan bir bölük kabiledaşlarından ayrılarak daha 

önce kimsenin oturmadığı Hazar-Aral arasında Siyah-Kûn yarımadasına göçtüklerini, 

Karaçık Sıradağları bölgesi ve bu dağın eteğinde şehirlerinin bulunduğunu IX. yüzyılın 

ikinci yarısında Sır Irmağı dağlarının karşısında bulunan kıyılarda oturduklarını ve 

Oğuzlar’ın buralardan Müslüman topraklarına göçününün X.Yüzyılın sonuna doğru 

başladığını kaydetmektedirler.  

 

 Bu yüzyılda sayıca kalabalık bir Oğuz Zümresi batıya hareketle Emba ve 

Yayık(Ural) nehirlerini geçmiş ve Karadeniz boyundaki steplere gelmişlerdir. 

 

 XI. yüzyılda Oğuzlar büyük kitleler halinde güneye ve batıya ilerlemiştir. Batı-

Asya’da Oğuzlar yahut Türkmenler Akdeniz’e Oğuzlar’ın bir kısmı İran’ı, güney 

Kafkasya’nın güney kısmını, Küçük Asya’nın bütün kısmını ele geçirmişlerdir. XIV. 

yüzyılda Oğuz boyları Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlarıyla büyük Türkmen kabile 

ittifakları meydana getirmişlerdir. Akkoyunluların başında Bayındur Oğuz boyları ve 

idare eden hanedan bu boydan geliyordu.(51) Oğuzlar Akkoyunlular’dan sonra 

Osmanlılarla tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. 
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 Oğuz boylarının dilinde yazılmış olan Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki yaşantının 

hangi zaman diliminde geçtiğini, Ağcakale’nin hangi tarihte yapıldığını mevcut destanı 

rivayetler ve tarihi kaynaklar ışığında tespite çalışmak gerekmektedir. 

 Yukarıda bahsi olunduğu gibi hikâyelerde anlatılan yaşantı, araştırmalar 

neticesinde M.Ö.120-M.S.646 ile IX-X yüzyıl dilimine yerleştirilmektedir. 

  

 Dede Korkut Oğuznameleri’nde geçen, Ağcakale-Oğuz Kilisesi’nin; Oğuz 

Türkleri’nin Müslümanlığa geçtikleri XI. yüzyıldan önceki Hıristiyan Oğuzlarca yapıldığı 

muhakkaktır.  

 

 Oğuzlar’ın Ağcakale’yi “Yaylağ” olarak seçtikleri ve Oğuzname’lerdeki Çifte 

Başkentlerden birisi yapmaları bazı kaynaklara göre M.Ö.120 ile M.S.16–646 arası, ya da 

Orta-Asya bozkırlarından IX. yüzyılda başlattıkları göçle Anadolu’ya geldikleri ve Doğu 

Anadolu’ya yerleştikleri X.yüzyıl içerisindedir. 

 

 Kağızman’ın kuzeyinde, şimdiki Akçakale köyündeki Ağcakale bir Orta Çağ 

mimarisi olup muhtemelen İ.S. 5.yüzyıl ile IX-X. yüzyıllar arasında yapılmıştır. 

 

 Dede Korkut hikayelerinde geçen Ağcakale adından başka, Kızılöküz, Karakale, 

Boğatepe, Ozmanköy, Kabakom, Mamakar, Azathan, Encehan, Deliler, Alacaatlı, 

Göksügüzel, Kavak, Çiçekli, Melik, Ağ Melik Çeşme, Kazan Şehri, Arzı Yurdu, 

Karagüney, Aladağ, Bican Gölü, Demirkapı, Ağdam, Karakuş, Karacuk Dağı, 

Budakveren, Salahana Kayası, Derbend, Aşık Dede Dağı gibi isimler de yine Oğuz 

Türklerinin hatırası olarak Kağızman ilçesinde yaşatılmaktadır.  

 

 Dede Korkut’un türbesi olarak bir çok yerde bir çok mezar gösterilmektedir. 

Kağızman’da da Aşık Dede Dağı, Aşık Dede Türbesi diye anılan bir dağ ve bir 

ziyaret/mezar mevcuttur. 

 

 Aşık Dede Türbesi denilen bu türbe, Kağızman’ın güneyinde 

Yankıpınar/Kızılkilise köyünün güneyinde bulunan sıra dağlar üzerinde, zirvede bir 

türbedir. Türbenin bulunduğu dağ Aşık Dede Dağı olup 3374 metre yüksekliğindedir. 
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Aşık Dede Türbesinin uzunluğu 8 metredir. Eni ise 2 metre boyundadır. Türbe mermer ile 

kat kat olarak yapılmıştır. Türbenin bulunduğu dağın zirvesi sarı mermer ile kaplıdır. 

Türbeye Eren, Evliya isimleri de verilmektedir. Fakat ilk anılan isim Âşık Dede 

Türbesi’dir. (52) 

 

Dede Korkut Adının Anlamı: 

 

Dede: Divânü Lügati’t-Türk’te (Oğuz) baba olarak geçmektedir. Türkiye 

Türkçesinde babanın veya ananın babasıdır. Ata’dır. Ermişlere, dervişlere verilen sandır. 

Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözüdür. Torunu olan erkek, büyük babadır. 

Kor: İyice yanarak ateş durumuna gelme durumudur. Ham iken yanarak pişen, 

çiğliği bulunmayan, pişkinlik derecesine ulaşmış olandır. 

Kut: Devlet idaresinde güçtür. Yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan 

üstün kuvvettir. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet ve bereket sembolü kimsedir. 

Korkut: Büyük, korkusuz, yavuz, heybetli, becerikli, iyi, güzel, güzel huylu, 

olağanüstü sayılandır. (53) 

Dede Korkut: Oğuz Atası bir ermiş kimsedir. Oğuzlar Taifesi’nde yetkili devlet 

idarecisidir. İlahi kaynaktan beslenen rahmet ve bereket sembolüdür. Büyük ve 

heybetlidir. İyi, güzel huylu ve olağanüstü bir kişiliktir. 

 

 Eserleri:  

 

 Dede Korkut’un eserleri 15. yüzyıla kadar sözlü gelenek olarak ağızdan ağıza, 

nesilden nesile anlatılmış olup 15. yüzyıl sonlarıyla 16. yüzyıl başlarında yazıya 

geçirilmiştir. Yaşadığı yüzyıldan yazıya geçirildiği yüzyıla gelinceye kadar onun 

söylediği şiir kalıpları nesirleşmiş bir hal almıştır.  

 

Ancak hikayeler içerisinde varlık gösteren ve soylama olarak bilinen kıtalar 

incelendiğinde 7 heceli, sekiz heceli, 9 heceli, 11 heceli 15 heceli mısralar varlığını 

korumaktadır.  
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Kerem İle Aslı, Arzu İle Kamber, Ferhat İle Şirin hikayelerinde bir çok şiir 

mevcuttur. Bunlar ister Dede Korkut’da olsun ister Kerem İle Aslı gibi hikayelerde olsun 

hep karşılıklı söylemlerdir. Bunlar Dede Korkut’da Soylama olarak geçerken diğer 

hikayelerde türkü olarak geçerler. Bu şiirlerin kalıpları daha çok 8 ve 11 heceli olup Dede 

Korkut hikayelerindekilerle kıyaslandığında daha bir düzenledir. 

 

Günümüzde ki ulusal şiirimizin bu hece sayılarının Dede Korkut şiirinden geldiği 

düşünülebilir. Onun bazı şiirlerinin berceste mısraları ise akıllarda kaldığı kadarıyla 

atasözü kimliğine bürünmüştür.  

 

Dede Korkut Hikayelerinde Soylamalara gelindiğinde anlatım şöyle başlar: 

“Dedem Korkut geldi, şadılık çaldı, boy boyladı, soy soyladı, bu oğuznameyi düzdü, 

koştu böyle dedi” Burada “boy boyladı” destan söyledi, bir boyun hikayesini anlattı 

manasında, “soy soyladı” ise soyunu sopunu anlattı, kökünü araştırdı, manasındadır. (54)  

 

Girişteki anlatımın ardından Soylama söylenir. Soylama ise bir türkü veya şiir 

demektir. Dede Korkut’un hikayeleri türkülü hikayeler olup “kara hekat” veya “düz 

hekat” denilen türküsüz hikayeler değildir. Emrah ile Selvihan hikayesi gibi türkülü ve 

şiirlidir.  

 

Dede Korkut’un yazdığı şiirler, söylediği türküler bize onun hikayeleri aracılığı 

ile ulaşmıştır. Bunlar da Soylamalardır.  

 

Dede Korkut Soylamalarından Örnekler: 

 

SOYLAMA (İç Oğuza Dış Oğuza Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Boyu) 

 

Hani öğdüğümüz bey erenler? 

Dünya benim, diyenler? 

Ecel aldı, yer gizledi, 

Fani dünya kime kaldı? 

Gelimli gidimli dünya 
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Sonucu ölümlü dünya. 

Bu kara yer bizi de yiyecektir, 

En nihayet uzun yaşın ucu ölüm, 

Sonu ayrılık! (55) 

 

SOYLAMA ( Kazılık Koca-oğlu Yeğenek Boyu) 

 

Yücelerden yücesin, 

Yüce Tanrı! 

Kimse bilmez, nicesin? 

Ulu Tanrı! 

Sen anadan doğmadın, 

Sen atadan olmadın, 

Kimsenin rızkını yemedin, 

Kimseye güç etmedin, 

Her yerde teksin, 

Allah yücelerden yücesin! 

Adem Peygambere sen taç giydirdin, 

Şeytana sen lanet kıldın, 

Bir suçtan ötürü, 

Kapından sürdün, çıkardın! 

Nemrut göğe ok attı, 

Karnı-yarık balığı karşı tutan ulu güçlü Tanrı sensin! 

 

Ululuğuna sınır yok, 

Senin boyun, bosun yok, 

Gövden yok, atan yok, 

Vurduğunu büyütmeyen Ulu Tanrı! 

Ezdiğini belirtmeyen belli Tanrı! 

Yücelttiğini göğe kaldıran görklü Tanrı! 

Kızdığını yere çalan güç-yetmez Tanrı! 

Birliğine sığındım Çalabım, güçlü Tanrı! 
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Yardım senden, 

Kara-donlu kafire at teperim,  

İşim sen onar! (56) 

 

SOYLAMA (Dirse Han-oğlu Boğaç Han Boyu) 

 

Beri gelsene, başım bahtı, evim tahtı! 

Evden çıkıp yürüyende selvi boylum 

Kurulu yaya benzer çatma kaşlım 

İkiz badem sığmayan dar ağızlım 

Güz elmasına benzer al yanaklım 

Kadınım, direğim, döleğim! (57) 

 

SOYLAMA (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boyu) 

 

Çığnam çığnam kayalardan çıkan su! 

Ağaç gemileri oynadan su! 

Hasan’la Hüseyin’in hasreti su! 

Bağ ve bostanın zineti su! 

Ayşe ile Fatma’nın nikahı su! 

Şahbaz atların içtiği su! 

Kızıl develerin gelip geçtiği su! 

Ordamın haberini bilirmisin, desene bana 

Kara başım kurban olsun suyum sana! (58) 

 

SOYLAMA (Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boyu) 

 

Ağaç ağaç dersem sana, arlanma ağaç! 

Mekke ile Medine’nin kapısı ağaç! 

Musa Kelimin asası ağaç; 

Büyük büyük suların köprüsü ağaç; 

Kara kara denizlerin gemisi ağaç; 
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Şah-ı merdan Ali’nin Düldülünün eyeri ağaç; 

Zülfekârın kını ile kabzası ağaç; 

Er olsun, avrat olsun, korkusu ağaç; 

Başını alıp bakacak olsam, başsız ağaç; 

Dibini alıp bakacak olsam, dipsiz ağaç; 

Beni sana asarlar, taşıma ağaç! 

Eğer taşıyacak olursan, gençliğim seni tutsun ağaç! 

Bizim ilde olmalıydın, ağaç! 

Kara hintli kullarıma buyuraydım, 

Seni bölük bölük doğraya idiler, ağaç; (59) 

 

KARŞILIKLI SOYLAMA (Kam Büre Bey-oğlu Bamsı Beyrek Boyu) 

 

Aldı Beyrek:  

 

Ne ağlarsın, ne buzlarsın, ağam diye, 

Yandı bağrım, göynüdü içim! 

Meğer senin ağan yok olmuştur, 

Yüreğine kaynar yağlar dökülmüştür,  

Kara bağrın senin sarsılmıştır, 

Ağam deye ne ağlarsın, ne buzlarsın? 

Yandı bağrım, göynüdü içim! 

Bre kız! 

Karşı yatan karadağı, 

Sorar olsam yayla kimin? 

Sovuk sovuk sularını, 

Sorar olsam, içit kimin? 

Katar katar develerini, 

Sorar olsam, yüklet kimin? 

Karalı-göklü otağı, 

Sorar olsam, gölge kimin? 

Ağız dilden, kız kişi haber bana, 
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Kara başım kurban olsun bugün sana! 

 

Aldı Kız: 

 

Çalma ozan, deme ozan, 

Karalıca ben kızın, nesine gerek ozan? 

Karşı yatan karlı dağı sorar olsan, 

Ağam Beyrek’in yaylasıydı, 

Ağam Beyrek gideli yayladığım yok! 

Sovuk sovuk suları sorar olsan, 

Ağam Beyrek’in içitiydi, 

Ağam Beyrek gideli içtiğim yok! 

Tavla tavla şahbaz atları sorar olsan,  

Ağam Beyrek’in binitiydi, 

Ağam Beyrek gideli bindiğim yok! 

Katar katar develeri sorar olsan, 

Ağam Beyrek’in yükletiydi, 

Ağam Beyrek gideli yüklediğim yok! 

Ağıllarda akça koyunu sorar olsan, 

Ağam Beyrek’in şöleniydi, 

Ağam Beyrek gideli şölenim yok! 

Karalı-göklü otağı sorar olsan, 

Ağam Beyrek’indir, 

Ağam Beyrek gideli göçtüğüm yok! (60) 

 

 

Dede Korkut’un Sözlerinden Örnekler: 

 

1- Allah Allah denmeyince işler onmaz. 

2- Kadir Tanrı vermeyince er bayımaz. 

3- Ecel vade gelmeyince kimse ölmez. 

4- Ölen adam dirilmez. 
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5- Çıhan can geri gelmez. 

6- Bir yiğidin kara dağ yumrusunca malı olsa yığar, derer, talep eyler, 

nasibinden artuğun yiyebilmez. 

7- Tekebürlük eyleyeni Tanrı sevmez. 

8- Gönlün yüce tutan erde devlet olmaz. 

9- Kül tepecük olmaz. 

10- Kara eşek başına uyan ursan katır olmaz. 

11- Er malına kıymayınca adı çıkmaz. 

12- Kız anadan görmeyince öğüt almaz. 

13- Konuğu gelmeyen kara evler yıkılsa yeğ. 

14- Ata adını yürütmeyen hoyrad oğul ata belinden inince inmese yeğ. 

15- At ayağı külük, ozan dili çevük olur; iyegülü ulalır, kaburgalı büyür. 

16- Kolca kopuz getürüp elden ele, begden bege ozan gezer; er cömerdin ar 

nâkesin ozan bilür, ileyünde çalup ayıdan ozan olsun; azup gelen kazayı 

Tanrı savsun, Hanum hey, Begüm hey.. (61) 

 

 

Dede Korkut Duası: 

 

Yom vereyim hânım:  

Yerli Karadağların yıkılmasın!  

Gölgelice kaba ağacın kesilmesin! 

Kan gibi akan görklü suyun kurumasın! 

Kanatlarının ucu kırılmasın! 

Kaadir seni namerde muhtaç etmesin! 

Koşarken ak-boz atın sürçmesin! 

Çaldığında kara polat öz kılıcın kedimlesin! 

Dürtüşürken ala gönderin ufanmasın! 

Aksakallı baban yeri cennet olsun! 

Ak pürçekli anan yeri uçmak olsun! 

Allahın verdiği umudun kırılmasın! 

En sonunda arı imandan ayırmasın! 
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Ak alnında beş kelime dua kıldık kabul olsun! 

Derlesin, toplasın, günahınızı, 

Kaadir Tanrı adı-görklü Muhammeddin yüzü suyunu bağışlasın! 

Bu duaya amin diyenler Tanrıyı görsün! (62) 

 

Yom  İçin Bir Açıklama: Yom vereyim deyimi Dede Korkut hikayelerinin 

sonunda yapılan duada “Mutluluk dileyeyim, saadet dileyeyim, uğur dileyeyim, 

manalarında söylenir.  Yom kelimesi o zamanda olduğu gibi şimdi de “uğur” 

anlamında kullanılmaktadır. Ancak Dede Korkut’ta “Yom” olarak geçen bu 

kelime şimdi “Yöm” olarak telafuz edilmektedir. Kars ili Kağızman ilçesinde 

uğursuz insanlara “Yömsüz adam” diye hitap edilir. Hatta yömsüz insanın 

ardından “Yömsüz itoğlit” denir.) (63) 

 

Dede Korkut’un Ad Koyma Şölenindeki Sözleri: 

 

Ünüm anla, sözüm dinle Bay Büre Bey, 

Yüce Tanrı sana bir oğul vermiş, bağışlasın! 

Ağır sancak götürdüğünde Müslümanlar arkası olsun! 

Karşı yatan karlı dağlardan aşar olsa, 

Ulu Tanrı senin oğluna aşıt versin! 

Kanlı kanlı sulardan geçer olsa geçit versin! 

Kalabalık kafire girdiğinde, 

Ulu Tanrı senin oğluna fırsat versin! 

Sen oğlunu Bamsam deye okşarsın, 

Bunun adı Bozaygırlı Bamsı Beyrek olsun, 

Adını ben verdim, yaşını Allah versin! (64) 

 

 

Dede Korkut Hikayeleri’nin Özeti: 

 

1- Dirse Han - oğlu Boğaç Han Boyu: 
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Toy edilirken Kara otağ’a oturtulan ve çocuğu olmayan Dirse Han’ın bir oğlu 

olur ve Bayındır Han’ın boğasını öldürdüğü için Dede Korkut tarafından “Boğaç Han” 

olarak adlandırılır, bey olur. Dirse Han’ın kırk yiğidi, oğlanı babasına kötüler. Babası 

avda oğlunu oklar. Annesinin sütü ve kır çiçeği oğlanın yarasına derman olur.Oğlan, kırk 

yiğit tarafından kaçırılan babasını kurtarır. Dirse Han oğluna taht verir. 

 

2- Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boyu: 

 

Salur Kazan, oğlu Uruz Han’ın uyarısına rağmen, Oğuz beyleriyle ava çıktığı 

sırada, evine üç yüz yiğidi ve Uruz’u bırakmasına rağmen düşman gelir. Eşini, gelinini ve 

oğlunu esir alır. Gördüğü rüya üzerine avdan dönen Salur Kazan, düşman ellerine gider. 

On bin koyununu düşmana vermeyen çoban da (o istemese de) kendisiyle gelir. Oğuz 

beyleriyle birlikte düşmanı yener ve yurtlarına dönerler. 

 

3- Kam Büre Bey-oğlu Bamsı Beyrek Boyu: 

 

Bayındır Han’ın Oğuzları topladığı sohbete tüm beylerin oğullarıyla gelmesi 

üzerine, Büre Bey üzülür. Oğuz beyleri, Büre Bey için bir oğul, Bican Bey’e de doğacak 

oğlana vermesi için bir kız dilerler. Doğan oğlan büyüdükten sonra kendisine hediye 

getiren bezirgânları kafirlerden kurtarır ve “Bamsı Beyrek” adını alır. Banı Çiçek’le 

evleneceği gece kafirler düğünü basarak Bamsı’yı esir alır. Banı Çiçek’in abisi Deli 

Karçar’a Yalancı oğlu Yaltacık’ın kanlı bir gömlek getirip “Bamsı öldü.” demesiyle Banı 

Çiçek Yaltacık’a verilir. Düğün gecesi esir bulunduğu kaleden, tekürün kızının 

yardımıyla kaçan Bamsı, yaşadığını Bani Çiçek’e bildirir. Sonra düğün yapılır. 

 

4- Kazan Bey’in Oğlu Uruz’un Tutsak Olduğu Boyu: 

 

Kazan Bey, oğlunun henüz bir kan akıtıp, baş kesip isim sahibi olamayışına 

üzüldüğünü bildirir. Oğlu da babasından nasıl savaş edildiğini, kan döküldüğünü 

kendisine öğretmesini ister. Kazan Han bunun üzerine oğlunu ava çıkarır, bu sırada 

düşman gelir ve Kazan Han savaşmaya başlar. Oğluna sadece izlemesini söylemesine 

rağmen oğlan babasına fark ettirmeden savaşır. Babası, oğlunu bulamaz; evde de 
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göremeyince düşmanla savaşılan yere gelir. Oğlunun kılıcını görünce onun esir 

düştüğünü anlar. Düşmanla tek başına savaşa giden Kazan Bey, yenilir.Bunun üzerine 

Hatun kırk kızla ve diğer Oğuz beyleriyle kafirleri yener. Oğuzlar yurtlarına dönerler. 

 

5- Duha Koca-oğlu Deli Dumrul Boyu: 

 

Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir kuru çayın üstüne köprü diker, geçenden de 

geçmeyenden de akçe alır. Bunun sebebini de erliğinin, yiğitliğinin yayılması olarak 

açıklar. Köprü üstünde birinin ölmesi üzerine Deli Dumrul, bu yiğidin canını alan 

Azrail’in gelip kendisiyle savaşmasını ister. Bu başkaldırı üzerine Allah, Azrail’i Deli 

Dumrul`un canını alması için yollar. Deli Dumrul, Azrail’i bir türlü yakalayamaz ve 

Allah’ın birliğine iman eder. Bir can getirmesi şartıyla canı bağışlanacak olur. Annesi de 

babası da can vermeyi kabul etmez. Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla 

helalleşmeye gider. Karısının kendisine canını vermesini istemesi üzerine Allah’a “Ya 

ikimizin canını da birlikte al, ya ikimizi de yaşat.” der. Allah ikisine de yüz kırkar yıl 

ömür verir. Annesi ve babasının da canını alır. 

 

6- Kanlı Koca-oğlu Kanturalı Boyu: 

 

Kanlı Koca adında bir Oğuz eri kahraman oğlu Kanturalı’ya onu evlendirmek 

istediğini söyler. Ancak oğlan, aradığı kadar kahraman, gözü pek bir kız bulamaz. Babası 

arar ve Trabzon tekürünün kızının tam oğlunun istediği gibi bir kız olduğuna kanaat 

getirir. Bir aslanı, bir boğayı ve bir deveyi öldürmek şartıyla verilecek olan kızı, Kanturalı 

bu şartları gerçekleştirerek alır. Evlendikleri gece kafirlerin saldırısına uğrar ve savaşırlar. 

Savaş devam ederken Salcan Hatun eşini arar, bulamaz. Bulduğu yerde de yardım eder. 

Salcan Hatun’un düşmanı yendiği için övüneceğini düşünen Kanturalı, Salcan’ı 

öldürmeye karar verir. Ok çekerler; ancak Salcan, okunun başındaki demiri çıkartmıştır. 

Salcan’ı böylece deneyen Kanturalı ve Salcan, yurtlarına dönerler. 
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7- Kazılık Koca-oğlu Yeğenek Boyu: 

 

Bayındır Han’ın İç Oğuz beylerini sohbete çağırdığı bir gün, aralarından Kazılık 

Koca denilen bir bey, Bayındır Han’dan akın ister. İzin alınır, Kazılık Koca yararlı 

ihtiyarlarla birlikte Karadeniz kenarındaki bir kaleye gider. Kalenin Tekürü Kazılık 

Koca’yı haklar ve esir alır. On altı yıl esir kalan Kazılık Koca’nın on altı yaşına gelmiş 

olan oğlu Bayındır Han’a giderek babasını kurtarmaya gideceğini söyler. Yanına yirmi 

dört sancak beyini de alır. Yola çıkmadan gördüğü rüyada Dede Korkut’tan öğütler alan 

Yeğenek, Allah’a sığınıp dualar ederek tekürü yener. Babasını kurtarır. 

 

8- Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Boyu: 

 

Basat, Uruz Bey’in Oğuzlar’ın göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından 

büyütülen oğludur. Uruz’un çobanı Oğuzlar’ın yaylaya göç ettikleri sırada bir peri kızıyla 

çiftleşir. Peri kızı, bunun acısını Tepegöz’ü (çobandan olan çocuğu) Oğuzlar’ın içine 

salarak çıkarır. Tepegöz, çocukların kulaklarını, burunlarını yer; adamları yiyerek 

öldürür. Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk da Tepegöz yüzünden ölmüştür. Basat gider 

kardeşi uğruna Tepegöz ile savaşır. Önce gözünü yok eder; sonra da öldürür. 

 

9- Begil-oğlu Emren’in Boyu: 

 

Bayındır Han, Gürcistan’dan haraç olarak bir kılıç, bir çomak, bir at geldiğini 

görünce kızar. Bunları yiğitlere, boylara veremeyeceğini söyler. Dede Korkut, bu üç 

haracın da bir yiğide verilmesi yönünde akıl verir. Begil, bunları kabul eder. Haraçları 

alan Begil, Gürcistan sınırına yerleşir. Oğuz’a geldiğinde Kazan Bey’in Begil’e avda 

hünerli olduğunu; ancak bu hünerin ata bağlı olduğunu söylemesi üzerine darılır. 

Oğuzlara başkaldırışından onu ancak karısı döndürür ve ava çıkmasını söyler. Av 

sırasında sağ uyluğunu kıran Begil, bunu bir süre saklar. Açıklaması üzerine Tekür bunu 

duyar ve Oğuz üstüne yürür. Begil oğlu Emren direnir. Allah ona kırk er gücü verir, 

böylece kafirler yenilir. 
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10- Uşun Koca-oğlu Seğrek Boyu: 

 

Uşun Koca adında birinin Eğrek ve Seğrek adında iki oğlu vardır. Eğrek, bir gün 

beyleri çiğneyip Kazan Bey’in karşısına gelir, oturur. Ters Uzamış adında bir bey ona baş 

kesmediğini, kan dökmediğini, aç doyurmadığını, burada ne aradığını sorar. Eğrek, baş 

kesmenin, kan dökmenin hüner olduğunu öğrenince Kazan Han’dan akın diler. Kazan 

Han, kabul eder; üç yüz er verip gönderir. Bu akın sırasında esir düşer. Kardeşi Seğrek, 

onu kurtarmaya gider. Kafirler, Eğrek kardeşini tanımadığı için bir tuzak kurmak isterler. 

Seğrek’in bir deli olduğunu, yoldan geçenlerin ekmeğine el uzattığını, bunun üstüne 

yürürse onu serbest bırakacaklarını söylerler. Eğrek gidince bu kişinin kardeşi olduğunu 

öğrenir. Kafirleri yenerler. Yurtlarına dönerler. 

 

11- Salur Kazan’ın Tuksak Olup oğlu Uruz’un Çıkardığı Boyu: 

 

Tarabuzan Tekürü Salur Kazan’a bir şahin gönderir. Salur Kazan şahincibaşına 

haber vererek ava çıkacağını söyler. Av sırasında şahin, Taman’ın Kalesine iner. Şahinin 

arkasından gittiği sırada Salur Kazanın uykusu gelir, yedi gün uyur. Taman, Salur 

Kazan’ın Oğuz beyi olduğunu öğrenince onu esir alır. Taman’ın eşinin isteği üzerine esir 

edildiği kuyudan çıkarılan Salur Kazan’dan kafirleri övmesi istenir, ama o övmez. 

Kardeşi ve oğlu olduğu için de öldürülemez. Oğlu Uruz, Salur Kazan’ı kurtarmaya gelir. 

Kazan ile oğlu savaştırılır ve Uruz babasını yaralar. Tam bu sırada Kazan Bey Uruz’a 

babası olduğunu açıklar. Uruz, babasının elini öper, yurtlarına dönerler. 

 

12- İç-Oğuz Dış-Oğuz’a Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Boyu: 

 

Kazan üç yılda bir İç ve Dış Oğuz beylerini toplar, helalini alır, nesi var nesi 

yoksa yağmalatırdı. Yine Kazan’ın evini yağmalattığı bir zaman Dış Oğuz beyleri 

gelmez, İç Oğuz beyleri yağma eder. Bunun üzerine Dış Oğuz beyleri Kazan’a düşman 

olur. Kılbaş adında bir bey Dış Oğuz beylerinden Aruz’un evine gider ve Dış Oğuz 

beylerinin Kazan Han’a kin beslediğini öğrenir. Kılbaş gittikten sonra Dış Oğuz beyleri 

yemin eder, Beyrek’in bu yemine katılmasını yoksa öldürüleceğini söylerler. Beyrek, 

kabul etmez, ancak Dış Oğuz beyleri de Beyrek’e kıyamaz. Aruz Bey, Beyrek’in sağ 
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uyluğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han’a kanını yerde bırakmamasını 

vasiyet eder. Kazan Bey bunun üzerine İç Oğuz beylerini toplayarak Aruz’un evini 

yağmalar, kendisini öldürür. Kazan, Dış Oğuz beylerini affeder. (65)  

 

Dede Korkut İçin Halk Ozanı Sadık Miskini’nin Yazdığı Bir Şiir:  

 

Ozan Dede Korkut / Korkut Ata 

 

Türk Eli’nde Ozan’ların ulusu 

Piri Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

Oğuzların akıldârı alisi 

Seri Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Devlette unvanı bir Korkut idi 

İdare de güç sahibi Kut idi 

Danışmandı, müşkül çözen zat idi 

İri Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Bir eyyamda Bayat boyundan kopan 

Yaratıcı Görklü Tanrı’ya tapan 

Oğuz’un mucidi Kopuz’u yapan 

Eri Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Oğuznamelerin dizicisi o 

Habercisi odur yazıcısı o 

Evliyası odur sezicisi o 

Nuru Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Varıp Peygamberi ziyaret eden 

İman edip Tanrı buyruğun güden 

Dinin emirlerin yayıp yürüden 

Biri Dede Korkut, Korkut Ata’dır  
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Eğnine Hızırlık Donu’n bürünmüş 

Bilginlik hırkası böyle erinmiş 

Dostluk yayıp ağyarlıktan arınmış 

Arı Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Ey sazende nadan sözüne kanma  

Vur pençeni çal sazını usanma  

Yanılıp sen onu ölüdür sanma 

Diri Dede Korkut, Korkut Ata’dır 

 

Gelgil bu meyanda bir yol tutası 

İz sürüp de belki ona yetesi 

SADIK MİSKİNİ’nin yüce atası 

Varı Dede Korkut, Korkut Ata’dır (66) 

 

 

Sözlük:  

Bayımaz  :Zenginleşmez. 

Çalap   :Tanrı, Allah. 

Çatma-Kaşlım  :Kaşlarının arası boya ile çatılmış olan. 

Çevük   :Çevik 

Çığnam çığnam :Çağıl çağıl. 

Devlet   :Baht, mutluluk, zenginlik, talih. 

Dölek   :Ağırbaşlı, sakin, terbiyeli kimse, çok döl veren, çok doğuran. 

Göçtüğüm  :Varıp geldiğim, gidip geldiğim. 

Görklü   :Güzel, gösterişli 

Göynüdü  :Yandı, kavruldu 

Hoyrad  :İtaatsiz. 

Kara Polat  :Kara çelikten, halis çelikten 

Kolca kopuz  :Kul uzunluğunda saz. 

Külük   :Çabuk 
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Musa Kelimin  :Tur dağında Tanrı ile konuşan Musa peygamberin. 

Onmaz   :Felah bulmaz, refah olmaz, yolunda yürümez. 

Orda   :Hanın karargahı, Bey çadırlarının bulunduğu yer, oba. 

Ozan   :Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi. 

Soylama  :Türkü veya şiir söylemek. 

Tekebbürlük  :Böbürlenme. 

Uyan ursan  :Gem vursan. 

Yom   :Mutluluk, saadet, uğur. 

Yumru   :Set, tümsek, toparlak. (67) 
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SOSYOLOJİ BİLDİRİLERİ 

“SESSİZLİK” VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER 

ÖTEKİLIĞİ İNŞA EDEN SOSYAL ANORMALİTE ve KİRLİLİK 

 

Mevlüt ÖZBEN* 

 

 “Sessizlik”, özellikle de toplumsal sahalarda, her şeyin herkes için iyi gittiği ya 

da gidiyor olduğu anlamına gelmez. Sessizlik sosyal, siyasi, ekonomik eşitsizlikler, 

mağduriyetler, hatta asimilasyon için elverişli ortamlar hazırlar. Bir toplumda kişi veya 

gruplar için kimi eşitsizlikler, acılar ya da mağduriyetler söz konusu olduğunda sessizlik 

varlığını sürdürüyorsa eşitsizliklerden beslenen sistem (düzen) veya asimilasyon süreci 

olması gerektiği gibi işliyor demektir.  

 Sessizlik her zaman huzur da vermez insana. Tam da insan olana, bu gibi 

durumlarda bir hüzün çöker/çökmelidir, üzülmelidir insan (mağdur edilen olsun olmasın). 

Trafik kazalarından, depremlere ve ülkesi için şehit olan askerlerimize üzüldüğümüz, 

hatta isyan ettiğimiz gibi, açlıktan ölen bebeklere, şiddet gören ya da katledilen kadınlara 

ve çeşitli bakımlardan ötekileştirilen, dışlanan ve itibarsızlaştırılanlar insanlara da 

üzülmeli ve isyan etmeliyiz (sesimizi çıkarmalıyız).   

 “Sessizlik” ile toplumsal eşitsizlikler, ötekileştirme ve asimilasyon arasındaki 

ilişkiyi anlatmak için “mezarlık” metaforuna başvurmak yerinde olabilir. Çünkü 

mezarlıklar da, küçük ya da büyük, sessiz mekânlardır. Onlarca, yüzlerce, hatta binlerce 

mezar, içinde kimlerin yatıyor olduğunun bir önemi olmaksızın, bozamaz bu sessizliği: 

Hepsi ölüdür. Kendilerinden beklendiği gibi sessizdirler. Bir tek rüzgâr bozabilir bu 

sessizliği: Mezarlıklarda yatmayan/ayakta kalan (seçilmiş) bitki ve ağaçları bir orkestra 

şefi gibi yöneterek biz ziyaretçilere hala hayatta olduğumuzu hatırlatacak, canlı, kimi 

                                                             
* Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, 

mozben@atauni.edu.tr 
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zaman huzur veren kimi zamansa içimizi ürperten sesler çıkartır. Ne zaman ve nasıl 

ses(ler) çıkarılacağına o (rüzgar) karar verir.   

 Benzetim yerinde olursa, biz canlıların dünyası da ölülerden çok farklı değil. 

Öyle ki, bizler de sınıflandırmalar mantığıyla kurulmuş ve işleyen bir sosyal dünyada 

yaşıyoruz.  Söz konusu dünya, gelişigüzel, rastlantısal olarak kurulmuş bir dünya 

değildir. Tüm sınıflandırmalar bir “düzene” gönderimde bulunur. “Düzen” diğer her şeyin 

onun etrafında anlam kazandığı en güçlü sosyal referans kaynağıdır.  Bu bakımdan verili 

düzenin dışında kalmak (ötelenmek/dışlanmak vb.) veya düzen içinde bir anlam ifade 

eden referans kaynaklarından uzak olmak, ötekiliği inşa eden sosyal anormalitenin ve 

çoğu zaman sessizliğin muhatabı olmak demektir. 

 Hepimiz, kendi, çocukluğumuzdan ya da çocuklar(ımız)dan biliriz; çocuklar en 

çok da ebeveynleri veya büyükleri onları bir kabahatle (aslında büyüklere göre kabahat 

olan bir söz ya da edimle) suçladıklarında sessizleşirler: Kafalarını eğip kaçamak bakışlar 

fırlatırlar etrafa. Çoğu zaman kabahatleri sadece ve sadece çocuk olmalarından 

kaynaklanır: Altını ıslatmak, akan sümüklerini yetişkinler gibi temizleyememek veya 

hesapsız-çıkarsız konuşmak ya da büyüklerinin istedikleri şekilde davranmamak gibi.  

Kabahatli sayılan şey, ister çocuk olmanın ölçüsüzlüğünden isterse de toplumun 

egemen bakışının (düzenin) normallik tanımlamalarının dışında kalmaktan kaynaklansın, 

sonuçta bir üst belirlenimle saptanmış, hakkında karar verilmiştir. Bu “karar” diğer her 

şeyin belirlendiği temel referanslar kümesine karşılık gelir. Nasıl bir çocuk, çocuk 

olmasından dolayı, bazı durumlar için potansiyel kabahatli ve (yine çocuk olmaktan 

dolayı) kirliyse; egemen düzenin “karar”ının dışında kalanlar da (eşcinseller, kimi 

durumlar için kadınlar, aleviler vd.) çeşitli durumlar söz konusu olduğunda kabahatli, 

yola getirilmesi gereken ve hatta kirlidirler.  

Örneğin Türkiye’de namusa ilişkin genel algıyı oluşturan toplumsal kurallar ve 

normlar kadın bedeninin kadının kendine ait bir bedenden önce ve öte, erkeğin, ailenin ve 

hatta toplumun mülkiyetindeymiş gibi kodlamaktadır. Buna göre kadının cinselliğinin 

kamusal görünürlülüğü toplumun genel düzenine dair bir tehdit olarak 

algılanabilmektedir. Dahası bu durum, kadınları namus, edep ve bekâret üzerinden 

kategorilere de ayırabilmektedir (Zengin, 2011; 32).  Böylece toplum, topluluklar ve 
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kişiler çeşitli durumlardan hareketle kadını namuslu-namussuz, edepli-edepsiz, kirli-temiz 

(evlenilecek kadın-vakit geçirilecek kadın) vb. şekillerde nitelendirebilme hakkını 

kendisinde görebilmektedir. Ne yazık ki, toplumsal bir cinsiyet olarak “kadınlığın” maruz 

kaldığı tüm eşitsizlikler ( ve tabi ki şiddet),  “kadınlık” hakkında verilmiş “karar”ın bir 

gereği olarak, çoğunlukla sadece kadın olmaktan kaynaklanmaktadır. 

Hakkında “kara” verilmiş unsurların toplamına genel olarak “düzen” diyoruz. 

Düzen, insan zihninin, toplumsal bir oydaşma temelinde genelleştirme olarak 

adlandırabileceğimiz doğal bir çıktısıdır. O (düzen) yapılacak ilk iştir ve bu iş (ne yazık 

ki) ötelenenleri ve bunun bir sonucu olarak ötekileri gerektirir. Böylece ötekiler, yani 

düzene feda edilen ayrıksılar bir düzen yaratmanın da ilk kurbanlarıdır (Özben, 2011; 71). 

Unutmadan belirtelim ki, düzenin ötekisi başka bir düzen değildir. Düzenin tek alternatifi 

vardır, o da kaostur. Düzenin ötekisi, öngörülemeyenin rahatsız edici havasıdır. Burada 

öteki bir tür belirsizliktir (Bauman, 2003; 17).  

Düzen bir iktidar alanı olduğundan, iktidarın onayladığı iyi-kötü ayrımından 

filizlenen ahlak da “el değmemişliğin” ve “saflığın” (temizliğin) temsili olarak (Özben, 

2011; 34) ötelenenleri/ötekileri başa çıkılması zor bir ahlaksızlık ithamıyla da 

bırakabiliyor. Örneğin hem gündemde olduğundan hem de toplumsal eşitsizliklerin kadim 

aktörlerinden (mağdurlarından) olmalarından dolayı “kadınlık” durumuna ışık tutan şu 

önermeyi paylaşmak isabetli olacak: 

Günümüzde kadınların önüne “bakire/anne/fahişe” içlemesini içeren bir model 

konulmuştur eve bu üçlemede “fahişe” diğer iki kategorinin saygınlığının garantisidir. 

Kadınlar ya kendileri ya da çevreleri tarafından yapılan yatırımlarla bu üç kategori 

arasından bir pozisyona yerleşiyor ve/veya yerleştiriliyorlar. Mesela sokakta mini etekle 

dolaşmak, erkek arkadaşları ile yolda öpüşmek ya da yüksek sesle kahkahalar atmak 

toplumun “düzgün” bir kadına yakıştıramadığı ve sonu kolaylıkla orospulukla itham 

edilmeye kadar götürülebilecek davranış biçimleri olarak görülebiliyor (Zengin, 2011; 

74).  

Bu önerme ve örnekten hareketle diyebiliriz ki, düzenin/toplumun kadından 

beklediği; kıyafetleri ve davranışları bakımından bir bakıma görünmez, kahkaha konusu 
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da dahil olmak sessiz olmasıdır. Yani (mezarlık metaforuyla ifade ettiklerimiz 

hatırlanacak olursa), Kadın susmalı, rüzgar konuşmalıdır (esmelidir). 

Düzen yaşamı bize, genel olarak iyi ve kötü arasında salınan tüketilecek bir 

zaman dilimi olarak dayatır. Bu zaman dilimi içerisinde hepimiz, pek çok kez, “iyi” ile 

“kötü”ye dair belirlemelerde bulunmuş ve bunları öteki(ler) üzerinden de 

gerçekleştirmişizdir. Bu bağlamda bir kez daha, “iyi” ve “kötü” de dahil olmak üzere, 

insanlığımıza ve değerlerimize gönderimde bulunan, hayati önemdeki sınıflandırmalar 

için bize dayanak oluşturan ötekilerle birlikte yaşamanın kolay olmadığı kadar cesaret 

gerektirdiğini de söyleyebiliyoruz. cesaretin ve tahammülün pek çoklarının sıradan 

bulabileceği, ancak insanlığımızın ve yaşamın merkezinde yer alan sosyal durumlar 

üzerinden de sınayabiliriz: 

Sağlığın giderek temel bir insan hakkı olarak görülmekten çıkarak, kişinin kendi 

sorumluluğunda olan bir konu biçiminde kodlanmaya başlaması (Terzioğlu, 2011; 114) 

hepimizin hastalıktan korunma ve hastalarla ilişkilerimizde çeşitli dönüşümler 

yaşamamıza sebebiyet veriyor: en başta, bir dertle (hastalıkla) karşılaşan insanların 

başkalarına sığınma imkânları daraltılarak kendi kendilerini iyileştirme hakları ellerinden 

alınıyor. İkincisi sağlık hizmetleri standart bir mala dönüştükçe (yani tüm acıların 

hastanelik ve evlerin doğum, hastalık ve ölümün konukluğunu istemez duruma geldiği 

günümüz koşullarında) hastalar sosyal bağlamlardan dışlanarak esaslı bir sessizliğe davet 

ediliyorlar (Illich, 2011; 36).         

Toplumsal eşitsizlikleri ve sessizliğe çağrıyı sağlık sektörü üzerine yürüttüğü 

çalışmalarla gözler önüne seren Ayşecan Terzioğlu, oldukça öğretici ve düşündürücü 

sonuçlara varıyor. Ona göre Türkiye’de bilimsel bilginin üstünlüğüne inanmanın 

modernlik ve “iyi vatandaşlıkla” bir tutulmasının tıp uzmanları ile toplum arasındaki 

ilişkiyi de etkilediğini söylemek mümkündür. Buna göre Türk moderenitesinin göz 

bebeği olan “iyi vatandaş” ve “ötekiler” ayrımının tıp sektörüne bilinçli ve bilinçsiz hasra 

şeklinde tercüme edildiği söylenebilir (Terzioğlu, 2011; 115). Hastaların kendi hastalık 

anlatılarını oluşturarak bunları paylaşabilmelerinin onların temel sağlık hakkı olmakla 

kalmayıp hastalıklarıyla baş edebilmelerinin de etkin bir yolu olmasına karşın, özellikle 

kanser hastaları, çoğu zaman, bu hak ve motivasyondan mahrum kalmaktadırlar: çünkü 

sağlığın bireysel bir sorumluluk biçiminde tanımlanmasının bir sonucu olarak doktorlar 



573 
 

(ve neredeyse yakınları) onları hastalıklarından ve geç teşhislerinden sorumlu 

tutmaktadırlar (Terzioğlu, 2011; 123-125) ve hastalıklarıyla ilgili olarak konuşmalarına 

(acılarına, dertlerine, içinde oldukları kötü koşullarına) kayıtsız kalabilmektedirler. 

Toplumsal eşitsizlikleri sürdürülebilir kılmanın en iyi yolu hem eşitsizliklerin 

mağduru olanları hem de vicdan patlaması yaşayabilecek içerideki “kontrolsüzleri” (kimi 

durumlar için hainleri) susturmak, sessizliğe mahkûm etmektir. Asimilasyon, toplumsal 

eşitsizlikleri görünmez kılmanın ve sessizleştirmenin en etkili, modern ve sonuç 

alınabilmiş yoludur.  

Genel olarak, hâkim siyasi proje ve kültürün kendin-e benzetmek ya da 

benzerleşmek  biçiminde gerçekleşmesini umduğu tektipleştirme sürecini asimilasyon 

olarak tanımlıyoruz. Biyolojik bir terim olarak (canlı organizmanın icra ettiği özümseme 

ce içine alma eylemi) ilk kullanımı 1578 olan asimilasyon terimi, yeni metaforik 

kullanımıyla (vurgunun “içine alana” değil, “içine alınan” maddeye kaydığı yani kendini 

dönüştüren organizmadan uzaklaştığı modern kullanımı) 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bu 

şekliyle asimilasyon ulus- devletlerin* ya da devlet arayışındaki ulusların başlattığı 

kapsamlı kültür cihadında kendini gösteren bir tektiplilik arayışıdır. Modern devlet 

cemaat(ler)in, yerel ya da loncalara özgü kendini idame mekanizmalarını ortadan 

kaldırarak geçmişte “kendiliğinden” ortaya çıkan şeyleri tasarımla üretmek zorunda 

kalmıştır. Bu bağlamda modern devlet tasarlayan bir güçtü ve tüm öteki kalıplar pahasına 

tek bir kalıbın meşrulaştırılmasıydı. O (modern ulus-devlet) en başta tektipliliği ve 

benzerliği teşvik ediyordu (Bauman, 2003; 138-140). 

Tüm ulus devletler gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ de tektipliliği teşvik 

etmiştir. Bir ulus ve uygarlık projesi olarak tektiplilik, siyasal, kültürel, dinsel ve başka 

alanlarda alternatifsiz bir model olarak konulmuştur insanların önlerine. Ne var ki, Soğuk 

Savaş döneminin son bulması ve küresel süreçler neredeyse tüm ulus-devletlerde olduğu 

gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de tektipliliği ön planda tutan politikalarında kırılmalara 

sebebiyet vermiştir. Denilebilirse şimdilerde tektiplilik ulusal ve uygarlık modeli değildir. 

                                                             
* Ulus, ortak soy, kültür, dil ve toprak birliğiyle bağlanmış toplumsal gruba gönderimde 

bulunurken; ulus devlet, devletin örgütsel yapısıyla birlikte kendilerini bir ulus olarak 
tanımlayan alt grupları bütünleştirmesine karşılık gelir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ritzer, George, 
Küresel Dünya, Çev: Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 161-162 
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Siyasi projeler (modernleşme projeleri gibi), tutumlar ve anlayışlar siyasetin ham 

maddesi olan pratik koşullar değiştikçe bu değişime hızlıca tepki vermesine rağmen; 

kültüre içkin konular, siyasi projeler kadar görece kolay bir şekilde değişmemektedir. 

Örneğin bir ötekilik biçimi olarak Aleviliğin geçmişte tektipçi siyasi projenin kurumsal 

dışlamasına (Diyanet İşleri Başkanlığı gibi) maruz kaldığını herkes kabul etmektedir. 

Şimdilerde ise çeşitli açılımlarla ya da Diyanet İşleri başkanlığının bünyesinde temsil gibi 

önerilerle eskinin tektipçi siyasal projesinin görece değişmekte ya da terkedilmekte 

olduğunu görüyoruz. Ne ki, bir ötekilik biçimi olarak Aleviliğe yönelik dışlayıcı, yok 

sayıcı veya sessizleştirici tavır kültürel yaşama dünyalarında alabildiğince devam 

etmektedir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan Sünni kültür, Alevileri bir bakıma yok 

sayarak, bu toplulukları Aleviliğe atfettiği bir temayla (kirlilik) ötekileştirmekte ve 

sessizliğe mahkûm etmektedir.   

Toplum bir yönüyle de, toplumsal özelliklere sahip herhangi bir kişinin diğer 

insanların kendisine belli bir biçimde değer vermelerini ve davranmalarını beklemesinin o 

kişinin ahlaki hakkı olduğu ilkesi üzerine kuruludur. Buradan hareketle, bir kimse açık ya 

da dolaylı olarak belli bir tür insan olduğu yönünde bir sunumda bulunduğunda, 

diğerlerinin ona hak ettiği şekilde değer vermelerini ve davranmalarını isteyerek ahlaki 

bir talepte bulunmuş olur. Bu bağlamda diyebiliriz ki, Alevi toplum kesimlerinin yıllardır 

gündemde olan talepleri dini ve siyasi olmaktan önce ahlakidir (Özben, 2011; 37-38).  

Bazı toplumlarda, kimi topluluklar için yaşam deneyimlerinin biyolojik bir 

değere dönüştürülmesi bilinen bir şeydir. Bizim ülkemizde de özellikle Alevi bedeni 

böylesi bir şeye muhatap olmaktadır. Yani, Alevilik söz konusu olduğunda, kirlilik bir 

söylem pratiği olarak, yaşam deneyimlerinden çıkarılan biyolojik bir değere 

dönüştürülerek tanımlanmak istenmektedir. Bu bakımda Alevi bedeni, kendisini kuran, 

kendi kendisini oluşturan talepleri dolayımında baskın bir biçimde ahlaki iken, kendisini 

tanımlayan dışsal söylemlerin (hakim Sünni kültürün) bir bileşkesi olarak kültürel ve 

siyasal bir bedendir (Özben, 2011; 38). Burada “kirlilik” söyleminin lekelediği Alevi 

topluluklarla Sünni kültürün üyeleri arasında asimetrik bir kültürel sınıflandırma 

kendisini gösterir. Böylece, hakim ve çoğunluk kültürünün üyelerine göre Aleviler, kız 

alınıp-verilmeyecek-yemekleri yenmeyecek vb. insanlar olup çıkmaktadırlar. 
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Yeri gelmişken, (yemekleri yenmezle ilgili) Alevi bir katılımcının, bu konu ile 

ilgili olarak Kirlilik Kavramı ve Aleviliğin Asimilasyonu isimli kitabımda yer alan şu 

ifadelerini paylaşmak istiyorum:      

“Ben ortaokuldayken bir arkadaşım vardı. Aşure zamanında komşularından biri 

evlerine bir tabak aşure getirmiş ve o da aşureyi yemek istediğinde annesi, -‘ben sana 

aşure yaparım bunu yeme’ demiş. Arkadaşım ısrar edince yani ‘-niye bunu yiyemiyorum’ 

deyince, annesi, -‘oğlum onlar Alevi, Dede yıkanıyor, onlar da Dedenin yıkandığı suyla 

aşure yapıyorlar’ demiş (Kadın, 18 yaşında). 

Bu örnek en hafif ifadelerle, kültürün aşağılarda, kendine özgü mantıksızlık 

mekanizmasını çalıştırarak hedefteki bir şeye, duruma veya gruba yönelik iğrenmeyi ve 

kirliliği teşvik eden etkilerinden bir olarak okunabilir. Belirtmekte yarar var, benzer 

benzer örnekleri karşı tarafta da, yani dezavantajlı koşullarından söz ettiğimiz Alevi 

toplum kesimlerinde de görmek mümkün. Şöyle diyor bir diğer Alevi görüşmeci: 

“Aslında bizde de önyargılar var. Mesela, kızı Sünni bir erkekle evlenen bir teyze 

tanıdığım var. Bir keresinde bana, torunlarını severken bazen iğrendiğini söylemişti” 

(Kadın, 23 yaşında) (Özben, 2011; 49). 

Dinsel inanca dayalı farklılığın toplumsal düzeyde ayrımlayıcı bir forma 

bürünmesinde kirlilik bir efsane kuşkusuz ancak çok güçlü bir efsane… O kadar ki, şu 

görüşmecinin ifadelerine bir bakalım: 

“Aynı odada (bir kadın görüşmeci öğrenci yurdunda kaldığı odayı kastediyor) 

ekmeğimi paylaştığım insanların fısıltılarını bile değiştiremiyorum. Kim olduğumu 

açıklayamamak korkaklık mı yoksa suskunluğumla kendimi savunmak mı? Değiştirmeyi 

denemek, ‘sende o kirli, abdestsiz insanlardan biri misin?’ yakıştırmasını getirmekten 

başka bir şey sunmadı bana. Sanki, arkamı dönsem, fısıltılar başlayacak, tabağım, 

elbiselerim masada kazayla bıraktığım eşyalarım… Ben yetmiyormuşum gibi bir de bana 

ait her şey kirleniyor. Evde başkası, burada başkası içimde tümden başkasını 

yaratmadan, illa da biri olmaktan bir kimlik bulmaktan vazgeçmek en iyisi belki de 

(Kadın- 19 yaşında)(Özben, 2011; 55). 
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Görüşmecilere toplumsal yaşantıları içerisinde, öncelikle “kirlilik” iması olmak 

üzere, ama genel olarak Alevi olmanın Sünni toplum kesimlerinin üyeleriyle olan 

ilişkilerinde nasıl algılandığı veya karşılandığını çeşitli biçimlerde sorduğumuzda, farklı 

farklı ancak benzer vurgular içeren cevaplar aldık. En sert cevaplardan birnde bir kadın 

görüşmeci şöyle diyordu sesini biraz olsun yükselterek (sessizliği bozarak): Göz göre 

göre, Allah’ta onların (Sünni Müslümanlar kastediliyor) Kitap’ta. Bizim hiçbir şeyimiz 

yok… (Kadın- 21 yaşında) (Özben, 2011; 61). 

Toplumsal tahakküme dayalı gündelik yaşamlarımızda, tabi olanların 

“yapıyormuş/yapmıyormuş” ve tahakkümcü yapının temsilcilerinin de 

“denetliyormuş/bilmiyormuş” gibi yapma pratikleri Alevi-Sünni toplum 

kesimleriarasında olduğunu iddia ettiğimiz toplumsal eşitsizlikler için de geçerlidir. 

Özneleşme kavramının kendi içinde taşıdığı paradokstan dolayı, yani anılan kavramın 

hem özne olmayı hem de tabiyet sürecini göstermesi bakımından, kişi özerk olma halini 

bir bakıma iktidara tabi olarak yaşar ve söz konusu olan radikal bir bağımlılıktır aslında. 

Ötekileştirimi duyumsamasına rağmen ötekileştirenin alanında yaşamayı ve kimi 

durumlarda -mış gibi yapmak üzerinden “idare edilen” yaşamı tercih eden Alevi toplum 

kesimleri için savunmacı bir tutum ve “sessizlik” bir var olma biçimidir bir bakıma: 

“Şu çok ilginç değil mi mesela. Lisede Sünni arkadaşlarımızdan bazıları 

Ramazan’da, işte bugün canım oruç tutmak istemiyor ya da bugün keyfim yok gibi 

bahanelerle oruç tutmadıklarını söylerler ve onlara hiç aldırış edilmezdi. Bizim bu türden 

bir nedenimiz asla olamazdı. Bu yüzden lisede hep oruç tuttum” (Kadın, 21 yaşında 

(Özben, 2011; 62-63) 

Butler’e göre öznenin üretimi ve özne iradesinin oluşumu ilksel bir maduniyetin 

sonucu ise, hâkim söylem karşısındaki “sessizlik” öznenin kendi yapımı değil, kaçınılmaz 

bir durumdur. Burada sözü edilen “sessizlik” özneyi sömürülebilir türden bir varlık haline 

getirir (Butler, 2005; 27). Söz konusu olan kadınlar, aleviler ya da başka toplumsal 

kategoriler olsun, ”sessizlik” toplumsal eşitsizliklerin sürdürülebilir olmasının temel 

koşuludur. Sessizlik, eşitliksiz toplumsal düzenlemelerin/işleyişin hem tahakküm 

altındakilere hem de hâkim grupta yer alanlara mantıklı ve doğal görünmesinin 

yapıcısıdır.  
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Günümüz çoğulcu toplumlarında, çoğulculuğa bağlılık ne denli yüksek olursa 

olsun, belki bir ibadet biçimi, bir aile yapısı, bir yemek adeti, bir cinsel pratik ya da giyim 

kuşam kuralları gibi kimi farklılıklarla birlikte yaşamayı zor bulan insanlar her zaman 

olacaktır (Walzer, 1998; 27). Bu durumlarda, birlikte yaşamayı daha da zorlaştırmamak, 

hatta işin içinden çıkılmaz bir hale getirmemek için “sessizliğe” mahkûm edilmeye ya da 

mahkum etmeye karşı tavır almalıyız. Sosyoloji ve sosyologlar “sessizlikleri” bozmak 

için yazmaya ve konuşmaya devam edecekler. Çünkü bu onların birincil görevi.      
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TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ BAKIMINDAN 

KİTLESEL TÜKETİMİN YENİ ADRESİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

        Özkan  AYDAR 

Özet 

Günümüz modern toplumlarında özellikle sanayileşmiş kentlerde, kentleşme 

yoğunluğunun artması, banliyö tipi yerleşimin yaygınlaşması, ulaşımın gelişmesi gibi 

değişimler, tüketim mekanlarının da farklı alanlara doğru kaymasına neden olmuştur. Bu 

mekanlar içindeki, birçok mağaza, restoran, süpermarket, oyun-eğlence alanları, bankalar, 

otopark gibi olanaklarla tüketiciler için birer cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu 

çalışmanın amacı tüketici davranışlarını etkilemede önemli bir yere sahip olan alışveriş 

merkezlerinin doğasını ,tüketim toplumu içindeki konumunu ve tüketici davranışları 

üzerindeki etkisini tartışmaya yöneliktir. 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezi, Tüketim, Tüketici. 

NEW ADDRESS FOR MASS CONSUMPTION IN TERMS OF THE EFFECT OF 

CONSUMER BEHAVIOR : SHOPPİNG CENTER 

Abstract 

In today’s modern societies, especially in industrialized cities, the changes such 

as increase in the density of urbanization, the spread of suburban-type settlement and the 

development of transportation have caused that the areas of consuption turned towards 

different places. In these areas with the facilities as many stores, restaurants, 

supermarkets, areas of in-game entertainment, banks, car parking etc. they have become a 

center of attraction for consumption. The purpose of this study, which has an important 

role in influencing consumer behavior in shopping centers, the nature, the location of 

the consumer society and its impact on consumer behavior is for the discussion. 

Key Words:  Shopping Center, Consumption, Consumer. 
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Giriş 

Tüketici kültürünün gelişimindeki en önemli unsurlardan biri, 19. Yüzyılın 

ortalarında büyük alışveriş merkezlerinin ortaya çıkışıydı. Bu alışveriş merkezlerinin 

devasa büyüklüğü ve içinde barındırdığı mağazaların çok çeşitliliği, bu yerlerin 

büyüsüne kapılanların saatlerce gezinebileceği bir mekan anlamını da taşıyordu. 

Alışveriş merkezleri insanların büyüleyici bir şekilde etrafını çevreleyen nesnelerden 

yayılan çekici kokuların hakim olduğu, rüya gibi bir yerde bulunmalarına olanak 

sağlıyordu. Alışveriş merkezlerine tüm sınıflardan insanlar girebilmiş ve bu yüzden 

her sınıf, lüksün demokratikleşmesi olarak adlandırılan şey vasıtasıyla bu alışveriş 

merkezlerinin tüketici kitlesi olmayı başarabilmişti (Corrigan, 1997: 50). Özellikle 

kitlesel tüketim alanlarının efendisi olarak tabir edebileceğimiz alışveriş merkezleri, 

kentsel yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Çoğu insanın konfor, güvenlik, 

eğlence, iklimin düzenlenmesi gibi pek çok nedenlerden dolayı tercih ettiği bu devasa 

mekanlar, alışverişin ötesinde farklı anlamlar taşımaktadır. 

Alışveriş merkezleri gibi tüketim mekanlarının ortaya çıkmasıyla mallar 

pazarlık konusu olmaktan çıkmış, ürünlerle baş başa kalma ve onları tanıma fırsatı 

doğmuş, bunun sonucunda satın alma zorunluluğunun ortadan kalkması ve satıcı ile 

müşteri arasındaki ilişkilerin giderek azalması gibi yeni bir tüketim kültürü ve yeni bir 

tüketici davranışı formu ortaya çıkmıştır. Alışveriş merkezlerinin pratik ve rasyonel 

kullanımının yanı sıra sosyal, kültürel ve sembolik amaçlar taşıyan farklı 

kullanımlarından da söz etmek mümkündür. Nesnelerin sergilendiği bu tüketim 

mekanları, nesneleri elde etmenin mekanları olduğu gibi, nesnelere sahip olmayı hayal 

etmenin de mekanları haline gelmişlerdir. Alışveriş merkezleri, sosyal mekanlar olarak 

da sadece satın alma eyleminin mekanları değil, bu kutsal nesnelere dokunma ve 

onların görünümleri önünde büyüye kapılmanın da mekanlarıdır (Zorlu, 2006: 168). 

Alışveriş merkezleri, insanların kent merkezinin rahatsız edici fiziki ve sosyal 

koşullarından uzaklaşarak, güven içinde alışveriş yapabilecekleri aynı zamanda 

eğlenceyi de bir arada bulabilecekleri; her tercihe ve her koşula uygun alt yapısıyla 

(emzirme odaları, mescitler, sigara  içme mekanları, engelliler için pratik çözümler vs) 

kentli nüfusun önemli yaşam alanlarından biri haline gelmiştir. Zengin olsun yoksul 

olsun her sınıftan insanın rahatça girip çıkabileceği bu mekanlar, aynı zamanda bir 
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çay, bir kahve parasına bu büyüleyici mekanlarda saatlerce vakit geçirebilmek 

anlamını da taşımaktadır. 

1. Tüketim Olgusu ve Alışveriş Merkezleri 

Tüketimi sadece temel ihtiyaçların karşılandığı ekonomik bir süreç olarak 

değil, aynı zamanda kültürel bir olgu olarak da ele almak gerekir. İhtiyaçları genel 

olarak fizyolojik ve sosyo-kültürel olarak sınıflandıran kuramlar, fizyolojik ihtiyaçlar 

giderilip doyuma ulaştıktan sonra sosyo-kültürel ihtiyaçların ön plana çıktığını 

söylemektedir. Bireyler, sadece pratik yararları ve işlevlerinden dolayı değil, aynı 

zamanda kim olduklarını ifade etme ve çevreleriyle iletişim amaçlarından dolayı da 

tüketim eylemi içinde bulunurlar (Odabaşı, 2006: 23). Marka ya da son moda 

kıyafetleri giymenin getireceği düşünülen toplumsal prestij, sahip olunan sınırlı 

kaynakların sağlık gibi daha önemli alanlardaki akılcı kullanımına tercih edilebilir. Bu 

tür tercihlerdeki genel eğilim mallara farklı anlamlar atfedilmesi ve daha yüksek bir 

sosyal konum talebidir (Yanıklar, 2006: 129). 

Günümüz endüstri toplumu hayatı eşyalar çerçevesinde düzenlemekte; 

toplumların maddi ilerlemesi üretilen eşyaların miktar ve çeşitliliğindeki artışla 

birlikte bu eşyalara ulaşabilmedeki dağılımla ölçülmektedir. İşbölümü, eşyaların 

çoğalışı ve onlara bağımlılık, insanların bir zamanlar kendi başlarına yapıp ettikleri 

hemen her şeyin yerine standartlaştırılmış paketleri yerleştirdi. İthal markalar 

tarafından sömürgeleştirilen bilinç, kültürelin, öykülerin ve duyguların yok olmasına 

seyirci kalarak hemen hemen sadece dünya pazarında satılan malların tüketimine 

bağımlı hale geldi (Illich, 2006: 24-26). 

Baudrillard, tüketim olgusundan hareketle günümüz toplumlarında,  bir 

göstergeler güdümlenmesi düzeni olan bir tüketim düzeninin üretim düzenine 

karıştığını ve bu tüketim düzeninin göstergelerle beslendiğini ve göstergelere sığınarak 

yaşadığını söylemektedir (Baudrillard, 2004: 25). Tüketimin mantığı tamamıyla 

dışsallığa dayanır. Nesne gerçek amacından uzaklaşarak işlevini kaybeder, çok daha 

geniş bir birleştiricinin, bir nesneler bütününün öğesi haline gelerek hem simgesel 

anlamını hem de bin yıllık statüsünü kaybeder ve bir yan anlamlar söyleminde 

tükenmeye doğru yönelir (Baudrillard, 2004: 143). 
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Baudrillard’a göre nesneler takım yada koleksiyon biçiminde düzenlenir ve 

nesnelerin çoğu bir nesneler bağlamı olmaksızın kendi başına sunulmaz. Bu nesneler, 

her zaman yönlendirici kanallar açmak, satın alma itkisini nesneler ağına yöneltmek 

ve baştan çıkarmak için düzenlenir. Giysiler, temizlik ürünleri, aletler bu şekilde 

tüketicide atalete neden olan zincirleme alışverişi oluşturarak, tüketiciyi bir nesneden 

öbürüne taşır. Bu nesne bolluğunun ve hesaplamanın sentezi alışveriş merkezleridir. 

Bunlar tüketim etkinliklerinin sentezini gerçekleştirir; alışveriş, nesnelerle flört, aylak 

gezinti ve bunları birleştirme olanakları bu etkinliklerde önemli yer tutar. Alışveriş 

merkezleri bambaşka bir anlam taşır. Burada metalar kültürelleştirilir, tüketim 

mallarının oluşturduğu genel takımın bileşenlerinden biri haline gelir. Eğlenceli bir 

alışveriş yapabilmek, ailenin tüm fertleriyle aynı mekanda faydalı faydasız olanı tek 

bir seferde satın almak, birlikte yemek içmek gibi her şeyi içine alabilen bu mekanlar 

tüketimin yeni boyutunun önemli göstergesidir (Baudrillard, 2004: 17-21). 

Ritzer, yeni tüketim araçlarının tüketim katedralleri olarak görülebileceğini 

yani birçok insan için büyülü, hatta bazen kutsal, dinsel bir karaktere sahip olduklarını 

söyler. Bu tüketim katedralleri sürekli daha fazla tüketiciyi kendilerine çekebilmek 

adına tüketim için daha büyülü ortamlar yaratmayı sürdürürler. Alışveriş merkezleri, 

geleneksel olarak tapınakların sağladığı türde bir merkezilik sağlar ve benzer bir 

denge, simetri ve düzene sahip olacak şekilde inşa edilirler. İnsanlar burada 

kendilerine özel cemaat hizmetlerinin yanı sıra topluluğa dahil olma duygusu da 

edinirler. Ritzer, bu tüketim katedrallerinin akılcılaştırma ve büyüleme olmak üzere iki 

yönlü stratejisinin olduğunu vurgulamaktadır.  Tüketim mekanları, tüketimin 

sürekliliği ve artışı için akılcılaştırılmışlardır. Bu devamlılığı başarmak için büyünün 

sistematikleşmesi ve böylece bir zaman ya da yerden diğerine kolaylıkla yeniden 

yaratılabilir olması gerekir ( Ritzer, 2000: 26-27). 

Tüketim araçlarının verimliliğini arttırmak amacıyla uygulanan stratejiler 

sonucunda tüketicilerin bir alışveriş merkezinde oldukça fazla ürün bulmasına ve 

zamanın daha etkin kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Ancak birkaç adet ürünü temin 

etmek için verimsiz araçlardır; çünkü müşteri istediğini satın almak için oldukça yol 

kat etmek zorunda ve zaman harcamak durumundadır ( Zorlu, 2006: 171). Buna 

rağmen alışveriş merkezlerinin modern ve ferah ortam sunması, temiz ve düzenli 
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olması, uygulanan güvenlik hizmetleri, otopark imkanları, çocuk oyun alanları gibi 

akılcılaştırılmış verimlilik olanaklarıyla gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Alışveriş merkezlerinde doğal şartların ve sosyal şartlarında sınırlı bir şekilde 

denetlenebilirliğinden söz etmek mümkündür. Alışveriş merkezleri kapalı mekanlar 

olarak iklim şartlarından arındırılmıştır. Yaz aylarında serinletici, kış aylarında ise 

sıcak bir mekan olarak iklimin düzenlenmesi bu mekanların alışveriş için ideal alanlar 

olmasını sağlamıştır. Ayrıca alışveriş merkezlerinin kent sokaklarındaki rahatsız edici 

unsurlardan, alınan güvenlik önlemleri aracılığıyla çözümler bulunması tercih 

sebebindeki önemli etkenlerdendir ( Ritzer, 1998: 146). Bu denetlenebilirliğin ikinci 

boyutu ise tüketici davranışlarını denetlemek ve tüketimde verimliliği arttırmak için 

uygulanan stratejilerin varlığıdır. Müşteriye kendi alışverişini kendisine yaptırmak, 

fiyatların optik okuyucular tarafından verilmesi, ürünlerin yerleştirilmesinde satın 

alma davranışlarının hesaba katılması gibi stratejiler verimliliği arttırmak adına 

uygulanmaktadır ( Ritzer, 1998: 171-172). Uygulanan bu stratejiler sayesinde, her 

türlü ürünün bir arada bulunduğu bu mağazalar, kentteki özel alışveriş mağazalarına 

oranla kesinlikle daha verimlidir ( Ritzer, 1998: 93). 

Ritzer’e göre yeni tüketim araçları, içlerinde gerçekleşen toplumsal ilişkilerin 

niteliğini çeşitli yollarla çarpıcı biçimde değiştirmiştir. Bu tüketim mekanlarını 

kullananlar, diğer insanlarla etkileşime girmek yerine bu mekanların kendileriyle ve 

onların sunduğu mal ve hizmetlerle etkileşime girme eğilimindedirler. İnsan 

ilişkilerindeki değişimin başka bir etkeni de bazı tüketim araçlarının tüketicileri rüya 

benzeri bir konuma sürükleme eğiliminde olduklarından dolayı bu büyüye kapılan 

insanlar çevrelerindeki öteki insanlara karşı kayıtsız biçimde uçar gibi geçmektedirler 

( Ritzer, 2000: 225-226). 

Tüketimin özel yaşam alanlarımıza kadar sızması, sanal alışveriş mağazaları, 

tele pazarlamalar, televizyondan alışveriş kanalları, kataloglar gibi tüketiciyi baskı 

altına alan her türlü araçlar, yaşadığımız evleri bile tüketim aracı haline getirmiştir. Bu 

yeni tüketim araçları tarafından istila edilen yaşam alanlarımız, samimi ilişkilerin de 

giderek daha az yaşandığı bir mekan halini almıştır. 
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Tüketim araçlarının dünya çapında yaygınlaşması, üretimin hakim olduğu 

toplumdan tüketimin hakim olduğu bir topluma geçişin bir yansıması ve parçasıdır. 

Eski dönemde yaygın olan üretim araçlarının yerini bugün yükselen tüketim araçları 

almaktadır. Alışveriş merkezleri çağın tanımlayıcı yapısı olarak fabrikanın yerini 

almıştır ( Ritzer, 2000: 211). 

Günümüz toplumlarındaki gündelik yaşamdan yola çıkarak toplumsal 

gerçeklik içindeki çelişkiler ve çatışmalar konusunda tutarlı bir teoriye ya da kavrayışa 

ulaşma çabasında olan Lefebvre’nin ileri sürdükleri de konumuz itibariyle önemli 

sayılmaktadır. 

Lefebvre’ye göre, gündelik hayat terk edilmiş bir uzay-zaman değildir; 

bireysel özgürlüğe ve akla, bireyin işbirliğine bırakılmış bir alan da değildir. Gündelik 

hayat artık itinayla incelenen bir nesne olarak, örgütlenmenin alanı, bilinçli bir 

düzenlemenin uzay-zamanı haline gelmiştir ( Lefebvre, 1998: 77). Tüm toplumun iyi 

örgütlenmiş bir biçimde sömürülmesi, sadece üretici sınıfla sınırlı kalmayarak 

tüketimi de içine aldı. Eskiden işletme sahipleri, belirsiz bir piyasa için rastgele üretim 

yapıyorlardı. Ancak daha sonra tüketim üzerinde ve tüketim aracılığıyla etki etme 

olanağının yani gündelik hayatı örgütleme ve yapılandırma olanağının farkına 

varılarak gündelik hayatın parçaları bölümlere ayrıldı. Bu bölümler bir yapbozun 

parçaları gibi düzenlenerek- iş, özel hayat, aile hayatı, boş zaman- akılcı bir biçimde 

işletilmektedir. Lefebvre, günümüz toplumlarını bürokratik yönlendirilmiş tüketim 

toplumu olarak niteleyerek, bu toplumun akılcı niteliği ve bu akılcılığın sınırlarıyla 

üretim yerine örgütlenen tüketim ve bunun üzerine oturma çabasında olduğu düzleme 

yani gündelik hayata vurgu yapmaktadır ( Lefebvre, 1998: 64-65). 

 

II. Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin Ortaya Çıkışı 

Türkiye’de, özellikle 1980’li yıllar ve sonrasında liberal ekonomik 

politikaların uygulanması, liberalizmin soyut ve evrensel bireycilik anlayışı üzerine 

inşa ettiği bırakınız yapsınlar ilkesi gibi girişimciliği öven anlayışların hakim olmaya 

başlaması yeni bir kültürel ikilimi de beraberinde getirdi. 80’ler Türkiye’si, özel 

yaşamdan tutun da kamusal yaşama kadar birçok alanda bireyin sosyal dünyasını, 
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medya ve reklamcılığın itkisiyle de tüketim alışkanlıklarını yeni boyutlara taşıdı. 

Liberal ekonomik politikaların yansıması olarak, dışa bağımlı gelişme stratejileri 

yabancı sermayenin de önünü açarak Türkiye’de yatırım fırsatları doğurdu. Kentleşme 

sürecinin hızlanması, kişi başına düşen gelirin artması, ithal ve lüks tüketim mallarının 

piyasaya girmesi gibi nedenlerle tüketim alışkanlıkları temel gereksinimlerden çok 

yaratılan sahte ihtiyaçlara endekslenmiştir. İhtiyaçların niteliğinin değişmesi 

beraberinde tüketim alanlarında da yeni tüketim mekanlarını doğurmuştur. 

Türkiye’de alışveriş merkezlerinin tarihi de yukarda bahsettiğimiz dönemle 

birlikte başlar. İlk modern alışveriş merkezi devlet ortaklığıyla Galleria İstanbul 

Ataköy’de 1988’de açılmıştır. Galleria Ataköy’de dükkanı olan biri, bir gazeteciyle 

görüşmesinde Galleria’yı Kabe’ye benzetmiş. Benzetme, gerçekte çoğunluğun 

Galleria’yla neden ilişki kurduğunu açıklıyor. Galleria’ya gitmek için bir yolculuk 

yapmak gerekiyor; orası uğranabilinen bir yer değil, ancak ziyaret edilebilinen bir yer, 

geleneksel kavramların hiçbiri onu açıklamaya yetmiyor. Birçok açıdan bir mesire 

yerine, en çok da malların sergilendiği, seyredildiği, metanın ziyaret edildiği bir fuara 

benziyor. Galleria, alışverişi şehir hayatının bir parçası olmaktan çıkarıp kendi başına 

bir amaç haline getirerek insanlara kendi şehirlerinde turist olma imkanını veriyor ( 

Gürbilek, 2001: 30-31). 

Galleria’nın açılmasından sonra özellikle 2006’dan sonra alışveriş merkezi 

sayısında ciddi bir artış olmuştur. Bugün varolan 260’ın üzerindeki alışveriş merkezini 

her gün yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret ediyor; bu da yılda 1.1 milyarın üzerinde ziyaret 

anlamına geliyor. Planlanan diğer alışveriş merkezleri tamamlanırsa 2014 sonu 

itibariyle bu sayının 347’ye yükselmesi bekleniyor. Bu durum ilk bakışta “mantar gibi 

bitiyorlar” yorumlarına neden olsa da, alışveriş merkezi yatırımcılarına göre, kentli 

nüfusun yüzde 75’e ulaştığı ve hızla da devam ettiği Türkiye’de bu artışın normal 

olduğu söyleniyor ve hatta 86 metrekare olan Türkiye ortalamasının 200 metrekare 

olan Avrupa ortalamasının çok altında olduğu açıklanıyor ( Ayman, 2011: 60-61). 

SONUÇ 

Tüketim olgusu ihtiyaç gidermeye ve fayda sağlamaya yöneliktir. Ancak tüketim 

olgusunu sadece ihtiyaç ve fayda esasına dayalı iktisadi bir eylem olarak 
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temellendirmenin ne kadar zor olduğu da açıktır. Aşırı endüstrileşme  ve ekonomik 

kalkınma ve globalleşmenin etkisiyle ortaya çıkan hızlı değişimler hayatın her alanını 

olduğu gibi tüketim araçlarını  ve tüketici satın alma alışkanlıklarını da etkilemiştir. 

İhtiyaçları gidermenin farklı kültürel boyutları olduğu gibi farklı ilişkiler ağı içinde 

gerçekleşmesi de olanaklı hale gelmiştir. Üretim odaklı ekonomik faaliyetlerin yerini, 

büyük ölçüde tüketim odaklı ekonomik politikalar almıştır. 

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin şehirlerde yoğunlaşması, buna bağlı olarak 

işgücünün şehirlerde toplanması kentli yaşamın temel dayanakları haline gelmiştir. 

Nüfusun yoğunlaştığı bu bölgelerde, pek çok tüketim mekanı tüketicilerin ilgisini çekmek 

ve tüketime teşvik etmek adına sayıları her geçen gün artarak yayılmaya başlamıştır. 

Gündelik hayatın önemli bir parçası haline gelmeyi başarabilen bu mekanlar, alışveriş 

faaliyetini sadece ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir eylem olmaktan çıkarıp sosyal 

ilişkileri güçlendiren, insanları ya da grupları bir araya getiren ya da ayıran, bir sınıfa ya 

da kültüre ait olma sembollerini ihtiva eden tüketim araçlarından biri haline gelmiştir. 

Türkiye’de de sayıları hızla artan alışveriş merkezleri kentsel yaşamın önemli bir parçası 

haline gelmiş ve oldukça geniş bir tüketici kitlesini bünyesinde toplayabilmiştir. 

Bugün insanın mutluluğu, eğlenmek, ticari malları, görüntüleri, yiyecekleri, 

içecekleri, sigaraları, insanları, dersleri, kitapları, filmleri tüketmek, yutmak, içine almak 

doygunluğunda yatmaktadır. Dünya, iştahımız için büyük bir nesnedir, büyük bir elmadır. 

Bizse sonsuza kadar bekleyen, umut eden, sonsuza kadar hayal kırıklığı yaşayan 

emicileriz. Karakterimiz değiş tokuşa ve almaya, takasa ve tüketmeye uymuş; herşey, 

maddi şeyler  kadar manevi şeyler de bir değiş tokuş, bir tüketim nesnesi haline gelmiştir. 

Özellikle teknolojinin insan için bir seçenekler toplamı yaratması, pratik hayatın 

sürdürebilirliğini kolaylaştırması, boş zaman sağlaması teknolojik bir varoluşun şartları 

düşünüldüğünde, yani teknolojinin belirlediği üretim ve tüketim tarzına bağlı olarak var 

olan hayat tarzında teknoloji her zaman verdiğinden daha fazlasını almaktadır (Çiğdem, 

1997: 35). 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA DOĞU ANADOLU’DA 
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Özet 

 

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’yu işgal eden Ruslarla, önce 18 Aralık 

1917’de Erzincan Mütarekesi, ardından da 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk Antlaşması 

imzalandı. Bunun sonucunda Ruslar işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Ancak gerek işgal 

altındayken, gerekse Ruslar geri çekilirken Ermeniler tarafından halka büyük acılar 

yaşatıldı. Savaş yıllarında içgöçlerin yaşandığı Doğu Anadolu’da halk büyük bir sefalet 

ve yokluk içindeydi. 

Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti, savaştan en fazla zarar gören Trabzon, 

Erzurum ve Erzincan vilayetlerine 1919 yılında yardım heyetleri gönderdi. Trabzon 

Kızılay Heyeti ile Erzincan Kızılay Heyeti 25 Haziran 1919’da, Erzurum Kızılay Heyeti 

ise 30 Haziran 1919’da personel ve levazımlarıyla birlikte Trabzon’a gitmek üzere 

İstanbul’dan ayrıldılar. Saffet Bey başkanlığındaki Erzincan heyeti, büyük güçlüklerle 

Trabzon’dan Erzincan’a taşıttırdığı 50 tona yakın malzemeyi (zahire, ilaç, giyecek vs.) 

çevre il ve ilçelerdeki halka dağıttı. Bu heyet altı aydan fazla faaliyette bulundu. Dr. Lütfi 

(Kırdar) Bey başkanlığındaki Erzurum heyeti Bayburt, Erzurum, Bayezıt, Eleşkirt, 

Tercan, Diyadin, Ağrı ve diğer kazalarda 1919 yılı sonuna kadar muhtelif çalışmalarda 

bulundu. 

Bildiride, konu öncelikle Kızılay Arşiv belgeleri ışığında ele alınacaktır. 

Kızılay’ın halka yaptığı yardımların yanı sıra, raporlarda bahsedilen bölge ve halkla ilgili 

gözlemlere de yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kızılay, Erzurum, Erzincan, yardım, 

                                                             
 Prof.Dr.Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 
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AID COMMITEES OF THE RED CRESCENT (HILAL-I AHMER) IN THE EAST 
ANATOLIA AFTER THE FIRST WORLD 

Abstract 

 

Russian occupied the East Anatolia during the first World War and Erzincan 

Armistice was signed between Turks and Russian in 18 of December. Besides this, the 

agreement of Brest-Litowsk was signed between Turks and Russia in this period. 

Russians left the occupied territory as a result of Brest-Litowsk. Armenian tortured Turks 

who were living Russian occupied territory. There was impoverished and Turks were 

suffering in this region because of the war and torture of Armenians.  

The Red Crescent sent the aid committees to the cities of Erzurum, Erzincan and 

Trabzon in 1919. Saffet bey who was the coordinator of Erzincan’s aid comities and 

conveyed 50 ton aid supplies which were medicine, clothing stock of grain, etc.  to 

Erzinca via Trabzon. Supplies of this commited were distributed to the people of the 

region. The coordinator of Erzurum commite was Dr. Lutfi Kirdar and conveyed the 

supplies to Bayburt, Erzurum, Bayezıt, Eleşkirt, Tercan, Diyadin, Ağrı. 

The purpose of this paper is to describe aids of the Red Crescent in the East of 

Anatolia in 1919. The document of the Red Crescent was examied to illimunate the aids 

of the Red Crescent. 

Key Words: the Red Crescent, Erzurum, Erzincan, Aid, Commitee.  

 

 

Giriş: 

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu, Türk-Rus mücadelesine sahne olan 

Kafkas Cephesi hudutları içinde bulunuyordu. Bu sebeple savaşın bütün olumsuzlukları 

askerler kadar cephe gerisindeki halkı da etkilemiştir. Bu cephede Rus işgali, soğuk, açlık 

ve salgın hastalıklar sonucu büyük kayıplar verilmiş, halkın büyük çoğunluğu daha 

güvenli yerlere göç etmek zorunda kalmıştır.  

Osmanlı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti, savaşın ilk günlerinden itibaren 

Kafkas Cephesi’ne yönelik faaliyetlerde bulundu. 1915 yılında, Tıp Fakültesi 

müderrislerinden Dr. Asaf Derviş Paşa, Konya’nın doğusundaki Hilâl-i Ahmer sağlık 

heyetlerini teftiş etmek ve menzil noktaları kurmak amacıyla “Dârü’l-harb” (cephe) 

Murahhaslığı’na tayin edildi. Hilâl-i Ahmer eşyalarının nakli için Kayseri, Sivas, 
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Erzincan ve Erzurum’da menzil noktaları oluşturuldu. Konya Hilâl-i Ahmer Hastanesi, 

sevkiyat merkezi üzerinde bulunan Erzincan’a nakledildi. Buradaki sağlık heyetleri 

bulaşıcı hastalıklar ve özellikle tifüsle mücadele ettiler.  

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, aynı zamanda Kafkas Cephesine gönderdiği sağlık 

heyetleriyle ordu sağlık teşkilatına yardımcı oldu. Dr. Mehmet Emin Beyin başkanlığında 

otuz kişiden oluşan Kızılay heyeti, Erzurum’a gitmek üzere savaşın başlarında Gülnihal 

vapuruyla Trabzon’a geldi. Heyet, Erzurum’da cepheden gelen hasta ve yaralıların 

tedavileriyle salgın hastalıklarla mücadele etti. Heyette görevli üç doktor ve iki 

hastabakıcı lekeli hummadan hayatlarını kaybettiler. Güç şartlar altında faaliyetini 

sürdüren heyet, Erzurum’da yüz yataklı bir sağlık heyeti bırakarak 1915 yılı Ocak ayı 

sonunda Erzincan’a geldi. Ardından kara yoluyla gönderilen ikinci heyet, Erzurum’da iki 

ay faaliyette bulunabildi. Ruslar, 1916 yılının başlarında tekrar saldırıya geçerek Erzurum 

ve Erzincan’ın yanı sıra Harşit çayına kadar olan Karadeniz kıyılarını işgal etti. Kızılay 

sağlık heyeti, Erzurum’un işgali üzerine önce Erzincan’a, oradan da Kemah ve 

Kayseri’ye çekildi. Heyet, Kayseri Zencidere’de bin yataklı bir nekahathane açtı. 1916 

yılının sonuna doğru ordunun gerilere çekilmesiyle birlikte, birinci Kızılay sağlık heyeti 

Sivas’a gelerek hastane açtı. Sivas’ta kurulan laboratuvarda serum, kuduz ve çiçek aşısı 

imal edildi. Laboratuvarda yüz binden fazla madde üzerinde partör araştırması yapıldı. 

Kafkas Cephesi’nin kolera, hummâ-yı racıa ve çiçek aşıları buradan karşılandı. 1918 yılı 

Mart ayına kadar Sivas’ta kalan heyet, açtığı 20 yataklı bir revirde kuduz hastalarını 

tedavi etti. (1) 

İşgal öncesinde Erzurum Hilâl-i Ahmer Merkezi de önemli faaliyetlerde 

bulunmuştur. Bu sırada 50 yataklı Hilâl-i Ahmer Kadınlar hastanesinde yaralı ve hasta 

askerler de tedavi ediliyordu. Vali Kara Tahsin Beyin eşinin başkanlığında kurulmuş olan 

bu hastane, Hükümet konağının karşısında etrafı bahçe duvarlarıyla çevrili olup şirin bir 

köşkü andırıyordu. (2) 

 

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Doğu Anadolu: 

Rusya’da yaşanan 1917 Şubat ihtilalinin ardından Ekim ayında Bolşeviklerin 

iktidara gelmeleri üzerine, Rusların Kafkas Cephesi’ndeki durumları zayıflamaya başladı. 

Ancak, bu cephedeki Türk kuvvetlerinin yetersizliği, bir kısım kuvvetlerin Irak ve Filistin 

Cephelerine gönderilmiş olmaları ve tifüs salgını gibi sebeplerle Türk kuvvetlerince geniş 
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çaplı bir taarruz başlatılamadı. Sadece Muş ve Bitlis geri alınabildi. İki taraf arasında 18 

Aralık 1917 tarihinde yapılan Erzincan Mütarekesi gereğince Doğu Anadolu’daki Rus 

kuvvetleri çekilmeye başladılar. Rus işgalinden kurtulan yerlerde halk bu defa, Ermeni 

çetelerinin katliamlarıyla karşılaştı. Doğu Anadolu’da Ermeni mezaliminin başlaması 

üzerine, 5 Şubat 1918’de Erzincan Mütarekesi’nin artık tanınmayacağını duyuran 3. 

Kafkas Ordusu Komutanı Vehip Paşa ileri harekata geçti. 3 Mart 1918’de imzalanan 

Brest-Litowsk Antlaşmasıyla Ruslar Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devletine 

vererek Doğu Anadolu’dan çekildiler. 

1919 yılına gelindiğinde Doğu Anadolu adeta bir harabe halindeydi. Cevat 

Dursunoğlu Erzurum’u, “… Savaş yıllarında on binlerce insan tifüsten ve çeşitli bulaşıcı 

hastalıklarla ölmüş, istila öncesinde eli, ayağı tutanlar muhacir olmuş, onbin kadar 

hemşehriyi de Ermeniler çekilirken öldürmüşlerdi. Şehirde kılıç artığı olarak üç, dört bin 

kişi kalmıştı. Bir bu kadar da köylerden buraya göç etmişlerdi. Bu yüzden şehir 

köyleşmişti.” sözleriyle tasvir etmektedir.(3) Bu sırada, Doğu illerinin Ermenistan’a 

verilmesi isteklerine karşı İstanbul’da kurulmuş olan Vilâyat-ı Şarkıyye Müdafaa-ı 

Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Doğu Anadolu’ya Kızılay yardım heyeti gönderilmesi için 

teşebbüse geçti. 

Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Başkanı Eski Hicaz 

Valisi Ahmed Nedim Bey (4), Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderdiği 19 Mayıs 

1919 tarihli yazıda, “harbin en ziyade tahribatına saha olan” ve Vilayat-ı Şarkiyye olarak 

adlandırılan Sivas, Erzurum, Diyarbakır (Diyarbekir), Elazığ (Mamuretülaziz), Bitlis ve 

Van vilayetlerine yardım heyetleri gönderilmesini istedi. Ahmed Nedim’e göre, “ bu altı 

vilayet hastaları bugün acil müdavaata, üryanları çamaşıra bir lokma ekmek için feryad-ı 

figanla vakit geçiren açları erzaka şiddetle muhtaçtırlar”. Yazıda, “ sefaletin derecesine 

bihakkın vakıf olan cemiyetimiz ahali-yi mezkurenin ahval-i sıhhıyelerini yakından 

tedkik ve acil tedavi-i ibtidaiyelerini temin eylemek  ve en muhtaç olanlara hemen 

çamaşır ve ecza-yı tıbbiye” dağıtmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından acilen bir 

yardım heyeti gönderilmesi istirham ediliyordu. (5) 

Ahmet Nedim Bey, Kızılay’ın Doğu vilayetlerine yardım heyeti göndereceğinden 

emindi. Aynı gün Vilayat-ı Şarkiyye Cemiyeti Erzurum Şubesi Başkanlığına gönderdiği 

yazıda, “ Harbin en ziyade tahribatına saha olan Vilayat-ı Şarkiyye ahalisinin ahval-i 

sıhhiyelerini yakından tedkik ve acil müdavat-ı ibtidaiyelerini temin eylemek ve en 
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muhtaç olanlara hemen çamaşır ve ecza-yı tıbbiye ve erzak tevzi eylemek maksadıyla 

azimkâr Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından kariben orada bir heyet-i 

imdadiyenin izamı mukarrerdir.” diyordu. Ayrıca, bu yardımların öncelikle ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılması için Vilayat-ı Şarkiyye Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin tedbir 

alması istenmekteydi.(6) 

 

 Doğu Anadolu (Vilayat-ı Şarkiyye)’da Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Yardım 

Heyetleri: 

Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin müracaatı olumlu 

karşılanarak, Haziran 1919 tarihinde Erzurum-Erzincan, Elazığ’ın kuzeyi ve Trabzon’a üç 

ayrı heyetin gönderilmesi kararlaştırıldı. Hilâl-i Ahmer Başkan Vekili Âkil Muhtar 

(Özden) Bey, 8 Haziran 1919’da Dahiliye Nezareti’ne şu bilgiyi verdi: 

“ Hilal-i Ahmer Cemiyeti, harbin en ziyade tahribatına saha olan Vilayat-ı 

Şarkiyye’den  varid olan müteaddid müracaat  ve ricalar  ve fen ve maliye 

encümenlerinin karar-ı müştereki üzerine bilâtefrik  cins ve mezheb havali-yi mezkure 

ahalisinden hastalara deva ve şifa, çıplaklara giyecek ve açlara yiyecek yetiştirmek 

maksad-ı hayırperverisiyle Erzurum-Erzincan, Şimali Mamüretülaziz  ve Trabzon’dan 

ibaret olmak üzere üç mıntıkaya üç heyet-i imdadiye izamına karar vermiştir. İşbu 

heyetler bir reis, iki tabib, bir kâtib ve iki hastabakıcıdan teşekkül edecek ve Trabzon’a 

izam olunacak ilk heyet on güne kadar yola çıkarılacaktır.” (7) 

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nce, birkaç gün sonra Dahiliye Nezareti’ne,  

“Erzurum, Erzincan, Şimali Mamüretülaziz ve Trabzon’a gönderilecek imdad-ı sıhhî 

heyetleri” hakkında daha ayrıntılı bilgi verildi. Trabzon Heyeti, “Dârülfünûn 

muallimlerinden Hilâl-i Ahmer Üserâ Şubesi Müdürü Yusuf Behçet Bey’in riyaseti 

tahtında olup Doktor Süleyman Edhem ve Cemal Ömer ve kâtib ve idare memuru olarak 

Kamil Paşa hafidi Muallim Hikmet  ve Süleyman Saib beylerle Hilâl-i Ahmer hastabakıcı 

mektebinden mezun Halid ve Kamil efendilerden ibarettir. Heyetin merkezi Trabzon 

olacak, Lazistan ve Gümüşhane havalisini ve icab ettiği takdirde Canik sancağı 

kazalarından en muhtaç-ı muavenet olanlarını dolaşacaktır.”. Erzincan-Şimali 

Mamüretülaziz (Elazığ’ın kuzeyi)’e gönderilecek ikinci heyet, “ Üsküdar Sultanisi 

Fransızca muallimlerinden Hilâl-i Ahmer tahrirat kâtibi Safvet Beyin riyaseti tahtında 

olup mülga Süveyş Hilâl-i Ahmer Heyet-i İmdidadiyesi etıbbasından operatör Akif Şakir  
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ve mülga Erzurum Hilâl-i Ahmer hastanesi idare memuru merkez anbarı  veznedarı 

Hüseyin Tahsin Beylerle Hilâl-i Ahmer hastabakıcı mektebinden mezun Kenan ve İsmail 

Hakkı Efendilerden ve üç hademeden” oluşuyordu. Bu heyet Erzincan merkez olmak 

üzere Elazığ’ın kuzeyindeki kazalarda görev yapacaktı. Heyete refakat edecek diğer 

tabibin ismi henüz belirlenmemişti. Üçüncü olarak, “Erzurum’a izamı mutasavver heyetin 

de derdest-i teşkil bulunduğu ve hitam-ı teşkilatta listesinin takdim olunacağı” bildirildi. 

(8) 

Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Reisi Ahmet Nedim Bey, 

10 Temmuz 1919 tarihli yazısında Erzurum Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’ni son 

gelişmelerden haberdar etti. Ahmet Nedim Bey, birinci ve ikinci Kızılay heyetlerinin 

levazımlarıyla bir hafta önce yola çıkarak Trabzon’a ulaştıklarını, Erzurum’a 

gönderilecek heyetin ise, “kariben istihzaratını bilikmal mıntıka-i faaliyetine 

müteveccihen azimet edeceği” ni bildirdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensupları ve 

halkın Kızılay heyetinin çalışmalarına kayıtsız kalmamaları önerilerek, “esasen ve izahtan 

da müstağni olduğu üzere işbu muavenet ve imdad oralar için bir nimet-i gayri 

müşarekabe olup sırf insani ve yüksek bir hisle ora halkının açlarına gıda ve hastalarına 

bir vesile-i şifa götürmeğe şitâb eden heyet-i mezkureye şubelerimizce son derecede 

yardım ve vezaif-i insanîyelerini teshilde bütün ahalinin” yardımcı olmaları isteniyordu. 

(9) 

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından gönderilen üç yardım (Trabzon, Erzurum, 

Erzincan ve Elazığ) heyetinin her biri bir başkanın maiyetinde bir idare memuru, iki 

doktor, bir kâtip, iki hastabakıcı ve altı hademeden oluşuyordu. İhtiyaç duyulduğunda 

heyetlere mahallinde yeni görevliler alınabilecekti. Trabzon ve Erzincan Heyetleri 25 

Haziran 1919’da, Erzurum Heyeti ise 30 Haziran 1919 tarihinde personel ve 

levazımlarıyla birlikte Trabzon’a gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktılar.  Heyetlerle 

birlikte 700 ton hububat (mısır, buğday, un, mercimek), 4.500 sandık süt tozu, 10 ton 

şeker, 10 bin çift çarık, 100 bin çift çorap, 100 bin metre basma, Amerikan bezinden 

yapılmış 100 bin don, 100 bin gömlek ve bunların yanı sıra kinin ve muhtelif ilaçlar 

gönderildi. Başlangıçta heyetlerin çalışma süreleri dört ayla sınırlandırılmışsa da, 

ihtiyacın tahminlerin üzerinde olmasından dolayı süre uzatılmıştır.(10) 

Dr. Behçet Bey başkanlığındaki Trabzon Kızılay Heyeti, İstanbul’dan hareketle 

İnebolu, Samsun ve Giresun’a uğradıktan sonra Temmuz ayının ilk günlerinde Trabzon’a 
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geldi. Heyet, Trabzon ve çevresinde tahminlerinin üstünde bir sefalet tablosuyla 

karşılaştı. Savaş yıllarında Doğu illerinden Trabzon’a gelen muhacirler büyük bir sefalet 

içindeydiler. Birçok hastalığın hüküm sürdüğü şehirde sağlık hizmetleri yetersizdi. Dr. 

Behçet Bey, İstanbul’a gönderdiği ilk raporda Trabzon ve çevresinden bahsederken 

Gümüşhane hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“ Haber aldığımıza göre, sefaletin en şiddetle hüküm sürdüğü yer Gümüşhane ve 

civarıdır. Ahali buralarda meskenden ve gıdadan tamamen mahrumdur. Amerikalılar o 

havalide yaptıkları seyahatten avdetlerinde yersiz yurtsuz otuz bin insana tesadüf 

ettiklerini ve bunların kamilen iskelet halinde olduklarını gözlerinin açılıp 

kapanmasından başka bir eser-i hayat göstermediklerini valiye anlatmışlardır. 

Gümüşhane taraflarına olacak sevkiyatın daha uzak yerlerden nisbeten kolay 

olması, bizim tarafımızdan yapılacak muaveneti teshil etmektedir. Ancak elimizde 

mevcut erzak ve eşya daha vasi mikyasta imdad ve muavenette bulunmamıza kifayet 

edemeyeceğinden Trabzon heyetine tahsis olunan erzak ve eşyanın mütebaki kısmının 

derhal sevkini temin buyurmanızı ehemmiyetle rica ederiz.” (11) 

Trabzon’da, savaş yıllarında Vilayat-ı Şarkiyye’den gelmiş çok sayıda muhacir 

bulunmaktaydı. Aynı zamanda, Mondros Mütarekesi’nden sonra geçimlerini temin 

edebilmek amacıyla Kelkit ve Şiran’dan Trabzon’a gelen muhacirlere de rastlanmaktaydı. 

Bunlar, kendilerine elbise ve yiyecek verilerek memleketlerine gönderiliyordu. 

Trabzon Heyeti, sefalet ve salgın hastalıkların hüküm sürmekte olduğu 

Gümüşhane, Kelkit ve Şiran’a bir tabip, bir eczacı ve iki memurdan oluşan bir heyet 

gönderdi. Bu heyet, Gümüşhane’ye kadar olan kasaba ve köylere uğrayarak ihtiyaç 

sahiplerine 12 bin kıyye hububat, 3 bin arşın Amerikan bezi, 2 bin don, 2 bin gömlek ve 

bir miktar çarık ile ilaç dağıttı. Gümüşhane’de bir muayenehane açıldı. Ermenilerin 

istilasına uğrayan Bayburt ve çevresindeki halk daha da muhtaç bir haldeydi. Türk 

ordusunun yaklaşması üzerine, kendilerine erzak dağıtılacağı bahanesiyle Bayburt’ta 

toplanan binlerce kişi büyük mağazalara kapatılarak yakılmışlardı. (12) 

Trabzon Kızılay Heyeti’nin görev süresi başlangıçta dört ay olarak belirlenmişti. 

Ancak, sağlık alanında bir süre daha faaliyetlerde bulundu. Heyet, Mayıs 1921 tarihinde 

resmen lağvedilse de, çalışmalarını fiilen 1921 yılı Eylül ayına kadar sürdürdü. (13) 

Dr. Lütfi (Kırdar) Bey başkanlığındaki Kızılay Erzurum Heyeti, 1919 Temmuz 

ayı sonlarında İstanbul’dan yola çıkarak Ağustos ayının ilk günlerinde Trabzon’a geldi. 
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Heyetin Trabzon’daki iki günlük iaşe masrafı Trabzon Heyeti tarafından karşılandı. 

Trabzon Heyeti’nin üçüncü raporunda konuyla ilgili şu bilgiler verilmektedir: 

“ Erzurum Heyeti iki günden beri buradadır. Evvelce ihzar olunan vesaitle 

heyetin muvasalatı gününde otuz beş ton eşyası sevk edildi. Mütebaki eşya da bugünlerde 

gönderilecektir. Ve heyet birkaç güne kadar yola çıkacaktır. Merkez-i Umumî’ye 

çektiğimiz telgraflara cevap geldiği takdirde Gümüşhane’ye kadar kendilerine refakat 

edeceğiz.” (14) 

Erzurum Heyeti Bayburt, Erzurum, Bayezid, Eleşkirt, Tercan, Diyadin, Karaköse 

(Ağrı) ve çevresinde 1919 yılı sonuna kadar faaliyette bulundu. Bu süre içerisinde eczane 

ve dispanserler açtı, hastaları tedavi etti, yetimhane ve hastanelere erzak, ilaç ve çamaşır 

dağıttı.(15) 

İstanbul’dan Trabzon’a gelen heyet, bir hafta içinde eşyasının 35 tonluk kısmını 

naklettirerek dört günlük bir yolculuktan sonra Bayburt’a geldi. Bayburt’ta 2 bin kişiye 

erzak ve çamaşır dağıtıldı. Belediyenin kimsesiz çocuklar için açtığı yetimhanenin 

düzenlenmesine çalışıldı, buradaki 80 çocuk giydirildi. Yetimhanenin yeni oluşturulan 

idare heyetine buranın üç aylık ihtiyacını karşılayacak kadar erzak bırakıldı. Daha sonra 

buranın iaşesi mülki yetkililerin sorumluluğunda aşar mültezimlerince karşılandı. 

Bayburt’ta bir dispanser açan heyet, 12 gün içinde 194 köyden 5 bin kişiye çamaşır ve 

erzak dağıttı. 

Heyet, Bayburt’tan Erzurum’a gelince burada vali, eşraf ve diğer yetkililerle bir 

toplantı yaparak yardım programı hazırladı. Vilayetin genişliği dikkate alınarak, 14 

kazayı 3 aylık bir sürede dolaşmak gerektiği için, heyetin iki gruba ayrılarak münavebe 

ile çalışması kararlaştırıldı. Gruplardan biri kazaları dolaşırken, diğeri merkezdeki işleri 

idare edecekti. Bu karardan dört gün sonra Dr. Şekip Bey Hınıs kazasına hareket etti.  

Erzurum merkezde, belediyenin verdiği listeye göre belirlenen 10 bin kişiye 

çamaşır ve fanila dağıtıldı.  Heyetin elinde bulunan 400 ton erzak şehir merkezinde 

dağıtıldığı gibi, yine bir fırın açılarak günde yarımşar kilo hesabıyla bin kişiye ekmek 

verildi. Sahipsiz 300 çocuk için bir yetimhane açıldı. Masrafı heyet tarafından karşılanan 

Erzurum Gureba Hastanesi kapanmaktan kurtarıldı. Kızılay’ın açtığı dispanserde günde 

iki yüzden fazla hasta tedavi edilerek ilaçları verildi. Ayrıca, bir dârülaceze açılarak fakir 

ve güçsüzlerin ihtiyaçları karşılandı. (16) 
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Erzurum dışında görevlendirilen diğer grup, 14 Eylül tarihinde Erzurum’dan 

hareket ederek 4 gün sonra Eleşkirt kazasının merkezi olan Toprakkale’ye vardı. Heyetin 

geleceğini önceden haber alarak toplanan halka çamaşır dağıtıldı. Savaşın büyük bir 

harabe haline getirdiği yörede satın alınacak hububat bulunamadığından, güçlükle temin 

edilen bir miktar arpa dağıtılabildi. Savaştan önce bayındır bir kaza olan Karakilise (Ağrı) 

de harap bir durumdaydı. Eleşkirt’ten buraya gelen heyet, halka çamaşır ve satın aldığı 

bin kile kadar buğday dağıttı. Heyet başkanı Dr. Lütfi Bey, 21 Eylül 1919’da iki kazada 

görevlerini tamamladıklarından Diyadin kazasına gideceklerini telgrafla, Hilâl-i Ahmer 

Cemiyeti merkez yönetiminde bulunan Hamit (Hasancan) Bey’e bildirdi. (17) 

Heyet, Diyadin kazası ile Taşlıçay nahiyesine uğradıktan sonra Bayezıt’a geçti. 

Bayezıt’ta yerli halktan başka, Rus ve Ermeni mezaliminden kaçıp buraya sığınan 

Kafkasyalı Müslümanlar da bulunuyordu. Livâ dahilinde satın alınacak buğday 

bulunamadığından heyet üyelerinden birisi İran’ın Mako şehrine gönderildi. Mako’dan 

satın alınan 27 ton erzak gümrük resminden muaf tutularak Bayezıt’a getirildi. Erzakın 

bir kısmı Kafkas mültecilerine verilerek İran ve Nahcıvan’ın varlıklı köylerine gitmeleri 

sağlandı.(18) Bayezıt’ta halka erzaktan başka çamaşır da dağıtılmış, burada ayrıca 

yetimhane ve eczane kurulmuştu. Kızılay heyeti buradan 2 bin nüfuslu Tutak kazasına 

geçerek halka çamaşır ve erzak dağıttı. Kızılay Erzurum Heyeti doğuda görevini 

tamamladıktan sonra 1919 Aralık ayında tekrar Trabzon üzerinden İstanbul’a döndü. (19) 

Saffet Bey başkanlığındaki Erzincan Kızılay Heyeti, Trabzon’da yirmi gün 

kalmış ve bu süre içindeki iaşe masrafı Trabzon Kızılay Heyeti tarafından karşılandı.(20) 

Heyet ilk iş olarak zahire, ilaç, giyecek ve muhtelif malzemelerden oluşan 50 ton 

civarındaki yükünü naklettirebilmek için vasıta teminiyle meşgul oldu. Ancak savaşın 

sebep olduğu olumsuzluklardan dolayı nakil vasıtası bulmakta güçlükler çekildi. Halka 

dağıtılması düşünülen zahireyi yerinde tedarik etmek imkansız ve pahalı olacağından, 

İstanbul’dan getirilen zahire büyük fedakârlıklarla Erzincan’a taşındı. 

Erzincan Heyetinin faaliyet sahasında malarya, uyuz, humma-ı racıa, frengi ve 

muhtelif cilt hastalıkları görülmekteydi. Kızılay dispanserinde 15 bin hasta muayene ve 

tedavi edildi. İlk üç ay içinde müracaat eden 2.162 hastanın 353’ü frengiliydi. Heyet 

ayrıca Memleket hastanesine 5 ton buğday, 2 bin metre Amerikan bezi, cerrahi aleti, ilaç, 

süt tozu, şeker ve sabun bağışladı. Erzincan’dan ayrılırken Sıhhıye Müdürlüğü’ne 

neosalvarsan başta olmak üzere muhtelif ilaçlar bırakıldı.(21) Ayrıca, Erzincan ve 
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köylerinde 6.500 kişiye hazır çamaşır ve çamaşırlık Amerikan bezi ve basma dağıtıldı. 

Diğer yandan, 1.500 kişinin barındığı (22) Erzincan yetimhanesi genişletilerek buranın 

bir senelik ihtiyacını karşılayacak miktarda erzak ve çamaşır verildi. 

Erzincan Kızılay Heyeti, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin Erzincan’da 78 

Ermeni ve 40 Rum ailesine de çamaşır ve erzak yardımında bulundu. Harput’ta Türk 

yetimhanesine 500 kat çamaşırla birlikte tıbbi yardımda bulundu. Aynı zamanda Ermeni 

ve Fransız yetimhanelerine de yardım yapıldı. Heyet üyeleri Pülümür, Refahiye, Kuruçay, 

Kemah kaza ve nahiyelerinde 35 bin kişiye çamaşır ve Amerikan bezi, 2 bin çift çarık 

dağıttılar. Yine aynı yerlerde açılan polikliniklerde çiçek aşısı imal edildi, hastalara 

bedava kinin verildi. Elazığ, Eğin, Arapkir ve Keban’a uğrayan Kızılay ekibi, fakir halkla 

yetimhanelere çamaşır ve ilaç yardımında bulundu. Elazığ’dan Malatya’ya ve oradan da 

Sivas’a geçen Heyet, geri kalan levazımlarını yetimhanelere bırakarak İstanbul’a döndü. 

Erzincan Kızılay Heyeti görev sahasında yedi aya yakın bir süre faaliyette bulunmuştur. 

(23)  
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE IĞDIR’DA NÜFUS HAREKETLERİ (1927-1960) 

       Erdal AYDOĞAN 

 

Giriş 

Ruslar, XVIII ve XIX. yüzyıllarda bugünkü Kafkasları ele geçirmek ve tarihi 

emellerini gerçekleştirmek için en büyük rakip olarak gördüğü Osmanlılara ve İranlılara 

karşı bir çok savaşın ve uğraşın içinde oldular. Yıllar süren bu uğraşlarının bir neticesini 

de Türkmençay Antlaşması’yla elde etmişlerdir. 1826-1828 İran-Rus Savaşı sonunda 

daha önceleri İran’ı hâkimiyeti altında bulunan Erivan Hanlığını dolayısıyla buraya bağlı 

olan Iğdır’ı aralarında imzaladıkları Türkmençay Antlaşması’yla Rusya’ya bırakmak 

durumunda kalmıştır. Böylece Rusya, Güney Kafkasya’da hâkimiyet kurabildiği gibi 

İranlılarda bölgede oynadıkları rollerini kesin bir şekilde kaybetmişlerdir.13 Rusya ise 

elde ettiği bu bölgeyi yeni bir yapılanma ile Ermeni Obtlastına (Askeri valilerin yönettiği 

vilayet) 1850’lerden itibaren de Erivan Guberniyasına (sivillerin yönettiği normal vilayet) 

dâhil ederek 1920’lere kadar Iğdır ve çevresini de idare ettiler.14 

Rusya, Ekim İhtilali’nden sonra 3 Mart 1918 Brest-Litovsk Antlaşması’nı 

imzalayarak savaştan çekilmiştir. Yaklaşık bir asır esaret altında yaşayan Iğdır ve çevresi 

de Türk ordusunun çabaları sonucunda 20 Mayısta geri alınmıştır. Ancak Rusya’nın 

bölgeden çekilmesiyle bölgede Taşnakların taşkınlıkları binlerce Müslümanın 

katledilmesiyle ilgili haberlerin duyulması üzerine 1920 Eylülünde TBMM tarafından 

Doğu Harekâtı başlatılmıştır.15 

Harekâtın başlamasından kısa bir süre sonra Gümrü’ye girilmiş, 2 Aralıkta da 

Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması’yla da Iğdır’ın anavatana ilhakı 

gerçekleştirilmiştir. Bu durum Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla da teyid edilmiştir. 

1924’te ülkenin idarî olarak yeniden yapılandırılması çalışmalarıyla 1934’e kadar Bayazıt 

                                                             
 Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi. 
13 W.E.D. Allen Paul Muratoff, 1928-1921 Türk Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara, 

1966, s.20-21. 
14 Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, İstanbul, 2010, s.9-10. 
15 Akdes Nimet Kurat, Türkiye-Rusya, Ankara, 1990, s.527-528. 
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Vilayeti’ne, 1934’ten itibaren de Kars Vilayeti’ne bağlanmış, 1992’de de vilayet 

olmuştur.16 

Iğdır ve çevresinin yukarıda bahsedilen durumundan dolayı bölgeye ait nüfus 

istatistikleri bilinmemektedir. Konuyla ilgili veriler ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasından sonra elde edilmiştir. 

 

Türkiye’de yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Iğdır 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra yapılan ilk nüfus sayımı 

28 Ekim 1927 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayım neticesinde Türkiye’nin genel 

nüfusu 13.660.275 olarak tesbit edilmiş, kilometre başına düşen nüfus ise 18 olarak 

hesaplanmıştır. Şark vilayetleri ise 1.534.712 nüfus ile toplam nüfusun % 11.23 

nispetindeydi. O günkü idari taksimata göre on bir vilayeti kapsayan17 ve Şarki Anadolu 

mıntıkası olarak tanımlanan sahada Bayazit Vilayeti’nin toplan nüfusu ise 104.586’dır. 

İdari taksimata göre 6 kazası ve 791 köyü olan Bayazit Vilayeti, merkezi 

Karaköse olmak üzere Iğdır, Eleşgirt Diyadin, Tutak, Kul ilçelerinden oluşmaktaydı. 

Bayazit Vilayeti’nin bir kazası olan Iğdır, 1927’de hazırlanan köy cetvellerine 

göre üç nahiyeden ibarettir. Bunlar; merkez nahiye Iğdır, Aralık ve Cennetabat’tır. 

Merkez nahiye Iğdır’ın 60 köyü, Aralık Nahiyesi’nin 30 köyü ve Cennetabat 

Nahiyesi’nin ise 20 köyü olmak üzere Iğdır Kazası’nın toplam 110 köyü mevcut idi.18 

Çalışmamıza esas olan Iğdır’a gelince şu sonuçları görmek mümkündür: Iğdır 

şehir nüfusu 3716’dır. Bu sayının 1391’i kadın, 2325’i ise erkek nüfustan ibarettir. Şehre 

bağlı köylerde nüfusun 5330’u kadın, 5606’sı ise erkek olmak üzere toplam 10.936 

kişiydi.19 Sair nahiye ve köylerin nüfusu ile birlikte kazanın toplam nüfusu; 11.825 kadın 

13.384 erkek olmak üzere 25.209 idi.  Nüfus yoğunluğu ise %12 idi.Iğdır kazası, 1927 

nüfus sayımı baz alındığında Bayazit Vilayeti’nin en büyük kazası olduğu görülecektir.  
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Bilen ve 

Bilmeyen 

                                                             
16http:tr.wikipedia.org 
17 Bu vilayetler; Erzincan, Erzurum, Elazığ, Bayazit, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Kars, 

Gümüşhane ve Van’dır. 
18Son Taşkilat-ı Mülkiye’de Köylerimizin Adları, İstanbul, 1928, s. 399-400. 
19Umumî Nüfus Tahriri, Vilayet, Kaza, Şehir ve Köyler İtibariyle Türkiye Nüfusu (28 

Teşrinievvel 1927), Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1928, s.20. 
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(1927’de Iğdır Nüfusun Medeni Hali Yaş Grupları ve Tahsil İtibariyle Oranları) 

 

Yukarıdaki tabloya göre Iğdır, Bayazıt Vilayeti’nin evlilik oranı yüksek tam 

tersine doğurganlık oranı ise Diyadin’den sonra en düşük ikinci kazasıdır. Bir yaşından 

küçükler esas alındığında doğurganlık oranı % 2.99’dur. Bayazıt Vilayeti’nin okuma 

yazma oranı toplamda % 2.54’tür. Iğdır’da ise bu oran erkekler arasında  % 2.65 

kadınlarda % 0.14’tür. Toplam nüfusa oranları ise 1.47 ile çok düşük bir seviyededir. 

Nüfusun mesleklere göre dağılımında zirai, ticari, sanayi, serbest ve memurlar katagorik 

olarak öne çıkmaktadır. Kadınların yaklaşık % 10’u zirai işlerle uğraşırken erkeklerin % 

64’ü muhtelif işlerde çalışmaktadır.20 

1927 tarihli nüfus sayımı 2000’li yıllara kadar yapılmış olan genel sayımların en 

teferruatlılarından biridir. Toplumun sosyo-kültürel ve etnik anlamda içinde bulunduğu 

durumun tespiti için sorulan sorular arasında en dikkat çekenleri nüfusun tabiiyeti ve ana 

dillerinin ne olduğuna yönelik olanlarıdır. Genel sayım sonuçlarının tedkikinden 

anlaşılacağı üzere 28 vilayette 1.170.140 kişi % 8.57 oranıyla ana dillerinin Kürtçe 

olduğunu ifade etmiştir. Hakkari, Van, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Bayazıt, Elazığ, 

Urfa, Malatya, Erzincan gibi vilayetlerde Kürtçe konuşanların oranı bütün ülkede toplam 

konuşanların % 74.53’ünü kapsamaktadır. 21 

Bayazıt Vilayeti’nde ise 60.926 kişi Kürtçe konuşmaktadır. Bu sayının bütün 

vilayetlere oranı ise %58.26’dır. Bayazıt Vilayeti’nin Iğdır Kazası’nda da “Ana diliniz 

nedir?” sorusuna verilen cevaplara göre 13.345(%52.93) kişi anadillerinin Türkçe, 11.850 

                                                             
20Umumî Nüfus Tahriri, Mufassal Neticeler Fasikül I, Ankara, 1929, s.164 
21Umumî Nüfus Tahriri, Mufassal Neticeler Fasikül III, Ankara, 1929, Tablo No: 22. 
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kişi (% 47) ise Kürtçe olduğunu beyan etmişlerdir. Anadillerinin Türkçe olduğunu 

söyleyenlerin 7291 (% 54.63)’i erkek, 6054 (% 45.36)’ü kadındır. Kürtçe konuşanların 

ise 6080 (% 51.30)’i erkek, 5770 (% 48.69)’i kadın olarak tesbit edilmiştir. Iğdır 

nüfusunun tabiyeti ise 23.720 (% 94) Türkiye, az miktarda Iraklı, Romanyalı, İranlı, 

Mısırlı, Alman ve Bulgar vardır.  

Iğdır, 1921 ve 1924 anayasalarında idari taksimatta yapılan değişikliklere göre 

Bayazıt Vilayetine bağlı kaza statüsüne getirilmişti. Bu durum 1934 yılına kadar devam 

etmiştir. 1935 genel nüfus sayımı öncesi idari yapıda yapılan yeni bir düzenlemeyle de 

Kars Vilayeti’ne bağlanması uygun görülmüştü. 7 Haziran 1934 tarih ve 2500 numaralı 

kanunun birinci maddesinde bu değişiklik şöyle ifade edilmiştir: 

 “Bayazıt Vilayeti’nin Iğdır ve Tuzluca kazaları, bu vilayetten ayrılarak Kars 

Vilayeti’ne ve Muş Vilayeti’ne bağlı Malazgirt kazası da bu vilayetten ayrılarak Bayazıt 

Vilayeti’ne bağlanmıştır”.22 

Bu durum Iğdır’ın 27 Mayıs 1992’de 3806 numrolu kanunla Iğdır adıyla il 

statüsüne geçişine kadar devam etmiştir.23 

Iğdır, bu değişikliğin ardından 20 Ekim 1935’te yapılan genel nüfus sayımında 

Kars Vilayeti’nin on kazasından biri olarak sayılmıştır. Iğdır’da Merkez, Aralık ve 

Cennetabat nahiyeleri ve bunlara bağlı 63 köyde24 sayım yapılmıştır. 

Bu süreçte nüfus sayımını sekiz senelik bir aradan sonra 20 Ekim 1935 

tarihinde yapılmıştır. Bu sayıma göre ülkenin nüfusu bir önceki sayıma göre % 18.4 

artarak 1.615.8018 olmuş, Şarki Anadolu nüfusu ise % 30 artarak 2.003.322 rakamına 

ulaşmıştır. Bu oran, ülkede en yüksek düzeydir.25 

 Kars Vilayeti ise 1935 sayımında 160.757’si erkek, 144.779’u kadın olmak üzere 

305.536 toplam nüfus ve % 15.25’lik oranıyla Şarki Anadolu’nun Erzurum’dan sonra 

ikinci büyük şehri olmuştur. Bu sayımda Iğdır Kazası şehir merkezinin nüfusu 4041(% 

59.98)’i erkek, 2696(% 40)’sı kadın olmak üzere toplam 6737 kişidir. Iğdır’ın altmış üç 

köyü mevcuttur. Bu köylerde ise 12.681’i erkek, (% 51.68), 11.855’i kadın(% 48.31) 

                                                             
22T. C. Resmi Gazete, 2727 (14 Haziran 1934), s. 1 
23 “Kanunun 2. Maddesinde “Kars iline bağlı Iğdır İlçe Merkezi merkez olmak üzere ve ekli (14) 

sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak  suretiyle Iğdır adıyla iki il 
kurulmuştur”.  T. C. Resmi Gazete, 21247 (3 Haziran 1992), s. 2 

24 Iğdır Merkez Nahiyenin 46, Aralık Nahiyesi 6,Cennetabat’ın da 11 köyü mevcuttur. 
25Genel Nüfus Sayımı (Türkiye Nüfusu Kat’i Tasnif Neticeleri, 20 İlkteşrin 1935), Ankara, 

1937, s.3. 
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olmak üzere toplamı 24.536 kişi yaşamaktadır. Iğdır’ın şehir yüzölçümü 2105 km²  idi. 

Şu halde Iğdır merkez ve köyleri 16.722(% 53.47)’si erkek, 14.551(% 46.52)’i kadın 

toplamda ise 31.275 ve yoğunluğu ise % 15 olarak tesbit edilmişti. Iğdır, yukarıdaki 

oranlara göre Kars’ın dördüncü büyük ilçesi konumundadır.26 

 Bu sayımda vilayetler ve kazalar itibariyle cinsiyet nispetleri ise Kars merkezde 

1000 erkeğe 822 kadın düşerken Iğdır’da ise 870’tir.  Şehrin merkez ve köyleriyle birlikte 

okuma-yazma bilenlerin nüfusa oranları ise şu şekilde ortaya çıkarılmıştır: Iğdır’ın şehir 

merkezinde okuma-yazma bilen erkekler 1379(% 35) (yalnız okuma bilen 36),  kadınlar 

ise 201(% 7.45) (yalnız okuma bilen 2) okuma-yazma bilmektedir. Toplamda ise 1580(% 

24)’i okuma-yazma(yalnız okuma bilen 38) oranıyla Kars’ın okuma-yazma oranı en 

yüksek üçüncü ilçesidir. Iğdır’ın köylerinde ise 1130(% 9)’u erkek, 82(% 7)’si kadın 

(yalnız okuma bilen 18) oranlarıyla Kars’ın Göle ilçesinden sonra en düşük oranına sahip 

olduğu dikkat çekmektedir. 27 Ayrıca bu sayımlarda Iğdır ve köylerinde yaşayan nüfusun 

arasında erkeklerde % 1.8, kadınlarda ise % 1 oranında vücutlarında çeşitli sakatlıkları 

bulunan engellilerinde bulunduğu sayısal olarak ortaya çıkarılmıştır.28 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra üçüncü nüfus sayımı 20 Ekim 1940 

tarihinde yapılmıştır. Bu sayımın sonucuna göre ülke genelinden nüfus artışı ve cinsiyet 

nispetlerinde değişiklikler şöyle olmuştur: 8.898.912’si erkek, 8.922.038’i ise kadın 

olmak üzere toplam nüfus 17.820.950 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayımda Doğu Anadolu 

nüfusu ise 1.155.292’si erkek, 1.085.118 kadın olmak üzere toplamda 2.240.410’a 

yükselmiş ve bütün ülke nüfusuna oranı ise % 12.57 olarak belirlenmiştir. Kars 

vilayetinin nüfus, yüzölçümü ve nüfus oranları ise 194.243’ü erkek, 162.291’i kadın 

olmak üzere toplamda 356.534, vilayet yüzölçümü 17.380 km² nüfus yoğunluğu ise 21 

olarak gerçekleşmiştir. Kars’ın Iğdır Kazasıyla ilgili olarak bu sayımda şu sonuçlar dikkat 

çekmektedir:  

Iğdır şehrinde; 5827’si erkek, 3638’i kadın olmak üzere toplam 9465 kişi, nahiye 

ve köylerinde ise 12.362’si erkek, 12.194’ü kadın 24.556 kişi yaşamaktadır. Iğdır’ın 

toplam nüfusu ise 18.189’u erkek, 15.832’si kadın 34.021 kişidir. Yüzölçümü 2105 olan 

Iğdır’ın nüfus yoğunluğu ise 16 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara bakarak 1935-1940 

                                                             
26Genel Nüfus Sayımı (Türkiye Nüfusu Kat’i Tasnif Neticeleri, 20 İlkteşrin 1935), s.15 
27Genel Nüfus Sayımı (Türkiye Nüfusu Kat’i Tasnif Neticeleri, 20 İlkteşrin 1935), s.262 
28Genel Nüfus Sayımı (Kars Vilayeti-Kat’i  ve Mufassal  Neticeler-20 İlkteşrin 1935), 

İstanbul, 1937, s.62. 
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yılları arasında Iğdır’ın nüfusu 2748 kişi artmıştır. Yani nüfus  % 8.7 oranında artış 

göstermiştir. 

II. Dünya Savaşı’nın acı blançosu bütün dünyada etkisini gösterirken yaşanacak 

değişimlere Türkiye’nin de kayıtsız kalması beklenemezdi. 1945’te sembolik de olsa 

Mihver bloğuna karşı savaş ilan eden Türkiye, böylece savaş sonrası yenidünya düzeninin 

bir aktörü olabilmek için ülkede cari olan tek parti politikalarından vazgeçerek 

demokratikleşme çabalarını artırmak zorunluluğu hissetti.  Özellikle siyaset ve demokrasi 

alanında yeni adımlar atarak çok partili hayata giden yolu açtı.29 İşte II. Dünya Savaşı’nın 

sona ermesinin ardından beklenen demokratik sürecin önünün açılması için yeni bir nüfus 

sayımına ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda 21 Ekim 1945’te ülkede genel nüfus sayımı 

yapılır. Nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke bir önceki 1940 sayımına göre erkeklerde % 

12.3 kadınlarda ise % 9.4 ortalama ise % 10.9 oranında artarak nüfus ve cinsiyet olarak 

18.790.174’e yükselmiştir. Sayım sonuçlarına göre Doğu Anadolu’nun nüfusu ise % 4.3 

oranında artarak (97.388 kişi) 2.337.798 kişiye ulaşmıştır. Kars’ın nüfusu ise % 6.9 

(24.642 kişi) artarak 381.176 olmuştur.30 Ayrıca Kars şehir merkezi ve mülhakatında ana 

dilleri itibariyle erkelerin ve kadınların % 82.41 Türkçe % 17.15 Kürtçe olmak üzere; 

Abazaca, Acemce, Almanca, Arapça, Çerkezce, Ermenice, Gürcüce, Lazca, Rusça  gibi 

çeşitli dilleri konuşan nüfusun da olduğu anlaşılmaktadır.31 

Iğdır İlçesi’nin şehir ve muhtarlık nüfusu yüzey ölçümü ve nüfus yoğunluğu ise 

şöyledir: Şehir merkezinde 5102’si erkek 3542’si kadın olmak üzere toplam 8646 kişi, 

bucak ve muhtarlıklarda ise 12.624’ü erkek 12.371’i kadın ve toplamda 24.995 kişi 

olduğu tespit edilmiştir. Toplamda ise 17.726’sı erkek 15.913 kadın olmak üzere 33.639 

kişi olduğu görülmüştür. Iğdır’ın yüzölçümü 1992 km² nüfus yoğunluğu ise 17 olarak 

hesap edilmiştir.32 

Bu vakte kadar yapılan nüfus sayımlarında Iğdır’ın hem şehir hem de köy ve 

nahiyelerinde devamlı bir artış görülmüşken bunun aksine 1945 nüfus sayımında ciddi 

oranlarda düşüşlerin olması dikkat çekici olmuştur. 1940 sayımında kadın-erkek 9465 

kişi olan şehir nüfusu 1945’te 8644’e düşmüştür. Yani şehir nüfusunun % 8.6’sına 

takabül eden 821 kişilik bir düşüş hâsıl olmuştur. Bu durum nahiye ve köylerde de 

                                                             
29 Ülkü Varlık, Banu Ören, Seçim Sistemleri ve Türkiye’de Seçimler, İstanbul, 2001, s.82-83. 
30Türkiye Nüfusu(Genel Nüfus Sayımı 21 Ekim 1945), c.65, Ankara, 1950, s.8 
31Türkiye Nüfusu, s.140-145. 
32Türkiye Nüfusu, s.21 
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görülmektedir. Bu durumun sebebi kanaatimizce II. Dünya Savaşı’nın bölgede estirdiği 

olumsuzluklardan mütevellid başka yerleşim yerlerine göçler ve doğurganlık oranındaki 

düşüşlerdir. 

 

 Erkek Kadın Toplam Muhtarlık 

Sayısı 

Muhtarlık 

Başına 

Ortalama 

Nüfus 

Şehir 5102 3542 8644 - - 

Merkez 

Bucağı 

7772 7732 15504 43 361 

Aralık 1509 1195 2704 6 451 

Cennetabat 3343 3444 6787 11 617 

Toplam 17726 15913 33639 60 1429 

( 1945 Nüfus Sayımında Iğdır’ın İlçe ve Bucakları İtibariyle Nüfus ve Muhtarlık 

Sayısı)33 

  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin beşinci genel nüfus sayımı 22 Ekim 1950 

tarihinde yapılmıştır. Bu sayım sonucunda ülke nüfusu % 22.9 (2157014) artarak 

20947188’e ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğu ise 26’ya çıkmıştır. Bu sayım sonucunda Doğu 

Anadolu’nun nüfusu bir önceki sayıma göre % 14.70 (343676) artarak 2.681.474’e, Doğu 

Anadolu’nun ikinci büyük şehri olan Kars’ın nüfusu ise % 7.62(29.060 kişi) artarak 

410.236’ya çıkmıştır.34 

 Doğu Anadolu’nun kazalar itibariyle şehir ve köy nüfusunun Iğdır sonucu ise 

şöyle belirlenmiştir: Bu sayımda da Iğdır’ın şehir nüfusunda ciddi bir düşüş dikkat 

çekmektedir. Şöyle ki, 1945 sayımında 8644 olan şehir nüfusu 1950’de % 9.46 (818 kişi) 

oranına azalarak 7826’ya düşmüştür. Bu durumda şehrin göç vermeye devam ettiği 

anlaşılmaktadır. Bunun aksine köy nüfusu da % 26.36 (6590 kişi) artışla 31.585’e 

ulaşmıştır. Iğdır’ın toplam nüfusu ise 39.411 olarak hesaplanmıştır. Bu dönemde Iğdır’ın 

muhtarlık sayısı 60, ortalama muhtarlık nüfusu da 496’dır. Iğdır’ın Merkez Bucağının 42 

                                                             
33Genel Nüfus Sayım (21.10.1945), (Tarihsiz), s.318. 
34Türkiye Nüfusu (22 Ekim 1950 Genel Nüfus Sayımı), İstanbul, 1961,  s.3-19. 
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köyü vardır. Köylerin toplam nüfusu 18827’dir. Köylerinin en büyük olanı 1786 nüfuslu 

Melekli, en küçük olanı ise 97 nüfuslu Bend-i Murat’tır. Iğdır’ın diğer bucakları olan 

Aralık Bucağı’nın toplam altı köyü vardır. Bölge dışı nüfusla birlikte toplam nüfusları 

4665’tir. Cennetabat Bucağı’nın ise 12 köyü ve 8093 nüfusu vardır. Böylece Iğdır 

Kazası’nın toplam nüfusu ise 39.411 olarak ortaya konulmuştur. 

 II. Dünya Savaşı sonrası demokratikleşme süreci 27 Mayıs 1960 Askerî 

Darbesi’yle sona ermiş, darbeyi gerçekleştirenler yeni Türkiye’yi kendi anlayışlarına göre 

yeniden inşa sürecini başlatmışlardı. Bu süreçten 5 ay sonra 23 Ekim 1960’da ülke yeni 

bir genel nüfus sayımına götürülmüş ve mevcut bulunan insanların sayısı ve vasıfları 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu sayımın sonuçlarına bakıldığında ülke bir önceki sayıma göre ülke nüfusu % 

15.33 artarak (3.696.057 kişi), 27.754.820 rakamına ulaşmıştır. Bu sayımın sonucuna 

göre Doğu Anadolu nüfusu da % 15 artarak (466.512), 3.572.997’ye yükselmiştir. Kars 

Vilayeti ise  % 11 artmış, nüfusu 543.600, nüfus yoğunluğu ise 29 olmuştur.35 

1955 nüfus sayımın merkez kaza ile birlikte 11 kazası olan Kars’ın, Türkiye’nin 

idari yapısındaki değişikliklere pararlel olan yeni ilçelere kavuştuğu görülmektedir. Buna 

göre daha önceleri nahiye olan Aralık, Hanak, Selim, Susuz  ilçe statüsüne getirilmiş, 

böylece Kars bu sayımda merkez ilçesiyle birlikte 15 ilçeli bir vilayete dönüştürülmüştür.  

Iğdır İlçesi bu sayımın sonunda Kars’ın dördüncü büyük ilçesi olarak görülür. 

Iğdır’ın şehir nüfusu 12.730, bucak ve köylerinin nüfusu 37.997, nüfus yoğunluğu ise 30 

olarak hesaplanmıştır. İlçenin köy sayısı 1955 sayımında 62 iken yukarıda belirtilen idari 

değişiklikle Aralık Nahiyesi’nin ilçe statüsüne getirilmesinden dolayı köy sayısı 53’e 

düşmüştür. Köy başına nüfus ise 717 olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle Iğdır, Merkez 

Bucağı ve Taşburun Bucağı ile 53 köyü olan bir ilçeye dönüşmüştür. 

Iğdır’ın 12.730 olan şehir nüfusunun % 53.68 (6834 kişi)’i erkek, % 46.31 

(5896)’i kadındır. Merkez Bucağın 42 köyü vardır. En büyük köyü ise 2506 kişinin 

yaşadığı Melekli’dir. Merkez Bucağın % 52.89 (14.510 kişi) erkek, % 47.10 (12.921 kişi) 

kadın olmak üzere toplam nüfusu 27.431’dir. Iğdır’ın diğer bucağı ise 11 köyü olan 

Taşburun Bucağı’dır. Burada da % 51’i (5397 kişi) erkek, % 48.92’si (5169 kişi) kadın 

olmak üzere nüfusu 10566’dır.  

                                                             
35Türkiye Nüfusu Genel Nüfus Sayımı 23 Ekim 1960),  Yayın No: 452. 
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Şu halde Iğdır’ın bucak ve köylerinde % 52.39 (19.907 kişi) erkek, % 47.60 

(18.090 kişi)’ı kadın olmak üzere 37.997 nüfus yaşamaktadır. Iğdır ilçesinin toplam 

nüfusu ise % 52.71 (26.741 kişi)’i erkek, %  47.28 (23.986 kişi)’i kadın olmak üzere 

50.727 nüfusa sahip olduğu görülmektedir.36 

 

 

Sonuç 

 1828’de Revan Hanlığı’nın Rusların idaresine geçmesinden itibaren yaklaşık bir 

asır Rus idaresi altında yaşayan Iğdır ve çevresi bu süreçte büyük sıkıntılar yaşamak 

mecburiyetinde bırakılmıştır. Politik ve stratejik konumu nedeniyle elde tutulmak 

istenmiş ancak gelişmesine fırsat verilmemiştir. Bölgenin bu özelliği onun demografik 

hareketliliğini de derinden etkilemiştir.  

1920’lere kadar Iğdır’ın nüfusuna dair istatistiksel veriler bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla bölge hakkında yalnız tahminlerde bulunularak görüşler ileri sürülebilir. Bu 

konuda gerçek veriler 1927’de yapılan ilk nüfus sayımından sonra elde edilmiştir. 

Çalışmanın boyutuna bakıldığında da 1927-1960 yılları arasında gerek doğurganlık gerek 

idari değişiklikler gerekse de göçlerle nüfusunda hareketlilik net bir şekilde 

görülebilmektedir. Bu hareketliliğin belki de en önemli sebebi iklimi ve verimli tarım 

arazilerinin olmasıdır. Bu değişim Iğdır’ın 1992’de vilayet statüsüne kavuşmasına kadar 

devam etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36Genel Nüfus Sayımı(23 Ekim 1960), Ankara, 1963, s.317-318. 
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DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞU VE KARS’TA 

ÖRGÜTLENMESİ  

       Cengiz   ATLI 

1- DP’nin Türk Siyasi Yaşamına Katılması  

CHP Meclis Grubu’nda zaman zaman aykırı sesler olduğu bilinmesine 

rağmen37 II.  Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar parti içinde ciddi bir muhalefet 

ortaya çıkmamıştı. 1945’te Ticaret Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken yapılan 

şiddetli eleştiriler ve aleyhte verilen yedi oy,38 hükümete karşı kısa bir zaman 

içerisinde gittikçe büyüyecek muhalefetin başlangıç noktasını oluşturacak ve 

muhalefetin yeni kadrosunu ortaya çıkaracaktı.39 14 Mayıs 1945’te “Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu” görüşülürken Adnan Menderes ile Başbakan Şükrü 

Saraçoğlu sert bir biçimde tartıştılar ve bütçe tasarısına ret oyu veren yedi 

milletvekili oy kullanmayarak tepkilerini gösterdiler. Muhtelif kanunlar ve 

mevcut bir takım uygulamalar karşısında iktidarla ayrılığa düşen bazı 

milletvekilleri 7 Haziran 1945’te CHP Meclis Grubu’na “Dörtlü Takriri” 

vermekle muhalefet daha belirgin bir hal almaya başladı.40 

Bu takriri imzalayanlar Fuat Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes ve 

Refik Koraltan idi.41 Dörtlü Takrir ile CHP içerisinde parti işleyişinin demokratik 

ilkelere göre yürütülmesi istenildi.42 Ancak Dörtlü Takrir CHP’lilerce reddedildi.  

Gerekçe olarak da mevcut kanun, kural ve kaidelerin değiştirilmesine yol açacağı 

ve bu çeşit tekliflerin görüşülme yerinin grup toplantısı olmayıp Millet Meclisi 

                                                             
 Yrd.Doç.Dr. Cengiz ATLI Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  
37 Mustafa Albayrak, Türkiye Siyasi Tarihinde Demokrat Parti ( 1946-1950), Ankara, 2004,  s.42 
38 29 Mayıs 1945’te Recep Peker, Celal Bayar, Hikmet Bayur, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, 

Refik Koraltan 
ve Emin Sazak tasarıya ret oyu vermişlerdi.  Bkz. M. Albayrak, Demokrat Parti…, s.43 
39 Mehmet Ali Birant, Can Dündar, Bülent Çaplı, Demokrat Bir Demokrasinin Doğuşu,  İstanbul 

2001, s.20 
40 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi,  İstanbul,  1996, s.72 
41 İsmet Bozdağ,  Demokratik Parti ve Öbekleri,  İstanbul, 1975, s.17 
42 Cem Eroğul, Demokrat Partinin Tarih ve İdeolojisi,  Ankara,  1970, .s.11 
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olması gerektiği ifade edildi.43 Dörtlü Takririn kabul edilmemesi CHP’de çok 

yakında başlayacak olan kırılmalarla yeni siyasi partilerin doğacağı varsayımlarını 

güçlendirdi. Kamuoyu ve basında çok partili sisteme geçmenin yararları ya da 

doğuracağı sorunlar konusunda yayınlar ve tartışmalar başladı. Bu süreçte iktidar 

yanlısı  “Ulus” gazetesi ile muhalefet yanlısı “Vatan” gazetesi kamuoyunu 

yönlendirmeye çalıştı. Eleştirilerin dozu arttı. CHP yönetimi yaşanılan 

gelişmelerden rahatsız oldu. Adnan Menderes ve Fuat Köprülü’den savunmaları 

istenildi.44 

Fuat Köprülü savunmasında; “Uzun zamandır parti içerisinde yaptığım 

mücadele CHP’yi kuvvetlendirmek ve onu demokratik bir mecraya sokmak 

gayesine mahsustur. Ben CHP’ye mensup bir milletvekili olarak partiyi 

kuvvetlendirmek ve demokratik bir mahiyete sokmak için çalıştığıma eminim.” 

diyecekti.45 Yapılan açıklamalar parti divanınca uygun görülmeyerek Fuat 

Köprülü’nün 21 Eylül 1945’te parti ile ilişkisi kesildi.46 Takrir’de imzası olan 

Refik Koraltan ile iki arkadaşı hakkında partinin aldığı kararı eleştirdiği için 27 

Kasım 1945’te partiden uzaklaştırıldı. Celal Bayar da Basın Yasası’ndaki 

haberleşme özgürlüğünü sınırlandıran 5. ve 17.Maddelerin değiştirilmesi isteğiyle 

hazırladığı yasa tasarısının parti grubunda reddedilmesini gerekçe göstererek önce 

26 Eylül 1945’te İzmir Milletvekilliği’nden, 3 Aralık’ta CHP’den istifa ettiğini 

açıkladı.47 

 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945’te TBMM’de yaptığı 

konuşmada Cumhuriyet yönetiminde demokratik karakterlerin bulunduğunu 

vurgulayarak muhalefet çevreleri ve basının izlediği yöntemlerden yakınmış, 

hürriyet ve demokrasi ile tecavüz ve anarşi arasındaki unsurların kanun yolu ile 

çözülmesi gerektiğine işaret etmişti.48 İsmet İnönü’nün Meclis’te yaptığı bu 

                                                             
43 C. Eroğul, Demokrat Parti…,  s.11 
44 Ayın Tarihi 157 (1-31 Aralık 1946) s.13 
45 Sina AKŞİN, Çağdaş Türkiye (1908-1980) İstanbul, 1989,  s.141 
46K. Karpat,  Türk Demokrasi Tarihi…, s.131 
47K. Karpat,  Türk Demokrasi Tarihi…, s.132 
48 Ulus, 20 Mayıs 1945; İsmet Paşa’nın Söylev ve Demeçleri…, s.30-32 
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konuşmadan iki ay sonra 7 Ocak 1946‘da Refik Koraltan’ın İçişleri Bakanlığı’na 

verdiği dilekçe ile DP resmen kuruldu. Partinin kurucuları, Dörtlü Takrir’de 

imzaları olan Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes idi. 

Hazırlanan tüzükte “Siyasi haysiyetimizin birbirimize karşılıklı saygı gösteren 

partilerle idaresi lüzumuna inanan DP Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasimizin 

geniş bir anlayışla gerçekleştirmeye ve umumi bir siyasetin demokratik bir görüş 

ve zihniyetle büyütülmesine hizmet maksadıyla kurulmuştur.”49 vurgusu 

yapılmıştır. 

 

2- DP’nin Kars’ta Örgütlenirken Yaşadığı Zorlu Süreç  

DP, 7 Ocak 1946’da tüm illerde örgütlenme çalışmalarına başladı. Fakat 

Kars’ta 1946-1947 yıllarında örgütlenmesini tam olarak tamamlayamadı. Bu 

sebeple 1946 genel seçimlerine katılamadı.50 Kars’ta DP’ye üye olmak isteyen ya 

da bu işin sorumluluğunu üstlenerek kurumsallaşmaya gidecek kesimler bu 

konuda eyleme geçemediler.51 Buna gerekçe olarak halkın CHP’ye sıkı sıkıya 

bağlı olması gösterilebileceği gibi iktidar partisinin bir yerde devleti temsil etmesi 

ve siyasi sorumluluk sergileyeceklerinde bu gücün karşısında bir varlık 

gösterememesin de etkili olduğu söylenebilir. Zaten 1946 Genel Seçimleri sonrası 

Kars’ta CHP’nin örgüt yapısındaki zayıflıktan ötürü yeni bir yapılanmaya gitmesi 

halkın parti ile pek yakınlaşmadığının göstergesi olsa gerekti.  

Kars’ta Sarıkamış ilçe merkezinde ilk defa DP’nin şubesi 10 Mayıs 

1946’da açıldı.  Kurucuları arasında Sarıkamış’ın CHP Erenler Mahallesi Ocak 

Başkanı ve aynı zamanda Halkevi Spor Şubesi Başkanı olarak görev yapan Şevket 

Özkazanç ile Fahri Yaman ve Ethem Eroğlu CHP Kars Teşkilatı’ndan istifa 

ederek Sarıkamış’ta DP örgütünü kurdular. CHP Kars İl Örgütü DP’nin 

kurulmasından rahatsızlık duydu. Köylere kadar ulaşarak DP aleyhinde 

                                                             
49Feroz Ahmet, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul,  2006, .s.126 
50 M. Albayrak, Demokrat Parti…, s.89 
51 BCA, 490.01.439.1818.2 
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propaganda yaptı.52 

DP Sarıkamış İlçe Örgütü’nün kurulmasından sonra Ardahan ve Göle 

ilçelerinde de yeni şubelerin açılması için girişimler başladı. Fakat CHP 

örgütünün karşı koyması ile buralarda DP şubeleri açılamadı. Kars il merkezinde 

eğitimci ve hukukçu olan Abdullah Bey’in başkanlığında yedi sekiz kişiden 

oluşan bir grup DP Kars İl Örgütü’nü kurmayı denedi fakat CHP teşkilatının 

zorlamasıyla başarılı olamadı.53 

1947’de Ardahan ve Göle ilçelerinde DP örgütlerinin kuruluş çalışmaları 

başladı. Yapılan çalışmalara gizli olarak dönemin mülki idaresinde söz sahibi olan 

kişilerin de desteği dikkat çekiyordu. Göle Kaymakamı bunlardan birisiydi. 

Ardahan’da da aynı durum söz konusuydu. Jandarma Komutanı Üsteğmen 

Muzaffer Öngel, DP’nin teşkilatlanması için gayret sarf etmekteydi Bunun bir 

sonucu olarak 1 Mart 1947’de parti örgütü resmen kuruldu. Ardahan’da DP’nin 

kurucuları arasında Hazine Vekili Muhittin Bey, Tüccar Hasan Demirkaya, 

Bakkal Kemal Aksu, Türk Hava Kurumu Kâtibi Nuri Bektaş, CHP İlçe İdare 

Kurulu Üyesi iken 16 Şubat 1947’de istifa edip DP’ye geçen Kâzım Mugan, 

Muzaffer Çakıroğlu, Hafız Oktay, Fevzi Yakut ve Talip Okumuş bulunmaktaydı. 

Göle’de ise Kars Milletvekilliği’ne bağımsız olarak adaylığını koyup 

kazanamayan Ahmet Kağan, eski Zabıt Kâtibi İsmail Doğan, Eyüp Atalay, 

Abdurrahman Bağrıyanık, Binbaşılıktan emekliye sevk edilen ve ticaretle uğraşan 

İbrahim Altıer, Müteahhit Süleyman Malkaç, Postacı İdris Günday, Bakkal Şükrü 

Erbaki, Öğretmen Nevruz Gündoğdu, fotoğrafçı Sacit Aktagel ve Hüseyin Alkan 

idi. Aynı yıl içerisinde Iğdır’da da DP teşkilatı için çalışmalar başlayacaktı.54 

1948’e gelindiğinde DP’nin; Sarıkamış, Göle, Ardahan, Kağızman, 

Arpaçay ve Iğdır’da örgütlenmesi gerçekleşti. Ancak kendilerini halka anlatmak 

konusunda zorluklar çekmekteydiler. Maddi yetersizlik en başta gelen sorundu. 

                                                             
52 BCA, 490.01.439.1818.2 
53 BCA, 490.01.439.1818.2 
54 BCA, 490.01.439.1818.2 
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Refah seviyesi yüksek kişilerin parti saflarına katılmamış olması bunun en büyük 

sebebiydi. Bu durum karşısında mevcut üyelerden aidat toplanmaya çalışılmış 

bunda da istenilen başarı elde edilememişti. Üyelerin büyük çoğunluğu tarım ve 

hayvancılıkla geçiniyordu. Bu yıllar içerisinde hayvan ve kaşar ihracatı 

yapılamamış, tarımsal üretimde düşük olmuştu.55 

 

3-DP’NİN BÜYÜK KONGRELERİ VE DEĞİŞEN SİYASİ 

DENGELER   

DP kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra 7 Ocak 1947’de Ankara’da ilk 

büyük kongresini yaptı. Kongrede DP Genel Başkanlığı’na yeniden Celal Bayar 

seçildi. Genel İdare Kurulu’na Emin Sazak, Adnan Menderes, Refik Koraltan, 

Fuat Köprülü, Refik Şevket İnce, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Cemal Tunca, 

Yusuf Kemal Tengirşek, Ahmet Tahtakılı, Ahmet Oğuz, Enis Akaygün, Samet 

Ağaoğlu, Cemal Ramazanoğlu ve Hasan Dinçer getirildi.56 Kongrede “Hürriyet 

Misakı” kabul edildi. Bunun dışında iktidar ile demokratik yollarla mücadele 

edilmesi temel hareket noktası olarak belirlendi. DP ‘nin kurucuları etrafında 

büyük bir kenetlenme oldu. Buna karşılık iktidar partisi ile daha sert bir 

mücadelenin benimsenmesini isteyen gruplarda varlığını hissettirmeye 

başlayacaktı.57 

DP’nin I. Büyük Kongresi’nin kamuoyunda en çok ses getiren eylemi 

Hürriyet Misakı idi. DP’nin halkın toplumun talepleri doğrultusunda ve tamamen 

toplumun geleceğine yönelik bir yönetim için yapılan tespitler ve isteklerden 

oluşuyordu. Vatandaşın hak ve özgürlükleri, demokrasi, toplumu etkileyecek 

kararların toplum tarafından alınması ilkelerini kapsıyor. Özgürlükçü ve 

demokratik bir ülke olmanın esaslarına dair çıkarsamalarda bulunuyordu. 

                                                             
55 BCA, 490.01.439.1818.2 
56C. Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi…,s.48-49;  Süleyman İnan, Muhalefet Yıllarında 

Adnan Menderes,Ankara, 2006, s.273-274; Tekin Erer, Türkiyede Parti Kavgaları,  İstanbul, 
1966, s.406 

57M. Albayrak Türk Siyasi Hayatında Demokrat Parti…, s.104 
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Anayasa’nın hak ve özgürlükleri kısıtlayan maddelerinin kaldırılması, milli 

egemenliğin sekteye uğramaması için oy güvenliğinin sağlanması ve parti 

başkanlığı ile devlet başkanlığının aynı kişide birleşmemesi ifade ediliyordu.58 

Yukarıda da ifade edildiği üzere kongrenin sonucunda DP’nin yönetim 

kadrosu şekillendi. Genel Başkanlığa Celal Bayar seçildi ve Genel İdare Kurulu 

oluşturuldu. Kongre’de alınan kararlar CHP’ye mesaj niteliğindeydi. DP yapacağı 

muhalefetle CHP’yi rahat bırakmayacaktı. İşte I. Kongre bu ipuçlarını içinde 

barındırmaktaydı.59 DP saflarında oluşan tepkinin yarattığı etki Kars’ta da 

kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacaktı. 

DP’nin II. Büyük Kongresi ise 20 Haziran 1949’da ülkenin çeşitli 

yerlerinden gelen bin yedi yüz delegenin katılımı ile Ankara’da toplandı.60 Altı 

gün süren çalışmalar sonucu hazırlanan rapora, “Milli Teminat Andı” adı verildi. 

Ancak karşıt partililer ve basın tarafından “Milli Husumet Andı” olarak 

nitelendirildi.61 Yaklaşan 1950 seçimlerinin tam bir güven içerisinde yapılmaması 

halinde vatandaşın meşru müdafaa hakkını kullanacağı bunu da anayasa ve ceza 

kanunları çerçevesinde gerçekleştireceği ifade edildi. Kongrede parti programının 

içeriğine yönelik bazı düzenlemeler yapıldı. Laiklik ilkesinden sapmamak şartıyla 

din hürriyetine vurguda bulunuldu. İşçilere siyasi amaç dışında grev hakkının 

verilmesi ve bazı devlet işletmelerinin özel sektöre devri de üzerinde durulan 

konular arasında yer aldı.62 Bu söylemler halk arasında yer etmeye başladı. 

İktidarla muhalefet arasındaki gerginlikte günden güne arttı. 

4- KARS’TA İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA YAŞANAN 

OLUMSUZLUKLAR  

21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçimleri’ne DP katılmamış ve 

                                                             
58Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ( Yay. Haz. Komisyon), Ankara, 2010, s.540. 
59Murat  Geçikli, Erzurum’da Siyasi Hayat, Ankara, 2010,, s.35. 
60 Ayın Tarihi. 18(Haziran 1949), s.8 
61 Tansu Barış Mahmutoğlu, Çok Partili Sisteme Geçiş Sürecinde Kastamonu (1945-1960), 

Hacettepe 
Üniversitesi Atatürk İlkelere ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (YYT), Ankara, 2007, s.58 
62 Ensar Yılmaz, Türkiyenin Demokrasi Yılları (1945-1950),  İstanbul,  2008, s.390 
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seçimleri CHP büyük bir üstünlükle kazanmıştı. Bunda CHP’nin parti-devlet olma 

özelliği başta rol oynamıştı. DP’nin ülkede örgütlenmeye başlamasıyla taraflar 

arasında yaşanan rekabet büyük bir gerilime dönüşmeye başladı. Halk bu iki 

kutuplu siyasetin arasında, gündelik yaşamına devam etmeye çalışıyordu. Kars’ta 

da diğer vilayetlerde yaşanılan sorunların benzerleri ile yüzleşilecekti. Yapılan 

olumsuz propagandaların etkisi ile toplumda ayrışmalara ve kamplaşmalara 

meydan verilmekteydi. Bilgi kirliliği had safhaya ulaşmıştı. Siyasi mücadele 

beraberinde manipülasyonları doğuruyordu. Bu durumdan hoşnut olmayan 

siyasiler buldukları ilk fırsatta seslerini duyurmaya çalışmaktaydı.  Bu şartlar 

içerisinde iki parti arasında da git-geller yaşanıyordu. 

 Göle’nin Kızılkilise Köyü’nden yirmi üç kişi 30 Kasım 1947’de CHP 

Genel Merkezi’ne bir dilekçe göndererek haberleri olmadan CHP’nin Ocak 

Teşkilatı’na kayıtlarının yapıldığını ileri sürerek bu işlemin iptal edilmesini 

isteyeceklerdi. Çünkü bu şahısların hepsi DP’ye önceden üye olmuşlardı.63    

 CHP’yi eleştiren devlet memurları da iktidar partisi tarafından takibata 

uğramaktaydı. Göle Orman İşletme Müdürü Davut İyigün’ün CHP üyelerini istifa 

ettirerek DP’ye kaydettirmek amacıyla mevkisini kullandığı iddia edilmekteydi. 

DP’nin Göle’de yaptığı resmi toplantılarda İsmet İnönü’nün resmini indirerek 

yerine Celal Bayar’ınkini astığı da CHP Genel Merkezi’ne gelen bir başka duyum 

olarak kayıtlara geçecekti. Göle Jandarma Komutanı’nın da DP’yi desteklediği ve 

CHP aleyhine propaganda yaptığı bilgisi genel merkeze ulaştırılmıştı.64  

Iğdır DP İlçe Başkanı Ziya Bey ve çevresi ile ilgili ihbarlarda bu dönemde 

sıkça gündeme gelmekteydi. Emniyet Müfettişi Hüsnü Bingöl ile dostluk ve 

akrabalık ilişkilerinin olduğu ve bu vesile bile halkı DP’ye katılmaları için tehdit 

ettikleri iddia edilmekteydi. Iğdır’da DP’yi örgütlendirmek için ilçeye gelen Kars 

DP İl İdare Heyeti Başkanı İbrahim Bey ile birlikte Hüsnü Bingöl’ün henüz parti 

teşkilatı kurulmadan önce de dostluklarının olduğu belirtilerek, on beş yıldan beri 

                                                             
63 BCA, 490.01.1738.1061.1 
64 BCA, 490.01.1738.1061.1 
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Iğdır’da aynı görevde bulunan bu kişinin belediye üzerinde de baskı kurarak 

CHP’li Osman Ataman’ı uzaklaştırdığı, Kaymakam Sadık Bey’in istifasında etkili 

olduğu ifade edilmekteydi. Yazılan bilgi notlarında genel merkez uyarılmış ve 

Hüsnü Bingöl’ün bu faaliyetlerinin sonucu olarak DP’nin Iğdır’da üç bin kişiyi 

üye ettiği beyan edilmişti.65 

Bununla birlikte CHP’nin kayıtlı üyesiyken istifa ederek DP teşkilatlarının 

kurulmasında rol alan kişilerin sonradan çeşitli gerekçelerle istifalarını verdikleri 

ve yeniden CHP’ye döndükleri de görülmekteydi. DP’nin Göle’de 

teşkilatlanmasını sağlayan Sırrı Atalay bunlardan birisiydi.66 Yine bu bağlamda 

Kars’da DP Yenimahalle Ocak Teşkilatı’nda görev almış olan on yedi kişi 

siyasetten beklentilerini karşılamayan DP’den istifa ettiklerini açıkladı. Onlara 

göre parti içi mücadele sadece koltuk kavgasından ibaretti.67  

1948’in başında yaşanan bu gelişmeler yıl içerisinde kesintisiz devam etti. 

DP Kars İl İdare Heyeti içerisinde de çözülmeler görüldü. İl İdare Heyeti Katibi 

Veli Öz, CHP’ye geri dönüş gerekçelerini açıklarken; DP’ye katılışının büyük bir 

hata olduğunu, il idare heyetinin içerisinde bir çok anlaşmazlıkların ve 

iletişimsizliğin bulunduğunu belirterek il örgütünde büyük bir kaosun yaşandığını 

ifade etti. İl başkanının tek adamlığa özendiğini ve etrafına itibar etmediğini 

bunun da partiyi bir hiç seviyesine indirgediğini açıklayarak bu tarz oluşumların 

ülkeye yarar yerine zarar getireceğini söyledi.68 Anlaşılacağı üzere DP, Kars’ta 

sağlam bir zeminde siyasi hayata başlayamamıştı. Bunda örgütsel eksiklikler ve 

kişisel yetersizlikler oldukça etkiliydi.  

Kars’ta DP’ye gösterilen ilgi CHP kayıtlarına göre bölgesel farklılıklar 

gösteriyordu. Örneğin; Iğdır’da CHP etkisizleşirken başka yerlerde aynı durum 

DP için geçerliydi. Azat Köyü’nde kırk dört kişi DP’den istifa ederek CHP’ye 

                                                             
65 BCA, 490.01.1738.1061.1 
66 BCA, 490.01.1439.1818.2 
67 BCA, 490.01.1439.1818.2 
68 BCA, 490.01.1439.1818.2 
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geçmişti. Aynı durum merkeze bağlı Uzunzaim Köyü’nde de yaşanmıştı.69  

Her şeye rağmen CHP teşkilatı Kars’ta DP’nin kontrolsüz dahi olsa, 

ülkede yaşanan gelişmelerle doğru orantılı olarak halk nezdinde yer edinmeye 

başladığını, DP’den istifalarda kalıcı bir sonuç doğurmayacağını tespit 

etmekteydi. Bu sebeple DP’nin faaliyetlerini yakından takip etmeye başladılar. 

Geniş kapsamlı raporlar hazırlamak için sorunlu yerlerde incelemeler yaptılar. 

Köylere kadar gittiler. Halkı CHP saflarına yeniden kazandırmak için konferanslar 

düzenlediler.70 

Yapılan çalışmaların sonucunda Göle DP İlçe İdare Heyeti Başkanı Ahmet 

Kaya ile Kağızman DP İlçe İdare Heyeti Başkanı Zeki Aras hakkında suç 

duyurularında bulunuldu. Ahmet Kaya’nın eskiden bazı yolsuzluklara karıştığının 

maliyece ispatlandığına değinilerek şimdi de topraksız köylüye para karşılığı tapu 

dağıtma vaadinde bulunulduğunu, Çıldır’da halka dağıtılan yiyecek yardımının 

DP tarafından yapıldığını söyleyerek vatandaşları yanılttığı ifade edilecekti.71 

Zeki Aras’ında Kürt nüfusunun yoğun olduğu köyleri dolaşarak Türklerle Kürtleri 

ayıran partinin CHP olduğu propagandasını işlediğinden bahisle bölgenin hassas 

yapısı göz önünde bulundurulduğunda yapılan işin milli çıkarlara zarar verdiği 

ifade edildi.72  CHP ile DP arasındaki bu gerilim DP’nin iktidara geleceği 1950 

yılına kadar devam etti. Kars’ta yaşanılanlar ülke geneli içinde örnek teşkil 

etmekteydi.  

 

5-DP KARS İL ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞUNUN İKİNCİ YILI 

MÜNASEBETİYLE YAPILAN TOPLANTI (14 AĞUSTOS 1949) 

DP Kars İl Örgütü’nün kurulmasının ikinci yılı münasebetiyle 14 Ağustos 

1949’da bir toplantı düzenlendi. DP İl İdare Heyeti Başkanı İsmail Alaca siyasi 

                                                             
69 BCA, 490.01.1439.1818.2 
70 BCA, 490.01.1439.1818.2 
71 BCA, 490.01.1439.1818.2 
72 BCA, 490.01.1439.1818.2 
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gündemi değerlendirdi: “Halk partisi muhalefetten her ne kadar memnun 

olduğunu söylüyorsa da bunun aldatıcı bir memnuniyet olduğunun size şu şekilde 

arz edeceğim. Kars’ta yapılan Halkevi binası yol vergisi adı altında toplanan 

paralardan 20.000 lira sarf edilmek suretiyle yapıldı. Muhalefetten memnuniyet ve 

eşit muamele böyle olur mu? Bu paralar yollara sarf edilmiş olsaydı bir köprünün 

uçmasıyla birkaç vatandaşın ölümüne sebebiyet verilir miydi?”diyerek 

kaynakların doğru yerde harcanmadığından bahisle toplanan vergilerin CHP’nin 

kurumlarına aktarıldığını ifade etti. İsmail Alaca konuşmasının sonunda Seçim 

Kanunu tartışmalarına ve iktidar partisinin devlet kurumlarını baskı aracı olarak 

kullanmasına değindi. CHP politikalarını eleştirdi.73 

Toplantıdaki bir diğer konuşmacı da DP İl İdare Heyeti Üyesi Nevruz 

Gündoğdu idi. O da sert eleştirilerde bulundu: “İlimizde DP kurulmuş kurulalı 

bizi isyankâr ve ihtilalci diye iftiralarla itham ettiler. Fakat biz yılmadık ve 

yılmayacağız. Sonuna kadar hedefimize muvaffak olacağız. Biz yine vazifemize 

devam edeceğiz. Vali Bey hanımına hizmet etmediği için defterdarı bir mal 

müdürü seviyesine indirirse buna hak ve adalet denir mi? Şehrimizde zengin ile 

fakirin yemek dağıtımı eşit midir? Kimse CHP yönetimini açıkça eleştirmiyor. 

Geçenlerde Kızılçakçak’tan gelirken bir emniyetçi bana hakaret etti. Partimi 

istismar ettirmemek için cevap vermedim. İktidar bize geçtiği takdirde emin olun 

bu daire yerine daha demokratik bir teşkilat kurulacaktır. Biz de Halk Partisi ve 

onun hükümetinden kurtulmak için sonuna kadar el birliği ile çalışacağız.”74 

diyerek o günlerde oldukça sık gündeme gelen ve devlet erkinin siyasi bir baskı 

aracı olduğu temeline dayanan söyleme, Kars ölçeğinde örneklemede bulunuldu.  

6- 1950- 1960 SEÇİMLERİNDE KARS DEMOKRAT PARTİ 

1950 genel seçimlerini DP büyük bir zaferle kazandıktan sonra 3 Eylül 

1950 de gerçekleştirilen belediye seçimlerinde DP 875.355 oyla %57,6 oy almış, 

CHP 570.606 oy alarak %37,5 oy almış, Millet partisi 58.131 % 3,8, bağımsızlar 

                                                             
73 BCA, 490.01.1439.1818.2 
74 BCA, 490.01.1439.1818.2 
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50.971 oyla %3,3 oranında oy almışlardır. Seçimler sonucunda belediye meclis 

üyeliklerde şu şekildedir.75 

Demokrat Parti- 5900 üyelik     %60, 5 

Cumhuriyet Halk Partisi- 3448 üyelik   %35, 4 

Millet Partisi - 147 üyelik     %1, 5 

Bağımsız- 250 üyelik     %2, 6 

Bu sonuçlar genel seçimlerden sonra DP’nin seçim sonucunu 

perçinleştiren ikinci zaferi olmuştur. Seçim sonuçlarına göre DP 349, CHP 218, 

M.P 6, Karışık 10, Bağımsız ise 12 bölgeden belediye başkanı çıkartmıştır.76 

Kars’ta yapılan seçimler CHP ve DP’nin rekabetine sahne olmuştur. 

Kars’ta 22.053 seçmenden 15.439’u oy kullanmış, 7768 oy CHP’ye 8117 oy ise 

DP’ye gitti.77DP’den Nevruz Gündoğdu belediye başkanlığına seçildi. Kars’ta 

DP’den belediye başkanı seçilen bir ilçesi de Posof’tur. Posof’ta da seçimleri DP 

kazandı. Fakat Sarıkamış, Çıldır ve diğer ilçelerde ise CHP adayları büyük 

çoğunlukla seçimleri kazandı.78 

e)-DP’nin Milletvekili Adayları 

DP tarafından yapılan incelemeler sonucunda Kars teşkilatı yaptığı il 

içindeki yoklama sonuçlarına göre 1950 seçimleri için adayları belirledi. Adaylar 

çoğunlukla Kars ilinde ikamet edip yüksek mevkilerde çalışanlardan 

seçildi79.DP’nin Kars’taki adayları şu isimlerden oluşmaktadır: 

-İsmail Alaca: DP İl Başkanı. Kars doğumlu, avukat, Kars’ta ikamet 

ediyor. 

-Nevruz Gündoğdu: Çıldır doğumlu, öğretmen, tüccarlıkla uğraşıyor, 

                                                             
75 BCA, 030.01.51.309.4 
76 BCA, 030.01.51.309.3 
77 BCA, 030.01.51.309.3 
 78 BCA, 030.51.309.3 
79 BCA, 490.01.306.1242.3 
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Kars’ta oturuyor. 

-Zeki Aras: Kağızman doğumlu. Tüccar, Kağızman’da ikamet ediyor. 

-Ahmet Kağan: Göle doğumlu, çiftçi, Göle’de oturuyor. DP Göle İlçe 

Başkanı. 

-Ali Topçu: Sarıkamış doğumlu, orman mühendisi. 

-Kemal Tuğcu: Sarıkamış doğumlu, Doktor, Ankara’da oturuyor. 

-Fazıl Baykal: Iğdır doğumlu, tüccar, Iğdır’da oturuyor. 

-Fahri Yaman: Sarıkamış doğumlu, dava vekili, Sarıkamış’ta 

oturuyor.80Sarıkamış ilçe DP başkanı 

-Emin Akıncı: Emekli Kurmay Albay. 

-Turgut Babaoğlu: Serbest hakim, operatör. 

14 Mayıs 1950 seçimlerinde 8.905.576 seçmenden 7.916.091’sı oy 

kullanmış olup katılım oranı %88.88’dir.81Milletvekillerinin oy oranı ve kazandığı 

milletvekilleri sayısı ise şu şekildedir82. 

 

Aldığı Oy   Oran:  Milletvekili 

Sayısı 

DP   4.242.831   %53.59  

 408 

CHP   3.165.096   %38.98  

 69 

MP  240.208   %3.03    1 

Bağımsız 267.959   %3.40    9 

                                                             
80 BCA, 490.01.306.1242.3, Kars Gazetesi 26 Nisan 1950, S.1824 
81 Cumhuriyet 26 Mayıs 1950, Ayın Tarihi S.198(Mayıs 1950)s.13 
82 Cumhuriyet 26 Mayıs 1950 
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Demokrat Parti’nin TBMM’de ezici çoğunlukla aldığı bu seçimlerde 

demokratlar 45 ilde tam liste halinde kazanmışlardır. Bu iller Afyon, Ağrı, 

Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, 

Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, 

Giresun, Gümüşhane, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, 

Konya, Kütahya, Mânise, Maraş, Muğla, Niğde, Samsun, Seyhan, Sinop, Sinop, 

Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Urfa, Zonguldak. DP altı ilde Kastamonu’dan 5, 

Kırşehir ve Mardin’den 1’er, Ardahan’dan 2, Tokat’tan 8, Trabzon’dan 3 

milletvekili çıkarmıştır. Hakkâri’den hiç oy alamadı.83 

DP feodal ilişiklerin geçerli olduğu, sosyal ve ekonomik yaşam düzeyinin 

düşük olduğu doğu illerinde seçimi kaybederken, bu illerde seçimi CHP kazandı. 

CHP Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hakkâri, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Sinop 

İllerinde tam liste halinde kazanarak 50 milletvekilini bu illerden çıkarmış, 

Kastamonu, Kırşehir, Mardin, Tokat ve Zonguldak’tan 1’er, Ordu’da 6, 

Trabzon’dan 9 olmak üzere 71 milletvekili kazanmıştır. Ancak Zonguldak 

milletvekili Sebatı Ataman ve Yozgat Milletvekili Avni Doğan’ın seçim 

tutanaklarının iptal edilmesi nedeniyle CHP’nin üye sayısı 69’a düşmüş84Millet 

partisinden ise yalnızca Osman Bölükbaşı Kırşehir’den 28.034 oy alarak meclise 

girmişti.85 

Kars milletvekili seçimlerine Yusuf Paşa Mahallesi’nden 1022 kişi, 

Ortakapı Mahallesi’nden 1053, Sukapı Mahallesi’nden 511, Bülbül 

Mahallesi’nden 367, Yeni Mahalle’den 1680, Bayrampaşa Mahallesi’nden 432, 

Kaleiçi Mahallesi’nden 1124, İstasyon Mahallesi’nden 1256, Ağadere köyü 143, 

Küçük Yusuf Köyü 157, Çerme Köyü’nden 155 ve Ala köyünden 170 kişi oy 

                                                             
83 BCA, 030.10.77.511.11.1 Ayın Tarihi S.198, (Mayıs 1950)s.19 
84 Zafer, 6-7 Haziran 1950, Ulus 9 Temmuz 1950 
85 Ayın Tarihi, S.198, Mayıs 1950, s.17 
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verdi.8614 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimde CHP 10 milletvekilinin 10’unu 

da kazanarak büyük bir başarı sağladı. Seçimlerde Kars’a kayıtlı seçmen sayısı 

156502’dir Oy kullanan sayısı 139749 katılım oranı ise %89, 3 dür.87 Kars 

seçimlerinde CHP 76561 (%58, 5), DP 54112 (%41, 3), Bağımsızlar ise 917 (%0, 

2) oy aldı.  

1954 Milletvekilliği seçimleri Mayıs 1954 yılında yapıldı. Katılımın 

yüksek olduğu seçimlerde muhalefet oyların % 41,7 sini alırken Demokrat Parti 

ise % 56,6 sını alarak iktidarı yeniden ele geçirdi. 1957 seçimleri de yine DP’nin 

üstünlüğüyle sona erdi. Kars’da yapılan seçimlerde ise durum tam tersineydi tüm 

yurtta DP seçimleri kazanırken Kars’da seçimleri CHP adayları kazanmışlardı. 

1954 seçimlerinde CHP 79.426 oy la 10 Milletvekilinin tamamını kazandı. 1957 

seçimlerinde de CHP 99368 oyla yine milletvekillerinin tamamını kazandı. 88 

                                            

                                       SONUÇ  

7 Ocak 1946 tarihinde CHP’den ayrılan bazı Milletvekilleri Celal Bayar’ın 

önderliğinde birleşerek DP’yi kurdular. DP, 7 Ocak 1946 yılında tüm illerde 

örgütlenme çalışmalarına başladı. Her vilayetin kendine özgü şartları olmasından 

hareketle, Kars’ta DP’nin durumu ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunabiliriz: 

DP’nin örgütlenmesi başlangıçta oldukça yavaştı. Sadece birkaç kazada bu yeni 

parti kendisine yaşam alanı bulabilecekti. Partinin üyeleri de CHP teşkilatlarından 

ayrılan kişilerdi. Bunların büyük bir kısmı da yönetimde yetki sahibi idi. Fakat 

ilerleyen süreçte DP, CHP ile şiddetli bir rekabete girdi. Doğal olarak burada 

sergilenen siyasi söylemin de yaşanılan tartışmalarda belirleyici rolü olacaktı. DP 

Genel Merkezi’nin CHP’ye yönelik eleştirileri Kars’ta da köylere kadar kendisini 

hissettirdi. Bunun karşısında CHP’nin takındığı tavırda oldukça önemliydi. Bütün 

bu gelişmeler DP’nin örgütsel sorunları ile eş zamanlı olarak yaşandı. Çünkü 
                                                             
86 Kars Gazetesi 15 Nisan 1950, S.1821 
87 Erol Tuncer, 1950 Seçimleri, Ankara, 2010, s.298 
88 Seçim Neticeleri Üzerine Bir İnceleme: 1950, 1954, 1957 Milletvekili Seçimleri, CHP 

Araştırma Bürosu Yayınları, Ankara, 1959. 



623 
 

DP’de çözülmeler başladı. Bu da DP’nin Kars özelindeki durumundan 

kaynaklanmaktaydı. Bazı ilçelerde güçlüyken, bazılarında ise istenilen ölçüde 

varlık gösteremedi. Yaşanılan siyasi rekabet toplumsal değer yargılarının 

sınırlarını zorlayacak seviyedeydi. Bu durumun halk nezdindeki yansıması ise 

DP’nin aleyhine olacaktı. 1950-1960 arası Kars’ta hiçbir varlık gösteremeyecekti. 
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OSMANLI DEVLETI’NDE ÖZEL MÜSLÜMAN VE                                      

GAYRIMÜSLIM OKULLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Songül KEÇECİ KURT 

Özet 

Osmanlı Devletinde özellikle 1856 Islahat fermanından sonra yabancı ve azınlık 

okullarının sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Buna paralel olarak Müslüman 

girişimciler de özellikle II. Abdülhamid Dönemi’nde yabancı okullarla rekabet etme 

amacıyla özel okullar açmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde açılan Müslümanların ve özellikle yabancıların açtığı özel okulların benzer 

ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız nitel bir yönteme sahiptir. 

Çalışmanın sonucunda yabancı özel okulların sayısal bakımdan Özel İslam Mektepleri 

şöyle dursun resmi okul sayısı bakımından bile oldukça üstün olduğu tespit edilmiştir. 

Aynı zamanda bu okulların, öğretim kadrosu, ders programı, fiziki donanım bakımından 

da Özel İslam Mektepleri’nden daha nitelikli olduğu görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Yabancı özel okullar, Özel İslam mektepleri, eğitim. 

 

COMPARISON OF OTTOMAN EMPIRE PRIVATE ISLAMIC AND NON-

MUSLIM SCHOOLS 

Abstract 

Especially after 1856 Edict of Reform in Ottoman Empire, there has been a 

dramatic increase in the number of minorities’ and foreigners’ schools. Similarly 

especially during the reign of Abdülhamit II, Muslim entrepreneurs started opening new 

private schools in order to compete with foreign schools. The aim of this research is to 

find out similarities and differences between Ottoman Empire Private Islamic Schools 

and Other Private Schools in the same era that are especially opened by foreigners. This 

study has a qualitative method. At the end of the research, it was obtained that Foreign 

Private schools were not only more than Private Islam Schools, but they also 

outnumbered public schools. It was also seen that these schools were more qualified than 

Private Islamic Schools in terms of education teaching staff, syllabus and equipment. 

                                                             
 Yrd. Doç. Dr., İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı., Ağrı İbrahim  Çeçen 

Üniversitesi, Ağrı, TÜRKİYE. E-mail: songulkurt@aicuni.edu.tr. 



626 
 

Keywords: Foreign Private schools, Private Islamic Schools, education. 

 

Yabancı okul kavramı önceleri Osmanlı topraklarında gayrimüslim toplulukların 

okulları olarak ortaya çıkan ve giderek ya yabancı devletlerin himayesi altına giren ya da 

doğrudan doğruya yabancı devletlerin açmış olduğu okullar için kullanılmaktadır. 

Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra gayrimüslimlere verilen haklar içerisinde tam bir 

eğitim serbestiyeti bulunmamasına rağmen ayinlerini ve adetlerini yerine getirme 

haklarının verilmesi, onların okul açma hakkının dayanağını oluşturmuştur. Yabancı 

devletlerin açtığı okulların çoğalmasındaki en büyük etken ise kendi çıkarlarına uygun 

olarak yorumladıkları imtiyaz, ferman niteliğindeki haklardır.89 

 Türk eğitim tarihinde ‘Yabancı Okullar’, ‘Misyoner Okulları’, ‘Protestan 

Okulları’, ‘Azınlık Okulları’ vb. adlar adı altında tarihsel ve eğitsel yönleriyle ilgili 

yapılan çalışmalarda varılan ortak sonuç, özel okul statüsündeki bu okulların devletin 

eğitim politikası ya da amacından saptıkları ve bilinçli olarak devlet aleyhinde çeşitli 

etkinliklerde bulundukları yönündedir. Okullar genelde misyonerlerin etkisi altındadır.  

 ‘Mission’ terimi Latince asıllıdır,  göndermek anlamına gelen ‘mittere’ fiilinden 

türetilmiştir. Propaganda için gönderilmiş kadın veya erkek anlamını da taşımaktadır. 

Hristiyanlığı kabul etmemiş ülkelerde çeşitli faaliyetler adı altında yürütülen Hristiyanlık 

propagandasının her türlüsüne ‘misyonerlik’ denir.90 Misyonerler faaliyetlerini dini, 

terbiyevi, basın, yayın ve endüstri alanlarında olmak üzere dört ayrı sahada 

yürütmektedirler. Eğitim tamamen reformist ve transformist bir temel üzerinde 

şekillenmiştir.91 Bu bağlamda misyonerlerin en verimli ve dikkate değer çalışma 

alanlarının okullar olduğunu söylemek gerekir.  

Türk eğitim tarihinde, bugünkü anlamda çerçevesi çizilen özel öğretimin resmî 

belgelerde yer almaya başlaması, 1856 Islahat Fermanına dayanmaktadır. Bu fermana 

göre azınlıklar, cemaat olarak, okul açma ve geliştirmeye izinli sayılmıştır. XIX. yüzyılın 

ortalarında genel eğitimin öneminin anlaşılmaya başlanmasıyla her cemaat ya da toplum, 

kendilerine ait okulları genişletmeye çalışmışlardır. Eğitim-öğretim ya da okul açma 

                                                             
89 İlknur P. Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Kültür Bakanlığı Yayınları 

, Ankara, 1990,.s. 9-10 
90 Adnan  Şişman,.XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Yabancı Devletlerin Kültürel ve 
Sosyal Müesseseleri., Ankara, 2006, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.  s. 6 
91 Necmettin Tozlu, Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar. Ankara, 1991, s. 70 
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serbestliği öncelikle Rumlara, daha sonra sırası ile Ermenilere ve Yahudilere verilmiştir.92 

Özellikle azınlıklar ve yabancı devletler, Osmanlı sınırları içinde, kapitülasyonlar yoluyla 

verilen ayrıcalıklar nedeniyle, kısa zamanda ve çok sayıda özel okullar açmışlardır. Batı 

örneği esas alınarak, gelişmiş okul sistemi anlayışına uygun olarak açılan bu özel okullar 

karşısında, devletin açtığı yeni okulların sayısı ve etkisi ise oldukça sınırlı kalmıştır. 

Tanzîmât’ın ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti sınırları içinde, en hızlı gelişen ve 

yaygınlaşan okullar, yabancı ve azınlık okullarıdır. Batılı devletler, çağın gerisinde kalan 

Osmanlı İmparatorluğunun geniş topraklara sahip olması ve buralarda yaşayan farklı 

ulusların varlığını göz önünde tutarak, açmış oldukları özel okulları vasıtasıyla, bundan 

yararlanma ve nüfuz sahibi olma politikasını izlemişlerdir. Özellikle bu devletlerin 

Hristiyan ulusları kendilerine yakın hissetmelerinden dolayı, siyasî, dinî, kültürel, sosyal 

ve ekonomik çıkarları doğrultusunda kendilerine yarar sağlayacak özel okul açma ve 

açtırma girişiminde bulunmuşlardır. 

Eğitim sahasında Osmanlı Devleti, kendi sınırları içerisinde arkalarına büyük bir 

yabancı desteği almış olan yabancılarla ve azınlık gruplarıyla rekabet etmeye mecbur 

kalmıştır. Ancak sınırların dışından gelen bu rakipler daha donanımlıdırlar. Beraberinde 

imparatorluk içinde destekçileri olan ve muhalifleri tarafından modern dünyanın sırrı 

olarak giderek önemsenmeye başlanan bir kültür ve eğitim modeli geliştirmişlerdir. 

Böylece Osmanlı Devleti kendisiyle rekabet etmek zorunda bırakıldığı bu sisteme 

özenmek gibi zor bir durumda kalmıştır.93 Özel İslam Mektepleri de bu rekabetin bir 

parçası olarak Osmanlı halkının büyük çabası ve fedakârlığının sonucunda ortaya 

çıkmışlardır. Bu mekteplerin açılmasındaki temel amaç; yabancı ve azınlık okullarının 

Osmanlı ülkesinde sayısının artmasına paralel olarak eğitim kalitesinin yüksek olması 

karşısında Müslüman çocuklarının da bu tarz bir eğitimden geçmesini sağlamaktır. 

Müslüman çocukların daha iyi bir eğitim94almalarını sağlamanın yanında Fransızcayı 

öğrenebilmek için yabancılar tarafından açılan okullara gitmelerini engellemek diğer 

önemli hedeflerdendir.95 Özel İslam Mektepleri’nin yatılı olanları, taşra ahalisinin de 

eğitim için Dersaadet’e gelerek ahlâk ve terbiyelerini muhafaza etmelerini 

                                                             
92 Vahapoğlu, M. H. Osmanlıdan Günümüze Azınlık Ve Yabancı Okulları. İstanbul, 1992,   

Boğaziçi Yayınları, s. 121-122. 
93Fortna, B.C. Mekteb-İ Hümayûn. Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslâm, Devlet ve 

Eğitim. (Çeviren Pelin Siral). İstanbul,  2005.  İletişim Yayınları., s. 117-118 
94  BOA, 1293, MF.MKT., 38/62.   
95  BOA, H. 1322, MF. MKT, 809/69. 
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amaçlamışlardır. Böylece yabancı mekteplerle de rekabete girebileceklerine 

inanmışlardır.96 

Azınlık okullarının yönetimi dini liderlerin elinde, yabancı okullarınki ise 

okulların açılışında rol oynayan teşkilatlar tarafından seçilen kişilerin elindedir. Yabancı 

okullardaki yöneticilerin oldukça ekonomik ve siyasi güce sahip olanları bulunmaktadır. 

Örneğin ABD Başkanı Wilson’un yakın arkadaşı sanayici Cleveland H. Dodge bunlardan 

biridir. Bu okullara büyük oranda yardım gönderen Dodge, dört çocuğundan ikisini de 

Osmanlı ülkesine misyoner eğitici olarak göndermiş, kendisi de 1909 yılında Robert 

Koleji’nin idare meclisi başkanlığını üstlenmiştir. Ölümüne kadar bu görevde kalan 

Dodge’nin oğlu Bayard de Suriye Protestan Kolej başkanlığını uzun süre devam 

ettirmiştir.97 

Özel İslam Mektepleri ise herhangi bir kişi veya kurumdan böylesine yüklü 

yardımlar görmemiş, yönetiminde ise herhangi bir dini lider etkili olmamıştır. En nitelikli 

olan Özel İslam Mektepleri’nin kurucusu ya asker ya da devlet memurudur98. Selanik’teki 

Özel İslam Mektepleri’nin ise kurucularının biraz daha donanımlı ve ticaretle uğraşan 

daha zengin bir kesim olduğu görülmektedir99. Bu mekteplerin öncüsü Darüşşafaka ise 

Müslüman öksüz ve yetim çocukların eğitimi amacıyla ortaya çıkmış ve kurucusu 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, yapılan yardımlarla giderlerini karşılamaktadır100  

Yabancı okullar bağlı bulundukları devletlerden büyük oranda yardım görmektedirler. 

Osmanlı Devleti de Müslüman özel okulları desteklemektedir. Ancak içinde bulunduğu 

sıkıntılı ekonomik durum bu yardımların yabancı okullara yapılan yardımların oldukça 

gerisinde kalmasına yol açmaktadır. 

Özel okul açma şartları Husûsî Mektepler Talimatnamesi’nde belirlenmiştir. Okul 

açmak için resmi ruhsat gerekmektedir. Yabancı okullarda okula kayıt sırasında gereken 

belgeler Özel İslam Mektepleriyle paralellik göstermektedir. Vaftiz kâğıdı, hüsn-i hal 

varakası, veladet vesikası, aşı şahadetnâmesi ve sıhhat raporu gibi belgeler yabancı 

                                                             
96  BOA, H. 1324, ŞD,221/35 . 
97 Vahaopoğlu, a.g.e. , s. 121-122 
98Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye. (H. 1316/1, 1317/2, 1318/3, 1319/4, 1321/6). 
99Salnâme-i Vilayet Selanik. (H. 1312/ M. 1894-1895),(H. 1315/ M.1897-1898), (H. 1318/ M. 
1900-1901), (H. 1324/ M.1906-1907),(H. 1325/ M.1907-1908 ).  
100 Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye vezaifine müşir nizamnâme. H. 

1327/ M. 1909-1910. s. 1-11. 
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okullarda da kayıt sırasında istenmektedir.101 Özel İslam Mektepleri’nde ise 1-Bulaşıcı 

hastalık taşımadığına dair tabip raporu 2-Aşı ilmühaberi 3- Tezkere-i Osmaniye,102 4- 

Başka mektepten geliyor ise derece-i tahsilini gösteren şahadetnâme veya tasdiknâme ve 

husûsî tahsil görmüş ise mektepçe kabul edilecek surette bir vesika 103 v.s istenmektedir. 

Amerikan misyoner okullarının bazılarında öğrencilerden belli bir miktar ücret 

alındığı da görülmektedir. Örneğin Euphrates (Fırat) Koleji’nde ilk, orta, yüksek ve kolej 

seviyelerinde farklı farklı ücret alındığı gibi kız ve erkek öğrenciler için de farklı ücret 

talep edilmektedir. 1888 yıllarında ilkokul seviyesinde eğitim gören erkek çocuklar yıllık 

bir dolar ödemektedir. Kolej seviyesinde bu 6.40 dolara kadar çıkmıştır. Kızlar ise bunun 

yarısını ödemiştir. Yatılı ücreti erkekler için yıllık 2640 dolar kızlar için ise 440 dolardır. 

Ödeyemeyecek durumda olanların ebeveyni, her hafta çocuklarına yiyecek getirmek 

zorundadır. Bazı öğrencilere indirim yapılmaktadır. Kız öğrencilere kitaplar kiralanmıştır. 

Erkekler ise kitap ve elbiselerini kendileri almışlardır. 104 

Özel İslam Mektepleri’nde kız öğrencilere bu tür kolaylıkların sağlandığını 

söyleyemeyiz. Ancak ücretin okul seviyelerine göre farklılık arz etmesi Özel İslam 

Mektepleri için de geçerlidir. Kız öğrenciler için ücret indirimi yapıldığına ise 

rastlanmamıştır. Mekteplere yeni kayıt ve kabul edilen talebeden giriş ücreti olarak bir 

defaya mahsus olmak üzere belli bir miktar talep eden mektepler bulunduğu gibi bu ücreti 

genel olarak diğer İslam mektepleri talep etmemiştir. Ücretlerin nasıl ödeneceğini 

mekteplerin kendisi belirlemektedir. Bu ücret öğrencinin yatılı, yarı yatılı veya gündüzlü 

olmalarına göre değişmektedir. Genel olarak mektep ücretlerinde bir taksitlendirmeye 

gidilmiştir. Ancak ücretlerin ödenmesi hususunda itina göstermişlerdir. Buna rağmen bu 

mekteplerin ücretlerin ödenmemesi yüzünden borç açığı içine girdikleri ve bunu çeşitli 

şekillerde kapatmaya çalıştıkları görülmektedir. Bazen bu durum mekteplerin 

kapanmasına varıncaya kadar devam etmiştir. Sınıflar ilerledikçe mektep ücretleri de 

buna bağlı olarak artmaktadır. Ancak iki veya daha fazla kardeşin aynı okulda bulunması 

nedeniyle ücretlerde indirime gidilmiştir. Parasız öğrenci kabulü veya ücretlerde indirim 

                                                             
101 Haydaroğlu, a.g.e., s. 73  
102Rehber-i İttihâdi Osmanî Müessesesi Leylî ve Nehârî İzahname, Talebe, Ebeveyn ve Velilerine 

Mahsus. 
103 Mekteb-i Tefeyyüz, Leylî ve nehârî Mekteb-i Tefeyyüz. İstanbul. H. 1329/ M 1911  1-16. 
104  Tozlu, a.g.e. ,s.  87 
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yapılmasına idare heyeti karar vermektedir. Öğrenciler okulun hangi imkânından 

faydalanıyorsa onun için ayrıca ücret ödemek zorundadır105 

Yabancı okullarda çoğunlukla Ermeni, onun dışında Yunan, Arap, Türk, Rum, 

İtalyan ve diğer azınlık ve yabancı milletlerden öğrenciler öğrenim görmektedirler. Özel 

İslam Mektepleri, bütün Osmanlı unsurlarına ortak bir eğitim verme amacını da taşısa 

bile, genel olarak Müslüman Türklere hitap etmektedir. Genel öğrenci sayısına oranla çok 

azınlıkta kalmasına rağmen gayrimüslimlerin de bazı okullara kabul edildiğini 

görmekteyiz. Özellikle son dönemde İttihâd ve Terakkî’nin eğitim politikası 

doğrultusunda gayrimüslümlerin de bu okullarda eğitim görmesi hedeflenmiştir. 

Misyoner okullarıyla ilgili en çarpıcı noktalardan bir tanesi de yüksek derecede 

eğitim vermesidir. Örneğin Tarsus Amerikan Koleji biri ilahiyat diğeri de yüksek 

öğretime hazırlama bölümü olarak iki kısma ayrılmaktadır.106 Konya Apostolik 

Enstitüsü’nün ortaöğretim programına bakılacak olursa da misyonerlerin Osmanlı 

ülkesinde eğitimde ne kadar ileride oldukları fark edilecektir: Burada Ermenice, İngilizce 

ve Türkçe yabancı dil programlarıyla beraber İncil çalışmaları, matematik (yüksek 

derecede trigonometri dâhil), dünya tarihi, psikoloji, fizik, astronomi dersleri 

verilmektedir. Giderek Kolej’in programına üniversiteye mahsus dersler de ilave edilir. 

Bu yeni dersler yüksek matematik, botanik, zooloji, mantık, retorik, muhasebe, müzik, 

jimnastik, Resim-kroki, Latince ve Almancadır. Enstitünün ilköğretim kısmı da vardır. 

Bu kısım erkekler için 3, kızlar için 4 yıldır. İlköğretim seviyesinden sonra akademi 

seviyesi vardır. Akademinin öğretim süresi ise kızlar için 4, erkekler için 3 yıldır. Enstitü 

toplam 12 yıllık bir öğretim süresini kapsar. Kolej için en düşük yaş sınırı 15’tir.107 Ders 

programı bakımından oldukça yoğundur. Dil eğitimine çok önem verdikleri 

anlaşılmaktadır. İncil ile beraber pozitif bilimlere yönelik dersler önemli yer tutmaktadır. 

Özel İslam Mektepleri’nde de dini ilimlerin önemli yer tuttuğu bir gerçektir. Ancak tüm 

mektep programlarında astronomi, dünya tarihi, psikoloji gibi derslerin bulunduğunu 

göremiyoruz. Aynı zamanda bu mektepler genel olarak 9-10 yıllık bir eğitim süresini 

kapsamaktadır. Ancak bu süre sadece idâdî sınıfları olan İslam mektepleri için geçerlidir. 

Misyoner okulları ise genel olarak 12 yıllık bir eğitim süresini kapsamaktadır. 
                                                             
105Osmanlı İttihâd Mektepleri Tarifnamesi, H. 1327;  Makriköy İttihâd-ı İnas Mektebi 

Tarifnamesi.;Mekteb-i Tefeyyüz, H. 1329;  Numûne-yi Terakkî Mektebi Husûsiyyesinin Talimat-ı 
Dâhiliye ve Esasiyesi, H. 1310. 

106 Tozlu, a.g.e.,s. 99-100 
107  Tozlu, a.g.e., s. 103-104. 
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Yüksek derecede eğitim veren Makriköy İttihâd-ı İnas Mektebi Kısm-ı tâliyede 

ve Darülmuallimat şubesinde okutulan dersler ise şunlardır: Ulûm-i Dîniyye, Türkçe, 

Edebiyat, Fransızca (lisan ve edebiyat) Hesab, Cebir, Hendese, Coğrafya-yı Umûmi ve 

Osmanî, Tarih-i İslam ve Osmanî, Siyer-i Nebevi, Tarih-i umûmi, Kozmografya, Kimya, 

Ulûm-i Tabiiye, Hıfz-üs-sıhha ve Hıfz-üs-sıhha-ı etfal, Ruhiyat, İlm-i Terbiye-yi Etfal, 

Ma’lûmât-ı Medeniye ve Ahlâkiye, Dikiş, Biçki ve Nakış, İdare-i Beytiyye, Tabahat, 

Resim, Terbiye-yi Bedeniye, Gına ve Piyano, (piyano ihtiyaridir)108 

Misyoner okulları ile Özel İslam Mektepleri’ni okullardaki donanım açısından 

karşılaştırırsak misyoner okullarının yine daha donanımlı olduğunu görmekteyiz. Bunda 

tabiî ki bu okulların yabancılar tarafından desteklenmesinin rolü çok büyüktür. Örneğin 

Erzurum Sansariyan Ermeni Okulu’na 10 yaşında girilir 17-18 yaşlarında mezun 

olunurdu. Kolej yatılıdır. Okulda güzel bir oyun sahnesi, ona bitişik de bir hastanesi 

vardır. Teknik bölümü ise mükemmel bir şekilde teçhiz edilmiştir. Burada öğrenciler 

oldukça güzel işler çıkarmaktadırlar.109Özel İslam Mektepleri’nde ise sadece görevli 

doktor bulunmaktadır110. Onun dışında hastane sayılabilecek bir kurumun varlığından söz 

edemiyoruz. Zaten Özel İslam Mektepleri’nin çoğunda bina sıkıntısının yaşandığı 

görülmektedir. 

Erkekler için olduğu kadar kızlar için de okul açmışlardır. Misyoner idarecileri 

önceleri kızların okumalarına karşıdır. Gerekçeleri ise okuyup yazan kızların erkeklerle 

mektuplaşmış olmalarıdır. Bu yüzden kızların eğitimi 13 yaşlarında dondurulmuştur. 111 

Buna rağmen Mardin’de kızlar için bile okul açan misyonerlerin eğitim alanında 

Türklerden çok daha sistemli çalıştıkları görülmektedir. Özel İslam Mektepleri’nde de 

genellikle erkekler için açılan okulların sayısının kızlara oranla daha fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak onlar aynı zamanda kızların iyi bir eş ve anne olması bakımından 

eğitim görmesini desteklemektedirler.112 

Aslında Hristiyanlığın eğitim anlayışı ezberci olmasına rağmen XIX. yüzyıldan 

sonra iyiden iyiye reformlara uğratılarak insanın azizliği ve saygı değerliliği temel 

hareket noktası haline gelmiştir. Ancak Hristiyan eğitimi yabancı ülkelere açılınca 

                                                             
108Makriköy İttihâd-ı İnas Mektebi Tarifnamesi. 
109 Tozlu, a.g.e, s. 119-120. 
110Osmanlı İttihâd Mektepleri Tarifnamesi, H. 1327; Numûne-yi Terakkî Mekteb-i Husûsiyyesinin 

Talimat Dâhiliye ve Esasiyesi, H. 1310 
111 Tozlu, a.g.e., s. 70 
112Makriköy İttihâd-ı İnâs Osmanî Mektebi Talimatnamesi. 
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sömürgeci bir karakter kazanmaktadır. Robert Koleji’nde, çağa, insana, içerisinde 

bulunduğu çevre ve toplumlara uygun ve onları cezbeden bir eğitim anlayışı 

uygulanmaktadır. Bu anlayış öğrencilerin masraflarını karşılamak için endüstriye dönük 

üretime açık bir eğitim anlayışıdır. Öğrenciler o devirde ihtiyacı hissedilen soba, boru, 

kül tabağı, tava, yangın küreği, fırın vs. gibi malzemeleri kendileri yapmışlardır. Bu 

üretim öğrenciyi okula cezp ederdi.113 Selanik’teki ticaret mekteplerinin dışında üretime 

dönük faaliyetlerin bulunduğunu Özel İslam Mektepleri’nde tespit edilememiştir.114 

Yabancı okullarda da ödül ve cezalar eğitimde pekiştireç olarak uygulanmıştır. 

Ödev yapmayan, Hristiyani vaazlar hazırlamayan, kavga eden öğrencilere yarım veya bir 

gün kilere kapatma cezası verildiği görülmektedir. Yahut İngilizce ödevini 30 sayfa 

yapmaları istenmiştir. Ancak silah taşıyan öğrenciye de aynı cezanın verilmesi hayret 

vericidir.115 Disiplin cezalarının Özel İslam Mekteplerine oranla daha şiddetli olduğunu 

söyleyebiliriz. Yabancı okullarda dini kurallara uygun davranma ise daha titizlikle 

uygulanmıştır. Özel İslam Mektepleri’nin talimat ve tarifnâmeleri içerisinde dini 

vecibelerini yerine getirmeyenler için verilen bir ceza ile karşılaşılmamıştır.116 

Misyoner okulları Paşa, prens, doktor mühendis, genel müdür v.s. yüksek statü 

sahiplerinin çocuklarına el atılmıştır. Böylece toplumumuza daha kolay nüfuz 

edebileceklerine inanmışlardır.117 Özel İslam Mektepleri’nin öğrenci velileri genellikle 

memurlardan oluşmaktadır. Bunun dışında fenniye, meslek erbabı, ticaret, sanattan, 

ziraatten ve diğer meslek erbaplarından olanlar da vardır. Örneğin Hadıka-ı Meşveret 

İdâdîsi’nin velilerinin 31’i ulemadan, 177’si memurlardan, 34’ü, meslek-i fenniye 

erbabından, 83’ü ticaretten, 52’si sanatkârdan, 18’i ziraatten, 12’si de diğer sınıflardan 

oluşmaktadır.118Veli profili açısından da yabancı okullar ile özel İslam okulları açısından 

fark ortadadır. 

                                                             
113 Tozlu, a.g.e., s. 194-196. 
114Salname-i Vilayet-i Selanik, H. 1325. 
115  Tozlu, a.g.e., s. 100 
116 Afitab-ı Maârif Mektebi Talimatnamesi, H. 1326;  Mekteb-i Tefeyyüz, H. 1329; Numûne-yi 

Terakkî Mektebi Husûsiyyesinin Talimat Dâhiliye ve Esasiyesi, H. 1310. 
117 Tozlu, a.g.e., s.  195-196 
118  Maârif Nezareti, Maarif-i Umûmiye Nezâreti 1328-1329 Senesine Mahsûs İhsaiyat Mecmuası, 

İstanbul,  1328-1328. 



633 
 

Robert Koleji’nin çok güçlü bir eğitim kadrosu vardır. 30 profesör, 32 öğretim 

elemanı ile Türk özel okullarına kıyasla oldukça üstündürler. Zengin Amerikalılar 

tarafından verilen burslarla okul sürekli desteklenmektedir.119 

Osmanlı ülkesinde bulunan yabancı okullar ile Müslüman-Türk okullarını sayısal 

olarak karşılaştırırsak;Özel İslam Mektepleri şöyle dursun resmi okul sayısı bakımından 

bile oldukça üstündürler. Osmanlı Devleti’nin son döneminde açılıp kapanan ve çok da 

uzun süreli olmayan Özel İslam Mektepleri’nin sayısı 50-60’ı bulurken bu sayı yabancı 

okullar bakımından oldukça fazladır. Aşağıdaki tabloda Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

döneminde çeşitli yıllarda bu okulların sayısı gösterilmektedir.120 

Tablo 1:Misyoner Okullarının Ait Olduğu Devletler ve Sayıları 

Ait olduğu devlet Okul sayısı 

Avusturya Okulları 44 

İtalyan Okulları 25 

Rus Okulları 9 

Alman Okulları 35 

Fransız Okulları  250 

Amerikan Okulları 430 

İngiliz okulları  104 

 

Avrupa kültürüne en açık olan Balkanlar’da yabancı misyonerler isteklerine 

rağmen başarılı olamamıştır. Çünkü bu bölgede yerli aydınlar eğitimi başarıyla yaymıştır. 

Osmanlı yönetiminin eğitim ve sosyal hizmet götüremediği bölgelerde Hristiyan halk 

henüz ulusal bir bilinç ve eğitime geçemediğinden misyoner eğitimi buralarda 

tutunabilmiştir. Suriye ve Lübnan’da 19.yüzyılın ortalarında Fransızca sadece bilinen 

değil konuşulan bir dil haline gelmiştir.121 Yabancı okullar imparatorluğun hemen hemen 

her bölgesinde etkili olmasına rağmen Balkanlar’da ne Amerikan ne Fransız ne de 

diğerleri çok fazla tutunamamışlardır. Bu bölgede eğitim sisteminin diğer bölgelere 

oranla daha oturmuş ve halkın eğitim ihtiyacını karşılayacak tarzda olması yabancı 

                                                             
119 Tozlu, a.g.e., s. 194-196 
120 Şamil Mutlu, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar. İstanbul, 2005, s. 155-191. 
121 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul, 2009.  Timaş Yayınları.s. 219. 
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okulların yayılmasını engellemiştir. Özel İslam Mektepleri’nin de bunda önemli katkıları 

olduğu bir gerçektir.  

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde eğitimde modernleşme kapsamında 

özellikle yabancı okullarla eğitim alanındaki rekabetin bir parçası olarak açılan Özel 

İslam Mektepleri ile özel gayrimüslim mektepleri arasında çeşitli benzer ve farklı yönler 

bulunmaktadır. Başlangıçta ruhsatsız açılan birçok yabancı okul, resmi düzenlemelerin 

gelmesiyle 30-40 sene sonra ruhsat alarak eğitime devam etmiştir. Alınan bütün yasal 

önlemlere rağmen sayılarında azalma değil çoğalma meydana gelmiştir. Sayısal açıdan 

Özel İslam Mektepleri’nden oldukça üstündürler. Okula kayıt kabul koşullarında 

benzerlikler bulunmasına rağmen maddi imkânları, ders programları, öğretim elemanları, 

fiziki donanımları gibi birçok yönden mektepler arasında büyük farklılıklar 

görülmektedir. Siyasi açıdan problem yaratmış, ancak eğitim açısından ele alındığında 

olumlu olan yabancı okullar, Özel İslam Mektepleri’ne de birçok açıdan örnek 

olmuşlardır Bu nedenle Özel İslam Mektepleri’nde genelde yabancı okulların standardı 

yakalanmaya çalışılmıştır.  
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XIX. YÜZYILDA REVAN VE ÇEVRESİ 

 

Oktay Kızılkaya 

 

Özet 

XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Revan ve çevresinde siyasi otorite olarak Revan 

Hanlığı bulunmaktaydı. Revan Hanlığının hâkimiyetinde bulunan arazide yaşayanların 

büyük bir kısmı Azerbaycan Türkmenlerinden oluşmaktaydı. 

Rusya’nın XIX. Yüzyılın başlarından itibaren Kafkasya’yı istila etmesi üzerine 

Revan Hanlığı da Rusya’nın hâkimiyetine girmiştir. Ruslar, Revan bölgesinde yaşayan 

Azerbaycan Türkmenlerini azınlık durumuna düşürmek amacıyla Osmanlı ve İran’da 

bulunan Ermenilerin bölgeye göçünü teşvik etmiştir. Rusların, Ermenileri bölgeye 

teşvikteki amacı bölgede kendisine destek olabilecek bir topluluk oluşturmaktı. Bu 

konuda zaten Ermeniler, bölgenin istilası süresince gönüllü destek olmuşlardı.  

Bu çalışmada, Rus ve Ermeni işbirliği neticesinde bölgenin Rus Hâkimiyetine girişi 

incelenecektir. Bu doğrultuda Revan’ın sosyo-ekonomik yapısına değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Revan Hanlığı, Azerbaycan Türkmenleri, Rus İstilası, 

Ermeniler. 

 

REVAN AND ITS NEIGHBOURHOOD IN 19. CENTURY 

 Abstract 

Khanate of Revan reigned in Revan and its surroundings as the political authority 

in the first quarter of 19th century. The majority of people, who lived under the 

dominance of Khanate of Revan, were Turkmenians.  

Khanate of Revan entered under the rule of Russia upon the invasion of Caucasia 

by Russia since the beginning of 19th century. Russians encouraged the immigration of 

Armenians to the region from Ottoman Empire and Iran with the aim of degrading 

Azerbajian Turkmenians into the status of minority. The aim of the Russians in 

encouraging the Armenian immigration to the region was to form a group of people in 

that region to support her policies. In addition, Armenian people supported the Russians 

voluntarily. 

                                                             
 Öğr. Gör. Dr. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 36100 Kars. 
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In this study, the Russian domination in the region will be discussed as a result of 

collaboration between Russian and Armenians. In this context, the socio-economic 

structure of Revan will be dealt with.  

Key Words: Khanate of Revan, Azerbaijani Turkmenians, Russian Invasion, 

Armenians.  

 

Giriş 

Revan’ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu ve Revan kelimesinin anlamı 

konusunda görüşler muhtelif olup, Ermeni kaynakları, eskiçağlarda var olduğunu ileri 

sürdükleri Ruan veya Ruyan Eyaleti’nin merkezi olduğunu, Müslüman Arapların bölgeyi 

fethi sonrasında Ruan adının Revan’a çevrildiği iddiasında bulunurlar. Oysa İslam 

kaynakları İslami fetihleri döneminde bölgede böyle bir yerleşim yerinin bulunduğundan 

hiç bahsetmezler. İslam kaynakları, İslami fetihler döneminde Debil(Dvin-Düvin) 

şehrinden bahsederek ve bölgedeki bir İslam emirliğinin merkezi olduğunu kaydederler. 

Bahsi geçen Debil şehri, günümüzde Revan(Erivan)’ın yaklaşık 40 km kadar 

güneydoğusunda ve Gökçe Göle yakın bir muhitte halen harabeleri bulunan yerleşim 

yerinden ise ayrıntılı bir şekilde bahsederler. Selçukluların, bölgeye geldiği dönemde yine 

bahsi geçen Debil şehrinden bahseden kaynaklar, Revan’dan hiç bahsetmezler1. Bu 

kayıtlardan anlaşılacağı üzere İlkçağ ve Ortaçağda Revan Şehri diye bir yer olmadığı ve 

bölgeye Revan adı verilmediği açık ve net bir şekilde görülmektedir.  

Ancak Yeniçağ kaynaklarında Revan Şehri’nden ayrıntılı bir şekilde 

bahsedilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi dönüşünde Revan surları 

önünde konakladığından bahsetmek suretiyle, ilk defa Revan adı kaynaklarda 

geçmektedir. Çaldıran seferi dönüşünde Tebriz’den Amasya’ya kadar olan konakları 

sayan Osmanlı Tarihçisi Şükri Efendi, “Selimname” adlı eserinde, on ikinci konak olarak, 

Revan yerine Revan’ın hemen yakınından geçen Zengi Çayından bahseder, Feridun Bey, 

“Münşeat” adlı eserinde Çukur Saad civarında Hacı Lalal, Küçük Vedi ile Büyük Vedi 

arasındaki Zengi Çayı geçilip Revan Şehri yanında konuldu2 kaydını düşerek XVI. 

Yüzyılda Revan Şehrinin varlığından bahsederler. 1647’de Revan’a gelen Evliya Çelebi 

şehirden bahsederken, XV. Asrın başlarında Timur’un tüccarlarından Hoca Han Lehicani 
                                                             
1 Mirza Bala, “Erivan” , İslam Ansiklopedisi, Cilt: IV. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 

1993, s. 311–312. 
2 Bala, “Erivan” , s. 312. 
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tarafından bir köy olarak kurulduğunu, sonraları yani XVI. Yüzyılın başlarında I. Şah 

İsmail’in vezirlerinden biri olan Revan Kulu Han tarafından şehir haline getirilerek, 

etrafının sur ile çevrildiği kaydını düşmektedir3. Bundan dolayı Osmanlıların 

adlandırması ile Revan, Azerbaycan Türklerinin adlandırması ile İrevan adının Revan 

Kulu Han’ın adından geldiği düşünülmektedir.  

 Revan ve çevresine, XV. Yüzyıldan itibaren bölgeye Çukur Saad adı verilmekte 

olup, Revan Şehri bu bölgenin merkezi konumundaydı. Bölgenin doğal sınırını, Büyük ve 

Küçük Ağrı Dağı4 ile Alagöz Dağı’nın doğal uzantısı olan diğer küçük dağların 

çevrelediği ovalık(çukurluk) kısım oluşturmaktadır5. Dağlık Alanlar genelde 

hayvancılıkla uğraşanlar tarafından yaylak olarak kullanılmaktaydı. Evliya Çelebi 

1647’de uzaktan gördüğü Ağrı dağı için “Türkmenlere yaylaktır”6 ifadesini 

kullanmaktadır. Aras Nehri bu ovalık kısmının ortasından geçmekte olup, bölgedeki diğer 

küçük akarsuların beslediği ana nehir konumundadır. Bölgenin verimli ovalık kısmını, 

Aras Nehri ve ona karışan diğer küçük (Zengiçayı, Karasu vb.) akarsular sulamaktaydı. 

Bölgenin sulak ve verimli oluşunu, 1635’te IV. Murad’ın Revan Seferine katılan ve 

yazarı belli olmayan bir Osmanlı kaynağı bölgenin, “gayet sulak ve otlak”7 olduğunu 

belirtmektedir.  

Revan Bölgesinin siyasi sınırları sık sık değişmekle birlikte genel olarak, Kuzeyden 

Şöreğel, Pembek, Şemşeddil, Kazak, Kuzeydoğudan Gence, Doğusunda, Nahçivan ve 

Karabağ, Güneyinde Hoy, Maku(Mako), Bayezid(Doğu Beyazıt), Batısında Kağızman ve 

Kars idari birimleri bulunmaktaydı8.  

 

 

                                                             
3Evliya ÇelebiSeyahatnamesinden Seçmeler, (Hazırlayan: H. Nihal Atsız),  Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2001, s. 274.  
4Evliya Çelebi, 1647’de Revan’a gelirken uzaktan gördüğü Ağrı Dağı için Türkmenlere yaylaktır 

ifadesini kullanmaktadır.Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler, (Hazırlayan: H. Nihal 
Atsız), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 273.  

5 İbrahim Güner, “Kafkaski Kalender Yıllığı’ndaki Iğdır’la İlgili Nüfus Verilerine Coğrafi Bir 
Yaklaşım”,Iğdır Tarihi Gerçekler ve Ermeniler Sempozyumu,  Iğdır Valiliği Kültür 
Yayınları No: 1, Ankara 1997, s.127. 

6Evliya ÇelebiSeyahatnamesinden Seçmeler, (Hazırlayan: H. Nihal Atsız),  s. 273. 
7IV. Murad’ın Revan ve Tebriz Seferi Ruznamesi, (Hazırlayan: Yunus Zeyrek), Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 57. 
8 Yakup Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali 

Azerbaycan Torpaxlarına Köçürülmesi, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası, A. A. 
Bakıxanov Adına Tarix İnstitutu Yayınları, Bakı 2010, s.141. 
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Revan Bölgesinde Yönetim Durumu 

Revan Bölgesinde, XI. Yüzyıldan itibaren Müslüman Türk izlerine rastlanmaktadır. 

Selçuklu Sultanı Alparslan’ın komutasındaki ordunun 1064 senesinden itibaren bölgeyi 

Türk hâkimiyetine aldığı bilinmektedir. Selçukluların, Anadolu da fethettikleri ilk yer 

Sürmeli Çukuru’ndaki Karakale idi. Bu fetihten sonra Anı ve Kars, Selçukluların 

hâkimiyetine girmiştir. XIII. Yüzyıldan itibaren de bölge Türkmenistan adıyla anılır 

olmuştur. Bu durum, 1783’de Fransa’daki Historia Üniversitesi tarafından yazılan ve 

Fransa Kralına sunulan, “Osmanlı Devleti Tarihi” adlı eserde Revan ve çevresi için 

“Türkmenistan”9 adı kullanılmak suretiyle bölgenin, Türkleştiğini ve Türklere vatan 

olduğu belirtilmektedir. Bölge sırasıyla; Timurlu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanlı ve 

son olarak Safevi Türkmenlerinin hâkimiyetinde kalmış olup, İran’da hâkim olan Avşar 

Türkmenlerinden Nadir Ali Şahın öldürülmesi(1747) üzerine Revan Hanlığı adıyla bazen 

müstakil bazen yarı müstakil olarak varlığını 1827 yılına kadar sürdürmüştür. Bölge, 

1828’de İran ile Rusya arasındaki Türkmençay Antlaşması ile Rus hâkimiyetine 

geçmiştir. Böylece XI. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar çeşitli Türk 

devletlerinin hâkimiyetinde kalan Revan bölgesi bir daha geri alınmamak üzere elden 

çıkmıştır. 

 

Hanlık Dönemi Revan  

Revan Hanlığı, idari birim olarak, merkezi Revan Kalesi ve şehri olup, bölgenin en 

büyük yerleşim yeri durumundaydı. Revan Hanlığı o dönemin dünyasında olduğu gibi 

monarşik bir yönetim şekline sahipti. Yönetimin en üst kademesinde Han bulunurdu. 

Hana yardımcı olmak üzere, divan ve han şurası adıyla danışma meclisleri olarak 

adlandırılabilecek kurumlar mevcuttu. Hanın yetkileri sınırsız olup, askeri, idari ve mali 

haklar hanın uhdesinde bulunmaktaydı10. Hanın emri altında, Vezir, Serkereli(mali 

işlerden sorumlu), Eşik Ağası(Hanın şahsi mallarını idare eden), Sandık Ağası 

(Hazinedar), Ambar Ağası, Kale Beyi, Muhasip Bey vb. görevliler bulunurdu11. Hanlıkta 

İdari birimler, mahal(yöre) adı ile bölümlere ayrılmıştı. Mahaller, “Mahal Beyi” veya 

onların temsilcisi olan ve naib adı verilen kişiler tarafından yönetilirdi. Mahal Beyliği irsi 
                                                             
9Osmanlı Devleti Tarihi, (Çeviren: Şiar Yalçın), Nokta Yayınları, İstanbul 2003, s. 28. 
10 Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan 

Torpaxlarına  Köçürülmesi,  s. 154. 
11 Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan 

Torpaxlarına  Köçürülmesi, s. 155. 
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olup, babadan oğla geçerdi. Yalnız her han değişiminde yeni gelen hanın bu mahal 

beyliğini onaylaması şart idi. Köyler, Kendhüda ve Yüzbaşı adı verilen kişiler tarafından 

yönetilirdi12.  

Revan Hanlığı, ilk dönemlerinde on iki mahale bölünmüşken sonradan bu sayı on 

beşe çıkarılmıştır13. Bu idari bölünmede, su kaynaklarının bütün bölge ahalisi tarafından 

eşit şekilde kullanılması göz önüne alınarak yapılmıştı14. Bu mahallerde dokuz yüzden 

fazla köy bulunmaktaydı. 

 

Revan Hanlığında Ekonomik Durum 

Revan Hanlığı’nın ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. 

Bu ekonomik faaliyetlerden sağlanan yan ürünler hanlığın ihtiyacını karşıladığı gibi, 

çevre bölgelere de ihraç edilirdi. Bölgedeki ekonomik faaliyetler ve zenginlik, 

Ortaçağdan itibaren belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Aras Nehri, Zengi Çayı 

ve bu nehirlere karışan küçük akarsularda bol balık avlandığı, bölgede yeraltı madeni 

olarak; bakır, kurşun, gümüş, şap, civa, en verimli kükürt bulunurdu. Bunların dışında 

Kulp’taki (Tuzluca) tuz madeni, bölgenin işletilen ve en çok tüketilen madeni 

durumundaydı15.  

Bölgenin, Ortaçağdan itibaren ekonomik alanda en çok geliştiği iktisadi faaliyetleri, 

çulhacılık, boyamacılık ve işlemecilik idi. Bu faaliyetlerin merkezi de Revan 

bölgesindeki Debil(Dvin) şehri idi. Bilhassa bölgede, çok güzel ve kaliteli yün kumaşlar, 

halılar, çiçeklerle süslenmiş rengârenk ipekliler imal olunurdu ki, bunların bölgede ve 

bölge dışında istekli müşterisi çok olurdu. Boya olarak kırmızı (Erguvani renk veren bir 

çeşit küçük böcekten hammaddesi temin edilirdi) kullanılırdı. O dönemde, Revan 

bölgesinde üretilen halılar uzun müddet piyasada şöhret ve beğenisini korumuştur. 

Boyama konusunda, Revan çevresindeki Debil’e birkaç kilometre mesafede bulunan 

                                                             
12 Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan 

Torpaxlarına  Köçürülmesi, s. 146-147. 
13Bu mahaller; Kırkbulak, Gerni-Vedibasar, Şerur, Sürmeli, Derekend-Parçenis, Saadlı, Talın, 

Seyidli-Aksaklı, Serdarabad, Karpibasar-Köprübasar, Abaran, Dereçiçek, Gökçe(Göyce), 
mahallerinden oluşmaktaydı. Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve 
Ermenilerin Şimali Azerbaycan Torpaxlarına  Köçürülmesi, s. 147-153. 

14 Mahmudov ve Diğerleri, İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan 
Torpaxlarına Köçürülmesi, s. 147. 

15 Mükremin Halil Yinanç, “Ermeniye”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: IV. Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul 1993, s. 324. 



642 
 

Ardaşat adlı yerleşim yeri boyama tezgâhları ile o kadar ünlü olmuştur ki oraya Arap 

tarihçiler, Karyat al-Kirmiz (Kırmızı Boya Beldesi) adını vermiştir16. 

Ortaçağdan itibaren bahsi geçen ticari ve ekonomik faaliyetler devam etmiş ve bu 

durum XIX. Yüzyıla kadar gelmiştir. Bu dönemde bölgedeki zenginliğin devam ettiği 

kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, XIX. Yüzyılda çeşitli mahsuller hem bol 

hem de ucuz olarak bulunabilmekte, çevre ülke ve şehirlerden tüccarlar, Revan’a yoğun 

bir şekilde gelmekteydi. Gelen tüccarlar genel olarak pamuk, pirinç, bitkisel ve hayvansal 

yağlar, buğday, arpa, deri, kurutulmuş meyveler ve tuz alırlardı. Bölgede yoğun olarak 

beslenen küçükbaş hayvanlar nedeniyle, halı ve kilimcilik yaygın idi. Yünden elde edilen 

elbiselik kumaşlar bölgenin giyim ve kuşamında önemli yer tutmaktaydı. Hemen hemen 

her ailede bir dokuma tezgâhı bulunmaktaydı. Bu ekonomik faaliyete uygun olarak 

boyacılık sektörü gelişmişti17.  

Revan’ın dışarıyla olan ticari durumuna, 1846’da Kars’a gelen İngiltere’nin 

Erzurum Konsolosu W.R Holmes’da şahit olmuştur. Revan ile Kars arasındaki ticaret 

konusunda Holmes;  Her yıl Revan’dan Kars’a 1.000 at yükü pamuk ithal edilmekteydi. 

Kars’ta ki tüccarlar bunu satın alır ve iki ya da üç at yükü miktarı yakın köylere 

götürürlerdi. Tüccarlar bu ham pamuğu köylerde eğrilmek ve ip haline getirilmesi 

amacıyla istekli olan ailelere belirli miktarda dağıtırdı. Tüccarlar eğrilen her 4 libre 

pamuk için 2,5 libre iplik almak şartıyla verirdi. Karşılığında köylüye önceden 

kararlaştırılan ücreti öderlerdi18.  

Revan’dan gelen pamuk Kars köylerinde ipliğe dönüştürüldükten sonra bir kısmı 

Livana (Yusufeli) ve Artvin ahalisine satılırdı. Buralar ahalisi bu ipliklerden bütün bölge 

köylülerinin giydiği kaba çizgili kumaş dokuyarak elbise dikiminde kullanırlardı. Kars’ta 

pamuğun batmanı, 25–30 kuruşa (libresi 4–5 veya 5/6 shiling) satılırdı. Bunun dışında her 

yıl Revan’dan Kars’a 37.000 libre, yani 16.500 kilogram (16,5 ton) pirinç ithal 

edilmekteydi. İthal edilen pirinç, Kars ve civarında tüketilirken, bir kısmı da transit olarak 

Erzurum’a gönderilirdi. Pirincin batmanı(7.692kg), Kars’ta 5–7 kuruşa (her 16 libresi, 

yani 8 kg’ı 1,3 shiling) satılırdı. Bunların dışında Kars’a, Revan, Tiflis ve Gümrü 

tarafından yün, manda ve öküz derileri getirilirdi. Kars’a getirilen yünün miktarı 22,5 ton 
                                                             
16 Yinanç, “Ermeniye”, İslam Ansiklopedisi, s. 324.  
17 Mahmudov ve Diğerleri,  İrevan Xanlığı, Rusiya İşğalı ve Ermenilerin Şimali Azerbaycan 

Torpaxlarına  Köçürülmesi, ss. 106–108. 
18 Osman Ersoy, “Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum’dan Kars’a Seyahati”, Ankara 

Üniversitesi DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi II, (1964), s. 239–240.  



643 
 

civarındaydı. Bunun yaklaşık dörtte biri Kars’ta yatak, yorgan, yastık vb. şeyler yapmak 

amacıyla kullanılırdı. Kars’ta yünün bir batmanı (16 libresi) 4 shiling’e satılırdı. Derilerin 

büyük bir miktarı Erzurum’a transit olarak gider, çok az kısmı Kars’ta dabaklanarak 

ayakkabıcılar tarafından ayakkabı yapımında kullanılırdı19. 

Bunun karşılığında Kars’tan Revan’a ticari mal olarak genelde ağaç satışı yapılırdı. 

Bu duruma örnek teşkil etmesi açısından, Revan’da cami-i şerif yaptırmak isteyen Hacı 

Abdulcabbar adlı Müslüman, Revan civarında orman bulunmadığından Kars’taki Rus 

Konsolosluğu vasıtasıyla Kars Mutasarrıflığına kerestelik ağaç almak için müracaat 

etmiştir. Bu istek İstanbul’a bildirilmiş, gelen cevapta, bu gibi girişimlerin uygun 

olmadığı yönündedir. Çünkü Rus tebaası tüccarlar, hastane, cami, kilise ve mektep 

yaptırmak bahanesiyle Kars civarından ağaç satın almakta ve bunları memleketlerine 

naklettikten sonra piyasaya sürmekte ve yüklü miktarda kar elde etmekte oldukları 

istihbar kılındığından kerestelik ağaç satışına izin verilmemesi istenmiştir20. 

 

Revan Hanlığı’nın Osmanlı Devleti ile Olan Münasebetleri 

Osmanlı Devleti’nin Revan Hanlığı ile olan ilişkisi sabit olmayıp, genelde Revan 

Hanlığı’nın müreffeh dönemlerinde Osmanlı Devletine pek yakınlık göstermediği, zor 

durumda kaldığında Osmanlı Devletine yaklaştığı ve yardım talebinde bulunduğu 

belgelerden anlaşılmaktadır. Buna rağmen Osmanlı Devleti’nde her padişah 

değişikliğinde Revan Hanına hediyeler göndermekten geri kalmamış ve Revan 

Hanlığı’nın her zor durumunda yardımını esirgememiştir. 

 Bu doğrultuda, Tiflis Hanı Ereğli Han, Rusya’nın vasiliğini kabul etmiş ve 

Ruslardan aldığı asker ile 1783’de Revan Hanlığını ele geçirmek istemiştir. Bu gelişme 

üzerine Erzurum Valisi Canikli Ali Paşa, 1783’te, İstanbul’a Revan Hanı’nın yaş 

itibariyle çok genç olduğu ve bu nedenle Revan’ın ya emaneten veya başka bir şekilde 

muhafazası için bir yazı göndermiştir21. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Tiflis Hanı’nın 

Revan’ı ele geçirmesini önlemek amacıyla Beyazıt ve Muş Sancaklarına tembih de 

bulunarak bu durumun önlenmesini istemiştir22. Osmanlı Devleti’nin bütün çabalarına 

rağmen 1784’te Tiflis hanı Ereğli Han, Revan ve çevresini kısa sürelide olsa ele geçirmiş, 

                                                             
19Ersoy,  “Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum’dan Kars’a Seyahati”,  s. 242.  
20BOA. MKT. MHM. 351/82–1. 
21BOA. HAT. 28/1324/ 
22BOA. HAT. 9/324/G 
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Revan Hanı Gulam Ali Han ve kardeşini de öldürtmüştür23. Bu gelişme üzerine Kars 

Mutasarrıfı Mustafa Paşa, Çıldır Mutasarrıfı Süleyman Paşa ve Beyazıt Mutasarrıfı İshak 

Paşa’nın Erzurum’dan asker toplayıp Revan’ı Tiflis Hanı’nın istilasından kurtarmak için 

hazırlanması üzerine Tiflis Hanı Revan’dan çekilmek zorunda kalmıştır24.  

Buna rağmen Revan Hanlığı kendisini güçlü hissettiği dönemlerde Osmanlı 

toprağına saldırmaktan geri kalmamıştır. XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Revan Hanı 

Hüseyin Han, Kars Sancağı topraklarına, emrindeki Türkmen ve Kürt aşiretleri ile yağma 

maksatlı saldırılar düzenleyerek25, Osmanlı Devleti’nin bu yöredeki sivil vatandaşlarını 

ve idarecilerini esir ederek Revan’a götürmüştür. Bu nedenle bahsi geçen dönemde, 

Osmanlı ve İran arasında devamlı sınır çatışmaları yaşanmıştır. Bu çatışmaların birinde 

Kağızman Voyvodası Rüstem Ağa ve Aşiret Reisi Pertev Bey, 1822’de esir edilerek 

Revan’a götürülmüştür26. Rüstem Ağa, esir olmadan önce Kağızman’a bir saldırı 

olacağını haber almış ahalinin müşterek imzasını taşıyan bir yazı ile Kars Muhafızı’ndan 

yüz tüfenk ve bin tüfenk taşı talebinde bulunmuştur27.  

 Bu olaylardan bazılarının cereyan şekline bakılacak olunursa, 1821 yılında Revan 

Hanı Hasan Han komutasındaki Revan kuvvetleri Kars’a saldırı düzenleyerek, Kars şehir 

merkezi önüne kadar gelmiştir. Bu durum üzerine Osmanlı kuvvetleri sayıca yetersiz 

olmaları nedeniyle kaleye kapanmıştır. Bunun üzerine Hasan Han, hanlık kuvvetleri ve 

kendine bağlı Türkmen ve Kürt aşiretlerinin desteği ile Kars şehir merkezi ile çevre 

köyleri yağmalatmış ve ele geçirdiği ahaliyi esir ederek Revan’a götürmüştür. Buna 

benzer bir saldırı 1822 yılında tekrarlanmıştır28. 

Ayrıca 1822’de Kağızman Voyvodası’nın emvalinin Revan kuvvetlerinin eline 

geçtiği, bu emvalin Revan'a götürüldüğü görülmektedir. Revan Hanlığı’nın bu 

saldırılarının durdurulması için bir çare bulunması ve Kağızman ve civarının korunması 

amacıyla Hüsrev Paşa komutasında bulunan Canik piyadesinden beş yüz asker 

gönderileceği bildirilmiştir29. Hatta Kağızman’dan Osmanlı vatandaşı iki kişi 21 Ağustos 

1822 (03 Z.1237)’de Revan Hanı Hasan Han’a giderek, Hanın, Ağa Mirza adındaki bir 
                                                             
23BOA. HAT. 28/1327. 
24BOA. HAT. 28/1329. 
25 Hasan Oktay, Revan Hanlığı (1747–1828), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 1997, s. 77. 
26BOA, HAT. 768/36167/H. 
27BOA, HAT. 771/36180/J. 
28 Oktay, Revan Hanlığı (1747–1828), s. 77. 
29BOA, HAT. 793/36834. 
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adamını ve iki hizmetkârını Kağızman’a getirerek voyvoda yapmışlardır. Bu durum 

üzerine Kağızman Voyvodası olan Rüstem Ağa ailesini alarak Kars’a gelmiştir. Daha 

sonra Rüstem Ağa emrine verilen kuvvetlerle Kağızman’a gönderilmiş ise de yapılan 

mücadele de Revan kuvvetlerine esir düşmüştür30. 

Bazen de Osmanlı Devleti’nin Kars’ta görevli memurları, Revan Hanı ile gizli 

işbirliğine girişmekteydiler. Bu doğrultuda, 1821’de Revan Hanı Hüseyin Han, Kars’taki 

Yeniçeri Ağası Koç Ali Ağa ile Müftü Süleyman Efendi’ye Farsça bir mektup 

göndermiştir. Bu mektubun içeriğinden bunların Revan Hanı ile gizli bir anlaşmaya 

vardıkları ve Kars’ı Revan kuvvetlerine teslim edecekleri (H.29 Z. 1237- 16 Eylül 

1821)sonucu ortaya çıkmıştır. Bu gelişme üzerine Yeniçeri Ağası Koç Ali Ağa idam 

olunmuş, müftü ise azledilerek Sinop’a sürgün edilmiştir31. 

 

Revan ve Çevresinde Rus Hâkimiyeti Sonrası Olan Gelişmeler 

XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Rusya’nın Kafkasya bölgesine olan istila hareketleri 

neticesinde bölge, Rusya’nın hâkimiyetine geçmiştir. 1826’da Kuzey Azerbaycan’da 

Ruslara karşı meydana gelen bir ayaklanma üzerine İran olaya taraf olmuş ve bu gelişme 

üzerine Rus-İran Savaşı çıkmıştır. Revan Hanlığı da bu dönemde İran’a tabi olması 

nedeniyle savaşa taraf olmuştur. Revan ve çevresi savaşın galibi olan Rusların istilasına 

uğramış ve iki devlet arasında yapılan Türkmençay Antlaşması (1828) ile Rusların 

hâkimiyetine geçmiştir32. Bu antlaşma ile Revan’ın bir kısmını oluşturan Iğdır, Tuzluca 

ve Aralık’ta Rus hâkimiyetine girmiştir.  

Ruslar, Türkmençay Antlaşması ile hâkimiyetlerine aldıkları, Revan, Nahçivan ve 

bunlara birleştirdikleri Karabağ’la birlikte anılan yerlerde bir idari yapı oluşturmuşlardır. 

Oluşturulan bu idari yapının adını “Armanskaya Oblast” (Ermeni Vilayeti) 

koymuşlardı(1828)33. Ermeniler Revan ve çevresine, Ermeni Vilayeti adının verilmesini, 

uzun zamandan beri özlemleri olan bağımsız Ermenistan veya Muhtar Ermenistan idaresi 

özlemlerine kavuştuklarını zannederek, kısa süreli bir sevinç yaşamışlardır. Ancak 

Ermenilerin bu sevinçleri uzun sürmemiştir. Rusların, yöreyi işgali sürecinde, onlara her 

türlü yardımı sağlayan ve Ermeni dini lideri olan Nerses’i tutuklayıp, Basarabya’ya 

                                                             
30BOA, HAT. 770/36179/P. 
31BOA. HAT. 817/37302/K 
32 Kerim Oder, Azerbaycan, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1972, s. 74. 
33Kazım Karabekir, Ermeni Meselesi, 2. Baskı, Emre Yayınları, İstanbul 1995, s. 127. 
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sürgün etmişlerdir. Ermeniler oluşturulan yapının bir Rus vilayeti olduğunu, bu bölgeleri 

Rus Çarı adına işgal eden ve daha sonra da oluşturulan Ermeni vilayetinin başına getirilen 

Rus Komutanı Paskiyeviç’ten öğrenmişlerdir34. Ermenilerin, bağımsız veya muhtar 

(özerk) Ermenistan’a kavuşma sevinçleri bu nedenle kısa sürmüştür. 

Ruslar, Revan ve çevresindeki Hrıstiyan nüfusu çoğaltmak isteyerek, bölgeye 

yerleştirilecek Hrıstiyan nüfus arayışına girmiş ve ilk etapta yerleştirilecek unsur olarak 

Ermenileri düşünmüşlerdi. Bu doğrultuda İran ve Osmanlı vatandaşı Ermenilere çeşitli 

teşvikler sunmak, özellikle, Sürmeli Çukuru ve Çukur Saad denilen bölgeye Ermeni 

Vilayeti adını vermek suretiyle, Ermenilerin kitle halinde buraya göçünü sağlamışlardı. 

1828–1829 yıllarında Kuzey Azerbaycan olarak adlandırılan Revan bölgesine, İran’dan 

sayıları 6.946’yı bulan Ermeni ailesi göç etmiştir. Bunların toplam olarak 35.560 kişi 

olduğu bilinmektedir. Edirne antlaşmasından sonra (1829–1830 yıllarında) Osmanlı 

ülkesinden, yaklaşık 14 bin Ermeni ailesi, bu nüfus olarak, 84.000 kişi yapmaktadır ki 

buraya göç ettirilmiştir35. Bu bölgeye göçenlerin bir kısmını, Kars merkez ve köyleri ile 

Beyazıt’tan göç eden 4.315 aile oluşturmaktaydı36. Bu göçten sonra Kars merkezde 

sadece altmış-yetmiş Ermeni ailesi kalmıştır37.  Bu gelenlerden bir kısmı, Rus işgali 

nedeniyle can ve mal güvenliğinden dolayı Müslüman Türklerin boşalttığı köylere 

yerleştirilmiştir. Bu suretle, savaştan sonra geri dönmesi muhtemel Müslüman Türk 

ahalinin önünü kesmişlerdir. Köyleri ellerinden çıkan Müslüman Türkler ise Türkiye ve 

İran’a göç etmek zorunda bırakılmıştır38. Ruslar, bu suretle Revan ve çevresinde 

Hrıstiyan bir unsur olan Ermenilere dayanarak, Osmanlı Ülkesine yönelik ileri 

harekâtlarında bir üs elde etmiştir39.   

                                                             
34Karabekir, Ermeni Meselesi, s. 127; Oktay Kızılkaya, “Revan (Erivan) ve Iğdır Yöresinde 

Demografik Yapının Ermeniler Lehine Dönüştürülme Süreci (1828–1920)”, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, Kayseri 2007, s. 304. 

35 Güner, “Kafkaski Kalender Yıllığı’ndaki Iğdır’la İlgili Nüfus Verilerine Coğrafi Bir Yaklaşım”, 
s. 136. 

36 Hacar Y. Verdiyeva, “İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine,” Türkler 
Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, Cilt:19, ss.175–179; Tuncer Baykara, 
Osmanlılarda Medeniyet Kavramı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 432. 

37 Karl Koch, Reise im Pontischen Gebirge und Türkischen Armenien, Veimar 1846, s. 460. 
38Verdiyeva, “İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler 

Üzerine”, ss. 175–179. 
39Bölgedeki yer isimlerinin Türkçe menşeli olması gerçeğini Ermeni Tarihçilerden Z. 

Gorgodyan’ın, 1932 yılında Erivan’da bastırılan “1831-1931’inci Yıllar Arasında Sovyet 
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1828’den 1918 yılına kadar Revan ve çevresinin demografik yapısını değiştirmek 

için Ruslar büyük çabalar göstermelerine rağmen büyük oranda Hrıstiyan çoğunluğunu 

sağlamayı başaramamışlardır. 1908 yılına ait Rus nüfus istatistiğine göre Erivan 

Vilayetinin Iğdır ve civarını içine alan Sürmeli Sancağına bağlı, 234 köy de toplam 

91.141 nüfusun yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sayıma göre Sürmeli Sancağı’ndaki 

nüfusun, 68.692’si (%70,7’si) Türk ve Müslüman, 28.449 kadarı ise Ermeni nüfustan 

oluşuyordu. Ancak bu sayımda sadece erkek nüfus dikkate alınmıştır. Bu sayımda, 

Sürmeli Sancağı’nın 1908 yılına ait nüfus verileri yerleşim birimlerinin etnik yapıları ile 

birlikte verilmiştir. Rus istatistiğinde bile Türk ve diğer Müslüman unsurların bölgede 

nüfusun çoğunluğunu teşkil ettiği görülmektedir. I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 

yılında dahi Erivan ve civarında yaşayan Türk nüfus, sayısal açıdan aşağı yukarı Ermeni 

nüfus ile aynı seviyede idi40. 

 

Sonuç 

Revan ve çevresinin, Ortaçağda Merkezi Debil (Dvin) Şehri idi. Revan adıyla bir 

yerleşim yeri Ortaçağda bulunmamaktaydı. Revan XIV. Yüzyılın başlarında kurulmuş ve 

daha sonra büyüyüp gelişerek bölgenin merkezi haline gelmiştir. Revan adını, I. Şah 

İsmail’in vezirlerinden olan Revan Kulu Han’ın isminden almıştır. Ermeniler veya 

Ermenice ile hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. Bölge 1064’ten itibaren Türklerle 

meskûn hale gelmiş ve XIII. Yüzyıldan itibaren de Türkmenistan adı ile anılır olmuştur. 

XI. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Türk ve Müslüman kökenli devletlerin 

yönetiminde kalan bölge, 1828 Türkmençay Antlaşması ile Rusya’nın hâkimiyetine 

girmiştir. 

Revan bölgesi, sulak ve verimli topraklara sahip olup, tarım, hayvancılık ve ticaret 

alanlarında oldukça gelişmişti. Bölgede üretilen ürünler, çevre şehir ve ülkelere ihraç 

edilirdi. Ticaret amacıyla Revan’da çok sayıda kervansaray ve meydanlar bulunmaktaydı. 

                                                                                                                                                                       
Ermenistan’ının Ahalisi” adlı kitabında Ermenistan’da kayıtlı 2310 yerleşim yerinden 2000’nin 
adının Türkçe menşeli olduğunu kaydetmiştir. Bu durum bölgedeki Müslüman Türk nüfusun 
işgal öncesi kesifliğine de işarettir. İbrahim Bayramov, “Qerbi Azerbaycan’ın Türkçe Menşeli 
Toponimleri”, www.iravan.com/index. php?subaction 

40 Justin Mc Carthy, Ölüm ve Sürgün, (Çeviren: Bilge Umar), İnkılâp Kitabevi, İstanbul 

1988, s. 256. 



648 
 

Özellikle kırmızı boya ve dokumacılıkta alanında çok gelişmiş olup, Revan ve 

çevresindeki evlerin büyük bir çoğunluğunda dokuma tezgâhı bulunmaktaydı.  

Revan Hanlığı’nın Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri bazen iyi bazen de kötü 

olmakla beraber Osmanlı Devleti, Rus ve Gürcü saldırılarına maruz kalan bölge ile 

yakından ilgilenmiş ve Revan’ın saldırılardan korunması konusunda sınır valilerini 

uyarmıştır. Revan’a yapılan saldırılar konusunda bölge valileri askeri alanda harekete 

geçme konusunda tereddüt etmemişlerdir.  

Revan Hanlığı döneminde bölgede olan yoğun Türk nüfusu Rusların çalışmaları 

neticesinde 1920’li yıllardan itibaren azınlık haline düşürülmüştür. Ruslar, bölgedeki 

Hrıstiyan nüfusu artırmak amacıyla Osmanlı Devleti ile İran’dan bölgeye Ermenileri 

getirterek yerleştirmiştir. Böylece bir zamanlar Türk ve Müslüman memleketi olan 

Revan, Ermenilerin merkezi haline getirilmiştir.   
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IĞDIR SOYKIRIM MÜZESİ VE ÖNEMİ 

Makbule SARIKAYA  Gülpınar AKBULUT 

 

“Müzeler, bir ulusun kimliği olma misyonunu 

taşımasının yanı sıra aynı zamanda uygarlıkları 

bize bırakan insanların zevklerinin, sevdalarının, 

düşüncelerinin, inançlarının, davranışlarının, 

yaşam tarzlarının korunduğu ve bu mirasın 

geleceğe taşındığı mekânlardır. Geleceği 

görebilmek için geçmişi bilmek, bir başka deyişle 

yarınları sadece bugünün değil, geçmişin üzerine 

de inşa etmek gerekir ki, bu da tarihi yaşatan ve 

unutturmayan müzelerle sağlanabilir.” 

Mustafa Kemal Atatürk 

ÖZET 

Müzeler, bir milletin tarihi, düşünceleri, geleneksel kültürü ve yaşam stilinin korunduğu, 

bu değerlerin bugün ve gelecek kuşağa sunulduğu yerlerdir. Diğer bir deyişle müzeler 

geçmişten günümüze çok sayıda materyal ve belgenin sergilendiği önemli kurumlardır. 

Türk toplumu binlerce yıllık tarihe sahiptir. Bununla birlikte Türk toplumunun 

savaşlardan çektiği acı ve olumsuz etkilere ilişkin materyallerin sergilendiği, Türklerin 

diğer toplumlar üzerindeki olumlu etkileri ve zaferlerinin gösterildiği tarih bilinci 

yaratacak Türk müzelerinin sayısı yeterli değildir. Örneğin Ermeni sorunu bizim 

tarihimizde ulusal ve uluslararası en önemli sorunlardan biri olmasına rağmen, Türk 

soykırımı hakkında Iğdır Soykırım Müzesi olarak adlandırılan yalnızca bir müze vardır. 

Dolayısıyla ulusal hafızayı güçlendirmek ve yeni kuşaklara tarihimizi öğretmek amacıyla 

Türkiye’de yeni tarih ve soykırım müzelerine ihtiyaç duyulmakta, buna ilaveten Iğdır 

Soykırım Müzesi gibi mevcut müzelerin ise materyal ve belgeleri daha iyi korunmalıdır. 

Gerçekte Anadolu Ermenilerinin öldürdüğü Türk insanlarıyla ilgili çok sayıda obje ve 

materyal vardır. Bu sebeple objelerin müzelerde sergilenmesi doğru tarih algısı ve dünya 
                                                             
 Dr. Makbule SARIKAYA, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, makbule.sarikaya@inonu.edu.tr. 
 Dr. Gülpınar AKBULUT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, gulpinar.akbulut@inonu.edu.tr. 
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tarihi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Iğdır Soykırım Müzesi dünya 

insanlarına tanıtılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda müze, Avrupa’daki işkence, soykırım 

ve sömürge müzeleriyle karşılaştırılmış, kültür turizmi içindeki yeri tartışılmış, tanıtımla 

yerli ve yabancı turist sayısının artması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Soykırım müzeleri,  Iğdır, tarih bilinci ve turizm 

ABSTRACT  

Museums are the places where a nation’s history, thoughts, traditional culture or lifestyles 

are preserved and offered to today and future generations. In other words, museum are 

important institutions to display many materials and documentaries of societies from past 

to present. Turkish society has a history of thousands of years. However, there is not 

enough the number of Turkish museums which the historical consciousness was created; 

and Turkish’s victories or the positive effects on other societies of Turkish was showed; 

and materials, which are related to suffering and negative effects of wars on Turkish 

society, was exhibited. For example, although Armenian Questions is one of the most 

important national and international issues in our history, we have only one museum 

named as Iğdır Genocide Museum about Turkish genocide. So, there need to new history 

and genocide museums in Turkey aim to strengthen the national memory and teach our 

history to new generations.  Besides, present museums like Iğdır Genocide Museum 

should be much better preserved to material and documentaries. Indeed there are many 

objects and materials like their photos, books, bones and objects related to Armenian of 

Anatolia killed Turkish people. For this reason, it is extremely important to display these 

objects in museums in terms of correct history perception and world history. In this study, 

Iğdır Genocide Museum tried to introduce to world people. At the same time Iğdır 

Genocide Museum has compared to torture, genocide and colony museums in European, 

discussed to important in terms of culture tourism and aimed to increase of the national 

and international tourist numbers. 

Anahtar kelimeler: Genocide Museum, Iğdır, historical consciousness and tourism 
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Giriş 

Müzeler, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş malzemeler üzerinde 

araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve 

zevk alma doğrultusunda sergileyen, kâr amacı gütmeyen ve sürekliliği olan 

kurumlardır.1Ulusların ve ülkelerin binlerce yıllık tarihi birikimini, kültürel değerlerini ve 

doğal miraslarını objelerle günümüz toplumlarına aktaran müzeler, bu yönüyle yaratıcılık, 

mantık, gözlem, hayal gücü ve içselleştirme duygusunun oluşmasına ve gelişmesine 

katkıda bulunarak, yaygın eğitim ve kültür hizmeti sunarlar.2 Bununla birlikte müzeler, 

ulaşmak istediği hedef kitle ve amacına yönelik arkeoloji, teknik, sanat, askeri ve çocuk 

müzeleri örneklerinde olduğu gibi çeşitlilik gösterirler. Bu müzeler arasında toplumun 

hafızasını ve tarihini canlı tutmak için somut olduğu kadar soyut ve manevi değerleri 

sergileyen hatıra, işkence3, köle ve soykırım müzeleri de yer alır.4 Bu bağlamda özellikle 

                                                             
1 Madran, Burçak, Müze Türleri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek,Der. Tomur ATAGÖK, İstanbul, 1999, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, s. 6;  N. Hanzade Uralman, 21. Yüzyıla Girerken Bir Bilgi 
Kurumu Olarak Müze, Bilgi Dünyası, 2006, 7-2, s. 255. 
2 Bahri Ata, Müzelerle Ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin 

Görüşleri, Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2002, 
s. 113. 

3İşkence müzelerisergiledikleri işkence aletleriyle insanlara geçmişte yaşananlar hakkında his ve düşünce 
ortamı sunarak tarih bilgisi verirken, ülkelere turizm geliri de sağlamaktadırlar.  Günümüzde Avrupa’da 
çok sayıda işkence müzesi turizme kazandırılmıştır. http://goeurope.about.com/cs/torturemuseums/(Erişim 
tarihi: 29.11.2012)Örneğin Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan müzede tarih boyunca insanları 
acılar içinde bırakan yüzlerce işkence aleti ve yöntemi sergilenmektedir. 
http://wikipedia.org/wiki/torture_museum (Erişim tarihi:09.04.2012) 

4 Tarih bilinci verilmesi ve dünya barışının korunmasında kullanılmak üzere eğitim ortamı haline getirilen 
soykırım ve hatıra müzelerinden bazıları; 
1-Tuol Sleng Genocide Museum; Kolombiya’da Phnom Penh şehrindedir. Khmer Rouge kominist rejimi 
döneminde 1975-1979 yılları arasındaki yaklaşık 17 bin kişinin işkence gördüğü ve öldüğü yer turizm amaçlı 
olmakla birlikte siyasi -sosyal tarih laboratuarı olarak da kullanılmaktadır. 
http://www.tuolsleng.com/history.php. (Erişim tarihi: 09.04.2012) 
2-Kigali Memorial CentreRuanda soykırım müzesi,1994’de Doğu Afrika’da Avrupalı devletlerin uyguladığı 
kışkırtıcı politikalar sonucunda yaklaşık 800,000 Hutu’nun az sayıdaki silahlı Tutsi tarafından öldürülmesiyle 
yaşanan dramı sergilemektedir. Dünyanın gözü önünde olan bu soykırıma sessiz kalan ülkelerin internet 
sitelerinde görülen müze, katliamın onuncu yılı anısına 2004’de açıldı. Gelecek kuşaklara kalıcı bir hafıza 
oluşturacak şekilde tasarlanan müze, kurbanların hislerini de yansıtmayı amaçlamıştır. Örneğin Murambi anı 
merkezinde bir okul binasında katledilen yaklaşık 27.000 insanın dramı çarpıcı şekilde sunulmuştur. 
http://www.kigalimemorialcentre.org/old/index.html(Erişim tarihi: 09.04.2012) 
3--Holokostlar: Yahudilerin dini törenlerinde kullanılan “Holokost” sözcüğü, Nazilerin Yahudilere yaptığı 
soykırım felaketini tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde İsrail’in dışında Yahudi 
soykırım müzeleri, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlercesi açılan 
Holocostlar birbirleriyle irtibat ve dayanışma içinde faaliyet sürdürmektedirler. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust(Erişim tarihi: 09.04.2012) 
4-Hatıra (Soykırım) Müzesi; Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nde açılan ve 1993’de abisi Ermenilerce şehit 
edilen Naibe Mirzeyeva’nın görev yaptığı müze, sergilediği Ermeni vahşeti unsurlarının yanında sözlü ve 
canlı tarih örneği de sunmaktadır. Müzede,Karabağ’da şehit edilenlerin resimleri, şahsi eşyaları, Azeri 
soykırımını anlatan kitaplar yer almaktadır. Her yıl 5 bine yakın kişinin gezdiği müze, dünyaya Ermeni 
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sömürgeleştirdikleri topraklarda yaşayan insanların kültürel değerlerini, uyguladıkları 

köle politikalarını ve soykırımları yansıtan çok sayıda müzeye sahip Batı ülkeleri, bu 

müzelerle toplumda bir tarih bilinci oluşturmayı hedeflemekte5, aynı zamanda kültür 

turizmi potansiyelini arttırmaktadır. Örneğin Almanların 20. yüzyılda Yahudilere 

uyguladığı soykırım bugün Almanya’da Yahudi Soykırım müzelerinde objelerle bütün 

dünya insanlarına sergilenmekte vetarih, zamana dayalı olmaksızın nesnel bir formda 

topluma sunulmakta ve her yıl farklı ülkelerden binlerce insan bu müzeleri ziyaret 

etmektedir.6Yine Amerika Birleşik Devletlerindeki Amerika Felaket Hatıra Müzesini 

açıldığı 1993 yılından beri 20 milyondan fazla insan müzeye gelmiştir.7 

Binlerce yıldır farklı coğrafyalarda egemen kültür olarak hüküm süren Türk’ler 

yerleşik hayata geçtikleri yerlerde sayısız eser bırakmalarına rağmen günümüz müzecilik 

anlayışıyla modern anlamda yeterince sergilenememiştir. Modern ve kurumsal anlamda 

Türkiye’de ilk müze çalışmalarının 19. yüzyılda başlamasına rağmen Türk toplumunun 

tarih bilincini canlı tutabilecek zaferler, kahramanlıklardan duyulan gurur ve sevinç kadar 

düşmanın işgal, baskı ve soykırımlarında maruz kaldığı acı ve kayıpları da sergileyen 

müze sayısı azdır.8Araştırmamıza konu oluşturan ve yakın tarihimizin en önemli ulusal ve 

uluslararası sorunlarından biri haline gelen “Ermeni Meselesi”nin Türk tarihindeki yerini 

ve önemini yansıtan Iğdır Soykırım Müzesi dışında bir müze yoktur. Ermenilerin, 

Anadolu’nun birçok şehrinde Türkler üzerinde soykırım niteliğindeki katliamlar 

gerçekleştirmesine rağmen, Ermeni vahşetinin fotoğraf, kitap, kemik ve toplu mezar 

objelerinin sergilenerek anlatıldığı Türkiye’de tek bir müzenin varlığı düşündürücüdür. 

OysaTürklere yapılanların soykırım bölgelerinde açılan toplu mezarların açık müze 

şeklinde yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulması, doğru tarih algısının oluşturulmasında 

büyük katkı sağlaması ve uluslararası arenada haklılığımızın ortaya konulması 

                                                                                                                                                                       
gerçeğini tanıtmak ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla hizmet 
vermektedir.http://www.yesiligdir.com/index.php(Erişim tarihi:09.04.2012) 
5Gerçekte Batı’da müze algısının açık ve gizil olmak üzere iki hedefi vardır. Bunlardan ilki baskı 

uyguladıkları kültürün objelerini sergilemektir. Gizil hedefte ise Batı sömürge anlayışının küresel düzeyde 
gücünü hem kendi toplumuna hem de sömürgeleştirdikleri toplumlara göstermektir. Bu kendi toplumunda 
güven ve güç oluştururken, diğer toplumlarda korku yaratmaktadır. 

6Sadece Almanya’da Yahudi soykırımına ilişkin ona yakın müze ziyaretçilerine hizmet vermektedir. 
http://www.science.co.il/holocaust-museums.asp(Erişim tarihi: 28.11.2012) 

7 United States Holocaust Memorial, 
museumhttp://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/ushmm.html (Erişim Tarihi: 15.07.2012)  

8Akbulut, Gülpınar ve Sarıkaya, Makbule, “Effects of Turkish Transport Museums on Cultural Tourism” The 
9. Annual Conference of the International Association for the History of Transport,  T2M Traffic and 
Mobility, 6-9 October 2011, Berlin, s.2. 
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bakımından önemlidir.Bugün Ermeniler binlerce asılsız ve tahrip edilmiş belge ile tarihi 

yanıltmaya çalışmakta, sosyal medya ağlarıyla birlikte bu süreçte en etkin unsur olarak 

Ermenistan’da açılan soykırım müzesini kullanmaktadır.9Aynı zamanda uluslararası 

sistemle Türk tarihiyle yüzleşmeyi kabul etmeyen devletler de Ermeniler lehine karar 

oluşturma ve lobi faaliyetlerini desteklemektedirler. Günümüzde yirmiden fazla ülke ve 

çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşu 1915 Ermenilerin tehciri/zorunlu göçünü 

soykırım olarak kabul ettiğini resmen bildirmekte10, konuyu Türkiye’den beklentileri 

düzeyinde gündeme getirmektedirler (Harita 1). Böyle bir süreçte Iğdır Soykırım Müzesi 

kendi haklılığımızı göstermek noktasında oldukça önem kazanmaktadır. Bu çerçevede 

çalışmada Iğdır Soykırım Müzesi tanıtılmaya, müzenin tarihi, kültür ve sosyal turizm 

açısından önemi ortaya konulmuştur. 

                                                             
9 20. Yüzyılda büyük devletlerin Ermenilere vaat ettikleri, Karadeniz’den Akdeniz’e Anadolu’nun tüm 
doğusu ve güneyinde kurulması hayal edilen devletleri için bölgedeki silahsız ve savunmasız Müslüman 
nüfusu yok etme planı 1920’lere kadar büyük ölçüde gerçekleştirildi. Ancak tarihsel süreç içinde Türklerin 
haklı sesleri politik çevrelerde tersi bir anlatıya dönüştürüldü ve Türkiye’ye yönelik çok yönlü uluslararası 
baskı için kullanıldı. Türkiye’ye karşı günümüze kadar artan şiddetiyle sürdürülen Türklerin Ermenilere 
soykırım uyguladığı iddiası siyasi olduğu kadar kültürel, sanatsal ve teknolojik unsurlarla güçlendirilerek 
dünyaya yayılmaya başlandı. Bugün, Doğu harekâtı ve Kars, Gümrü, Moskova ve Lozan Antlaşmalarıyla 
Ermeni hayalleri geride bıraktığı acı izleriyle tarihe gömülmesine rağmen, tarihsel gerçeklerin aksine 
Türklerin Ermenileri katlettiği asılsız iddiaları üzerine inşa edilen ve yasal kararlarla tarih biliminin işlevsiz 
bırakıldığı dünya tarihindeki eşi benzeri olmayan bir saldırı ile Türkiye soykırımcı bir ülke olmakla 
suçlanmaktadır. Bu durum film, resim, kitap, anıt, miting ve müze gibi çalışmalarla dünya kamuoyunun 
yanıltılmasını sağlamakta; ermeni soykırımı iddiasını destekleyen ülkeler görsel ve simgesel gücü yüksek anıt 
ve müzeler oluşturmada yarışmakta, sanal imkânlar ve siyasal baskılarla Türkiye’deki çalışmalar 
etkisizleştirilmektedir. Bu müzelerden en kapsamlısı Ermenistan’daki Ermeni Soykırım Müzesidir. 
Himayesinde yaşadıkları Türklere ihanet edip, büyük devletlerin maşalığını yaparak binlerce 
Müslüman’ınkatliyle tarihe geçen Türk soykırımı gerçeğine rağmen Türk düşmanlığı ve kin eksenine 
oturtularak oluşturulan İrevan’daki (Erivan) Ermeni soykırım anıtı ve müzesi 1915’de ölen Ermenilerin 
anısına dikilmiştir. İnşasına 1966’da Sovyet döneminde başlanan ve iki yılda bitirilen 44 metre uzunluktaki 
anıt Ermeni halkının yeniden doğuşunu simgelemektedir. Anıtta yuvarlak şekilde birleştirilmiş 12 sütun 
hakları olduğunu iddia ettikleri Türkiye’deki 12 il, bu yuvarlağın ortasında yer alan ve sönmeyen alev ise 
Ermenilerin sönmeyen kinini simgelemektedir.http://www.genocide-museum.am/eng/(Erişim tarihi: 
15.07.2012) 
10 1915 Ermenilerin tehcirini/yer değiştirmesini Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkeler arasında; Arjantin, 

Ermenistan, Almanya, Belçika, Kanada, Şili, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, İtalya, Litvanya, 
Lübnan, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 40’tan fazla eyaleti bulunmaktadır. Medya kuruluşları arasında; The New York 
Times, Associated Press, CNN, Arte Tv, The ındependent, Der Spiegel, Le Monde, BBC, Al Jazeera 
bulunmaktadır. http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_recognition (Erişim Tarihi: 27.11. 2012) 
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Harita 1: Tehciri, Soykırım olarak tanıyan ülkeler.11 

1. Iğdır Soykırım Müzesi’nin Tarihsel Gelişimi ve Sorunları   

Iğdır Soykırım Müzesi, Ermenilerin 1915’i soykırım tarihi olarak belirlediği 

tarihten yaklaşık 90 yıl sonra 2000’li yıllara girerken düşünülmüştür. Fikri 1995’de 

oluşturulan soykırım anıtının temeli 1997’de atılmış ve 1999’da açılmıştır. Anıtın kurgan 

şeklinde tasarlanmış taban bölümünde soykırım müzesi bulunmakta olup dairevi salonda 

Ermeni vahşetini yansıtan eserlere ve bölgede açılan toplu mezarlara ait resim ve 

belgelere yer verilmiştir. Bu salondan dışarıya uzanan koridorun sağ tarafındaki odada 

Ermenilerin yaptığı katliamların fotoğrafları, sol tarafında ise soykırım araştırmaları için 

bir kütüphane bulunmaktadır. Müzeye giriş kapısı Selçuklu-Türk mimarlık geleneklerine 

dayanan taç kapı şeklinde olup taç kapının mekân tasarımında Osmanlı cami 

kompozisyonuyla kapının kutsal bir mekâna açıldığı vurgulanmak istenmiştir. Müzeye 

giriş kapısı ve çevre şekillerindeki bordo ve siyah renkli granit kaplamada, sayıca az ve 

oldukça dar pencerelerle soykırımın ağırlığı ve faciası temsil edilmiştir. Anıt ve Müze 

“Iğdır İli ve İlçelerini Kalkındırma Vakfı” tarafından yaptırılmıştır. Anıt, öncelikle toplu 

şekilde katledilmiş, mezarları olmayan şehitlerin türbesi olarak tasarlanmış, müze ise 

ziyaret eden herkese, unutulmaması gereken geçmişte Türklere uygulanan soykırımı 

düşündürmek ve araştırmak amacıyla şekillendirilmiştir. Açıldığında 570 adet kitap, 260 

adet resim bulunan müzede, 1973-1985 yılları arasında çeşitli ülkelerde Ermeni terör 

                                                             
11http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_recognition(Erişim tarihi:27.11.2012 
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örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatların fotoğraflarına ilişkin ayrı bir 

bölüm deoluşturulmuştur.12 

Türkiye’de ilk soykırım müzesi olması sebebiyle oldukça büyük bir önem arz 

eden bu müzenin birçok yönüyle önemli eksiklikleri vardır. Bunlar; 

 Müze kuruluş amacına uygun bir isim taşımamaktadır. Ermenilerce Şehit edilen 

Türkler Anıtı ve Müzesi olarak adı geçen müzenin Türk Soykırım Müzesi (Turkish 

Genocide Museum) şeklinde değiştirilmesi tarih algısının oluşması açısından önemlidir.13 

 Türkiye’nin tek soykırım müzesinde tarih bilincini oluşturacak ve haklılığımızı 

ortaya koyacak Nesne Kaynakları (Buluntular, aletler, silahlar, icatlar, üniformalar, 

mezartaşları), İmaj Kaynakları (Fotoğraflar, filmler, videolar, resim, heykel gibi güzel 

sanatlara ait objeler) İşitsel Kaynaklar (Sözlü tarih kayıtları, görüşme kayıtları, müzik 

kayıtları), İstatistik Kaynakları (Nüfus verileri, haritalar, mimarî çizimler), Metin 

Kaynaklar (Gazeteler, mektuplar, tarihsel yemek kitapları, reklamlar, günlükler, bilinen 

tarihsel dokümanların orijinal metinleri) ve Halk Kaynakları (Aile fotoğrafları, atadan 

kalma aletler ve malzemeler, takılar, giysiler) yeterli düzeyde değildir.14 Iğdır’da bulunan 

müzede Türklerin katledildiğine ait hemen hemen hiçbir eser sergilenmemiş, 

fotoğraflarda yer alan görgü tanıklarının adı dahi yazılmayarak, gerçek kişiler yok 

sayılacak ve hayal mahsulüymüş gibi algılanacak şekilde gösterilmiştir.Kimlikleri 

belirgin olmayan fotoğrafların dışında ses, görüntü kaydının bulunmadığı Müze, ilk 

açıldığı zaman katliamdan izler taşıyan ve toplu mezarlardan çıkarılan birçok objesinden 

de mahrum bırakılmıştır.Müzede silahlı Ermeni çetecilerin fotoğrafları sergilenirken, bu 

fotoğraflarla Ermeni çetelerin katlettikleri toplu katliam merkezlerini gösteren belge ve 

görseller arasında herhangi bir ilişki kurulmamıştır. Öte yandan çete fotoğraflarının 

yanında o dönemde Ermenilerin bölgede tarihi hak iddia etmelerini sağlamaları amacıyla 

basılanErmeni para ve pullarının ise niçin orada bulundukları açıklanmaksızın 

sergilenmektedir.Müzede yer alan bazı Osmanlıca arşiv belgeleri eksik ve yanlış 

çevrilmiş, tarihi olaylarla ilişkisi kurulmayan arşiv belgeleri gelişigüzel sergilenmiştir. 

                                                             
12http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/katliamlar/igdir_anit.html (Erişim tarihi: 15.07. 2012) 
13 Dünyadaki bazı soykırım müzelerinde milliyet isimleri olduğu aynı zamanda Ermenilerin kurduğu benzer 

içerikli müzelerin adları milliyet isimleri içermektedir. Örneğin Ermenistan’da “Armenian Genocide 
Museum”, Amerika’da “Armenian Genocide Museum of Amerika” gibi müzeler “Ermeni Soykırım 
Müzesi” isimlerini kullanmaktadırlar. 

14 Bahri Ata, “Tarih Derslerinde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı”, Türk Yurdu, 175, 2000, s.81; Gözde 
Akyüz, Sanayi Müzelerinin Tarih Öğretiminde Kullanım Durumu: Rahmi M. Koç Müzesi Örneği, Marmara 
Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009, s. 59. 
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Oysa geçmişi günümüz insanına tekrar kurgulatırken, o dönemin özelliklerini gerçekçi 

düzeyde hissettirmek önemlidir. Dolayısıyla müzeyi ziyaret eden insanların, soykırıma 

maruz kalan Türk insanına ait mektup, kuran, elbise, düğme, muska, ilaç tableti ve takı 

gibi objeleriyle duyusal deneyimler kazanması, geçmişin olumsuz duyguları veya zor 

koşulları algılaması önemlidir. Böylece müze ziyaretçisi düşmanlık hislerinden ziyade 

sunulanları merak, sorgulama, düşünme ve araştırma ihtiyacıyla tarihsel gerçekleri 

öğrenme ve anlama olanağı bulabilecektir.15Iğdır Soykırım Müzesi bu ihtiyacı 

karşılamaktan uzaktır.  

 Müzenin içeriğindeki eksiklikler mekân içinde de mevcuttur. Müzenin tavan 

kısmı beyaz bir renkle kaplanarak ve birçok pencere ile aydınlatılarak tasarlandığı ilk 

zamanlardaki şehit mezarı hissiyatından uzaklaşmış, içi boş odalar topluluğu haline 

getirilmiştir. Müzenin içinde yer alan kütüphanede ise camekân içine kapatılmış birkaç 

kitaptan başka eser bulunmadığından araştırmacılara kaynaklık etmekten uzaktır. Müze 

ile ilgili bilgi broşürünün veya kitapçığının bulunmadığı16 müzenin güvenlik ve temizlik 

görevlisi dışında çalışanıgörülmemekte, ziyaretçilerin duygu düşüncelerini 

aktarabilecekleri bir kayıt defteri dahi bulunmamaktadır. Başlıksız panolar, ses ve ışığın 

etkin kullanılmaması, katliama ait herhangi bir gerçek objeye yer verilmemesi yâda niçin 

konulduğu açıklanmayan (örneğin, bir tüfek) eserlerin varlığı müzeyi duygusuz ve itici 

kılmıştır.  

 Iğdır Soykırım Müzesi’nde, geçici sergiler, rehberli geziler, dia–film 

gösterileri, söyleşiler, seminerler ve atölye eğitimlerinin düzenlendiği modern müze 

etkinlikleri ve “mobil müze” anlayışı yeterli düzeyde değildir.17 Oysaki Türk soykırımı 

belirli tarihlerde ve olaylarda gündeme getirilen bir süreç değil, hayatın ve yaşamın her 

alanında var olan bir olgudur.18Bu nedenle Türklerin haklılığının kanıtlarla ortaya koyan 

belgesellerin müze içinde sunulması, soykırıma maruz kalan insanların 

                                                             
15Stefan Seidel ve Kenneth Hudson, Müze Eğitimi Ve Kültürel Kimlik, Uluslararası İki Çalışma Raporu, 
(Yayına Hazırlayan Bekir Onur) Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, No 12,  
s.15-16. 
16 Örneğin, Müzeden verilen ve Iğdır Valiliği il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından hazırlanan müzenin iki 

sayfalık tanıtım notu Türkçe, özensiz ve anıtın fiziksel özelliklerini ele alan bir içeriktedir. İlgi çekçilikten 
uzak ve yetersizdir.   

17Bahri Ata, Müzelerle Ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi, s. 113. 
18 1986’da çıkarılan bir kanunla okullarda müze kurulması kararlaştırılmıştır. Tebliğler Dergisi, Sayı:2218, 
tarih:06.10.1986. Böylece bazı girişimler ortaya çıkmaya ve okul müzeleri veya öğrenciler için gezici 
müzeler hayata geçirildi. Örneğin İstanbul TED koleji ve Ankara’da 75. Yıl cumhuriyet eğitim müzesi ve 
gezici müze niteliğindeki Cumhuriyet treni gibi müzeler hayata geçirildi. 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Cumhuriyet%20Treni/ (Erişim tarihi: 29.11.2012)  
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konuşmalarının,tüm dünyanın gözü önünde açılan toplu mezarlarda ortaya çıkan Ermeni 

vahşeti ve açıldığı dönemde dünyanın önde gelen bilim insanlarının sözleri, fotoğraf ve 

ses kayıtlarının19müze içinde oluşturulacak küçük odalarda farklı dillerde ziyaretçilere 

sunulması önemlidir.20 

 Müzede, çocuklar için tarih bilinci oluşturacak21, olaylara ilişkin empati 

kurmasını sağlayacak22, merakını geliştirecek, eleştirel ve pratik düşünce becerisi 

kazandıracak düzenlemeler yapılmamış ve bir müze eğitim paketi oluşturulmamıştır.23 

Müze ziyareti sırasında ve sonrasında hikaye yazmak, resim yapmak, oyunların 

                                                             
19  Toplu mezar kazılarına ilişkin bilimsel rapor, görüntü ve kayıtlar için bkz. Yakın Tarihimizde Kars ve 

Doğu Anadolu Sempozyumu, Kars-Subatan, 17-21 Haziran 1991, Kars valiliği ve Atatürk Üniversitesi 
yayını, No. 675, s.357-409. 

20Son yirmi yıldır Avrupa ulusal kimliğini yaratmasında ve demokratikleşme sürecinde müzelerin 
kullanılması Türkiye’de örnek alınarak, Türk soykırım müzeleri ve Türk soykırım köyü açık hava müzeleri 
hazırlanabilir, böylece Türk ulusal tarihine olduğu kadar Ermeni ve dünya uluslarının tarihine de katkı 
sağlanabilir. Üstelik Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki Türkiye’de 1990’daki Müzeler İç Hizmetler 
Yönetmeliği 5. Maddesi “müzelerin müze dışında da kurslar düzenlemesi ve eğitim vermesi kanunu” 
işlerlik kazanabilir ve Türk müzeciliği dünya ile yarışır hale getirilebilir. Seidel, S ve Hudson, K, Müze 
Eğitimi ve Kültürel Kimlik, s.6-7. Ayrıca arşivlerdeki belgeler müzelerde değerlendirilerek geniş kitlelerin 
tarihselgerçekleri görme, merak etme ve öğrenmesine katkıda bulunabilen evrensel eğitim materyallerine 
dönüştürülebilir. Somut nesneleri sergileyen binalar olmaktan çıkarılan müzeler, bir bilgi merkezi olarak 
soyut unsurları etkin sunumla hazırlayabilir, internet olanaklarını da kullanarak sanal bağlantılarla sınırsız 
ulaşım alanları yaratabilir. Resmi ve akademik sitelerin yanı sıra sosyal paylaşım ağları, sivil toplum 
örgütleri, ticari merkezler, gönüllü gruplar ve medya sanal alanda müzelere destek vererek Türk soykırımı 
konusunu çok boyutluetkinliklerle sanal ortama taşımalı,Amerika, İsrail ve Avrupaülkelerindeki müze 
etkinliklerine benzer hale getirilmelidir. Uralman H, 20. Yüzyılda.., s. 261. 

21 Müzeler tarih bilinci ve kimlik oluşturulmasında önemli araçlardan biri olarak yeniden 
şekillendirilmektedir. Bu yönüyle Avrupa Konseyi’nin 1990’da Salzburg toplantısında müzelerin tarihsel 
bilinç ve kimlik oluşturmada etkin bir eğitim aracı olduğuna ilişkin uygulamalı çalışmaları örnek alınabilir. 
Örneğin daha yarım asır önce dünya tarihinin kaydettiği en acımasız işkence ve soykırımları birbirlerine 
uygulayan ve hala çıkar çatışması içinde olan Avrupalı devletlerin kendi aralarında ortak bir demokratik 
kültür yaratabilmede müzeleri kullanılması dikkate değerdir. 1990’larda müzeler tarihteki en zor 
görevlerden birini üstlenerek, gelecek kuşakların eğitimi, kültürel tanıtım, turizm potansiyeli yaratma gibi 
önemli rolleri gerçekleştirmeye çalışan ve Avrupanın dört bir yanındaki işkence müzeleri, gaz odaları, 
toplama kampları, soykırım ve hatıra müzeleri tur programlarında olduğu kadar okul programlarında da yer 
almaktadır. İnsan onurunu ön plana alan bu tür müze çalışmalarında ziyaretçiler bu imajları istenilen 
şekilde kavrayarak bunları Avrupa geleneğinin bir parçası olarak kabul etme becerisi kazandırılmaktadır. 
Seidel, S ve Hudson, K, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, s.52, 60. Benzer şekilde Türk Soykırım 
müzeleri katliamdan etkilenen her ilde açıldığında o ilin sakinlerinin ortak tarihi ve milli hafızaları 
güçlenecek ve insanlar arasında birleştirici etkiler yaratılacak ve tarih eğitiminde bir tür laboratuara 
dönüştürülebilecektir. Örneğin Van gibi nüfusunun %80’inden fazlasını Ermenilerin katliamlarıyla 
kaybetmiş yerlerde, oradakilerin ortak ataları, ortak komşuları, ortak kayıpları ve ortak acıları ve ümitleri 
müzelerde hayat bulacaktır. Dolayısıyla bu müzeler yerel, bölgesel, ulusal ve nihayet uluslar arası etkisiyle 
gelecek kuşaklara önemli sosyal mesajlar ulaştırmanın yanında tarih öğrenmelerini, merak etmelerini ve 
araştırmalarını sağlayacaktır. Oya Abacı - Işık Kamaraj, Museums As An Educational Medium: An 
Imlementation model, Procedia Social and Behavioral Sciences. Sayı 1. Cilt 1 2009. s.1338. 

22 Seidel, S ve Hudson, K, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, s.41. 
23UNESCO’nun 1958’de düzenlediği “Müzelerin Eğitimdeki Rolü” seminerleri, 1997’de “Tarih Öğretiminde 

Bir Kaynak Olarak Müze” başlıklı uygulamalı çalışma ve 1992’de yayınlanan Müzeler ve Avrupa Mirası: 
hazineler mi araçlar mı adlı çalışmalar esas alınmalıdır.  Seidel, S ve Hudson, K, Müze Eğitimi Ve Kültürel 
Kimlik, uluslar Arası İki Çalışma Raporu, (çev. Bahri Ata- yayına hazırlayan Bekir Onur), Ankara, 1999. 
s.7-8.  
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hazırlanması,24 film çekmek gibi ödev ve projelere öğrencilerin teşvik edilmesi, bir 

ulusungeride bıraktığı yaşantısını yetişen yeni kuşağa tanıtması, milli benliklerini 

geçmişten aldıkları güçle sürdürebilmesi, atalarının oluşturdukları uygarlıkları tanıması 

ve tanıtmak arzusu açısından önemlidir. Günümüz müzecilik anlayışında tüm dünyada 

görsel imajın ön plana çıktığı müzeler, çocukların tarih bilinci kazanmasında etkin şekilde 

kullanılmaktadır. Örneğin modern müzeciliğin günümüzdeki önemli yaklaşımlarından 

biri ve dokunulabilir müzelerin öncülerinden olan “Philadelphia Lütfen Dokun” müzesi 

ve çocuklar için sergiler düzenleyerek kentin varoşlarındaki gruplara ulaşan seyyar 

sandıklarla taşınan müze kopyalarıyla, oyun oynarken çocukları ve aileleri eğitilip 

bilgilendirilmektedir.25 

 Müzenin kuruluş yerine ve peyzajına dikkat edilmemiştir. İlin her yerinden 

görülebilecek ve Ağrı Dağı’nın görüntüsüyle güçlü görsel mesajları ve seyirlik unsurlara 

sahip olabilecek müzenin etrafı çok katlı ve renkli binalarla çevrelenmiş, Ağrı Dağı’nın 

oluşturacağı görüntü engellenmiştir. Anıt ve müze çevresinin peyzajının yeniden 

düzenlenmesi, anıtın sağında kalan arazilerin bulunduğu kesimde geniş bir meydan ve 

yeşil alan oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca müzenin hemen yanında Nuh’un 

Gemisi gibi müzenin kuruluş amacını yansıtmayan objeler vardır.Bu objelerin içeriğine 

uygun başka müzelerde sergilenmesi Iğdır Soykırım Müzesi’nin çevre düzenlemesinin de 

yapılarak amacına uygun hale getirilmesi önemlidir. 

 Iğdır Soykırım Müzesi’nde tarihi gerçekleri yansıtmadaki tasarı ve sunumuna 

yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar için güncel örneklerin incelenmesine26 olanak 

verecek nitelikte olmalıdır. Bu yönüyle aktif bir araştırma merkezi kurulması, 

kütüphanenin oluşturulması, ulusal ve uluslararası uzun ve kısa vadeli projelerin 
                                                             
24Farklı yaş ve eğitim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan yarışma ve oyunlarla eğitim eğlenceli şekilde 

sunulabilir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları Müze Eğitimi Uygulamaları: 
http://www.erg.sabanciuni.edu; http://www.erg.sabanc_univ.edu/iok2004/bildiriler(Erişim tarihi: 09.07. 
2012).Örneğin tasarlanan Türk soykırım müzelerinde çocuklar için tasarlanan oyunlarla, öğretilmesi çok 
zor olan dramatik konular zaman ve mekân değişse bile geçmiş, bugün ve gelecekle anlamlı biçimde 
ilişkilendirilerek verilebilir. Böylece yetişen yeni kuşağa, kültürel varlıkları anlama, koruma ve yaşatma 
bilinci ve kendi kültürünü tanımayı hoşgörülü bir yaklaşımla öğrenme imkanı verilebilir. 

25 Vedat Keleş, “Modern Müzecilik Ve Türk Müzeciliği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, II/1-2, 2003, s.6-7. 
26Pozitivist eğitim anlayışında tarih öğretimi, yaşanan savaşların, politik olayların ve kişilerin tarihi ile 

sınırlandırılmış ve bu şekilde öğretilmiştir. Ancak post modern tarih anlayışının “birey olarak insan”a daha 
çok vurgu yapması ve tarihin konu alanı çeşitlendirerek genişletmesi müzelerin yeniden tasarlanmasını 
gündeme getirmiştir.Akyüz, G, Sanayi Müzelerinin Tarih Öğretiminde Kullanım Durumu: s. 46.  Ayrıca 
müzeoloji, insanları kültürel bir değerin veya nesnenin tükenmez bir bilgi kaynağına dönüştürülebildiğine 
ikna eden bir bilim olması dikkate alındığında müzeler geleneksel amacının yanında toplumsal bellek 
oluşturma görevini de üstlenmişlerdir. Abacı O- Kamaraj I, Museums As An Educational Medium, s. 1338.  
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gerçekleştirilmesinin sağlanmasına ihtiyaçduyulmaktadır.27 Böylece bir tür bellek 

fabrikası gibi tasarlanan müzeler aracılığı ile Türklerin yaşadığı soykırım ve kıyımın 

yarattığı deneyimler ulusal bilinç, ülkelerin birbirlerini önyargısız ve tarihsel gerçekler ön 

plana alınarak tanıması fırsatı verebilir.28 

 Ziyaretçilerin il hakkında bilgi edindiği resmi internet sitelerinde Iğdır Soykırım 

Müzesi ve Anıtı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Örneğin çok sayıda 

insanın internet üzerinden ziyaret ettiği Iğdır Belediye’sinin resmi internet sitesinde müze 

hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmaması düşündürücüdür.29 Oysaki dünya barışına 

büyük katkısı olacak bir Türk soykırım müzesi iki milletin düşmanlığını körüklemekten 

ziyade tarih biliminin gerçekliği üzerine kurgulanmasına imkan vererek Türk tezinin 

haklılığını etkin bir şekilde ispatlama fırsatı yaratacaktır. Ayrıca Batı ülkelerinde olduğu 

gibi devletin bu miras alanlarını yasalarla koruması gereği gerçekleştirilebilecektir.30 

 Iğdır Soykırım Müzesi, tarihsel önemiyle Türkiye’de kültür turizmine hizmet 

edebilecek bir konuma getirilmelidir. Müzeyi ziyaret eden turist sayısıyla ilgili istatistikî 

bilgilere ulaşılamamıştır. Bununla birlikte sınır ticaretinin geliştiği Iğdır ilini 2010 yılında 

72 359 yerli, 234 542 yabancı ziyaret etmiştir (TÜİK, 2011). Ayrıca Çanakkale Şehitleri 

anma gününde olduğu gibi yılın belirlenen günü içinde ülkenin farklı şehirlerden ve 

üniversitelerinden gelen öğrencilerin anıtı ziyaret etmesine yönelik çalışmalar yoktur.   

 Oysa Iğdır Soykırım müzesinin çağdaş müzecilik kıstaslarına uygun hale 

getirilerek diğer Türk soykırım müzelerine örnek oluşturması, müzenin üstleneceği ulusal 

ve uluslararası roller son derece elzemdir. Çünkü Türk toplumunun milli ve kültürel 

birikimleri çerçevesinde tarih bilincini sonraki kuşaklara aktarmak için iletişim ve 

teknolojinin sürekli gelişme gösterdiği bu çağda müzelerini yaşayan müzelere 

                                                             
27 Örneğin, 2003-2004 yılları arasında “Müzelerin Tarih Öğretiminde Laboratuar Olarak Kullanılması” 
başlıklı bir araştırma projesi yürütülmüştür. Bu proje ile ihtiyaç analizi yapılması; müzelerin okul eğitiminde, 
ders programı ile ilişkili olarak öğretime destek olarak kullanılması konusunda öğretmen ve müzecilerin 
ihtiyaç ve önerileri belirlenerek somutlaştırmak amaçlanmıştır. 2003 yılında, çeşitli sivil toplum örgütleri 
işbirliği ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bir eğitim programı oluşturulması için bir çalışma başlatılmıştır. 
Akyüz, G, Sanayi Müzelerinin Tarih Öğretiminde Kullanım Durumu, s.65.  
28 Seidel, H. ve Hudson, K, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, s.21 
29http://www.igdir.bel.tr/index.php?action=icerik&icerik_id=1&dil=1 (Erişim tarihi: 29.11.2012) 
30 Toplumda maddi bellek oluşturulmasında Norveç’teki 500 müzede öncelikli Norveç kültürü ve geleneğinin 

bir panoramasının kullanılması ve 1985’de İspanya anayasasında tüm vatandaşların ulusal mirasa sahip 
çıkmasını kabul eden Tarihsel Miras Yasası gibi yasalarla devletin kendi mirasını korumasına ilişkin 
uygulamalar örnek alınmalıdır. Seidel, H. ve Hudson, K, Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik, s.75. 
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dönüştürmesi gerekir.31 Buna göre Türk soykırımını anlatmada müzenin etkin 

kullanılması için yapılması gerekenler Iğdır’daki müze bağlamında şöyle sıralanabilir: 

İlk ismi “Iğdır Soykırım Anıtı ve Müzesi” olan ve şu anda “Ermeniler Tarafından 

Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi” olarak değiştirilen müzenin adının “Iğdır Türk 

Soykırım Müzesi” şeklinde düzenlenmesi müzenin kuruluş amacını yansıtması açısından 

gereklidir. 

Türkiye’nin tek soykırım müzesinde tarih bilincini oluşturacak ve haklılığımızı 

ortaya koyacak nesne, imaj, işitsel, istatistik, metin ve halk kaynakları toplanmalı, 

sınıflandırılmalı ve amaca uygun şekilde müzede sergilenmelidir.  

Müzenin iç ve dış mekânı yeniden planlanmalı müze alanı genişletilmelidir. İç 

mekan soykırımın ağırlığını hissettirecek niteliğe kavuşturulmalıdır.32 Müzenin dışında 

geniş bir meydan ve yürüyüş yolu oluşturulmalı, müze içinde ışıklandırma, yürüyüş 

rotaları yaşlı, engelli, çocuk başta olmak üzere bireylerin hareketine uygun hale 

getirilmelidir.Müzede ayrıca toplantı ve sergi salonları bulunmalı, bunlar sürekli ve etkin 

kullanılmalıdır. 

Iğdır Soykırım Müzesi’nde, geçici sergiler, rehberli geziler, dia–film gösterileri, 

söyleşiler, seminerler ve atölye eğitimlerinin gerçekleştirildiği modern müze etkinlikleri 

düzenlenmelidir. ÖzellikleVan, Erzurum, Erzincan, Adana, Trabzon, Maraş, Van, 

Ardahan, Muş, Bitlis, Kars ve Iğdır bölgelerindeki toplu mezarlarla ve hayatta kalmayı 

başaranların -canlı tarihlerin- anlattıkları olayların belgesel tarzında hazırlanması ve 

müzede sunulması önemlidir. Müzede Ermenilerin soykırımına maruz kalan bölge 

insanının yaşadığı şehirlerin isimlerini taşıyan slâyt ve belge odaları olmalı ve geçmiş ile 

günümüz arasında belgesel ve görsel ilişki kurulmalıdır. Bu yönüyle arşiv belgeleri ve 

görgü tanıklarının ifadelerine göre tüm dünyanın gözü önünde açılan toplu mezarlarda 

ortaya çıkan Ermeni vahşeti ve açıldığı dönemde dünyanın önde gelen bilim insanlarının 

                                                             
31Ceyda Özçelik Tezel, Ulusal Kimliğin Oluşumunda Müze Ve Toplum İlişkisi: Singapur, Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, VI-20, Bahar 2007, s.142. 
32Anıt ve müze ilk açıldığında, şu andakinden daha fazla amacına uygun bir ışıklandırmaya ve objeye 

çeşitliğinle sahipti ancak bakımsızlık zamanla müzenin etkinliğini olumsuz yönde etkilemiştir.Suat Deniz, 
“Iğdır’daki Soykırım Anıt Ve Müzesi Harabeye Döndü”, 25 Haziran 2008, 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/9264958.asp?m=1 ve aynı haber, 
http://www.mimdap.org/?p=7973(Erişim tarihi: 07.07.2012) 
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konuyla ilgili sözleri, fotoğraf ve ses kayıtları bu odalarda farklı yabancı dillerde 

sunulmalıdır.33 

İlk soykırım müzesi, Ermenilerin katliam yaptıkları Kars, Van, Erzurum, Sivas ve 

köylerinde oluşturulacak soykırım müzelerine örnek teşkil edecek ve merkezi bir misyon 

üstlenecek şekilde müze yeniden organize edilmeli, müze içinde kapsamlı bir kütüphane 

ve araştırma merkezi kurulmalıdır. Iğdır ve çevresinde, soykırıma maruz kalan köylerde 

(Van-Çatak, Erçiş, Zeve ve Zeytun, Kars-subatan, Erzurum-Yeşilyayla ve Hınıs 

ilçelerinde, Iğdır-Oba, Hakmehmet, Yeşilyayla ve Tuzluca’nın köyleri gibi)34küçük müze 

alanlarının, anıtların oluşturulması ve buradaki müzenin rehberlik hizmetini üstlenmesi 

gerekmektedir. 

İnternet kaynakları arttırılmalı, sanal dünyanın şartlarına uygun düzenlemelerle 

sorunsuz erişilebilen bu müzede sanal tur yapılmalı, farklı dillerde bilimsel eserler, belge, 

sözlü anlatım ve görseller ulaşılabilir olmalı, konuyla ilgili sosyal paylaşım siteleri etkin 

kullanılmalıdır. Türk soykırım köylerinde uygulamalı tarih çalışmaları bilimsel bulgular 

ve anı derlemelerden hareketle belgesel, sinema filmi, animasyon, tiyatro eseri, roman, 

                                                             
33Konuyla ilgili çok sayıda kitap ve arşiv belgesi ve sözlü tarih çalışmaları vardır. Örneğin, Başbakanlık 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan ve Türk soykırımının yoğun yapıldığı 1906-1922 yılları 
arasındaki arşiv dokümanlarını esas alan 4 ciltlik Armenian Violence And Massacre İn The Caucasus And 
Anatolia Based On Archives, Ankara, 1995-1998; The Turkish Republic Prıme Mınıstry General 
Directorate Of The State Archives, Armenian In Ottoman Documents (1915-1920) Ankara, 1995; Bilal 
Şimsir, British Documents On Ottoman Armenians, 1-4 ciltler; Hasan Dilan, Fransız Diplomatik 
Belgelerinde Ermeni Olayları 1914-1918, 1-6 Ciltler,  Sözlü Tarih Çalışmaları Bağlamında Gürsoy Solmaz, 
Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti: Bir Sözlü Tarih Denemesi, Ankara, 2001. 

34 Örneğin, Iğdır Oba Köyü Toplu Mezarı, tarihçi, arkeolog, gazeteci ve televizyoncuların katılımıyla 
gerçekleştirilen kazı arşiv kayıtlarının yanında görgü tanıklarının ifadeleriyle tespit edilmiştir. Özellikle sözlü 
tarihin doğruluğunun yanında Iğdır'a bağlı Oba köyünde Ermenilerce katledilmiş Türklere ait bir toplu mezar 
olduğu ilk defa Prof. Dr. Enver Konukçu tarafından tespit edilmiş ve bu arşiv belgeleriyle de desteklenmiştir. 
1 Mart 1986'da yerinde yapılan toplu mezar kazısında tarihi belgeleri doğrulayan bulgular edinilmiş ve olayın 
görgü tanıklarından Sakine Aksu'nun anlattıkları ile de "Tandır damı katliamı" daha da açıklığa kavuşmuştur. 
Anlatıldığı gibi kapalı demir kilit bulunmuş, daha sonra toprağın altında 90'a yakın insan iskeletine 
ulaşılmıştır. Bulgular görgü tanığı ifadesi ile birleştirilince; Ermeni çetecilerin silahsız sivil insanların 
birçoğuna işkence yaptığı, hepsini yüzükoyun yere yatırarak odaya kilitledikleri, üzerlerine ateş açtıkları ve 
daha sonra bacadan gazyağı dökerek tandır damını ateşe verdikleri, ahşap direğin yanmasıyla da toprak damın 
çöktüğü ortaya çıkmıştır. Benzer bir başka örnek olan Tuzluca Gedikli Köyü Toplu Mezarı;Osmanlı arşiv 
belgelerinden ve olayları bizzat yaşamış olan şahıslardan alınan bilgiler neticesinde Tuzluca İlçesi Gedikli 
(Tavusgün) Köyünde Ermeniler 150 Türk’ü topluca katlettikleri belgelenmiştir.  Türkiye’nin dışında Mısır, 
Fransa, Avusturya’dan gelen yabancı basın mensupları önünde 2003’de yapılan kazı ile 150 kişiye ait 
kemikler, kafatasılar ortaya çıkarılmıştır. Olayın canlı şahitlerinden Ermenilerin kılıçtan geçirdiği savunmasız 
insanların cesetlerinin altında kalarak yaşayan Hacı Esat Acar’ın anlattıkları doğrulanmış oldu. Enver 
Konukçu, “Subatan’da Ermeni Mezalimi”, s.131-145; Cevat Başaran, “Iğdır-oba Kazısı ve Yankıları”, s.83-
92; Ramazan Korkmaz, “Ermeni Meselesi ve Canlı Kaynaklara Göre Çıldır’a Yapılan Ermeni Mezalimi”, 
s.107-110; Elzade Şahin, “Kars’ın 25 Köyündeki Katliam”, s. 37-40; Oruç Türkeli, “Kars’ın Hakmehmet 
Köyü Katliamı”, s.317-320, Yakın Tarihimizde Kars Ve Doğu Anadolu Sempozyumu, 1991, Kars. 
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çizgi filmler hazırlanmalı; konu edebiyat, sanat ve kültür alanlarında uygun tekniklerle 

güncel hayata kazandırılmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir. 

Müzede çocuklar için müze eğitim paketi oluşturulmalıdır. Ders programlarında 

yer alan müze etkinliği konusunda Iğdır Soykırım Müzesi’nden yararlanılmalıdır. 

Çocuklar için müzede tarih bilincini oluşturacak görsel materyaller ve oyunlarla eğitim 

programları ve etkinlikleri düzenlenmelidir.Müze ve katliam köyleri gezi ve kültür turları 

programına alınmalı, belirli tarihlerde tören ve aktiviteler düzenlenmeli, resmi toplantılar 

ve uluslar arası etkinliklerin programında yer almalı; ulusal ve uluslar arası düzeyde 

resim, şiir, afiş yarışmaları yapılmalı, farklı yaştan ve meslekten insanların katıldığı 

organizasyonlar ve çeşitli anma törenleriyle Türk soykırımına dikkat çekilmelidir. 

Müzede bir alışveriş alanı oluşturulmalı, anıt ve soykırıma ilişkin posta kartları, 

pul, rozet, biblo, maket, mıknatıs ve kalemlik gibi hatıra ve hediyelik ürünler, araştırma 

merkezinin kitapları satışa sunulmalıdır. Reklam ve gösterimlerle gelir elde edilmelidir.35 

Müzenin geliştirilmesine yönelik anketlerdüzenlenerek halkın katılım ve 

görüşleri belirlenmeli, girişlerdeki ziyaretçi defterleri titiz tutulmalı ve ideal müze 

arayışının yanındaöneri ve şikâyetler dikkate alınmalı; belediye, valilik, okullar ve sivil 

toplum örgütleri arasında işbirliği sağlanmalı, tanıtım broşürlerinde soykırım müze, anıt 

ve köyleri merak uyandıracak bilgilerle tanıtılmalı ve planlarla gösterilmelidir.36 

Tüm dünya müzelerinde olduğu gibi müzenin bağışçıları, destekçileri 

oluşturulmalı, gönüllü kuruluşların maddi ve manevi katkıları, internet ve televizyon 

aracılığıyla yapılacak yardım kampanyaları ile müzeye gelir sağlanmalıdır. Bağışların 

yanında müzeyle ilgili haberler ve ziyaretler sürekli güncellenmeli ve diğer soykırım 

müzeleriyle elektronik bağ kurulmalıdır.  

Sonuçta müzelerdeki eserler, bir taraftan geçmişi günümüze taşırken, diğer 

taraftan da tarihi belgeler üzerinde kalem oynatmayı imkansızlaştıran en ekili araçlardır. 

Öyle ki; müzeler tarihin arşivi, tarihin laboratuarı, tarihin kütüphanesidir. Ülkeler için 

                                                             
35Ekrem Cengiz, “Müze Pazarlaması: Pazarlama Karması Elemanlarının Müzelere Uyarlanması”, Çukurova 

Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, XV-I, 2006, s.97-98.  
36Hakmehmet Köyü Anıt Mezarı;Iğdır merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 17 Eylül 1919 tarihinde 

Ermenilerce katledilen 51 vatandaşımızın anısına Iğdır Valiliğince yaptırılan anıt 4 Ağustos 2002 tarihinde 
açılmıştır. Tarihte Su Kuyusu katliamı olarak bilinen bu toplu mezar Dünya kamuoyuna 5 Ekim 1999 
tarihinde açılarak gösterilmiştir. http://www.tuzluca.bel.tr/sayfa.php?&i=20  (Erişim tarihi: 29.11.2012). 
Bu gün bulunmuş olan ve daha bulunması kuvvetle muhtemel toplu mezarlara ilişkin bilgilerin dünya 
kamuoyuna hemen ve etkin olarak ulaştırılması için çalışmalar yapılmalı ve Iğdır-YeşilyaylaKöyü, Kars-
Subatan Toplu Mezarı, Erzurum-Alaca, Van-Zevegibi yerlerde Türk soykırımı toplu mezar müzeleri ve 
anıtları düzenlenmelidir. 
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tarihin önemini, tarihçi Bernard Lewis; “geleceği görebilmek için tarihi bilmek çok 

önemli. Birey için hafıza ne ise, bir ulus içinde tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum 

nörotik bir kişi, tarihini bilmeyen toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibi” olduğu 

gerçeği ile değerlendirir. Bugün politik psikolojinin verilerini kullanarak kitleleri ve 

uluslar arası ilişkileri etkileyen metotlar kullanılarak soykırıma uğradığı halde soykırım 

yapmakla suçlanan Türkler, tarihi gerçeklerin sanal unsurlarla gerçek dışı kurgulanmasına 

karşı harekete geçmelidir. Ermenilerin yüzyıllarca korumasında yaşadığı Türklerin 

zayıflamasını fırsat bildiği ve 1890’lardan itibaren başlayan isyan ve kanlı eylemlerin 

1920’lere kadar sürdüğü, sonrasında ASALA ve PKK terör örgütü üzerinden fiili ve 

sistematik saldırıların yanında soykırım yalanlarının psikolojik ve siyasi harp olarak Türk 

milletinin karşısına çıkarıldığı tarihsel gerçeği, tüm insanlığa gösterilmelidir.37 Bunun için 

önce Türkiye’de dünyadaki örneklere göre yapılandırılmış müzeler ile çocukların kendi 

atalarına yapılan soykırımın nedenlerini, bu duruma nasıl gelindiğini anlaması, geçmişin 

öğrenilmesiyle geleceğe nasıl yön verebileceğini tarih biliminin ışığında kavraması 

önemlidir. Böylelikle, tarih bilinci güçlendirilen yeni kuşaklar, ulusu için olduğu kadar 

dünya barışı için de çalışabileceklerdir.38 Çünkü Türk milletinin tarihinde uzun yıllar 

içinde yaşanan kahramanlıklar, ilkler ve gurur duyulan kaynakların yanında savaş, işgal, 

soykırım gibi acıların ve kayıplarında varlığı bir gerçektir. Tarih geçmişten ders çıkarmak 

ve geleceği inşa etmede çok yönlü bilgi ihtiyacını müzelerden karşılamalıdır. Bu yüzden 

geçmişte yaşanılan acıların ve dramın müzelerde yer alması gelecek neslin bu konularda 

daha bilinçli olmasını sağlayacağı gibi diğer milletlerin Türklerin acılarını, üzüntülerini 

görmelerini ve haksız ithamlarda bulunmalarını da engelleyebilecektir.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Mikail Aras, Türk Ermeni İlişkileri Ve İlişkileri Dönüştüren Terör Süreci, Kadir Has Üniversitesi 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s.80-84.  
38Ermeni diyasporası varlığını ve ermeni milleti kimliğindeki birliği Türk düşmanlığı temeline dayandırarak 

oluşturmakta ve bu düşünceyle yetişen nesiller iki ülke ilişkilerinde olduğu kadar dünya barışının 
korunmasında olumsuz nitelikler kazanmaktadırlar. Bahar Senem çevik-Ersaydı, The Armenian Diaspora 
And The Need For The “Other”, Akademik Bakış, V/9,  kış 2011, s. 93. 
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AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ ÜMUMMİLLİ İİDER 

HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU’ 

                                                              Hüseynov Yusif Hüseyn oğlu 

                                                               

 

                                                 XÜLASƏ 

 

 

Məqalədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının 

formalaşmasında və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində ümummilli lider Heydər 

Əliyüvin rolu, onun bu istiqamətdə gördüyü işlər ,eləcə də   qazandığı uğurlar şərh 

olunmuşdur 

 

                                             SUMMARY 

 

In the article have been explained the role of the national leader Heidar Aliyev in 

the formation of the foreign policy strategy of the independent Azerbaijan Republic  and 

in the Azerbaijan -Turkey relations, his activity in this direction,as   well as, gained 

successes. 

 

 

         Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci qayıdışınadək Azərbaycanda dövlətin 

yalnız adı var idi. Azərbaycan müstəqil respublika kimi tanınsa da Dünya dövlətləri 

sırasında yer tuta bilməmişdi. Məhz Heydər Əliyevin qayıdışından sonra Azərbaycan 

dünya birliyində öz layiqli yerini tutdu. Heydər Əliyev qayıdışının ilk günlərindən 

Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin əsaslarını yaratmağa və möhkəmlətməyə, 

Azərbaycanın daxili və xarici siyasət kursunu milli maraqlar və mənafelər üzərində 

müəyyənləşdirməyə və həyata keçirməyə başladı. 

 Heydər Əliyev 1993-cü ilin oktyabr ayının 10-da prezident seçilməsi ilə əlaqədar 

keçirilən andiçmə mərasimindəki çıxışında demişdir: “Bizim xarici siyasətimiz sülhsevər 

                                                             
 Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, dosent  .    
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siyasətdir, biz heç bir dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi 

güdmürük, lakin eyni zamanda nəyin bahasına olursa olsun respublikanın suverenliyini, 

müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü xarici siyasət vasitəsilə təmin etməyə çalışacağıq. 

Guman edirəm ki, bundan sonra görülən işlər Azərbaycanın daha geniş tanınmasına şərait 

yaradacaqdır və respublikamız dünya dövlətləri birliyində öz layiqli yerini tapacaqdır.”(1)  

 Ulu öndərin milli mənafelərə əsaslanan tarazlaşdırılmış xarici siyasəti əsasən 

aşağıdakı məsələlərin həllinə istiqamətləndirilmişdi. 

-Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid və vəziyyətindən çıxarmaq; 

-Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər vuran məqamları aradan qaldırmaq; 

-Haqq işimizi dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq; 

- Azərbaycan ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaq; 

-Azərbaycanın taleyində təsiredici rol oynaya bilən dövlətlərlə münasibətlərdə 

yaradılmış əsassız gərginliyi aradan qaldırmaq; 

-Qonşu ölkələrlə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 

əlaqələrinin bərpa edilməsinə və qorunub saxlanılmasına nail olmaq; 

-Böyük dövlətlərlə sıx əlaqələr yaradıb bunları daha da genişləndirmək, müxtəlif 

universal və regional beynəlxalq təşkilatlara qoşulub onlarda fəal iştirak etməklə 

Azərbaycanın dünya siyasi və iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını, müxtəlif dünya ölkələri 

ilə səmərəli əməkdaşlığını təmin etmək; 

-Ölkəmizin zorla cəlb edildiyi münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli şəkildə həll 

olunması işinə böyük dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları qoşaraq onların fəal 

dəstəyinə nail olmaq.(2)   

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas vəzifələri və prinsipləri, başlıca istiqamətləri, 

milli mənafe və yerli şəraitdən irəli gələn xüsusiyyətləri özünəməxsusluğu Heydər Əliyev 

tərəfindən düşünülmüş elmi nəzəri əsaslara malik bir proqrama çevrilərək, ulu öndərin 

müəllifi olduğu Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olundu: Konstitusiyamızın 7–ci 

maddəsinin II bəndində göstərilir: “Azərbaycan respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili 

məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan  Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır”. 

Beynəlxalq münasibətlərin prinsiplərini ifadə edən 10–cu maddədə qeyd olunur ki, 

“Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul olunmuş 

beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur”.(3) 
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       Azərbaycanın yeni xarici siyasət kursunda qonşu ölkələrlə, habelə müsəlman 

ölkələri ilə münasibətlərə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Bu ölkələrlə münasibətlərdə süni 

olaraq yaradılmış və həll edilməmiş problemlər mövcud idi. Türkiyə ilə münasibətlərə 

belə real şəraiti nəzərə alınmadan düzgün yanaşılmamışdır. Çox təcrübəli siyasətçi olan 

Heydər Əliyev bu ölkələrlə münasibətlərdə tezliklə dönüş yaradaraq onlarla qarşılıqlı 

əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan sivilizasiyalı münasibətlər qurub inkişaf etdirilməsinə 

nail oldu. 

Azərbaycanın böyük dövlət xadimi ümummilli Lider Prezident H.Əliyevin eyni 

kök, dil, din, tarix və mədəniyyətə malik olan türk dünyasına, türk millətinə və Türkiyəyə 

qarşı böyük rəğbəti var idi. H.Əliyevdə türkçülük hissləri onun gəncliyinin ilk çağlarında, 

hələ orta məktəb şagirdi ikən oyanmışdı. Özünün də ifadə etdiyi kimi: “Uşaq ikən və 

gənc yaşlarımda Türkiyəyə böyük hörmətim var idi. İndi ola bilər ki, elə böyük sirr deyil 

açım, o vaxtlar mən türk dili lüğəti və dərsliyini əldə etmişdim  və türk dilini öyrənirdim. 

Bunu açıq deyə bilərəm ki, müəllimim də var idi, bir müddət –iki-üç il - mənə türk dili 

öyrətdi. Türkiyənin tarixini öyrənirdim, şairlərini öyrənirdim. Gənc ikən, indi mənim 

yaşımda olan adamlar ola bilər ki, bunu xatırlasın, məsələn, Rəşad Nuri Güntəkinin 

“Çalıquşu” romanı hamımızı heyran edən bir əsər idi… Ancaq mən “Çalıquşu”nu 13-14 

yaşımda oxumuşdum… Türkiyənin böyük yazıçılarının, şairlərinin əsərləri indi də mənim 

gözümün qabağındadır. Yəni mənim gənc yaşlarımda bu da təbiidir, burada heç bir qeyri-

təbii şey yoxdur, içimdən,kökümdən, qəlbimdən, mənəviyyatımdan gələn bir hissdir ki, 

Türkiyəyə böyük maraqla və heyranlıqla baxırdım”.(4) 

     Böyük dövlət xadimi H.Əliyevi hələ ilk gənclik illərindən Türkiyəyə bağlayan 

hisslər onu həyatının heç bir dövründə tərk etməmişdi. Türkiyənin Baş naziri 

Süleyman Dəmirəlin 1967-ci ildə Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycana gəlişini 

unutmadığını və bu görüşdə yaşadığı həyəcan hissini hər zaman dilə gətirən H.Əliyev 

1969-cu ildə ölkə rəhbərliyinə gəldiyi zaman Türkiyəyə olan rəğbət və səmimiyyətini 

əməli işi ilə sübut etmişdir. H.Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik  etdiyi dövrdə 

aşağıdakı məsələlərin həyata keçməsinə səy göstərmişdir: 

• Sovet İttifaqının Türkiyə və dünya türkləri ilə dost olması, iki ölkə arasında 

münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və bu işdə Azərbaycanın başlıca rol alması; 

• Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycanla Türkiyə arasında birbaşa 
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münasibətlərin qurulması mümkün olmadığı üçün elm, mədəniyyət və ədəbiyyat 

əlaqələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

• 70-ci illərdə türkiyəli dövlət xadimlərinin Azərbaycana edilən rəsmi səfərlərinin 

sayının artırılması;  

• Türkiyə ilə mədəni əlaqələrdə Azərbaycanın daha geniş iştirakını təmin etmək 

üçün SSRİ rəhbərliyi qarşısında konkret məsələlərin qoyulması; 

• Azərbaycanın türkologiya sahəsində SSRİ-də ən qabaqcıl ölkəsinə çevrilməsi.(5) 

     Qeyd etmək lazımdır ki, H.Əliyevə qədər Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etmiş 

şəxslərdən heç biri Türkiyə ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə dair SSRİ rəhbərliyi 

qarşısında belə tutarlı, əsaslandırılmış və cəsarətli təkliflər qaldırmamışdır. H.Əliyev 

SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində işləyərkən də bu siyasəti davam 

etdirmişdir. İllər sonra taleyini bağladığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin 

sədri olarkən Türkiyə ilə yaxından və sıx əlaqə saxlamışdır. H.Əliyevin “Biz bir millət, 

iki dövlətik” tarixi sözünün , çox səmimi  və illər öncəsinə əsaslanan  bir düşüncənin 

məhsulu olduğu məlumdur. 

       Ömrünü ölkəsinə və xalqına həsr edən Azərbaycanın böyük dövlət xadimi  

ümummilli lider H.Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olduğu 

1990-cı ildən izlədiyi xarici siyasətdə Türkiyə münasibətlərinə xüsusi bir həssaslıq və 

qayğı ilə yanaşmışdır.   

        “Azərbaycan mənim ürəyimdir” deyən, Azərbaycanın dünya miqyaslı 

siyasətçisi və dövlət xadimi     H.Əliyev qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri olaraq 

Azərbaycanın  dünyaya tanıtdırılması istiqamətində böyük işlər görmüş, uğurlu addımlar 

atmışdır. 

Türkiyə ilə olan əlaqələrin xüsusi bir xarakter daşıdığını, başqa dövlətlərlə olan 

münasibətlərdən fərqləndiyini bildirən H.Əliyev, Azərbaycanın xarici siyasətində Türkiyə 

Cümhuriyyətinin yeri və əhəmiyyətini aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdir: “Azərbaycan 

üçün Türkiyədən yaxın dost və qardaş dövlət yoxdur. Türkiyə üçün də bütün ölkələr və 

xalqlar arasında Azərbaycan qədər dost və qardaş ölkə yoxdur… Heç bir qüvvə, heç bir 

kəs, heç bir ölkə Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna mane ola bilməz. Bizim dostluğumuz 

sarsılmazdır, əbədidir və əbədi olacaqdır… Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və 

qardaşlıq əlaqələri davam edəcək və heç bir qüvvə buna təsir göstərə bilməyəcəkdir”.(4) 
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1993-cu ildə H.Əliyevin hаkimiyyətə gəlişi ilə Аzərbаycаn-Turkiyə 

munаsibətlərində də yеni bir mərhələnin bаşlаması və Аzərbаycаndаkı bu dəyişikliyə cох 

boyuk onəm vеrən Türkiyə  prеzidеnti S.Dəmirəl 1994-cu ilin yаnvаr аyındа Аzərbаycаn 

prеzidеnti H.Əliyеvə məktublа murаciət еdib, iki qаrdаş olkə аrаsındа movcud оlаn 

əlаqələrin gеnişləndirilməsinə və dаhа dа mohkəmləndirilməsinə хususi əhəmiyyət 

vеrdiyini bildirərək munаsib vахtdа оnu Turkiyəyə rəsmi səfərə dəvət еtmişdir. 

Dəvəti boyuk məmuniyyətlə qəbul еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti 

H.Əliyеv 1994-cu ilin fеvrаl аyının 8-11-də Turkiyə Cumhuriyyətində rəsmi səfərdə оldu 

Səfər zаmаnı, Аzərbаycаn dovlətinin bаşcısı iki olkə аrаsındа əlаqələrin dаhа dа inkişаf 

еtdirilməsi məqsədi dаşıyаn dаnışıqlаrа və goruşlərə boyuk fikir vеrmişdir. Еlə səfərin ilk 

gunundəcə iki qаrdаş olkə prеzdiеntlərinin rəhbərliyi ilə ikitərəfli dаnışıqlаr kеcirildi.  

Dаnışıqlаr iki olkə аrаsındа muхtəlif sаhələrdə əməkdаşlığı dаhа dа dərinləşdirməyə 

imkаn yаrаdаn bir sırа muhum muqаvilə və prоtоkоllаrın imzаlаnmаsı ilə nəticələndi. 

Bеlə ki, Аzərbаycаn ilə Turkiyə аrаsındаkı dovlətlərаrаsı munаsibətləri tənzimləyəcək 16 

muhum sənəd imzаlаnmışdır. Bu sənədlər icərisindəki ən muhumlərindən biri də 

H.Əliyеv və S.Dəmirəl tərəfindən imzаlаnmış iki olkə аrаsındа dоstluq, qаrşılıqlı аnlаşmа 

və əməkdаşlıq hаqqındаkı muqаvilə оldu. İmzаlаnаn sənədlər аrаsındа аyrı-аyrı sаhələr 

uzrə – iqtisаdiyyаt, səhiyyə, mаliyyə, təhsil, mədəniyyət və gomruk əlаqələri bаrədə 

sənədlər də vаr idi. (6) 

         H.Əliyev  Türkiyə Cümhuriyyətinə etdiyi ilk rəsmi səfəri zamanı Ankarada 

ziyarət etdiyi “Anıtqəbir” məqbərəsindəki xatirə kitabında aşağıdakı ürək sözlərini 

yazmışdı: “Türk dünyasının əvəzsiz şəxsiyyəti, böyük öndər dahi Mustafa Kamal 

Atatürkün məzarı önündə, onun ruhu qarşısında hörmətlə baş əyirəm, ona Azərbaycan 

xalqının hədsiz məhəbbət və ehtiramını ifadə edirəm. Unudulmaz Atatürkün müqəddəs 

adı, solmayan siması min illərdən gələn Türkiyə və Azərbaycan dostluğunun və 

qardaşlığının gələcək yoluna parlaq işıq saçır”(4) 

Prеzidеntlər “Cаnkаyа”koşkundə kеcirilmiş muqаvilələrin imzаlаnmаsı 

mərаsimində bаğlаnmış sаzişlərə yuksək qiymət vеrərək bildirmişdirlər ki, qəbul еdilmiş 

bu sənədlər Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Turkiyə Cumhuriyyəti аrаsındаkı hərtərəfli 

munаsibətlərin dаhа dа mohkəmləndirilməsində və dərinləşməsində muhum rоl 

оynаyаcаqdır. Prеzidеnt H.Əliyеv mərаsimdəki cıхışı zаmаnı dеmişdir: “Hаzırlаnmış 

sаzişlər, muqаvilələr, аnlаşmаlаr tаriхi sənədlərdir və bizim gələcək əlаqələrimiz ucun 
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yеni yоllаr, yеni cığırlаr аcır. Sizi əmin еtmək istəyirəm ki, biz bu yоllа gеdəcəyik və bu 

yоldаn donməyəcəyik”. (6) Еlə həmin gun, TBMM-də  Аzərbаycаn prеzidеnti boyuk 

məruzə ilə cıхış еtmişdir. Cıхış zаmаnı H.Əliyеv Turkiyənin hər bir zаmаn Аzərbаycаn 

хаlqının yаnındа оlduğunu, аğır zаmаnlаrındа оnа аrха durduğunu fəхrlə qеyd еdərək 

dеmişdir ki, хаlqımız dеmоkrаtik dovlət qurduğu bir zаmаndа Turkiyə Аzərbаycаnlа bir 

оlmuş, bərаbər fəаliyyət gostərmiş, ozunu təsdiq sаhəsində оnа cох boyuk yаrdım 

еtmişdir. H.Əliyеv butun bunlаrın təbii оlduğunu qеyd еdərək dеmişdir ki, Turkiyə ilə 

Аzərbаycаn аrаsındаkı əlаqələrin boyuk tаriхi vаrdır. Biz koku bir оlаn хаlqlаrıq. Bizim 

tаriхimiz bir, dilimiz bir, dinimiz birdir. Əsrlər bоyu хаlqımız bir-birinə охşаyаn, yахud 

аz fərqlənən аdət və ənənələrinin, mədəniyyət və еlmini qоruyub sахlаmış və inkişаf 

еtdirmişdilər. Əsrlər bоyu хаlqlаrımız bir оlmuş, ciyin-ciyinə vеrmişlər. Аzərbаycаn ilə 

Turkiyə аrsındа əlаqələri dоstluq, qаrdаşlıq əlаqələri аdlаndırmışlаr. Bu əlаqələr bir 

хаlqdаn, bir kokdən gələn хаlqlаrın əlаqələridir. Bu kеcmişdə də bеlə оlmuşdur və əlаqə 

sахlаmаğа imkаnımız оlmаdığı vахtdа dа qəlbimizdə məhz bеlə оlmuşdur, indi də bеlə 

оlmаqlа qаlır. Оnа gorə də tаriхimiz, milli koklərimiz, аdət-ənənələrimizin hаmısı bizi 

bir-birimizə sıх bаğlаyıbdır. Оdur ki, bundаn sоnrа dа hеc bir quvvə bizi bir-birimizdən 

аyırа bilməyəcəkdir .(6) 

Goruş zаmаnı oz cıхışındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının mustəqillik əldə еdərək, 

sеcdiyi inkişаf yоlundа dаhа mətin оlduğunu və bu işdə Turkiyə dovlətinin оnа komək 

еdəcəyini bildirən S.Dəmirəl dеmişdir: “Cətin şərаitə bахmаyаrаq, muаsir Аzərbаycаn bir 

dovlət оlmаğа, sоsiаl dəyişikliklər prоsеsini аhəngdаr şəkildə dаvаm еtdirməyə cаlışır, 

sərbəst bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеcidin bunovrəsini qоymаğа hаzırlаşır. Nəhаyət, 

аzərbаycаnlı qаrdаşlаrımız dеmоkrаtik sistеmi bərqərаr еtmək niyyətində və əzmindədir. 

Butun bu cəhətlər yахındа оlаn istiqbаlа birlikdə umidlə bахmаğа əsаs vеrir. Hər 

iki dovlətin dеmоkrаtik idеаlı оlmаsı хаlqlаrımız аrаsındаkı guclu əlаqələrə yеni bir təkаn 

vеrəcəkdir”(7) 

      Heydər Əliyev Ankara Hacıtəpə Universitetinin fəxri doktoru diplomunun 

təqdim edilməsi mərasimindəki çıxışında demişdir: “Ölkəmiz bütün dövlətlərlə sülh və 

əmin-amanlıq əlaqələri yaratmaq istəyir. Lakin burada bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz 

xüsusi yer tutur. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə tarixi keçmişi vardır. Xalqlarımız 

bir kökdəndir. Bizim mədəniyyətimiz də, tariximiz də, ənənələrimiz də birdir, dilimiz, 

dinimiz də birdir. Bütün bunlar əsrlər boyu bizi birləşdirmişdir. Hətta son dövrdə ayrı 
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düşməyimiz də bu birliyimizi əlimizdən almamışdır. İndi biz bu birliyi davam etdirmək 

üçün imkanlara malikik və Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələr dostluq və 

qardaşlıq əlaqələri olmaqla yanaşı, həm də iş əlaqələridir. Biz bu əlaqələri daha sürətlə 

davam etdirəcəyik” (4). H.Əliyev  Atatürkə olan sayğısını, Türkiyənin Azərbaycan üçün 

nümunəvi bir ölkə olduğunu və Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrin xüsusi 

xarakter daşıyacağını, başqa dövlətlərlə olan münasibətlərdən fərqlənəcəyini xüsusi 

olaraq qeyd etmişdir.  

        H.Əliyevin xarici siyasət konsepsiyasında Türkiyə çox əhəmiyyətli bir yer 

tutmuş və xüsusi bir mövqeyə sahib olmuşdur. Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabr ayının 

10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi tarixdən başlayaraq, Türkiyəyə üç 

rəsmi, iki qeyri-rəsmi və on beş işgüzar səfər etməsi və Türkiyənin dövlət və idarə 

adamlarının eyni səviyyədə Azərbaycana səfər etmələri, 1992–2003-cü illər arasında elm, 

təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat, nəqliyyat və müdafiə sahəsində, habelə əsrin layihəsi 

adlandırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinə dair sənədlərin imzalanması və 

sonradan həyata keçirilməsi H.Əliyevin Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasında 

Türkiyəyə verdiyi əhəmiyyətin və strateji birliyin digər ölkələrdən çox fərqli olduğunu 

göstərir.  Ümummilli lider H.Əliyevin dövlət idarəçiliyində onu səciyyələndirən dərin 

zəka, uzaqgörənlik, şəxsi liderlik keyfiyyətləri, zəngin həyat təcrübəsi və ömür yolu 

Azərbaycanın ümidi və gələcəyinin təminatçıları sayılan gənclər, Azərbaycanın dövlət 

vəzifələrində çalışan məsul dövlət xadimləri, siyasət adamları və türk dünyasının gələcək 

liderləri üçün əvəzsiz mənbə olaraq qalacaqdır. 

Butun cətinliklərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаn muаsir bir dovlət оlmаğа, sоsiаl 

dəyişikliklər prоsеsini аhəngdаr şəkildə dаvаm еtdirərək sərbəst, bаzаr iqtisаdiyyаtınа 

kеcidə nail olmuşdur.  Оdur ki, Аzərbаycаn хаlqı dеmоkrаtik sistеmi bərqərаr еtmək 

sаhəsində ciddi iş gormuşdur.  Аzərbаycаn  хаlqının dеmоkrаtik idеyаlı оlmаsı dünya 

dovlətlərilə əlаqələrinin gеnişləndirilməsi ucun  təkаn оlmuşdur. 

Əməkdаşlığа dаir Аzərbаycаnın Turkiyə ilə imzаlаdığı sənədlər bir dаhа gostərir 

ki, bu olkələrin bir-birinə həm siyаsi, həm də iqtisаdi mаrаqlаrı vаrdır və оnlаrı inkişаf 

еtdirmək istəyirlər. H.Əliyеvin Аzərbаycаn hаkimiyyətinə gəlişi və оnun xarici siyasət 

kursu turkdilli dovlətlərə, xüsusilə Türkiyə ilə  qurulаn dоstluq və əməkdаşlıq 

munаsibətləri yеni inkişаf mərhələsinin əsasını qoydu.   
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     Son zamanlar Rusiya və Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 

istiqamətində səyləri güclənmişdir. Cənubi Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda maraqları 

olan Rusiya, İran, ABŞ və Qərbi Avropa dövlətlərindən fərqli olaraq Türkiyə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə, beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq həllinin 

tərəfdarıdır və öz regional  siyasətini həmin istiqamətdə qurur. Ümumiyyətlə, Türkiyə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində digər “güc mərkəzləri”nə nisbətən həmişə  birtərəfli, 

düzgün siyasi mövqe nümayiş etdirir. Türkiyənin Azərbaycanda strateji maraqları  Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir göstərir. 

      Şübhə yoxdur ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun həll ediləcəkdir. Zaman Azərbaycanın 

xeyrinə işləyir və torpaqlarımızın azad ediləcəyi gün uzaqda deyil. 

     Azərbaycanın ümummilli lideri  Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyası bu 

gün də uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan ölkə 

prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cumhuriyyəti ilə 

münasibətlərinə böyük önəm verir  və xalqımız onun siyasətini yekdilliklə dəstəkləyir.  

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

layiqincə irəli aparılan bu  siyasət Azərbaycanı demokratik və inkişaf etmiş dövlətlər 

sırasına  çıxarmışdır. Azərbaycan Respublikası  beynəlxalq münasibətlər sistemində öz 

layiqli yerini tutmuşdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının  qeyri-daimi üzvü kimi beynəlxalq 

münasibətlərin fəal aktoruna çevrilmişdir. 
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OSMANLI – İTALYAN SAVAŞI VE ENVER PAŞA 

                                                       Aslan TURLYBEK., Dinora ZHUMATAYEVA 

Özet 

Osmanlı – İtalyan (Trablusgarp) Savaşı, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan 

felaketler zincirinin önemli kalkalarından birini teşkil eder. İtalya Hükümeti’nin Osmanlı 

Devleti’nin Kuzey Afrika’daki Trablusgarp ve Bingazi vilayetlerine (Bugünkü Libya) 

yönelik emperyalist amaçlar gütmesinin kökenleri 19. Yüzyılın ikinci yarısına uzanır.  

1881’de Fransa’nın Tunus’u işgal ile birlikte o bölgede devre dışı kalan İtalya, bu durumu 

telafi etme kaygısıyla, gözlerini Libya’ya dikmişti. Üstelik Osmanlı Devleti’nin içindeki 

bulunduğu karışık siyasal ortam, İtalya’nı güçlendiriyordu. Aksine Hakkı Paşa Kabinesi, 

İtalya’nın bütün bu emellerine ihtimal vermeyerek gerekli önlemler almadı. Hatta için 

felaketi, bazı askeri ve siyasal düzenlemelerle mevcut savunma imkânlarında ortadan 

kaldırmıştı. 28 Eylül 1911’de İtalya Osmanlı Devletine savaş bahanesiyle nota gönderdi. 

Netice itibariyle iki devlet arasında savaş vuku buldu. Trablusgarp’ı savunmak 

maksadıyla Osmanlı gönüllü subayları akın etti. Vatansever subaylar içinde Enver Paşa, 

İtalyan işgaline karşı Libya’nın savunmasına katılmış ve özellikle Trablusgarp ve 

Bingazi’de Bedevi Arapları müthiş bir yetenekle organize ederek kahramanca çarpışmış 

ve birçok başarıya imza atmıştır. 

           Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İtalya Hükümeti, Trablusgarp ve 

Bingazi, Enver Paşa. 

 

THE OTTOMAN – ITALIAN WAR AND ENVER PASHA 

             Abstract: The Ottoman - Italian War (Tripoli) War, constitutes one of the 

important links in the chain of disasters which led to the dissolution of the Ottoman 

Empire. Origins of the imperialist aims of Italian government for the provinces of the 

Ottoman Empire in North Africa, Tripoli and Benghazi (modern Libya) extend to the 

second half of the 19th century.  Italy which remained disabled in the region with 

occupation of Tunisia by France in 1881, in order to compensate this situation, stared 

eyes on Libya.  Moreover, the complex political environment in the Ottoman Empire 

strengthened Italy. On the contrary Hakki Pasha`s Cabinet, did not take the necessary 

measures by not giving possibility to all the efforts of Italy. Even for the disaster 

eliminated existing defense opportunities with some military and political arrangements. 
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On 28 September 1911, Italy sent a note to the Ottoman Empire under the pretext of the 

war. As a result, the war took place between the two states. In order to defend Tripoli the 

Ottoman Empire flocked volunteer officers. Among the Patriot officers Enver Pasha 

participated in the defense of Libya against the Italian occupation and especially 

heroically fought and realized many successes by skillfully organizing the Arab 

Bedouins.  

             Key Words: The Ottoman Empire, Italian Government, Tripoli and 

Benghazi, Enver Pasha. 

 

Giriş 

 Osmanlı Devleti’nin batıya doğru genişleme siyaseti, birçok Avrupa devleti gibi 

İtalyan devletlerini de rahatsız etmiştir. Akdeniz hâkimiyeti mücadelesinde Osmanlı 

Devleti’nin en çok uğraştıran devletlerden biri Venedik olmuştur. Diğer İtalyan devletleri 

de zaman-zaman Osmanlı’ya karşı işbirliği yapmışlardır. 

 Türk Tarihinde Trablusgarp Harbi  olarak literatüre geçen 1911 – 1912 Osmanlı – 

İtalyan Savaşı, iki devletin çarpışması olmakla beraber, uluslar arası her türlü siyasal 

ilişkilerin açığa çıkmış genel görüntüsüdür. Avrupa Devletlerinin yüzyıllardan beri 

siyasal hedef olarak kabul ettikleri, Osmanlı Devletini yıkmak ve topraklarını paylaşmak 

zamanı, kendilerine göre artık gelmiştir. Bu nedenle, Osmanlı – İtalyan Savaşı öncesine 

yıllara bakılırsa, dünya devletleri arasında, Osmanlı Devletinin son hesaplarının 

görüldüğü, yağmasının planlandığı yoğun faaliyeti kuşkusu anlarız. Eylül 1911’de 

İtalya’nın saldırısıyla başlayan bu savaş, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşıyla gaye 

noktasına ulaşmış, Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti tamamen 

paylaşılmış ve Osmanlı Devleti resmen tarihin derin sayfalarına gömülmüştür.       

Trablusgarp’ın Osmanlı Devletindeki Yeri, Tarihsel Kısa Bir Hatırlama 

 Günümüzde Libya  olarak anılan Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Vilayeti ile 

Bingazi müstakil sancağı Kuzey Afrika’da Bağımsız Bir Cumhuriyettir . Kapladığı alan 

bakımından Afrika’nın Sudan, Cezayir ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden sonra 

dördüncü büyük ülkesidir . Kuzeybatıda Tunus, batıda Cezayir, güneyde Nijer ve Çad, 

güneydoğuda Sudan, doğuda Mısır ile komşudur. Ülke topraklarının onda dokuzu çöllerle 

kaplıdır. Libya’da çok sınırlı olsa da dağlar vardır. Kuzeyde Sirte körfezinin doğusunda 

ve batısında Akdeniz kıyısı yakınlarında bulunur. Trablusgarp, 1510’da İspanyol işgaline 
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uğramış. 1530’da da Saint Jean şövalyelerinin eline geçmişti. Esaret altında yaşamak 

istemeyen Trablusgarp Halkı, 1519’da İstanbul’a bir heyet göndermiş ve memleketlerinin 

haçlılardan kurtarılarak Osmanlı topraklarına katılmasını istemişlerdi . 

Osmanlı Devleti bulunduğu coğrafya itibariyle de bir Akdeniz ülkesiydi, daha 

kuruluş yıllarından itibaren Akdeniz’le ilgilenmek zorundaydılar . Neden, Osmanlı’nın 

Trakya’daki yerleşimi sağlamlaştırıp vatan edinme, gerek İstanbul’un fethi ve gerekse 

Hac yolu üzerindeki bulunan bazı adalardaki korsanların Müslüman hacılarına tecavüzü 

saldırılarından korumaktı. Bu yüzden devrin Muhteşem Padişahı Kanuni Sultan 

Süleyman batıdan Mekke’ye Hacı götüren gemilere rahat vermeyen haçlı korsanlardan 

Batı Akdeniz’i korumayı vazife saydı ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’yı, Trablusgarp’ı 

İspanyollardan alması için görevlendirdi . 1551’de Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis ve 

Murat Ağa’nın da katıldığı seferde Trablusgarp Osmanlı topraklarına katılmıştır . 

Eyalet olarak teşkilatlandırılan Trablusgarp Valiliği’ne Murat Ağa getirilmiştir . 

Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin elline geçince Türk denizcilerinin Cezayir ve Tunus’tan 

sonra üçüncü bir korsanlık merkezi olmuştu. Kuzey Afrika’daki Cezayir, Tunus ve 

Trablusgarp Osmanlı Devleti’nce önceleri müşterek daha sonraları ayrı-ayrı bir eyalet 

olarak yönetmişlerdi. Bu eyaletlerden meydan gelen ocakların adına “Garp Ocakları” adı 

verilmişti . Garp Ocakları içerisinde Hükümete en bağlı olanı Trablusgarp idi. 

Trablusgarp’ta birinci Osmanlı devri olarak tanımlanan dönem 1712’de Karamanlı 

sülalesinin işbasına gelmesiyle sona ermiştir. Trablusgarp’ta görev yapan yeniçerilerin 

teşkil ettiği kuloğullarına mensup olan Ahmet Bey’in valiliğe gelmesinden sonra Osmanlı 

merkezi idaresinin Trablusgarp’taki gücü sarsılmaya başlamış ve giderek aradaki bağın 

zayıflamasıyla Osmanlı hâkimiyeti şekli bir bağlılığa dönüşmüştür . 

Karamanlılar Döneminde Trablusgarp, adeta bağımsız bir devlet görünümündedir. 

Yabancı devletler ile savaş ve antlaşmalar yapabilmektedirler . Bu dönem “Dayılar” ve 

“Karamanlı Dayılar” olarak adlandırıldı . Trablusgarp’ta Karamanlı sülalesinin 

hâkimiyeti 1835 yılına kadar sürdü. XIX. yüzyılın başına gelindiğinde Trablusgarp, 

iktidar kavgaları ve yabancı devletlerin baskılarıyla karşı-karşıya kalmıştı. Trablusgarp’ta 

üstlenen korsanların faaliyetlerinden zarar gördüklerini iddia eden İngiltere, Fransa, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sardunya Krallığı, güçlü donanmaları sayesinde 

Trablusgarp üzerinde kurdukları baskı sonucunda önemli tavizler kopardılar. 1830’da 

Fransızların Cezayir’i işgali , Babıâli’nin ocaklara karşı izlediği serbest tutumu 
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değiştirmek mecburiyetini hissettirdi. Zira Cezayir örneği, diğer iki ocağın başına 

gelebilirdi.  

Bu itibarla Osmanlı Devleti, bir taraftan Cezayir’i siyaset yoluyla geri almaya 

çalışırken, diğer taraftan da Tunus ve Trablusgarp’taki mahalli sülaleleri ortadan kaldırıp 

doğrudan doğruya merkezi otoriteyi yeniden kurma kararı aldılar . O tarihten başlayarak 

Trablusgarp, hükümet merkezine bağlı bir vilayet gibi ve İstanbul’dan atanan valiler 

tarafından yönetilmeye başlanmıştır . Bu itibarla 1835’te başlayan Trablusgarp’taki ikinci 

Türk hâkimiyeti devresi, 1858 yılında artık tamamen be kesin olarak yerleşmiş ve ahali 

tarafından da benimsenmiş olarak kabul edebiliriz . Trablusgarp 1912’de İtalyanlar ile 

Osmanlı Devleti arasında imzalanan Ouchy Antlaşmasına kadar Türklerin 

hâkimiyetindeydi. 

İtalya ve Osmanlı Devleti’nin İşgal Öncesi Trablusgarp Politikaları   

a) İtalya 

XIX. yüzyılın başlarından itibaren, Avrupa’da önemli iki gelişme meydana 

gelmiştir. Bunlardan birincisi, hemen hemen bütün ülkelerde mutlakıyet yönetimlerinin 

yıkılması veya gevşetilmesi için yapılan girişimlerdir. İkincisi de, ulusçuluk ve 

bağımsızlık akımının güçlenmesi ile bunun sonucunda yeni devletlerin ortaya çıkmasıdır. 

Bu yeni kurulan devletler Avrupa siyasetine katılan yeni güçler olduğunu söyleyebiliriz, 

hatta bu yüzyılın siyasi coğrafyasında ve güçler dengesinde de önemli değişiklere yol 

açtılar. Yakınçağın başlarında İtalya, yüzyıllardan beri olduğu gibi, üzerinde küçük 

devletçiklerin bulunduğu bir yapıya sahipti. 1815 Viyana Kongresi, özellikle 

Avusturya’nın etkisiyle, İtalya’nın bu durumunu, yani politik parçalanmışlığını giderici 

bir çözüm getirmemişti. 1789 Fransız İhtilalı, İtalyan ulusu üzerine de etki yaparak, 

özellikle ulusçuluk ve liberalizm düşüncelerinin yayılmasına yol açtı.  

Bu da, Viyana Kongresi’nden sonra, İtalya’da ulusal birliğin kurulması için 

çalışmalara girişilmesinin nedeni oldu. 1870 yılında İtalyan birliğinin kurulması, her 

şeyden önce 1815’te Viyana Kongresi ile çizilmiş bulunan Avrupa’nın siyasi haritasını ve 

güçler dengesini büyük ölçüde değiştirdi. Avrupa’nın Akdeniz ‘in stratejik bakımından 

bu önemli noktasında, yeni bir büyük devletin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu devlet, bu 

tarihlerden itibaren de, diğer büyük devletlerle birlikte, Avrupa, Akdeniz ve Dünya 

politikasında önemli roller oynamaya başladı. III. Victor Emmanuel’in saltanatı, İtalya 

tarihinde, yeni bir devre başlangıcı oldu . Hükümet dâhildeki hakiki vaziyeti, daha geniş 
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bir görüşle kavrayarak, amele sınıflarına, daha insani maişet temin etti. Hariçte: İtalya, 

İttifakı Müsellesin tahmil ettiği vecibeleri ihmal etmeksizin, Fransa ile arasındaki 

münasebatı ıslah etmiş ve İngiltere, Rusya ile samimi münasebetlerde bulunma yolunu 

başardı.  

Milli birliğini sağlayıp Avrupa’da yeni güç olarak ortaya çıkan İtalya, diğer 

emperyalist Avrupa Devletleri gibi sömürgecilik politikasını benimsemiştir . Düvel-i 

Muazzama adıyla anılan Avrupa devletleri, Amerika, Afrika ve Asya’da büyük 

sömürgelere sahip iken İtalya’nın bu yağmadan mahrum edilmeyeceği düşüncesi 

İtalya’da kuvvet kazanmaya başlamıştır. İtalya, sömürgecilik yarışında birçok Avrupa 

devletlerine göre geç kalmıştı. Bunun farkında olan İtalyanlar, en kolay ulaşabilecekleri 

Kuzey Afrika’da pay aramaya başladılar. Önce gözlerini Tunus’a diktiler. Çünkü Tunus 

eski Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olmuştu. Coğrafya olarak da İtalya’ya çok 

yakındı. İtalya’nın nüfusu süratle artmakta ve güneydeki topraksız, işsiz halkının bir 

kısmını Amerika’ya göçe teşvik ediyordu . 

Fransa 24 Nisan 1881’de aşiretlerin saldırılarını önlemek bahanesiyle Tunus 

topraklarına girmiş, 12 Mayıs’ta himaye rejimini ilan etmiş ve 13 Eylül’de işgali 

tamamlamıştı . Tunus Beyi’nin Fransa himayesine girmeyi kabul etmesi, İtalyan halkı 

üzerinde soğuk bir duş etkisi yaptı (12 Mayıs 1881) . Bu olay yalnız İtalyanların Tunus 

üzerindeki yerleşmek ümitlerini silip sürmekle kalmıyor, üstelik de Sicilya ve Güney 

İtalya’nın güvenliği için bir tehlike yaratmış oluyordu. İtalya Tunus’u kaşırmış olmanın 

acıları içinde kıvranırken, İngilizler de 1882’de Mısır’a yerleştiler. Eğer İtalya, biran 

evvel “Libya çekini bozdurmak” için elini çabuk tutmazsa, diğer emperyalist devletler bir 

müdahale fırsatını bulup kapa bilirdi . İtalya Libya’yı kaptırma korkusuna kapılarak 

büyük devletlerle diplomatik temaslara geçti . İtalya bu amacını gerçekleştirmek için ilk 

aşamada Avrupa devletleri ile kendisine onlarla bir arada harekât serbestliği tanıyan bir 

dizi gizli anlaşmalar yaptı . İtalya’nı anlaşma yaptığı devletler: 1886’de İngiltere ve 

Avusturya , 1891’de Almanya, 1900 ve 1902’de İtalya Trablusgarp üzerindeki emellerini 

gerçekleştirmek amacında Fransa’ya karşı uzun zamandır yürüttüğü gümrük savaşına son 

verdi , 1902’de Avusturya, 1909’da Rusya ile gizli anlaşmalara varıldı .  

İtalya böylece Trablusgarp üzerindeki emellerini bu devletlere kabul ettirmiş oldu . 

Böylece Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki Trablusgarp ve Bingazi’ye göz dikti . 

İtalya, Trablusgarp ve Bingazi’yi işgal etmek işin hemen harekete geçmedi, hazırlık 
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devresi yaklaşık otuz yıl sürdü. İtalya Trablus’ta evvela birtakım tesisler, teşebbüsler ve 

banka şubeleri ile yerleşmeye çalışır. Banco Di Roma finansal desteğiyle sürdürdüğü 

faaliyetlerle ülkenin iktisadi hayatına egemen olurken  İtalyan okulları ve misyonerleri de 

bir gün fırsat çıkınca, burada kolay ve kansız bir işgale zemin hazırlamaya çalıştılar . 

İtalya Trablusgarp’ı işgale hazırlanırken Osmanlı kamuoyunu ve hükümetini 

aldatmak için bir kısım gösterilere başvurmuştu. 1910 yılının ilkbaharında İtalya’ya 

Sömürgeler Enstitüsü’nün finansesinde yapılan 120 kişilik Türk grubunun İtalya’ya 

daveti olmuştur. Bu davete “Yeni Gazete” adına katılan Ahmet Emin Yalman, olup 

bitenlerin içyüzünü hatıralarında şöyle anlatmıştır. “İtalya’nın her köşesini kısmen 

vapurla, kısmen hususi trenlerle dolaştık, çok ikram gördük. El üstünde taşındık. Her yer 

“Yaşasın Genç Türkiye” nidalarıyla çınlandı”.  

Süleyman Tevik hatıralarında İtalyanların bu oyunu nasıl ustalıkla oynadığını şu 

cümlelerle anlatmaktadır: “O zaman Roma’da mevki-i iktidarda bulunan Gioletti kabinesi 

bir taraftan hazırlıkta bulunuyor ve diğer taraftan da bize karşı çok dostane bir vaziyet 

takınarak sefirimizi, Osmanlı hükümetini aldatıyordu” .  

İtalya fırsat buldukça İstanbul’un Trablusgarp’la ilgilerini zayıflatmaya gayret eder. 

Valilerin, kumandanların tayın ve tebdillerine müdahaleye girişir . 1910 yılı başından 

itibaren İtalya basını ve hükümeti, İtalya’nın Trablusgarp ile ilgisinden resmen 

bahsetmeye başladı. İtalyan basınında Osmanlı Devleti aleyhine kampanyalar yürütmeye 

başladılar. Trablusgarp’ta Osmanlı Devletinin İtalyan halkı üzerinde eziyet ettiğinden, 

ülkenin iktisadi bakımından az geliştiğini ve gelişmenin ancak iki devletin beraber 

çalışmasıyla refaha ulaşabileceğini ve bir başka bir devletin de bu topraklara göz 

koymasına da, İtalya’nın tahammül edemeyeceğini söz ettiler.   

 

b) Osmanlı Devleti 

Trablusgarp savaşı öncesinde Osmanlı Devleti çok büyük iç ve dış karışıklar içinde 

idi. Hatta Berlin Barış Antlaşmasında Osmanlı Devleti’nin mümkün ola fedakârlığı 

göstermesi ve iyi niyetli tutumu kesin bir barış sağlayamadı . Osmanlı Devleti’nin 

topraklarına göz diken düşmanların gizli ve bazen açıktan açığa siyasal oyunları devam 

etti ve yağmaları hiç bitmedi. Ortaya yeni sorunlar çıkarıyor ve kendi politikalarına göre 

bu sorunlardan birini veya ötekini körükleyip duruyorlardı . Mesela, Amerikalı 

misyonerlerin Ermeni bölgelerinde yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin etkisi ve Batı 
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Avrupa’da tahsil gören Ermeniler milliyetçilik duygularını ortaya çıkararak ayrılıkçı bir 

yol çizdiler. Ermeni vilayetlerindeki huzursuzluğun artması, o dönemde yaşayan birçok 

kişiye uzun zamandır beklenen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün kapıya geldiği 

izlenimi veriyordu. Bu parçalanmadan İtalya kendi payına Trablus ve Arnavutluğun 

düşebileceğini bildirmişti . 1908 başlarında Makedonya meselesi yüzünden Balkanlar’da 

siyasi hava iyice bozulmuş ve gerginleşmişti.  

1908’den itibaren arka arkaya girmiş olduğu savaşlarda büyük toprak kayıplarına 

uğramıştı . Avusturya, Rusya, İtalya Balkanlar’da nüfuz sahası elde etmek ve üstünlük 

kurmak için mücadele ederken, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutlar arasında 

kıyasıya menfaat kavgası ve rekabet vardı . Osmanlı Devletinin zayıflığı bu devletlerin 

hem iştahını arttırıyor hem de aralarındaki siyasi tansiyonu iyice yükseltiyor ve geriyordu 

. 9 – 10 Haziran 1908’de İngiliz Kralı III. Edward ile Rus Çarı II. Nikola’nın Reval  

görüşmeleri neticesinde Osmanlı Devletini paylaşma ve parçalama konusunda 

anlaştıkları, dolaysıyla Rumeli’de Osmanlı’nın sonunun geldiği şeklinde yorumlar ortaya 

çıktı. 1908 Temmuz başlarında, Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler dağa çıkarak isyan 

bayrağını açtılar ve İttihat – Terakki Cemiyeti sivil kanadı ise Manastırdaki yabancı 

konsoloslara maksatlarını bildiren beyannameler yolladı.   

23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki meşrutiyeti ikinci defa ilan etmiş  ve Sultan 

II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908’de Anayasayı yeniden yürürlüğe koymuştu . İttihatçılar 

devrimi yaparken modern bir devlet yapısı oluşturmada batı’nın desteğini 

sağlayacaklarını umuyorlardı . 5 Ekim 1908’de Avusturya Bosna – Hersek’i işgal etmiş 

ve aynı gün Bulgaristan prensi de İstanbul’a telgraf çekerek bağımsızlığını ilan etmişti . 

Yunanistan ise Girit’i topraklarına kattığını açıklamıştır. Osmanlı Devlet ise bu olanlara 

karşı ciddi bir tepki gösterememiştir. İç siyasette ise 31 Mart Vakası olmuş ve Hareket 

Ordusu 23 Nisan’da Mahmud Şevket Paşa bir beyanname yayınlayarak asayişi iade 

etmek için geldiğini ilan etti ve 24 Nisan 1909’da İstanbul’a gelerek ayaklanmayı 

bastırmıştı. 27 Nisan’da Meclis bir oturum yaparak Sultan II. Abdülhamit  hal’i hakkında 

fetva çıkardı. Yerine V. Mehmet adı ile tahta kardeşi Reşat efendi çıktı . 1911 Mart’ın da 

Katolik Arnavutlar İşkodra’da ayaklandılar. Karadağ isyancılara her türlü desteği 

sağladılar. İtalya ise Karadağ’ı Osmanlı Devletine karşı kışkırtmakta idi ve bu 

ayaklanmada İtalyan parmağının olduğu da açıktı. Ayrıca Balkanlardaki silahlı çetecilere 

ve komitacılara Rusya destek veriyorlardı.  
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Osmanlı düşmanlığı konusunda müthiş bir işbirliği içine girmişlerdi. Osmanlı – 

İtalyan savaşı öncesinde de Arap vilayetlerinin durumu çok karışıktı. İmam Yahya 

Yemen’de ayaklanmıştı. Asir’deki Seyit İdris ayaklanması ise daha uzun süre devam etti. 

Seyit İdris savaş sırasında İtalyanlara çok yardımcı olmuştu. XX. Yüzyılın ilk yıllarından 

itibaren İtalyan hazırlıklarına karşı öncelikle II. Abdülhamit’in siyasi ve askeri tedbirler 

aldığını işaretle edilmelidir . II. Abdülhamit Trablusgarp’a dirayetli subaylar göndermeye 

özen göstermesinin yanı sıra silah ve mühimmat sevkine de önem vermiş. Sultan bunu 

yaparak yerli kabilelerin kendilerini koruyacak hale gelmesi için çaba harcamış. 1901 

yılında, yüzyıllardır bölgeye giden yeniçerilerin yerli halkla evlenmesinden doğan ve 

“Kuloğulları” olarak adlandırılan ahali arasında milis ve benzeri bir teşkilat oluşturmuştu 

. 

Bu birtakım esliha ve cephane ve sair levazımat-i askeriyeyi Trablusgarp’a 

gönderebilmek için bir Osmanlı posta vapuru tahsis etmiştir . Ayrıca “Panislamizm” 

politikası ile Bingazi ve içeri kesimlerde çok etkili olan Senusileri de silahlandırmıştı . II. 

Abdülhamit 1908 baharında Yıldız’dan Bingazi Mutasarrıfı ve Kumandanı Hilmi Paşaya 

bir telgraf çekmiş ve acele bir kadro teşkiliyle bir jandarma müfrezesi refakatinde Küfre 

vahasında bir kaymakamlık kurulmasını ve buraların Osmanlı hâkimiyetinde olduğunu 

göstermek üzere hükümet konağı edinilecek bir binaya Osmanlı Bayrağının çekilmesini 

irade etmişti . II. Abdülhamit merkezi Trablus olmak üzere bir Osmanlı tümeni kurmayı 

başardı, bu ordu hiçbir orduya bağlı değildi, doğrudan harbiye nezaretine bağlanmıştı. 

İtalya’nın ülke üzerindeki emellerini bilen sultan, bu tümeni tutmağa önem vermişti . 

Osmanlı Devleti içinde yönetim değişikliği neticesinde iktidara gelen İttihat 

Terakki Partisi için de Trablusgarp önemliydi. Çoğu ittihatçılar önce Trablus’a 

sürüldükten sonra buradan da Avrupa’ya çıkardı. İktidar parti İtalya’nın niyetlerini 

sezdiği için Almanya’ya dayanmak istediler. Lakin Almanya, İtalya’nı Üçlü İttifaktan 

kaçırmamak için İtalya üzerinde herhangi bir baskı yapmadılar . İbrahim Hakkı Paşa 

Hükümeti Kuzey Afrika’daki son kara parçası olan Trablusgarp ve Bingazi’yi elde tutucu 

bir politika izleyemedi. Hakkı Paşa kabinesinin Trablusgarp’taki ilk icraatı Banko Di 

Roma’nın resmiyetini tasdik etmek oldu.  Vali ve Kumandan Müşir Recep Paşa 

Meşrutiyetin ilanından sonra, 1908 yılında Harbiye Nazırı olarak İstanbul’a geldi. Yerine 

de vali olarak Bekir Sami Bey’i bırakmıştı. Fakat Belediye Reisi Karamanlı Hasune Paşa, 

Valiliğe Bekir Sami Bey’in uygun olmadığı hakkında Bab-ı Ali’ye mektup göndermişti. 
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Bunun üzerine Trablus Valiliğine Ahmet Fevzi Paşa getirildi. Ancak aradan bir yıl 

geçmeden onu da değiştirerek 1909’da Vali ve Kumandan sıfatında Müşir İbrahim 

Paşa’yı yollamıştı . Hakkı Paşa Hükümeti savaş öncesi, İtalyan’ların isteği üzerine 

Trablusgarp’ta Vali olarak bulunan İbrahim Paşa’yı görevinden aldı . 

İbrahim Paşa, Trablusgarp’ta Osmanlı Devleti menfaatlerini koruduğu için, 

İtalyanlar ondan hep şikâyetçi olmuşlardı ve buradan alınması için sürekli Osmanlı 

Hükümetine baskı yapmışlardı. İşin garibi ise yerine vali tayın edilen Bekir Sami Bey ise 

görevinin başına ancak savaş başladığında gele bildi. Savaş öncesinde bölge, valisiz, 

kumandansız ve son derece savunmasız adeta işgale açık bırakılmıştı. Bu da yetmez gibi 

Harbiye Nazırı 1910’da Yemen’de ayaklan isyanı bastırmak maksadında Trablus’taki 

askerlerin hemen hepsini çeker. Bu demek ülkeyi resmen İtalyanlara bırakmak diye 

direnen İbrahim Paşa’yı dinleyen kimse olmadı. Üstelik yerli “Kuloğlu Ocakları” 

adındaki askeri örgütü de dağıttı. Muazzam büyüklükteki çöl olan, nüfusun en büyük 

kısmını Akdeniz sahillerinde toplandığı ülkede jandarma dışında asker kalmadı . 

Hükümetin yaptığının daha vahimi önceden gerekli hallerde milis kuvvetlerini 

silahlandırmak için depo edilmiş olan 40.000 Martin tüfeği yerlerine mavzer 

gönderilecektir diye İstanbul’da bir karar alınmış ve sonradan gönderilme işi unutulmuştu 

. Bütün bunlar İtalyanların gözleri önünde cereyan eder. Hakkı Paşa Hükümeti 

uyuşukluğu ile Trablusgarp’a İtalyan çıkartmasını kolaylaştırmak için elinden geleni 

sonuna kadar yapmış bulunuyor. Neden böyle diyoruz ki, çünkü zamanının Sadrazam-ı 

İbrahim Hakkı Paşa 23 Kasım 1908 – 12 Ocak 1910 tarihleri arasında Roma 

Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu . Bu tarihler, İtalyan basının artık iyice açıktan açığa 

Trablusgarp hakkındaki niyetlerini gösterdikleri, hükümetin bu yolda çalışmalarını, 

diplomatik faaliyetlerini, ticari istek ve şikâyetlerini en fazla yoğunlaştırdıkları tarihlerdi.  

Bu itibarla Paşa’nın İtalya’nın tarihi emellerini, onun devletlerle yaptığı anlaşmaları 

bilmemesi zor izah edilir bir gaflet-i elimedir. İtalya’nın bütün bu olup biten çalışmalarını 

en iyi bilen kişi olmasına rağmen, Trablusgarp’ta hiçbir tedbir alınmadı. 1910 bütçesinde 

kabul edilen, Trablusgarp’taki iki süvari alayı da bir alaya indirildi. Ayrıca Roma Sefiri 

Kazım Bey’in 17 Şubat 1911 tarihli ciddi uyarısı da ciddiye alınmıyor. Viyana 

büyükelçiliği 12 Ağustos 1911’de İtalya’nın Trablusgarp’a saldırmak için Avrupa 

devletlerine başvurduğu haberini Osmanlı Devletine bildirdi. Trablusgarp’a İbrahim 

Paşa’nın yerine tayın edilen Bekir Sami Bey, Trablusgarp’ta İtalyan emellerinden 
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bahseden “Jön Türk” Gazetesi muhabirine bu meselenin ciddi olmadığına dair teminat 

vermiş ve İtalya ile Osmanlı arasında hiçbir düşmanlık yokken İtalya’nın harp ilan 

etmeye teşebbüs edemeyeceğini söylemesi de vali’nin ne kadar derin uykularda olduğunu 

bildiriyor. Tanin gazetesinde Trablusgarp ile ilgili çıkan her haber tehlikenin çok yakın 

olduğunu haykırmasına rağmen başyazarın hala İtalyanların Trablusgarp’a asker sevk 

edeceklerine ihtimal vermeyişi Osmanlı basınının uyuduğunun en açık deliliydi . Lütfi 

Simavi; Trablusgarp, Afrika’daki son memleketimizdi. Hiç olmazsa bu topraklarımızın 

olsun düşman ayaklarıyla çiğnenmesinden kurtarılması için hükümetin alacağı her türlü 

tedbiri millet canla başla desteklemeye hazırdı diyor . Demek zamanında doğru siyaset 

yürütülseydi bu vahim sonuçlar olmazdı. Hatalı icraatı ile askersiz, kumandansız, 

mühimmatsız bırakan Hakkı Paşa ve Şevket Paşalar Osmanlı Devletinin Kuzey 

Afrika’daki son parçasının elden çıkmasına önemli katkıda bulundular diyebiliriz. İtalya 

ültimatomunu alınca Hakkı Paşa istifa etmek zorunda kaldı. 30 Eylül 1911’de Sadrazam 

olarak Sait Paşa getirildi.  

Osmanlı – İtalyan Savaşı 

 İtalya Trablusgarp bakımından durumunu sağlama aldıktan sonra, Osmanlının 

Kuzey Afrika’daki son parçasını ele geçirmek için fırsat kollamağa başladı.  1911 

Martı’nda ikinci Fas buhranı ortaya çıktı ve İtalya bundan faydalanmak istedi. Fakat bu o 

kadar kolay olmadı, çünkü kendisinin bu meseleye karıştığında bir Avrupa savaşına 

dönüşeceğinden korktu. Ancak 1911 Eylülünde Fas buhranı Almanya ve Fransa arasında 

yatışınca, İtalya’nın uzun zamandır (yaklaşık 30 yıl) beklediği an gelmişti. 28 Eylül 

1911’de Osmanlı Devletine (Babıali’ye) 24 saatlik bir ültimatom vererek Trablusgarp ve 

Bingazi’yi işgal etmeye karar verdiğini, bu nedenle bu toprakların derhal boşaltılmasını 

istedi . 

Buna gerekçe olarak, Trablusgarp ve Bingazi’nin, Kuzey Afrika’nın diğer yerlerine 

oranla (Fransız ve İngiliz sömürgeleri olan Tunus, Cezayir ve Fas ile Mısır kastediliyor) 

uygarlıktan uzak bırakıldığına, Osmanlı subaylarının, ulemanın ve İttihatçıların, tutucu 

kalabalıkların İtalyan uyruklulara ve diğer yabancı uyruklular aleyhinde tahrik etmekte 

olduklarından şikâyette bulunarak, Trablusgarp’taki İtalyanları korumak amacıyla 

kendilerinin haklı olduğunu göstermeye çalışıyorlardı . İtalya’nın bütün bu söyledikleri 

sadece bahaneden ibaretti. Çünkü Trablusgarp’ı bir başkasına kaptırmamak ve orası 

benim, ben alacağım diyordu . 
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 Osmanlı Hükümeti, belirtilen zaman zarfında cevap vermiş, mevcut anlaşmalara 

ve Osmanlı Devleti’nin hukuk ve haysiyetine aykırı olduğu halde İtalya’ya ekonomik 

imtiyazlar vermeye razı olduğunu bildirmiş, İtalyan isteklerinin görüşülmesi için derhal 

görüşmelere başlanmasını istemişti. Fakat Trablusgarp ve Bingazi’ye İtalya’nın istediği 

emri veremeyeceğini bildirmişti . Osmanlı Devleti’nin savaşı önlemek için gönderdiği 

bunca fedakârlığı ve iyi niyete rağmen İtalya, verilen cevabı dikkate almayarak 29 Eylül 

1911de savaş ilan etti . Hatta savaş ilanına dair nota Osmanlı Hükümeti’ne verilmeden 

önce İtalyan donanması Preveze’ye saldırmış, Trablusgarp ve Bingazi’yi bombalamıştı. 

Osmanlı Devleti savaşa çok kötü şartlar altında girdi. İtalyan’lar sahile asker 

çıkardı ve sahil boyunu işgale başladılar . Osmanlı Devleti, İtalya’nın bu hareketi 

karşısında, hemen büyük devletlere başvurarak arabuluculuk yapmalarını istediler. Fakat 

bu devletler savaş karşısında tarafsız kalacaklarını ilan ettiler. Bu suretle Osmanlı Devleti 

ile İtalya karşı karşıya kaldı. Savaş başlayınca Osmanlı devleti Trablusgarp’a yeni 

kuvvetler gönderemedi . Sadrazam Said Paşa’nın dediklerine bakılırsa “Durum 

gördüğünüz gibi, arkadaşlarımdan hiçbiri bana yardımcı olmuyor. Parlamenter sistemin 

yanlışlıklarından biri de budur, sırf seçilmiş olmalarına bakılarak, hiçbir konuda tecrübesi 

bulunmayan kişiler nazır yapılır” . İtalya üç hafta gibi kısa bir sürede Mısır ile Tunus 

arasındaki Akdeniz sahillerin kara ordusuyla  ve Ege Denizinde de donanması hâkim 

oldu.  

Osmanlı donanması takviye gönderecek ve savaşa girecek cesareti gösteremedi . 

Ayrıca kara yolu ile de savaş malzemeleri ve asker de gönderemedi. İtalyan’lar Akdeniz 

gezisine çıktıklarını ve Trablusgarp ve Bingazi’yi kolayca işgale edebileceklerini tahmin 

ediyorlardı. Osmanlı Devleti ancak Tunus ve Mısır’dan kaçak olarak Trablusgarp’a silah 

yollayabildi. İtalyan ordusu, dönemin en modern silah, araç ve gereçleriyle donatılmış 

olup asker sayısı 100.000’e ulaşıyordu. Bu kadar güce sahip olmalarına rağmen, 

Trablusgarp’ta bir yıl kadar süren savaşlar sırasında kıyıdan öteye giremediler hatta 

birkaç kere bozguna da uğradılar. 

Trablusgarp Savaşı’nda Enver Paşa  

 İtalyan saldırısı, ancak mahalli ahaliden oluşan kuvvetlerin (Sünüsiler), gönüllü 

Osmanlı subayları tarafından sürdürülen direnişleriyle karşılanabildi . Evet, bu 

olumsuzluklara rağmen, o günlerdeki ordunun genç ve önde gelen subayları Trablusgarp 

yolunu tutmuşlardı. Paris askeri ataşesi Fethi Bey, Halil Bey (Paşa), Nuri Bey (Paşa) ve 
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Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gelmeyi başarmışlardı. Enver Bey (Paşa) de 

Trablusgarp’a gitmek için 1911 Eylül başlarında Berlin’den ayrılacak Selanik’e geldi . 4 

Eylül 1911’de İttihat ve Terakki’nin Selanik’teki merkez-i umumide yapılan toplantıda 

Enver Bey İtalyan’lara karşı yapılacak mücadelesi hakkındaki fikirlerin kabul ettirdi . 

Eğer hükümet İtalyanların karşısında gerilemeye zorlanırsa biz önce Trablus’ta geçici bir 

hükümet kurarak, sonra da her şeyi boykot ederek düşmanlığı devam ettireceğiz.  

Ümit ederim, medeni Avrupa’ya “rechloce Baarbaren” olmadığımızı ve saygı 

gösterilmeyi hak ettiğimizi göstereceğiz. Aksi takdirde şerefimiz yolunda öleceğiz . 

İstanbul’a gelen Enver Bey, oraya subaylar gönderilmesini teklif ettiğinde İstanbul’da hiç 

kimse bunun fayda getireceğini düşünmedi. Trablus’a gitmek için kendisine izin 

istediğinde Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa ona: “Bu yolculuğunda fayda 

görmüyorum. İtalyanların para verdiği Araplar seni yolda öldürebilirler” deyince Enver 

de ona cevaben: “Trablus’u o kadar çok ihmal ettik ki, hiçbir mazeret yeterli olmaz. Bu 

konuda en üst seviyede çalışılmalı ve savunma hususunda gücümüzün yettiğini yerine 

getirmeliyiz. Eğer Araplar yolda bize saldırırlarsa bu onların günahıdır. Biz de mazeretle 

geri dönmüş oluruz” . Enver’in Trablus’a cihat için gitme ısrarını gören Devlet, bu 

harekâtın başarısızlıkla sonuçlanacağını düşündüğü için ona sadece beş bin cüneyh 

(dirhem) para verdi.   

Buradan Enver Bey’in vatan uğruna her şey göze alabilir ve gerekli olduğunda da 

canını seve seve verebilecek kadar haysiyetli olduğu anlaşılıyor. Enver Bey’in Trablus’a 

gelince ilk iş olarak bir bildiri yayınladı. İtalyan propagandaları ve yandaşlarına cevap 

verir: “Sizi Halifeniz İtalyanlara sattı gibi sırf iftiradan ibaret yalanlarla kandırmak 

istediler. Fakat emin olunuz ki Halife sizi, ey saltanatın itaatli ve sevgili evlatları, sizi 

kurtarmak işin bütün evlatlarını feda etmeye ant içmiştir. Asla, siz satılmadınız ve 

satılmayacaksınız. Adınız padişahın, milletin kalbine işlenmiş bulunuyor. Büyük Halife 

sizi düşmanın elinden kurtarmak için beni buraya gönderdi. Geliniz. Geliniz samimi 

kardeşlerinize kavuşun. On beş güne kadar hepinizin gelmesini istiyorum. Padişah 

hazretlerinin Damadı, Bingazi Ordusu Komutanı Kurmay Binbaşı Enver” .  

Enver Bey’in para sıkıntısından yola koyduğu işlerini yürümesi için para 

bastırdığını ve bunun baya da işe yaradığını kendisinin yazdığı mektuplarından 

öğreniyoruz . Enver Bey İtalyan’lara karşı kurulan savaş hattı, doğu ve batı olmak üzere 

iki bölgeye ayrılmıştı. Mustafa Kemal doğu bölgesinde, Derne Kuvvetleri Komutanı 
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olarak görevlendirilmişti. Enver Bey ise, batı bölgesinde, Bingazi Kuvvetleri Komutanı 

olarak bulunmaktaydı. Aynı zamanda bütün kuvvetlerin genel kontrolünü de üzerine 

almıştı. Trablus ve Bingazi’de Bedevi Arapları müthiş bir yetenekle organize ederek 

kahramanca çarpışmış ve birçok başarıya imza atmıştı .  Trablusgarp Savaşında genç 

subayların parolası şu olmuştu: “Ya namus ve İstiklal ya ölüm” .  

İki devletin savaş planlarına bakılırsa, İtalya ordusunun saldırış planı bilimsel 

olmaktan çok mantık esnasına göre hazırlanmıştı. Trablusgarp’a Türk kuvvetlerinin azlığı 

ve dağınıklığı dikkate alınarak, Mısır sınırından Tunus kıyılarına kadar İtalya 

donanmasının himayesinde çıkartma yapacak ve memleketin içlerine doğru ilerleyecek. 

Güçsüz Osmanlı askerleri ezileceği kararlaştırılmıştır. 30 Eylül’de başlayan İtalyan 

harekâtı Tobruk, Trablus, Derne, Bingazi ve Mısrata şehirlerini işgal etti, fakat içeriye 

doğru sokulamadılar. Osmanlı Askerleri Komutanlığının planı çok sade idi. Enver Bey 

arkadaşları ile de anlaştıktan sonra İtalyan ilerleyişine karşı bir gerilla savaşı ile karşı 

koymayı uygun bulmuştu. Arazinin elverişliliği ve yerel askerlerin bu taktiğe kolayca 

uyacak bir yetenekte bulunmaları başarıya ulaşılmasında büyük bir etki yarattı.   

Derne’de bütün bölgenin şeyhleri yemin yetmek işin toplandılar. Tesadüfen aynı 

gün Arap asıllı ve Yemen savaşından sonra tugay komutanı olmuş biri Mısır’dan geldi. 

Onu Tobruk bölgesi kumandanı olarak tayın ettim, lüzumu halinde de vali. Vali tayı 

ediyor olmam ben halife tarafından gönderilen biriyim ve Sultanın damadıyım. Bir tek bu 

bağlantı bana yardım ediyor. Araplar Hürriyet kahramanı Enver Bey’i ya da erkân-ı harp 

(binbaşı)  kumandan Enver Bey’i tanımıyorlar ama Halifenin damadına saygı 

gösteriyorlar . 

 Enver Bey’in 28.11.1911 tarihli mektubuna bakılırsa, Her yerde cesetler. Şurada, 

kafası bir kurşunla delinmiş çok geniş bir İtalyan askeri, siyah sakallı, vücudu 

parçalanmış bir başçavuşun yanında yatıyordu. Biraz ötede çoğu ateşli olmayan silahla 

vurulmuş birbiri üstüne yığılmış bir yığın ceset görülüyor. Bunlar düşmanlar ama insan 

olarak onlara acıyorum. Niye bu insanları kıyıma itiyoruz? Banca Di Roma’nın kasalarını 

doldurmak için değil mi? Bankacıların kasalarına birkaç milyon daha yığmak için vatanın 

çocuklarını öldürtüyorlar, vatana, başkalarının mutluluğuna saldırıyorlar, sonra da bunu 

ismi insanlık ve vatanseverlik oluyor! Bu bizim için doğru çünkü biz kendimizi müdafaa 

ediyoruz, müdafaa etmek mecburiyetindeyiz . Her Arap aşireti bana savaşçı gönderiyor. 
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Aksakallı ihtiyarlardan 15 yaşında genç olanlara kadar. Onların ahenk içinde mücadele 

edemeyeceklerini sanmayın, aksine ölümü kucaklamak için yarışıyorlar. 

Buradan anlaşılan şu ki, Enver Bey, İtalyanların iddia ettiği gibi Trablusgarp’ın geri 

kalmışlığı ve İtalyanların bu bölgeye getireceği refahının emperyalist uğurda yaptıkların 

ispat ediyor. Enver Bey’in 18 Aralık’taki mektubuna bakılırsa, İtalyan kuvvetleriyle 

gerçek bir muharebe olmuş. İtalyan’lar birçok bölükle, dağ toplarıyla ilerlediler ama bu 

muharebe gerçek bir bozgunla neticelendi. 9 saat süren savaştan sonra modern tüfekler, 

toplar ve mitralyözlerle silahlanmış sayıca üstün İtalyan ordusunu akıl almaz silahlarla 

yendik . Enver Bey gerilla savaşında cesaretle çarpışmıştı . Bu başarılar, mücahitleri daha 

fazla heyecana getirmiş, İtalyan’lara karşı mukavemet pek şiddetlenmişti . 

Enver Bey ve Osmanlı Subaylarının gerçekten olağanüstü kahramanca bir 

direnişinden  İtalya askerleri umduğu başarıyı sağlayamadılar. Osmanlı subayları kıyıdan 

içeriye adım attırmadılar . Fransa’nın Le Temps Gazetesi özel muhabiri Carrere Türk 

başarılarının seyrini öğrenmek için cepheleri dolaştıktan sonra “Mesele varlık içinde istila 

yapmak değildir. Asıl ders ve ibret alınacak nokta yokluk içinde vatan savunmaktı” 

kanısına varmıştı. Bu demek Enver Bey başkanlığındaki Osmanlı askerlerin vatan 

savunmasındaki sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu ispatlıyor. Subayların 

emrindeki Senusi tarikatı üyeleri, İtalyan işgalcilerini çölde yenerek onları Akdeniz 

sahiline sıkıştırdı . Osmanlı Devleti’nin güç durumuna rağmen, İtalya da pek bir şey 

yapamadı. Savaşın uzayacağını anlayınca, Osmanlı Devleti üzerinde bir takım baskı 

yollarına başvurdu . 

Birincisi: İtalya Kralı’nın 5 Kasım 1911 tarihli bir bildirge ile Trablus ve Bingazi 

vilayetlerinin İtalya Krallığına katılmış olduğunu ilan etti. Osmanlı Devleti bu ilhakın 

milletlerarası hukuka aykırı olduğunu bildirerek protesto etti. 

İkinci: Almanya vasıtasıyla Osmanlı Devletini barışa zorlamak istedi. Osmanlı 

Devleti İtalya’nın beceriksizliğini gördüğünden barışa yanaşmadı. Ayrıca İtalya’nın 

Trablusgarp’ı ilhaktan vazgeçtiğini bildirmesini ve askerlerinin bu topraklardan derhal 

çekilmesini gerektiğini ileri sürdü. İtalya bu teşebbüsünden de sonuç alamadı.  

Üçüncü: İtalya Hükümeti, savaş başlayalı altı ay olduğu halde Trablusgarp ve 

Bingazi’yi ele geçirememenin kızgınlığı içinde Osmanlı Devletini barışa zorlamak için en 

kesin çözüm yolunu deneyip Çanakkale Boğazını geçerek Osmanlı Donanmasını yok 

etmeyi amaçlıyordu.  Osmanlı Hükümeti, Boğazlara saldırı ihtimalinin güçlenmesi 
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üzerine savunma tedbirlerini arttırma kararı aldı. 42 gemiden oluşan İtalyan donanması, 

30 Mart 1912’de Taranto limandan Çanakkale Boğazı’na gitmek üzere hareket etti. 18 

Nisan 1912’de 24 parça gemiden oluşan İtalyan filosu Çanakkale Boğazı önüne geldi. 

Düşmanın niyetini anlayan Türk donamaması, hemen ticaret gemilerinin geçişi için 

bırakılan mayınsız alanı da mayınladı. Boğazın girişinde bulunan tabyalara ateş açan 

İtalyan donanmasına istihkâmlardan açılan ateşle cevap verildi.  

Boğazı geçemeyeceğini anlayan İtalyan donanması geri çekilmek zorunda kaldı. 

Osmanlı Harbiye Nezareti tarafınca bildirilen raporda İtalya’nın Varezo adındaki zırhlı 

krovözürünün battığı ve bir zırhlının da yara aldığı bildirilmekte. 

Dördüncü: Babıâli’nin ileri sürdüğü barış şartları, İtalya’yı savaşı sona erdirmek 

için yeni çareler aramaya sevk etti. İtalyan Hükümeti, Rodos ve Oniki Ada’nın işgaline 

karar verdi. 12 Nisan 1912’de Amiral Presbitero komutasındaki bir İtalyan filosu 

tarafından Stampalia Adası işgal edildi. 17 Mayıs 1912’de Rodos Ada’sı düştü böylece 

Rodos’ta Osmanlı hâkimiyeti de fiilen sona erdi. İtalyan donanması Nisan ve Mayıs 

aylarında Oniki Ada’yı ele geçirmeyi başardı.    

 Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Rodos’un işgalini 19 Mayıs’ta çektiği bir 

telgrafla Trablusgarp Kumandanlığına bildirdi. Fakat Hükümetin Trablusgarp ve 

Bingazi’yi bırakmama kararında olduğunu duyuruyor ve direnişin güçlendirmesini 

istiyordu . Osmanlı Devleti’nin Oniki Ada’nın İtalya tarafından işgaline verdiği cevap, 

İstanbul ve Osmanlı Devletindeki bütün İtalyanların sınır dışı edilmelerine karar vermesi 

oldu. Görülüyor ki, İtalya tam bir bocalama içersindeydi. Hangi yola başvuracağını 

şaşırmıştı. Fakat buna karşılık Osmanlı Devleti’nin iç ve dış durumu parlak değildi. 

Trablusgarp Savaşını fırsat bilen Rusya, 1911 yılı sonunda Boğazları açtırmak için 

teşebbüste bulundu. Bununla da yetinmeyerek, balkan devletlerini Osmanlı Devleti 

aleyhine kışkırtmaya başladı. Balkanlar tekrar karıştı.  

Osmanlı Devleti’nin dış politikada yalnızlığı sürüyordu. Balkan devletleri, 

Osmanlıya karşı harekete geçmeye hazırlanıyordu. Bu iç ve dış karışıklığa Almanya’nın 

dikkatini çekmesi üzerine Osmanlı Devleti nihayet barışa yanaştı ve barış 18 Ekim 

1912’de İsviçre’de Ouchy’de yapıldı . Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı ve Oniki Ada’yı 

İtalya’ya terk etti. İtalyan hâkimiyetinin kabulüne karşılık Müslüman kesim için bir sultan 

naibinin Libya’da bulunulması kabul edildi. Ancak bunun hiçbir idari etkisi olmayacaktı. 

Osmanlı Devleti savaşçılara yardımlarını kesecek ve askerlerini geri çekecekti . Balkan 
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Savaşını patlak vermesinden Trablusgarp cephesindeki genç subayların bir kısmı geri 

döndü. Bazı genç subaylar Trablus topraklarında kalarak İtalyan’lara karşı müdafaa 

tertibatını idare ettiler . Ouchy Barışı ile İtalya Anadolu’nun kıyılarının dibine gelmiş 

oluyordu. 

Sonuç   

 Ouchy Antlaşması ile Osmanlı – İtalyan Savaşı sona erdi. Antlaşmanın gizli ve 

açık maddeleriyle, Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son topraklarını kaybetti. İtalya 

Trablusgarp ve Bingazi’yi ele geçirerek buraları sömürge haline getirdi ve Oniki Ada’ya 

da yerleşti. Böylece, Dğu Akdeniz güçler dengesinde yeri ve etkisi olan bir devlet haline 

geldi. Batılarca “hasta adam” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti, Trablusgarp 

Savaşında yeni bir ruhla canlanmış gibiydi. Enver ve arkadaşları İtalya’ya karşı direnişi 

başarıyla sürdürdüler. Enver Paşa yerli Arap kabileleri o kadar iyi organize etmişti ki, 

İtalyan’lar düzenli ordularda bile görmedikleri bir savunmayla karşılaştılar. Trablusgarp 

savaşı, bu bakımından, ulusun ve halkın savaşıydı. Trablusgarp zaferi, halkın ve ulusun 

hakları uğruna onun güvenini kazanmış olan genç komutanların kazandığı bir zaferdi.  
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA IĞDIR’DA PAMUK ZİRAATİ VE 

SERDARABAT BARAJI MESELESİ 

 

   Muzaffer BAŞKAYA* 

       

ÖZET 

 

Iğdır Ovası’nda pamuk tarımının ne zaman başladığı kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, bölgede XI. yüzyıldan önce pamuk yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Mazisi oldukça 

eskiye dayanan pamuk ziraatı, Iğdır halkının başlıca geçim kaynağını teşkil ediyordu.   

Iğdır Bölgesinde pamukçuluğun oldukça yaygın olduğunu gören ve burada yetişen 

ürünün kalitesini artırarak onu, daha fazla gelir getirecek bir ihraç maddesi haline sokmak 

isteyen cumhuriyet hükümetleri, bölgede yapılan pamuk ziraatı ile yakından ilgilenmiştir. 

Özellikle 1935 yılında Üçüncü Umumi Müfettişliğin kurulması ve Tahsin Uzer’in, 

Umum Müfettiş olarak göreve başlamasının ardından Iğdır’da yapılan pamuk ziraatı ile 

ilgili önemli adımlar atılmıştır. Müfettişliğin kurulmasından hemen bir yıl sonra Iğdır’da, 

4 adet pamuk tarım kooperatifi kurulmuş ve bu kooperatif işlerini organize etmek üzere 

daha önce İkinci Umumi Müfettişlik İktisat Müşavirliği görevini yürüten Şükrü 

Kasapoğlu Iğdır’a gelmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Iğdır Ovası’nın tarımsal potansiyelini 

geliştirmek amacıyla 1927 yılında önemli bir hamle gerçekleştirerek Serdarabad 

Barajı’nın yapılması hususunda Sovyetler Birliği ile anlaşma imzalamıştır. 8 Ocak 1927 

tarihinde Kars’ta imzalanan anlaşma gereğince iki taraf, Aras nehri üzerinden ve 

Karakale köprüsünden nehrin membaına doğru 750 metre mesafe dâhilinde 

Serdarabad’da bir baraj yapma konusunda anlaşmışlardır.  

Fakat 1927 yılında imzalanan bu anlaşmaya rağmen barajın kullanılması 

konusunda iki ülke arasında bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. İki ülke arasında yaşanan bu 

gelişmeler de Iğdır Ovası’nda yürütülen tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiştir. 

Bu bildiride, cumhuriyetin ilk yıllarında Iğdır’da yapılan pamuk ziraatı ve bölgede 

bu anlamda yürütülen faaliyetler ele alınacaktır. Özellikle 1930’lardan sonra Iğdır’da 

                                                             
* Okutman,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

Bölümü/Trabzon 
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başlayan kooperatifleşme çalışmaları ve Kasapoğlu’nun faaliyetleri ile tek parti 

döneminin bölgede yapmak istediği en önemli yatırım olan Serdarabad Barajı’nın inşası 

da bu kapsamda açıklanmaya çalışılacaktır. Adı geçen bu bildiri, başta Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivi’nde konu ile ilgili arşiv belgeleri, dönemin yerel basınında çıkan 

haberler ve çeşitli kaynak eserler yardımıyla hazırlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Kooperatif, Sulama, Serdarabad Barajı, Türk-Sovyet 

İlişkileri. 

 

COTTON AGRICULTURE IN IGDIR IN THE FIRST YEARS OF THE 

TURKISH REPUBLIC AND SERDARABAD DAM ISSSUE  

 

ABSTRACT 

 

We can say that in the region cotton was grown before XIth Century. As one can 

see, the cotton agriculture dating back to old times is the main means of existence for the 

people in living Iğdır. 

Turkish Republic Governments that saw the prevalence of cotton agriculture in 

Iğdır Region have been closely interested in cotton agriculture in Iğdır. They wanted to 

increase the quality of the cotton produced there and make it a more yielding export 

product. Especially in 1935 when The Third Public Inspectorship was founded and 

Tahsin Uzer started his mission as Public Inspector, important steps were started about 

the cotton production in Iğdır. Just a year after the foundation of the inspectorship, in 

Iğdır four Cotton Agricultural Cooperatives were founded. In order to organize these 

cooperative works, Şükrü Kasapoğlu worked as Public Inspectorship Economy 

Consultant came to Iğdır. 

In order to develop the cotton agriculture in Iğdır Plain, Turkish Republic 

Governments made an important move and signed a treaty with The Soviet Union to 

build Serdarabad Dam. According to the treaty signed in Kars in 8th January 1927, the 

two sides agreed on building a dam in Serdarabad –through Aras River and Karakale 

Bridge to the spring of the river in 750 meters length.  
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Although this agreement was signed in 1927, some problems have 

emerged between the two countries on the use of the dam. Between the two 

countries in these developments in negative impact on cotton agriculture Iğdır plain. 

In this declaration, Cotton Agriculture in Iğdır in the very first years of Turkish 

Republic and the activities for this aim will be discussed. The cooperative works that 

were started in Iğdır especially after 1930s and the most important investment in the 

region of the one-party period “the construction of Serdarabad Dam” with Kasapoğlu’s 

activities will be tried to explain. The mentioned declaration was prepared with the helps 

of the archive documents about the subject in The Prime Ministry Republic Archive, the 

news of local newspapers in that period and various source works. 

 

Key words: Cotton, Cooperative, Irrigation, Serdarabad Dam, Turk –Soviet 

Relations 

 

Cumhuriyet Döneminde Iğdır’da Pamuk Ziraatı 

 

1920 yılında anavatan kavuşan “Sürmeli Çukur’u” adı ile meşhur ve Aras 

Nehri’nin sulayıp geçtiği Iğdır Ovası’nda çok eski zamanlardan beri pamuk ekilmektedir. 

Zira Kırzaoğlu'nun tespitlerine dayanarak, bölgede XI. Yüzyıl’dan önce pamuk tarımının 

yapıldığını söyleyebiliriz. Zhukovskiy’ye göre Iğdır Ovası’nda Gossypium Harbeceum 

(kapalı koza) pamuk türüne rastlanmamış olup, ovada ekilen pamuk türü, Orta Amerika 

pamuk alt turu olan Upland Gossypium Hirsutum'dur.1 Iğdır’da böylesine eski bir maziye 

dayanan pamuk ekimi, bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır.2  

 Saha bakımından Türkiye’nin diğer pamuk bölgelerine nazaran küçük olmakla 

birlikte, Şarki Anadolu’nun iktisadiyatında önemli bir hususiyete sahip olması ve 

pamuklarının yüksek kalitede olması dolayısıyla Iğdır kazası, cumhuriyet rejiminin daima 
                                                             

1 İbrahim Güner, “Iğdır Ovası’nda Pamuk Tarımını Hazırlayan Coğrafi Faktörler”, Doğu 
Coğrafya Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, 1997, s.157. 

2 Ender bir coğrafi konuma sahip olan Iğdır ilinin rakımı 890 m olup, karasal iklim özelliğine 
sahiptir. Yurdumuzun en az yağış alan yörelerin başında gelen Iğdır İli’nin 30 yıllık uzun 
yıllar yağış ortalaması 290,1 mm dir.  Bölgeye en fazla yağış, Mayıs ayında düşmektedir. 
Tamer Eryiğit, “Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve 
Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Yıl 
2011, s. 75. 
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özel ilgisine mazhar olmuştur. Iğdır’daki pamuk üretimini3 artırmada en önemli hususun 

bölgede ekim yapılan tohumun kalitesinin artırılması olduğunu iyi bilen Cumhuriyet 

Hükümeti, 1925 yılında İzmir mıntıkasından 50 bin kilo pamuk tohumu satın almıştır. 

Alınan tohumların Iğdır’a ulaştırılması için de Trabzon güzergâhı kullanılmıştır.4  

 Iğdır kazasında pamuk tarımının daha gelişmiş bir şekilde yapılması, bölgede 

üretilen pamuğun kalitesinin ve miktarının artması, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında 

iki büyük öneme sahipti. Birincisi, burada üretilen pamuk, kalitesi itibarıyla kolayca alıcı 

bulabiliyordu. Bu da ülkeye girecek yeni döviz kaynağı anlamına geliyordu. İkincisi 

olarak ise Iğdır’dan elde edilecek pamuk sayesinde doğu bölgesinin mensucat ihtiyacının 

karşılanması amaçlanmaktaydı. Bu iki eksende yürütülen çalışmalar kapsamında ilk 

olarak Iğdır kazasının ekonomik potansiyeli göz önünde bulundurularak kazada bir Ziraat 

Bankası Şubesi açılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak 1930 yılında 

Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa’nın (Çakmak), Başvekâlete gönderdiği bir yazıda şu 

ifadeler yer alıyordu: “Evvelce Iğdır’ı ziyaretimde burada gördüğüm lüzuma binaen bir 

Ziraat Bankası şubesinin açılmasını arz ve teklif etmiş idim. Bu defaki ziyaretimde banka 

şubesinin elan açılmadığını gördüm. Çok mümbit ve mahsuldar olan bu mıntıka halkına 

icap eden mali yardımlarda bulunmak üzere mezkûr banka şubesinin bir an evvel 

açılmasını arz ve rica ederim”.5  

 Iğdır kazasında yetiştirilen pamukların değerlendirilmesi amacıyla devletin en 

önemli düşüncesi, Iğdır’a yakın bir merkezde ipekli bir dokuma sanayinin kurulmasıydı. 

Bu mevzuu ile ilgili olarak 1935 yılında Türk Ofis Kurumu’nun hazırladığı raporda Iğdır 

pamuklarına özel bir yer ayrılmıştır. Adı geçen raporda, Iğdır pamuklarını işleyecek olan 

fabrikanın Erzurum’da veya o muhitte bir an evvel tesis edilmesi zaruretine işaret 

edilmiştir.6  

                                                             
3 Bölgede Rus işgali döneminde pamuk tarımının büyük yaygınlık gösterdiği sanılmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda Karakoyunlu, Melekli, Cennetabat ve Taşburun Köylerinde 
muhtemelen 1850 ile 1900 yılları arasında kurulduğu sanılan çırçır atölyeleri tespit edilmiştir. 
Bu atölyeler at gücüyle işletilmekte olup Rus işgali döneminde bölgede yetiştirilen 
pamukların bir kısmı da Erivan Şehrindeki çırçır atölyelerinde ayıklanıyordu. İbrahim Güner, 
İlimiz Iğdır, Iğdır 1993, s. 251 

  4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (bundan sonra BCA şeklinde gösterilecektir), 030.18.01/ 
13.28.9 
5 BCA, 030.10/210.432.7 
6 BCA, 030.10/161.132.1.21 
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 1936 yılına gelindiğinde, Iğdır ve mülhakatında pamuk işleyen 7-8 tane Çırçır 

fabrikası ve münhasıran pamuk işi yapan 20 ila 30 arasında sayıları değişen ticarethaneler 

mevcuttu. Fakat bölgede üretilen ve ihraç edilen pamuğun kalitesi ve miktarı istenen 

seviyede bulunmuyordu. Üstelik üretici konumundaki çiftçilerin de durumu hiç iç açıcı 

değildi. Kazada bulunan pamuk tüccarları üretilen pamuktan bolca para kazandıkları 

halde çiftçilerin maddi kazançları yok denecek seviyedeydi. Ayrıca tüccarın Almanya’ya 

yolladığı pamuk balyalarının içinden, çarık parçası, Rusya’ya satılan pamukta taş 

kırıntıları çıkar, mal numuneye uymaz, fiyatlar düşer ve bu düşüş direkt olarak üreticiyi 

etkilerdi. 7  

 Iğdır ve tüm Doğu Anadolu için önemli bir yere sahip olan pamuk ziraatını bu 

durumdan kurtarmak amacıyla yapılan ilk kapsamlı çalışma 1936 yılına rastlamaktadır. 

Zira 1936 yılının sonlarında Iğdır’a gelen İktisat Vekili Celal Bayar, bölgede pamuk 

ziraatının gelişmesi amacıyla Iğdır’da bir pamuk tarım satış kooperatifi kurulması8 

gerektiğini ifade etmiştir. Bölgeyi ziyareti ile ilgili olarak Ankara’ya bir rapor sunan 

Bayar, Iğdır’da kredi ve satış kooperatifi teşkili için köylerden gelen pamuk müstahsilleri 

ile bir toplantı yaptığından söz etmiştir. Bu toplantıda pamuk üreticileri Bayar’a, 

kendilerini aracı ve ihtikârcılardan kurtarmalarını rica etmiş, Bayar da Umumi 

Müfettişliğe ve Ziraat Bankası yetkililerine konuyla ilgili gerekli direktifleri vermiştir.9 

Iğdır’daki pamuk ziraatı ile yakından ilgilenen Bayar, 1937 yılının ilk günlerinde Iğdır 

pamukları ile ilgili yazdığı bir raporda şunları ifade ediyordu: “Şarkın belli başlı istihsal 

maddelerinden birini Iğdır pamukları teşkil etmektedir. Kalitesi yüksek olan bu pamuklar 

hakkında mahallinde yaptığım tetkikler neticesinde bir cihetten pamuk istihsal miktarını 

                                                             
7 “Iğdır Pamuğu”, Doğu Gazetesi, 2 Şubat 1938 
8 Tarım Satış Kooperatifleri 21 Ekim 1935’de kabul edilen 2834 sayılı kanunla kurulmuştur. 
Söz konusu kanunda Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nin kuruluş gerekçeleri şu şekilde 
belirlenmiştir: 
a) Ortakların ürünlerine devamlı sürüm ve alıcılar bulmak 
b) Lüzumunda bu ürünleri hammadde olarak işlemek ve böylece elde edilen maddelerin 
satışını yapmak 
c) İç ve dıştaki aracılara giden kazancı üretmenlere mal ederek durumlarını yabancı 
ülkelerdeki üretmenlere karşı kuvvetlendirmek 
d) Piyasada düzen verici bir yer alarak fiyatların zararlı dalgalanmalarının önüne geçmek, 
ürünlerin piyasada en iyi fiyatla satılmasını sağlamak 
e) Yurt ürünlerinin standartlaştırılmasında üreticilere düşen görevleri gerçekleştirmek 
f) Ortakların ihtiyacına yarayan her çeşit araç ve gereci toptan, ucuz olarak edinip dağıtmak. 
T.C. Resmi Gazete, 2 Teşrinisani 1935 
9 BCA, 030.10/199.360.14 
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artırmak, diğer taraftan da pamuklara emniyetli sürüm ve sarf mahalli bulmak 

zaruretinde olduğumuzu anladım. Bugün istihsal olunan pamukların belli başlı 

piyasalarından biri olan İstanbul’a sevkiyat hemen hemen tesadüfe bağlı gibidir. 

Herhangi bir siparişi kabul edip muayyen bir tarihte teslimatta bulunmak imkansızdır. 

Bunun içindir ki Iğdır pamukları daha fazla hudut kapılarında Ruslara arz edilmekte ve 

Ruslar da diledikleri fiyata satın alma imkânı bulmaktadırlar. Bu mıntıka pamuğunun 

satış işini tanzim hususunda İstanbul’a kadar nakliye işinin muntazam ve emniyetli bir 

şekilde tesisi, satış kooperatif ve birliği kurulması ve nihayet bu pamukların daimi bir 

alıcısı vaziyetinde şarkta bir iplik fabrikası kurulması teşebbüsleri üzerindeyiz. Bilhassa 

bu tedbirler alındıktan sonra mıntıka pamuk istihsalini çoğaltmak zarureti ile de 

karşılaşacağımız muhakkaktır. Hatta bu tedbirler alınmamış dahi olsa bu yüksek kaliteli 

pamuklara ihtiyacımızı vardır. Iğdır pamuk sahası geniş ve mümbit olduğu gibi nüfus da 

kâfi derecede vardır. Bu bakımdan bugünkü istihsalin süratle birkaç misline çıkartılması 

mümkündür.”10 Bayar’ın bu direktiflerinin ardından ilk olarak Iğdır’da numune işleri ile 

daimi surette uğraşmak ve ilk etütleri yapmak üzere bir memur tayin edilmiş, ardından 

1937 yılında Iğdır pamuklarının ıslahı, istihsalin artırılması ve istihsal masraflarının 

azaltılması çarelerini aramak maksadıyla ilkbaharda kazaya bir mütehassısın 

gönderilmesine karar verilmiştir.11 

 Iğdır’da bir pamuk satış kooperatifi kurulması haberi, kazadaki çoğu pamuk 

üreticisini memnun ederken, pamuk ticareti yapan esnafları ise oldukça 

endişelendirmiştir.  Zira yıllarca aracı konumunda oldukça büyük paralar kazanan 

esnaflar, kazada kurulması düşünülen kooperatif için bazı dedikodular yayarak 

üreticilerin kooperatife ortak olmalarının önüne geçmek istemişlerdir. Iğdır ve burada 

yetişen pamuğun önemini çok iyi bilen ve her defasında Iğdır pamuklarının doğu diyarı 

için oldukça önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Üçüncü Umum 

Müfettiş Tahsin Uzer12, kazada yaşanan gelişmeleri kaymakam aracılığıyla haber aldıktan 

sonra Iğdır pamuk üreticilerine hitaben bir bildiri yayınlamıştır. Tahsin Uzer13 imzasıyla 

                                                             
10 BCA, 030.10/ 185.276.9 
11 BCA, 030.10/ 185.276.9 
12 Erdal Aydoğan,“Üçüncü Umumi Müfettişliğinin Kurulması ve III Umumi Müfettiş Tahsin 
Uzer’in Bazı Önemli Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi, Ankara 2004, s. 12. 

13  Üçüncü Umum Müfettiş Tahsin Uzer’in en büyük hedeflerinden birisi Iğdır pamuklarını 
işleyecek bir fabrikanın kurulmasıydı. Uzer’e göre, bu fabrika Erzurum’da kurulmalı ve 
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yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verilmiştir: “…Yüce Başvekil Celal Bayar büyük 

devlet meşguliyetleri arasında sizin kalkınmanız, genişlemeniz, yükselmeniz için vatani, 

milli duygular ile ve sizin gibi memleket müstahsillerine olan samimiyetle dopdolu 

muhabbet ile çalışmaktan hali değildir. Bu yıl, bir tecrübe devresi geçiriyorsunuz. Her 

geçen yıl sizin nam ve hesabınıza kaydedilecek müjdelerle beraber yürüyecektir. 

Riyakârlık perdesi altında eski tuzaklarını kurmak ve düzmek isteyenleri hırpalayınız. Biz 

de onların yakasını bırakmayacağız. Iğdır barajını yalnız sizin selametiniz yolunda bir an 

evvel yapmak Celal Bayar hükümetinin programının ön safına koyduğu başlı başına bir 

davadır. Mahsulünüzün revacı için hükümetçe her fedakârlığa katlanmak yine hükümetin 

borcudur. ….”14 Tahsin Uzer’in bu ifadelerine cevaben Iğdır pamuk üreticileri de bir 

bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiride birlik ve kooperatif işlerinde her şeyin normal 

seyrinde cereyan ettiği belirtilmiş, Sürmeli Çukuru’na gösterilen yüksek alaka sayesinde 

kooperatif kurma çalışmalarının son hızla devam ettiği ifade edilmiştir. 15 

 Hükümetin aldığı kararla Iğdır’da kurulması düşünülen pamuk tarım satış 

kooperatifi için atılan en büyük adım, İkinci Umumi Müfettişlik İktisat Müşaviri ve 

Kooperatifler Birliği Genel Direktörü Şükrü Kasapoğlu’nun Iğdır’a gelmesidir.16 

Kasapoğlu, 2-3 ay gibi kısa bir zamanda Iğdır, Tuzluca, Kağızman mıntıkalarında mevcut 

4000 pamuk müstahsilinin tamamına yakınını kooperatife kaydetmeyi başarmış ve 

böylece Iğdır Pamuk Tarım Satış Kooperatifi kurulmuştur. Teşkilatın böyle süratle 

yayılmasında hiç şüphesiz ki köylünün kooperatiflere gösterdiği rağbet de önemli bir 

faktördür.17 Fakat Iğdır’da bulunan yerel pamuk tüccarları Kasapoğlu’nun kazaya 

gelmesinden hiç de memnun olmamışlardır. Kooperatifin kurulma aşamasında Iğdır 

Halkevinde yapılan toplantıda yaşananlar, bu tespiti doğrular niteliktedir. Toplantıda ilk 

sözü alan ve konuşmaya başlayan Kasapoğlu tüccarlara hitaben, “Azizim, siz aramıza 

girmeseniz, ben köylü ile tamamen anlaşırım ve anlaştım da” sözlerine karşılık tüccardan, 

hazırcevaplılığı ve nüktedanlığı ile maruf olan bir zat Kasapoğlu’na şu şekilde cevap 

vermiştir: “bayım, biz senelerden beri köylü ile anlaşmışız. Siz bizim aramıza girdiniz. 

                                                                                                                                                                       
doğu illerinin mensucat ihtiyacı bu suretle karşılanmalıydı. Cumhuriyet Gazetesi, 9 
Ağustos 1937 

14 BCA, 030.10/ 71.468.3 
15 BCA, 030.10/ 71.468.3 
16 Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mart 1937 
17 “Iğdır Pamuğu”, Doğu Gazetesi, 2 Şubat 1938 
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Fabrikamız durdu, alış verişimiz daraldı. Bundan sonra ne yapacağız siz söyleyin”.18 

Görüldüğü üzere, yıllarca alışagelmiş olan düzenin bozulduğu gerekçesiyle Iğdır’da 

bulunan yerel pamuk tüccarları ve diğer aracılar Kasapoğlu’nun çalışmalarını eleştirmeye 

başlamışlardır. “Yeni çiğit pahalıdır. Ekim vakti geçmiştir. Bu yeni tohumlarda hastalık 

vardır.” Gibi dedikoduları yayarak çiftçilerin kooperatif çalışmalarına katılmalarını 

engellemek isteyen yerel esnafa karşılık Kasapoğlu, kendi gözü önünde vakum kamarada 

dezenfekte ettirdiği çiğitleri, günlük piyasadan %50 ucuza veresiye dağıtıyor, bir taraftan 

da vakit geçmiştir propagandasına kapılan köylünün ayağına giderek: “Arkadaş, şu 

Ağrı’nın bitişiğindeki dağı görüyor musunuz? Buna pamuk dağı derler. Sen bilmiyorsan 

dedene, o da bilmiyorsa ecdadının kemiklerini çıkar da onlara sor, pamuk dağının 

tepesinde gördüğün o kar parçası kalktıktan 10 gün sonraya kadar Sürmeli Çukur’unda 

pamuk ekilebilir” diyordu.19 

Şükrü Kasapoğlu’nun hummalı çalışmalarıyla kurulan ve kısa bir süre sonra 

teşkilatlanmaya başlayan kooperatif, bir taraftan 1937 yılı pamuklarını üreticilerden 

toplamaya başlamıştır. Zira birlikçe, ilkbaharda Sovyetlerden getirilen tohumlardan çok 

verimli ve yüksek kalitede bir mahsul elde edilmiş, ortakların getirdikleri pamuklar, üç 

sınıfa ayrılarak her cins için tespit olunan kıymet, geçen yıllarda tüccarın yaptığı alım 

kıymetinden %20 fazla olarak tespit edilmiştir. Ortaklara, teslim ettikleri pamuk 

kıymetinin %60’ı nispetinde avans verilmeye başlanmıştır. Ayrıca Taşburun ve 

Tuzluca’da pamuk temizleme fabrikası olmadığından, bu iki merkezde kooperatif 

tarafından birer fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Fabrikalar yapılıncaya kadar 

kooperatifler, toplayacakları çiğitli pamuğu kendi fabrikalarında temizledikten sonra 

birlik merkezi olan Iğdır’a göndermeleri sağlanmış, Iğdır’da ise birliğin eksperleri 

marifeti ile tasnif muamelesi yapıldıktan sonra buradaki fabrikada balya ve standart tipler 

vücuda getirilmiştir. Bu arada Iğdır’da inşası devam eden merkez fabrikası için gerekli 

hazırlıklar bitirilmiş ve fabrika, 29 Ekim 1937 günü Kasapoğlu tarafından açılmıştır. 

Böylece Iğdır merkezde 55 beygirlik dizel motora sahip bir fabrika faaliyete başlamıştır.20 

Fabrikanın da açılışıyla birlikte 1937 yılı pamuk mahsulü bir önceki yılın rekoltesini 

neredeyse ikiye katlayarak21 3 milyon tona ulaşmıştır.22 Elde edilen ürünün bu kadar çok 

                                                             
18 “Iğdır Pamuğu”, Doğu Gazetesi, 12 Birinci Kanun 1937 
19 “Iğdır Pamuğu”, Doğu Gazetesi, 3 Şubat 1938 
20 “Iğdır’da 1937 Pamuk Mahsulü Alındı” Doğu Gazetesi, 9 İkinci Teşrin 1937 

21 Cumhuriyet Gazetesi, 15 Aralık 1937 
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olmasının bir diğer nedeni de Rusya’dan alınan verimli pamuk tohumlarının 1937’de ilk 

defa kullanılması23 ve havaların müsait gitmesiydi. Havaların böylesine müsait gitmesi 

Iğdır halkı tarafından “Kasapoğlu’nun şansı” olarak nitelendirilmiştir. 24 Kurulduktan 1 

yıl sonra Iğdır Pamuk Tarım Satış Kooperatifi’nin emrinde ayrı ayrı 5 müessese, 7 çırçır 

ve 5 pres makinesi işlemekte, bu fabrikalardan uluslararası standart tiplere uygun olarak 

pamuk çıkarılmaktaydı.25 

Iğdır Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, kurulduktan hemen sonra bölgede etkisinin 

olumlu bir şekilde göstermeye başlamıştır. Zira daha önceleri ihracatı şahısların elinde 

iken, Almanya’da içinden taş ve çarık parçaları çıkan ve numuneye hiçbir suretle 

uymayan Iğdır pamuk balyaları, 1938 senesinde Almanya’nın takdir ve taleple karşıladığı 

bir mal haline gelmiş,26 Iğdır adı pamuk sayesinde, sınırları da aşarak Balkanlar’a hatta 

Avrupa’ya ulaşmıştır. Türkiye’de parçalara ayrılmış, numunesine sadık ve ambalajı 

muntazaman halde pamuk satan yegâne müessese haline gelen Iğdır Pamuk 

Kooperatifleri, Alman Arbitraj Dairesinin, Atina sergisinde takdirname kazanmaya 

muvaffak olmuştur. Kooperatif kuruluncaya kadar, pamuk hasadını iyisini kötüsüne, 

temizini kirlisine karıştırarak rastgele bir surette işleyen pamuk çiftçisi, kooperatifin 

telkini ile 1937 sonrasında ayrımı ve temizliği tarlada yapmaya başlamıştır.27  

1937 yılında kurulan Iğdır Pamuk Satış Kooperatifi, çalışma şekli bakımından 

önceki dönemlere göre daha profesyonel ve daha itinalı bir görünüm arz ediyordu. Bu 

konu ile ilgili olarak dönemin yerel basını şu bilgilere yer veriyordu: “Birlik 

muhasebesine girin ve 4 bin küsur ortaktan rastgele birinin adı ile soyadını söyleyin, bu 

ortağın cari ve geçen yıllara ait bütün hesabını size tam 10 dakikada çıkarıp versinler. 

Kooperatif bir hasat mevsiminde en az 8-10 defa teslimat yapar. Her teslimatta pamuklar 

sortlara (nevilere) göre ayrılır ve hesabı da ayrı gösterilir. Bu tesellüm işlerindeki 

pamuğun miktar ve çeşidine göre avans verilir. Avansı tevzii eden kredi kooperatifi 

ortağın borcuna mahsuben bundan münasip miktarda tevkifat yapar. Pamuk, fabrikada 

işlenir ve bu arada bir takım masraflar yapılır. Çiftçi gerek hayvanlarına yedirmek, 

                                                                                                                                                                       
22 “Kooperatiflere Yapılan Pamuk Tevziatı”, Kars Gazetesi, 25 Birinci Kanun 1937.  
23 Cihat Baban, “Bugün Iğdır Pamuğu Yarın Doğu’nun İpliği”, Doğu Gazetesi, 12 Birinci 
Kanun 1937 
24 “Iğdır’da Havalar ve Kasapoğlu Şansı”, Doğu Gazetesi, 29 Birinci Kanun 1937. 
25 Iğdır Pamuğu”, Doğu Gazetesi, 3 Şubat 1938 
26 “Iğdır Pamukçuluğu”, Kars Gazetesi, 24 Kasım 1943 
27 “Iğdır Pamuk Kooperatifleri”, Kars Gazetesi, 19 Eylül 1941  
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mahrukatta kullanmak gerekse ekim için yeni teslimatı nispetinde ve muhtelif fasılalarla 

kooperatife başvurarak pamuk çiğidi alır. İşte az evvel size 10’da dakikada çıkarılan 

hesap, böyle muğlâk, böyle girift ve cidden üzüntülü bir muamelenin kati bir ifadesidir. 

Ve bu şekildeki 4 bin küsur hesabı tanzim ve tedvir eden, Amerikan sistemi otomatik bir 

muhasebe cihazı değil, bir şef ve iki muavinden müteşekkil bir hesap elemanıdır. Böylece 

Iğdır pamuk çiftçisi, ziraat mevsiminin en kıymetli günlerini kooperatif kapılarında heder 

etmekten kurtulmuştur. Şimdi köylü, böyle bir iş için 5 defa değil sadece 1 defa 

kooperatife gelmektedir”.28 

1937 yılında kurulan ve ilk yıllarında bölgede faal bir halde çalışan Iğdır Pamuk 

Satış Kooperatifi, II Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik bunalımdan oldukça 

etkilenmiştir. Zira Iğdır pamuklarının en büyük alıcısı durumundaki Almanya ve Sovyet 

Rusya’nın29 savaşa girmesi Iğdır’da üretilen pamuğun elde kalmasına bu da zamanla 

rekoltelerde düşüşler yaşanmasına sebep olmuştur. Rekoltede yaşanan bu düşüşün başka 

sebepleri de vardı. Bunlardan en önemlileri şunlardır: 

● köylünün çeltik ekimine başlaması 

● sulamanın yetersiz oluşu 

● sıtma hastalığının yayılması 

● pamuk maliyet fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçinin arpa ve buğday 

ziraatına başlaması  

● kalitesiz tohum kullanılması  

● yeterli sayıda depo olmadığı için malların muhafaza edilememesi.30 

Görüldüğü gibi savaş yıllarının olağanüstü şartları Iğdır pamuk üreticilerinin farklı 

ürünleri ekmeye sevk etmiştir. Bu zorlu süreçte yaşanan ekmek buhranın önüne geçmek 

isteyen hükümet, Iğdır müstahsillerine pamuk yerine arpa ve buğday ekmelerini tavsiye 

etmişti. Zira daha önceleri Iğdır çiftçisi, pamuk, çeltik ve meyve gibi zengin ürünler 

karşısında kendi toprağına arpa bile ekmeye tenezzül etmezken ve mısırı yalnız çerez, 

çocuklara eğlence olsun diye bahçelerin etrafına ekerken 1941 yılı sonrasında, yüzlerce 

ton mısırı ne yapacağını düşünedurmaktaydı.31 Bu konu ile ilgili olarak dönemin yerel 

                                                             
28 “Iğdır Pamuk Kooperatifleri”, Kars Gazetesi, 29 Ağustos 1941  
29  Sovyet Rusya, Iğdır Pamuklarının en büyük alıcılarından biriydi. Zira 1935 yılında 32.000 
kilo pamuk, Rusya’ya gönderilmek üzere Trabzon’da depo edilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi, 
20 Şubat 1935 
30 “Iğdır Pamuk Kooperatifleri”, Kars Gazetesi, 19 Eylül 1941  
31 “Iğdır Pamukçuluğu”, Kars Gazetesi, 24 Kasım 1943 
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basınında çıkan bir haberde şu bilgilere yer veriliyordu: “Çiftçinin hesabı çok kere kendisi 

için masa başında yapılan hesaptan daha isabetli oluyor. Onun da bu hesap bilirliğinin 

Iğdır’da kolayca müşahede edebiliyoruz. Son dünya buhranına takaddüm eden yıllarda 

kilosu 2 kuruştan satılan buğdayın, 60 paradan satılan arpanın yanı başında taranmamış 

pamuğun kilosu 45-55 kuruş idi. Ve pamuğun bu cömertliği karşısında köylü pek haklı 

olarak kadını ve çocuğu ile birlikte emeğinin mühim kısmını pamuğa verirdi. Derken 

harp patladı. Her şeyde olduğu gibi toprak mahsullerinde de fiyat yükselişi baş 

döndürücü bir hız almıştır. Bu hıza uymayan veya uydurulamayan pamuktu. Başka yerler 

bilinmez ama Iğdır’da çiftçiye getireceği kar bakımından arpa ile boy ölçüşemeyecek 

derecede nankörleşen pamuğu Iğdır çiftçisi terk etmiştir. Ve bu hadise, sanayileşme 

sahası günden güne genişleyen memleketimiz için bir zaradır. Arpa’yı Göle’de 

yetiştirebiliyoruz, fakat pamuk için yurdun her tarafında bir Iğdır bulmak imkânsızdır.”32  

Savaş yıllarında gerileyen pamuk üretimini canlandırmak isteyen Iğdır Pamuk 

Tarım Satış Kooperatifi, kazada yetişen pamuğun rekoltesindeki düşüşü engellemek 

amacıyla bazı hamleler yapmıştır. Bu hamlelerden ilki kaliteli tohum getirme konusunda 

yapılmıştır. Zira 1941 yılında Ziraat Vekâleti Amerika’dan getirtilen, Amerikan Akala’sı 

tohumunu Iğdır’a göndereceğini beyan etmiş,33 ardından 1943 yılında Nazilli Pamuk 

istasyonundan gönderilen 40 ton orijinal Akala tohumu ücretsiz olarak halka 

dağıtılmıştır.34  

Bu dönemde yapılan ikinci hamle, Iğdır’a getirilen tarım makineleridir. Bu 

dönemde diğer pamuk yetiştirilen bölgelerde olduğu gibi Iğdır’da da görülen 

makineleşme süreci kapsamında Ziraat Vekâleti, pamuk üreticilerini elle pamuk çapası 

yapmaktan kurtarmak yönünde bir dizi adımlar atmaya başlamıştır. Böylece hem köylü 

zahmetli ve külfetli bir işten kurtarılacak hem de mahsulün randımanı artırılarak ve 

üretim masrafı düşürülecekti.35 Alınan bu kararın sonrasında 1944 yılının ilk günlerinde 

100 pulluğun Iğdır’a gönderilmesine karar verilmiş, daha önceden getirilen pulluklardan 

başka ayrıca vilayet ihtiyacı için numune pullukla birlikte tırmık ve çayır biçme 

makineleri de satın alınarak Iğdır’a sevk edilmiştir.36 

                                                             
32 “Iğdır Pamukçuluğu”, Kars Gazetesi, 24 Kasım 1943 
33  “Iğdır’da Pamuk Ekimi”, Kars Gazetesi, 29 Haziran 1941 
34 “20 Yılında Kars’ta Zirai Kalkınma”,Kars Gazetesi, 29 Ekim 1943  
 35 “Iğdır’da Makine İle Pamuk Ekimi” Kars Gazetesi, 29 Haziran 1941 
36 “ Pulluk-Tırmık ve Çayır Biçme Makinesi Geliyor”, Kars Gazetesi, 13 Ocak 1944 
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Kooperatifçilik sahasında bu gelişmeler yaşanırken Iğdır’da pamuk ziraatını 

etkileyen faktörlerden biri de hiç kuşkusuz Iğdır Ovası’nın sulanması meselesiydi.  

Iğdır Ovasının Sulanması ve Serdarabad Barajı Meselesi 

 Iğdır Ovası, yaklaşık 50 bin hektar genişliğinde olup Türk ve Rus hudutlarını 

teşkil eden Aras Nehri, dar bir boğazdan geçtikten sonra Karakale civarında bu ovaya 

girmektedir.  Türk Hükümeti, Iğdır Ovası’nın tarımsal potansiyelini daha üst seviyeye 

çıkarmak ve Sovyetler ile Türkiye’yi ayıran Aras Nehri’nin Iğdır Ovası’nın sulanmasında 

kullanılması amacıyla 8 Ocak 1927 tarihinde Sovyetler Birliği ile bir anlaşma 

imzalamıştır. Bu anlaşma ile Aras Nehri üzerinde bir baraj yapılmasına karar 

verilmiştir.37  

Sovyetler Birliği ile yapılan ve Sular İtilafnamesi adı verilen bu anlaşmanın 

maddeleri şu şekildeydi:  

Birinci Madde: 8 Kânunusani 1927 tarihinde Kars’ta akdedilmiş olup Türkiye 

Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı hudutlarım teşkil eyleyen nehir, 

çay ve derelerden istifadeye mütedair bulunan mukavelenamenin beşinci maddesi 

mucibince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı 

Hükümetine Hükümet-i müşarileyha tarafından inşa edilmekte olan Serdarabad Kanalı 

için Aras Nehri üzerinden ve Karakale köprüsünden nehrin membaına doğru 750 metre 

mesafe dâhilinde Serdarabad’da bir baraj yapmak hakkını bahşeder. Bu maksatla 

Sosyalist Şuralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti, Aras Nehri’nin Türkiye 

Cumhuriyetine ait olan sahilinde lâzım gelen keşif ameliyatı ile baraj inşaatı ameliyatını 

yapmağa mezundur. Barajın tipi işbu protokole merbut muhtasar plâna göre tespit 

edilmiştir.  

İkinci Madde: Aras Nehri’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan sahilindeki keşif 

ameliyesinin yapılacağı mıntıka ile baraj inşaatının yapılması için lâzım gelen satıh 

aşağıdaki ebat ile tespit edilmiştir: 

1 - Keşif mıntıkasının Karakale köprüsünden itibaren membaı cihetine doğru 

uzunluğu 1400; genişliği 80 metre. 

                                                             
37 Çağatay Benhür, “Stalin Dönemi Türk-Rus İlişkileri (1924-1953), Basılmamış Doktora 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Bilim Dalı, Konya 2008,s.137 
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2 - Baraj inşası sathının uzunluğu aynı noktadan itibaren 800 metre, genişliği 150 

metredir.38  

Bu anlaşma ile taraflar ortak su kaynaklarını eşit olarak kullanmayı, suyollarında 

ticari faaliyetleri düzenlemeyi ve su kaynaklarında gerçekleştirilecek baraj vb. faaliyetleri 

diğer tarafa bildirmeyi ve işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. Türkiye adına Fahri, 

Vehbi, Hasan ve Cemal Beylerin, Sovyetler Birliği adına Karklin, Kalandatse ve 

Sadunts’un imzaladığı protokol ayrıca sınır hayvancılığını ve su kaynaklarından sürülerin 

yararlanması meselesini de belirli bir düzene getirmiş ve bu konuda da çeşitli maddeler 

kabul edilmiştir.39   

Iğdır Ovası’nın sulanması amacıyla yapımına başlanan Serdarabad Barajı’nın açılış 

töreni 1930 yılının son günlerinde yapılmıştır.  Açılış töreninin ardından Sovyetlerin, 

Türk yetkililere göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Sovyet yetkililer ve hudut 

komutanları 6 Aralık 1930 tarihinde Kars’a davet edilmişlerdir.40 

Türkiye Cumhuriyeti, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile hayata geçirilen 

Serdarabad Barajı’na büyük ehemmiyet vermiştir. Zira Türk Hükümeti, bu baraj 

sayesinde Iğdır Ovası’nın sulanacağını ve böylece ovanın veriminin artacağını 

düşünmekteydi. 1935 yılında doğu gezisine çıkan İsmet İnönü de ünlü doğu raporunda, 

Iğdır Ovası ve Serdarabad Barajı ile ilgili şu değerlendirmeleri yapmıştır: “Iğdır 

Ovası’nın diğer büyük meselesi de Aras Nehri’nden sulama işidir. Aras Nehri’nin yarı 

suyu ahden bize aittir. Biz bu yarı sudan iptidaî harklarla istifade etmeğe çalışıyoruz. 

Ruslar, Aras üzerindeki bentten büyük bir kanala su alıyorlar Ve bu kanaldan ovayı 

suluyorlar. Aynı tertip bizim tarafta olmadığı için halk pek sızlanıyor. Karakale’deki 

Serdarabad Barajı’nı, Türkiye ve Rusya toprağında Ermeni Başvekil Muavini ve Ziraat 

Nazırı ve işletme mühendisleri ile beraber tetkik ettik. Bent, her iki memleket hesabına 

yapılmıştır. Bu durumda biz kendi hesabımızı borçlu bulunuyoruz. Bendin Rus tarafında 

su alacak ve boşaltacak kapaklar yapılmıştır. Bu kapak tertibatı ve bir ana kanal bizim 

tarafta yoktur. Bunları yapmanın ne kadar para demek olduğunu tahmin edecek bir 

istinat malûmatı bulamadım. Kapaklar için yetmiş; seksen bin liradan bahsettiler. 

Kanalla beraber hepsi bir iki yüz bin lira içindedir. Bu masrafları dönüm başına bir 

sulama ücreti alarak halka ödetmek mümkündür. Bu halde iş, Ziraat Bankası ile bir malî 
                                                             

38 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre II, İçtima Senesi: IV, Cilt:33, s. 591-592 
39 T.C. Resmi Gazete, 3 Ağustos 1927 
40 BCA, 030.10/248.675.29 
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ve taahhüt tertibine taallûk ediyor denebilir. Asıl mesele inşaatı hangi mühendisin, hangi 

malzeme ile yapabileceğidir. Suyun doğru taksim olunması gibi nazik bir hudut 

meselesini Ruslarla beraber halletmekte isabet ederiz zannederim. Zaten çimento, demir 

malzemesi ancak Rusya’dan alınabilir. Aras Kanalı’nın yapılması bizim yalnız iktisadî 

menfaatimiz değil, halka karşı siyasî vazifemizdir. Meseleye acele temas etmek 

zorundayız.”41 

İnönü’nün de belirttiği gibi Iğdır Ovası’nın sulanması işine oldukça önem veren 

hükümet, 1936 yılında bu konuda bir rapor daha hazırlamıştır. Hazırlanan raporda bu 

konu ile ilgili şunlar ifade edilmiştir: “…Şu halde barajdan bir tünel vasıtasıyla suyun 

ovaya alınması işinin iyi bir netice verebilmesi aynı zamanda ovada fenni bir sulama 

şebekesinin de yapılması hakikatini meydana koymaktadır. Bunu yapmak için bütün 

ovanın muntazam haritasının alınması ve bu harita üzerinde yeni sulama şebekesinin 

çizilerek buna göre ıslahatın yapılması icap eder ki buna ait bütün masraf sulanacak 

saha 20.000 hektar olduğuna göre tahminen 3,5 milyon liradır. Bu hale göre Iğdır 

Ovası’nın sulanması meselesi barajdaki nısıf hisseye iştirak etmek, tünel ve yarma ile 

barajdan su almak ve ovada da fenni sulama şebekesi tesis etmek suretiyle ehemmiyetli 

bir su mevzuu olarak karşımıza çıkmaktadır”42 

Bu rapor üzerine harekete geçen Nafıa Vekâleti, 1937 yılında bu konuda bazı 

adımlar atmıştır. Vekâlet ovadaki sulama meselesini, öncelikle yapılacak olan tünel ve 

yarma ile ardından yapılacak olan sulama tesisatı vasıtasıyla yapmayı uygun görmüş ve 

daha önce Erzincan Ovası ile ilgili etütler yapmış olan bir heyeti Iğdır’a göndermiştir. 

Toplam 31 milyon liralık bir proje olan bu sulama işi için geri kalan hiçbir masraftan da 

kaçınılmayacağı da ayrıca belirtilmiştir.43 

İnönü’den sonra başbakanlığa gelen Celal Bayar da İnönü gibi bu projenin 

öneminin farkındaydı. 1937 yılının hükümet programına dahi giren ve öncelik verileceği 

vaat edilen44 bu mesele, 1939 yılında II Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile ikinci plana 

atılmıştır. Üstelik savaş yıllarında Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulması ile birlikte Iğdır 

Ovası bu barajdan istifa edemediği gibi Sovyet Hükümeti de bazı bahanelerle Türk 

                                                             
41 http://www.dogubayazithalkinsesi.com.tr/haber/246/il-destegi-inonu-raporu1.html.  
42 BCA, 030.10/158.110.2 
43 BCA, 030.10/ 185.276.9 
44 “Iğdır Barajı Hükümetin Ön Safa Aldığı Bir Davadır”, Doğu Gazetesi, 4 Ocak 1938 
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tarafına su vermemeye başlamıştır.45 Oysa daha savaş patlak vermeden 30 Mayıs 1938 

tarihinde imzalanan protokol gereğince iki hükümet, Serdarabad Barajı nedeniyle kontrol 

altına alınan Aras Nehri sularından ortak ve sistemli şekilde kullanılmayı kabul 

etmişlerdi.46 Savaş yıllarında gerilen Türk-Sovyet ilişkileri ve bunun doğurduğu barajın 

ortak kullanılması meselesi zamanla TBMM’nin de gündemine gelmiştir. 

Bu problemlerle ilgili olarak 1949 yılında TBMM’de yapılan görüşmelerde Kars 

Milletvekili Hüsamettin Tuğaç, Serdarabad Barajı ile ilgili bir soru önergesi vermiştir. 

Tuğaç, bu önergede Başbakan’a hitaben şu soruları dile getirmiştir: 

“Kars’ın Iğdır İlçesinde Sovyet Rusya topraklarıyla sınırımızı teşkil eden Aras 

Nehri üzerinde 1927 Anlaşması gereğince yapılmış olan Serdarabad Barajından, bizim 

topraklarımız faydalanamamıştır. Başbakandan bu konuda aşağıdaki sorulara sözlü 

cevap vermesini saygılarımla dilerim:  

1. Anlaşma gereğince barajın temin ettiği sudan yarı yarıya istifademiz icap 

ederken, şimdiye kadar bu cihetin sağlanamamış olmasının sebepleri nelerdir?  

2. Anlaşma mucibince ödenmesi gereken paranın 1950 senesinde temini için ne 

tedbir alınmıştır ve ne düşünülmektedir?  

3. Tarafımızdan yerine getirilmesi gereken taahhütler sağlandığı takdirde dahi 

mukabil taraf müşkülât çıkarmakta devam eder ve taahhüdünü yapmazsa, bu takdirde 

hükümetçe ne gibi çarelere başvurmak düşünülebilir?”47 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tuğaç’ın sorduğu sorulara başbakan adına cevap 

veren Dış İşleri Bakanı Necmettin Sadak, Serdarabad Barajı ile ilgili iki taraf arasında 

yaşanan sorunları şu şekilde sıralamıştır:  

“Sovyet Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti hudutları arasında Aras Nehri üzerinde 

1927 senesinde bir baraj inşa edilmiştir. Daha doğrusu o sene inşasına başlanmıştır. 

Sovyet Rusya ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanan bir Sulama Mukavelesi mucibince 

bu barajın inşa ve tamir masraflarını Sovyet Hükümeti temin edecek ve bilâhare bu 

masrafın yarısını Türkiye tediye edecektir. Bu şartlar dâhilinde her iki toprak da sulama 

işinden istifade edecekti. 1937 yılında Sovyet Rusya Hükümeti, bu barajın inşa ve tamiri 

işinde Türkiye hissesine düşen miktarın bir milyon ruble olduğunu bildirmiş. O zaman bu 

para tediye edilememiş, araya savaş girmiştir.  Harp esnasında bu borcumuzun Türk 
                                                             

45 “Iğdır Ovasının Sulanması Projesi”, Pamukova Gazetesi, 14 Mart 1955 
46 BCA, 030.10/83.47.19 
47 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplantı:4, Cilt:22, Ankara 1950 
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parasıyla veya mal ile tediyesi düşünülmüş, bu konuşmalardan da bir netice çıkmadığı 

için hissemiz tediye edilememiştir. Son defa Sovyet Rusya Hükümet’ine borcumuzun 

miktarı sorulduğu zaman, Sovyet Hükümeti, bu borcumuzun, tediyesinin zaruri olduğu 

cevabını vermiştir. Hükümet, Bayındırlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı verilen fiyatı 

fahiş bulmuşlar ve tediye etmemişlerdir. Yakında Sovyet Rusya Hükümetine Hükümetimiz 

tekliflerini yapacak ve bir tesviye şekli bulunacaktır. O zaman Hükümet, Millet 

Meclisinden bu tediye için lâzım gelen tahsisatı isteyecektir ve bu suretle hissemizi 

ödeyeceğiz. Hissemizi ödediğimiz takdirde karşı taraf müşkülât çıkarır mı diye bir sual 

vardır. Hiç şüphesiz ki, bizim evvelâ taahhüdümüzü yerine getirmemiz şarttır.”48  

 Sovyet Hükümeti ile Serdarabad Barajı’nın kullanılması konusunda yaşanan 

sorunları en açık bir şekilde ifade eden Dış İşleri Bakanı Necmettin Sadak’ın sözlerine 

karşılık veren Kars Milletvekili Hüsamettin Tuğaç, barajın Iğdır ve Türkiye için son 

derece önemli bir sorun olduğunu, bu meselesinin, yalnız iktisadi bir sorun olmadığını 

belirtmiş meselenin sosyo-politik boyutları olduğunu dile getirmiştir. Tuğaç’a göre Iğdır, 

Mısır’a benzeyen bir yerdi Aras Nehri ise Nil gibi feyiz ve bereket kaynağıydı. Böyle 

olduğu halde 20 seneden beri Sovyet Rusya, bu barajdan mükemmelen istifade ettiği 

halde Türk toprakları bu barajdan yeterince istifade edemiyordu.49 

Barajdan yararlanılması noktasında gelinen durumu oldukça açık bir şekilde ifade 

eden Kars Milletvekili Hüsamettin Tuğaç, sözlerine şu şekilde devam etmiştir: “İşin 

acıklı tarafı şudur: toprağın suya en ziyade muhtaç olduğu aylarda nehir civarına çıkan 

olan köyler kendi gayretleri ve kendi vasıtalarıyla nehrin kuru olan yatağına daha 

doğrusu barajdan artan suyun önüne çakıldan ve çalıdan bir takım muvakkat setler 

yaparlar, su biraz kabarıp mevcut kanala ve ovaya su gelmeye başlayınca baraja hâkim 

olan el faaliyete geçer ve güya barajın temizlenmesi icap ediyormuş gibi kapaklar açılır 

ve nehir yatağına bol su bırakılır. Bu suretle köylünün setleri de sular tarafından 

süpürülür, götürülür. Temmuz ve Ağustos aylarını tasavvur buyurunuz. Pamuk suya 

muhtaçtır, etraf yanmaktadır. Böyle bir zamanda sistematik bir şekilde bu hareketin 

devamı elbette dikkati celp edecek bir meseledir.”50 

Görüldüğü gibi 1927 yılında büyük ümitlerle başlanan Serdarabad Barajı ve bu 

barajın ortak kullanılması meselesi, iki ülke arasında yaşanan mali ve siyasi sıkıntılar 
                                                             

48 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplantı:4, Cilt:22, Ankara 1950 
49 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplantı:4, Cilt:22, Ankara 1950 
50 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplantı:4, Cilt:22, Ankara 1950 
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sebebiyle 1949 yılına gelindiğinde dahi halledilememiştir. 1950 yılında iktidara gelen ve 

ilk yılarında önemli bir tarımsal kalkınma hedefini kendisine hedef olarak belirleyen 

Demokrat Parti İktidarı,51 yıllarca çözülemeyen bu soruna el atmak mecburiyetinde 

kalmıştır. Yapılan ikili görüşmelerin ardından Türk Hükümeti, Iğdır Ovası’nın iktisaden 

kalkınmasında mühim bir rol oynayacak olan Serdarabad Barajından daimi surette 

istifade edebilmek maksadıyla Sovyet Hükümeti emrine, Amerikan Milli Bankasına 449 

bin dolar yatırılması şartını kabul etmiştir. Anlaşmaya imza koyan yetkililer, pamuk ve 

buğday hazinesi olan Iğdır Ovası’nda üretimin artacağını ve Sovyet Hükümeti’ne 

ödenmesi kabul edilen paranın birkaç yıl içinde amorti edileceğini ifade etmişleridir.52 

 Türk Hükümetinin müteaddit temas ve ısrarları üzerine 1953 yılında Sovyetler 

Birliği’nin anlaşmaya rıza göstermesinin ardından53 Türk Hükümeti hemen harekete 

geçerek Iğdır’a bir heyet göndermiştir. Iğdır’a giderek Serdarabad Barajından elektrik 

enerjisi elde etmek amacıyla etüt hazırlıklarına başlayan heyet, Kiti mıntıkasında 

yapılacak hidroelektrik santralından elde edilecek 1400-2000 kilovat enerji ile kurulması 

düşünülen iplik fabrikasının da işletilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır.54 Bundan 

hemen sonra barajın Türkiye’ye ait kısmı teslim alınarak kapıları takılmış ve müteahhit 

Ragıp Hacaloğlu tarafından barajın noksan tarafları da ikmal edilmiştir. Kiti civarındaki 

toplama havuzundan itibaren ovanın Karasu bölgesine kadar olan kısmını sulayacak kanal 

projeleri ile sulama haritası bir seneye yakın bir çalışma sonunda sular idaresi tarafından 

hazırlanarak, Bayındırlık Vekâletine tevdi edilmiş, 3.200.000 lira tutarındaki bu muazzam 

işin bu suretle ihale edilmesine karar verilmiştir.55 

 

 SONUÇ  

 Sürmeli Çukur’u adı ile tanınan ve doğunun en verimli arazilerinden birine sahip 

olan Iğdır’ın, cumhuriyetin ilk yıllarında bu özelliğinden faydalanılması amacıyla bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Cumhuriyet Hükümetleri, Iğdır’daki pamuk üretim miktarının 

artırılması için köylüye kaliteli tohum dağıtma, kazada bir banka şubesi açarak köylülerin 

                                                             
51 Demokrat Parti’nin tarım politikasıyla ilgili daha fazla bilgi için bknz. Mustafa Albayrak, 

Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara 2004.  
52 Milliyet Gazetesi, 15 Eylül 1953  
53 Cumhuriyet Gazetesi, 15 Eylül 1953 
54 “Serdarabad Barajından Elektrik”, Pamukova Gazetesi, 29 Kasım 1954  
55 “Iğdır Ovasının Sulanması Projesi” Pamukova Gazetesi, 14 Mart 1955  
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finans işlerini düzenleme gibi bazı adımlar atmıştır. Bunun haricinde Iğdır’da daha önce 

dağınık bir şekilde yapılan pamuk ziraatını bir düzene sokma, pamuğun satışı için 

pazarlar bulma ve köylüyü aracı ve esnafların elinden kurtarmak amacıyla özellikle 1935 

yılında bölgeyi ziyaret eden Celal Bayar’ın tavsiyesi ve Üçüncü Umum Müfettişliğin 

desteği ile 1937 yılında Iğdır’da bir Pamuk Tarım Satış Kooperatifi kurulmuştur. 

Kooperatifin kurulması işi ile ilgilenen ve bölgede kalıcı izler bırakan Şükrü Kasapoğlu, 

kazada 4 bine yakın köylüyü kooperatife üye yaparak, başarılı bir netice elde etmiştir. 

Fakat II Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye çıkardığı ağır fatura, Iğdır’da yapılan tarımsal 

faaliyetleri de olumsuz etkilemiştir. Öncelikle Iğdır pamuklarının en büyük alıcısı olan 

Almanya ve Sovyetler Birliği’nin56 savaşa girmesi pamuğun satıldığı mahreçleri 

daraltmıştır. Daha sonra Iğdır halkı, hükümetin de baskısıyla pamuk yerine o günlerde 

daha büyük öneme sahip mısır ve buğday ekmeye yönlendirilmiştir. Bu durum giderek 

halkı, kooperatiften soğutmuş ve kooperatif giderek zayıflamıştır.  

Iğdır’da bu radikal adımları atan hükümetin ikinci hedefi, Iğdır pamuklarının 

değerlendirilmesi amacıyla doğuda bir iplik fabrikası kurmaktı. Özellikle Erzurum ve 

Trabzon’da kurulması düşünülen bu proje için çeşitli çalışmalar yapılmış, planlar 

hazırlanmış fakat kurulması düşünülen bu fabrika, özellikle II Dünya Savaşı’nın da araya 

girmesiyle ortaya çıkan mali buhran sebebiyle bir türlü hayata geçirilememiştir.  

Iğdır pamuğu ve diğer ürünlerin üretimini artırmayı düşünen hükümet, üçüncü 

adım olarak Iğdır Ovası’nın sulanması işine el atmıştır. Bu konuda cumhuriyetin daha ilk 

yıllarında Sovyetlerle yapılan anlaşma ile kurulan Serdarabad Barajı’ndan yararlanmak 

isteyen Türk Hükümeti, 1927 yılında yapılan anlaşmanın mali yükümlülüklerini tam 

anlamıyla yerine getirmediğinden dolayı barajdan yeterli oranda istifade edememiştir. 

Türkiye’nin barajla ilgili taahhütlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini gören 

Sovyetler de baraja gelen suyu istediği gibi kendi tasarrufuna almıştır. Bu konuya çözüm 

getirmek için 1950 sonrasında başlayan görüşmeler 1953 yılında sonuçlanmış ve iki taraf 

bir protokol imzalamıştır. Bu arada Türk tarafı da daha önce ödeyemediği baraj 

masraflarını ödemek zorunda kalmıştır.   

Görüldüğü üzere cumhuriyetin ilk yıllarında Iğdır Ovası’nın sulanması ve pamuk 

üretiminin artırılması amacıyla bazı çalışmalar yapılmıştır. Fakat tüm bu iyi niyetli 
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çalışmalara rağmen 1950 sonrasına gelindiğinde dahi bu konuda istenen sonuç elde 

edilememiştir. 
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CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KARS’TA TİYATRO FAALİYETLERİ 

VE AZERİ KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ 

 

                                                                                                        AYDAN GÜRLÜYER 

 

ÖZET 

Yüzyıllarca varlığını devam ettiren ve dünya tarihi içerisinde önemli bir yeri olan 

Osmanlı Devleti, ömrünü tamamlayıp da tarihteki yerini alınca, yerine çok büyük zorluklar 

aşılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. I. Dünya Savaşı’nın yıkımlarına ve 

kayıplarına rağmen, işgallere karşı hem askeri hem de siyasi yönden büyük bir başarı 

gösterildi. Kurulan yeni devletin yönetim şeklinin belirlenmesinden sonra, ülkenin 

yapılanmasına çalışıldı. Bu alandaki çabalar ve mücadele de oldukça çetin ve yorucu oldu. 

Askeri, siyasi ve idari açıdan yeni teşkilatların kurulması ve sosyo-kültürel açıdan var olan 

eksiklerin giderilmesi gerekiyordu. Bu nedenle; Türk Ocakları, Halkevleri, Köy Enstitüleri 

ve diğer kültür-sanat kurumlarının yardımı ile halkın eğitimine büyük önem verildi. Ayrıca 

eğitimli ve yetişmiş kişilerin çok büyük bir çoğunluğunun savaşlarda kaybedilmesi, halkın 

okuma oranının çok düşük seviyede olması, Cumhuriyet sonrasında yetişkinlerin de eğitim 

sistemine dâhil edilmesi gereğini doğurdu. Çocukların yanı sıra yetişkinlere de eğitim 

verildiği bu dönemde, Türk dilinin doğru kullanılmasına ve yeni alfabe ile birlikte okuma 

yazmanın yaygınlaştırılmasına uğraşıldı. Bunun için de Akşam Sanat Okulları başta olmak 

üzere birçok okul açıldı. 

 1878–1918 yılları arasında kırk yıl boyunca Rusya hâkimiyetinde kalan Kars ilinde, 

Ruslar bilinçli olarak Kars bölgesinde yaşayan halkı, eğitimde geri bıraktılar. Bu eğitim 

eksikliği, daha sonra Ermeni işgaline uğrayan şehrin milli bilinç oluşturma yönünden diğer 

illerden daha hızlı bir süreç takip etmesini gerektirdi. Bu doğrultuda Kars’ta Cumhuriyet’le 

birlikte bilinçli bir şekilde kültür ve sanat faaliyetleri başladı; aktif bir sosyal hayat yaşandı. 

Anadolu’daki birçok şehirden daha önce tiyatro ve sinemayla buluşan Kars halkının aydın 

bir kimlik taşımasında, sosyo-kültürel hayattaki önemli faaliyetlerin gerçekleşmesi etkili 

oldu.    

 

                                                             
 Tarih Öğretmeni. 



719 
 

Anahtar kelimeler: Kars’ta Tiyatro, Kars’ta Sanat, Kars Halkevi, Kars’ta Sosyal Hayat, 

Kültürel Faaliyetler.  

 

THEATRİCAL ACTİVİTİES İN KARS İN THE FİRST YEARS OF TURKİSH 

REPUBLİC AND THE EFFECT OF AZERBAİJAN CULTURE 

 

ABSTRACT 

When Ottoman State which perpetuatedits existence for centuries and has a great 

importance in the world history completed its life, Turkish Republic was founded in place 

of it by over coming major challenges. Despite the destruction and deprivation of World 

War I, a great success was achieved against occupation in both military and political fronts. 

It was attempted to structurethe country after defining the New State’s governance 

structure. Efforts and struggle in this area were also very tough and exhausting. It was 

needed to establish new organizations as militarily, politically and administratively and to 

eliminate existing socio- cultural deficiencies. There foreby the help of Turkish 

Associations, Folk Houses, Village Institutions and other cultural- arts institutions, public 

education was given out most importance. In addition, the vast majority of educated and 

trained people being lost in wars and people’s literacy rate to be very low caused adults to 

be subjected to education after announcement of Republic. Children as well as adults were 

given education during this period, it was endeavored to use accurate Turkish Language and 

to disseminate literacy with then new alphabet. For this purpose, Evening School of Arts 

and many schools were mainly opened.  

Between the years of 1878–1918 in there maining forty years of Russian 

domination in the province of Kars, the people living in Kars region were deliberately left 

illiterate and uneducated by Russians. This lack of education required the city which was 

occupied by Armenians to follow a faster process than other provinces in terms of creating 

the national consciousness. Accordingly, with the flourish of Republic it was seen that 

cultural- artistic activities and an active social life had deliberately occured in Kars. The 

fulfillment of significant activities in socio-cultural life had influence on people of Kars, 

who met with theatre and cinema before many cities in Anatolia,  to carry an intellectual 

identity. 
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Key words: Theater in Kars, Art in Kars, Kars Folk Houses, Social Life in Kars, Cultural 

Activities. 

 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KARS’TA TİYATRO FAALİYETLERİ VE 

AZERİ KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ 

 

Osmanlı tarihinde büyük önemi olan Elviye-i Selase’nin kilit noktalarından biri 

olan Kars’ın, coğrafi konumu itibariyle özel bir yeri olduğu muhakkaktır. Bu coğrafi 

konumuyla Kars, özellikle XIX. yy.’da Rusların tarihi emellerini gerçekleştirebilmeleri için 

sahip olmak istedikleri bir şehir konumuna geldi. Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan 1878 Berlin Antlaşması ile bölgeye 

hâkim olan Ruslar, Kars’ın zor bir döneme girmesine sebep oldu. Ruslar, kırk yıl devam 

eden bu süreçte gayrimüslim ahaliyi bu bölgeye getirterek şehirdeki Türk nüfusunu 

eritmeyi hedefledi. Hatta Rus yönetimi, o dönem Kars’tan göç edenlerin emlak ve 

arazilerine fazla para ödeyerek, bölgenin Türk kimliğini kaybetmesi için her yolu denedi.57 

Ruslar, bölgeden göç eden Türklerin yerlerine Khakhol, Dukhobor, Malakan58 gibi Rus 

kolonisi ile Kafkasya’dan çok sayıda Rum, Ermeni, Yezidi, Asurî gibi gayrimüslim ahaliyi 

getirtip Kars’a yerleştirdiler.59 

Rusların faaliyetleri sadece bu nüfus yerleştirmesiyle sınırlı kalmadı. Türk-İslam 

kültürünü yok etmek adına şehrin mimarisi de tahrip edildi. Türk mahalleler, camiler, 

medreseler, mezarlıklar ve abideler yıkılarak, bunların yerine Baltık mimarisiyle birçok 

yapı inşa edildi.60 Rus yönetimi, Kars’a egemen olduğu yıllarda halkın bilinçlenmesini 

engellemek ve halkı eğitim konusunda geri bırakmak amacıyla son derece acımasız bir 

politika takip etti. Dağıstan dâhil olmak üzere bütün Kafkasya’da en düşük bütçenin Kars 

                                                             
57  Esin Derinsu Dayı, Elviye-i Selase’de (Kars, Ardahan ve Batum) Milli Teşkilatlanma, 

Erzurum, 1997, s.8. 
58 “Malakanlar, Rus Ortadoks inancından farklı olarak kendilerine göre Tevrat ve İncil’in bir 

sentezi olan Güneş Kitabının temsil ettiği bir dini sisteme inanan Beyaz Rus kökenli etnik bir 
halktır.” Orhan Türkdoğan, Kars’ta Bir Etnik Grup Malakanların Toplumsal Yapısı, 
İstanbul, 2005, s.7–8;  Yavuz Aslan, “Milli Mücadele Döneminde Molokanlar (Malakanlar) 
Sorunu”,KARS, 2. Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz, s.198–220. 

59 M. Fahrettin Kırzıoğlu,  Kars Tarihi, I. Cilt, İstanbul, 1953, s.553.  
60 Selçuk Ural, “Yakınçağ’da Kars”, Kars, “Beyaz, Uykusuz, Uzakta”, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, 2006, s.110. 
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vilayetine ait olması, bu fikri destekler niteliktedir.61 Berlin Antlaşması ile bölgenin 

Rusların eline geçmesi, bu bölgede Türklere yönelik baskıların artmasına ve 1882 yılına 

kadar olan zamanda 82.000 Türk’ün Kars sancağından batıya göç etmesine sebep oldu.62 

Bölge insanı, hem Türk nüfusun azalması, hem de orada kalan Türk nüfusa yönelik baskılar 

nedeniyle zor günler yaşadı.  

1878–1918 yılları arasında Kars’a egemen olan Rusların BrestLitovsk Antlaşması63 

ile bu bölgeyi Osmanlı Devleti’ne devretmesine rağmen Kars, Mondros Mütarekesi ile 

yeniden elden çıktı.64 Kars, mütarekenin hemen sonrasında İngilizlerin desteğiyle bu sefer 

de Ermeni işgaline uğradı. Kazım Karabekir’in büyük çabalarıyla Ermenilere karşı 

yürütülen savaş, başarıyla sonuçlandı. Doğu cephesindeki bu başarı, Türk Kurtuluş Savaşı 

sırasında Türk halkına güven hissinin aşılanmasında ve daha sonrasında da Batı 

Cephesi’nin başarıya ulaşmasında önemli bir katkı sağladı.65 

Kars’ın düşman işgalinden kurtarılıp yapılan antlaşmalarla sınır güvenliği 

sağlanmasını66, tüm yurdun düşman işgalinden kurtarılması ve Cumhuriyet’in ilanı takip 

etti. Cumhuriyet döneminde ülke genelinde olduğu gibi Kars’ta da hızlı bir inkılâplaşma 

süreci başlatıldı. Çünkü şehrin Rus idaresindeki yıllarında ve sonrasındaki Ermeni işgali 

sırasında yaşadığı dönemde verilen kayıplar yüzünden ciddi sıkıntılar baş göstermişti. Şehir 

halkı, özellikle eğitim alanında çok geride bırakılmıştı.67 Cumhuriyet’in ilanı sonrası 

Kars’ta önem verilen konulardan biri ve belki de en önemlisi işte bu yüzden eğitim oldu. 

Ayrıca şehrin Ermeniler tarafından iki önemli yangınla tahrip edilmesi, imarı için etkili bir 

çalışmayı gerektirdi. İmar yönünden hızlı bir yapılanma ile şehre birçok yapı kazandırıldı. 

Eğitim düzeyinde gelişme sağlanması için okullar açıldı, halka milli bilinç kazandırıldı. 

Halka yönelik sportif faaliyetler düzenlendi. Bu sportif faaliyetler aracılığıyla halkın sosyal 

yaşamı güçlendirilmeye çalışıldı. Örneğin, Kars’ın bulunduğu bölgede iklimin müsait 
                                                             
61 “Rus maarifi, Kars Vilayetine 1898 yılı için sadece 5.808 altın ruble ayırdı.” İlber Ortaylı, 

“Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: IX, İstanbul, 1978, s.357. 
62 Dayı, Elviye-i Selase’de (Kars, Ardahan ve Batum) Milli Teşkilatlanma, s. 8. 
63Akdes Nimet Kurat, “Brest-Litovsk Müzakereleri ve Barışı ( 20 Aralık 1917–3 Mart 1918)”, 

Belleten, Cilt XXXI, Temmuz 1967, No:123, 1967, Ankara, s.367. 
64 Mete Tunçay, “Kars ve Kafkasya: 1917–1921”, KARS, 2. Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak 

Geleceğimiz, İstanbul, 2007, s.195. 
65 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt III, İstanbul, 1991, s.231–258. 
66 İhsan Çolak, “Moskova Antlaşmasına Giden Yol, Milli Mücadele Dönemi TBMM Bolşevik 

İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 49, Cilt XVII, Mart 2001. 
67 1878–1918 yılları arasında Kars’ta yalnızca bir doktor yüksek tahsil görürken, bir hukukçu ve 

bir de fen memuru orta tahsilini tamamladı, sadece 5 kişi orta mektebi bitirdi. Kars Yaylası, 
(Kars Lisesinden Yetişenler Cemiyeti Yayını), İstanbul, 1946, s.39. 
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olması nedeniyle, Kars’ta kışın kayak müsabakaları yapıldı, yazın ise Atlı Spor Kulübü 

faaliyete geçti. Halkın kayağa duyduğu ilgi nedeniyle şehrin beş kilometre batısına bir 

kayak evi yapıldı ve özellikle de Pazar günleri Kars halkının yoğun katıldığı bir aktiviteye 

dönüştü.68  Güçlü bir sosyal yaşamın var olduğu şehirde, insanların sosyal faaliyetlere 

yönelmesi, şehir halkının aydın bir kimliğe sahip olmasını sağladı. Kars halkının özverili 

çalışmaları ve kültürel çalışmalara önem vermesi, Kars’ın büyük şehirlere has bir kültürel 

yapıya kavuşmasını sağladı.   

 

1. Kars’ta Yapılan Tiyatro Çalışmaları 

 

Kars halkı, savaşların etkisiyle Kafkaslar bölgesinden çok fazla göç almıştı.69  Bu 

göçler, Kars’ın işgalden kurtuluş sonrasında da devam etti. Elviye-i Selase’den Rus 

baskısıyla göç eden insanların büyük bölümü, 1920’deki düşman işgalinden kurtuluş 

sonrasında, kendi topraklarına dönmek istediler. Özellikle de Gümrü Antlaşması sonrasında 

bu bölgeye Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan önemli sayıda muhacir geldi.70 

Bölgeye göç ile gelen kesimin kültürel anlamda gördükleri aktiviteleri uygulamaya 

başlamalarının da etkisiyle Kars, birçok Anadolu iline göre sinema, tiyatro, kıyafet baloları 

gibi birçok sosyal faaliyetle daha erken tanıştı. Gerek açılan eğitim kurumlarıyla yükselen 

eğitim seviyesi, gerekse de halkın kültürel faaliyetlere yoğun ilgi göstermesi, şehrin modern 

bir kimlik kazanmasını sağladı. 

Cumhuriyet’in ilanı sonrası kültürel açıdan gelişmenin gereği olarak, Kars’ta 

sanatla ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Diğer illerde de benzer çalışmalar yapılmasına 

rağmen Kars, bu çalışmalarda daha aktif bir şehir olarak ön plana çıktı. Amatör olmakla 

birlikte, yetenekli ve sanata gönül veren kişilerin çabalarıyla başlayan tiyatro faaliyeti, 

ileriki yıllarda daha da yoğun hale geldi.71 Bu yönüyle Kars, o dönemi Kars’ta yaşayan 

insanların yazdıkları anı türündeki kitaplara da konu olmuştur.72 

                                                             
68 Sadık Atay, Doğunun Kapısı Kars, İstanbul, 1946,  s.86. 
69 Mustafa Tanrıverdi, “1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı Sonrası Kafkasya’dan Anadolu’ya Göç 

Hareketi”, II. Uluslararası Kafkasya Tarih Sempozyumu, 15–17 Ekim 2008, Kars, 2009, s.535. 
70 Nebahat Oran Arslan, “Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin 

Durumu (1921–1945)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 35, Erzurum, 
2007, s.341–359.  

71 “1920’li, 30’lu, 60’lı yıllarda Üzeyir Hacibeyli’nin Fuzuli’nin operetlerinin, Leyla ve Mecnun, 
Meşhedi İbat ve Arşın Mal Alan adlı oyunların yerli aktris ve aktörler tarafından oynandığını 
hatırlarız. Özetle 80 yıl önce sahnelerinde operaların yer aldığı, sokaklarında kadın ve erkeklerin 
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Anadolu’nun genel durumu düşünüldüğünde, çok erken bir tarih olarak 

değerlendirebileceğimiz bir dönemde Kars’ta tiyatro faaliyetlerin başlaması, dikkat 

çekmektedir. Bu etkinliklerde aktif rol üstlenenlerin, göç sonrası şehre gelen kişiler olması, 

şehirden göç etmeden yaşamaya devam eden halkın yukarıda belirtilen olumsuz öğelerden 

etkilenmesiyle açıklanabilir. Özellikle Bakü’de düzenlenen tiyatro alanındaki çalışmalar, 

Kars’taki çalışmalara da örnek oluşturdu. Bu faaliyetleri başlatan kişilerin Kars’a gelmeden 

önceki yaşamlarında edindikleri deneyimler, tiyatro çalışmalarının müzikal içerikli olmasını 

sağladı. İlk olarak tiyatro ve müzik etkinliklerini başlatanlar, bu çalışmaları kişisel olarak 

değil, bir grup halinde gerçekleştirdiler.  

Muhaceret yıllarında Revan ve Gümrü’den göçen Türklerden; üçü kadın olmak 

üzere 18 kişiden oluşan bu grup, “Kars Türk Ocağı Temsil Kolu” adına akordeon-klarnet 

ve caz davulu gibi salon işi ve Azerbaycan’a özgü “tar” ve “def” gibi enstrümanlarla 

müzik ve tiyatro çalışmaları yapıyorlardı. Bu “Tuluatçı Tiyatro Heyeti”nin oynadığı tiyatro 

eserleri, Üzeyir Hacıbeyli’nin73 eserleri olan ve Azerbaycan’da çok sevilen “Arşın Mal 

Alan” ve “Meşhedi İbad” gibi müzikallerdi.74 Dönemin şartları içerisinde yeni oyunlar 

yazacak veya eserleri besteleyecek kişilerin yetişmesi zor olduğu için genellikle 

Azerbaycan’da sevilen ve oynanan eserlerin, çalışılarak sergilenmesi seçeneği tercih edildi. 

1922’den itibaren bu sanatçılar, “Leyla ile Mecnun”, “Kerem ile Aslı”, 

“Şahsenem”, “Köroğlu” gibi operalarla75; “O Olmasın Bu Olsun (Meşhedi İbat)”, “Evli 

İken Bekâr”, “Arşın Mal Alan” gibi operetleri76 sahnelediler.77 

Tağı (Takı) Oşenyüzen (Kör Tağı), Mehmet Hüseyin Berk, Tahir Ekinci, Terzi 

Mürtüz, Nadir Taşdemir, Settar Güldür, Gülperi Güldür, Hüseyin Ergun (Hüseyin Bala), 

                                                                                                                                                                       
birlikte paten yaptığı, kayak kaydığı memleketimizin aydınlık yapısıyla, çağdaş duruşuyla onur 
duyarız.” Neşe Doster, Kars Memleketim Benim, Babil Yayınları, İstanbul, 2005, s.12. 

72LudmilaDenisenko, Böyle Bir Kars, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2011.  
73 Bu eserlerin müellifi olan ve aynı zamanda Azerbaycan milli marşının da bestecisi de olan 

Üzeyir Hacıbeyli, yazdığı eserlerde toplumun sosyal görüntüsünü de yansıtmış, kadına bakış 
açısı hakkında fikir vermiştir. Erdoğan Uygur, “Üzeyir Hacıbeyli’nin O Olmasın, Bu Olsun 
Piyesinde Kadının Toplumdaki Yeri”Türk Kültür Dergisi, Azerbaycan, yıl 53, sayı 363, 31-35 
(2005). 

74 Fahrettin Kırzıoğlu, “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri” / Eylül-Ekim 1924, 50. Yıl Armağanı-
Erzurum ve Çevresi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Cilt: I, Atatürk Üniversitesi Basımevi, 
Erzurum, 1974, s.158. 

75Opera: Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Cilt II, Ankara, 1988, s.1112. 

76Operet: Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eseri. Türk Dil 
Kurumu Türkçe Sözlük, s.1112 

77  Erol Özaydın, Son Kurtarılan Şehir, II. Cilt, İstanbul, 2007,  s. 208. 
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Süleyman Gödekli adındaki bu kişiler tiyatro faaliyetlerini yürütürken, Abbas Akçaylı-tar, 

Seyit Ağdam-garmon, Kör İbrahim-davul ve Battal Aras ise klarnet çalma görevi 

üstlendiler.78 Edinilen kaynaklarda, bu yıllarda ismi ön plana çıkan TağıOşenyüzen ve 

Settar Güldür hakkında daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 

 

1.1. TağıOşenyüzen 

 

Kars’ta tiyatro faaliyetlerinin organizasyonunda en çok adı geçen kişilerden biri 

TağıOşenyüzen oldu. TağıOşenyüzen, Gümrü’nün Mollamusa Köyü eşrafından bir ailenin 

oğlu idi. Eğitimini yarım bırakan ve müzikle ilgilenen TağıOşenyüzen, Kars’ta “Artist 

Tağı” adıyla ün kazandı. Ayrıca bir gözünün kör olmasından dolayı halk arasında adı “Kör 

Tağı” olarak da biliniyordu. Kars’ta sanat çalışmalarını başlatan ve yön veren kişilerin 

başında gelmektedir.                                                                                                                                                                                            

9 Eylül 1922’de Yunanlılara karşı elde edilen Büyük Zafer sonrası İzmir’in düşman 

işgalinden kurtarılması üzerine tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da şenlikler düzenlendi. Tağı 

Bey, bu şenlikler sırasında yaptığı bestelerle halkın beğenisini kazandı.  

Cumhuriyet’in ilanı sonrası Kars’ta yaşanan en önemli gelişmelerden biri, 

Atatürk’ün şehre gelişi oldu. Atatürk; yanında eşi Latife Hanım ve beraberindeki grup 

eşliğinde 4 Ekim 1924 günü Erzurum’dan Sarıkamış’a, 6 Ekim 1924 Salı sabahı da Kars’a 

geldi.79 Kars halkının çok büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Atatürk, Kars’taki Türk 

Ocağı’nı80 da ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişi sırasında büyük bir 

karşılama töreni yapıldı, halk sokaklara çıkarak karşılama törenine katıldı, hatta Atatürk’ün 

çok hoşuna giden ve yine Azeri kültüründen izler taşıyan müzikli ve danslı gösteriler de 

tertiplendi.81 Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Ekim 1924’te Kars’a gelişi sırasında Kars Türk 

Ocağı, TağıOşenyüzen ve arkadaşlarından yeni türkü ve besteler rica etti.82 Atatürk’ün Kars 

                                                             
78 Erol Özaydın, “Kars’ta Tiyatro’nun Tarihçesi (Opera-Operet 1921–1957)” Serhat Kültür 

Tarih-Kültür-Haber Dergisi, Yıl: 6, Mayıs-Haziran, 2008, s.11. 
79Cumhuriyetimizin 75. Yılında Kars, Kars Valiliği, 1999, s.35. 
80 Cumhuriyet’in ilan edilmesi öncesinde yapılan önemli faaliyetlerden biri de şehir merkezleri ve 

ilçelerde Türk Ocakları şubelerinin açılması oldu. 1922–1923 yılları içinde 40 civarında Ocak 
açılarak faaliyete başladı. 1923 yılının Nisan ayında Sarıkamış Türk Ocağı, Ağustos ayında ise 
Kars Türk Ocağı açıldı. İbrahim Karaer, Türk Ocakları (1912–1931), Türk Yurdu Neşriyatı, 
Ankara, 1992, s.17. 

81Kırzıoğlu, “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri”, s.154–155. 
82 Türkan Narin, Kar Taneleri - Kars’tan Gerçek Hayat Hikâyeleri - , İstanbul, 2007, s.50. 
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Garı’nda karşılandığı sırada Tağı Bey ve arkadaşlarının sundukları zengin içerikli program, 

hem Atatürk ve beraberinde gelen heyet tarafından, hem de halk tarafından çok beğenildi.83 

Atatürk, programı çok beğendiği için bu grubu daha sonra Ankara’ya davet etti. 

Tağı Bey, bundan sonra da sanat faaliyetlerini yoğun olarak sürdürdü. Ancak 

çalışmalarından önemli bir gelir elde edemediği için maddi anlamda zor günler geçirdi ve 

bir türlü maddi sıkıntıdan kurtulamadı. 1935’te Suriye’ye tuluatçı takımı ile birlikte turneye 

çıktı. Şam ve Halep’ten döndükten sonra parasız kalan Tağı Bey, 1937’de Cumhuriyet 

Vapuru’nda iken, Trabzon önlerinde kendini Karadeniz’e atmak suretiyle intihar etti.84 

Gerek Tağı Bey’in intiharı, gerekse de o tarihlerde II. Dünya Savaşı’nın başlaması, bu 

tiyatro grubunun çalışmalarına ara vermesine yol açtı.85 

 

1.2. Settar Güldür 

 

Takı Oşenyüzen’le birlikte Kars’taki tiyatro faaliyetlerinde adından en çok söz 

ettiren kişi, Settar Güldür oldu. İl Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yer alan bilgilere göre 

doğum tarihi 01.07.1904 olan SettarGüldür’ün babasının adı Haydar, annesinin adı Zinnet, 

doğum yeri Külveren’dir. Bakü’deyken, kısa süreli bir tiyatro eğitimi aldı. Settar Güldür, 

Bakü’de bu eğitimi aldığı sırada, küçük tiyatro gruplarıyla köy ve kasabaları dolaşarak 

halkın bağımsızlık mücadelesine hazırlanmasını gördü ve bu olaydan çok etkilendi. 

Katıldığı tiyatro faaliyetleri ve müzik gruplarıyla halkın bütünleşebildiğini gördü. Settar 

Güldür de birçok muhacir gibi, güç şartlar altında Kars’a gelip yerleşti. Kars’a gelmesinden 

sonra, Bakü’de gördüğü sanat faaliyetlerinden yola çıkarak, Kars’ta çeşitli sanat 

etkinliklerini başlatan kişilerden biri oldu.  

Settar Güldür, İl Özel İdarede memur olarak görev yapmaya başladı. Bu görevini 

38 yıl sürdürdü. Memuriyet hayatını devam ettirirken, bir taraftan da gönüllü olarak 

Kars’taki tiyatro faaliyetlerini yürüttü. Settar Bey’in yerel basında geniş yer tutan tiyatro 

çalışmaları halk arasında “Artist Settar” olarak bilinmesinde etkili oldu. Settar Güldür, eşi 

                                                             
83Kırzıoğlu, “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri”,  s.158–159. 
84Kırzıoğlu, “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri”, s.158.  
85 Özaydın, “Kars’ta Tiyatro’nun Tarihçesi (Opera-Operet 1921–1957)”, s.11. 
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Gülperi Güldür ile birlikte Kars Türk Ocağı Temsil Kolu’ndan başlayarak, Kars Halkevi86 

ve daha sonrasında da Kars Halk Eğitim Merkezi’nde birçok çalışmaya katıldı.87 

6 Ekim 1924’te Atatürk’ün Kars’a gelişi sırasında, karşılama heyetinde bulunan ve 

Atatürk için müzikli gösteriler sunan grubun içinde TağıOşenyüzen’le birlikte Settar Güldür 

de yer aldı. Yıllar sonra Settar Güldür, Atatürk’ün Kars’a gelişi sırasında yaşadıklarından 

“Hayatımda gururla sakladığım en büyük hatıramdır.” diye bahseder.88 Gittiği diğer 

Anadolu illerinde böyle sanatsal bir faaliyete pek rastlamayan Atatürk, çok beğendiği bu 

grubu, Ankara’ya davet etti. Ankara’da şehir bahçesinde yer alan Karpiç Gazinosu’nda bir 

müddet yerli ve yabancı görevlilere gösteriler yapan bu toplulukta yer alan sanatçıların 

adları şunlardır:89 

                                                             
86 Kars Halkevi, 24 Şubat 1933’te Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Teşkilatı’nın ve Milli Emniyet 

Müfettişi Eyüp Saygın’ın çabaları sonucu kuruldu. Doğuş, 29 Ekim 1933, Sayı: 1, s. 6. 
Doğuş Dergisi, 1933 yılı ile 1951 yılları arasında aralıklarla yayın hayatına devam eden Kars 

Halkevi’nin çıkarmış olduğu bir dergidir. İlk sayısı yayınlandıktan sonra on dört yıl boyunca 
yayın yapan Doğuş Dergisi, 1938 sonbaharına kadar 41 sayı çıkarmıştır. KARS, Cumhuriyet 
Halk Partisi Halkevleri Bürosu Yayınları, Yeni Sabah Matbaası, İstanbul, 1943, s.80. 

 Erdal Aydoğan, “Doğu’da Bir Kültür Ocağı; Kars Halkevi”, Atatürk Üniversitesi, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Dergisi, Cilt: V, Sayı: 1, Ocak 2006, 
s.102. 

86 ARSLAN, Nebahat Oran,  “Türk Ocağından Halkevine Geçişte Bir Örnek: Kars Halkevi”, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1 Bahar 2008, s.40. 

Doğuş, 29 Ekim 1933, Sayı: 1, s. 6. 
87Kırzıoğlu, “Gazi’nin Kuzeydoğu Gezileri”,  s.159. 
88 “Garda büyük bir kalabalık ve coşku vardı. Türk Ocakları Temsil ve Musiki Kolu olarak Paşa’yı 

“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşıyla karşıladık. Azerbaycan Türklerinden Mehmet 
Türkel Bey tarafından büyük öndere ithaf edilen bu eser, daha sonra Türkiye’nin her köşesinde 
sevgiyle okundu. Aynı gün Kars Türk Ocağı Şubesi’ne gelen Mustafa Kemal’i, bu sefer sözleri 
Azerbaycan’ın büyük şairi Ahmet Cevat Bey’e, bestesi Üzeyir Hacıbeyli’ye ait olan “Çırpınırdın 
Karadeniz, Bakıp Türk’ün Bayrağına” şarkısıyla karşıladık. Akşam yemeğini müteakip, Türk 
Ocağı Temsil ve Musiki Grubu’nu huzuruna çağırdı. Başkanımız Hamit Ersöz Bey’in gözyaşları 
içinde yaptığı duygusal konuşmanın ardından Mustafa Kemal, faaliyetlerimizden duyduğu 
memnuniyeti ve Şeyh Şamil oyununu izlemek istediğini buyurdu. Dağıstanlı Adil ve Mirza 
Beyler, Gazi’nin isteği üzerine tam üç kez bu oyunu gerçek figürleriyle oynadılar. Kısa bir süre 
sonra Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara’ya çağrıldık. Karpiç Gazinosu’nda Atamızın ve 
maiyetinin huzurunda “Arşın Mal Alan” operetinden kısa bir bölüm ve Azerbaycan 
Folklorundan ve musikisinden örnekler sunduk.”  Hüryurt, 6 Ekim 2008, Yıl: 53, Sayı: 15.914 

Hüryurt Gazetesi: 1955 Eylül’ünden itibaren Kars’ta yayınlanan, günlük siyasi müstakil gazete. 
89 “Bu sanat topluluğu, Arşın Mal Alan ve Meşhedi İbat operetlerinden pasajlar sunuyor, Kafkas 

Lezginka dansları oynuyor ve koro halinde orkestra ile Mustafa Kemal’i şöyle uğurluyorlardı.  
Sensen Menim Ay’ım, Günüm, Hilalim 
Hami Seher Sensen Menim Kemal’im 
Çekerem Nazını Her Dem Ne Gadar Naz-ı Bac Olsan 
GurbanOllam Adına, Ay Uldız Bayrağına 
Seni Çok Çok Severem 
Goy Dolanım Başına Pervane Dek 
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“DANSÇILAR: Rüçhan Hanım, Azamet Hanım, Mirza Bey, Adil Bey, Nadir Bey, 

Murtaza Bey, Zeynel Abidin Bey, Mehmet Naki Bey, Abdil Hüseyin Bey. 

TİYATROCULAR: Settar Güldür, Hüseyin Berk, İsmail Başaran, Hüseyin Bala, 

Süleyman Gödekli. 

MÜZİSYENLER: Abbas Bey (tar), Seyit Bey (garmon), İsrafil Bey (klarnet), Kör 

İsmail Bey (nağara), Kompozitör TağıOşenyüzen Bey (kaval). 

Bu sanat topluluğu, “Arşın Mal Alan” ve “Meşhedi İbat” operetlerinden pasajlar 

sunuyor, Kafkas Lezginka dansları oynuyor ve orkestra eşliğinde koro ile şarkılar 

seslendiriyorlardı.” 

Kars’ta Settar Bey’le birlikte bu faaliyetleri sürdürenlerin hepsi amatör insanlardı. 

Hatta aralarında tüccar, gazeteci, öğretmen, memur, ev hanımı gibi farklı meslek 

gruplarından insanlar da bulunuyordu. Sergilenen oyunlarda, oyunculara rol dağıtımı ve 

oyunun yönetim işini genelde Settar Bey üstlendi. Zaman zaman Kars dışında da birçok 

gösteri düzenleyen grubun çalışmaları hep başarıyla izlendi ve yerel basında övüldü. Zorlu 

mücadele yıllarında büyük sıkıntılara maruz kalan Kars halkı için, müzikli sahne gösterileri 

çok yeni bir kavramdı. Bu kültürün Kars’a yerleşmesinin sağlanmasında Settar Bey’in 

büyük payı vardır. Ramazan aylarında iftar sonrası Halkevinde yapılan etkinlikleri, ayrıca 

devlet büyüklerinin halkı aydınlatmak için yaptıkları bilgilendirici konuşmalardan sonra 

düzenlenen sanat faaliyetlerini, hep Settar Bey düzenledi.90 

                                                                                                                                                                       
Salma Meni Çöllere Divane Dek 
Çekerem Nazını Her Dem Ne Gadar Naz-ı Bac Olsan 
GurbanOllam Nazına, Sesine Avazına 
Seni Çok Çok Severem”  
Adli Ayter, “Kafkas Halk Dansları’nın Türkiye’de İnkişafı Esnasında Muhtelif Sahalarda 

Yaşanan Güçlükler”, Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler 
Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s.44–46.   

90SettarGüldür’ün torunu olan ve aynı zamanda GülçehreAskeran’ın kızı olan Nesrin Askeran Ünal 
ile 23 Ağustos 2008 günü Ankara’da annesi GülçehreAskeran’ın evinde yapılan görüşmede şu 
bilgilere yer vermiştir: “Cumhuriyetle yaşıt bu faaliyetler Karslıları, opera, operet, dans ve 
musikiyle buluşturdu, eserler birbiri ardına sahnelendi. Türk Ocakları temsil ve musiki kolu 
bünyesinde başlayıp Halkevleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden bu tiyatro tutkusu 
küçük salonların küçük sahnelerinde tıpkı “perde” gibi Karslıların yaşamına yeni ufuklar açtı, onları 
farklı dünyalara taşıdı. Settar Bey’in rol arkadaşları; avukat, tüccar, gazeteci, esnaf, öğrenci, 
zanaatkâr, öğretmen, ev hanımı, memur hemen her meslekten ve her kesimden insanlardı.  Hiç 
birinin tiyatro alanında bir eğitimi yoktu. Ancak büyük bir inanç ve disiplin duygusuyla alkışı hak 
ettiler. Yıllar içerisinde kadrolar değişti, birileri çekildi, yerlerine yenileri katıldı. Settar Güldür ise 
bu kadronun değişmezi olarak tüm oyunlarda oyuncu ve yönetmen olarak var oldu.” 
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Settar Güldür, 1963’te tayininin İstanbul Sarıyer’e çıkması nedeniyle ailesiyle 

birlikte Kars’tan ayrıldı. Tiyatro ile ilgili çalışmalarını burada da devam ettiren Settar Bey, 

1964’te Sarıyer ilçesinde ilk kez tiyatro kolunu oluşturdu ve Halk Eğitim Merkezi’nde 

çalışmalar sürdürdü. Yaşamını yitirdiği 1979 yılına dek de sanat faaliyetleriyle iç içe 

yaşadı. Kars’tan ayrılmasına rağmen halk tarafından unutulmamasını sağlayan en önemli 

öğe, canlandırdığı “Meşhedi İbat” karakteri oldu.   

SettarGüldür’ün Kars’taki tiyatro çalışmaları, yerel gazetelerde de yer aldı. 

“Himmetin Oğlu” adlı eserin, 1944’te Kars Halkevi sahnesinde sergilendiğine yönelik 

haberin ayrıntısı şu şekildedir:  

“İbnirrefik Ahmet Nuri’nin “Himmetin Oğlu” adlı eseri, Halkevi sahnesinde ve 

Türk sahne ve sanat âleminin kıymetli elemanlarından SettarGüldür’ün rejisörlüğü ve sayın 

kıymetli yazıcımız Fuat Araslı’nın nezareti altında temsil edildi.”91 

Tiyatro faaliyetleri, oyuncuların gönüllülük esasına dayandığı için, bilet satışından 

elde edilen gelirler, derneklere aktarılarak fakir aileler yararına kullanılmaktaydı. 1958 

yılında sahneye konan “Meşhedi İbat (O Olmasın, Bu Olsun)” opereti, üç ayrı temsille 

halka sunuldu. Türk Kadınlar Birliği Kars Şubesi ve Kars Verem Savaş Derneği yararına 

düzenlenen bu faaliyetlere halk yoğun ilgi gösterdiği için, önemli gelirler elde edildi.92 

Tiyatronun çok başarılı oluşu ile ilgili haberler ve övgüler, 19 Mayıs 1958 günlü Bugün 

Gazetesi’nde de yer almaktadır.93 

Tiyatroya duyulan ilginin büyük olması nedeniyle zaman zaman ilçelerde de çeşitli 

faaliyetler düzenlendi. 4 Mart 1959 Cumartesi gecesi Serhat Kolordu Kumandanı General 

Daniyel Yurdatapan’ın davetlisi olarak Sarıkamış’a giden Settar Güldür ve arkadaşlarının 

                                                             
91Kars, 9 Şubat 1944, Sayı: 1210. 
Kars Gazetesi: Kars basın tarihinde çok önemli bir yeri olan Kars Vilayet Gazetesi, 29 Ekim 

1929’de Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren 4 sayfa ve haftalık olarak çıkarılmaya başladı. 
1932’den itibaren haftada iki defa ve 500 baskıdan fazla çıktı. 1940 yılı itibariyle 11 yaşında 
olan Kars Gazetesi’nde bir zamanlar Kars’a ait, tarih, coğrafya, halkiyat, halk şairleri… vs gibi 
yerel araştırma notları ile köycülük,  hayvan ve insan sağlığı ve daha bir çok konuda yazılar 
neşredildi. Doğuş Kars Halkevi Aylık Dergisi, Sayı 13-(54), 14-(55),  Yıl: 6, 1940, Haziran-
Temmuz, s.31. 

92Bugün, 2 Mayıs 1958,  Sayı: 60. 
Bugün Gazetesi: 1957’de çıkarılan Kars’ın yerel gazetelerinden biridir. Hem sahibi hem de mesul 

müdürü Mehmet Metin Ören’dir. 
93Bugün,19 Mayıs 1958, Sayı: 74. 
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“Meşhedi İbatOpereti” beğeniyle izlendi. Bugün Gazetesi’ndeki haberde tiyatroda rol alan 

kadınların da çok başarılı olduğundan şöyle söz edilmektedir:94 

“…Settar Güldür ve arkadaşları, Sarıkamış’ta Meşhedi İbat operetini temsil ettiler. 

Daha doğru bir ifade ile buna sanat ziyafeti demek daha yerinde olur. Çünkü eserde vazife 

alan genç istidatlar, kendilerinden beklenenden çok üstün bir başarı göstermek suretiyle 

yerine getirdiler. Bilhassa Meşhedi İbat rolünü ifa eden kudretli sanatkâr Settar Güldür, 

Rüstem Bey rolünde Tahir Ekinci, Gülnaz rolünde Suzan Çapan, Senem rolünde Seher 

Akçay ve diğer rollerde Yusuf Yıldırım, İsmet Çetin, Zeki Tözün, Kemal Gökyer, Muharrem 

Ak, cidden çok muvaffak oldular. Eserin bu derece başarılı oluşunda büyük payı olan 

kıymetli sanatkâr İslam Özinal ve suflör İsmail Aydınoğlu’nu tebrik ederiz. 

Sayın General Yurdatapan, geceye şeref katmaları için Ordu Kumandanı Ragıp 

Gümüşpala’yı, Ağrı Tümen Kumandanı General Ali Rıza Topçuoğlu’nu, 9. Tümen 

Kumandanı General Osman Nuri Atamanı’ı davet etmişlerdir.” 

SettarGüldür’ün yaptığı çalışmalar, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli 

Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından da incelemeye alındı. “Seddar”95 konulu 

bakanlık yazısının ayrıntısında şunlar vardır: 

“Önceleri Kars yöresinde Karagöz ve kukla oynattığı, sonradan İstanbul’a taşınıp 

orada vefat ettiği Dairemizce tespit edilen ve çevrede “Artist Settar” olarak tanınan sanatçı 

hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu sanatçının çocukları (Eczası GülçehreAskeran, İstiklal Caddesi) ve 

akrabalarının ilinizde yaşadıkları bilinmektedir. Müdürlüğünüzce görevlendirilecek bir 

personelce, yakınlarından “Artist Settar” hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasını, sanatçıdan 

kalan tasvir, kukla, fotoğraf ve yazılı dökümanların bulunup bulunmadığının tespit 

edilmesini varsa bu dökümanların Dairemiz arşivine bağış olarak veya belli bir ücret 

karşılığında verilip verilmeyeceğinin öğrenilmesini ve sonuç hakkında bilgi verilmesini rica 

ederiz.” Belgede Bakan adına Daire Başkanı Kamil Toygar’ın imzası vardır. 

 

 

 

 
                                                             
94Bugün, 8 Nisan 1959,  Sayı: 323.  
95 Bu yazı 7 Şubat 1986 tarihli olup, MİFAD- Halk Ed. Tiy. Şb. Md. -111–330–5184 sayı ile 

gönderilmiştir. 
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1.3. Kars’ta Diğer Tiyatro Faaliyetleri 

 

Kars’ta sanata, özellikle de tiyatroya karşı duyulan ilgi, bu alanda sık sık 

faaliyetlerin yapılmasını sağladı. 1932 yılında öğretmenler grubunun oynadığı “Mete” adlı 

eser, aynı zamanda Kars Lisesi’nde96 öğretmenlik yapan Cevat Bey tarafından yazıldı. 

Cevat Bey’in 2 Mayıs 1932’de askerlik stajı yaptığı sırada yazdığı 4 perdelik bu eser, yine 

öğretmenler tarafından maarif salonunda başarıyla sunuldu. Bu eserin önemli bir özelliği de 

Türkçe kelimelerle yazılmış olmasına ve yabancı kelimelere yer verilmemesine dikkat 

edilmesidir. Bu tiyatro grubunda kadın öğretmenlerin de oynaması ve giyilen sahne 

elbiselerinin özenli oluşu dikkat çekmektedir.97 

Kuruluşundan itibaren sanatsal çalışmalara yer veren Kars Lisesi’nin öğretmenleri 

ve öğrencileri tarafından, sık sık tiyatro faaliyetleri, çeşitli müsamereler hazırlandı ve halka 

sunuldu.98 1934 yılında Doğuş Dergisi’nde yer alan bir fotoğrafta okul müdürü Rauf Bey, 

Müdür Muavini Cevat Bey, Türkçe muallimi Beyan Hanım’la birlikte, “Özyurt” adlı piyesi 

temsil eden ve sahne kostümleri üzerlerinde olan bir grup öğrencinin hatıra fotoğrafı yer 

almaktadır.99 

Kars Halkevi’nin birçok müsameresi de, tiyatro gösterileri şeklinde olmaktaydı. 25 

Ağustos 1934 Cumartesi akşamı Türk Akademi Tiyatro Heyeti tarafından “Son Altes” 

adındaki piyes, Halkevi’nin müsameresi içeriğinde yer aldı. Bu geceye birçok davetli 

katıldı ve eğlenceli bir gece geçirildi.100 

Kars Halkevi, birçok müsameresini, piyes ve tiyatro oyunu olarak sergiledi. 

1938’de Kars Halkevi’nin Orduevi Salonu’nda verdiği müsamerede “Akın” adlı piyes 

başarıyla oynandı ve gece Kafkas danslarıyla daha renkli hale getirildi.101 1938’de Halkevi 

Gösteri Kolu’nun oynadığı ve Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan “Hülleci” adlı oyun, 

halk tarafından çok beğenildi.102 Halkevi Gösteri Kolu’nun düzenlediği piyeslerden biri 

                                                             
96  Kars’ta liseye olan ihtiyacın giderilmesi için Kars Ortaokulu, 100.000 lira değerinde bir bina 

tahsis edilerek 1932’de Kars Lisesi’ne dönüştürüldü. Selçuk Ural, “Atatürk Döneminde 
Kars’ın Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu”, Kars, “Beyaz, Uykusuz, Uzakta”, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.135. 

97Doğuş, 1 Haziran 1934, Sayı: 8, s.5. 
98Kars, 5 Ocak 1940, Sayı: 807. 
99Doğuş, 1 Temmuz 1934, Sayı: 9, s. 5. 
100Doğuş, 1 Eylül 1934, Sayı: 11, s.8. 
101Kars, 11 Mayıs 1938, Sayı: 642. 
102 Kars, 13 Temmuz 1938, Sayı: 659. 
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olan “Ana” piyesi; 4 Ocak 1939 günü akşamı oynandı. Bu piyesi, beş yüzün üzerinde köylü 

ve kasabalı ilgiyle izledi.103 

Sadece Kars’ta yapılan çalışmalara değil, Kars dışından gelen oyunlara da ilgi 

yoğundu. Kars’ta tiyatronun çok ilgi gören bir sanat dalı olması, İstanbul Tiyatrosu’nun 

turne kapsamında Kars’a da uğrayıp oyunlar sergilemesini sağladı. 1938’de İran turnesine 

çıkan İstanbul Tiyatrosu, Kars’a da uğrayarak “Ayşe” operetini başarıyla canlandırdı. 1941 

yılında da İstanbul Şehir Tiyatrosu Kars’a gelerek oyunlar sergiledi.104 

8 Ocak 1938 gününe ait Kars Gazetesi’nin nüshasında Halkevi gençleri tarafından 

belediye salonunda yapılan müsamereye geniş yer verilmektedir. Bu müsamerede zeybek, 

efe oyunları gibi farklı yörelerin oyunlarının yanı sıra, gençler tarafından yoğurt kavgası 

yapıldığı ve “Yıkılan Ocak” adlı bir perdelik komedi oyunu oynandığı bilgisine yer 

verilmektedir.105 

Kars’ta halk tarafından memnuniyetle karşılanan gelişmelerden biri de farklı 

illerden gelen tiyatro gruplarının gösterileri oldu. 1941 yılında Sarıkamış’ta iki temsil 

verdikten sonra Kars’a gelen İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularını, tren istasyonunda 

Belediye ve Parti Reisi Mehmet Bağatır, Halkevi Reisi Hüseyin Talınlı ve Kars Gazetesi 

muhabiri karşıladı. 22 kişiden oluşan bu heyet birinci akşam “Paşa Hazretleri”, ikinci 

akşam “Zehirli Kucak”, üçüncü akşam ise “İkizler” adlı komedileri oynadı.106 

 Şehir halkının sanata verdiği önemi gösteren önemli bir örnek de bu tiyatro 

oyuncuları için verilen davetlerdir. 14 Haziran Cumartesi günü parti tarafından belediye 

salonunda aileli bir çay ziyafeti ile 15 Haziran Pazar günü de öğlen yemeği tertiplendi.107 

Tiyatrocular Kars’tan ayrılırken, halkın ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile 

getirdiler.108 

1949 yılı içerisinde Kars’ta görev yapan ilkokul öğretmenleri, Cevat Fehmi 

Başkut’un“Paydos” adlı eserini, Halkevi sahnesinde oynadılar.109 Bu oyunun geliri Çocuk 

Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak, örnek bir davranış da sergilendi. Öğretmenlerin 

temsilleri gibi öğrenci temsilleri de halk tarafından beğeniyle izleniyordu. Nurettin 

                                                             
103Kars, 13 Ocak 1939, Sayı: 710. 
104 Kars, 30 Mayıs 1941, Sayı: 947. 
105Kars, 8 Ocak 1938, Sayı: 612. 
106Kars, 13 Haziran 1941, Sayı: 951. 
107Kars, 17 Haziran 1941, Sayı: 952. 
108Kars, 20 Haziran 1941, Sayı: 953. 
109Kars, 16 Nisan 1949, Sayı: 1719. 
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Dekelli’nin Bugün Gazetesi’ndeki köşe yazısında, 19 Mart 1953 günü Erkek Sanat 

Enstitüsü’nün, Kız Sanat Enstitüsü müsamere salonunda “Andaval Palas” adlı bir temsil 

gerçekleştirmesi konu edilmektedir. 

Demokrat Kars Gazetesi’nin 28 Mart 1958 günlü sayısında NesipVarkır’ın köşe 

yazısının konusunu, Erkek Sanat Enstitüsü’nün hazırladığı ve 26 Mart gecesi sahnelenen 

tiyatro oyunu oluşturmaktadır. Yazıda, “Andaval Palas” adlı oyunun dekoru, makyajı ve 

kıyafetlerinin çok başarılı bulunduğu, seyircilerin oyunu beğendiği vurgulanmaktadır.110 

1958 yılında, Türk Tiyatrosu’nun en başarılı sanatçılarından biri olan Avni Dilligil 

de kalabalık bir grup eşliğinde Kars’a gelerek temsiller sundu.111 Bir yıl öncesinde de şehre 

gelen Avni Dilligil Opereti’nin bu sefer daha kalabalık ve seçkin bir sanatçı eşliğinde şehre 

gelmesi, halkın tiyatro ve operaya ilgisinin büyük olduğunun göstergesidir.112 22 Mayıs’tan 

itibaren gösterilerine başlayan tiyatronun oynayacağı temsillerin tanıtımı, yerel basında 

günlerce yer buldu. Seçim Balığı, Karanfil Hüseyin, Dolapçı Numarası, Köprüaltı Kâtibi 

adlı oyunlar, halkın büyük beğenisini kazandı.113 

O yıllarda Kars’ta yaşayan, ancak daha sonra çeşitli nedenlerle Kars’tan ayrılan 

insanların anılarında da bu tiyatro faaliyetleri yer bulmaktadır.114 Hatta Kars’tan İstanbul’a 

                                                             
110Demokrat Kars, 28 Mart 1958, Sayı: 783. 
Demokrat Kars Gazetesi, 1955 yılında yayın hayatına başlayan bu gazetenin sahipleri Temel 

Burhanoğlu ve NesipVarkır’dır. 
111 Ardahan doğumlu olup, Kars’ta ticaretle uğraşan Nuri Vatan da anıları içerisinde şu bilgilere 
yer vermiştir: “1950’li yıllar. Artık o zaman Kars kalkınmış bir bölgeydi. Gayet güzel çarşısı, otelleri, 
nezih bir pastanesi vardı ki bugün bile o kaliteyi bulmak zor. Sazları, cazları vardı. Halkevi’nde 
eğlenceler düzenlenirdi. Sineması vardı. Sık sık tiyatro grupları gelirdi. Bir gün Avni Dilligil Grubu 
gelmişti. Onları ben ağırladım. Hatta Erzurum’a kadar yolcu etmeye götürdüm.” Narin, Kar 
Taneleri- Kars’tan Gerçek Hayat Hikâyeleri -, s.286. 

112Bugün, 15 Mayıs 1958, Sayı: 71. 
113Bugün, 19 Mayıs 1958, Sayı: 74. 
114 Ayten Muğam, dönemin tiyatro faaliyetleri ile ilgili olarak şöyle bilgi vermektedir: 
“Cumhuriyet’in etkisiyle Karslılar, Halk Partisi’ne çok bağlıydı. Çok uyanık ve aydın bir halk vardı. 
Herkes birbiriyle kaynaşmıştı, ayrımcılığa yer yoktu. Medeni bir şehirdi. Hakkı Bey’in sineması 
vardı. Şehir Kulübü vardı. Bazen öğretmen arkadaşlarla toplanır, oraya giderdik. Artist Settar ve 
eşi Gülperi Teyze, bazen halamın kızı Azimet ablamı da alır, birlikte tiyatro sergilerlermiş. 
İstanbul’dan gruplar gelirmiş. Darü’lBedayi ile birlikte turnelere çıkarlarmış. Arap ülkelerine bile 
giderlermiş. Kars’ın düğünleri de baloları da muhteşem olurdu.” Narin, Kar Taneleri- Kars’tan 
Gerçek Hayat Hikâyeleri -, s.49. 
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gösteri amaçlı giden gruplara da orada yaşayan Karslılar büyük ilgi göstermekteydiler.115 

Kars’ta sinema ve tiyatro faaliyetlerine her yaştan insanın ilgisi olmakla beraber, özellikle 

gençler daha çok ilgi duyuyordu.116 

Kars’ta tiyatro faaliyetlerinin aralıklarla 1960 yılından sonra da gerçekleştiğine 

yönelik yerel basın haberleri mevcuttur. 1964 yılına ait Kars Eli Dergisi’nde117“Kars 

Halkevi Haberleri” başlığıyla, Kars’taki sosyal faaliyetlere yer verilmektedir. Yazıda, Kars 

Halkevi yararına 16 Ekim 1964’te Arif Sami Toker Topluluğu konseri ile 22 Ekim 1964’te 

“O Olmasın Bu Olsun-Meşhedi İbat” operetinin sahneye konduğu ve opereti sahneye 

koyanların bir kısmının Halkevi’nin üyeleri olduğuna değinilmektedir. Bu operet; çok 

rağbet görmesi sebebiyle halka ücretsiz olarak 6 defa oynamış ve ayrıca Yol-İş 

Sendikası’nın davetlisi olarak Erzurum’a gidip, 3 gece de orada sahne almıştır. 

1964 yılının sonlarına doğru sahnelenen diğer bir eser de Namık Kemal’in “Vatan 

Yahut Silistre” eseridir. Oyun, Kars Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Yayın Kolu ile Temsil 

Kolu’nun ortaklaşa gayreti ile yine 1964 yılında sahnelendi.118 

 

1.4. Müsamereler ve Balolar İçerisinde Yer Alan Tiyatro Faaliyetleri 
                                                             
115 Karslı Avukat Hayrettin Kabadayı, anıları içerinde 1968’de Kars’tan gelen bir grubun 

İstanbul’daki Fitaş Sineması’nda Üzeyir Hacıbeyli’nin “Arşın Mal Alan” adlı müzikal operetinin 
gösterimi sırasında adeta izdiham yaşandığını, halkın ilgisinin büyük olduğunu belirtmektedir. 
Narin, Kar Taneleri- Kars’tan Gerçek Hayat Hikâyeleri -, s.201–202. 

116 1935 Kars doğumlu olan Neşet Tanrıverdi’nin anıları arasında da dönemin sosyal hayatının 
canlılığına vurgu yapılmıştır: “O zamanlar bir genç askere gidinceye kadar kahvehaneye falan 
gitmezdi. Çünkü çevrede hiç hoş karşılanmazdı. En büyük merakımız sinema ve tiyatroydu. Kars’a 
çok sık tiyatrolar gelirdi. Onları izlemeye giderdik. Bizim büyüklerimiz de tiyatro oynardı. İçlerinde 
çok ünlü olanlar vardı. Müthiş komediler sahnelerlerdi, “Arşın Mal Alan” gibi. Sinema da 
vazgeçilmez eğlencemizdi. Bir de kışın kayak kaymak, paten kaymak en büyük keyfimizdi. Gençlik 
yıllarım dediğimde, beden öğretmeni Zeki Tamer’den söz etmemek olmaz. Biz atları kızağa koşar, 
Petrofka’ya giderdik.”  Narin, Kar Taneleri- Kars’tan Gerçek Hayat Hikâyeleri -, s.303. 

Petrofka Köyü olarak adlandırılan yer, şimdiki Paşaçayırı mahallesidir. Dâhiliye Vekâleti Vilayetler 
İdaresi Umum Müdürlüğü ve Harita Umum Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptıkları çalışma sonrası 
yabancı ad taşıyan köylerin adları değiştirilmiş, Petrofka Köyüne de Paşaçayırı adı verilmiştir. 
Bugün, 12 Kasım 1960, Sayı: 798. 

117Kars Eli Dergisi: İlk baskısı 1964’te çıkan ve Halkevi Derneği ve Halk Eğitimi Merkezi’nin 
müşterek yayın organı olan bu derginin sahibi, Halkevi adına Başkan Dr. Budak Demiral’dır. 
Derginin mesul müdürlüğünü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Kartarı yaptı. Kars’a özgü 
kültürün ön planda olduğu bu dergide, yerel haberler, yerel hikâye ve masallar, destanlar, 
maniler, koşmalar ve şiirlerin yanı sıra yerel yemeklerin tanıtımına da yer verilmiştir. 

118Kars Eli, Aralık 1964, Yıl:1, Sayı: 5, s.13. 
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Yerel basındaki bilgiler, Kars’ta müsamere ve balo kültürünün Cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren yerleştiğini göstermektedir. Kars ili, çeşitli temsillerin, baloların, 

müsamerelerin yapıldığı bir döneme tanıklık eden şehirlerden biridir. Döneme ait yerel 

basında da geniş yer tutan bu müsamere ve balolara, hem devlet adamları, hem de halkın 

ileri gelenleri yoğun bir ilgi gösteriyordu. 

Müsamere ve baloların yoğun yapıldığı yıllarda Kars’ta yaşayan insanların 

anılarında geniş yer tutmaktadır. Bu etkinliklerde bir taraftan insanların eğlenmesi ve 

sosyalleşmesi sağlanırken, diğer taraftan da sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Balo ve 

müsamereler, farklı amaçlar doğrultusunda yapılmaktaydı. Bu balolarda kadınlarla erkekler 

aynı ortamda gece geç saatlere kadar eğleniyorlardı.119 Kars’ta tiyatro faaliyetleri, 

aralıklarla bu müsamere ve balolar aracılığıyla devam etmiştir. 1930 yılına ait Kars 

Gazetesi, Kars Türk Ocağı’nda dans müsabakalarının yapıldığı ve sabahlara kadar devam 

eden baloların yapıldığına dair bilgiler vermektedir.120 Bu tür etkinlikler içinde tiyatro 

gösterilerine de yer veriliyordu.  

Genellikle Halkevi’nin düzenlediği bu müsamereler, çok yönlü yapıldığı için halkın 

her kesiminden insana hitap ediyordu. 26 Nisan 1934 Perşembe günü akşamı Halkevi 

Temsil Şubesi tarafından Maarif Salonunda halka verilen müsamerede Neşriyat Şubesi 

üyelerinden Cevat Bey, çocuk ve çocuk terbiyesi üzerine bir konferans vermiş, ardından da 

milli oyunlar oynanmıştır. Daha sonra üç perdelik bir vodvil ve tek perdelik bir komedi 

oynanarak halkın neşeli saatler geçirmesi sağlanmıştır.121 

Yapılan balolardan bir kısmı milli kostümlerin giyilmesi ile daha da renkli hale 

getirilmekteydi.122 Halkın da beğenisini kazanan bu balolar sadece Kars’ın merkezinde 

değil, ilçelerinde de yapılmaktaydı. 22 Nisan 1941 tarihli Kars Gazetesi, Tuzluca ilçesinde 

                                                             
119 Narin, Kar Taneleri- Kars’tan Gerçek Hayat Hikâyeleri -, s.37, 49, 392. 
120Kars, 27 Mart 1930, Sayı: 15. 
121Doğuş, 1 Mayıs 1934, Sayı: 7, s.8. 
122 1924 yılında Kars’ta doğan ve daha sonraki yıllarda Türk Kadınlar Birliği’nin Kadıköy 

Şubesi’nde başkanlık yapan Neriman KubanErduman da “Anılarımdan Kırıntılar” adlı kitabında 
Kars’ta 1941 yılında yaşanan sosyal etkinliklere değinmektedir. “Bitmez tükenmez sosyal 
çalışmalar yapıyorduk. Garden partiler, kıyafet baloları… Cumhuriyet Baloları defile gibi 
olurdu; hatta bir kıyafet balosunda ablacığımla Meliha ablam Azeri kıyafetleri ile birinci 
olmuşlardı.” Neriman KubanErduman, Anılarımdan Kırıntılar, İstanbul, 2008, s.55. 
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Çocuk Esirgeme Kolu tarafından 23 Nisan akşamı için zengin bir programla bir çocuk 

balosunun tertip edildiği bilgisine yer vermektedir.123 

Verilen müsamerelerde gelirlerin genellikle bir yardım koluna aktarılması, 

müsamereleri daha anlamlı kılmaktadır. 1942 yılında, Ankara ve İstanbul’daki 

üniversitelere devam eden Karslı gençlerin, Halkevi salonunda verdikleri müsamerenin 

Halkevi Sosyal Yardım Kolu yararına yapılması buna verilecek önemli bir örnektir.124 

1942 yılı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Kars Merkez Kaza İdari Heyeti 

tarafından hazırlanan müsamereler, Askeri Gazino’nun sinema salonunda zengin bir 

içerikle sunuldu. Üç ayrı gün düzenlenen bu müsamerelerde ilk gün “Himmet’in Oğlu” adlı 

eseri, Cilavuz Köy Enstitüsü’nün125 öğrencileri sunarken, diğer günlerdeki müsamerelerde 

aynı oyun, halktan kişiler tarafından oynandı. Bu müsamere içerisinde Cilavuz Köy 

Enstitüsü öğrencileri, çok başarılı bulundu. Mandolin çalan ve koroya katılan elliye yakın 

öğrencinin müzik, folklor ve tiyatro alanındaki çalışmaları büyük bir beğeniyle izlendi.126 

Ancak zaman içerisinde bu sanatsal faaliyetlerin azalması, insanların giderek sosyal 

hayattan soyutlanmasına sebep oldu. Bir dönem halkın büyük ilgisini çeken birçok faaliyet, 

unutulmaya yüz tuttu. Yerel basında 1960’larda bu faaliyetlerin azaldığına dair çeşitli 

bilgilere ulaşılmaktadır. Kars Eli Dergisi’nin 1964 yılının Aralık ayında yayınlanan bir 

nüshasında “Şehrimizin öteden beri duyulan tiyatro ihtiyacını karşılamak üzere Halk Evi İl 

Tiyatrosu’nu kurmak için teşebbüse geçiyoruz.” haberi yer almaktadır.127 Aynı derginin 

Şubat 1965’teki baskısında ise “Halkevi İl Tiyatromuzun nüvesi olan Tiyatro 

Topluluğu”nun“Pusuda” ve “Denize Giden Atlılar” piyeslerini 22 Ocak 1965’te 

oynadıkları, 19 Şubat günü de “Duvarların Ötesi” adlı oyunu sahnelemek için 

çalışmalarına devam ettiği yazmaktadır.128 Ancak bu çalışmaların zaman içerisinde azaldığı 

da bilinmektedir. 

 

 

 
                                                             
123Kars, 22 Nisan 1941, Sayı: 936. 
124Kars, 25 Ağustos 1942, Sayı: 1067. 
125 UZTEMUR, Selda, Köy Enstitüleri- Örnek Cilavuz Köy Enstitüsü, Lisans Bitirme Tezi, Kafkas 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars, 2005. 

126Kars, 22 Mayıs 1942, Sayı: 1040.  
127Kars Eli, Aralık 1964, Yıl:1, Sayı: 5, s.16. 
128Kars Eli, Şubat 1965, Yıl:1, Sayı: 7, s.16. 
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Sonuç: 

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Birçok Anadolu kentinde insanların tiyatrodan, 

müzikallerden, sahne kültüründen uzak yaşadığı yıllarda Kars, sosyal faaliyetleri ve kültürel 

yönüyle önemli bir şehir oldu. Halkın günlük yaşamının bir parçası haline gelen, sinema, 

tiyatro, balo, müzikli eğlence programları ve nice sanat faaliyeti, halkın bu kültürle 

yoğrulmasında etkili oldu. Bu çalışmalarda devlet görevlilerin desteği ve öncülüğü yanında, 

muhaceretle şehre gelen kişilerin de payı oldu. Gerek yanlarında getirdikleri 

enstrümanlarla, gerekse de orada aldıkları kısa eğitimlerle şehre farklı bir kimlik kazandıran 

bu kişiler, imkânlar ölçüsünde sosyal faaliyetlere başladılar. Bu sosyal faaliyetler giderek 

arttı ve farklı alanlarda da kendini gösterdi. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren, muhaceretle Kars’a gelen kişiler vasıtasıyla 

başlatılan küçük çaptaki müzikli tiyatro faaliyetleri ve Azeri kültürüne ait eserlerin 

sergilenmesi, zaman içerisinde sanat çalışmalarının ön plana çıkmasını sağladı. Bu 

çalışmaların etkisiyle Kars, sanata bakış açısı gelişmiş aydın bir şehir kimliği kazandı. 

Ancak zaman içerisinde değişen şartlar, şehrin büyük kentlere büyük oranda göç 

verilmesine sebep oldu. Özellikle şehirde bu faaliyetleri yürüten kişilerin gidişi, 

faaliyetlerin de azalmasına neden oldu. Göçlerle şehir yapısında hissedilen bu değişim, 

sanatsal çalışmalara da yansıdı. 

Zamanla sosyal hayattaki kısırlık, faaliyetlerin azalması, insanların ilgilerinin başka 

alanlara kaymasına sebep oldu ve şehir yavaş yavaş eski canlılığını yitirdi. Özellikle 

şehirden yapılan göç, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Günümüzde de çok sayıda 

Karslı, ülkenin farklı şehirlerinde veya yurt dışında yaşamlarına devam etmektedirler. 
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