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XVIII. Yüzyıl Şairi Berberzâde Mehmed 
Zihn  Efendi Hayatı, D vânı ve Edeb  
Şahsiyeti*

Arş. Gör. Leylâ ALPTEKİN**
           

Özet
 Berberzâde Z$hnî’n$n asıl adı Mehmed’d$r. !stanbul’da do#mu"tur. Dîvân-ı Hümâyûn ka-
lem$nde çalı"mı", bu ves$le $le Sadrâzam Râmî Pa"a $le yakınlık kurmu", böylel$kle tersâne 
rûznâmec$s$ olmu"tur. Ed$rne Vakası’nda pa"anın g$zlenmes$ne yardım etm$" ve pa"anın görev-
den azl$ $le Z$hnî de görev$nden çıkarılmı", H. 1120/ M. 1708–9 tar$h$ne kadar açıkta kalmı"tır. 
Mehmed Z$hnî, H. 1127/ M. 1715 tar$h$nde vefat etm$"t$r. 
 Gayr-ı mürettep b$r dîvân olan Berberzâde Dîvânı’nın ba"ında, nazım hakkında 10 varaklık 
mensur b$r dîbâce yer almaktadır. Gazel nazım "ekl$n$ terc$h eden Mehmed Z$hnî’n$n dîvânında 
5’$ Farsça ve 2’s$ Arapça olmak üzere toplam 317 gazel, Hât!me-! Dîvân der-Âyet-! Eyvân ba"lı#ı $le 
1 hât$me-$ dîvân $le Târ!h-! Dîvân San‘at-ı Evzân ba"lıklı dîvânın terk$b$ hakkında 1 tar$h ve 11’er 
bey$tten olu"an 10 bendl$k b$r terkîb-bend bulunmaktadır. 
 Berberzâde, dîvânında pek terc$h ed$lmeyen kel$meler$ kullanmı", h$kmetl$ söz söyleme ve 
ö#üt verme gayret$ $le atasözü, dey$m ve vec$z $fadelere çokça yer verm$"t$r. Ayrıca "a$r, çok sa-
yıda Arapça ve Farsça unsuru "$$r$nde $"lem$"t$r. Berberzâde Dîvânı, muhteva bakımından da 
zeng$n b$r eserd$r. 

Anahtar Kelimeler:  Berberzâde Mehmed Z$hnî, 18. yüzyıl dîvân "$$r$, gayr-ı mürettep dîvân.

XVIII. Century Poet Berberzâde Mehmed Zihn  His Life, D vân and 
Literary Personality

Abstract 
 The real name of Berberzâde Z$hnî $s Mehmed. He was born $n Istanbul. He worked $n the 
Dîvân-ı Hümâyûn o%$ce for paperwork and had a close relat$onsh$p w$th Grand V$z$er Râmî Pas-
ha and by that mean he was promoted to dockyard as a clerk who takes da$ly notes and makes 
documentat$on. He helped the Pasha to h$de dur$ng the Ed$rne Events but after Pasha’s d$spos$t$on 
from duty, Z$hn$ was also d$sm$ssed from h$s pos$t$on and d$d not work t$ll H. 1120/ M. 1708/9. 
Mehmed Z$hnî d$ed $n H. 1127/ M. 1715.
 There $s a prose $ntroduct$on part $n the “Gayr-ı mürettep” dîvân regard$ng the 10 varak 
poetry. In Mehmed Z$hnî’s Dîvân he prefers lyr$c (Gazel) poetry and $n th$s dîvân 317 lyr$cs (5 
Pers$an, 2 Arab$c language), 1 hât$me-$ dîvân named Hât!me-! Dîvân der-Âyet-! Eyvân, 1 tar$h re-
gard$ng the compos$t$on of the  dîvân  named Târ!h-! Dîvân San‘at-ı Evzân and 1 terkîb-bend of 10 
bents each composed by 11 verses are $ncluded.
 Berberzâde used words, wh$ch were not generally preferred, he used many proverbs, $d$oms 
and gnom$c express$ons to support h$s $ntent$on of wr$t$ng $n a more w$sdom and adv$sable 
way. 

Key Words: Berberzâde Mehmed Z$hnî, 18th century dîvân poetry, gayr-ı mürettep dîvân .
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* Bu makalede, tarafımızca hazırlanan, “Berberzâde Mehmed Z!hnî Dîvânı’nın B!l!msel Yayını !le Eser!n "ek!l ve Muhteva Bakımın-
dan #ncelenmes!, M$mar S$nan Güzel Sanatlar Ün$vers$tes$, Sosyal B$l$mler Enst$tüsü, Yayımlanmamı" Yüksek L$sans Tez$, !stanbul, 
2007.” den yararlanılmı"tır. 
** Ara"tırma Görevl$s$, M$mar S$nan Güzel Sanatlar Ün$vers$tes$, Fen-Edeb$yat Fakültes$ Türk D$l$ ve Edeb$yatı Bölümü, !stanbul. 
lalptek$n@msu.edu.tr 



A. Hayatı 
 XVIII. yüzyıl "a$r$ Z$hnî’n$n adı pek çok kaynakta z$kred$lmes$ne ra#men hayatı hakkında 
fazla b$lg$ bulunmamaktadır. Ondan bahseden eserlerde, "a$r$n asıl adının Mehmed oldu#u ve 
!stanbul’da do#du#u kayıtlıdır.1 Tezk$relerde "a$r$n do#um tar$h$ $le $lg$l$ b$r b$lg$ye rastlanılma-
mı"tır. 
 &a$r, kaynaklara göre babası berber oldu#undan “Berberzâde” lakabı $le tanınmı"tır. 
Z$hnî’n$n, Berberler kethüdalı#ı yaptı#ı2; dîvân kât$pl$#$ ve “mukâbele-$ suvâr$”3 görevler$nde 
bulundu#u b$l$nmekted$r. Ayrıca "a$r, bazı vez$rlerle dostluk dereces$nde $l$"k$lerde bulunmu", 
Dîvân-ı Hümâyûn kalem$nde çalı"ması ves$les$ $le Sadrâzâm Râmî Pa"a $le yakınlık kurmu" ve bu 
$l$"k$ vasıtası $le de tersane rûznâmec$s$ olmu"tur.4  
 Z$hnî, ulemâ ve ordunun b$rl$kte hareket ederek hazırladıkları, Sultan II. Mustafa’nın tahttan 
$nd$r$lerek yer$ne III. Ahmed’$n geç$r$lmes$ $le sonuçlanan Ed$rne Vakası’nda (H.1115/ M.1703), 
Râmî Pa"a’nın g$zlenmes$ne yardım etm$"t$r. Bu olay net$ces$nde Râmî Pa"a görev$nden azled$-
l$nce Z$hnî de görev$nden çıkarılmı" ve H.1120/ M.1708-9 tar$h$ne kadar açıkta kalmı"tır. 
 Z$hnî’n$n ölüm tar$h$, Tezk!retü’$-"u‘arâ’da5 ve Osmanlı Müell!fler!’nde6 H.1126/ M.1714; S!c!ll-! 
Osmanî7, Tuhfe-! Nâ!lî8 ve Nuhbetü’l-Âsâr l! Zeyl-! Zübdetül E$‘âr’da9 $se H.1127/ M.1715 olarak ka-
yıtlıdır. 

B. D vânı
 Mehmed Z$hnî Dîvânı, Süleyman$ye Kütüphanes$, Es’ad Efend$ Bölümü, 2638 numarada bu-
lunmakta olup 86 varaktır. Eser, "$$r hakkında söylenm$" ve "a$r$n "$$r anlayı"ını açıkladı#ı 10 va-
raklık mensur b$r dîbâce $le ba"lamaktadır. Dîvân’da 5’$ Farsça, 2’s$ Arapça olmak üzere toplam 
317 gazel, “ H%time-i Dîvân der-Ayet-i Eyv%n” ba"lı#ı $le 1 hât$me-$ dîvân, dîvânın tert$b$ hakkında 
“T%r$h-! Dîv%n-ı ın%‘at-evz%n” ba"lıklı 1 tar$h ve 10 bendl$k 1 terkîb-bend bulunmaktadır. 
 Dîvân’da, mürettep dîvânların $lk bölümü olan kas$deler ve bu bölüm $çer$s$nde yer alan tev-
h$d, münâcât, na’t ve medh$ye g$b$ nazım türler$ bulunmamaktadır. Dîvânın $st$nsah tar$h$ H. 
1214/ M.1779-800’dür. 
 Berberzâde Dîvânı’nda, farklı bey$t sayılarıyla söylenm$" gazeller mevcuttur. &a$r, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 49 bey$tl$ gazeller yazmı"tır. 246 gazel$n$, 5 bey$t hal$nde kaleme almı"tır. 5 bey$tten sonra, 
"a$r$n terc$h ett$#$ bey$t sayısı 7’d$r. Dîvân’da 7 bey$t $le yazılmı" 38 gazel vardır. Bundan sonra 
16 gazel $le 6 bey$tl$ler, 7 gazel $le 9 bey$tl$ler ve 3 gazel $le 8 bey$tl$ler gelmekted$r. 4, 10, 13, 49 
bey$tl$ gazeller$ $se 1’er taned$r. 

1 Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri 1299-1915, Hzl.: !smail Özen, C. 3, Meral Yay., !stanbul, 1975, s. 160; Me-
hmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Me$âhir-i Osmaniyye, Hzl. Mustafa Keskin, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun, C. 2, 
Sebil Yay., !stanbul, 1996, s. 379; Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-E$’âr, !nceleme-Metin-
!ndeks, Hzl. Pervin Çapan, Atatürk Kültür Merkezi Ba"kanlı#ı Yay., Ankara, 2005, s. 199; Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan 
"airlerinin Muhtasar Biyografileri, Hzl. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı, C. I, Bizim Büro Yay., Ankara, 2001, s. 491; Güftî, Güftî ve 
Te$rifâtü’$-"u’arâsı, Hzl. Ka"if Yılmaz, AKM Ba"kanlı#ı Yay., Ankara, 2001, s. 129. &airin do#um yeri hakkında tek farklı bilgiyi 
&eyhî Mehmed Efendi vermi"tir. Yazar, "airin Bursa’da do#du#unu belirtir. (&eyhî Mehmed Efendi, "akâik-i Nûmaniyye ve Zeyil-
leri, Vekâyiü’l-Fudalâ, Hzl. Abdülkadir Özcan, Ça#rı Yay., !stanbul, 1989, s. 624.)
2 Sâlim Efendi, Tezkiretü’"-&u‘ar' adlı eserinde bu duruma "öyle de#inir: “Berber-z'de Ahmed, Efendilik ile mevs(f ve beyne’l-
akr'n (Zihnî) mahlası ile ma‘r(f süttüreve" hadidü’z-zihn bir z't ve 'y$ne-i tab‘ı be-g'yet mücell' vü s'f bir vüc(d-ı süt(de-sıf't 
olup v'lid-i m'cidleri ta’ife-i ser-tır'"'ndan olup san‘atında sebük-dest ü m'hir ve ol erb'bıñ nik ü bedin temyize k'dir olmagla 
‘asrında berberler kethud'sı olup mümt'z ve akr'nına ser-fir'z oldugundan bunlara Berber-zâdelik ‘unv'nı 'y$ne-i ta‘birde 
nüm'y'n ve bu ‘unv'n ile beyne’l-akr'n pür-"'n olmu"lar idi.” (Sâlim Efendi, Tezkiretü’$-"u‘ar%,  Hzl. Adnan !nce, Atatürk Kültür 
Merkezi Ba"kanlı#ı, Ankara, 2005, s. 311.)
3 Haluk !pekten ve di#erleri, Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı #simler Sözlü&ü, Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Yay., Ankara, 1988, s. 
552.
4 Fehmi Edhem Karatay, !stanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvânlar Katalo#u, C. III, Millî E#itim Basımevi, !stanbul, 1968, 
s. 624.
5 Mustafa Safâyî Efendi, a.g.e.,s. 199.
6 Bursalı Mehmed Tâh$r Efend$, a.g.e, s. 160.
7 Mehmed Süreyya, a.g.e., s. 379.
8 Tuman, a.g.e., s. 491.
9 !smail Belî#, Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyl-i Zübdetü’l-E$’ar, Hzl. Abdülkerim Abdulkadiro#lu, AKM Ba"kanlı#ı Yay., Ankara, 1999, s. 
83.
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 Berberzâde, çok farklı kalıplarla "$$r yazmamı"tır. 317 gazel$n 163’ü, bahr-ı remelden Fâ‘$lâtün/ 
fâ‘$lâtün/ fâ‘$lâtün/ fâ‘$lün kalıbı $le yazılmı"tır. Bu kalıptan sonra "a$r$n en çok kullandı#ı aruz 
kalıbı, 49 gazelde kullanılmak suret$yle, bahr-ı hezecden Mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/
mefâ‘îlün’dür. Dîvân’da, kısa kalıplardan, remel bahr$nden Fâ‘$lâtün /fâ‘$lâtün/ fâ‘$lün $le 
Fe‘$lâtün/ fe‘$lâtün/ fe‘$lün ve hezec bahr$nden Mefâ‘îlün/ mefâ‘îlün/ fe‘ûlün vez$nler$ $le yazıl-
mı" gazeller de mevcuttur. &a$r$n pek çok "$$r$nde vez$n problem$ bulunmaktadır.

C. Edebi Şahsiyeti
 Berberzâde Mehmed hakkında, adı geçen k$m$ eserlerde "a$r$n karakter$ ve edebî "ahs$yet$ 
hakkında övücü $fadeler yer alırken k$m$ler$nde ayrıntıya g$r$lmeks$z$n “"â‘$rdür.”10 $fades$ geç-
mekted$r. 
 Z$hnî $le $lg$l$, tezk$relerde yer alan b$lg$ler, b$rkaçı ayrı tutulmak üzere, farklılık göstermez 
ve oldukça kısadır. Te"r$fâtü’"-&u‘arâ’da "a$rden bahseden 15 bey$t bulunmaktadır.11 Nuhbetü’l-
Âsâr’da, Z$hnî hakkında az b$lg$ vardır ve "a$re a$t olarak göster$len 5 bey$t, el$m$zdek$ dîvânda 
mevcut de#$ld$r.12 Tezk$retü’"-&u‘arâ’da Z$hnî, ba"ka b$r Z$hnî $le karı"tırılmı"tır. &a$r$n oldu-
#u söylenen na‘t $se Z$hnî’ye a$t olmayıp Bursa Mevlevîhânes$ "eyhler$nden Z$hnî Dede’n$n 
gazel$d$r.13 Ba"ka b$r eserde de Berberzâde’n$n M. 1714’te ölen Z$hnî Mehmed Çeleb$ adlı b$r zat 
$le karı"tırıldı#ı kayıtlıdır.14 Tezk$re-$ Sâl$m, "a$r hakkında en fazla b$lg$n$n yer aldı#ı kaynaktır. 
Bu tezk$rede ver$len tek bey$t de Berberzâde Dîvânı’nda yer almamaktadır.15 
 Tezk$relerde, $y$ b$r "a$r; ho", lat$f, naz$k, zek$ ve seçk$n b$r k$mse olarak anılan Z$hnî’n$n, dö-
nem$n$n "$$r atmosfer$nde öneml$ b$r yerde oldu#u söyleneb$l$r. Örne#$n, Te"r$fâtü’"-&u‘ârâ’da, 
"a$r$n dönem$ndek$ yer$ $ç$n "u $bareler kullanılır: 

 emt-$ nazmuñ zem n-$ ma b(l$
 B$r$ de $hn -$ S$tanb(l 16 

 Osmanlı Müell$fler$’nde, Z$hnî’n$n "$$r yazma kab$l$yet$ oldu#u bel$rt$l$rken17 Te"r$fâtü’"-
&u‘arâ’da Z$hnî, "$$r tarzı be#en$len, "uh yaratılı"ını "$$rler$ne yansıtan, yetenekl$, hayaller$ ve 
d$l$ ho", daha önce kullanılmayan mazmunları kullanan b$r "a$r olarak anlatılır18: 

10 Mehmed Süreyyâ, a.g.e, s. 379.
11 Güftî, a.g.e., s. 129.
12 !smail Belî#, a.g.e., s. 83.
Saf'sından o deñlü "evkile c(" eylemi" dery'
Ser-'-ser bülbül'n-ı dehri h'm(" eylemi" dery'

Nedendür Zihniy' ç$n-i ceb$n izh'r ider "imdi 
Bilinmez var ise zehr-'b-ı gam n(" eylemi" dery'

*
Ne dilde 'rzu-yı b'de-i gül-f'm kalmı"dur
Ne hasırda hay'l-i gerdi"-i enc'm kalmı"dur

Egerçi hakk olındı levh-i dilden nak"-ı 'l'yi"
Zemin-i dilde resm-i y'r-ı s$m-end'm kalmı"dur

*
K'se-i 'm'lümi ser-"'r-ı ikb'l itmeyen
Hep benüm eksüklügümdür hep benüm eksiklügüm 
13 Karatay, a.g.e., s. 624.
14 Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber Der Osmanen Und #hre Werke, Leipzig, 1927, s. 247. Ayrıca eserde, Berberzâde’den bir 
tarih eseri vermi" olması dolayısıyla da bahsedilmi"tir.
15 Yeter sende ân oldu#una bu "âhid 
     Ki kaddüñ elif ka"laruñ nûna benzer  (Sâlim Efendi, a.g.e.)
16 Güftî, a.g.e., s. 129.
17 Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, a.g.e., s. 160.
18 M'h-ı idr'ki b$-kelefdür hep
    Küfr ü !sl'm ber-tarafdur hep (Güftî, a.g.e., s. 129.)
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 Tab‘-ı "(hı tam'm-ı feyz-$ n$ 'm
 Evvel n ne"’e-$ mey-$ $lh'm19 
 Y$ne Tezk!re-! Sâl!m’de, Z$hnî’n$n tem$z yaratılı"ından, zekâsından, olgunlu#undan, k$"$l$#$-
n$n do#rulu#undan ve "$$rler$n$n güzell$#$nden bahsed$l$rken20 Tezk$retü’"-&u‘ârâ’da $se "a$r $ç$n 
“Asrın "a$rler$ndendür.” $fades$ yer$ alır.21 Kaynakların "a$r hakkında söyled$kler$ bu b$lg$lerle 
sınırlıdır.
 Berberzâde Dîvânı’nın dîbâces$nde "$$r ve "a$rle $lg$l$ pek çok unsur vardır. &a$r, dîbâcen$n $lk 
bölümünde, “geçm$" "a$rler$n yüce sünnetler$ ve esk$ belâgatç$ler$n geçm$" kuralları üzre” dîvân 
tert$p etmek ve "$$rler$n$ b$r araya toplamaktak$ amacının, sef$hler$ ve heves ehl$n$ memnun et-
mek olmadı#ını söyler.22 &a$re göre "$$r, arzuyu ve keder$ d$le get$rmekle gen$"lemeye sebep olan 
b$r hayal gücü meseles$d$r.23 Dîbâcede, bu meseley$ $drak edenler$n, yalnızca kab$l$yetl$ ve zek$ 
$nsanlar oldu#unu bel$rt$r.24 
 Mehmed Z$hnî, dîbâces$nde "$$rde olması gereken 3 unsur hakkında b$lg$ ver$r. Bu unsurlar 
"unlardır:

1. Fenn-i Arûz  
 Z$hnî, "$$r$n vez$nl$ ve kaf$yel$ olması gerekl$l$#$nden bahseder. “Arûz fenn$, c$hanın b$lg$nle-
r$n$n "$$r sözler$ne g$yd$rd$kler$, yen$ kuma"lardan çok de#erl$ b$r kaftan ve emn$yetl$ ve yen$ par-
lak b$r elb$sed$r.”25 d$yen "a$r, aruzu, de#erl$, emn$yetl$, yen$ ve parlak b$r elb$seye benzet$r. &$$r 
$ç$n aruz "arttır. Ancak "$$r, sadece aruzdan $baret de#$ld$r. &$$rden nas$b$n$ alamamı" k$mseler 
$se vez$n ve kaf$ye düzen$ne kapılıp esas "$$r$ unuturlar. “Bundan payını almayan ger$ kalan nü-
fus ve akılsızlar bu sefer, vez$n ve kaf$ye düzen$ne kapılıp ve kaf$ye düzen$ne dü"kün olurlar.”26   

2. Makâmât-ı Mûsikiyye  
 Berberzâde’n$n d$kkat çekt$#$ $k$nc$ nokta mus$k$ makamlarıdır. &$$r, na#mel$, makamlı ve 
düzgün, usule göre okunulab$l$r olmalıdır. Mus$k$ makamlarını da yen$ b$r elb$seye benzeten 
"a$r, "$$re bu elb$sen$n g$yd$r$lmes$ndek$ amacın, “fas$h ve bel$# hayal sözler$n$n, süslü, parlak 
ve usulünce söylenm$" na#melerle $"lenmes$ ve bu sözler$n güzel b$r sesle düzgünce okunması”27  
oldu#unu söyler.

3. Fesâhat ve Belâgat      
 &a$re göre "$$re g$yd$r$len üçüncü elb$se, fesâhat ve belâgattır. “&$$re b$r yen$ elb$se daha g$y-
d$rd$ler k$ $sted$kler$ fesâhat ve belâgattır.”28 Düzgün ve güzel söyleme "a$r$n vasıflarından b$r$ 
olmalıdır. “Usul b$lg$nler$ ve fenler$n b$lg$n sef$hler$, söz söyleme güzell$#$ ve düzgünlü#ü[nü] 
$ç$ne almayan "$$rlere yüz vermem$"lerd$r.”29 
 Dîvân’ından anla"ıldı#ı kadarıyla Berberzâde, "$$r$nde bu unsurlara yer verd$#$n$ $dd$a eden b$r 
"a$rd$r. &$$rler$n$n genel$ne bakıldı#ında Z$hnî, "$$r$n$, "a$rl$#$n$, f$k$rler$n$, yaratılı"tan gelen hüner$-
n$ be#en$r. &a$rl$#$ ve k$"$l$#$ konusunda tevazu sah$b$ de#$ld$r. Berberzâde, pek çok "$$r$nde hünerl$ 
oldu#unu vurgular, kend$s$n$ överken alı"ılmı" benzetmeler kullanır. Örne#$n “Hüner ovasında top 
ve çevganı el$nde bulundurdu#undan "$$r atını, mazmun sadası $le oynatacak olan da odur”:

19 A.g.e., 129 
20 Sâlim Efendi, Tezkiretü’"-&u‘ar' adlı eserinde, "air için "unları söyler: “El-h'sıl 'yine-'s' tab‘-ı p'ki mücell' s'f-dil zeki vü 
k'mil zihni sedid ü bi-perv' bir "'‘ir-i dil-'r' idi.” (Sâlim Efendi, a.g.e., s. 311.) 
21 Mustafa Safâyî Efendi, a.g.e., s.199.
22 Alptekin, a.g.t., s. 150. 
23 A.g.t., s. 150.
24 A.g.t., s. 150.
25 A.g.t., s. 151-152.
26 A.g.t., s. 151-152.
27 A.g.t., s.151-152.
28 A.g.t., s. 151-152.
29 A.g.t., s.151. 
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 Eyle ta r k esb-$ na mı sav -ı mazm(n $le k$m
 Z$hn$y' de"t-$ hünerde op $le çevg'n senüñ  (g. 196/ 5)

 Üstünlü#ünü vurguladı#ı pek çok bey$tte Anka’ya ve Kaf Da#ı’na telm$hte bulunur:

 K'f-ı $st$gn'da ‘an 'yam bu gün
 Z$hn$y' her l'"eye etmem dem'g  (g. 172/ 5)

&a$r, kend$s$n$ kanatları çe"$tl$ b$lg$ler ve mar$fetler olan b$r ku"a benzet$r ve bu ku"un, 
kend$ne güven da#ının z$rves$nde gez$nmes$n$n tuhaf olmadı#ını söyler:

 N’ola Z$hn  evc-$ $st$gn'da perv'z eylesem
 Ben hüm'yam baña env'‘-ı ma‘'r$fdür cen'  (g. 45/ 5)

 Z$hnî, "a$rl$#$ b$r meslek (g. 292/5 ) ve "$$r$ b$r fen (g. 215/9) olarak görür. &a$rl$k mesle#$ne 
olan tutkusunu "$$rler$nde d$le get$r$rken kend$s$n$n "$$re akıl g$ys$s$n$ g$yd$ren b$r $l$m ve h$k-
met deryası (g. 131/7) oldu#unu $dd$a eder: 

 Gar  olur emv'c-ı nut umla hay'l't-ı ‘av'm
 Z$hn$y' dery'-yı ‘$lm ü $kmetem c(" eyledüm (g. 227/7)
 
  Bazı kaynaklarda da yazılı oldu#u üzere "a$r$n “bî-pervâ” k$"$l$#$, "$$rler$ne de yansımı"tır. 
Z$hnî, “&$$r ehl$ geç$nenlere, gazeller$ $le pençe vurmakta ve "$$r$n$n dü"manın gözüne d$ken 
olmasını $stemekted$r.” (g. 250/5 ). &$$r sahasında korkusu yoktur. &a$re göre, onun "$$r$ne toz 
kondurmaya k$msen$n gücü yetmez:
 
 Z$hn$y' r k-$ zer-end(dı n$s'r ede meger
 K$mse toz ondurmaga 'd$r degül e"‘'ruña  (g. 278/5)

 “Onun gazel$ne naz$re söylenmes$ $ç$n dostlara tekl$fte bulunmak da hata olacaktır.”: 

 Ha 'dur Z$hn$y' $"bu gazelde
 Na re eylemek y'r'na tekl f (g. 179/ 5)

 Z$hnî’ye göre “zaman, zevk ve e#lence dü"künü akılsızların olgunlu#a de#er vermed$#$ b$r 
zamandır.” (g. 121/5). &a$r, böyle de#erlend$rd$#$ b$r zamanda, dönem$n$n üstünde olmak ve dö-
nem$ndek$ "a$rlerden farklı olmak $dd$asındadır. Ona göre “Dönem$nde belâgat erbâbı çoktur 
ama h$çb$r$, Z$hnî kadar dönem$ndek$lerden daha üstün de#$ld$r.”: 

 Gerç$ erb'b-ı bel'gatla leb-'-lebdür c$h'n
 L k a r'na amu Z$hn  g$b$ f'’$  degül  (g. 213/ 5)

 Mehmed Z$hnî, ya"adı#ı dönemde kend$s$ne yakı"an yerde olmadı#ından, kıymetl$ "$$rler$n$n 
de#ers$z görülmes$nden ve zamanın onu de#erlend$rememes$nden yakınır. “…Ama gün gelecek 
de#er$ anla"ılacaktır. Vakt$ gel$nce, (onun "$$r$ne gereken kıymet ver$lecek ve) "$$r$ ‘b$lgeler$n 
sözü’ olarak n$telend$r$lecekt$r.”:

 Sözüm yo  Z$hn$y' n'd'n-ı ‘a ra "$md$lük amm'
 Gelür va t$ bu na ma güfte-$ ferz'nedür d$rler  (g. 98/ 5)

 &a$r, nazım hakkındak$ mensur dîbâcede, "$$r$n h$kmetl$ ve hak$kat ta"ıyan sözlerden olu"-
ması gerekt$#$nden bahsederken Nâbî’y$ anar: 

XVIII. Yüzyıl Şairi Berberzâde Mehmed Zihn  Efendi Hayatı, D vânı ve Edeb  Şahsiyeti 11
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 “H' ' büht'n-ı ‘a m mer (m N'b  Efend$ azretler$ vüc(d-ı ta y$le $"aretle buyurur. 

Beyt: 

 Garaz ebk'r-ı ma‘'n  söylemedür ey N'b  
 Yog-$se köhne suhan b$zde de v'f$r bulınur”30” 

 Onun "$$rler$, etk$s$nde kaldı#ı Nâbî tes$r$yle olsa gerek ö#üt ver$c$d$r. &a$r, ö#üt vermek n$ye-
t$n de oldu#unu "$$rler$nde bel$rt$r:

 ‘A ıl'ne ayl$ pend etdüm vel  nefsü’l-em$r
 Bu gazel-ve" Z$hn$y' sebt olmadı d v'na h ç  (g. 39/ 5)

  Berberzâde, Dîvânı’nda h$kmetl$ söz söyleme gayret$ $çer$s$nde oldu#undan "$$rler$nde pek 
çok atasözü, dey$m ve vec$z $fadeye yer verm$"t$r. Bunların sayısı çok olmakla beraber çe"$tl$l$#$ 
azdır. Dîvânda, halk d$l$nden pek çok $fade yer almaktadır. &a$r, mahallî söyley$"ler$ "$$r$ne ta"ı-
mı"tır. Dîvân’da yer alan dey$mler ve bazı $fadeler günümüzde de kullanılmaktadır. 
 
 Adam olmak (g. 252/5), akla sı#mamak (g. 11/5), aklını almak (g. 218/ 3), aya#ı kes$lmek (g. 
220/4), aya#ına kara su $nmek (g. 234/6), ayrılık çekmek (g. 192/21), ba#rına ta" basmak (g. 139/4), 
ba" üzre olmak (g. 14/5), ba"a çıkmak (g. 220/5), ba"dan çıkmak (g. 199/3),  ba"ını yemek (g. 
313/2), bel ba#lamak (g. 239/5), belasını bulmak (g. 184/2), b$r $ç$m su (g. 211/1-g. 87/2), canı feda 
olmak (g. 312/5), canını vermek (g. 232/2), deva olmak (g. 2/1), d$" b$lemek (g. 153/5), d$"$ne kan 
bula"mak (g. 173/3), elden bırakmamak (g. 92/2), kurban olmak (g. 257/1), ku" bey$nl$ (g. 53/1), 
püsküllü bela (g. 250/4), s$l$p süpürmek (g. 192/17), toz kondurmak (g. 278/5), uykusuna g$rmek 
(g. 279/3), yoluna kurban olmak (g. 196/2), yüz vermek (g. 192/1) g$b$ pek çok $fade dîvânda yer 
alan dey$mlere; â"ı#a Ba#dad ırak olmaz (g. 191/6), b$r $pte $k$ canbaz oynamaz (g. 115/5), den$ze 
dü"en yılana sarılır (g. 56/2), k$m$ nala k$m$ mıha çakar (g. 191/ 2), baskın basanındır (g. 139/7), 
göze yasak olmaz (g. 267/2) vb. $fadeler atasözler$ne; b$r ç$çekle mevs$m geçmez (g. 115/2), her 
sakalın b$r tara#ı vardır (g. 153/3), odunu ate"le yok ederler (g. 16/5), vb. kullanımlar da vec$z 
$fadelere örnek te"k$l edeb$l$r.

 Berberzâde Dîvânı’nın en bel$rg$n özell$kler$nden b$r$ mus$k$ ter$mler$n$n çokça söz konusu 
ed$lmes$d$r. Gerdân$ye, &eh-nâz, U""ak, H$caz, Rast, Acem, Bûsel$k, Bayatî, Mevvâl, Irak, Nevâ 
g$b$ makam adlarının yanında güfte, beste, ba"-pâre ve ney g$b$ mus$k$ ter$mler$ de dîvânda sık-
lıkla kullanılmı"tır (g. 74/ 5, g. 171/4, g. 25/ 2, g. 297/1, g. 1/ 2, g. 14/5, g. 205/3, g. 109/ 3, g. 74/ 5, g. 
182/3, g. 307/5, g. 246/2). 

  O "eh n'z $tmek $ster B(sel$k’den hayl-$ ‘u""' a
  ‘Aceb m$ ılsa Gerd'n$yye’den ah -ı nev' canum (g. 242/ 5)

 Dîvân’da tasavvufî ve mevlevîl$kle $lg$l$ unsurlar da vardır. Mevlevî, sema, abdal, derv$", pîr, 
pîr-$ mugân, mür"$d, "eyh, dergâh, harabat, tekye, cezbe-hâl, tecr$d, uzlet-halvet, ç$le, r$yazet, 
vahdet, tevh$d, kesret, edep, fakr bunlardan bazılarıdır. Berberzâde’n$n herhang$ b$r tar$kata 
veya mür"$de $nt$sap ed$p etmed$#$ne da$r b$r belge yoktur. Ancak elde bulunan b$lg$ler ve $n-
celenen "$$rler ı"ı#ında, "a$r$n, herhang$ b$r tar$kata $nt$sab etmed$#$ ancak Mevlev$l$#e meyl$ 
oldu#u söyleneb$l$r. 
 A"$n'-yı sırr-ı va detdür mur'dum Z$hn$y'
 Yohsa olmaz ‘'lem-$ kesretde her b -g'ne "eyh (g. 55/ 5)

30 A.g.t., s. 158-159.
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 &a$r$n bazı hayaller$ zar$f, or$j$nal ve oldukça karma"ıktır. Bazı gazeller$nde pek terc$h ed$l-
meyen kel$meler$ kullanma gayret$ $çer$s$nde olmasına ra#men gazeller$n$n öneml$ b$r kısmında 
sam$m$ tavrını ve sade d$l$n$ görmek mümkündür.  

 Bende ‘a" uñ c'n sende sen benüms$n ben senüñ
 Sen de bende ben de sende sen benüms$n ben senüñ (g. 204/1)

 Dîvân’da üslup açısından b$r b$rl$k yoktur. Z$hnî, k$m$ gazeller$nde usta b$r "a$r görüntüsü ç$-
zerken k$m$ gazeller$nde $se acem$ b$r görünüm serg$lemekted$r. Bu sebeple "a$r, pek çok "$$r$nde 
aheng$, or$j$nall$#$ ve tekn$k ba"arıyı aynı sev$yede yakalayamamı"tır den$leb$l$r.
 Bunun yanı sıra "a$r, Dîvânı’nda günlük hayattan tablolar vermey$ de ba"arır. Onun "$$r$nde 
sosyal hayattan $zler çoktur. Dîvân’da, bayramlarda kurban kes$lmes$ âdet$, h$lal görülmes$ $le 
Ramazan ayının gel$"$ ve oruç tutmaya ba"lanması, çel$k hal$ne get$r$lmek $ç$n önce ocakta kız-
dırılan kılıçlara devamında su ver$lmes$, s$hr$n çözülmes$ $ç$n “Kul Eûzü” okunması, mehtapta 
gül yapra#ı kurutulması, yaraya elmas tozu dökülmes$, v$ranelerde haz$ne bulunması, tuz katı-
lan "arabın helal olması ve d$" k$rası Dîvân’da geçen âdetlerdend$r (g. 297/ 2, g. 146/ 3, g. 257/1, 
g. 260/3, g. 237/ 3, g. 101/1, g. 102/ 1, g. 84/ 2, g. 217/ 3, g. 72/ 1, g. 240/ 5, g. 221/ 2, g. 287/ 5, g. 
287/4).

 H$lmüñ al' -ı 'de döker adr-ı 'l$ e
 )l(de olsa mel a mül añla al'l olur (g. 84/2)

Ayrıca cehalet, akıl ve h$kmet g$b$ kavramlar onun "$$r$n$n esas konularındandır. &a$r z$hn$, 
zekâyı, h$kmet$ ve aklı ön plana çıkarır ( g. 7/2, g. 56/6, g. 88/3, g. 95/4, g. 137/5, g. 149/5, g. 172/2, 
g. 247/1, g. 286/4 ).

 ‘A lı g$derse 'demüñ olmaz n$ 'mı h ç
  B$r h'ne h'l  alsa dem-'-dem har'b olur (g. 76/3)

 &a$r, Dîvân’ında sosyal hayatın çarpıklıklarına de#$n$rken rü"vetten, cah$l $le b$lg$l$ k$msele-
r$n karı"tı#ından, sermayeler$ haram olan esnaflardan ve zeng$nlerden, göster$" $ç$n $badet eden 
yalancılardan ve topluma ve $nsanlı#a faydası olmayan, akılsız, tembel, c$mr$ veya ahlaksız t$p-
lerden bahseder:

 A 'b-ı n$f' uñ cesed ü c'nına la‘net
 S'l(slaruñ d n$ne m'nına la‘net   (terkîb-bend 7/1)

 Gazeller$ne ve özell$kle terkîb-bend$ne bakıldı#ında "a$r$n, devr$nden, de#er$n$n anla"ılma-
masından "$kâyetç$ oldu#u görülmekted$r. Berberzâde, "$kâyetler$n$ korkusuzca d$le get$r$r:  

 ‘Avretlere mev (f ola çün far -ı ne ' uñ
 ‘Alemde ‘aceb sen de sen$ er m$ anursın  (terkîb-bend 6/ 9)

 Kaynaklarda, Z$hnî’n$n, Dîvân’ından ba"ka üç eser daha kaleme aldı#ı bel$rt$l$r. “Vefeyât” 
ve “Mısrü’l-Kah!re Tar!h!”31 adlı eserler$n$n yanında Z$hnî’n$n b$r d$#er eser$ de H.1000 (M.1592) 
tar$h$nden $t$baren vefatına kadar ya"amı" b$lg$n ve "eyhler$n hayat h$kâyeler$n$ anlatan ve 
tamamlanamamı" “Tezk$retü’l-Me"ây$h” 32’t$r. Bu eserler, "a$r$n çok yönlülü#üne $"arett$r. Ayrıca, 
Dîvân’da mevcut olmayan bazı "$$rler$n tezk$relerde yer almı" olması, "a$r$n, mecmualarda da 
"$$rler$n$n olab$lece#$n$n $"aret$d$r.

31 !pekten vd, a.g.e., s. 552. 
32  Sâlim Efendi, a.g.e., s. 311
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D. Sonuç
 XVIII. yüzyıl "a$r$ Berberzâde Mehmed Z$hnî, tezk$relerden, kaynaklarda hakkında yapılan 
de#erlend$rmelerden ve $ncelenen "$$rler$nden anla"ıldı#ı kadarıyla, "$$rler$nde f$kr$ ön plana 
çıkarmı", akla ve $lme önem veren b$r "a$rd$r. Â"ıkâne gazeller de yazan Z$hnî, Nâbî tes$r$yle 
h$kemî tarzda "$$r söyleme yoluna g$tm$"t$r. Â"ıkâne gazeller$nde sam$m$, sade b$r d$l hâk$mken, 
h$kemî tarzda yazılmı" "$$rler$nde ele"t$rel ve korkusuz b$r tutum $zlem$"t$r. &a$r$n çek$nces$z 
tavrı, devr$n$n ele"t$r$s$n$ yaptı#ı terkîb-bend$nde kuvvetle sez$l$r. 
  Z$hnî’n$n "$$rler$n$n genel$n$ gazeller olu"turur. Bununla b$rl$kte "$$rler$nde vez$n hataları ol-
du#u g$b$ sanat anlamında herhang$ b$r or$j$nall$#e de rastlanılmamı"tır. Onun d$#er "a$rlerden 
farkı k$m$ "$$rler$nde çarpıcı b$r "ek$lde h$ssed$len tok ve korkusuz ses$d$r. Z$hnî, "a$rl$#$ konu-
sunda kend$nden em$nd$r. Dîvânı’nın dîbâces$nde yer verd$#$ Nâbî dı"ında, eser$nde h$çb$r "a$r$ 
anmaz. Onun amacı devr$n$ ve devr$ndek$ aksaklıkları d$le get$rmekt$r.  
 Klas$k Türk Edeb$yatı’na a$t bütün met$nler$n ortaya çıkarılması Esk$ Türk Edeb$yatı ve kültü-
rüne daha do#ru bakılmasını sa#layacaktır. Z$hnî Dîvânı, yazımızda bahsed$len açılardan önem 
arz etmekted$r. 

Kaynakça
 Bursalı Mehmed Tâh!r Efend!, Osmanlı Müell$fler$ 1299-1915, Hzl.: !sma$l Özen, C. 3, Meral 
Yay., !stanbul, 1975.
 Fehm! Edhem Karatay, !stanbul Kütüphaneler$ Türkçe Yazma Dîvânlar Katalo#u, C.  II, M$llî 
E#$t$m Basımev$, !stanbul, 1968.
 Franz Bab!nger, D$e Gesch$chtsschre$ber Der Osmanen Und !hre Werke, Le$pz$g, 1927.
 Güftî, Güftî ve Te"r$fâtü’"-&uarâsı, Hzl. Ka"$f Yılmaz, Atatürk Kültür Merkez$ Ba"kanlı#ı Yay., 
Ankara, 2001.
 Haluk "pekten ve d!#erler!, Tezk$relere Göre Dîvân Edeb$yatı !s$mler Sözlü#ü, Kültür ve
Tur$zm Bakanlı#ı Yay., Ankara, 1988. 
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Kurnaz, Mustafa Tatçı, C. I, B$z$m Büro Yay., Ankara, 2001.
 Mehmed Süreyya, S$c$ll-$ Osmanî Yahud Tezk$re-$ Me"âh$r-$ Osman$yye, Hzl. Mustafa 
Kesk$n, Ayhan Öztürk, Ramazan Tosun, C. 2, Seb$l Yay., !stanbul, 1996.
 Mustafa Safâyî Efend!, Tezk$re-$ Safâyî, Nuhbetü’l-Âsâr M$n Fevâ’$d$’l-E"’âr, !nceleme-Met$n-
!ndeks, Hzl. Perv$n Çapan, Atatürk Kültür Merkez$ Ba"kanlı#ı Yay., Ankara, 2005.
 Sâl!m Efend!, Tezk$retü’"-&u‘arâ, Hzl. Adnan !nce, Atatürk Kültür Merkez$ Ba"kanlı#ı, 
Ankara, 2005.
 $eyhî Mehmed Efend!, &akâ$k-$ Nûman$yye ve Zey$ller$, Vekây$ü’l-Fudalâ, Hzl. Abdülkad$r 
Özcan, Ça#rı Yay., !stanbul, 1989.

Ek:
Zihn ’nin Gazellerinden Örnekler
                                   108
[Hezec/ Mef‘(lü / mef'‘ lü / mef'‘ lü / fe‘(lün]
                 _ _ . / ._ _ . / . _ _ . / ._ _

1 N'd'n-ı zam'n sohbet-$ d'n'yı begenmez
   K(r'n-ı c$h'n rü’yet-$ b$n'yı begenmez

2  Ba" egmese s'l(s n’ola kıble-$ c'na
 K'f$rlere bak Ka‘be-$ ‘uly'yı begenmez
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3  &ol kapkara k'f$r k$ komı" n'mını müsl$m
 Mü’m$n sanuban kendün$ ters'yı begenmez

4  H'd$m $d$yor tahtı’a mahd(mını eyv'h
 Bak "ahneye Tahm(rs u D'r'’yı begenmez

5  Ahmakları gör b$lmez $ken z$hn ü zek'yı33 
 ‘Ak$ll$k $düp Z$hn$-$ edn'yı begenmez

                                     127
[Hezec/ Mef'‘$lün / mef'‘$lün / mef'‘$lün / mef'‘$lün]
  . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

1 R(h 'te" "$ve 'te" 'n 'te" hüsn-$ y'r 'te"
  &erer 'te" tef 'te" ahker 'te" n(r u n'r 'te"

2  O 'fet 'te"$n atlas geyüp 'te"-perest olmı"
  Ser-'-p' c'me 'te" mezheb 'te" her ne var 'te"

3   ‘Aceb m$ c'nı yanup d'’$m 'te" söylese ‘u""ak
  Elem 'te" gam 'te" hasret 'te" 'h u z'r 'te"
                       
4  Sez'-v'r-ı c$n'n-ı vuslatuñ olmazsa ger ‘u""'k
    Çek$lmez d(zah-ı hecrüñde leyl 'te" neh'r 'te"

5   Ben'n $le dahı olmaz tokınmak kandadur tanz$r
 ‘Ac'’$b "$‘r-$ r$f‘at Z$hn$y' olmı" yanar 'te"

                                                  204
 [Remel/ F'‘$l'tün / f'‘$l'tün / f'‘$l'tün / f'‘$lün]
                               _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

1  Bende ‘a"kuñ c'n sende sen benümsüñ ben senüñ
 Sen de bende ben de sende sen benümsüñ ben senüñ

2  Ben senüñ ‘a"kuñla c'n' "öyle kıldım $tt$h'd
    Sen de kanda ben de kanda sen benümsüñ ben senüñ

3  Çün senüñle z$ndeyem ‘'lemde ey r(h-ı rev'n
 Baña c'n olduñ bu tende sen benümsüñ ben senüñ

4 G$rye-n'k eyler vüf(r-ı $lt$f'tuñ d$dem$
 Sen kılursuñ baña hande sen benümsüñ ben senüñ

5 Hüsn-$ zannum var saña sen de muv'fıksuñ baña
 Kaldı Z$hn$ s(’-$ zanda sen benümsüñ ben senüñ
  
                                     265
           [Hezec/ Mef'‘$lün/ mef'‘$lün/ fe‘(lün]
                      . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _

1 Ben$ y'ra müg'y$r sanma yah(
 Ten$ c'na mün'f$r sanma y'h(

33 zek'yı: zek'hı M. 



2  Mec'z ehl$ degül ehl-$ hak$kat
 &ebeh kısmın cev'h$r sanma y'h(

3    Gur(r ehl$nden ‘'r$fler cüd'dur
 Müselm'nı da k'f$r sanma y'h(

4 Mak'lüm h'l olur h'lüm mak'lüm
 Muk$mem ben m$s'f$r sanma y'h(

5 Kıy's etme baña s'l(sı Z$hnî
 Har-ı cev-h 'rı "'‘$r sanma y'h(

   317
[Remel/ F'‘$l'tün / f'‘$l'tün / f'‘$l'tün / f'‘$lün]
  _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _

1 A"$n'-yı h$kmetem b$-g'neler b$lmez ben$
 ‘Akıl u ferz'neyem d$v'neler b$lmez ben$

2 &öyle hu"y'r-ı fün(n-ı d'n$"em ‘'lemde k$m
  B'de-h 'r-ı cehl olan mest'neler b$lmez ben$

3 Dahme-$ sırr-ı ulûh$yyetle ma‘m(r olmı"am
 Anuñ-$çün g("e-$ v$r'neler b$lmez ben$
 
4 H(n-ı çe"m etd$ ben$ merc'n-ve" la‘l$n-ed'
 Ç'r-s(-yı dehrde dür-d'neler b$lmez ben$

5   ‘A"ka tebd$l eyledüm ben ‘aklumı ey müdde‘$
 Z$hn$y' görme ‘aceb ferz'neler b$lmez ben$
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Yeniçeri Sofa Tezkireleri ve Manzum Bir 
Tezkire Metni Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Müjgân ÇAKIR*

Özet
 Dev"$rme usulünün kalktı#ı son dönemlerde yen$çer$l$#e dah$l olanlara ver$len b$r belge olan 
sofa tezk$reler$, günümüze çok az örne#$ kalan resmî belgelerdend$r. Mensur ve sec$l$ olarak 
yazılan bu met$nler$n manzum örnekler$ne "$md$ye kadar rastlanmamı"tır. Bu makalede sofa 
tezk$reler$ hakkında b$lg$ ver$ld$kten sonra, Fat$h M$llet Kütüphanes$’ndek$ b$r mecmua $ç$nde 
tesp$t ed$len $k$ tezk$re tanıtılacak, özell$kle manzum met$n üzer$nde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Yen$çer$, dev"$rme kanunu, sofa tezk$res$, "$$r.

On the Janissary Ward Certificates and on a Certificate Text Written in 
Verse 

Abstract 
 Dur$ng the last per$ods when the devsh$rmeh method was abol$shed, the ward cert$f$cates 
were a document subm$tted to those $ncluded $n the jan$ssary system, and they are the o%$c$al 
documents, only very few samples of wh$ch have rema$ned up to our t$mes. Poet$cal samples 
of these texts that were wr$tten $n prose and rhymed have not been encountered so far. In th$s 
art$cle, after g$v$ng $nformat$on on the ward cert$f$cates, two cert$f$cates spec$f$ed $n a magaz$ne 
at the Fat$h M$llet L$brary w$ll be $ntroduced, and espec$ally the one wr$tten $n verse w$ll be emp-
has$zed. 

Key Words: Jan$ssary, devsh$rmeh law, ward cert$f$cate, poem.

Osmanlı !mparatorlu#unun "üphes$z en d$kkat çek$c$ noktalarından b$r$ askerî te"k$latıdır. 
Yen$çer$ler $se bu te"k$latın uzun süre vazgeç$lmez unsurları olmu"tur. 1362-80 yılları arasında 
ortaya çıktı#ı dü"ünülen yen$çer$ler$n “$lk kez 1389 Kosova Sava"ı’nda asker$ varlıkları kaynak-
lara yansımı"”1tır. T$pler$, alâmetler$ ve çe"$tl$ uygulamaları, tar$h sahnes$ndek$ yerler$n$ müs-
tesna hâle get$ren bu askerî topluluk, kaynakların bel$rtt$#$ne göre 16. yüzyılın $k$nc$ yarısından 
sonra t$caretle u#ra"maya ba"lamı"2 ve bu g$b$ sebeplerle farklıla"mı"tır.

Dev"$rme usulünün kalktı#ı son dönemlerde oca#a dâh$l olanlara b$r belge ver$lmes$ 
âdettend$. Bu belgelere “sofa tezk$res$” adı ver$lm$"t$r.3 Mustafa Nur$ Pa"a, Netây!cü’l-Vukû‘ât 
$s$ml$ eser$nde “Ahvâl-$ Asker$yye” ba"lı#ı altında "öyle d$yor: “Hamal ve börekç$ ve manav g$b$ 
e"hâsın hem"ehr$ler$ geld$kde derhâl gel yolda"ım sen$ yen$çer$ yazalım d$yü her$f$ mensûb ol-
dukları ortanın kı"lasına götürüp kollarına ortanın n$"ânını dö#dürürler ve el$ne sofa tezk$res$ 
ver$rler $d$ k$ bu tezk$ren$n meâl$ (B$z k$ yen$çer$ler$z Hâcı Bektâ"-ı Velî pîr$m$z ve erenler ve 

* M$mar S$nan Güzel Sanatlar Ün$vers$tes$, Fen-Edeb$yat Fakültes$, Türk D$l$ ve Edeb$yatı Bölümü Ö#ret$m Üyes$,
mjgan.cak$r@gma$l.com
1 Cemal Kafadar, “Yeniçeriler”,  Dünden Bugüne #stanbul Ansiklopedisi, C.7, !stanbul, 1994, s. 472.
2 A.g.m., s. 473.
3 Sofa tezkiresi için bkz. Mithat Serto#lu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Kitabevi, !stanbul, 1986, s. 317; Bekir Sıtkı Baykal, Tarih 
Terimleri Sözlü&ü, !mge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 134; Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlü&ü, Gökkubbe Yay., !stanbul, 2010, s. 
590; !lhan Ayverdi, Asırlar Boyu Tarihi Seyri #çinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Ne"riyat, C.III, Mart 2006, s. 2818, vb.
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evl$yâlar destgîr$m$zd$r kırılmakla b$tmey$z b$r$m$z eks$l$r $se b$n$m$z hâd$s olur) yollu b$rtakım 
makâlâtdan sonra f$lanca adam ortamıza göynek bırakdı ve oca#ımıza duhûle tâl$b oldu b$z de 
ocag-ı âm$ren$n defter$ne kayd ed$p yed$ne $"bu sofa tezk$res$n$ verd$k mazmûnunu hâvî olup 
usta ve oda ba"ı taraflarından temhîr kılınır ve cum‘a selâmlıklarında ve ulûfe günler$nde kara 
kullukçular bu makûle e"hâsı cem ‘ ve yen$çer$l$k kıyâfet$ne vaz‘ ed$p îfâ-yı me’mûr$yet etd$r$yor-
lar $d$.”4

Aynı konuyla alâkalı olarak Re"ad Ekrem Koçu da “Dev"$rme kanunu kalkdıktan ve Yen$-
çer$ Asker Oca#ı kadrosu !mparatorluk tebaasının ayak takımına mensub gençlerle doldurulub 
beslenmeye ba"ladıktan sonra, bu orduculuk gelenek ve hâtıralarına doyulmayacak !stanbul 
esnafının gençler$, bu gençler arasında e"bek del$kanlılar yen$çer$ Taslakçısı oldular; b$lhassa 
Hammal, Manav, Dellâk, Fırın U"a#ı, Debba#, Saraç "ehbazları, Yen$çer$ Çorbacılarının (Tabur 
Kumandanları), Odaba"ılarının (Takım !nz$bat Zâb$tler$) ve Ustalarının (Takım A"çıba"ıları): “Gel 
"ehbazım, sen$ Yen$çer$ yazalım!...” dâvet$n$ kabul ederek yen$çer$ kı"lalarına g$tt$ler, hang$ Or-
tanın (Talenrun) Çorbacısı, Odaba"ısı, Ustası tarafından götürülmü"lerse kollarına, bâzûlarına, 
baldırlarına o ortanın “n$"anı” den$len alâmet$ fâr$kasını dövdüler ve eller$ne, Çorbacı, Odaba"ı, 
Usta tarafından mühürlenm$" sözde Yen$çer$ olduklarına dâ$r “Sofa Tezk$res$” den$len b$r belge 
aldılar. !s$mler$ A#a kapusunda bulunan ana kütük defter$ne kayded$lmed$#$ $ç$n kend$ler$ne 
“Yen$çer$ Taslakçısı” den$ld$” b$lg$ler$n$ ver$yor ve B$tl$sl$ Mustafa b$n Mustafa’ya ver$len sofa 
tezk$res$n$ alıntılıyor.5 

Erhan Afyoncu, yukarıda Nur$ Pa"a’nın meâlen verd$#$ sofa tezk$res$ örnekler$nden b$r$n$ 
yayımlamı"tır. Yazar, Hürr!yet Tar!h Derg!s!’nde Sadberk Hanım Müzes$’nde bulunan ve o za-
manın tek örne#$ olarak b$l$nen b$r sofa tezk$res$ hakkında b$lg$ ver$rken, yen$çer$l$#e tâbî olan 
k$"$n$n hang$ bölü#e alınmı"sa tezk$re metn$nde o bölü#ün sembolünün yer aldı#ını bel$rt$yor. 
Ara"tırmacının yayımladı#ı met$n 11 N$san 1823 tar$hl$ Hamza A#azade Al$ Bey’$n 56. Yen$çer$ 
Bölü#ü’ne kabul ed$ld$#$n$ göster$r b$r met$nd$r ve belgede bölü#ün $"aret$ olan b$r kadırga res-
m$ bulunmaktadır.6 Mehmet Zek$ Pakalın’ın me"hur sözlü#ündek$ $fadeler$ de tezk$reler$n süslü 
oldukları b$lg$s$n$ destekler mah$yetted$r. Sözlükte, 5 Sefer 1234 (1818) tar$hl$ b$r tezk$re metn$ 
ver$ld$kten sonra “Bu tezk$ren$n kenarları esk$ yazma eserler g$b$ tezh$p makamında selv$ $"le-
mel$ $d$. Üstündek$ $k$ mühürden b$r$s$nde seyy$t Hüsey$n 19 yazılı oldu#u g$b$ b$r de selv$ resm$ 
bulunurdu. Mühür Çorbacı Hüsey$n A#a’nın mührü oldu#u g$b$ selv$ de bölü#ün sembolü $d$.”7  
"ekl$nde tezk$reler$n az da olsa süslemel$ olab$lece#$ bel$rt$l$yor.

B$r ba"ka tezk$re $se NTV Tar!h Derg!s!’nde yayımlanmı"tır. Haluk Oral koleks$yonundan alı-
nan bu tezk$re Mehmed o#lu Sal$h’$n oca#ın 101. cemaat$ne katıldı#ını gösteren b$r belged$r.8 

Kaynaklarda ver$len sofa tezk$res$ met$nler$ a"a#ı yukarı b$rb$r$n$n aynı $fadeler$ ta"ımak-
tadır. Meselâ Türk Kültürü ve Hacı Bekta$ Velî Ara$tırma Derg!s!’nde “Yen$çer$ Su%a Tezk$res$” 
ba"lı#ı ve “Terh$s belgeler$n$n önünde bulunurdu” notuyla yayımlanan met$n a"a#ıdak$ g$b$d$r:

B$sm$"ah Allah, Allah
Müm$n$n$z kâlubeladan ber$
Hakk’ın b$rl$#$ne eyled$k $krar
Bu yolda verm$"$z ser$
Nebîm$z Cenâb-ı Ahmed-$ Muhtar
Evvelden ber$
Cemâl-$ bâ-kemâle mestaneler$z
Yanar ate" $çre semender$y$z
Nûr-ı $lâh$de pervaneler$z
Bu c$handa b$r bölük d$vaneler$z

4 Mustafa Nuri, Netâyicü’l-Vukû‘ât, cild-i sâlis, !stanbul, 1327, s. 86, 87.
5 Re"ad Ekrem Koçu, “Esnaf”, #stanbul Ansiklopedisi, C.10, !stanbul, 1971, s. 5327.
6 Erhan Afyoncu, “Yeniçerinin Hüviyet Cüzdanı”, Hürriyet Tarih Dergisi, 5 &ubat 2003, s. 17-19.
7 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü&ü, MEB Yay., C.III, !stanbul, 1993, s. 245.
8 NTV Tarih Dergisi, S. 5, Haziran 2009, s. 27.
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Sayılmayız, parmakla
Tükenmey$z, kırmakla
Ta"ramızdan sormakla
K$mse b$lmez ahvâl$m$z
On$k$ $mam, on$k$ tar$kat
Cümles$ne ded$k belî
Üçler, be"ler, yed$ler, Kırklar
Nur-u Nebî, Kerem-$ Al$, Keramât-ı Velî
P$r$m$z Hacı Bekta"-ı Velî
Dem$ Devrânına Hü d$yel$m, Hüüüü.....9 

Bekta$! Kültür Argümanlarına Göre Yen!çer! Oca&ı ve Dev$!rmeler $s$ml$ k$tapta $se "u met$n 
yer almaktadır:

“B$sm$’llâh$’r-Rahmân$’r-Rah$m
Müm$n$z kalû belâdan ber$ Hakkın b$rl$#$n$ eyled$k $krar; bu yola verm$"$z ser$ Neb$m$z vardır 

Cenâb-ı Ahmed-$ Muhtar; ezelden berû mestâneler$z, Nur-ı $lâh$de pervâneler$z. B$r bölük bu 
c$handa d$vâneler$z, sayılmayız parmakla, tükenmey$z kırılmakla, ta"ramızdan sormakla k$mse 
b$lmez hal$m$z. On$k$ $mam, on$k$ tar$k cümles$ne ded$k bel$, üçler yed$ler kırklar, nûr-ı neb$, 
Kerem-$ Al$ p$r$m$z Sultan Hacı Bekta"-ı Vel$. B$n$k$yüzotuzsek$z senes$nde cennetmekân, f$r-
devs â"$yan kanun sah$b$ elgaz$ Sultan Süleyman Han hazretler$n$n kurdu#u n$zâm-ı müstah-
sene üzre ve Çorbacı A#anın $zn$ ve cümle $ht$yarların mar$fet$yle $"bu terh$s (su%a) tezk$res$ 
buna tal$p ve râgıp olup $sm$ kul defter$ne kayıtlı olan Mahmut’a $ta olundu vakt-$ hacette $braz 
oluna.”10 

Z$kred$lenler g$b$ b$rtakım kaynaklarda sofa tezk$reler$n$n meâlen veya aynen met$nler$ yer al-
maktadır. Elde bulunan tezk$re met$nler$n$n böyle sınırlı sayıda olması oca#ın kaldırılmasından 
sonra yen$çer$lere ver$len bu belgeler$n yakılıp $mha ed$lmes$nden kaynaklanmaktadır.11 Necdet 
!"l$’n$n bel$rtt$#$ne göre, “Yen$çer$ rem$zler$n$n ta"lardan daha öneml$ belgeler$ sofa tezk$reler$-
d$r. Renkl$ ve "ek$ller$ hav$ olu"u, halk tarafından da Yen$çer$ alamet$ far$kası olarak tanındı#ın-
dan; ayrıca b$r kısım eserde ‘put’ olarak $fade ed$len bu belgeler$n A#a kapısındak$ nüshaları, 
ulufe defterler$ ve d$#er belgeler, II. Mahmut’un emr$yle Ayasofya meydanındak$ Hasek$ hamamı 
külhanında yaktırılmı"tır. Kâ#ıt üzer$ne renkl$ yapılmı" sofa tezk$reler$nden Yen$çer$lere ver$len 
ve a$lelerce saklanmı" olan nüshalar har$c$ndek$ler$n bulunması $mkânsızdır. Sofa tezk$reler$ bu 
yüzden nad$r ve kıymetl$d$r; ç$ft rem$zl$ olanları $se çok daha nad$rd$r.”12 Ara"tırmacının bel$rt-
t$#$ g$b$ yen$çer$l$#$n $lgâsından sonra bu toplulu#a a$t belgeler ortadan kaldırılmı"tır. Vak’a-yı 
Hayr$yye’y$ anlatan eserlerde de bu durumdan bahsed$l$r. Mesela &$rvanlı Fat$h Efend$ Gülzâr-ı 
Fütûhât’ında “ol yevm-$ ferah-fezâda ba’de’l-asr mukaddeme-$ ahger-$ sa’îr olan âte"-$ sûzânla 
kı"laları dah$ $hrâk b$’n-nâr kılınup, l$-mün"$$h$:

Kalmadı yençer$den nâm u n$"ân
Ka’be’den sank$ s$l$nd$ asnâm”13 

"ekl$ndek$ $fadeler$nde bu durumu anlatır. Aynî’n$n Nusretnâme’s$nde,
      Sûret-$ lev -$ n$"âna apdılar 
      Menhec-$ küfr ü alâla apdılar14 

9 “Yeniçeri Su%a Tezkiresi”, Türk Kültürü ve Hacı Bekta$ Velî Ara$tırma Dergisi, S. 40, Güz 2006, s. 198.
10 &evki Koca, Bekta$i Kültür Argümanlarına Göre Yeniçeri Oca&ı ve Dev$irmeler, Nazenin Yay., !stanbul, 2000, s. 34. (Eserdeki 
metin John Kingsley Birge, Bekta"ilik Tarihi, çev. Reha Çamuro#lu, Ant Yay., !stanbul, 1991 künyeli kitaptan alıntılanmı"tır). 
Buna benzer bir metin Osman E#ri, “Yeniçeri Oca#ının Manevi E#itimi ve Bekta"ilik”, Türk Kültürü ve Hacı Bekta$ Velî Ara$tırma 
Dergisi, S. 24, Ankara, 2002, s. 113-131 künyeli makalede de yayımlanmı"tır.
11 NTV Tarih Dergisi, S. 5, Haziran 2009, s. 27.
12 Necdet !"li, “Yeniçeri Remizleri, Ta"a Atılan Bölük ve Cemaat !mzası”, NTV Tarih Dergisi, S. 5, Haziran 2009, s. 35.
13 &irvânlı Fatih Efendi, Gülzâr-ı Fütûhât (Bir Görgü Tanı&ının Kalemiyle Yeniçeri Oca&ının Kaldırılı$ı), hzl. Mehmet Ali Beyhan, 
Kitabevi Yay., !stanbul, 2001, s. 13.
14 Mehmet Arslan, “Yeniçerili#in Kaldırılmasına Dair Edebî Bir Metin: Aynî’nin Nusretnâme’si”, Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kül-
tür Makaleleri, Kitabevi Yay., !stanbul, 2000, s. 335. Yeniçerili#in kaldırılması ile ilgili di#er eserler için bkz. Mehtap Erdo#an, 
“Yeniçerili#in Kaldırılı"ına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser: Emâre-i Zafer”, Türkiyat Ara$tırmaları Dergisi, S. 25, Konya, 2009, s. 
71-107; Mehmet Arslan, Es’ad Efendi-Üss-i Zafer (Yeniçerili&in Kaldırılmasına Dair), Kitabevi Yay., !stanbul, 2005.
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"ekl$ndek$ beyt$n $lk mısraında bahsed$len ve ortadan kaldırılan sûretlerden b$r kısmı yukarıda 
Necdet !"l$’n$n de söz ett$#$ “put” added$len sofa tezk$reler$ olab$l$r.

Fat$h M$llet Kütüphanes$’nde yaptı#ımız çalı"malar sırasında $nceled$#$m$z b$r yazma d$kka-
t$m$z$ çekt$. Bu yazmanın $lk $k$ metn$ sofa tezk$res$ ba"lı#ını ta"ıyordu.15 Al$ Em$rî Müteferr$k 370 
numarada kayıtlı yazmada tesp$t ett$#$m$z $k$ tezk$re metn$n$ buraya alıyoruz. Bunlardan $lk$ 
klas$k b$r sofa tezk$res$ metn$d$r. 1229/1813-14 tar$hl$ bu tezk$re Yusuf b$n Yusuf $s$ml$ b$r$ne ve-
r$lm$"t$r. Yen$çer$l$#$n kaldırılmasından yakla"ık on $k$ sene evvel hazırlanan belgen$n b$r yazma 
$ç$ne kayded$lm$" olması d$kkat çek$c$d$r. Her ne kadar met$n manzum b$r parça g$b$ mısralar 
"ekl$nde kayded$lm$" olsa da herhang$ b$r vez$n kullanılmamı"tır. Bu "ek$lde kayded$lmes$n$n 
sebeb$ sec$l$ ve ahengl$ b$r met$n olması dolayısıyladır. “Sul 'nü’l-berreyn ü ' 'nü’l-ba reyn
'n(n ' $b$ el-*'z+ Sul 'n a,retler$nüñ urdu*ı n$ 'm-ı müsta sen üzre ır  b$r bölügüñ a*ası 
$ n$yle ve or a ba"ısı ve ‘a"cısı ve yold'"'nı ma‘r$fetler$yle $"bu Y(suf b$n Y(suf’ı ofalı yolda" 
ümres$ne $l '  $düp ve ofa defter$ne ayd $düp ve ofalı yolda"umuz olup $"bu sened yed$ne 
$‘ ' olındı va t-ı 'cetde $br'z olına.” $fadeler$ söyled$kler$m$z$ kanıtlar mah$yetted$r. Mecmuada 
bulunan klas$k tezk$re metn$ a"a#ıdak$ g$b$d$r: 

1b   (ret-$ ofa Te k$res$

 ‘Ünv'n-ı "eref-'r'-yı16 mül(k'n+
 sal anat-ı a,ret-$ sul 'n-ı b+r'nı (?)
 derg'h-ı ‘'l+ n$‘met-$ ıll-ı "'h+
 a,ret-$ p'd$"'h-ı zam'n+
 'm'de ‘as'k$r-$ muva [$d]+n mü’m[$n]+n
 ceng'ver'n ahram'n'nı
 "'yeste-$ e"m'l$ndedür 'fer+n
 le"ker-$ yeñ$çer$yle ney (?) m$y'nı
 mü’m$n$yüz el- amdül$’ll'h 'l( bel'dan ber$
 Ha ’uñ b$rlüg$ne eylem$"$zdür $ r'rı
 bu yola v$rm$"$zdür c'nıla ser$
 vardur neb+müz A med-$ Mu t'r cen'bı
 ezel+den berü mest'neler$yüz
 n(r-ı !l'h+’den17 perv'neler$yüz
 b$r bölük bu c$h'nda serser+ d+v'neler$yüz
 ayılmayuz barma*ıla
 dükenmeyüz ırma*ıla
 a"radan o[r]ma*ıla
 k$mse b$lmez 'lümüz$
 on $k$ $m'm ve on $k$ ar+ at cümles$ d$d$ bel+
 sul 'nü’l-berreyn ü ' 'nü’l-ba reyn
 'n(n ' $b$ el-*'z+ Sul 'n
 a,retler$nüñ urdu*ı n$ 'm-ı 
 müsta sen üzre ır  b$r 
 bölügüñ a*ası $zn$yle ve or a ba"ısı
 ve ‘a"cısı ve yolda"'nı ma‘r$fetler$yle
 $"bu Y(suf b$n Y(suf’ı ofalı
 yolda" zümres$ne $lh'

15 12 varaklık yazmanın geri kalan kısmında da “Ric'lu’l-l'h”tan bahseden mensur bir metin (2b); aynı konuyla alakalı mensur 
Arapça bir metin daha (3a); dairesel bir yıldız falı (3a); “Ha ' e"ref-i lev i’l- ay't ve lev i’l-mem't” ba"lıklı 10 beyitlik bir metin 
ve hayat ve memat levhaları (3b); ilm-i remille alâkalı mensur bir metin ve altta ilgili üç levha (4a); dört halifeyle ilgili olarak 
anlatılan bir hikâye (4b); “Melhemedin inti 'b olınmu"dur” ba"lıklı bir melheme metni (5a-11a) ve “R(z-n'me-i Muhtasar” 
ba"lıklı bir metin (11a-12a) bulunmaktadır.
16 Kelimeler metinde  "eklinde yazılmı"tır.
17 Kelime metinde "eklinde yazılmı"tır.
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 $düp ve ofa defter$ne ayd $düp
 ve ofalı yolda"umuz olup $"bu sened
 yed$ne $‘ ' olındı va t-ı
 'cetde $br'z olına.
                                  1229/1813-14  -urre-$ Reb$‘ü’l-'hır
Yazmada d$kkat çek$c$ olan asıl tezk$re metn$ “Tezk$re-$ ofa D+ger” ba"lı#ıyla kayıtlı olanı-

dır. Kaynaklarda kar"ıla"tı#ımız sofa tezk$reler$ne benzemeyen bu met$n aruzun hezec bahr$n$n 
mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün kalıbıyla yazılmı" olup 5. ve 15. bey$t har$ç aa aa aa 
"ekl$nde kaf$yelenm$"t$r. &a$r$ bell$ olmayan 15 bey$tl$k bu "$$r$n b$r çe"$t yen$çer$ ahd$ g$b$ yazıl-
dı#ı görülmekted$r. Met$n a"a#ıdak$ g$b$d$r:

         
 2a       Te k$re-$ ofa D+ger
                                    . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _

1   &eref-‘ünv'n u !skender-n$"'n "'h-ı c$h'n-b'n+
     Fer+d(n-menz$let Cem-"evket ü h' 'n-ı devr'n+

2   Mu‘all' b'r-geh-$ der-g'h-ı ‘'l+ ıll-ı Ra m'n+
     Cen'b-ı a,ret-$ ser-t'c-ı "'h'n-"'h-ı b+-s'n+

3   C$h'n ' $b- ır'nı p'd$"'h-ı ‘'lemüñ "'nı
     Yüz$ a  ‘asker-$ ceng'ver'n u ahram'n'nı

4   Boyun egdük "er+‘at yolına ıldu  fed' c'nı
     !düp %l' bel% va t$nde hep $ r'r u +m'nı

5  B$züm yolda"umuz hep ehl-$ sünnet ve’l-cem'‘atdur18 
     Bezer(?) d+n-$ müb+nüñ c'n u serden geçd$ urb'nı

6   Neb+müzdür ab+b-$ ekrem ü memd( -ı Yezd'n+
    Oca*uñ ac[ı] Bekt'"-ı Vel+dür p+r-$ "'y'nı

7   B$ze üçler yed$ler ır laruñ el verd$ m$hm'nı
     B$ze a,ret neb+19 rehber olur eylerseñ erz'n+

8   Ezelden cümlemüz mest'neyüz ut g("-ı $ ‘'nı
     Ser-'-ser b$r bölük d+v'neyüz l'f añlama anı

9   Mahabbet "em‘$ne perv'neyüz ıldu ça devr'nı
     Ele aldu ça b$z ıd  $le "em"+r-$ dem-ef"'nı

10  ‘Ad(-yı d+n ü devletden açar yek amle b$ñ anı
      Yeñ$çer$nüñ20 olmaz hem es'b u add u p'y'nı

11   Dükenmez b$r gür(huz t' öl$nce bu c$h'n f'n+
       B$l$nmez h'lümüz ‘'lemde ba  aç çe"m-$ ‘$rf'nı

18 Bu mısrada kafiye düzeni de#i"mi"tir.
19 “Ha,ret-i neb+” "eklinde olması gereken ifade vezin gere#i böyle okunmu"tur.
20 Kelime metinde“Yeñiçeriy'nuñ” "eklindedir. Vezin gere#i bu "ekilde tamir olundu.
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12  Meger k$m ullu*a el ba*layansa ma‘r$fet k'nı
       B$z[e] eyler $m'm-ı ehl-$ sünnet emr ü ferm'nı

13   Cem'‘atsüz $m'ma $ t$d'nuñ var mı $mk'nı21 
       Hem on $k$ $m'ma a  d$yenler buldı c'n'nı

14  Hem on $k$ ar+ atde bulur b+ç're derm'nı
       B$z $tdük cümles$n ta d+  b'-tevf+ -ı Rabb'n+

15   Urur ser-ke"lere hep 'cı Bekt'"-ı Vel+ zenc+r
       !t'‘at ıl odur yüz o san altı ortaya b$r p+r22

Yazmada kar"ılıklı sayfalarda yer alan bu $k$ metn$n d$kkat çek$c$ noktalarından b$r$ olarak, 
$k$nc$ metn$n $lk$n$n nazma çek$lm$" hâl$ oldu#unu söylemek yanlı" olmaz. Mesela $lk met$ndek$  
“ a ’uñ b$rlüg$ne eylem$"$zdür $ r'rı bu yola v$rm$"$zdür c'nıla ser$” "ekl$ndek$ $fadeler d$#er 
met$nde

 Boyun egdük "er+‘at yolına ıldu  fed' c'nı
          !düp 'l( bel' va t$nde hep $ r'r u +m'nı

beyt$yle; “ ayılmayuz barma*ıla, dükenmeyüz ırma*ıla, a"radan o[r]ma*ıla k$mse b$lmez
'lümüz$” $fadeler$ de

 Dükenmez b$r gür(huz t' öl$nce bu c$h'n f'n+
 B$l$nmez 'lümüz ‘'lemde ba  aç çe"m-$ ‘$rf'nı

beyt$yle nazma gelm$"t$r.

Mensur met$nde ba"langıçta “mül(k'n+, ahram'n'nı, m$y'nı” g$b$  sec$l$ kel$melerdek$ 
“-ânı” kullanımı manzum metn$n de aheng$n$ olu"turan kaf$yey$ te"k$l etmekted$r. 

Sofa tezk$reler$n$n yen$çer$ gülbanglarıyla da ortak söyley$"ler$n$n oldu#u görülmekted$r. Ah-
met Rıfat yen$çer$lerden bahsederken “...cem$yetler$nde ve büyük b$r $"e te"ebbüsler$nde ve ez-
cümle muhârebeye esnâ-yı mübâ"eretler$nde (Allâh Allâh $llallâh celîlü’l-Cebbâr mu’înü’s-Settâr 
Hâlıkü’l-leyl ve’n-nehâr üçler yed$ler kırklar kerem-$ Al$ pîr$m$z Hâcı Bektâ"-ı Velî) d$yü gülbang 
çekerler $d$.”23 d$yor. Bu $fadeler yukarıdak$ tezk$re met$nler$ $le kar"ıla"tırıldı#ında ortak $bare-
ler$n oldu#u ortaya çıkmaktadır.   

Sonuç olarak, Klas$k Türk Edeb$yatı muhteva ve "ek$l özell$kler$ $t$barıyla "üphes$z çok zeng$n 
b$r edeb$yattır. Yazar ve "a$rler$n muhayy$le ve zekâsı bu edeb$yatta çok farklı "ek$llerde tezahür 
edeb$l$r. Sanatçının resmî b$r belgey$ b$le manzum hâle sokarak edebîle"t$reb$ld$#$ görüleb$l$r. 
&üphes$z bunun en karakter$st$k örnekler$ manzum mektup ve arz-ı hâllerd$r.24 Mensur b$r bel-
gey$ mecmuanın $ç$ne kaydetmek de yen$ b$r kullanım de#$ld$r. N$tek$m böyle resmî belgeler$n, 
hatt-ı "erîf sûretler$ g$b$, mecmualara kayded$lmes$ söz konusudur. K$m$ kaynaklarda yen$çe-
r$ hüv$yet belges$, k$m$ler$nde terh$s belges$ d$ye adlandırılan ve günümüzde pek nad$r olarak 
bulunan sofa tezk$reler$n$n b$r "a$r tarafından nazma çek$lm$" olması yen$l$k pe"$nde olmanın 
b$r ba"ka mertebes$d$r. B$r mecmua $ç$nde tesp$t ett$#$m$z met$nler$n ba"ka vers$yonlarının fark-
lı yazmalarda bulunab$lece#$ $ht$mal$ de göz ardı ed$lmemel$d$r. Burada dü"ünülmes$ gereken 

21 Kenarda “!"'ret olınan mısra‘a bu mısra‘ dahı muk'bil olınur ‘Bize ma*l(b olur ‘asruñ nice S'm u Ner+m'n’ı’” ifadeleri 
kayıtlıdır. 
22 Bu beyitte de kullanılan kafiye de#i"mi"tir.
23 Ahmet Rıfat, Lügat-i Tarihiyye ve Co&rafiyye, C. 5-6-7, Ankara, 2004, s. 224. 
24 Konuyla ilgili bkz. Rasih Erkul, “Edebî Dilekçe Olarak Kasideler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ara$tırmaları Enstitüsü Der-
gisi (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı), S. 39, Erzurum, 2009, s. 753-762; Dilek Batislam, “Divanlardaki Manzum ‘Arz-ı Hâller”, 
Turkish Studies, Volume 3/1, Winter 2008, p. 209-218, vb.
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konulardan b$r$ acaba "a$r böyle b$r metn$ neden kopyalamak ve nazma çekmek $ht$yacı h$sset-
m$"t$r? Bunun sebepler$ mecmuanın tert$p tar$h$ne göre de#$"$r. Mecmua e#er yen$çer$l$#$n kaldı-
rıldı#ı tar$hten önce tert$p ed$lm$"se, burada yen$ b$r deneme yapmak $steyen mecmua tert$pç$s$ 
(belk$ "a$r) bu metn$ kopyalamı", onu nazma çekm$" veya nazma çeken b$r$s$n$n "$$r$n$ alıntıla-
mı"tır. Yazmadak$ $lk tezk$re metn$ Vak‘a-yı Hayr$yye’den yalnızca on $k$ yıl önce hazırlanmı"tır. 
E#er manzum met$n de aynı tar$hlerde yazılmı"sa "a$r$n Bekta"$, hatta b$r yen$çer$  olma $ht$mal$ 
de dü"ünüleb$l$r. Manzum tezk$re, oca#ın kaldırılmasından sonra yazılmı"sa yakılan tezk$re me-
t$nler$nden b$r$n$ b$r ves$leyle ele geç$ren k$"$ "$$r$ yazmı" veya kopyalamı"tır. 
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İstanbul Marmara Surları ve Üzerinde 
Bulunan Limanlar

Yrd. Doç. Dr. Halûk ÇETİNKAYA

Özet
 !stanbul’un kara surları mükemmell$#e er$"$rken den$z surları $hmal ed$lm$" ve $n"aatları 
daha sonrak$ b$r tar$hte ba"lamı"tır. Marmara surlarının uzunlu#u 8.5 k$lometreye varmı"tır. 15. 
yüzyıl ba"ı $t$bar$yle de üzer$nde 188 kule ve 13 kapı bulunur durumdaydı. Bu surlar 447 ve 1807 
yılındak$ do#al afetler$n ardından büyük çapta onarılmı"lardır. !lk a"aması 1871 $k$nc$ a"aması 
1910’da olan Rumel$ dem$ryolunun $n"aatı sırasında surlarda büyük tahr$bat meydana gelm$"-
t$r. Marmara surlarındak$ son yıkıcı faal$yet $se 1957-59 yılları arasındak$ Sah$l yolunun $n"aatı 
olmu"tur. Surlar boyunca bulunan ant$k l$manlar defalarca $s$m de#$"t$rm$"lerd$r. Bu l$manlar-
la $lg$l$ yen$ b$lg$ler  elde ed$lmes$, yapımları devam eden büyük altyapı çalı"maları sebeb$yle 
mümkün olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  !stanbul, den$z surları, ant$k l$manlar.

İstanbul Marmara Walls And Harbours On Them                                                    

Abstract 
 As the land walls reached perfect$on, sea walls were om$tted and the$r construct$on started 
at a later date. The Marmara sea walls reach the length of 8.5 k$lometres and by the beg$nn$ng of 
the 15th century $t had 188 towers and 13 gates. The walls were constantly restored between 447 
and 1807 due to the destruct$ve natural phenomena. A large port$on of destruct$on was the result 
of the construct$on of the “Rumel$” ra$lroad $n 1871 and later 1910. The last major factor $n the 
destruct$on of the Marmara sea walls $s the construct$on  of the coastal road between 1957-1959. 
The anc$ent harbours, wh$ch changed the$r names several t$mes, can be stud$ed more clearly due 
to on go$ng $nfrastructural projects.           

Key Words: Istanbul, sea walls, anc$ent harbours.

1- İstanbul’un Tarihi
Kısa b$r süre önce ba"layan büyük ölçekl$ altyapı çalı"maları sayes$nde "eh$r ve tar$h$ hak-

kında daha önce b$l$nmeyen yen$ ver$ler ortaya çıkmı"tır. !stanbul’un en esk$ yerle"$mler$ tar$h 
önces$ döneme a$t olup ço#unlu#u Anadolu yakasındadır. Bunlardan F$k$rtepe kültürü adıyla 
anılanı sadece !stanbul’da de#$l ama tüm Marmara bölges$n$n çanak-çömlekl$ en erken Neol$t$k 
(M.Ö. 8000-6000) toplulu#unu olu"turmaktadır.1  

Avrupa yakası yerle"$mler$ $ç$nde en öneml$ olanı bugünkü "eh$r merkez$nden hayl$ uzakta 
olan Yarımburgaz ma#arasıdır. M.Ö. 600.000 yılı c$varında $nsanlarca yerle"$len bu ma#ara Ya-
kın Do#u’dak$ en esk$ yerle"$mler$nden b$r$n$ olu"turmu"tur.2 Bahs$ geçen bu ma#aradak$ $nsan 
yerle"$m$ b$nlerce yıl devam ett$kten sonra B$zans dönem$nde de sürmü" ancak Osmanlı döne-
m$nde kullanım dı"ı kalmı"tır.3   

1 Mehmet Özdo#an, “Tarih Öncesi Dönemde !stanbul”, Semavi Eyice Arma&anı–#stanbul Yazıları, !stanbul 1992, s. 42.
2 Ufuk Esin, “!stanbul’un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri”, Semavi Eyice Arma&anı–#stanbul Yazıları, !stanbul 1992, s. 68.
3 Mehmet Özdo#an, “Tarih öncesi ça#larda !stanbul”, Dünya Kenti #stanbul, yay. Afife Batur, !stanbul 1996,  s. 95.
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Son Buzul Ça#ı’nın ardından bölgen$n co#rafyasındak$ son ve büyük ölçekl$ de#$"$kl$k yak-
la"ık olarak M.Ö. 8000 c$varında olmu"tur. Bu dönemde !stanbul’un kıyı "er$d$n$n ana hatları 
bugün görüleb$ld$#$ b$ç$m$yle "ek$llen$rken Yen$kapı $le Ye"$lköy arasındak$ koylar alüvyonlarla 
dolmu"tur.4 

Marmaray kazıları sırasında Yen$kapı’da M.Ö. 6. b$nde ah"ap d$kmel$, çamur sıvalı evlerden 
olu"an küçük b$r yerle"$m$n varlı#ının tesp$t ed$lmes$ daha önce b$l$nmemes$ $t$bar$yle "eh$r 
tar$h$ açısından büyük önem arz etmekted$r.5  

M.Ö. 4000 $le 1000 yılları arasındak$ dönemde Yakındo#u, Ege ve Anadolu’da gözlenen çok 
hızlı kültürel gel$"$m$n !stanbul’dak$ Bakırköy (Ayamama) ve Sultanahmet (h$podrom) yerle"me-
ler$n$ etk$led$#$ görülür. Öte yandan M.Ö. 1000 c$varında tüm Balkanları etk$leyen göç dalgasının 
!stanbul’a er$"t$#$ S$l$vr$ (Sülüklü mevk$$) ve Sultanahmet (!stanbul Arkeoloj$ müzeler$ ek $n"aat) 
yerle"$mler$nden anla"ılmaktadır.6  

!zleyen dönemde bugüne aktarılan geleneksel söylenceye göre kent M.Ö. 660 c$varında bugün-
kü Topkapı sarayı bölges$nde Byzant$on adıyla kurulmu"tur.7 Trak kökenl$ b$r ad olan Byzas’ın 
kent$n kurucusu oldu#u dü"ünülmü"tür.8 Daha önce de Balkanlar ve Güneydo#u Avrupa’dan 
gelen Fr$g ve B$thyn g$b$ Trak kav$mler$ sırasıyla M.Ö. 1200 ve M.Ö. 700’lerde Anadolu’ya 
yerle"m$"lerd$r.9  

Byzant$on adıyla anılan yerle"mey$ de olasılıkla Traklar kurmu"lardır. Öte yandan ant$k b$r 
kayna#a göre Khalkedon (Kadıköy)’un kurulu"undan onyed$ yıl sonra bu yerle"$m Megara’lılarca 
kurulmu"tur.10 Khalkedon’un kurulu" tar$h$ olarak ant$k ça# yazarlarınca M.Ö. 685 ver$ld$#$nden11 
Byzant$on’un da M.Ö. 658 c$varında kurulmu" olması gerekmekted$r.

Kent$n bu geleneksel kurulu" tar$h$ M.Ö. 660 yılı c$varı olarak dü"ünülmekted$r.12  
Byzant$on kent$n$n varlı#ına $"aret eden buluntular $ç$nde en erken tar$hl$ olan arkeoloj$k 

kalıntılar Sarayburnu bölges$nde ve moloz topra#ı $çer$s$nde bulunmu" olan Proto-Kor$nth (M.Ö. 
7. yy) çanak çömlek kırıklarıdır.13  

1. Dar$us komutasındak$ Persler tarafından M.Ö. 512 tar$h$nde kent $st$la ed$lm$"t$r.14  
Byzant$on kent$ ekonom$s$n$n öneml$ b$r bölümünü balıkçılık olu"turuyordu.15 M.Ö. 5. ve 

4. yüzyıllarda konumu sebeb$yle t$caretten çok büyük gel$rler elde etm$" olan kent, bu sayede 
Yunan "eh$r devletler$n$n $ç mücadeleler$ sırasında verg$ ödeyerek $"galden kurtulmu"tur.16 

M.Ö. 400 yılında Pers devlet$n$n $ç çatı"malarında paralı asker olarak yer almı" ve evler$ne 
dönen Yunan ordusunun komutanlarından Ksenophon, Byzant$on "ehr$nde askerler$n$n ba"la-
rından geçenler$ anlatırken d$s$pl$n$ sa#lamak amacıyla orduyu Thrak$on adlı meydanda düzene 
soktuklarını b$ld$rmekted$r.17 

M.Ö. 4. yüzyılın $k$nc$ yarısında Khalkedon’un $"gal$ ve Selymbr$a $le s$yas$ açıdan b$rle"me 
anla"ması sonucunda Byzant$on "eh$r devlet$n$n sınırları Makedonya krallı#ı sınırlarına kadar 
ula"mı"tır. Ba"langıçta dostça olan $l$"k$ler zamanla bozulmu" 2. Ph$l$ppos M.Ö. 340-339 yıllarında 

4 Sırrı Erinç, “!stanbul Bo#azı ve Çevresi. Do#al Ortam: Etkiler ve Olanaklar”, #stanbul Üniversitesi Co&rafya Enstitüsü Dergisi, 
sayı: 20-21 (1974-77), s. 10.
5 Zeynep Kızıltan, “Marmaray Projesi ve !stanbul’un Gün I"ı#ına Çıkan 8000 Yılı”, Gün I$ı&ında #stanbul’un 8000 Yılı: Marma-
ray, Metro, Sultanahmet Kazıları, !stanbul 2007, s. 18.
6 Özdo#an, “Tarih Öncesi Ça#larda !stanbul”, a.g.e, !stanbul 1996,  s. 100.
7 Do#an Kuban, “Bizantion”, Dünden Bugüne #stanbul Ansiklopedisi, c. II, !stanbul 1994, s. 258.
8 O#uz Tekin, Eskiça&da #stanbul, !stanbul 2005, 3. baskı, s. 5.
9 Afif Erzen, #lkça& Tarihinde Trakya: Ba$langıçtan Roma Ça&ı’na Kadar, !stanbul 1994, s. 75.
10 Herodotus, Herodot Tarihi, çev. Müntekim Ökmen, 3. baskı, !stanbul 1993, IV. 144.
11 Plinius, Naturalis Historia, tr. H.R. Rackham, London 1958, V. 42.
12 Kuban, “Bizantion”, a.g.e., s. 258.
13 Aziz Ogan, “1937 Yılında TTK Tarafından Yapılan Topkapı Sarayı Hafriyatı” Belleten 4 (1940), s. 318–327.
14 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev. Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 16.
15 Strabon, Geographika, çev. Horace L. Jones, London 1917,  VII. 6.2.
16 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya #stanbul Limanı, çev. Erol Özek, !stanbul 1998, s. 3.
17 Ksenophon, Anabasis-Onbinlerin Dönü$ü, çev. Tanju Gökçöl, 2. baskı, !stanbul 1998, VI,  24.
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kent$ ku"atmı" ama ger$ çek$lmek zorunda kalmı"tır.18 
Yaptıkları göç $le tüm Yunan dünyasındak$ dengeler$ de#$"t$ren Keltler, M.Ö. 278/277’de 

Byzant$on’a b$r$ Leonnor$os d$#er$ Lutur$os komutasında $k$ grup olarak varmı", yardımlarına 
$ht$yaç duyan B$thyn$a kralı 1. N$komedes’le yaptıkları anla"ma uyarınca kent$ ya#malamadan 
B$thyn$a kentler$ dı"ında ele geç$r$lecek kentler$ ya#malama sözü ver$lerek Anadolu topraklarına 
geçm$"lerd$r.19 

M. Ö. 146’dan $t$baren Roma’ya ba#lanan kent, M.Ö. 74 tar$h$nde B$thyn$a eyalet$ne dah$l 
ed$lm$"t$r.20

Roma $dares$ndek$ kentte $mar faal$yetler$ sonucunda çok sayıda tapınak, meydan ve su te-
s$s$ olu"turulmu"tur. Roma $mparatorluk tahtı $ç$n mücadele eden komutanlardan Sept$m$us 
Severus tarafından 193 yılından $t$baren $k$ yıl muhasara ed$len kent açlıktan 195 yılında tesl$m 
olmu"tur.21 

&eh$r 3. yüzyıl ortalarından $t$baren Got akınlarına maruz kalmı", kısmen tahr$p ed$lm$" ve 
Gotlar n$hayet 269/270’de 2. Klaud$us tarafından yen$lm$" ve b$r tehd$t olmaktan çıkmı"lardır.22 

Uzun taht mücadeles$n$n ardından tek hükümdar olan 1. Konstant$nus "ehr$ 4 kasım 
326’da yen$ ba"kent olarak seçm$" ve "ehr$n yen$ ba"kent olarak resm$ açılı"ı 11 mayıs 330’da 
olmu"tur.23

2-Surlar 
&ehr$n savunmasında çok öneml$ rol oynamı" olan surların kara bölümü yüzyıllar $ç$nde mü-

kemmell$#e er$"m$"ken den$z tarafı surları aynı oranda önemsenmem$" ve yapımları daha geç 
dönemlerde ba"lamı"tır.

18 Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, s. 16-17.
19 Stephen Mitchell, Anatolia: Land, Men, And Gods in Asia Minor. The Celts And The #mpact Of Roman Rule, vol. I, Oxford 1995, 
s. 15-16.
20 Wolfgang Müller-Wiener, a.g.e, s. 18.
21 Müller-Wiener, a.g.e., s. 19.
22 Tekin, a.g.e, s. 35.
23 Jacob Burckhardt, The Age of Constantine the Great,  tr. Moses Hadas, New York 1989, s. 347-348.
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2.1- Kara Surları 
Byzant$on kent$n$n ba"lanıcından hemen sonra surlara sah$p oldu#u dü"ünülmekted$r. 
M.Ö. 400 yılında paralı asker olarak g$tt$kler$ Pers$a’dan dönen At$nalı askerler arasında yer 

alan komutanlardan Ksenophon’un b$ld$rd$#$ne göre b$r anla"mazlık sonucu askerler$n$n  ken-
t$n surlarını a"arak $çer$ g$rd$kler$n$ b$ld$rmekted$r.24 

195 yılında "ehr$ ele geç$ren Sept$m$us Severus kend$s$ne kar"ı koydu#u $ç$n "eh$r halkını 
cezalandırmı" ancak "ehr$ savunmasız bırakmamak $ç$n "ehr$n surlarını onartmı"tır.25  

258-269 yılları arasında Got akınları sırasında zarar gören surlar hem bu tar$hlerde hem de 285-
289 yılları arasında tam$r ed$lm$"ler bu sayede "eh$r ve halkı zarar görmeden kalab$lm$"lerd$r.26 

&ehr$n yen$ ba"kent olmasının ardından efsanev$ kurucu Byzas zamanından var oldu#u dü-
"ünülen surlar 328 yılında $mparator 1. Konstant$nus tarafından gen$"let$lm$"t$r.27 1. Konstant$-
nus devr$ surlarının sınırları kes$n olarak b$l$nmemekle beraber Samatya’da bugün Cerrahpa"a 
hastanes$n$n oldu#u noktada b$r yerde 1509’a kadar varlı#ını sürdürmü" olan !sa kapısı ya da Ese 
kapısı adıyla anılan noktada sonlandıkları dü"ünülmü"tür.28 

Öte yandan h$ç $z bırakmadan yok oldukları dü"ünülen 1.Konstant$nus surlarına a$t b$r kısım 
yakın tar$hlerde Yen$kapı’da yapılmı" olan Marmaray kazıları sırasında bulunmu"tur.29

Kara surlarının bugün de görüleb$len büyük kısmı 2. Theodos$us tarafından 412-414 tar$hler$ 
arasında yapılmı"tır.30

2.2- Deniz Surları   
Yakla"ık 8,5 k$lometre uzunlu#undak$ surların üzer$nde 15. yüzyıl ba"ları $t$bar$yle 188 kule 

ve 13 kapı bulunmaktaydı.31  
Her ne kadar "ehr$n en erken dönemler$nden $t$baren den$z tarafında surların bulundu#u 

bazı ara"tırmacılarca $dd$a ed$lm$"se de32 olasılıkla tehl$ken$n kara tarafından beklenmes$ ve 
kuvvetl$ akıntılar ve rüzgarların kıyılara çıkarma yapmayı güçle"t$rmes$ sebeb$yle den$z tarafına 
uzunca süre sur yapılmamı"tır. 

Den$z kıyısında sur bulunmadı#ına da$r eldek$ en erken b$lg$ M.Ö. 400 yılına a$tt$r. At$nalı 
askerler kent$n savunucularından b$r komutanın g$r$"$n$ sur tarafını tutmak suret$yle önled$kle-
r$nden Spartalı komutan Anax$b$us, buldu#u b$r kayıkla sur bulunmayan den$z kıyısından "ehre 
tekrar g$reb$lm$"t$r.33 

Den$z surlarının 1. Konstant$nus tarafından yaptırıldı#ı $dd$a ed$lm$"se de34 bu surların $n"a-
atının 439’da oldu#u genel kabul ed$len görü"tür.35 

2.3- Deniz Surlarındaki Tahribata Sebep Veren Olaylar Ve Onarımlar   
Surlar $n"a ed$lmeler$nden kısa b$r süre sonra 447 yılındak$ depremde hasar görmü" ve 

onarılmı"lardır.36 Bu onarıma a$t tam$r k$tabes$ 19. yüzyılın ortalarında Yen$kapı c$varında görü-
leb$l$rken daha sonra kaybolmu"tur.37 

24 Ksenophon, a.g.e, VII, 1. 
25 Kuban, “Bizantion”, a.g.e, s. 259.
26 Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, s. 18.
27 Chronicon Paschale 284-628 A.D., tr. Michael Whitby-Mary Whitby, Liverpool 2007, Olympiad 277.
28 Semavi Eyice, “!lk Kurulu"tan Türk Devrinin Ba"larına !stanbul”, #stanbul Arma&anı I Fetih ve Fatih, yay. Mustafa Arma#an, 
!stanbul 1995, s. 15.
29 M. Metin Gökçay, “Yenikapı Kazılarında Ortaya Çıkarılan Mimari Buluntular”, Gün I$ı&ında #stanbul’un 8000 Yılı: Marmaray, 
Metro, Sultanahmet Kazıları, !stanbul 2007, s. 172.
30 Clive Foss-David Winfield, Byzantine Fortifications, Praetoria 1986, s. 42.
31 Bryon Tsangadas, The Fortifications and Defense of Constantinople, New York 1980, s. 48.
32 Feridun Dirimtekin, Fetihten Önce Marmara Surları, !stanbul 1953, s. 1.
33 Ksenophon, a.g.e, VII, 1.
34 Edwin A. Grosvenor, Constantinople, vol. I, London 1895, s. 561.
35 Cyril Mango, “Constantinople, Monuments of: Walls”, The Oxford dictionary of Byzantium, vol I, New York-Oxford 1991, s. 519.
36 Alexander van Millingen, The Walls Of The City And Adjoining Historical Sites, London 1899, s. 180.
37 Patriarch Constantius, Constantiniade ou Description de Constantinople Ancienne et Moderne, !stanbul 1846, s. 21.
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542,554 ve 557 tar$hler$nde olan depremler "ehr$n büyük bölümüne hasar verd$kler$ g$b$ sur-
larda da yıkıcı olmu"lardır.38 

669 ve 675 tar$hl$ Arap ku"atmalarında büyük donanmaların kullanılmı" olması sebeb$yle 
den$z surlarına hasar ver$lm$" olması hemen hemen kes$nd$r.39 

7. yüzyıl sonu ve 8. yüzyıl ba"ında $mparator 3. T$ber$os ve 3. Leon yakla"an Arap tehl$kes$ne 
kar"ı surları onartmı"tır.40 

717-718 tar$hler$nde "ehr$ ku"atan Arap kuvvetler$ne kar"ı savunmayı artırmak amacıyla sur 
savunmasının zayıf oldu#u yerlerde güçlend$rmeler yapılmı"tır.41 

740 yılında meydana gelen deprem sonucunda surun bazı kısımları ve kuleler$n$n çöktü#ü 
tam$r k$tabeler$nden anla"ılmaktadır.42 

763 yılının kı"ı kutup so#uklarını get$rm$", Karaden$z kıyısında metrelerce gen$"l$#$nde b$r 
alan donmu" ayrıca kopup gelen buz kütleler$ surlara hasar verm$"lerd$r.43 

Den$z surlarındak$ en kapsamlı tam$ratlar surlar üzer$nde bulunan k$tabelerden de anla"ıl-
dı#ı g$b$ $mparator 2. M$kha$l ve o#lu Theoph$lus dönemler$nde a#ırlıklı olarak 829-842 yılları 
arasında yapılmı"tır.44 

1024 yılındak$ b$r yangın sonucunda zarar gören Ahırkapı c$varındak$ kule ve surların tam$r$ 
$mparator 2. Bas$le$os tarafından yaptırılmı"tır.45 

11. yüzyılda Mangana bölges$nde surların den$zle b$rle"t$#$ noktada b$r kumsal olu"ması se-
beb$yle surların $ler$ alındı#ı $ler$ sürülmü"tür.46 

1164 tar$h$nde Narlıkapı ve c$varında surda bulunan k$tabeden anla"ıldı#ına göre b$r tam$rat 
yapılmı"tır.47 

1261 yılında kent$n 4. Haçlı kuvvetler$nden ger$ alınmasından sonra ba"a geçen $mparator 8. 
M$kha$l den$z surlarında tam$ratlar yaptırıp den$z$n doldurulmasıyla olu"an ve çıkarma amacıyla 
kullanab$lecek bölümlere b$r ön sur yapmayı planlamı" ama bu f$kr$n$ hayata geç$remem$"t$r.48 

1308 yılında surların uzun süred$r tam$r görmem$" kısımlarında büyük b$r tam$rat çalı"ması 
yapılmı"tır.49 

1332 yılının 12 "ubatında çok büyük b$r fırtına Marmara surlarında çok büyük b$r tahr$bata yol 
açmı", den$z surlarını yıkıp $ç bölümlere kadar g$rm$"t$r.50 

1351 yılına a$t tar$h$ belgeler öneml$ b$r ayrıntıyı gün ı"ı#ına çıkarmı"tır. Buna göre Cenova’dan 
b$r saldırı bekleyen B$zans $mparatoru 6. !oannes Kantakuzenos surların yükselt$lmes$n$ ve 
bunların önüne $n"a ed$lm$" evler$n yıkılmasını emretm$"t$r.51 Bundan hareketle zaman zaman 

surların den$zle b$rle"t$#$ noktanın dolmasıyla olu"an alanda gecekondu türü evler yapıldı#ı an-
la"ılmaktadır.

Osmanlı feth$n$n hemen önces$nde yapılan $k$ tam$rat öneml$d$r. Bunlardan $lk$ fet$hten son-
ra b$r süre Osmanlı h$zmet$nde bulunmu" olan çev$rmen Lukas Notaras tarafından yaptırılan ve 

38 Tsangadas, a.g.e., s. 61.
39 Necdet Öztürk, “Fetih Öncesi !stanbul Ku"atmaları”, #stanbul Arma&anı I Fetih ve Fatih, yay. Mustafa Arma#an, !stanbul 1995, 
s. 39.
40 Dirimtekin, a.g.e., s. 2-3.
41 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 312.
42 Bryon Tsangadas, The Fortifications and Defense of Constantinople, New York 1980, s. 62.
43 Millingen, a.g.e, s. 181.
44 Clive Foss-David Winfield, Byzantine Fortifications, Praetoria 1986, s. 70.
45 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 314.
46 Semavi Eyice, Tarih Boyunca #stanbul, !stanbul 2006, s. 44.
47 Foss, Winfield, a.g.e., s. 71.
48 Müller-Wiener, a.g.e, s. 314.
49 Foss, Winfield, a.g.e., s. 72.
50 Millingen, a.g.e., s. 190. 
51 Millingen, a.g.e., s. 190.
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Ahırkapı $le Çatladıkapı arasındak$ b$r k$tabeyle belgelenen sur onarımıdır. D$#er$ $se Sırp des-
potu George Brankov$ç tarafından yaptırılan b$r kule onarımını anlatan ve Kumkapı $le Yen$kapı 
arasında bulunan 1448 tar$hl$ b$r k$tabeden ö#ren$lmekted$r.52 

Osmanlı feth$n$n ardından 1462’de Kadırga l$manının $n"ası sırasında surlar, kuleler eklene-
rek sa#lamla"tırılmı"lardır.53 

1558 tar$hl$ b$r em$rnameyle 1. Süleyman surların yakınına yapılacak evler$n en yakın 3 m. 
mesafede olması gerekt$#$n$ $lan etm$"t$r.54 Ancak buna ra#men ev $n"aatlarının surlara b$t$"$k 
hatta üzer$nde yapılmaya devam ett$#$ görülmü"tür. 

1635’de 4. Mehmet’$n saltanatı sırasında sur duvarları tam$r ed$lm$", $çerden ve dı"arıdan be-
yaza boyanmı"tır.55 

Daha önce B$zans dönem$nde rastlandı#ı g$b$ surların önünde zamanla toprak b$r$kmes$yle 
olu"an alanlarda yapılmı" olan evler 1655’de olası b$r Vened$k saldırısı sebeb$yle yıktırılır ve sur-
lar daha görkeml$ görünmeler$n$ sa#lamak amacıyla beyaza boyanmı"tır.56 

1656’da dokuz ay boyunca !stanbul’da kalmı" olan Fransız b$r gezg$n sur boyunca özell$kle 
küçük koylarda $skele ve merd$ven g$r$"ler$n$n oldu#u yerlerde, yer yer 50 adıma kadar b$r dol-
gunun oldu#unu b$ld$rm$"t$r.57 

Sur c$varına ev yapımına $l$"k$n ba"ka b$r em$rname 1718/1719 tar$hl$ olup bu sefer evler$n 
surlardan yakla"ık 4 m. mesafede olması gerekt$#$ b$ld$r$lm$"t$r.58 

1722/1723’de Yalı Kö"kü ve Narlıkapı arasındak$ surlar yen$den $n"a ed$lm$"t$r.59  
1766’da meydana gelen b$r deprem sonucunda Yed$kule’n$n üç kules$ çökerken olasılıkla sa-

h$l surları da hasar görmü" ve onarılmı"lardır.60 
1776’da surların Kumkapı, 1783’de de Bahçekapı kes$m$nde onarımlar yapılmı"tır.61  
1807’de !ng$l$z tehd$d$ne kar"ı surlar onarılırken62, 1871’de Rumel$ dem$ryolu $n"aatı sırasında 

Çatladıkapı, Kumkapı, Yen$kapı ve Davutpa"a’da surların b$r kısmı yıkılmı"tır. Bu yıkım 1910 c$-
varında $k$nc$ ray hattı $n"a ed$l$rken de devam etm$"t$r. Son olarak 1913/1914’te  Samatya kapısı 
yıkılmı"tır.63 

Yakın tar$hte surlar ve kapılarındak$ en büyük tahr$bat S$rkec$-Florya sah$l yolunun $n"aatı 
sırasında 1957-1959 yılları arasında meydana gelm$"t$r.64 

2.3.1- İulianus-Sophia-Kontoskalion Limanı (Çizim2)     
&ehr$n güney kısmındak$ en erken l$man, olasılıkla aynı yerde bulunan, daha erken döneme 

a$t b$r $skelen$n bulundu#u, do#al b$r koyun gen$"let$lmes$ ve düzenlemes$ b$ç$m$nde $mparator 
!ul$anus zamanında, onun adıyla anılarak yapılmı"tır. !mparatorun 362 tar$h$nde yapı $"ler$n$ 
kolayla"tırıcı b$r yasa çıkarması, ertes$ yıl öldü#ü dü"ünülürse l$manın da $n"a tar$h$ olmalıdır.65 
Bu l$mana sütunlu b$r caddeyle gel$nmes$n$ sa#lamak $ç$n bunun $n"aatını yaptıran da y$ne aynı 
$mparator olmu"tur.66  

52 Millingen, a.g.e., s. 192-193.
53 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. yüzyılın ba$larına kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 316.
54 Ahmed Refik, Onuncu Asr-ı Hicride #stanbul Hayatı (1495-1591), !stanbul 1988, s. 58-59. 
55 P. .ugas !ncicyan, 18. Asırda #stanbul, çev. Hrand Andreasyan, !stanbul 1976, s. 6.
56 !ncicyan, a.g.e, s. 6.
57 Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, çev. Ali Berktay, !stanbul 2009, s. 47.
58 Ahmed Refik, a.g.e, s. 67-68.
59 Müller-Wiener, a.g.e, s. 318.
60 C.C. Carbognano, 18.yüzyılın sonunda #stanbul, çev. Erendiz Özbayo#lu, !stanbul 1993, s. 40.
61 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 318.
62 Müller-Wiener, a.g.e., s. 318
63 Müller-Wiener, a.g.e., s. 318
64 Sirkeci–Florya sahil yolu”, Dünden Bugüne #stanbul Ansiklopedisi, c. VII, !stanbul 1994, s. 12-13.
65 Nezahat Baydur, #mparator #ulianus, !stanbul 1982, s. 92-93.
66 Baydur, a.g.e., s. 92.
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&ehr$n kurulu"undan yakla"ık b$r asır sonra, güney sah$ller$ boyunca $k$ l$man $n"a ed$lme-
s$n$n, bu tar$h $t$bar$yle artan nüfus sebeb$yle oldu#u $ler$ sürülmü"tür.67 

465’de geç$rd$#$ büyük yangının ardından $mparator Anastas$us dönem$nde (hd 491-518) l$-
manın $ç$ der$nle"t$r$l$p gen$"let$l$rken b$r de mend$rek eklenm$"t$r.68 

518) l$manın $ç$ der$nle"t$r$l$p gen$"let$l$rken b$r de mend$rek eklenm$"t$r.69 
!ul$anus l$manının batısında 425 yılı $t$bar$yle Ka$nopol$s adlı ve den$z$n doldurulmasıyla 

olu"turulmu" b$r mahallen$n varlı#ı b$l$nmekted$r.70 
560’da meydana gelen yangın büyük hasar verm$"t$r.71 
561’de geç$rd$#$ b$r ba"ka yangının ardından tahr$p olan l$man, bu kez $mparator 2. !ust$nos 

(hd 565-578) tarafından yen$lenm$" ve bundan sonra e"$n$n adı olan Soph$a l$manı olarak anıl-
maya ba"lanmı"tır. !ul$anos ve Soph$a l$manları aynıdır.72  

67 Cyril Mango, Le Developpement Urbain de Constantinople (IVe-VIIe Siecles), 2. ed. Paris 1990, s. 37-38.
68 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya #stanbul limanı, çev. Erol Özbek, !stanbul 1998, s. 8.
69 Müller-Wiener, a.g.e., s. 8.
70 Mango, a.g.e, s. 17-18.
71 Alfons Maria Schneider, “Brände in Konstantinopel”, Byzantinische Zeitschrift 41 (1941), s. 385. 
72 Albrecht Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinopoleos, Bonn 1988, s. 568-570.
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Olasılıkla bu dönemde !ul$anos l$manının dolan zem$n$ sebeb$yle taraklanması gerekm$"t$r.73 
2. !ust$nos’un $mparator olmadan önce de e"$ Soph$a $le oturdukları saraylarının, b$r$ Ba"me-

lek M$kha$l’e d$#er$ $se Az$ze Thekla’ya $thaf ed$lm$" $k$ k$l$sey$ yaptırdıkları ya da onarttıkları 
b$l$nen yapıların da bu l$man yakınında oldu#u b$l$nmekted$r.74 

698 yılında S$rkec$ yakınlarında oldu#u dü"ünülen Neor$on l$manının dolan zem$n$n$n tarak-
lanması burada artan $ht$yaca $"aret etmekted$r. Bu $"lem$n hemen ardından ortaya çıkan veba 
salgını halk arasında bu taramaya ba#lanmı" ve u#ursuzluk olarak added$lm$"t$r.75 

!ul$anus l$manı 8.-9. yüzyıllarda toptan t$caret yapılan esas l$man hal$n$ almı"tır.76  
Bu l$manın daha sonraları Kontoskal$on adıyla kullanıldı#ı ve olasılıkla B$zans donanma üs-

ler$nden b$r$ oldu#u dü"ünülmekted$r.77 Kontoskal$on l$manının 1261’de "ehr$n tekrar B$zans’ın 
el$ne geçmes$nden sonra $mparator 8. M$kha$l Pala$ologos (hd. 1259-1282) tarafından B$zans’ın 
ana donanma üssü hal$ne get$r$ld$#$ b$l$nmekted$r.78  

1462 yılında Osmanlı donanmasının kullanımı amacıyla artık Kadırga l$manı adıyla bu l$-
manda yen$le"t$rme çalı"maları yapılmı"tır. Bu l$man 16. yüzyıl sonunda yaydı#ı kötü kokular-
dan etk$lenen, bu bölgede sarayı olması sebeb$yle sadrazam Sokollu Mehmed Pa"a tarafından 
doldurtulmu"tur.79 

1660 yılı $t$bar$yle l$man tamamen dolmu" ve burada yaptıkları derme çatma kulübelerde  
Ç$ngeneler ya"amaya ba"lamı"lardı.80 

L$manda bu dönemde yapılan düzenlemede eklenen mend$rek 1819 yılındak$ b$r yangın so-
nucunda ortaya çıkmı"tır.81 Kumkapı sah$l$n$n 20. yüzyıl ba"ında den$z$n $ç$nde, çok büyük bo-
yutlu kayalardan yapılmı" olan mend$re#$ hâlâ görüleb$l$r durumdaydı.

2.3.2- Theodosius Limanı       
!mparator 1. Theodos$us tarafından 4. yüzyılın sonunda der$nce g$r$nt$ yapan b$r koyda Lykos 

deres$n$n den$ze döküldü#ü noktada yen$ b$r l$man olu"turulmu", bu l$man $mparatorun adıyla 
anılır olmu"tu.82 Bugün $t$bar$yle her ne kadar l$manda arkeoloj$k kazılar yapılmaktaysa da sı-
nırları henüz b$l$nmemekted$r.

Bu l$manın yakınlarında erken dönemlerde var oldukları b$l$nen $k$ tahıl ambarından (horrea 
Alexandr$na ve horreum Theodos$anum) sadece b$r$n$n adının Lam$a olarak de#$"t$r$lm$" hal$yle 
10. yüzyılda da varlı#ını sürdürdü#ü kaynaklardan ö#ren$lmekted$r.83 

L$manın 10. yüzyıl $t$bar$yle büyük kısmının doldu#u ancak 13. yüzyılda en azından kısmen 
kullanılmakta oldu#u $dd$a ed$lm$"t$r.84 

Öte yandan Theodos$us l$manının kullanımı son yapılan kazılarda bulunan gem$lerden an-
la"ıldı#ı kadarıyla 11. yüzyıla kadar devam etm$"t$r. 12. yüzyıldan sonra terk ed$len l$man, moloz 
dökme yer$ olmu"tur.85 

Ortaça# seyyahlarının b$r kısmı tarafından görüldü#ü söylenen $nsan kem$k yı#ını da dolmu" 
olan bu l$manda görüleb$l$r durumdaydı. &eh$r $ç$nde ve dı"ında mezarlıkların bulunmasına kar-
"ın burada $nsan kem$kler$n$n görüleb$l$r olmasını açıklamada yardımcı olab$lecek en $y$ teor$ 
1182 yılında "eh$rde ya"ayan Lat$nlere kar"ı yapılan kıyım sonrasında onların gömülmey$p ceset-

73 Albrecht Berger, “Der Langa bostanı in Istanbul”, Istanbuler Mitteilungen 43 (1993), s. 469.
74 Paul Magdalino, “Maritime neighborhoods of Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), s. 213.
75 Magdalino, a.g.e., s. 218.
76 Magdalino,a.g.e., s. 212.
77 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya #stanbul limanı, çev. Erol Özbek, !stanbul 1998, s. 9.
78 Müller-Wiener, a.g.e., s. 30.
79 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-
!stanbul, çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 316. 
80 !ncicyan, a.g.e., s. 8. 
81 Nur Akın, “Kumkapı”, Dünden bugüne #stanbul ansiklopedisi, c. V, !stanbul 1994,  s. 120.
82 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya #stanbul Limanı, çev. Erol Özbek, !stanbul 1998, s. 8.
83 Paul Magdalino, “Maritime neighborhoods of Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), s. 213.
84 Cyril Mango, “The shoreline of Constantinople in the fourth century”, Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and 
everyday life papers from the International Workshop held at Bo&aziçi University, Istanbul,7-10 April 1999, Leiden 2001, s. 25.
85 Sait Ba"aran, “Demirden yollar ve Marmara kıyısında eski bir liman”, Yenikapı’nın eski gemileri, c. I, !stanbul 2007, s. 21.
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ler$n$n topluca atılmaları olab$l$r.86 
Bu l$mana önceler$ Eleutheron l$manı dend$#$ $dd$ası 16. yüzyılın $lk yarısında burada bulun-

mu" b$r Fransız’ın yararlandı#ı kaynakların yanlı" yönlend$rmes$ sebeb$yle olmu"tur. Gylles bu-
rada bulundu#u dönemde ed$nd$#$ b$lg$lerden hareketle bu l$manın Langa bostanında oldu#unu 
b$ld$ren k$"$ olmu"tur.87

2.3.3- Eleutherios-Kaisarios Limanı       
Bugün $t$bar$yle Eleuther$os l$manının ve aynı adlı sarayın Theodos$us l$manının daha do#u-

sunda oldu#u "ekl$ndek$ görü" dönem$n kaynaklarının $y$ $ncelenmes$ sebeb$yle kabul ed$leb$l$r 
b$r görü"tür.88 

Bu l$manı yaptırdı#ı dü"ünülen Eleuther$os’un b$r el$nde mala ve sırtında sepet $le tasv$r ed$l-
d$#$ b$r heykel$n$n bulundu#u, ve bunun da l$man $n"a eden b$r$n$ tasv$r etmen$n do#ru b$r yolu 
oldu#u b$ld$r$lm$"t$r.89 

Eleuther$os l$manı Theodos$us forumunun $n"aatından çıkan molozların dökülmes$ sebeb$y-
le dolmu"tur.90 

Bu l$man yakınında $mparator$çe Pulcher$a ve as$l b$r hanım olan Arcad$a’nın 5. yüzyılda 
konutlarının oldu#u ve bunlardan Arcad$a’nın ev$n$n 8. yüzyıl sonunda bu bölgey$ çok seven 
$mpartor$çe !rene’n$n sarayı $le kom"u oldu#u dü"ünülmekted$r.91 

Eleuther$os l$manı olasılıkla Orta ça#dan $t$baren Ka$sar$os l$manı adıyla anılmaya 
ba"lanmı"tır.92 

2.4.1- Boukoleon Limanı      
Varlı#ı kaynaklardan b$l$nen ama kes$n yer$ tesp$t ed$lemeyen bu l$manın Theodos$us ve Kon-

toskal$on l$manlarının do#usunda, Büyük Saray’la do#rudan ba#lantılı oldu#u b$l$nmekted$r.
Bölgede 5. yüzyıl $t$bar$yle $mparator 2. Theodos$us tarafından $n"a ett$r$ld$#$ b$l$nen b$r sa-

ray vardır. Ancak bu saraya $l$"k$n sonrak$ dönemlerde b$r bah$s yokken 10. yüzyılın üçüncü 
çeyre#$nde $n"a ed$len yen$ saray kaynaklardan b$l$nmekted$r.93 

Bu saray ve l$manından en erken bahseden 10. yüzyıla a$t b$r kaynak olan $mparator Konstan-
t$nus Porphyrogen$tus’un Törenler k$tabıdır.94 

L$manın kuzey$nde, Büyük Saray’ın b$r parçası olan ve !ust$n$anos ev$ adıyla anılan, terası ve 
yanındak$ kalıntılarla b$r topluluk olu"turan yapı bulunmaktadır. Bu bölümün $n"aatının adıyla 
örtü"med$#$ ve surlarda 9. yüzyılda yapılan onarımlar sırasında yen$lend$#$ dü"ünülmekted$r.95 

12. yüzyılda yazdı#ı tar$h$nde Anna Komnena mermerle kaplı bu l$mana adını veren$n büyük 
b$r sı#ır ve aslan heykel grubu oldu#unu, bunlardan dolayı da sadece bu küçük l$manın de#$l 
ama sarayın da bu adla anıldı#ını bel$rtm$"t$r.96 

Bahsed$len heykel grubundan ayrı olarak b$r balkonun kenarlarında yer alan mermer aslan 
heykeller$ ve bunların üzer$nde bulundu#u balkonun arka tarafındak$ üç kemerl$ açıklık 18. ve 
19. yüzyıl seyyah ve ara"tırmacılarınca da görülmü"tür. Bu üç kemerl$ düzenleme 1850 yılı $t$ba-
r$yle hâlâ görünür durumdaydı. 

86 Paul Magdalino, “Constantinopolitana”, Aetos: Studies in Honour of Cyril Mango Presented to Him on  April 14 1998, eds. Ihor 
Sevcenko-Irmgard Hutter, Stuttgart 1998, s. 230-232.
87 Petrus Gyllius, #stanbul’un Tarihi Eserleri, çev. Erendiz Özbayo#lu, !stanbul 1997, s. 189.
88 Albrecht Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinopoleos, Bonn 1988, s. 581-582.
89 Alexander van Millingen, The walls of the City and adjoining historical sites, London 1899, s. 297.
90 Paul Magdalino, “Maritime neighborhoods of Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), s. 216.
91 Magdalino, a.g.e., s. 216.
92 Albrecht Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinopoleos, Bonn 1988, s. 581.
93 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. Yüzyılın Ba$larına Kadar Byzantion-Konstantinopolis-#stanbul, 
çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 225.
94 Konstantinus Porphyrugenitii, De cerimoniis: Aulae Byzantinae, ed. B.G. Niebuhr, Bonnae 1829, s. 601.
95 G.U.S. Corbett, “The building to the North of the Boukoleon harbour called the House of Justinian”, The Great Palace of the 
Byzantine Emperors, 2nd report, ed. D. T. Rice, Edinburg 1958, s. 173.
96 Anna Komnena, Alexiad, çev. Bilge Umar, !stanbul 1996, s. 97.
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Bu kemerler$n 1871 yılındak$ dem$ryolu $n"aatı sırasında kaybolmalarına kar"ın bahsed$len 
aslan heykeller$ !stanbul Arkeoloj$ Müzeler$’ne götürülmü"lerd$r.97  (Ç!Z!M 3)

Boukoleon l$manı, $mparatorun özell$kle "eh$r $ç$nde den$z yoluyla yaptı#ı seyahatlerde ko-
laylık sa#laması amacıyla do#rudan Büyük Saray’la ba#lantılıydı. Bu küçük l$manın mermer 
merd$venler$ne ula"madan önce aslan, bo#a, ayı ve deveku"u heykeller$ görülmekteyd$.98 Ancak 
bu heykeller olasılıkla 1509 deprem$n$n ardından yok olmu"lardır. Bunun b$r kanıtı olarak 1532 
yılında elç$ olarak yollanan P$etro Zen’$n tasv$rler$ söz konusudur. Z$ra Zen burada sadece aslan 
ve bo#a heykeller$n$ ayrıntılı b$ç$mde anlatmaktadır.99 Yakın zamanda bu l$man ve sarayın olası 
cephe görüntüler$ ç$z$lm$"t$r. (Ç!Z!M 4 a-b)

Yalnızca $mparatorluk gem$ler$n$n kullanmasına $z$n ver$len küçük l$man aynı zamanda 
öneml$ 1162’de gelen Selçuklu sultanı 2. Kılıçarslan ya da 1171’de gelen Kudüs kralı Amaury g$b$ 
yabancı konukların da vardıkları yerd$.100 

13. yüzyılın $k$nc$ yarısında saray, kent$ el$nde bulunduran Lat$nlerce Az$z M$khael adıyla 
anılan b$r saray k$l$ses$ne dönü"türülmü"tür.101 14. yüzyıldan $t$baren $mparatorluk sarayı terk 
ed$lm$"t$r.102 

1871 yılındak$ dem$ryolu $n"aatı sebeb$yle ba"layan tahr$bat, 3 haz$ran 1912’dek$ yangın103 ve 

97 Cyril Mango, “Constantinopolitana”, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts 80 (1965), s. 318.
98 Bryon Tsangadas, The fortifications and defense of Constantinople, New York 1980, s. 54.
99 Alexander van Millingen, The Walls of the City and Adjoining Historical Sites, London 1899, s. 270.
100 Wolfgang Müller-Wiener, Bizans’tan Osmanlı’ya #stanbul limanı, çev. Erol Özbek, !stanbul 1998, s. 188 d.n. 33.
101 Wolfgang Müller-Wiener, #stanbul’un Tarihsel Topografyası: 17. yüzyılın ba$larına kadar Byzantion-Konstantinopolis-
#stanbul, çev.  Ülker Sayın, !stanbul 2001, s. 227.
102 Müller-Wiener, a.g.e., s. 228.
103 Alfons Maria Schneider, “Brände in Konstantinopel”,Byzantinische Zeitschrift 41 (1941),  s. 401.
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Çizim 3: Tayfun Öner-Byzantium 1200’den
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Çizim 4-a: Tayfun Öner-Byzantium 1200’den.

Çizim 4-b: Tayfun Öner-Byzantium 1200’den.



bunun ardından 1957’de ba"layan sah$l yolunun $n"aatı104 $le Boukoleon l$manına $l$"k$n öneml$ 
b$lg$ler yok olmu"tur.

Kaynakların de#erlend$r$lmes$ sonucuyla olu"turulmu" olan bu yazı sayıları artan arkeoloj$k 
kazılarla desteklenmes$ durumunda "eh$r tar$h$ ve topografyası açısından çok öneml$ yen$ b$lg$-
ler ed$n$lmes$n$ sa#layacaktır. 

Ek
Ç$z$m 1: !stanbul’un 4. yüzyıldak$ olası görünümü (Cyr$l Mango, Le Developpement Urba$n de 

Constant$nople (IVe-VIIe S$ecles), 2. ed. Par$s, 1990.

Ç$z$m 2: 1000 yılı c$varında !stanbul Har$tası (Paul Magdal$no, “Mar$t$me Ne$ghborhoods of 
Constant$nople”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000).

Ç$z$m 3: Boukoleon Sarayı balkonu
(http://www.arkeo3d.com/byzant$um1200/boucoleon.HTML-Tayfun Öner’den)

Ç$z$m 4a: Boukoleon Sarayı genel 
(http://www.arkeo3d.com/byzant$um1200/boucoleon.HTML-Tayfun Öner’den)

Ç$z$m 4b: Boukoleon Sarayı aslanlı
(http://www.arkeo3d.com/byzant$um1200/boucoleon.HTML-Tayfun Öner’den)

104 “Sirkeci-Florya sahil yolu”, Dünden Bugüne #stanbul Ansiklopedisi, c. II, !stanbul 1994, s. 12.
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Barok Çağda Macaristan* 

Dr. Gökhan DİLBAŞ

Özet
 Barok sanat, Avrupa’da 16. yüzyılın $k$nc$ yarısında ba"lamı", tüm 17. yüzyıl boyunca devam 
etm$", 18. yüzyılın ortasından $t$baren etk$s$n$ kaybetm$"se de, Rokay ve Rokoko g$b$ sanat akım-
larına kaynaklık ederek aslında 19. yüzyılın ba"ına kadar etk$s$n$ sürdürmü"tür. Bu zaman d$l$-
m$ $ç$nde Avrupa kıtasında toplumsal, ekonom$k, pol$t$k, asker$, d$n$ ve sanatsal açıdan köklü 
de#$"$kl$kler meydana gelm$"t$r. 
 Macar$stan’da Barok ça# ve Barok sanat yakla"ık olarak 1600-1772 yılları arasında ya"anmı"-
tır. Tüm Avrupa’yı her açıdan etk$leyen bu ça# ve aynı adla anılan sanat akımı Macar$stan’da da 
etk$s$n$ toplumun her kes$m$nde ve sanatın her alanında gösterm$"t$r. 
 Bu çalı"mada Barok sanatın Macar$stan toprakları üzer$ndek$ gel$"$m$ ve Macar toplumuna 
olan etk$ler$ anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Barok, Macar$stan, Macar tar$h$, Macar kültürü, Macar d$l$.

Hungary in Baroque Era                                                    

Abstract 
 The Baroque art came $nto second part of the 16th century, cont$nued all along the 17th cen-
tury and had no e%ect from second part of the 18th century, but mak$ng a bas$c such as art trend 
Rocay and Rococo truly went to the head of the 19th century. In th$s t$me a lot of fundamental 
changes happened soc$ally, econom$cally, pol$t$cally, m$l$tary, rel$g$ously and art$st$c $n Europe 
cont$nent.
 The Baroque era and the Baroque art approx$mately between 1600-1772 took place $n Hun-
gary. Th$s era and ment$oned same name art trend e%ected from every angle the Europe and $ts 
e%ect felt on the whole Hungar$an soc$ety and the every f$eld of art $n Hungary too.
 !n th$s paper w$ll be go$ng to g$ven place development of the Baroque art $n Hungary and $ts 
e%ects to the Hungar$an soc$ety.
          
Key Words: Baroque, Hungary, Hungar$an h$story, Hungar$an culture, Hungar$an language.

Giriş
Barok kel$mes$n$n köken$ ve anlamı hakkında b$rçok görü" ortaya sürülmü"tür. Bugün $ç$n 

kabul gören tez, kel$men$n Portek$zce ve !spanyolca "ek$ls$z, acay$p $nc$ anlamına gelen barro-
co kel$mes$nden geld$#$ yönünded$r. Barok kel$mes$n$n !talyanca barocco kel$mes$nden türed$#$ 
tez$ de ortaya atılmı"tır1.  

Barok, sadece $nsanı hayrete dü"üren, "a"ırtan $mgeler, semboller, o ça#a kadar üzer$nde 
durulmamı" b$rtakım kavramlar, olu"umlar; b$r co"kunluk, a"ırılık, yen$ b$r "eyler$ ke"fetme $s-
tekler$nden meydana gelmed$#$ g$b$, aynı zamanda köken$nde Rönesans’ın yarattı#ı heyecan 
dalgasının durulmasının sonuçlarının, Kar"ı-Reformasyon ve C$zv$t hareket$n$n etk$ler$n$n, 

* Barok Ça#da Macaristan makalesi, Gökhan Dilba", István Gyöngyösi’nin Hayatı ve Márssal Társalkodó Murányi Vénus Adlı Eseri-
nin Dil ve Edebiyat Tarihi Açısından De&erlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi, Danı"man: Prof. Dr. Hicran Yusufo#lu, 
Ankara, 2009 adlı tezden yararlanılarak üretilmi"tir.
1 Lowry Jr. Nelson, Baroque Lyric Poetry, Yale University Press, 2. Edition, Connecticut, August 1963, 3; J. M., Cohen, The Baroque 
Lyric, Hutchinson University Library, 1. Edition, Modern Languages and Literature, London, 1963, 11; Gökhan Dilba", István 
Gyöngyösi’nin Hayatı ve Márssal Társalkodó Murányi Vénus Adlı Eserinin Dil ve Edebiyat Tarihi Açısından De&erlendirilmesi, An-
kara Üniversitesi, Doktora Tezi, Danı"man: Prof. Dr. Hicran Yusufo#lu, Ankara, 2009, s. V.
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ulusları olu"turan kavramların yen$den ele alınmasının, sanatın $nsanı harekete geç$r$c$ etk$s$-
n$n ke"fed$lmes$n$n, hüman$zm dü"ünces$n$n yen$ ba"tan yorumlanmasının ve ya"andı#ı ça#-
dak$ toplumsal görüngüler$n $zler$n$ ta"ır2. Bu dü"ünce s$ls$les$ ve bunların sanata yansımasının 
etk$ler$ ba"ta !talya olmak üzere $lerleyen yıllarla beraber tedr$c$ "ek$lde tüm Avrupa’yı, Rusya’yı, 
Lat$n Amer$ka ülkeler$n$ ve daha çok m$mar$ alanda olmak üzere Osmanlı !mparatorlu#u’nu da 
etk$s$ altına almı"tır3.

Macaristan’da Barok Sanatın Gelişimi Ve Etkileri
Otuz Yıl Sava"ları’nın Avrupa’da toplumsal yapılarda köklü de#$"$kl$klere yol açması, pol$-

t$k açıdan Avrupa’yı yen$ ba"tan "ek$llend$rmes$, Tuna havzasında daha tutarlı, daha güçlü ve 
daha b$rle"$k b$r görünüm serg$leyen Avusturya Hanedan Devletler$’n$n kurulması sonucunu 
get$rd$. Bütün bunlardan ba"ka uzun b$r zaman önce Avrupa’nın tam ortasına, Macar ovasına 
yerle"en Osmanlılar, oraya kend$ kültürler$n$ get$rm$"ler, k$l$seler$n kar"ısına cam$ler, hamam-
lar $n"a ederek Macar$stan’ı kend$ kültürel de#erler$yle süslem$"lerd$r. Bu sonuçla Hunyad$’ler 
ça#ında !talyan Rönesansı’nın get$r$ler$n$n etk$s$nde kalarak yen$ b$r görünüme bürünmü" olan 
Macar$stan, Batı kültür da$res$n$n kenarına do#ru $t$lm$" ve yen$den bu da$ren$n merkez$nde yer 
almak $ç$n fırsat bekler olmu"tur4. Osmanlıların 1683’te II. V$yana Bozgunu $le ba"layan, 1686’da 
Bud$n’$n kaybed$lmes$yle yen$ b$r dönemece g$ren ve 1699 yılında Karlofça Antla"masıyla so-
nuçlanan Avrupa’dan çek$lme sürec$, Macar$stan adına yen$ b$r dönem$n ba"langıcı olmu"tur. 
Macar$stan gerek Osmanlıların bu toprakları terk etmes$yle, gerekse de Barok akımın kend$s$n$ 
Avrupa’nın her ülkes$nde der$n b$r "ek$lde h$ssett$rmes$yle beraber, yen$den Avrupa kültür da$-
res$ $çer$s$ne g$rmek $ç$n arzu ett$#$ fırsatı yakalamı" oluyordu5. Bu sonuçla d$#er Avrupa ülkele-
r$ndek$ as$lzadeler g$b$ ya"ama arzusunda olan Macar soylu sınıfının önündek$ en büyük engel 
de kalkmı" oluyordu. Osmanlıların Macar$stan topraklarında bulundu#u yıllarda süregelen sa-
va"lardan, Osmanlılarla Habsburglar arasındak$ mücadeleden ve bel$rs$zl$k $çeren "artlardan 
dolayı Macar as$lzade sınıfı gelecek kaygısıyla da $sted$#$ g$b$ hareket edem$yor ve madd$ olanak-
larını tam anlamıyla kullanamıyordu. Bundan ba"ka toplumun her kes$m$nde b$r hareketlenme 
ba"lamı", alt kes$mler toplumun orta kes$m$ne, orta kes$m de toplumun üst kes$m$ne do#ru b$r 
$vme kazanma gayret$ $ç$ne g$rm$"t$r6.

Osmanlıların Macar$stan topraklarından çek$lmes$nden sonra bu topraklar üzer$nde hâk$m$yet 
kuran Habsburg hanedanlı#ının $lk zamanlarında onu destekleyen Macar as$lzadeler$, b$r süre 
sonra tam ba#ımsızlık özlemler$n$ d$le get$rmeye ba"lamı"lardır. Osmanlılarla yapılan mücade-
len$n ardından "$md$ sıra Habsburg’larla yapılacak olan mücadeleye gelm$" ve bu mücadeleden 
sonra Macar$stan’ın tam anlamıyla ba#ımsız olaca#ına $nanılmı"tı. Nádor7 Ferenc Wesselény$’n$n 
(1605-1667) $zled$#$ pol$t$ka, Erdel prens$ Imre Thököly’n$n (1682-1697) Habsburg’larla olan mü-
cadeleler$ Macar$stan’da hatırı sayılır heyecan dalgalarına sebep oluyor, M$klós Zríny$’n$n (Hırvat 
banı, "a$r ve ordu komutanı, 1620-1664) ba"ını çekt$#$ her türlü yabancı hâk$m$yet$n kes$n olarak 
redded$lmes$ dü"ünces$ günden güne daha çok d$le get$r$l$yor ve bütün bu gel$"meler Macar 
m$ll$yetç$l$#$n$ sürekl$ olarak besl$yordu. Dolayısıyla Barok sanatın ortaya çıktı#ı ve gel$"t$#$ 16. 
ve 17. yüzyıl, Macar$stan adına sadece sanat açısından de#$l, aynı zamanda pol$t$k açıdan da son 
derece öneml$ olayların ya"andı#ı b$r zaman d$l$m$d$r. Bütün pol$t$k, toplumsal, ekonom$k, d$n$ 
ve asker$ olu"umlarla beraber Macar$stan yen$ b$r döneme g$rmekte ve bu dönem$n hâk$m sanat 
anlayı"ı olan Barok akımını ve bu ça#dak$ dünya görü"ünü ben$msemekted$r8.  

              
2 Tibor Klaniczay, Magyar Irodalom Történet, Második Kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 113; Dilba", a.g.e., s. XIV.
3 Vincent-Lucien Taple, Barok, (Çev: Galip Üstün), Ileti"im Yayınları, 1. Basım, Istanbul, Ekim 1992, s. 16-17; Jean-Paul Roux, 
Türklerin Tarihi, (Çev: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan-Özcan), Kabalcı Yayınevi, Be"inci Basım, Istanbul, Nisan 2008, s. 
431; Dilba", a.g.e., s. X, XXII.
4 Taple, a.g.e., s. 101.
5 Dilba", a.g.e., s. XIV.
6 Dilba", a.g.e., s. 624.
7 Nádor: Macaristan’da 1848’den önce en üst yönetici konumunda bulunan ki"i (László, Országh, Magyar-Angol Szótár, Akadémiai 
Kiadó, Második Kötet, Hetedik, Változatlan Kiadás, Budapest, 1985, 1426).
8 Klaniczay, a.g.e., s. 150-153; Dilba", a.g.e., s. 624.
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Avrupa’da Reform hareket$n$n etk$s$ 16. yüzyılın sonuna do#ru durulur. 17. yüzyılda Reform ve 
Kar"ı-Reform hareket$n$n Macar$stan’da toplumsal olaylar üzer$ndek$ etk$s$ g$tg$de daha çok h$s-
sed$l$r. !norgan$k b$r yapıya sah$p olan Habsburg !mparatorlu#u $ç$nde Barok akımın Macar$stan 
sınırları dâh$l$nde $lk önce Erdel’de ba"ladı#ını söylemek yanlı" b$r görü" olmayacaktır9. Erdel, 
Protestanlı#ın merkez$ olarak konumlanırken, Krallık Macar$stan’ı Katol$kl$#$n a#ırlı#ını h$sset-
meye ba"lar. Erdel toprakları, Barok ça#da Avrupa’da Protestanlı#ın öneml$ merkezler$nden b$r$ 
olmu", burası baskılardan kaçan $nsanların dü"ündükler$n$ açıkça söyled$#$ ve dü"ünceler$n$ 
korkmadan tartı"tı#ı b$r kültür merkez$ ve dü"ünce üssü hal$ne gelm$"t$r. Protestan Çekler$n ken-
d$ topraklarından sürgün ed$lmes$ ve bunların b$r kısmının Erdel’e gelmes$ burada hatırı sayılır 
b$r kültür yo#unlu#unun olu"masına katkıda bulunmu"tur10.

Katol$k Bátthany hanedanlı#ından sonra Erdel’de yönet$me gelen Protestan $nancına sah$p 
Gábor Bethlen (Erdel prens$, 1613-1629) tarafından kurulan Gyulafehérvár’dak$ okulda Avrupa’nın 
her yer$nden gelen okutmanlar ders ver$yorlardı. Erdel’e gelen k$"$ler$n en öneml$s$ e#$t$m ve 
pedagoj$ alanında öneml$ görü"ler$ bulunan Çek hüman$st$ Jan Amos Comen$us’tur (1592-1670). 
Bu arada Erdel’de !ng$l$z Pür$tenler$n$n görü"ler$n$ tems$l eden (Apácza$) János Csere’n$n (Macar 
b$lg$n$, 1625-1659) ve matbaasıyla ünlü M$klós K$s’$n (Macar matbaacısı, 1650-1702) adlarını da 
anmak gerek$r11.

Macar$stan’da 1600’den 1640’a kadar b$r hazırlık devres$ geç$ren Barok, tam anlamıyla –geç 
Rönesans’ın etk$s$ne paralel olarak– 1640’lı yıllarda ba"lar. Bu yıllarda ar$stokras$ Habsburg et-
k$s$yle beraber altın ça#ını ya"amakta ama b$r yandan da Macar topraklarına Protestanlı#ın etk$-
s$ altında gel$"en dü"ünceler g$rmekted$r12. Avrupa’yı ba"tan a"a#ıya fetheden Barok akım, ken-
d$s$n$ Macar$stan’da $lk önce 1629’da yapımına ba"lanan ve 1637’de b$t$r$len Nagyszombat’tak$ 
C$zv$t K$l$ses$’nde göster$r13 (Res$m 1). Bu k$l$sen$n m$mar$ tarzı Barok ça# boyunca Macar sanat-
çılarını etk$ altında bırakmı"tır. K$l$sen$n özell$kle sunak bölümünün $"lemeler$ Barok ça#ın tüm 
$ht$"amını ortaya koyar (Res$m 2). !sa’nın vaft$z ed$l$"$n$n tasv$r ed$ld$#$ sunak resm$ Barok ça#a 
hâk$m olan sanat anlayı"ını yansıtırken, sunak $ç$nde yer alan heykeller ve res$mler dev$n$ml$ b$r 
yapıya sah$p olup b$r yandan hareket h$ss$ ver$rken, b$r yandan da man$yer$zm akımının özell$k-
ler$n$ ve geç Rönesans ruhunu ortaya koyar.14

Türklerle olan mücadelen$n doruk noktasına çıkması, Erdel’$n ba#ımsızlık $ç$n verd$#$ mü-
cadelen$n yo#unluk kazanması, Habsburg’ların tüm ülkeye hâk$m olma çabalarının artması, 
ar$stokratların yanında eyaletlerdek$ soyluların da hem pol$t$k alanda, hem de sanat alanında 
etk$ler$n$ gen$"let$p ekonom$k ve sosyal durumlarını kuvvetlend$rmeler$ 1690’lı yıllara kadar sü-
rer k$, bu da Macar$stan’da Barok ça#ın $k$nc$ devres$n$ olu"turur15. 

1600’den ba"layıp 1690’lı yıllara kadar yakla"ık b$r yüzyıl süren bu zaman d$l$m$ $ç$nde b$r 

9 Macaristan’da ve Erdel’de Protestan hareket çok erken devirlerden itibaren ba"lar. 1530’lu yıllarda Macar nüfusunun yo#un 
oldu#u sahalarda bu yeni ö#retinin hararetle tetiklendi#i mihraklar belirir. Bu dönemdeki Macar Protestanlarının çalı"ma 
alanları daha çok Abaúj, Zemplén, Bihar-Békes ve batı Tuna ötesidir. Macaristan topraklarında büyük beylerin Protestan fikirlere 
sıcak bakması ve bu fikri benimseyenleri himaye etmesi bu sahalarda Protestanlı#ın yayılmasını hızlandırmı"tır. Kuzeydo#uda 
Abaúj valisi Péter Perényi (1519-1548), Macaristan’ın batısında ise Tamás Nádasy (1537-1562) kendi topraklarında Protestanların 
faaliyetlerine izin vermi"tir. Ülkenin en güçlü beylerinden olan Bálint Török de (1521-1551) bu geli"melere sempati duymu"tur. 
!lerleyen zaman içinde Sarospatak, Szikszó, Tállya ve Gönc gibi "ehirler Protestanlı#ın merkezi haline gelmi"tir. Sopron, 
Komárom, Gy/r ve Eger’de de yeni ö#retilerin yayıcıları ile kar"ıla"ırız. Erdel’de Brassó "ehri ba"ta olmak üzere Reformasyon 
memnuniyetle kabul edilmi"tir. Erdel meclislerinin din meselesinde hükümler vermi" olması bunun bir delilidir. Papalık elçisi 
Morone’nin Macaristan’ın Lutherci oldu#u "eklindeki ifadesi bu durumu göz önüne sermektedir (Erdal Çoban, Osmanlı Hâkimi-
yeti Altında Macar Protestanlı&ının Geli$imi, Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Danı"man: Doç. Dr. Hicran Yusufo#lu, 
Ankara, 1993, s. 35-36).
10 Gyula Kristó, János Barta, Jen/ Gergely, Magyarország Története El(id(kt(l 2000-ig, Pannonica Kiadó, Budapest, 2002, s. 
292; Dilba", a.g.e., s. X.
11 Dilba", a.g.e., s. XXV.
12 Klaniczay, a.g.e., s. 120.
13 Kristó vd., a.g.e., s. 294.
14 (Yazarı belirtilmemi"), “A Magyarországi Barokk és Rokoko Müvészet”in içinde Változatok A Festészetben, A Szobrászatban és 
Az Iparm0vészetben, http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/19het/muvtori/muvtori19.html (Eri"im: 19.06.2009)
15 Klaniczay, Magyar Irodalom Történet, Második Kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964, 120.
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yandan Türklere kar"ı yapılan sava"lar, b$r yandan da tam ba#ımsızlık sesler$n$n g$tg$de yüksel-
mes$ Macar$stan toprakları üzer$nde sanatın her alanında büyük dalgalanmaların ya"anmasına 
sebep olmu"tur. M$klós Zríny$’n$n Csáktornya’dak$ kales$nde, kont Ádám Batthyány’nın (Tuna 
ötes$ ve Kan$je sınır bölges$n$n yönet$c$s$, 1610-1639) Rohonc’dak$ sarayında, Estergon ba"p$sko-
posu György L$ppay’ın (1600-1666) Pozsony’dak$ sarayında duvarlara asılan tablolarda Türklerle 
yapılan sava"ları yansıtan res$mler vardır. Bu tabloların en ünlüsü Pápa ostromának ábrázolása 
(Pápa Ku"atması’nın Tasv$r$)’d$r (Res$m 3). Burada ön planda "aha kalkmı" beyaz b$r atın üzer$n-
dek$ Türk süvar$s$ üzer$ne do#ru gelen leopar desenl$ kaftan g$ym$" b$r Macar süvar$s$yle çarpı"-
makta, hareketl$ sahney$ $se resm$n ortasında yer alan b$rb$rler$ne hücum eden süvar$ kıtaları 
olu"turmakta, arka planda $se yemye"$l ovaya kurulmu" b$r ordugâh ve mav$ gökyüzünün uf-
kunda alevler $ç$nde yanan b$r "eh$r görüntüsü bulunmaktadır. Bu dönemde Türklerle yapılan 
mücadele do#al olarak k$l$se süslemeler$n$ de etk$lem$"t$r. Gy/r’dek$ b$r k$l$sede yer alan ve $sm$ 
b$l$nmeyen b$r ressam tarafından yapılan sunak resm$n$n tam ortasına Meryem’$ kalkanlarıyla 
Türk oklarından koruyan Macar az$zler$ László ve Imre, Gellért ve Adalbert yerle"t$r$lm$", bu-
lutların üzer$nde $se Az$z István (Macar kralı, 997-1038), Meryem’e Macar$stan’ı anlatmaktadır 
(Res$m 4)16

Bu dönemde heykel sanatı da büyük b$r de#$"$m geç$rm$" ve b$r hayl$ a"ama kaydetm$"t$r. Özel-
l$kle kuzey !talya men"el$ alçı sıva heykeller – dönem$n sonuna do#ru ta" heykeller görülmeye 
ba"lanmı"tır – Macar$stan’da büyük $lg$ görmü"tür. Hem d$n$ m$mar$y$, hem de s$v$l m$mar$y$ 
tems$l eden yapılar $st$snasız b$r "ek$lde bu tür heykellerle süslenm$"t$r. M$mar$, res$m ve heykel 
sanatına ba#lı olarak gel$"en do#ramacılık ve tahta oymacılı#ı da bu yıllarda Macar$stan sınır-
ları $ç$nde kend$ne öneml$ b$r yer ed$nmey$ ba"armı"tır. Bunun en öneml$ örne#$ 1680’l$ yıllarda 
yapılan Sopron’dak$ Yangın Kules$’d$r. Bu yıllarda özell$kle Macar$stan’ın batısında yer alan "e-
h$rlerde ortaya konan eserlerde Kar"ı-Reform hareket$n$n etk$ler$ görülür17.

16 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
17 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
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Resim 1: Nagyszombat’taki Cizvit Kilisesi. Res!m 2: Nagyszombat’tak$ C$zv$t K$l$ses$’n$n $çten görünü"ü.



Bu zaman d$l$m$ $ç$nde Macar$stan’da kuyumculuk da gel$"m$", özell$kle kuzey Macar$stan 
ve Erdel bu konuda öncü rol oynamaya ba"lamı"; Pozsony, Besztercebánya, Kassa, Kolozsvár 
ve Nagyszeb’te kuyumculuk atölyeler$ açılmı" ve Macar$stan’da üret$len de#erl$ e"yalar tüm 
Avrupa’nın be#en$s$ne sunulmu"tur18.    

Macar$stan’da ya"anan Barok ça#ın 1740’a kadar süren üçüncü devres$n$ $se Habsburg mutla-
k$yetç$l$#$n$n $y$ce yayıldı#ı ve Rákócz$’n$n özgürlük sava"ının Macar ulusal tar$h$ne damgasını 
vurdu#u dev$r olu"turur. Bu dönemde C$zv$tler artık $y$den $y$ye kuvvetlenm$"ler, Barok ça#ın 
dü"ünceler$ ve sanat eserler$ Macar$stan’ın her yanını sarmı" ve ça#ın muazzam get$r$ler$ bu dü-
"üncelere kar"ı olan toplum kes$mler$n$ de etk$s$ altına almı"tır19.

1740-1770 yılları arasında Barok, Macar$stan’da artık tam anlamıyla yerle"m$"t$r. K$l$sen$n 
toplumsal sınıflar üzer$ndek$ baskısı tedr$c$ olarak azalmı" ve Macar ulusu her açıdan yen$ b$r 
$vme kazanmı"tır20. 

Macar$stan toprakları üzer$nde Barok akımın olgunlu#a er$"t$#$ ve altın ça#ını ya"adı#ı bu yıl-
larda gerek toplumsal, gerek d$n$, gerek pol$t$k ve gerekse de asker$ alanlarda meydana gelen ve 
Macar tar$h$n$n sayfalarında öneml$ yer tutan olayların sonuçları Barok sanatın her alanına hak-
kıyla yansır. Rákocz$’n$n özgürlük sava"ını tak$ben, ekonom$k durumun $y$le"mes$ ve yıllardır 
süren sava"ların yaralarının sarılmasıyla beraber ba"ta Buda olmak üzere ülken$n her yer$nde 
b$rb$r$ ardına k$l$seler, saraylar, çe"meler, fısk$yel$ havuzlar, $ht$"amlı "eh$r meydanları ve gör-
keml$ mezarlıklar yapılır. Macar ulusu ya"adı#ı kötü olayları ve toplumun ortak hafızasında der$n 
$zler bırakan felaketler$ Barok tarzına uygun "ek$lde yapılan göster$"l$ b$nalarla a"mak $stem$"t$r. 
Eszterházy, Csáky, Nádasy, Zríny$, Pál%y ve Batthány g$b$ as$lzade a$leler$ güçler$n$ göstermek 
$ç$n yaptırdıkları göz alıcı yapılarla Macar$stan’ı yen$ ba"tan $mar ed$yorlar ve bu döneme dam-
galarını vuruyorlardı. B$nalar heykellerle, $ç fresklerle ve rölyeflerle süslen$yor, Barok yapıların 

18 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
19 Klaniczay, a.g.e., s. 120.
20 Klaniczay, a.g.e., s. 120.
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Res!m 3: Pápa Ku"atması’nın Tasv$r$.                     Res!m 4: Gy/r’dek$ k$l$sen$n sunak resm$.                                    
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Resim 5: Macar Versailles’i diye adlandırılan Gödöll/ Sarayı.

Resim 6: Gödöll/ Sarayı’nın konser salonu.
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Resim 7: Pál Eszterházy’nin Kismarton’da bulunan "atosu.

Resim 8: Kismarton "atosunun balo salonunun tavan süslemelerinden bir kesit.



duvarlarına a$leler$n geçm$" ku"aklarına a$t k$"$ler$n $ht$"amlı tabloları asılıyordu. 1751 yılında 
Macar Versa$lles’$ d$ye adlandırılan Gödöll/ Sarayı’nın yapımına ba"lanılır (Res$m 5, Res$m 6). 
Sopron, Székesfehérvár ve Eger’de de Barok tarzını yansıtan b$rçok yapı $n"a ed$l$r. Nádor Pál 
Pál%y’n$n (1649-1654) yaptırdı#ı Pozsony’dak$ krallık sarayı bu dönem yapılarının d$#er öneml$ 
b$r örne#$d$r. Bundan ba"ka Pál Eszterházy’n$n (Macar devlet adamı ve "a$r$, 1635-1712) yaptırdı#ı 
K$smarton’dak$ "ato (Res$m 7, Res$m 8), Erdel’de M$klós Bethlen’$n (Macar s$yaset adamı, 1642-
1717) planlarına göre $n"a ed$lm$" olan Bethlenszentm$klós Sarayı ve C$zv$tler tarafından ülken$n 
çe"$tl$ yerler$nde yapılan k$l$seler de Barok sanat anlayı"ının d$kkate de#er örnekler$d$r21.

Macar$stan’da Barok sanatın z$rvede oldu#u bu yıllarda yapıların göz alıcılı#ını daha da ar-
tırmak $ç$n ah"ap süslemeler$n ve heykeller$n daha çok kullanıldı#ını ve bu $k$ unsurun g$tg$de 
yapıların asl$ unsurları arasında görülmeye ba"ladı#ı gözlerden kaçmaz. Özell$kle b$naların ön 
cepheler$nde yer alan tahta oymalar, süslemeler ve heykeller daha dekorat$f b$r anlayı"a bürün-
mü"tür. Bu dönemde heykel alanındak$ en öneml$ eser h$ç ku"ku yoktur k$, Buda’da bulunan 
Szentháromság’tır (Res$m 9). Bu $lg$nç eser bulutlarla ve melek ba"larıyla süslenm$", hac$ml$, 
çok yönlü b$r sütunun etrafına yerle"t$r$lm$" sank$ havada uçuyormu" h$ss$ veren b$r heykel küt-
les$nden olu"ur22.

Bu ça#da saraylarda Hunyad$’ler zamanında oldu#u g$b$ yen$den !talyan "arkıları söylenme-
ye ba"lanmı"tır. Erdel’de b$l$mde ve sanatta en öneml$ rolü, tüm Avrupa’da oldu#u g$b$ C$zv$t-
ler oynuyordu. Yen$ f$k$rlere olumlu bakı" açısıyla yakla"ılması ve Kar"ı-Reform f$k$rler$n$n bu 
co#rafyada destek görmes$ C$zv$tler$n özell$kle Erdel’de s$steml$ b$r "ek$lde yerle"meler$ne ola-
nak sa#lamı"tır. !lk C$zv$t yazarı olan István Szántó (1541-1612) !nc$l’$ yen$den Macarcaya çev$r-
m$"t$r. C$zv$tler Ungvár’da, Sopron’da, Trencsén’de okullar, Komárom’da, Szatmár’da, Turóc’da, 
Gyöngyös’te, Szendr/’de, Kassa’da, Besztercebánya’da ve Szepes’te manastırlar $n"a etm$"lerd$r. 

21 Kristó vd., a.g.e., s. 338; Klaniczay, a.g.e., s. 155; Dilba", a.g.e., s. XXVI; 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
22 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
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Res!m 9: Buda’da bulunan Szentháromság heykel$. Res!m 10: Franz Anton Maulbertsch’$n Sümeg k$l$ses$n$n duvarına 
$"led$#$ freskten b$r ayrıntı.                    



C$zv$tler$n en öneml$ dayanak noktası olan e#$t$m, kurdukları okullarda çok d$s$pl$nl$ b$r 
"ek$lde uygulanıyordu. Bunlar sadece okullarıyla de#$l, aynı zamanda matbaalarıyla da Barok 
ça#ın get$r$s$ olan yen$l$kç$ f$k$rler$n yayılmasını sa#lıyorlardı. Bu ça#da Macar$stan’da yen$l$k-
ç$ f$k$rler$n gel$"t$#$ en öneml$ yer, C$zv$t papazlarından ve Barok edeb$yatın Macar$stan’dak$ 
büyük tems$lc$ler$nden b$r$ olan Péter Pázmány (1570-1637) tarafından 1635 yılında ün$vers$te 
sev$yes$ne yükselt$len Nagyszombat’tak$ C$zv$t e#$t$m kurumudur23.

Süsleme, res$m ve heykel alanında Macar$stan’da daha çok yabancı sanatçıları görürüz. Avus-
turyalı fresk ustası Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) Macar$stan’da b$rçok eser verm$" (Res$m 
10), y$ne b$r Avusturyalı olan heykeltıra" Georg Raphael (1692-1741) $se Estergon ba"p$skoposu-
nun heykeltıra"lı#ını yapmı"tır. Raphael’$n en öneml$ eser$ Pozsony’dak$ katedral$n sunak bö-
lümünde yer alan Az!z Márton heykel$d$r. Bu eserde Az$z Márton süvar$ g$ys$ler$ $ç$nde b$r atın 
üzer$nde oturmu" halde a"a#ıya do#ru e#$lerek yerde çıplak "ek$lde yatan b$r d$lenc$ye do#ru 
uzanmakta ve kılıcıyla kaftanından b$r parça keserek d$lenc$ye vermekted$r24(Res$m 11). Res$m 
alanında dönem$n ünlü Macar ressamı Jakab Bogdány (1660-1724), !ng$l$z kralının sarayında 
kend$ne yer bulur. Bu arada verd$#$ eserlerle – özell$kle 1712 yılında yaptı#ı II. Ferenc Rákócz$’n$n 
(Erdel bey$, 1704-1711) portres$ (Res$m 12) – Barok ça#ın en tanınmı" ressamları arasında bulunan 
Ádám Mányok$’n$n de (1673-1757) adını anmak gerek$r. Mányok$, Macar$stan’da geleneksel hale 
gelen portre ressamlı#ının kurucusudur ve yüzyıl dönümündek$ ça#da" portre ressamlı#ını tem-
s$l eder. II. Ferenc Rákocz$’n$n portres$nde onun karakter$n$ etk$ley$c$ b$r ustalıkla yansıtır, yüz 
reng$n$n solgunlu#u kırmızı kakım kaftanının canlı beyaz ı"ıltılarına do#ru yayılır ve ressamın 
yaratmak $sted$#$ etk$ eser$n her yer$nde h$ssed$l$r25. Barok ça#da Macar$stan’da koleks$yoncu-
luk anlayı"ı da oldukça gel$"m$"t$r. Ülken$n as$lzade a$leler$ çe"$tl$ sanat eserler$n$ toplayarak 

23 Klaniczay, a.g.e., s. 123-125; Taple, a.g.e., s. 102; Kristó vd., a.g.e., s. 293.
24 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
25 14. dipnotta adı geçen internet sitesi.
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Res!m 12: Ádám Mányok$’n$n fırçasından Erdel Bey$ 
II. Ferenc Rákocz$.

Res!m 11: Az$z Márton.



b$r$kt$rmeye ba"lamı"lar ve yapıları neredeyse b$rer müzeye dönü"türmü"lerd$r26.      
Barok akım Macar$stan’da kend$n$ basılı eserlerde de göster$r. C$zv$t ba"p$skoposu János L$pa 

(1606-1666), Macar$stan’dak$ $lk tarım k$tabı olan Pozsony! Kert adlı k$tabını bu zamanda bas-
kıya verm$" ve Ferenc Nadásy de (Macar devlet adamı, 1625-1671) Mausalem adlı eser$n$ y$ne bu 
yıllarda yayımlatmı"tır. Bu dönemdek$ Macar edeb$yatının büyük edeb$yatçıları arasında Péter 
Pázmány’nı ve M$klós Zríny$’y$ özell$kle anmamız gerek$r. Bu $k$ edeb$yatçı Macar$stan’da Ba-
rok edeb$yatın ortaya çıkmasını, kökle"mes$n$, olgunla"masını ve sınırlarının ç$z$lmes$n$ sa#-
lamı"lardır. Erdel sınırları $ç$nde gel$"en edeb$yatta $se János Kemény (Erdel prens$, 1607-1662) 
ve M$klós Bethlen $lk akla gelen $s$mlerd$r. Ancak h$ç ku"ku yoktur k$, Macar Barok ça#ının en 
büyük edeb$yatçısı Macar Barok edeb$yatının doruk noktası sayılan Márssal Társalkodó Murány! 
Vénus (1664) adlı eser$ yazan István Gyöngyös$’d$r (1629?-1704)27.

Macar topraklarında Barok edeb$yatın gel$"$m$nde t$yatro ve okul dramaları da ayrı b$r yer tutar. 
Három Körösztény leány (Üç Hr$st$yan Kız), Grylllus (Cırcır Böce#$), Inter V!g!lant!am et Torporem 
d!alogus (Uyanıklar ve Uyu"ukların Kavgası), Igaz papságnak tüköre (Gerçek Rah$pler$n Aynası), 
Debrecen! d!sputa (Debrecen Tartı"ması), Polyxena, Ernestus adolescens (Genç Ern/), Rythmu-
sokkal való szent beszélgetés (R$t$mlerle Kutsal B$r Konu"ma), Ábrahám Pátr!árch!a f!a Isak és 
Bathuel leánya Rebeka házasságok alkalmatosságával lött beszélgetés (Ábrahám Pátr$árch$a’nın 
o#lu Isak $le Bathuel’$n kızı Rebeka’nın Evl$l$kler$n$n Uygunlu#una Da$r Sohbet) adlı eserler Orta 
Ça#ın sonlarından $t$baren Barok ça#ına kadar Macar$stan’da t$yatro ve dramaların gel$"$m$n$ 
görmek ve Barok ça# edeb$yatına nasıl güçlü b$r zem$n hazırlandı#ını tecrübe etmek açısından 
özell$kle önem ta"ımaktadırlar. Ancak bütün bunlardan ba"ka üzer$nde hassas$yetle durulması 
gereken b$r eser daha vardır: Kenyérmez/ Muharebes$n$n (1479) anlatıldı#ı Comoed!a general!s 
de confl!ctu Turcorum et Hungarorum (Türkler ve Macarlar Arasındak$ Muharebeye Da$r Komed$). 
Bu eser, manzum b$ç$m açısından kend$s$nden öncek$ eserlerden çok daha $ler$ sev$yede oldu-
#undan farklı b$r konumda bulunmayı hak etmekted$r. Eser$ büyük b$r $ht$malle Macar Barok 
edeb$yatının en büyük "a$r$ olan István Gyöngyös$ yazmı"tır28.

Bu yıllarda Krallık Macar$stan’ında nüfusun Protestan $nancından Katol$k $nancına dönü-
"ünde Katol$k k$l$ses$n$n rolü gerçekten çok büyüktür29. Barok sanat, Krallık Macar$stan’ının 
sınırları $çer$s$nde Katol$k $nancın güçlenmes$ne katkıda bulunmu", görsel açıdan $nsanların 
manev$ duygularını tamamlamı" ve Protestanlı#ı kabul etm$" $nsanların $nançlarını yen$den göz-
den geç$rerek b$r kez daha dü"ünmeler$ne sebep olmu"tur. Krallık Macar$stan’ında Barok sanatı 
destekleyenler Katol$k ruhun tems$lc$ler$ hal$ne gelm$"lerd$r30. 

Barok sanat, Macar$stan’da Katol$klerle Protestanların kar"ı kar"ıya geld$#$ ortak b$r alandır. 
F$k$rler$n b$rb$r$yle çarpı"tı#ı, $nsanların ney$n ne oldu#unu anlama mücadeles$ verd$#$, ba"ta 
saraylar ve kö"kler olmak üzere a"a#ı yukarı tüm ülkede entelektüel b$r havanın est$#$; kısacası 
f$k$rsel açıdan yo#un b$r karma"anın ya"andı#ı Macar$stan toprakları üzer$nde Barok sanat, Ka-
tol$klerle Protestanlar arasındak$ mücadelen$n en öneml$ $fade aracı olmu"tur31. 

Macar$stan’da 16. ve 17. yüzyılda b$rb$r$ ardına meydana gelen pol$t$k, asker$, d$n$, toplumsal, 
sanatsal ve kültürel de#$"meler – Erdel prens$ István Bocska$’n$n (1605-1606) özgürlük sava"ı 
ve Protestan $nancını ben$msem$" olan Nádor György Thurzó’nun (1609-1616) gerçekle"t$rd$#$ 
b$rtakım yen$l$kç$ $craatlar vb. – b$r yandan yüzyıllardır hâk$m olan feodal$zm$n gücü kırarken, 
b$r yandan da toplumun bütün kes$mler$nde hareketlenmeye sebep oluyor, Macar toplumuna 
b$r d$nam$zm get$r$yor ve gel$"en olaylar kar"ısında hem devlet adamlarının, hem de Macar 

26 Klaniczay, a.g.e., s. 156; Dilba", a.g.e., s. XXIX.
27 Tibor Klaniczay, A Magyar Irodalom Történet, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982, s. 70; Dilba", a.g.e., s. XXVII.
28 Erdal Çoban, “Rönesans ve Barok Döneminde Macar Okul Dramaları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co#rafya Fakültesi 
Dergisi, 46, 2, Ankara, 2006, 183-187.
29 Kristó vd., a.g.e., s. 294.
30 Dilba", a.g.e., s. 614.
31 Kristó vd., a.g.e., s. 295.

Barok Çağda Macaristan 45



toplumunun daha sa#lam durmasını sa#lıyordu. Bütün bu gel$"meler$n yanı sıra sanata daha 
çok önem veren yen$ b$r toplumsal tabakanın – Burjuva – ortaya çıkması, Barok sanatın her 
alanda gel$"mes$ne, kökle"mes$ne ve $lerleyen zamanda b$r patlama yaparak artık her çe"$t duy-
gunun ve dü"üncen$n sanat yardımıyla $fade ed$lmes$ne yol açtı32. 

Macar$stan’da Barok ça#ı ve Barok sanatı asıl "ek$llend$ren feodal kökenl$ $k$ toplumsal sınıf-
tır. Bunlar ar$stokratlar ve eyaletlerdek$ soylulardır. Bu $k$ sınıf, 17. yüzyıl ba"ında her açıdan e"$t 
haklara sah$p olmu", ancak bu andan $t$baren eyaletlerdek$ soylular g$tg$de daha çok güç kazan-
maya ba"lamı"lardır. Çok de#$l, sadece b$rkaç on yıl $ç$nde soylular kend$ ayakları üzer$nde daha 
sa#lam durmaya ba"lamı"lar ve ar$stokratların b$rtakım haklarını ve yetk$ler$n$ elde etm$"lerd$r. 
Bütün bunlardan ba"ka C$zv$t tar$katının etk$ler$ ve soylu kes$m$n öneml$ tems$lc$ler$n$n Protes-
tan $nancına sah$p olmaları da Macar$stan’da Barok akımın daha güçlü b$r "ek$lde ya"anmasına 
zem$n hazırlamı"tır33. 

B$r süre sonra feodal beyler$n $kt$dar güçler$ ve mal varlıkları eyaletlerdek$ as$lzadeler$n ge-
r$s$nde kalmaya ba"lamı"tı. Büyük araz$lere hükmeden ve hatırı sayılır b$r mal varlı#ına sah$p 
olan as$lzadeler hâk$m$yetler$ altındak$ köyler$, kasabaları ve "eh$rler$ $mar etmeye ba"lamı" ve 
Barok ça#a uygun sanat eserler$yle süslem$"lerd$r. 17. yüzyılın ba"ında küçük b$rer yerle"$m mer-
kez$ olan yerler, kısa zamanda t$car$ ve kültürel bakımdan büyük önem kazanmı"tır34.

Barok ça#da ana d$ller yen$den ke"fed$lm$" ve her ulus kend$ ana d$l$nde yazmak ve konu"-
mak $ç$n adeta seferber olmu"tur. Macar D$l Yen$le"t$rme Hareket$ne kadar olan devrey$ kapsa-
yan ve bu ça#a denk gelen 17. ve 18. yüzyıl, Macar d$l tar$h$ $ç$n son derece büyük b$r öneme ha$z-
d$r. Rönesans’ta yava" yava" hareketlenmeye ba"layan ulusların ana d$ller$n$ gel$"t$rme, ana d$l$ 
yabancı d$ller$n egemenl$#$nden kurtarma çabaları bu yüzyıllarda z$rveye çıkmı" ve Macar d$l$-
n$n bütün güzell$kler$ ke"fed$lm$"t$r. Barok ça#da d$l$n b$r ulusun en temel yapı ta"larından b$r$ 
oldu#u anla"ılmı", Macar$stan’da da bu gerçek kabul ed$lm$" ve yabancı d$ller$n hâk$m$yet$nden 
kurtulmu" tem$z b$r Macarca olu"turmak $ç$n yo#un b$r çalı"ma sürec$ne g$r$lm$"t$r35. Macar d$-
l$yle $lg$l$ gramer k$taplarının, yazım kılavuzlarının ve sözlükler$n bu zaman d$l$m$ $ç$nde daha 
sık yazılmaya ba"ladı#ını ve halkın da yabancı unsurlardan tem$zlenm$" b$r Macarca $le yazıl-
mı" eserler$ okumaya daha $stekl$ oldu#unu görürüz. Macar$stan’da Barok ça#da ana d$le dönü" 
çabaları, Macar d$l$n$n $ç$ndek$ yabancı kökenl$ sözcükler$ tem$zleme ve yerler$ne Macarca ke-
l$meler koyma; kısacası d$l yen$le"t$rme hareket$ olarak adlandırılab$lecek olan akt$v$te toplu-
mun her kes$m$nde daha çok yer bulmaya ve ses get$rmeye ba"lamı"tır36. Macar$stan’da yazılan 
eserlerde artık Macarca kullanılıyor, Almanca ve Lât$nce $k$nc$ planda kalıyordu. Böylece kend$ 
d$l$nde okuyan, yazan ve konu"an Macar m$llet$ kend$ ulusal de#erler$n$n daha çok farkına var-
maya ba"lamı", Macar m$llet$n$ Macar m$llet$ yapan n$tel$kler$ erkenden ke"fetm$"t$r. Katol$k ye-
n$lenmen$n sınırlarını da bel$rleyen bu sanat akımı, madd$ ve manev$ de#erler üzer$nde oldu#u 
kadar halkın günlük ya"amı ve alı"kanlıkları üzer$nde de etk$l$ olmu"tur. Barok sanat rahatlayan 
ortamla beraber Macar toplumu $ç$nde öyle b$r hale geld$ k$, toplumun en üst kes$m$nden en alt 
kes$m$ne kadar onu etk$led$, ulusal b$r d$l olu"turma çabalarının rüzgârını da arkasına alarak 
toplumsal katmanları b$rb$r$ne yakla"tırdı ve Macar toplumunun bütün kes$mler$n$ b$rb$r$ne 
kayna"tırdı37. Özell$kle ana d$lde yayımlanan eserler hem Macarca’nın gel$"mes$ne ve ben$msen-
mes$ne katkıda bulunmu", hem hüman$zm dü"ünces$n$ beslem$", hem Macar kültürünü ve tar$-
h$n$ unutturmamı" ve hem de Macar edeb$yatının d$#er Avrupa edeb$yatlarından kopmamasını 
sa#lamı"tır38.

32 Klaniczay, a.g.e., s. 123.
33 Klaniczay, a.g.e., s. 119.
34 Klaniczay, a.g.e., s. 119.
35 Ferenc Bíró, A Felvilágosodás Koránok Magyar Irodalma, Balassi Kiadó, Budapest, 1994, s. 29.
36 Kristó vd., a.g.e., s. 292.
37 Kristó vd., a.g.e., s. 338-339; Klaniczay, a.g.e., s. 121; Dilba", a.g.e., s. XXX.
38 Klaniczay, a.g.e., s. 154-159.
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Sonuç

Macar$stan’da esas $t$bar$yle 1600-1772 yılları arasında tüm co"kunlu#uyla ya"anan Barok 
ça# ve Barok sanat akımı bütün Avrupa uluslarını der$nden etk$ley$p sarstı#ı g$b$ Macar ulusu-
nu da etk$lem$"t$r. Barok sanat ve get$r$s$ olan yen$l$kç$ dü"ünceler bu ça#da özell$kle as$lzade-
ler ve burjuvalar tarafından desteklenm$"; Barok, Macar$stan sınırları $ç$nde pol$t$kanın aracı 
hal$ne gelm$"t$r39. Barok ça#dan önce asker$, d$n$, sanatsal, felsef$ ve pol$t$k olarak b$rtakım ka-
rı"ıklıklar $ç$nde çalkalanan Avrupa, bu ça#da b$raz olsun d$ng$nl$#e ve sükûnete kavu"mu"tur. 
Avrupa’ya hâk$m olan bu atmosfer görecel$ olarak Macar$stan’a da yansımı", Macar$stan toprak-
ları üzer$nde hâlâ devam etmekte olan asker$, d$n$, sanatsal, felsef$ ve pol$t$k karı"ıklıklar k$m$ 
zaman Macar ulusunun ve yönet$c$ tabakanın ba"ını a#rıtmı"sa da, Macar$stan ve Macar ulusu 
bu ça#ı hakkıyla ya"amayı ba"armı"tır. 

Barok sanatın ortaya çıktı#ı yıllarda Macar$stan hâlâ esk$s$ g$b$ sürekl$ olarak sava"larla bo-
#u"uyor, toplumsal, pol$t$k, ekonom$k ve asker$ alanda herhang$ b$r $lerleme kaydedem$yor ol-
saydı, Macar toprakları üzer$nde Barok sanat ya h$ç gel$"meyecek, ya da gel$"se b$le d$#er Avrupa 
ülkeler$ sev$yes$ne ula"amayacaktı. Çünkü toplumun enerj$s$ ba"ka alanlarda kullanılacak ve 
toplumda hâk$m olan dü"ünce tarzı ço#unlukla yen$ b$r "eyler ortaya koyma "ekl$nde de#$l de, 
daha çok var olan durumu koruma ve kötüye g$tmes$ne engel olma "ekl$nde olacaktı. Ancak 
Barok sanatın tüm $ht$"amıyla ya"andı#ı yıllarda, Macar$stan o buhranlı dönemler$ kısmen at-
latmı", b$raz olsun rahata ve huzura kavu"mayı ba"armı"; bu ortamda da esk$den ber$ yen$l$kler$ 
tak$p eden toplumsal sınıflar artık $sted$kler$ g$b$ hareket etme olana#ına kavu"mu" ve Barok 
sanatın her alanında ola#anüstü eserler vermey$ ba"aran sanatçılar yet$"m$"t$r40. 

Barok ça# Rönesans ve Reform hareketler$n$n gel$"$m$ ve sonuçlarının yen$den yorumlanma-
sı sonucunda ortaya çıkan, yen$n$n get$rd$#$ heyecanla b$r "eyler$n yapılmaya çalı"ıldı#ı, zaman 
$ç$nde durulsa da her alanda a"ırılıkların görüldü#ü b$r ça#dır. Barok sanatın ve bu ça#dak$ dün-
ya görü"ünün arkasında da $nsanı daha $y$, daha güzel ve daha gerçekç$ anlama çabalarının, 
Avrupa kıtasında ya"anan heyecan ver$c$ gel$"meler$n, b$l$mler$n dogmat$k dü"üncelerden kur-
tularak deney esasına göre hareket etmes$n$n ve $nsanların dü"ünceler$n$ açıkça $fade etmes$n$n 
büyük önem$ oldu#u muhakkaktır41. Osmanlıların Macar topraklarından çek$lmes$, ardından 
Habsburg’larla mücadelen$n ba"laması, Macar toplumsal hayatında köklü de#$"$kl$kler$n olma-
sı, Macar kültür ö#eler$n$n yen$den ke"fed$lmes$, Macar d$l$n$n ana d$l olarak ben$msenmes$ ça-
balarının yo#unla"ması, Barok sanatın ve Barok ça#ın yen$l$kç$ dü"ünceler$n$n Macar toplumu-
nun her kes$m$ne hâk$m olmasıyla beraber Macar$stan, Barok ça#dan sonra b$l$msel, teknoloj$k, 
pol$t$k ve ekonom$k açıdan ba" döndürücü b$r hızla ya"anacak olan 19. yüzyıla daha bütünle"$k 
b$r toplum yapısı sa#lamı", daha sa#lam temellere oturmu" b$r pol$t$kayı ben$msem$", daha ra-
f$ne hale gelm$" b$r sanat anlayı"ını özümsem$", soru $"aretler$nden kurtularak ne $sted$#$n$ tam 
anlamıyla b$len ve olu"acak olan sorunlar kar"ısında daha sa#lam duran b$r devlet ve b$r ulus 
olarak g$rmey$ ba"armı"tır.
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Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Notebook 
Bilgisayar Seçimi 

Yrd. Doç. Dr. Semra Erpolat*

Özet
 B$lg$sayarların büyük önem ta"ıdı#ı günümüzde notebook b$lg$sayar kullanımı g$tt$kçe yay-
gınla"maktadır. Teknoloj$k gel$"meler sonucunda özell$kle b$lg$sayar alanındak$ devasa gel$"-
meler, mevcut b$lg$sayar marka ve modeller$ne her geçen gün yen$ler$n eklenmes$ne neden ol-
maktadır. Bu $se kend$s$ $ç$n en uygun b$lg$sayarı satın almak $steyen kullanıcıların karar verme 
süreçler$n$ oldukça güçle"t$rmekted$r.   
 Bu çalı"mada karar verme tekn$kler$nden b$r$ olan Anal$t$k H$yerar"$ Yöntem$ kullanılarak, 
notebook b$lg$sayar almak $ç$n çalı"mada $ncelenen ma#azaya g$den b$r kullanıcının terc$h ede-
ce#$ b$lg$sayar markasına göre uygun model$ seçmes$ne yardımcı olacak b$lg$ler sunulacaktır.
 
Anahtar Kelimeler:  Anal$t$k H$yerar"$ Yöntem$, karar alma, notebook b$lg$sayar seç$m$. 

Notebook Computer Selection with Analytic Hierarchy Method                                                    

Abstract 
 Bes$de $mportance of computers use of lap top computer $s w$dely spread. Due to the techno-
log$cal advancement, espec$ally $n computer area, new brands, and new models are added. Th$s 
cause $s a very b$g problem to the consumer $n choos$ng the best one for h$mself.   
 In th$s study, a solut$on proposal $s o%ered to the consumer wants to buy lap top computer. 
To obta$n a solut$on used $n select$on of lap top computer, Analyt$cal H$erarchy Method $s used.

Key Words: Analyt$c H$erarchy Method, dec$s$on mak$ng, select$on of lap top computer.

1. Giriş
Gel$"en teknoloj$ $le b$rl$kte elektron$k c$hazlar da her gün b$raz daha gel$"mekte, farklı özel-

l$klerde çok sayıda alternat$f modeller üret$lmekted$r. B$r ürünün farklı modeller$n$n olması $se 
tüket$c$ler$ “hang$ model$ satın almalıyım?” sorusuyla yüz yüze bırakmaktadır. Bu sorunun do#-
ru yanıtı alıcının ürünler hakkında yeter$nce b$lg$ye sah$p olması ve bu b$lg$ler$ do#ru b$r "ek$lde 
kar"ıla"tırab$lmes$yle ver$leb$l$r. Karar verme sürec$nde göz önünde bulundurulacak alternat$f-
ler$n çok sayıda olması alternat$fler$n e"anlı olarak göz önünde bulundurulmasını gerekt$r$r.

Önceler$ sadece büyük $" yerler$nde veya e#$t$m kurumlarında kullanılan b$lg$sayarlar günü-
müzün vazgeç$lmezler$ arasındak$ yer$n$ çoktan almı"tır. Bunun nedenler$, hızlı çalı"ma, güve-
n$l$r sonuçlara ula"ma, çok büyük ölçekte b$lg$ depolayab$lme ve bu b$lg$lere hızlı er$"eb$lmeye 
olan $ht$yacın artmasıdır. B$lg$ye $sten$ld$#$ anda, $sten$ld$#$ yerde ula"ma $ste#$ b$lg$sayarların 
kolayca ta"ınab$l$r olma özell$#$n$ de b$r b$lg$sayarda aranan özell$kler arasına koymu"tur. 

Notebook b$lg$sayarlar marka ve modeller$ne göre farklı özell$kler $çermekted$rler. Kullanıcı, 
b$r notebook b$lg$sayar alırken çok sayıdak$ marka ve model arasından kend$ gereks$n$mler$ne 
uygun olanının en $y$s$n$ seçmek $steyecekt$r. Bu $se alternat$fler$n çoklu#u neden$yle oldukça 
güç b$r süreçt$r. Bütün b$lg$sayarlar, $"lemc$ t$p$, $"lemc$ hızı, hafıza boyutu, hard d$sk, ekran 
özell$kler$ ve d$#er bazı ek özell$klere (modem, opt$k sürücü vb.) sah$pt$rler. Kullanıcılar b$lg$-
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sayar alırken genell$kle bu özell$kler$ kar"ıla"tırmaktadırlar. B$lg$sayar alımında kr$terlerden 
hang$s$n$n öne çıkaca#ı, kullanıcıdan kullanıcıya de#$"mekted$r. Örne#$n, k$m$ kullanıcılar $ç$n 
$"let$m t$p$ d$#er kr$terlerden daha öneml$ $ken, k$m$ler$ $ç$n hafıza boyutu öne çıkmaktadır. Bu, 
tamamen kullanıcının b$lg$sayarlar hakkındak$ b$lg$ ve deney$mler$ne ve kullanım amacına ba#-
lı olup, konuyla $lg$l$ uzman k$"$ler arasında da farklılık göstereb$lmekted$r.

!nsanlar gerek b$reysel faal$yetler$nde, gerekse organ$zasyonlardak$ görevler$nde, sürekl$ 
olarak karar vermek ve sorunları çözmek zorunda kalırlar. Genell$kle, gerçekle"en durumun ko-
"ulları $le $stenen durumun ko"ulları farklılık gösterd$#$nde ortaya çıkan problemler yen$ fırsat-
ların yaratılmasına yardımcı olur. B$r problem$ çözme sürec$nde, karar ver$c$n$n aynı anda pek 
çok karar vermes$ gerekeb$l$r. Karar verme kısaca, amaç ve hedefler$n gerçekle"t$r$lmes$ yolunda 
alternat$f eylem planlarından b$r$n$ seçme sürec$ olarak tanımlanab$l$r.1 Alınan her karar bera-
ber$nde ba"ka karar gereks$n$mler$n$ ve problem çözmeye dönük faal$yetler$ gerekl$ kılar. Çok 
sayıda kr$tere sah$p, çok sayıda alternat$fler arasından kullanıcı gereks$n$mler$n$ kar"ılayacak 
en $y$ notebook b$lg$sayarın seç$m$, çok kr$terl$ karar alma problem$ olarak tanımlanab$l$r.

Problem çözme ve karar verme, karar ver$c$n$n faal$yetler$nde k$l$t rol oynar. !nsano#lunun 
hemen hemen tüm davranı"larında “Kend$s$ $ç$n en do#ru karar ned$r? ” dü"ünces$n$n egemen 
oldu#u görüleb$l$r. Bu dü"ünce ço#u zaman b$rçok seçenek arasından seç$p uygulamaya koydu-
#umuz kararla gelece#$m$z$ yönlend$rmekted$r. Aldı#ımız her kararla b$r seç$m yapıyor ve d$-
#er seçeneklerden vazgeç$yoruz. B$lg$n$n ı"ık hızıyla yayıldı#ı, b$rden fazla seçene#$n varoldu#u  
zeng$n b$r karar verme sürec$, b$lg$y$ sadece toplayarak $"lemek de#$l, aynı zamanda gel$"m$" ka-
rar verme tekn$kler$nden b$r$n$ kullanarak en $y$ kararın ver$lmes$yle gerçekle"t$r$leb$l$r. !ç$nde 
ya"anılan dönem, k$"$lere ve yönet$c$lere, kararların nasıl ver$ld$#$n$n açıklandı#ı de#$l, bunun 
ötes$nde nasıl ver$lmes$ gerekt$#$ne $l$"k$n b$l$msel yöntemler$n ortaya çıkarılması ve böylece ka-
rar ver$c$ler$n bel$rs$zl$k kar"ısında güçsüz b$r varlık olma durumundan kurtarılmasını zorunlu 
kılar. 

Etk$l$ ve ver$ml$ b$r karar $ç$n öncel$kle hedef$n bel$rlenmes$ ve bu hedefe ula"mak $ç$n yar-
dımcı olacak ver$ler$n toplanması gerekmekted$r. B$lg$n$n toplanması ve anal$z ed$lmes$ oldukça 
zor b$r süreç olab$lmekted$r. 

Yapılan ara"tırmalar, pek çok günlük kararın sezg$sel olarak alınmasının yeterl$ olmasına 
ra#men, karma"ık ve hayat$ kararlar $ç$n bu yolun tek ba"ına yeterl$ olmadı#ını göstermekted$r. 
Geçm$"te  kararlar bugüne göre daha sınırlı ko"ullarda;  genell$kle deney$m, yargı ve sezg$lere 
göre ver$lmekteyken, günümüzde rasyonel kararlar almak $ç$n bu unsurlar gerekl$, ancak yeterl$ 
de#$ld$r. Karar ver$l$rken artık, b$l$msel yöntemlerle desteklenen karar anal$z$ tekn$kler$ kullanıl-
maktadır. Son yıllarda önem$ g$tt$kçe artan bu b$l$msel yöntemlerden b$r$ de çok kr$terl$ b$r karar 
alma tekn$#$ olan Anal$t$k H$yerar"$ Yöntem$ (AHY)’d$r. 

2. Analitik Hiyerarşi Yöntemi
1970’l$ yıllarda, Thomas Saaty tarafından b$r model olarak gel$"t$r$len AHY bel$rl$l$k altında 

b$rden fazla sayıda kr$ter $çeren karar problemler$n$n çözümünde kullanılan karar verme araç-
larından b$r tanes$d$r.2  

Çok sayıda kr$ter$n göz önüne alındı#ı durumlarda karar ver$l$rken kar"ıla"ılan en öneml$ 
sorunlardan b$r tanes$, ele alınan alternat$fler $ç$n a#ırlık, önem veya üstünlük bel$rlemekt$r. !"te 
AHY, b$r h$yerar"$dek$ bu tür terc$hler$n bel$rlenmes$n$ sa#layan etk$n b$r matemat$ksel yöntem-
d$r. H$yerar"$ sürec$, karar ver$c$n$n bel$rled$#$ her b$r kr$ter$n görecel$ önemler$n$n bel$rlemes$-
ne ve daha sonra her b$r kr$tere göre karar alternat$fler$ arasında seç$m yapmasına gerek duyar.

Hem objekt$f hem de subjekt$f de#erlend$rme kr$terler$n$ kullanması, de#erlend$rme tutarlılı-
#ının test ed$lmes$n$ sa#laması, özell$kle de çok sayıdak$ kr$tere göre de#erlend$r$lmes$ gereken 

1 Cinemre, N., Yöneylem Ara$tırması, Beta Basım Da#ıtım, Üçüncü Baskı, !stanbul, 2004. 
2 Saaty, T., The Analytic Hierarchy Process, Mc Graw-Hill International Book Company, USA, 1980.

   Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Notebook Bilgisayar Seçimi 51



alternat$flerden hang$s$ne öncel$k ver$lmes$ gerekt$#$ g$b$ çok öneml$ b$r kararın, karar ver$c$ 
tarafından uygulanması neden$yle AHY öneml$ b$r araçtır.3  

AHY, gruplara ve b$reylere gerek n$cel, gerekse n$tel etkenler$ karar verme sürec$ne katma ola-
na#ı sa#layan güçlü ve kapsamlı b$r yöntemd$r.4 Bu yöntem sayes$nde n$tel ve n$cel b$rçok kr$ter 
b$r arada de#erlend$r$l$p, s$stem yakla"ımı $le $rdeleneb$lmekted$r. AHY $le hem soyut kavramlar 
sayısal yargılara dönü"türüleb$lmekte, hem de h$yerar"$k b$r yapıya sokulmu" kr$ter ve alt kr$-
terler $ç$n yorum yapılab$lmekted$r. AHY, karar ver$c$n$n b$lg$, deney$m, dü"ünce ve önsez$ler$n$ 
mantıksal b$r b$ç$mde b$rle"t$rmes$ne olanak sa#layan b$r yöntemd$r. AHY, her problem ya da 
karar $ç$n b$r hedef, kr$terler, alt kr$terler ve seçeneklerden olu"an b$r h$yerar"$ model$ kullanır.

2.1. Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanım Alanları

AHY genell$kle, “olası sonuçların kest$r$lmes$, kaynakların da#ıtılması, karar destek s$ste-
m$ndek$ de#$"$kl$kler$n kontrolü, $st$hdamın de#erlend$r$lmes$ ve ücret artı"larının ödeneklere 
ayrılması, alternat$fler$n seç$lmes$, mal$yet/fayda kar"ıla"tırmaları ve grup karar verme sürec$n$n 
kolayla"tırılması” alanlarında yaygın kullanıma sah$pt$r.5,6 Bu ba#lamda, AHY ekonom$, f$nans, 
kamu pol$t$kaları, planlama, enerj$ pol$t$kaları, kaynak tahs$sler$, sa#lık sorunları, anla"mazlık 
çözümü, proje seç$m$, pazarlama, b$lg$sayar teknoloj$s$, bütçe tahs$s$, muhasebe, e#$t$m, sosyo-
loj$, m$marlık, spor ve daha b$r çok alandak$ çe"$tl$ karar problemler$ne uygulanmı"tır.7 

2.2. AHY’nin Prensipleri

2.2.1. Hiyerarşik Yapı

AHY model$n$ olu"turma sürec$n$n $lk adımı problem$n h$yerar"$s$n$, “amaç”, “kr$ter”, “olası 
alt kr$ter sev$yeler$” ve “alternat$fler” "ekl$nde bel$rlemekt$r. Bu h$yerar"$k model problem$n n$-
tel$#$ne göre a"a#ıdak$ yapılardan b$r$ne uyar.8 

AHY’n$n de#erlend$r$lmes$nde karar ver$c$ her b$r kr$ter$n, amaca olan katkısının büyüklü#ü 
bakımından görel$ önem$n$, her b$r kr$tere göre alternat$fler $ç$n terc$h$ bel$rlemekted$r. Görel$ 
önem ve terc$hler hakkında karar ver$lmes$n$n ardından kr$terler$n amaca göre öncel$kler$ $le 
alternat$fler$n her b$r kr$tere göre öncel$kler$n$n hesaplanmasına geç$l$r. Bu öncel$kler, alterna-
t$fler$n sıralanmasında kullanılır.

AHY, h$yerar"$ler$n olu"turulması kuralı, öncel$kler$n bel$rlenmes$ kuralı, mantıksal ve sayı-
sal tutarlılık kuralı olarak adlandırılan üç temel kural üzer$ne kurulmu"tur.
H$yerar"$n$n tüm parçaları b$rb$rler$yle $l$"k$l$ olup herhang$ b$r faktördek$ herhang$ b$r de#$"$m 
d$#er faktörler$ de etk$ler. AHY’n$n h$yerar"$k yapısındak$ bu esnekl$k ve etk$nl$k sayes$nde karar 
ver$c$, 

daha tutarlı ve uygun kararlar alab$l$r.

3 Eraslan, E. ve Algün, O., #deal Performans De&erlendirme Formu Tasarımında Analitik Hiyerar$i Yöntemi Yakla$ımı, Gazi Üniv. 
Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 20, No 1, 2005, s. 95-106.
4 http://www.isl.itu.edu.tr/ya/AHS.doc, Topçu !., (15.04.2006).
5 Eraslan, E. ve Algün, O., 2005, s. 95-106.
6 Taha, H.A., Yöneylem Ara$tırması, (Çev.: Baray, &.A. & Esnaf, &). 6. Basımdan Çeviri, !stanbul: Literatür, 1997.
7 Zahedi, F., The Analytical Hierarchy Process-A Survey of The Method and Its Applications, Interfaces, 16(4), 1986, s. 96-108.
8 Turban, E. & Meredith, J.R., Fudamentals of Management Science, 6th Ed. New York: The McGraw-Hill Companies, 1994.
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Hiyerarşilerin Oluşturulması (Ayrıştırma) Kuralı
H$yerar"$ler$n olu"turulması kuralı, problem$n temel b$le"enler$n$n bel$rlenmes$ $ç$n h$yerar-

"$n$n yapılandırılmasını $çer$r. Bu yapı kurulurken, AHY prens$pler$ do#rultusunda; öncel$kle 
amaç, bunları $zleyen kr$terler, alt kr$terler ve karar alternat$fler$ bel$rlenmekted$r. Söz konusu 
b$le"enler$n bel$rlenmes$n$n ardından h$yerar"$k yapının düzenlenmes$ne geç$l$r. Bu yapıyı kur-
manın etk$n b$r yolu üst düzeydek$ kr$terden ona ba#lı olan alt düzeydek$ kr$terlere do#ru yol 
alınmasıdır. Bu a"ama sonrasında varsa üçüncü düzeydek$ alt kr$terlere g$d$l$r ve süreç böylece 
sürer. Bu yolla genel olandan, daha özel ve bel$rg$n olana ula"ılır. Daha sonra alt düzey $ç$n 
alternat$fler ve bunların kar"ıla"tırılacakları b$r üst düzeydek$ özell$kler bel$rlen$r. Ayrı"tırma 
düzeyler$ ölçümün temel bölümünü olu"turur. Bu gerekçeyle ayrı"tırma düzeyler$n$n genell$kle 
farklı olmamaları, d$#er b$r dey$"le bell$ b$r “n$tel$k” ölçüsünden daha farklı olmamaları gerek$r. 
H$yerar"$n$n kademe sayısı, problem$n karma"ıklı#ına ve ayrıntı dereces$ne ba#lıdır. 

Önceliklerin Belirlenmesi (İkili Karşılaştırma) Kuralı
AHY’n$n en öneml$ prens$pler$ndend$r. !k$nc$ düzeydek$ ögeler$n, b$r$nc$ düzeydek$ amaç 

kar"ısındak$ görel$ önemler$n$n $k$l$ kar"ıla"tırılmasını yapmak $ç$n “$k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$” 
adı ver$len b$r matr$s$n olu"turulmasını $çeren bu a"amaya sentezle"t$rme de den$r. !k$l$ kar"ı-
la"tırma matr$s$, soruna $l$"k$n yargıların $k$l$ kar"ıla"tırılmalarını $çeren b$r kare matr$s olup 
gerçekle"t$r$lecek amaca ba#lı olarak kaç kr$terden olu"uyorsa o kadar satır ve sütundan olu"ur. 
Matr$stek$ sayılar sütundak$ kr$ter$n satırdak$ kr$ter üzer$ndek$ üstünlük yo#unlu#unu $fade et-
mekted$r. Kö"egen$ne göre bu matr$stek$ elemanlar b$rb$rler$n$n ters$d$r (a$j=1/a$j ). a$j,  $ özell$#$ 
$le j özell$#$n$n $k$l$ kar"ıla"tırma de#er$n$ göstermek üzere $k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$ "öyled$r:

 !k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$ a"a#ıdak$ 
özell$klere sah$pt$r.9

olan b$r kare matr$st$r.
$j ajk = a$k e"$t-

l$#$n$ sa#lar ve matr$s$n herhang$ b$r satı-
rından d$#er tüm faktörler elde ed$leb$l$r.

açılım yapılab$l$r.
-

lık gelen özvektör, AHY matr$s$nde a#ırlık veya görel$ önem vektörü olarak adlandırılır.

!k$l$ kar"ıla"tırma ter$m$ $k$ kr$ter$n b$rb$r$yle görecel$ olarak kar"ıla"tırılması anlamına gel$r 
ve karar ver$c$n$n yargısına dayanır. !k$l$ kar"ıla"tırmalar karar kr$terler$n$n ve alternat$fler$n ön-
cel$k da#ılımlarının kurulması $ç$n tasarlanmı"tır. H$yerar"$dek$ elemanlar b$r üst kademedek$ 
elemana göre görel$ önemler$n bel$rlenmes$ $ç$n $k$l$ olarak kar"ıla"tırılır.10, 11

AHY’dek$ $k$l$ kar"ıla"tırmalarda b$r ç$ft olu"turan b$r$mlerden b$r$n$n d$#er$nden ne kadar 
öneml$ oldu#unu açıklamada dokuz nokta ölçe#$ kullanır. Bu amaçla kullanılab$lecek farklı öl-
çüler varsa da dokuz nokta ölçe#$n$n oldukça $y$ b$r ayırım sa#ladı#ı kanıtlanmı"tır.12 

!k$l$ kar"ıla"tırma, $ satırındak$ ($l=,,n..   kr$ter$n n sütunla tems$l ed$len her b$r kr$tere ba#-
lı olarak derecelenmes$yle gerçekle"t$r$l$r. AHY’de kr$terler$n ve alternat$fler$n b$rb$rler$ne göre 
önem dereceler$n$ bel$rleyeb$lmek $ç$n “AHY !k$l$ Kar"ıla"tırmalar Ölçe#$ Tablosu”ndak$ a#ırlık-
lara göre puanlandırılır. K$"$sel yargıların sayısalla"tırılması amacıyla Saaty tarafından öner$len 
ölçek ve anlamları Tablo 1’de göster$lm$"t$r.13 

9 Saaty, 1980.
10 Rangone, A., An Analytic Hierarchy Process Framework For Comparing The Overall Performance of Manufacturing Depart-
ments, International Journal of Operation and Production Management, 16(8), 1996, s. 104-119.
11 Wind, Y. and Saaty T., Marketing Applications of The Analytic Hierarchy Process, Management Science, 26(7), 1980, p. 641-658.
12 Turban, Meredith, 1994.
13 Saaty, 1980.
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 Sayısal Yargı Sözel Yargı  Açıklama
         ( a$j)
 1  E"$t önem  !k$ faal$yet amaca e"$t düzeyde katkıda bulunur
 3  orta derecede önem Tecrübe ve yargı b$r faal$yet$ d$#er$ne    
     çok az derecede terc$h ett$r$r
 5  Kuvvetl$ düzeyde önem Tecrübe ve yargı b$r faal$yet$ d$#er$ne    
     kuvvetl$ b$r "ek$lde terc$h ett$r$r        
 7  Çok kuvvetl$  B$r faal$yet güçlü b$r "ek$lde terc$h ed$l$r ve   
  düzeyde önem  baskınlı#ı uygulamada rahatlıkla görülür
 9  A"ırı düzeyde önem B$r faal$yet$n d$#er$ne terc$h ed$lmes$ne $l$"k$n 
     kanıtlar çok büyük b$r güven$rl$#e sah$pt$r
 2, 4, 6, 8 Uzla"ma gerekt$#$nde Uzla"ma gerekt$#$nde kullanmak yukarıda   
  kullanılan önem      l$stelenen yargılar  arasına dü"en de#erler  
  dereceler$  

Karar ver$c$ AHY’n$n temel$nde yatan bu ölçe#$ kullanarak, kr$terler$n öneml$l$k dereceler$n$ 
bel$rler. !k$l$ kar"ıla"tırmalar matr$s$n$n $-$nc$ satır ve j-$nc$ sütunundak$ 1, $ ve j kr$terler$n$n aynı 
derecede öneml$ oldu#unu, 9 $se $ kr$ter$n$n j’den çok daha öneml$ oldu#unu ya da j kr$ter$n$n 
$’ye göre kes$nl$kle önems$z oldu#unu bel$rt$r. 1 ve 9 dı"ındak$ d$#er de#erler $se, denk öneml$l$k 
$le kes$n terc$h arasındak$ dereceler$ $fade eder. Ayrıca $ kr$ter$ j kr$ter$ne göre “a” derece öneml$ 
$se, j kr$ter$ $ kr$ter$ne göre “1/a” derece öneml$d$r.

Göreli Önem Vektörünün Hesaplanması
Normalle"t$r$lm$" b$r matr$s olan N,   matr$s$n$n tüm ö#eler$n$n $lg$l$ ö#en$n bulundu#u sü-

tunların eleman toplamlarına bölünmes$yle olu"turulur. Bu matr$s$n $-$nc$ sütun elemanları 
w$’ye bölünerek w* matr$s$ ve satır elemanlarının ortalaması alınarak da W görel$ önem vektörü 
elde ed$l$r. Normalle"t$r$lm$" matr$s a"a#ıdak$ g$b$d$r.

!k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$n$n çözümünden elde ed$len görel$ önem vektörü ( )1 2 nW w , w , , w= L  "ekl$nde göster$l$r. Buradak$   de#erler$ öncel$k ya da özvektör olarak tanımlanır. Görel$ önem 
vektörler$nden görel$ önem matr$s$ne ula"ılab$l$r. Görel$ önem matr$s$ w* $le göster$l$p a"a#ıdak$ 
g$b$d$r. 
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Mantıksal ve Sayısal Tutarlılık
H$ç k$mse öneml$ b$r kararı sadece yargılarıyla vermek $stemez. Karar ver$c$ genell$kle b$r 

sorunun çözümüne $l$"k$n yargılarının tutarlı olup olmadı#ını ö#rend$kten sonra b$r karara var-
mayı terc$h eder. 

H$yerar"$n$n yanlı" yapılandırılması, b$lg$ eks$kl$#$ ya da mantı#a aykırılık tutarsızlı#a yol 
açab$l$r. Probleme $l$"k$n çözümden mutlak tutarlılık beklemek çok do#ru de#$ld$r. Öneml$ olan 
tutarsızlı#ın ne kadarının kabul ed$leb$l$r sınırlar $ç$nde oldu#unu bel$rlemekt$r. Bunun $ç$n “tu-
tarsızlık oranı”nın hesaplanması gerekl$d$r. !k$l$ kar"ıla"tırma yargılarının tutarlılı#ını ölçmek 
$ç$n Saaty tarafından öner$len b$r tutarlılık oranı kullanılmaktadır.14 Tutarlılık oranı her b$r $k$l$ 
kar"ıla"tırma matr$s$ $ç$n hesaplanır. Bu oran $ç$n Saaty tarafından öner$len üst l$m$t 0,1’d$r.15 
Tutarlılık oranın 0,1’$n altında olması durumunda, yargıların yeterl$ derecede tutarlı oldu#u ka-
rarla"tırılır ve de#erlend$rmeye devam ed$l$r. Tutarsızlık durumunda yargıların yen$den gözden 
geç$r$lmes$ ve $y$le"t$r$lmes$yle tutarlılık oranında b$r dü"ü" sa#lanab$l$r.

!k$l$ kar"ıla"tırmalar matr$s$ tutarlı $se A $le w* arasındak$ fark ortadan kalkar. w* matr$s$n$n 
tutarlılık $ndeks$ (CI),w* matr$s$n$n rasgele tutarlılık $ndeks$ (RI) ve AHY tutarlılık oranı (CR) 
a"a#ıdak$ g$b$d$r. 

CI’da kullanılan  nmaks de#er$ A matr$s$ $le w  vektörünün çarpımı sonucu elde ed$l$r. CR 0,1<   
oldu#u sürece  tutarsızlık düzey$ kabul ed$leb$l$r ölçüde olacaktır.  

2.3. AHY Aksiyomları
AHY metodoloj$s$ dört aks$yom $le desteklenmekted$r.

İkili Karşılaştırma: Karar ver$c$ kar"ıla"tırmalarını yapab$lmel$ ve terc$hler$n$n kuvvet de-
reces$n$ ortaya koyab$lmel$d$r. Bu terc$hler$n "$ddet$ $k$l$ kar"ıla"tırma kuralına uygun olmalıdır. 
&öyle $fade edersek; A, B’den x kat fazla terc$h ed$l$yorsa, B’de A’dan 1/x kat daha az terc$h ed$l$-
yor olmalıdır (aij= 1/aij). Bu aks$yomun uygulanmaması, de#erlend$rme $ç$n kullanılan sorunun 
ya da $k$l$ kar"ıla"tırmaların yeter$nce açık olmadı#ını ya da do#ru bel$rt$lmed$#$n$ göster$r.

Homojenlik: Benzer ö#eler$n kar"ıla"tırılması $ç$n gerekl$ olan homojenl$k $ç$n terc$hler$n 
sınırları bell$ b$r skala $le $fade ed$lmel$d$r. De#erlend$rme ölçe#$ olarak 1-9 $le sınırlanmı" skala 
kullanılmı"tır.16

Varsayımlar: B$r karar vereb$lmek $ç$n h$yerar"$k yapının tam ve kusursuz oldu#u varsayılır. 
Varsayımlarla uyu"acak sonuçlar $ç$n tüm kr$terler kadar tüm alternat$fler$n  yer aldı#ından em$n 
olunmalıdır. Bu aks$yomun $hlal ed$lmes$ karar ver$c$n$n, tüm kr$terler$ ve/veya tüm uygun alter-
nat$fler$ veya $lg$l$ varsayımları kullanmadı#ı anlamına gel$r. Bu nedenle karar yeters$z olur.

3. Uygulama
3.1. Amaç

Bu çalı"mada amaç farklı markalardak$ notebook b$lg$sayarları bel$rlenen kr$terlere göre de-
#erlend$rmek ve de#erlend$rme sonucunda elde ed$len bulgulara göre kullanıcının b$r notebook 
b$lg$sayar satın alırken d$kkat ett$#$ en öneml$ kr$tere göre ($"let$m s$stem$ t$p$, hard d$sk, vb.) 
terc$h etmes$ gereken en $y$ b$lg$sayar model$n$ bel$rlemekt$r. Çalı"mada ayrıca bel$rlenen kr$ter-
ler$n tümü d$kkate alınarak her b$r marka $ç$n en $y$ alternat$f$n seç$m$ de gerçekle"t$r$lm$"t$r.

14 Saaty, 1980.
15 Saaty, 1980.
16 Turban,  Meredith, 1994.
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3.2. AHY’nin Kullanım Amacı

Çalı"mada AHY’n$n kullanılma nedenler$ a"a#ıdak$ $fadelerle açıklanab$l$r.

3.3. Problemin Tanımı

Artan b$lg$sayar kullanımıyla b$rl$kte b$lg$sayar satan ma#azaların sayısı da hızla artmakta-
dır. Bu ma#azalardan, kullanıcılara çok sayıda alternat$f sunan ve ürünlerle kullanıcıyı bulu"tu-
ran büyük marketler öne çıkmaktadır. Çalı"mada bu özell$klere sah$p ma#azalardan b$r tanes$ 
ele alınmı"tır. 

3.4. Kullanılan Yöntem

Bel$rlenen ma#azada satılan notebook b$lg$sayarlara $l$"k$n ver$ler ma#azanın web s$tes$n-
den elde ed$lm$"t$r.17 Ma#aza web s$tes$nde DELL marka b$lg$sayardan 5, Fuj$tsu S$emens marka-
sından 10, HP markasından 15, Tosh$ba markasından 16, SONY markasından 3 ve D!.ER katego-
r$s$n$ $çeren ve $ç$nde 3 tane IBM, 1 tane Apple, 1 tane de Casper markalı 5 b$lg$sayar olmak üzere 
toplam 54 notebook b$lg$sayar bulunmaktadır. 

Çalı"ma, bu 6 marka notebook b$lg$sayardan tüm özell$kler$ne $l$"k$n b$lg$ler$n ver$ld$#$ 
modeller üzer$nden gerçekle"t$r$lm$"t$r. Toplam 54 notebook b$lg$sayardan  Fuj$tsu S$emens 
markasından 1, HP markasından $se 2 modele $l$"k$n b$lg$ler eks$k oldu#u $ç$n bu 3 model de-
#erlend$rmeye alınmamı"tır. Böylece $"lemler toplam 51 notebook b$lg$sayar üzer$nden gerçek-
le"t$r$lm$"t$r.

B$r b$lg$sayar satın alınırken hang$ özell$kler$n öneml$ oldu#u konusunda uzman k$"$ler$n 
görü"üne ba"vurulmu" ve d$kkate alınması gereken özell$kler; “!"lemc$ T$p$ (!T), !"lemc$ Hızı 
(!H), Hafızası (H), Hard D$sk$ (HD), Ekran Boyutu (EB), Ekran Çözünürlü#ü (EÇ), Opt$k Sürücü-
sünün (OP) olup olmaması, Modem$n (M) bulunup bulunmaması ve Ekran Belle#$ (EBL)” olarak 
bel$rlenm$"t$r. 

Yukarıda sıralanan 9 özell$k AHY’n$n kr$terler$n$, her b$r b$lg$sayar markasına $l$"k$n model-
ler $se alternat$fler$n$ olu"turmu"tur. Çalı"mada markaların her b$r$ $ç$n b$r adet AHY yapısı ku-
rulmu"tur. AHY yapısında puanlama, bel$rlenen kr$terler do#rultusunda her b$r markaya $l$"k$n 
modeller$n $k$l$ kar"ıla"tırılmasıyla yapılmı"tır.

3.5. Kriterler

Çalı"mada kullanılan bel$rley$c$ n$tel$ktek$ kr$terler a"a#ıdak$ g$b$ açıklanab$l$r.
!&LEMC! T!P! (!T) : Intel Pent$um4, Intel Celeron g$b$ özell$kler$ farklı $"lemc$ modeller$d$r.
!&LEMC! HIZI (!H) : Tal$matları yer$ne get$rme ve çe"$tl$ donanım aygıtları arasında $let$"$m 

sa#lama hızı.
HAFIZA (H) : Üzer$nde $"lem yapılacak ver$ler$n ve programların geç$c$ olarak saklandı#ı b$-

r$m.
HARD D!SK (HD) : B$lg$sayarın b$lg$ saklanab$lmes$n$ sa#layan parçası.
EKRAN BOYUTU (EB) : Ekran büyüklü#üdür. 14, 15, 20 ve 21 $nç olab$l$r.
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜ.Ü (EÇ): Görüntünün kal$tes$n$ bel$rt$r.
OPT!K SÜRÜCÜ (OP) : I"ı#a duyarlı ver$ depolama aygıtlarından ver$ okumak veya bu aygıtla-

ra ver$ yazmak amacıyla kullanılan aygıtlardır.
MODEM (M) : Mo(dulateur) ve dem(odulateur) kel$meler$nden olu"ur. Mo b$lg$, dem $se $"-

lem anlamındadır. Sayısal s$nyaller$ örneksel s$nyale dönü"türerek telefon teller$ üzer$nden uzak 
mesafelere gönderen alet.18 

17 Wind, Saaty, a.g.e., s. 641-658.
18 http://www.teknosa.com.tr/msib21/formlar/CategoryProducts.aspx?CS_Catalog= BILGISAYARCS_Category=_SBA_63_ 
1662_444_915&T_Category=_NOTEBOOK63, (21.03.2006). 
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EKRAN BELLE.! (EBL) : Her görüntü ö#es$ $ç$n gerekl$ b$lg$n$n saklandı#ı bellek.

3.6. Alternatifler

Her b$r marka notebook b$lg$sayara $l$"k$n modeller, o b$lg$sayar markası $ç$n olu"turulan 
AHY’n$n alternat$fler$n$ olu"turmaktadır. Buna göre markalara göre alternat$f seçenekler$ "öy-
led$r: 

DELL’$n 5 alternat$f$: “INSPIRON 6000 1 8 GHZ (DELL1), INSPIRON 6000 1 86GHz ATI (DELL2), 
INSPIRON 6000 2 0GHz (DELL3), DELL D400 (DELL4), DELL 630M (DELL5)”.

Fuj$tsu S$emens (FS)’$n 9 alternat$f$: “AMILO PRO 2030 (FS1), AMILO M1451G (FS2), AMILO 
PRO V2060 1 86GHz (FS3), AMILO PRO V2060 1 86GHz (2) (FS4), AMILO PRO V2045 (FS5), AMILO 
PRO V2060 (FS6), AMILO M1451G (FS7), AMILO A1650G (FS8), AMILO PRO 2045 (FS9)”. 

HP’n$n 13 alternat$f$: “HP NX6110 PG819EA (HP1), NX6110 PY498EA (HP2), NC 6120 PY506EA 
(HP3), NX8220 PY538ES (HP4), HP POVILION DV4289EA (HP5), HP PAVILION DV4254EA (HP6), 
HP NX7010 DU391A (HP7), PAVILION DV4384EA EN445EA (HP8), NX6110 EK183ES (HP9), NX6125 
EK177ES (HP10), NX6110 PY535ES (HP11), HP NX8220 PG800EA (HP12), HP PAVILION DV4266EA 
(HP13)”.

SONY’n$n 3 alternat$f$: “VGN-B3XP (SONY1), VALIO VGN-FS315H (SONY2), VALIO VGN-A517B 
(SONY3)”.

Tosh$ba (TB)’nın 16 alternat$f$: “L20-100 (TB1), TOSHIBA SATELLITE M30X-113 (TB2), TOSHI-
BA SATELLITE M30X-118 (TB3), TOSHIBA SATELLITE L10-117 (TB4), SATELLITE M60-134 (TB5), 
SATELLITE M70-159 (TB6), TOSHIBA SATELLITE A40-231 (TB7), TOSHIBA SATELLITE A40-522 
(TB8), SATELLITE M70-192 (TB9), SATELLITE M70-162 (TB10), TOSHIBA SATELLITE M30-873 
(TB11), PORTAGE R200-110 (TB12), M70-215 (TB13), QOSMIO F20-138 (TB14), QOSMIO G20-127 
(TB15), SATELLITE M70-122 (TB16)”.

D!.ER’$n 5 alternat$f$: “IBM THINKPAD R50E 1834-BYG (D!.ER1), IBM THINKPAD R50E 
1834-BWG (D!.ER2), R50E 1834-S5G UR0S5TK (D!.ER3), IBOOK 12”COMBO DRIVE (D!.ER4), 
CPW1800-8805B (D!.ER5)”. 

3.7. Hiyerarşik Yapının Kurulması

Daha önce söz ed$ld$#$ g$b$ her b$r marka $ç$n ayrı b$r h$yerar"$ olu"turulmu"tur. Örnek olması 
bakımından DELL marka $ç$n olu"turulan h$yerar"$ a"a#ıda sunulmu"tur. D$#er markaların h$ye-
rar"$ler$ de benzer "ek$lded$r. 
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$ekil 1. DELL Markasının Hiyerar"ik Yapısı.
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“H$yerar"$”ye $l$"k$n 1 2 9P ,P , ,PL  olasılıkları uygun model seç$m$nde d$kkate alınan kr$terler$n 
uzmanların görü"üne göre öncel$klend$r$lmes$yle elde ed$len görel$ a#ırlıklardır. Alternat$flere 
$l$"k$n ( )(1)1 (1)2 (1)3 (1)4 (1)5P ,P ,P ,P ,P , . . . , ( )(9)1 (9)2 (9)3 (9)4 (9)5P ,P ,P ,P ,P  olasılıkları $se her b$r kr$ter$n modellere 
göre kar"ıla"tırmalı olarak de#erlend$rmes$yle elde ed$len olasılıklardır. Bu de#erlend$rme, mo-
dellere göre kr$ter$ daha $y$ olana daha yüksek puan ver$lerek yapılmı"tır. Bu olasılıklara $l$"k$n 
a"a#ıdak$ durumlar söz konusudur.

1 2 9P P P 1+ + + =L  ve  ( )(1)1 (1)2 (1)3 (1)4 (1)5P ,P ,P ,P ,P  + ... +  ( )(9)1 (9)2 (9)3 (9)4 (9)5P ,P ,P ,P ,P  =1

3.8. İkili Karşılaştırmaların Yapılması

Kr$terlere $l$"k$n $k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$ olu"turulurken “$"lemc$ t$p$ (!T) ve $"lemc$ hızı 
(!H)”nın aynı düzeyde ve b$r$nc$ dereceden, “hafıza (H) ve hard d$sk (HD)”$n aynı düzeyde ve 
$k$nc$ dereceden, “ekran belle#$ (EBL)”n$n üçüncü dereceden, “ekran boyutu (EB) ve ekran çö-
zünürlü#ü (EÇ)”nün aynı düzeyde ve dördüncü dereceden, “opt$k sürücüler$n (OS) ve modem$n 
(M) olup olmaması”nın da y$ne aynı düzeyde ve be"$nc$ dereceden öneml$l$#e sah$p oldukları 
varsayılmı"tır.  Ayrıca kr$terler$n öneml$l$k dereceler$n$n tüm markalar $ç$n aynı oldu#u da kabul 
ed$lm$"t$r. Bu nedenle, her b$r markaya $l$"k$n “kr$terler$n $k$l$ kar"ıla"tırma matr$s$” ( DELLA =

FSA = TBA = HPA = SONYA =A D!.ER) ve “normalle"t$r$lm$" matr$s” ( DELLN = FSN = TBN  = HPN = SONYN  
= N D!.ER) aynı olacaktır.

Alternat$fler; DELL, FS, HP, SONY, TOSHIBA ve D!.ER marka b$lg$sayarlara $l$"k$n modeller$ 
kapsadı#ından alternat$fler$n $k$l$ kar"ıla"tırma matr$sler$, ele alınan kr$tere göre her b$r marka-
nın mevcut modeller$n$n $k$l$ kar"ıla"tırılmaları sonucu olu"turulmu"tur.

Yukarıda sıralanan kr$terlere ver$len puanlara göre düzenlenen, DELL markasının $k$l$ kar-
"ıla"tırma matr$s$ Tablo 2’de y$ne bu markanın modeller$ne $l$"k$n $k$l$ kar"ıla"tırma matr$sler$ 
Tablo 3’de göster$lm$"t$r. Aynı matr$sler d$#er markalar $ç$n de olu"turulmu"tur.

 !T !H H HD EB EÇ OS M EBL
!T 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 7,00 9,00 9,00 5,00
!H 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 7,00 9,00 9,00 5,00
H 0,33 0,33 1,00 1,00 5,00 5,00 7,00 7,00 3,00
HD 0,33 0,33 1,00 1,00 5,00 5,00 7,00 7,00 3,00
EB 0,14 0,14 0,20 0,20 1,00 1,00 3,00 3,00 0,33
EÇ 0,14 0,14 0,20 0,20 1,00 1,00 3,00 3,00 0,33
OP 0,11 0,11 0,14 0,14 0,33 0,33 1,00 1,00 0,20
M 0,11 0,11 0,14 0,14 0,33 0,33 1,00 1,00 0,20
EBL 0,20 0,20 0,33 0,33 3,00 3,00 5,00 5,00 1,00

DELL                                  !T, EÇ, OS, M       !H
 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5
DELL1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 3,00 1,00
DELL2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 3,00 1,00
DELL3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 5,00 3,00
DELL4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 0,33 0,20 1,00 0,33
DELL5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 3,00 1,00
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Tablo 2- DELL Markası !çin Kriterlere !li"kin !kili Kar"ıla"tırma Matrisi (ADELL).



DELL        H        HD
 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5
DELL1 1,00 0,33 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 3,00 3,00
DELL2 3,00 1,00 0,33 3,00 3,00 1,00 1,00 0,33 3,00 3,00
DELL3 5,00 3,00 1,00 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 5,00 5,00
DELL4 1,00 0,33 0,20 1,00 1,00 0,33 0,33 0,20 1,00 1,00
DELL5 1,00 0,33 0,20 1,00 1,00 0,33 0,33 0,20 1,00 1,00

DELL       EB       EBL
 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5 DELL1 DELL2 DELL3 DELL4 DELL5
DELL1 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
DELL2 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
DELL3 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
DELL4 0,20 0,20 0,20 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33
DELL5 0,33 0,33 0,33 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00

3.9. Tutarlılık Oranlarının Hesaplanması

!k$l$ kar"ıla"tırmalar sonucunda elde ed$len matr$sler$n tutarlılık $ncelemes$ bölüm 2.1.1.’de 
açıklandı#ı g$b$ gerçekle"t$r$lm$"t$r.   

          
3.9.1. Normalleştirilmiş  Matrisler

B$l$nd$#$ g$b$ tutarlılık $ncelemes$nde $lk olarak A matr$sler$ne $l$"k$n N normalle"t$r$lm$" 
matr$sler$n$n elde ed$lmes$ gerekmekted$r. DELL markasının kr$terler$ne $l$"k$n normalle"t$r$l-
m$" matr$s a"a#ıda göster$lm$"t$r. Bu matr$s, bütün b$lg$sayar modeller$ $ç$n aynıdır.
 
   İT       İH       H       HD      EB       EÇ       OS      M    EBL  Toplam   Ortalama   Olasılık
                     ( W  )
İT 0,30      0,30     0,33     0,33   0,24       0,24     0,20     0,20   0,28 2,41   0,27       P1

İH 0,30      0,30     0,33     0,33   0,24       0,24     0,20     0,20   0,28 2,41   0,27       P2

H 0,10      0,10     0,11      0,11   0,17       0,17     0,16     0,16   0,17 1,23   0,14       P3

HD 0,10      0,10     0,11      0,11   0,17       0,17     0,16     0,16   0,17 1,23   0,14       P4

EB 0,04      0,04     0,02     0,02   0,03       0,03     0,07     0,07   0,02 0,35   0,04       P5

EÇ 0,04      0,04     0,02     0,02   0,03       0,03     0,07     0,07   0,02 0,35   0,04       P6

OP 0,03      0,03     0,02     0,02   0,01       0,01     0,02     0,02   0,01 0,17   0,02       P7

M 0,03      0,03     0,02     0,02   0,01       0,01     0,02     0,02   0,01 0,17   0,02       P8

EBL 0,06      0,06     0,04     0,04   0,10       0,10     0,11     0,11   0,06 0,67   0,07      P9

Tablo 4’ün ortalama sütunundak$ ( W
İT  

W
İH  

W H W HD W EB W EÇ W OS  W M W G )  de#erler$ 
kr$terler$n görecel$ a#ırlıkları vermekted$r. Tablodan, !T ve !H’n$n 0,27 $le b$r$nc$, H ve HD’n$n 
0,14 $le $k$nc$, EBL’n$n 0,07 $le üçüncü, EB ve EÇ’n$n 0,04 $le dördüncü, OS ve  M’n$n 0,02 $le be-
"$nc$ dereceden öneml$l$#e sah$p oldukları görüleb$l$r.   
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Tablo 3- Her Bir Kriter !çin DELL Markasının  Modellerine !li"kin !kili Kar"ıla"tırma Matrisleri.

Tablo 4- ADELL  !çin NDELL Matrisi.



Her b$r kr$ter $ç$n DELL markasının modeller$ne $l$"k$n normalle"t$r$lm$" matr$sler de benzer 
b$ç$mde elde ed$l$r. Bu matr$slerden elde ed$len ortalama de#erler$ ve bu de#erler$n kar"ılık gel-
d$#$ olasılık $fadeler$ a"a#ıdak$ tabloda ver$lm$"t$r.

         !T, EÇ, OS, M        !H       H               HD    EB             EBL
DELL            W       P          W      P      W      P        W        P      W      P    W       P
DELL1         0,20       P11        0,17     P21   0,09    P31        0,20     P41    0,28   P51    0,23    P51  
DELL2         0,20       P12        0,17     P22   0,24    P32        0,20     P42    0,28 P52     0,23    P52  
DELL3         0,20       P13        0,44    P23   0,50    P33        0,46     P43    0,28 P53      0,23    P53  
DELL4         0,20       P14       0,06     P24   0,09   P34        0,07     P44    0,05 P54      0,08   P54  
DELL5         0,20       P15        0,17      P25   0,09   P35        0,07     P45    0,11 P55    0,23    P55  

Tablodan DELL markasının bütün modeller$ $ç$n !T, EÇ, OP ve M kr$terler$n$n aynı a#ırlık de-
#er$ne (0,20) sah$p oldukları görülmekted$r. !H, H, HD, EB ve EBL kr$terler$ bakımından en yük-
sek a#ırlı#a sah$p model$n sırasıyla 0,44; 0,50; 0,46 a#ırlıklarıyla DELL3 oldu#u görülmekted$r. 
EB ve EBL kr$terler$ bakımından $se DELL1, DELL2 ve DELL3 modeller$n$n sırasıyla 0,28 ve 0,23 
a#ırlıklarıyla en yüksek öneme sah$p oldukları görülmekted$r.

3.9.2. Tutarlılık İncelemesi

DELL markasına $l$"k$n normalle"t$r$lm$" matr$sler $ncelend$#$nde (Tablo 5), alternat$fler$n 
“$"lemc$ t$p$ (N!T Matr$s$), ekran çözünürlü#ü ( NEÇ Matr$s$), opt$k sürücü (NOSMatr$s$) ve modem 
(NM Matr$s$)” kr$terler$ne göre de#erlend$r$lm$" olanların tüm sütunlarının özde" oldu#u, buna 
kar"ın “$"lemc$ hızı (N!H Matr$s$), hafıza (NH Matr$s$), hard d$sk (NHD Matr$s$), ekran boyutu (NEB 
Matr$s$) ve ekran belle#$ (NEBL Matr$s$)” kr$terler$ne göre de#erlend$r$lm$" olanlar $le kr$terlere 
$l$"k$n normalle"t$r$lm$" matr$s$n (NDELL) (Tablo 4) özde" olmadı#ı görülmekted$r. Bu durum öz-
de" sütunlara sah$p matr$sler$n tutarlı, özde" olmayan sütunlara sah$p matr$sler$n $se tutarlı 
olmadıklarının kanıtıdır.

N!H, NH, NHD, NEB, NEBL ve  NDELL matr$sler$ne $l$"k$n tutarsızlı#ın “açıklanab$l$r” düzeyde olup 
olmadı#ının $ncelenmes$ amacıyla gerçekle"t$r$len $"lemler a"a#ıda topluca göster$lm$"t$r.

Kriterlerin Tutarlılık İncelemesi 

Tablo 2’dek$ ADELL matr$s$n$n Tablo 4’dek$ W  sütununa kar"ılık gelen   ( W
İT  

W
İH  

W H W HD 
W EB W EÇ W OS  W M W G ) = (0,27  0,27  0,14 0,14 0,04 0,04 0,02 0,02 0,07) a#ırlıklar vektörüyle 
çarpılmasıyla  (2,62 2,62 1,33 1,33 0,35 0,35 0,18 0,18 0,70)´ vektörü elde ed$l$r. Çarpım sonucu elde 
ed$len bu vektörün elemanlarının toplanmasıyla  nMAKS a"a#ıdak$ g$b$ elde ed$lm$" olur.

 maksn 2,62+2,62+1,33+1,33+0,35+0,35+0,18+0,18+0,70 9,66= =

Bu $"lemler$n ardından  $ç$n tutarlılık oranı hesaplanab$l$r. Bunun $ç$n $lk olarak tutarlılık 
$ndeks$ (CI) ve rasgele tutarlılık $ndeks$ (RI) hesaplanmalıdır. Söz konusu de#erler$n hesaplan-
masıyla $lg$l$ $"lemler a"a#ıda göster$lm$"t$r.

 maksn n 9,66 9 1,98(n 2) 1,98(9 2) CI 0,0825CI 0,083; RI 1,540; CR 0,054
n 1 9 1 n 9 RI 1,54

� � � �
= = = = = = = = =

� �

Tutarlılık oranının 0,054 olarak hesaplandı#ı görüleb$l$r. CR 0,054 0,1= <  oldu#undan ADELL   
matr$s$n$n tutarlı oldu#u söyleneb$l$r
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Tablo 5- DELL Markası !çin Kriterlere Göre Göreli A#ırlıklar.

-
-

-
-

- -



Alternatiflerin Tutarlılık İncelemesi

Özde" sütunlara sah$p olmayan “$"lemc$ hızı, hafıza, hard d$sk, ekran boyutu ve ekran belle-
#$” kr$terler$n$n  modellere göre tutarlılık $ncelemes$ yapıldı#ında a"a#ıdak$ de#erler elde ed$l$r. 
5 tane model oldu#undan hesaplamalarda n=5 olarak alınır.

Kr$ter
Adı  nmaks CI RI CR
!H 5,054 0,014 1,188 0,011
H 5,073 0,018 1,188 0,015
HD 5,082 0,021 1,188 0,017
EB 5,047 0,012 1,188 0,010
EBL 5,000 0,000 1,188 0,000

DELL markasına a$t alternat$fler$n “!"lemc$ hızı, hafıza, hard d$sk, ekran boyutu ve ekran bel-
le#$” kr$terler$n$n herb$r$ne göre $k$l$ kar"ıla"tırmaları sonucu olu"turulan   AIH, AH, AHD, AEB, 
AEBL matr$sler$n$n her b$r$ $ç$n CR < 0,1 olarak hesaplanmı"tır. Dolayısıyla heps$ $ç$n tutarlılık 
tatm$nkardır. 

3.9.3. Birleşik Ağırlıkların Bulunması

B$rle"$k a#ırlıklar, ver$lecek kararı bel$rleyen oranlardır. DELL marka notebook almaya karar 
verm$" olan b$r$ modele karar vermede $k$l$ kar"ıla"tırmalarla elde ed$len görel$ a#ırlıkları kul-
lanab$l$r. Sözgel$m$ DELL1 model$n$n terc$h ed$l$p ed$lmemes$n$ bel$rleyecek oranın hesaplama 
$"lem$ a"a#ıdak$ g$b$d$r.

1 11 2 21 3 31 4 41 5 51 6 61 7 71 8 81 9 91DELL1 P *P P *P P *P P *P P *P P *P P *P P *P P *P
0,27*0,20 0,27*0,17 0,14*0,09 0,14*0,20 0,04*0,28 0,04*0,20
0,02*0,20 0,02*0,20 0,07*0,23
0,13

= + + + + + + + +

= + + + + + +

+ +

=
  

  
Benzer hesaplamanın bütün modeller $ç$n gerçekle"t$r$lmes$ sonucu elde ed$len sonuçlar 

a"a#ıdak$ tabloda göster$lm$"t$r.

Modeller B$rle"$k  F$yat    Sonuç
   A#ırlıklar (USD)
DELL1  0,13  1.355,82 
DELL2  0,15  1.473,82 
DELL3  0,29  2.004,82   DELL3 
DELL4  0,06  1.532,82 
DELL5  0,10  1.532,82 

Yapılan hesaplamalar sonucunda DELL markasına $l$"k$n b$rle"$k a#ırlıklar DELL1 $ç$n 0,13; 
DELL2 $ç$n 0,15; DELL3 $ç$n 0,29; DELL4 $ç$n 0,06 ve DELL5 $ç$n 0,10 olarak elde ed$lm$"t$r. Bu 
sonuçlara göre DELL markası $ç$n en yüksek b$rle"$k a#ırlı#a sah$p  olan DELL3 model$ en uygun 
model seç$m$ olacaktır. Daha sonra sırasıyla DELL2, DELL1, DELL5 ve DELL4 seç$leb$lecek uygun 
modellerd$r.
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Tablo 6- DELL Markası !çin Tutarlılık !ncelemesi.

Tablo 7- DELL Markası !çin Bütünle"ik Göreli Önem Vektörü.



3.9.4. Diğer Markalar

Yukarıda DELL marka notebook b$lg$sayar $ç$n yapılan $"lemler$n FS, TB, HP, SONY ve D!.ER 
markalı notebook b$lg$sayarlar $ç$n de gerçekle"t$r$lmes$ sonucunda a"a#ıdak$ b$lg$lere ula"ıl-
mı"tır.

Markalara İlişkin Modellerin Kriterlere Göre Değerlendirilmesi: 
Mevcut markaların her b$r kr$tere göre görel$ a#ırlıklarının de#erlend$r$lmes$ sonucu üstün 

bulunan modeller a"a#ıdak$ tabloda göster$lm$"t$r.

Kr$terler           FS                            HP            TB           SONY       D!.ER
  W          Model        W  Model     W   Model   W  Model       W        Model
!T   0,20 FS2-5-7-9     0,11 HP    1-5-6-      0,18 TB7 0,33 TÜMÜ 0,42                   D!.ER2
    7-8-9-12-13
!H           0,34 FS9     0,29 HP10      0,18 TB15 0,60 SONY1 0,50        D!.ER3
H   0,23 FS5-7-9     0,30 HP10      0,16 TB14  0,63 SONY2   0,50        D!.ER5
      TB15
HD   0,13 FS2-3-4-5-     0,25 HP5      0,23 TB15 0,60 SONY2 0,44                   D!.ER5
  7-8-9
EB   0,16 FS2-5-7-8-9   0,11 HP4-5-6-7-      0,16 TB5 0,63 SONY3       0,44                   D!.ER5
    8-12-13
EÇ   0,21 FS2-8     0,12 HP7-12      0,15 TB15 0,63 SONY3 0,20        TÜMÜ
OS   0,11 TÜMÜ     0,13 HP2-5-6-8-      0,11 TB5 0,33 TÜMÜ 0,25        D!.ER
    9-10-13                                    3-4-5
M   0,14 FS2-3-4-5-     0,08 TÜMÜ     0,09 TB5 0,33 TÜMÜ 0,24   D!.ER 1-2-3-5
  6-7-9
EBL   0,11 TÜMÜ    0,12 HP1-5-8-     0,16 TB16 0,33 TÜMÜ 0,31     D!.ER 1-2
    10-13

Tabloya göre !T kr$ter$ne göre FS markasından FS2-5-7-9 modeller$; HP markasından HP1-5-6-
7-8-9-12-13 modeller$; TB markasından TB7 model$; SONY markasından tüm modeller ve D!.ER 
kategor$s$nde $se D!.ER2 model$ d$#er modellere göre daha üstün olup seç$lmes$ öner$len mo-
dellerd$r.

Markalara İlişkin Alternatiflerin Tutarlılık İncelemesi 
Her b$r marka $ç$n özde" sütunlara sah$p olmayan kr$terler$n  modellere göre tutarlılık $nce-

lemes$ yapıldı#ında Tablo 9’dak$ de#erler elde ed$lm$"t$r. Hesaplamalarda FS markasının 9 tane 
alternat$f model$ oldu#undan n=9   olarak, HP $ç$n n=13, TB $ç$n n=16  , SONY $ç$n n=3   ve D!.ER 
$ç$n n=5   alınmı"tır.

Marka       Kr$terler
Adı  !T !H H HD EB EÇ OS M EBL
 nmaks  9,156 7,361 9,371 8,984 8,978 5,656 - 8,984 -
FS CI 0,020 -0,205 0,046 -0,002 -0,003 -0,418 - -0,002 -
 RI 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 - 1,540 -
 CR 0,013 -0,133 0,030 -0,001 -0,002 -0,271 - -0,001 -
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Tablo 8- Markalara !li"kin Modellerin Kriterlere Göre De#erlendirilmesi.



Marka       Kr$terler
Adı  !T !H H HD EB EÇ OS M EBL
HP nmaks 13,080 14,547 13,661 13,587 12,968 2,048 12,935 - 8,012
 CI 0,007 0,129 0,055 0,049 -0,003 -0,913 -0,005 - -1,083
 RI 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 - 1,675
 CR 0,004 0,077 0,033 0,029 -0,002 -0,545 -0,003 - -0,647
 nmaks 16,131 17,396 16,350 20,228 16,230 10,122 15,921 15,965 16,211
TB CI 0,009 0,088 0,023 0,282 0,015 -0,392 0,005 0,003 0,014
 RI 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 -1,733 1,733 1,733 1,733
 CR 0,005 0,051 0,013 0,163 0,009 -0,226 0,003 0,002 0,008
 nmaks - 2,993 3,050 2,993 3,050 3,050 - - 1,000
SONY CI - -0,004 0,025 -0,004 0,025 0,025 - - -1,000
 RI - 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 - - 0,660
 CR - -0,005 0,038 -0,005 0,038 0,038 - - -1,515
 nmaks 3,799 5,361 5,066 5,044 5,044 4,984 3,400 5,608 3,441
D!.ER CI -0,300 0,090 0,017 0,011 0,011 -0,004 -0,400 0,152 -0,390
 RI 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
 CR -0,253 0,076 0,014 0,009 0,009 -0,003 -0,337 0,128 -0,328

Tablodan, markaların özde" olmayan sütunlu kr$terler$ $ç$n yapılan tutarlılık $ncelemes$nde 
bütün tutarlılık oranlarının kabul ed$leb$l$r düzeyde oldu#u görülmü"tür (CR< 0,1).

Markalara İlişkin Birleşik Ağırlıklar
FS, HP, TB, SONY ve D!.ER markalı b$r notebook b$lg$sayar alırken hang$ model$n terc$h ed$l-

mes$ gerekt$#$ne karar vermek $ç$n $k$l$ kar"ıla"tırmalar sonucu elde ed$len görel$ a#ırlıklar kul-
lanılır. 

Marka Model  Birleşik Fiyat  Sonuç
    Ağırlık  (USD)
FS  FS7  0,15  1.532,82 FS7 
  FS8  0,14  1.414,82 
  FS5  0,13  1.532,82 
  FS2  0,11  1.414,82 
  FS3  0,09  1.532,82 
  FS9  0,09  1.532,82 
HP  HP5  0,23  1.945,82 HP5
  HP6  0,15  1.414,82 
  HP1  0,12  978,22 
  HP8  0,12  1.591,82 
  HP10  0,12  1.414,82 
  HP13  0,12  1.650,82 
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Tablo 9- Markalar !çin Tutarlılık !ncelemesi.



Marka Model  Birleşik Fiyat  Sonuç
    Ağırlık  (USD) 
TB  TB15  0,14  5.308,82 TB15
  TB14  0,12  3.538,82 
  TB16  0,09  1.296,82 
  TB7  0,08  883,82 
  TB10  0,07  1.768,82 
  TB13  0,07  1,532,82 
SONY SONY1 0,36        1.580,02 EUR   SONY1
  SONY2 0,36        1.839,62 EUR      ve
  SONY3 0,27        2.240,82 EUR   SONY2    

  DİĞER CASPER 0,25  1.414,82      CASPER
  IBM3  0,23  824,82 
  APPLE 0,19        1.155,22 EUR 
  IBM2  0,19  883,82 
  IBM1  0,07  647,82 

Tablo 10- Markalara Göre Bütünle"ik Göreli Önem Vektörü.

Her bir markaya ili"kin yapılan hesaplama sonuçları Tablo 10’da gösterilmi"tir. Tablodan FS 
markası için en yüksek birle"ik a#ırlı#a sahip olan FS7 modeli en uygun model seçimi olacaktır. 
Daha sonra seçilebilecek en uygun model ise FS8’dir. HP markası için HP5 modeli en uygun mod-
el seçimi olup daha sonra gelen en uygun model HP6’dir. TB markası için TB15 modeli en uygun 
model seçimi olup daha sonra seçilebilecek en uygun modeller ise sırasıyla TB14 ve TB16’dır. 
SONY markası SONY1 ve SONY2 modelleri en uygun model seçimi olacaktır. D!.ER kategoris-
indeki modellerden CASPER en uygun model seçimi olacaktır. Daha sonra seçilebilecek en uy-
gun model ise IBM3’tür.
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20. Yüzyıl Türk Tarihçiliğinde Osmanlı 
Şehri Araştırmaları 

Dr. Bedi GÜMÜŞLÜ1

Özet
 Osmanlı "ehr$ Türk$ye’n$n yakın geçm$"$n$n ara"tırılmasında sosyal ve ekonom$k tar$h$n 
öneml$ b$r çalı"ma konusu olmasına ra#men, geçen yüzyılda Türk tar$hç$l$#$n$n bu konuya yete-
r$nce e#$lmed$#$ söyleneb$l$r. Aslında sözkonusu alanda epey çalı"ma vardır, sorun çalı"maların 
sayısından çok n$tel$#$ $le $lg$l$d$r. Öneml$ çalı"maların sayısı pek fazla de#$ld$r ve Türk$ye’n$n 
bugünkü "eh$rler$n$n ve gündel$k hayatının anla"ılması b$r bakıma yakın tar$h$n bu konusunun 
anla"ılmasına ba#lıdır.
 
Anahtar Kelimeler:  &eh$r, Osmanlı "ehr$, m$mar$, sosyal ve ekonom$k tar$h.  

Ottoman City Studies in Turkish History Studies in 20th Century                                                    

Abstract 
 Although the Ottoman c$ty $s a cruc$al subject of the research on near h$story of Turkey $n 
soc$al and econom$c h$story perspect$ve, $t could be sa$d that $n the last century, Turk$sh h$sto-
r$ans d$d not take th$s subject $nto cons$derat$on su%$c$ently. Actually, there are many stud$es $n 
th$s area; the problem $s not about the quant$ty, but the qual$ty. There are not many cons$derable 
stud$es $n th$s area. However $t seems that understand$ng the c$t$es of today’s Turkey and da$ly 
l$fe of them depend on the undertand$ng of very near h$story of these c$t$es. 

Key Words: C$ty, Ottoman c$ty, arch$tecture, soc$al and econom$c h$story.

Giriş
&eh$r tar$h$, tar$h$n daha kapsamlı ve çok boyutlu hale get$r$lmes$ çabaları $ç$nde son zaman-

larda en çok önemsenen çalı"ma alanlarından b$r$d$r. Bu alandak$ çalı"malarda amaç daha çok 
$ncelenen dönem$n devlet$n$n merkez ve ta"ra yönet$m$, mal$ye, ordu, toprak düzen$ ve d$#er 
bazı örgütlenme tarzı ve "ek$ller$n$n anla"ılması ve gündel$k hayat hakkında b$lg$ sah$b$ olun-
masıdır. Bunun yanında $nceleme konusu yapılan "eh$r veya "eh$rler$n f$z$ksel durumlarının ve 
gel$"$mler$n$n do#rudan açıklanması da "eh$r tar$hç$l$#$n$n amaçları arasında yer almaktadır. 
Hang$ nedenlerle yapılırsa yapılsın ve ara"tırmanın çerçeves$ zaman, mekan ve yakla"ım "ekl$ 
açılarından nasıl yerle"t$r$l$rse yerle"t$r$ls$n, "eh$r tar$h$ ara"tırmaları ve yazımı, daha çok s$-
yas$ gel$"melere odaklandı#ından bazı çıkmazlara g$ren geleneksel tar$h$n dar kapsamlılı#ını 
açan b$r özell$k ta"ır ve geçm$" $le b$l$nenler arasındak$ açı#ın kapatılmasında öneml$ b$r $"lev 
görür. Bu açıdan "eh$r tar$hç$l$#$ geçm$"$n anla"ılması ve yazımında, b$rb$r$ne ba#lı ve kar"ılıklı 
etk$le"$m hal$nde olan b$r çok alan ara"tırması $ç$nde ekonom$k ve sosyal tar$h$n öneml$, hatta 
zorunlu b$r dalı olarak de#erlend$r$leb$l$r. Tar$h yazımının her alanı g$b$ "eh$r tar$hç$l$#$n$n nasıl 
yapılması gerekt$#$, kapsamı, etk$ler$, kaynakları g$b$ kuramsal tartı"maların $se, bu alandak$ 
çalı"maları daha ver$ml$ ve daha yararlı hale get$rmes$ bekleneb$l$r. 

Türk$ye’de "eh$r tar$h$ ara"tırmaları ve yazımında, Osmanlı "ehr$  kaçınılmaz b$r duraktır. 
Çünkü söz konusu devlet$n hak$m oldu#u temel bölge olan Anadolu ve d$#er yerlerde Osmanlı’nın 
uzun süren yönet$m$ f$z$ksel, sosyal ve ekonom$k yapılarıyla "eh$rler$ öneml$ ölçüde etk$lem$", 
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Anadolu ve Rumel$’de $se büyük ölçüde bel$rlem$"t$r. Anadolu ve Rumel$’dek$ esk$ "eh$rler$n, 
Osmanlı dönem$nde yen$ b$r d$n (!slam$yet) ve kültürün Türkler tarafından yorumlanı"ının et-
k$s$yle öncek$nden farklı b$r çehre kazanması, bugünün de "eh$rler$n$ anlamanın yolu olarak 
Osmanlı "ehr$n$ b$lmey$ gerekt$rmekted$r.

Bu makalen$n amacı, dün $le bugün arasındak$ $l$"k$n$n çarpıcı b$r "ek$lde ya"andı#ı bu ko-
nuda, 20. yüzyıldak$ Türk tar$hç$l$#$n$n durumunu ele almak, Osmanlı "ehr$ üzer$ne yapılmı" 
çalı"malar, bunların yakla"ım b$ç$mler$, ayırıcı n$tel$kler$ ve önemler$ üzer$nde durmaktır. Böy-
lece bu konuda yapılanlar $le eks$k kalanların göster$ld$#$ genel b$r tablonun ortaya çıkarılması 
mümkün olacaktır. Makaleye ek olarak hazırlanan “20. Yüzyıl Türk Tar$hç$l$#$nde Osmanlı &ehr$  
Ara"tırmaları” ba"lıklı kaynakça, do#rudan Osmanlı "ehr$ne yönel$k ara"tırmalar $le b$rl$kte bu 
konudak$ kaynakları ele alan çalı"maların öneml$ler$n$ $çermekte, böylece söz konusu tablonun 
daha $y$ görülmes$ beklenmekted$r.

I. Şehir Tarihçiliği
&eh$r, $nsanın $lkel toplumlardan modern zamanlara do#ru $lerley$"$nde ortaya çıkan eko-

nom$k, sosyal, s$yas$ ve kültürel özgünlükler $çeren b$r yerle"$m formudur. S$yas$ tar$h dı"ında 
geçm$"$n $ncelenmes$nde ço#u çalı"manın konusu $ç$nde do#rudan ya da dolaylı olarak yer alan 
b$r toplumsal yerle"$m b$r$m$ ve $l$"k$ alanı olan "eh$r, modern ça#ın da en öneml$ olgularından 
b$r$d$r.

Tar$hç$ler$n "eh$r olgusuna yakla"ımlarında tar$he bakı" açılarının bel$rley$c$ b$r etk$s$ var-
dır. Çünkü $ncelenecek "ehr$n ya da "eh$rler$n özgün yanlarının ortaya konab$lmes$ $ç$n önce 
genel kategor$lere yerle"t$r$lmeler$ gerek$r. Bu anlamlandırma çabası tar$he yakla"ımla $lg$l$d$r. 
E#er ekonom$k nedenler$n bel$rley$c$l$#$ $lkes$nden hareket ed$l$yor ve tar$h$n anlamlı b$r akı" 
ç$zg$s$ oldu#u dü"ünülüyorsa, "eh$rler$n olu"umları ve tar$hsel gel$"$m süreçler$ndek$ kırılma 
noktaları da buna göre, ekonom$k yapıda aranacaktır. Böylece "eh$rler tarımsal artı ürünün ta-
rımla u#ra"mayan b$r nüfusu besleyecek ve bunların toplumsal ya"amın sürmes$nde ba"ka $"ler 
yapab$lmeler$ne olanak sa#layacak b$r duruma gelmes$yle $lg$l$ b$r gel$"men$n sonucu olarak 
algılanacaktır. Bu ba#lamda "ehr$n tanımı $ç$ne tarımsal üret$m $le olu"turulan yen$ b$r ekono-
m$k ve toplumsal $l$"k$ler a#ı ve $"bölümü eklenecekt$r. Bu anlayı"la bakıldı#ında "eh$rler, $lkça# 
"eh$rler$, sanay$ önces$ feodal "eh$rler ve sanay$ "eh$rler$ "ekl$nde ayrılacak ve ekonom$k altya-
pının bel$rled$#$, buna ba#lı ve ba#ımlı sosyal, kültürel ve s$yas$ $l$"k$ler$n cereyan ett$#$ alanlar 
ve yerle"$m formları olarak ele alınacaklardır.2  

&eh$rler$n hang$ pol$t$k s$stemler$n parçaları olduklarıyla $lg$l$ yakla"ımlarda $se $nceleme 
yöntemler$n$n de#$"mes$ bekleneb$l$r. Feodal s$stem "eh$rler$, $mparatorluk "eh$rler$, ulus-devlet 
"eh$rler$ ve günümüzün merkez ve çevre "eh$rler$n$n formları ve $l$"k$ a#ları, b$rb$rler$nden farklı 
"ek$llerde ele alınmalarını gerekt$recekt$r. Bu, ara"tırmanın çerçeves$n$n farklı yerlere yerle"t$r$l-
mes$ ve genel tabloyu ortaya çıkaracak olguların de#$"mes$ anlamına gelmekted$r. 

Aslında bugün "eh$r dend$#$nde akla gelen "ey, ortaça#dan yen$ça#a geç$" sürec$nde, eko-
nom$k, sosyal ve s$yas$ b$r çok de#$"$m$n $fades$ olarak kurulan yen$ça# "eh$rler$, yan$ kap$ta-
l$zme zem$n olu"turan modern "eh$rlerd$r. &eh$rler$n ekonom$k, sosyal ve pol$t$k kr$terlere göre 
ele alını"ında göz ardı ed$lmemes$ gereken ögeler, "eh$rler$n ba#lı oldukları devletler$n kültürel 
k$ml$kler$ $le yerle"$len yer$n co#rafyasıdır. Anadolu &ehr$, Türk &ehr$ ya da Osmanlı &ehr$ ka-
tegor$ler$ bu açıdan b$rb$r$nden farklı anlamlar ta"ırlar ve anla"ılmaları $ç$n farklı yakla"ımlara 
gereks$n$m duyarlar.

&eh$r tar$hç$l$#$nde öneml$ b$r unsur da zamanın ele alını" "ekl$d$r. Çünkü "eh$rler hem uzun 
hem de kısa zamanlardak$ de#$"$mlerle bel$rlen$rler ve ortak noktalar ta"ısalar da her b$r$ d$#e-
r$nden farklı özell$kler ve zamansal farklılıklar ta"ır. 

2 Ekonom$k karakterl$ üret$m $l$"k$ler$n$n temel alınarak "eh$rler$n gel$"$m$n$n ele alındı#ı çalı"malara örnek olarak, Merr$ngton 
ve Braudel’$n çalı"maları göster$leb$l$r. (Bkz. Fernand Braudel, II. Fel!pe Dönem!nde Akden!z ve Akden!z Dünyası I ve II, (Çev. M. 
Al$  Kılıçbay), !mge K$tabev$,  Ankara, 1993 ve 1994 ve John Merr$ngton, “Kap$tal$zme Geç$"te Kent ve Kır”, Feodal!zmden Kap!ta-
l!zme Geç!$, (Ed. R. H$lton), Met$s Yayınları, !stanbul, 1984. 
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&eh$rle"men$n açıklanma "ekl$ konusunda $se b$l$mler açısından farklı yakla"ımlar vardır. 
Örne#$n sosyoloj$ $ç$n asıl öneml$ olan genellemeler yapmak, co#rafya $ç$n mekan-$nsan $l$"k$le-
r$n$ açıklamak, ekonom$ $ç$n üret$m-da#ıtım-tüket$m $l$"k$ler$n$ açıklamak $ken, tar$h $ç$n ya"a-
nanların çok boyutlu olarak anla"ılması temel amaç olmakta ve "eh$r bu açılardan $ncelenmekte 
ve yorumlanmaktadır. 

Tar$hç$ler $ç$n "eh$r ara"tırmalarında açıklanması zorunlu olan ve “yükümlülükler” olarak 
n$telenen bazı unsurlar vardır. Bunlar kır $le "eh$r arasındak$ $l$"k$ler, "eh$rler$n b$rb$rler$yle $l$"-
k$ler$ ve "eh$rler$n ekonom$k, sosyal ve s$yasal yapılar $ç$ndek$ durumlarıdır. Bu kr$terler$n üçün-
cüsü, "eh$r tar$hç$l$#$n$n dönemsel ayrımları kapsaması gerekt$#$ anlamına gelmekted$r.3 Bunun 
her ülkede farklı zamanları ve dönemler$ kapsayaca#ı ku"kusuzdur. Ancak genel anlamda "eh$r 
ele alındı#ında ulusal formlar dı"ında kalan t$caret, sanay$ g$b$ bel$rley$c$ etmenler her zaman 
$ncelenmes$ gereken unsurlar olarak ele alınmalıdır. Braudel’$n “Akden!z”$, ekonom$k ve sosyal 
tar$h $le "eh$r tar$h$ arasındak$ do#rusal $l$"k$y$ $"aret etmes$yle ve bu $l$"k$ler$ bel$rl$ b$r ulusal 
sınır ve forma hapsetmemes$yle $z bırakan b$r çalı"ma olarak 20. yüzyıl tar$hç$l$#$nde öneml$ 
b$r yer tutar. Bu çalı"manın ö#rett$#$, "eh$r tar$hç$l$#$n$n ekonom$k ve sosyal yapının, pol$t$k ve 
kültürel olu"um ve de#$"$mler$n anla"ılmasında öneml$ katkıları olaca#ıdır. Bundan hareketle 
"eh$r tar$hç$l$#$n$n temel karakter$n$n, uzun zamanlardak$ genel de#$"$mlerle ortaya çıkan yerel 
sonuçları ve durumları anlamlandırma $"$n$n b$r parçası oldu#unu söylemek mümkündür. 

&eh$r tar$hç$l$#$ çalı"malarında b$r çok unsur, çalı"maların temel$n$ olu"turab$lmekted$r. 
Bunlar, ekonom$k roller ve üret$m-da#ıtım-tüket$m $l$"k$ler$4, ba#ımsız de#$"ken olarak d$n5, 
b$r devlet6, herhang$ b$r "ehr$n kend$ne özgü n$tel$kler$7 ya da kır-"eh$r $l$"k$ler$8 olab$l$r ve bu 
unsurlar daha da ço#altılab$l$r. Bu çalı"malar temel mekan olarak "eh$rlere odaklanmalarına 
kar"ın, aslında ekonom$k, sosyal, s$yas$ ve daha b$r çok etmenle b$rl$kte $ncelenen "eh$rler$n 
tar$hsel süreçler$n$n farklı boyutlarını yansıtırlar. 

&eh$r tar$hç$l$#$n$n hem "eh$rler$n ba#lı oldu#u devlet$n ve ekonom$k-sosyal s$stem$n özel-
l$kler$n$ yansıtan olgularla, hem de "eh$rler$n do#rudan kend$ler$yle; f$z$ksel yapıları ve ben-
zer$ özell$kler$yle do#rudan $lg$lenmes$, yan$ özgün yanlarını da ele alması bazı genellemeler 
yapmasını engellememekted$r. Ancak Braudel’e göre, bu genellemeler d$kkatl$ yapılmalıdır, 
çünkü genel olarak ç$z$len "eh$rler t$poloj$s$ eks$kl$kler ta"ımakta ve "eh$rler$n ça#larının tanı#ı 
olab$lmeler$ $ç$n her "ehr$n kend$ $ç$nde ve d$#er "eh$rlerle $l$"k$ler$ çerçeves$nde anla"ılması 
gerekmekted$r.9 Hobsbawm da aynı "ek$lde, "eh$rler$n ba#lı oldukları s$stemden yalıtılmadan 
ele alınmaları "artıyla, "eh$r tar$hç$l$#$n$n toplumsal tar$h$n ba"lıca $lg$ alanlarından b$r$ olması 
gerekt$#$n$ bel$rtmekted$r.10  

II. Türk Tarihçiliğinde Şehir Tarihçiliği
Türk$ye’de "eh$r tar$hç$l$#$yle $lg$l$ $lk çalı"malar 1870’l$ yıllarda ba"lamı"tır. Ancak bundan 

çok önce, 1800’de Sark$s Sarraf Hovhannesyan’ın  yazdı#ı “Pay$taht !stanbul’un Tar$hçes$”, 
Osmanlı’da $lk "eh$r denemes$ olarak ele alınab$l$r. 1870’ler sonrası $se, Tanz$matla ba"layan 
Batılıla"ma hareketler$n$n $vme kazandı#ı ve tar$h çalı"malarını da etk$led$#$ b$r dönem olması 
yanında, Osmanlı Devlet$’nde beled$yeler$n kuruldu#u ve v$layet salnameler$n$n yayınlanmaya 
ba"ladı#ı b$r zamana tekabül etmekte, böylece esas "eh$r tar$h$ çalı"maları bundan sonra ba"la-
maktadır.

3 Özer Ergenç, “&ehir Tarihi Ara"tırmaları Hakkında Bazı Dü"ünceler”, Belleten, LII, 203, 667-683, TTK Yayını, Ankara, 1988, 
670.  
4 Örne#$n, Sura$ya Faroqh$, Osmanlı’da Kentler ve Kentl!ler, (Çev. Neyy$r Kalaycıo#lu), Tar$h Vakfı Yurt Yayınları,  !stanbul, 1993.
5 Örne#$n, A. H. Houran$, “The Islam$c C$ty $n The L$ght of Recent Research”, The Islam!c C!ty, 9-25, (Ed. A.H. Houran$, S.M. 
Stern), Bruno Cass$er Ltd, Oxford, 1970. 
6 Örne#in, Maurice Cerasi, M. Osmanlı Kenti, (Çev. Aslı Ataöv), Yapı Kredi Yayınları, !stanbul: (1999),
7 Örne#in, !lber Ortaylı, #stanbul’dan Sayfalar, Hil Yayınları, !stanbul, 1987.
8 Örne#in, John Merrington, “Kapitalizme Geçi"te Kent ve Kır”, Feodalizmden Kapitalizme Geçi$, (Ed. R. Hilton), Metis Yayınları, 
!stanbul, 1984.
9 Fernand Braudel, II. Fel!pe Dönem!nde Akden!z ve Akden!z Dünyası I ve II, (Çev. M. Al$  Kılıçbay), !mge K$tabev$,  Ankara, 1993, 
s. 292-296.
10  Hobsbawm, Eric., Tarih Üzerine, (Çev. Osman Akınhay), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s. 126-128.
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!sma$l Bel$# Efend$’n$n “Tar$h-$ Bursa” (1871), Lam$$ Çeleb$’n$n “&ehreng$z-$ Bursa” (1871), &a-
k$r &evket’$n “Trabzon Tar$h$” (1873), Lütf$’n$n “&am Tar$h$” (1883), Mustafa Z$ya’nın “Rehnumay-ı 
Ba#dat” (1896), Mustafa Suad’ın “Har$talı !stanbul Rehber$ Yahut !stanbul tar$hçes$” (1898) $le 
“Musavver Rehber-$ Seyyah$n Bursa ve C$varı” (1903) Türk$ye’de $lk yerel tar$h çalı"maları olarak 
göster$leb$l$r.11  

Ahmed Ref$k [Altınay]’ın 1333 (1914-1915) tar$hl$ “Onuncu Asr-ı H$cr$de !stanbul’un Hayatı 
8961-1000)” ve 1931 tar$hl$ “H$cr$ On B$r$nc$ Asırda !stanbul Hayatı (1000-1100)” $le Osman Nur$ 
[Erg$n]’$n 1922 tar$hl$ “Mecelle-$ Umur-ı Beled$yye”, 1927 tar$hl$ “!stanbul "ehrem$nler$” ve 1936 
tar$hl$ “Türk$ye’de &eh$rc$l$#$n Tar$h$ !nkı"afı”  adlı eserler$ $se 20. yüzyıl Türk tar$hç$l$#$n$n $lk 
dönem$n$n öneml$ çalı"malarıdır. Bunlardan özell$kle Osman Nur$’n$n bazı "eh$r kurumlarını 
öne çıkaran ve daha çok !stanbul’u merkeze alan çalı"malarında kaynak kullanımının gen$"l$#$ 
d$kkat çekmekted$r.

1930’lardan $t$baren Annales ekolünün sosyal ve ekonom$k bakı" açısını Türk$ye’dek$ tar$h-
ç$l$#e ta"ıyan Fuat Köprülü ve onun ö#renc$ler$n$n, özell$kle Ömer Lütf$ Barkan, Hal$l !nalcık ve 
b$r ölçüde Mustafa Akda#’ın çalı"maları $le 1940’lardan sonra Osmanlı sosyo-ekonom$k ara"tır-
maları $ç$nde "eh$r tar$hç$l$#$ b$l$msel temellere oturmaya ba"lamı"tır. Bu tar$hlerden günümü-
ze kadar farklı bakı" açıları ve çalı"ma yöntemler$yle g$derek artan oranda çalı"malar yapılmı", 
bunların büyük b$r kısmı, hatta tamamına yakını Osmanlı dönem$ üzer$nde odaklanmı"tır. Bu 
alandak$ çalı"malar, Osmanlı Devlet$’n$n sosyo-ekonom$k yapısını, yönet$m özell$kler$n$, pol$t$k 
karakter$n$ ve d$#er yönetsel ve örgütsel özell$kler$n$ daha $y$ tanımak amacıyla yapılanlar; bazı 
"eh$r kurumları ve yapılarını temel alarak yapılanlar (dolaylı "eh$r tar$hler$); amaç olarak "eh$r-
ler$n ekonom$k, sosyal, f$z$ksel durumları ve de#$"$mler$n$ açıklamaya yönel$k olan, ama kap-
samlarına "eh$rler$n planlanma süreçler$n$ ve m$mar$ yapılarını da ayrıntılı olarak ekleyenler; 
yerel s$yas$ tar$h çalı"maları ve yerel$n Osmanlı önces$ ve sonrası dönemler$nden b$r$n$ ele alan 
(Kurtulu" Sava"ı dönem$, bölgen$n Türkle"mes$ g$b$ zaman kes$tler$n$ ele alan) çalı"malar olarak 
be" kısma ayrılab$l$r. Bu kabataslak ayrıma, yerel$n kır ve "eh$r olarak farklı b$ç$m ve kapsamlar-
da $ncelenmes$ de ekleneb$l$r. Ancak bazen bu $k$ alanın konuları ve kaynakları b$rb$r$n$n $ç$ne 
g$reb$lmekte, asıl farklılık çalı"maların kapsam ve amaçlarında görülmekted$r.

Ayrıca ço#u amatör tar$h çalı"maları $ç$nde yer alan, bel$rl$ b$r döneme odaklanmayan ve 
daha çok ya"anan bölgen$n-"ehr$n kend$n$ nasıl n$teled$#$ $le $lg$l$ f$k$r vereb$len, kültürel, folk-
lor$k vb. ö#eler$n a#ırlıklı olarak $"lend$#$ yerel tar$h çalı"maları da 20. yüzyıl Türk tar$hç$l$#$nde 
Osmanlı &ehr$ üzer$ne yapılan ara"tırmalar arasında yer almı"tır.

III. 20. Yüzyıl Türk Tarihçiliğinde Osmanlı Şehri Çalışmaları

1- Osmanlı Şehrinin Kaynakları

Osmanlı "eh$rler$n$n $ncelenmes$nde ba"vurulan (veya ba"vurulması gereken) temel kaynak-
lar, salnameler, tahr$r defterler$, "er$ye s$c$ller$, "$kayetnameler, fermanlar, müh$mme defterler$ 
g$b$ b$l$nen Osmanlı ar"$v kaynakları $le b$rl$kte, özel tar$hler, "ecereler, seyahatnameler g$b$ 
yazılı bazı belgeler $le m$mar$ yapı ve malzemelerd$r. 

Osmanlı ar"$v belgeler$nden, özell$kle tahr$r defterler$, do#rudan "eh$rlerle ve "eh$rde ya"a-
yanlarla $lg$l$ b$lg$ler vermed$kler$ halde, bu alandak$ ara"tırmalar $ç$n büyük önem ta"ırlar. B$-
l$nd$#$ g$b$, tahr$r defterler$ Osmanlı Devlet$’nde tımar s$stem$n$n ya"ama geç$r$lmes$ ve düzenl$ 
b$r "ek$lde yürütülmes$ $ç$n yapılan sayımlarla düzenlenen belgelerd$r. Bu açıdan özell$kle Os-
manlı Devlet$’n$n kırsal yerle"$mler$ hakkında nüfus ve tarımsal üret$m konularında $çerd$kler$ 
do#rudan b$lg$lerle, Osmanlı’nın ekonom$k co#rafyasındak$ küçük "eh$rler ve köylerle $lg$l$ ola-
rak, ba"ka bazı kaynakların da yardımı $le öneml$ ölçüde aydınlatıcı olab$l$rler.12 

11 !lhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Dü$ünmek, Dost Kitabevi,  Ankara, 1998,  s. 148 -149.
12 Bu konuda özellikle Öz’ün makalesi önemlidir. (Bkz. Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarih Ara"tırmalarında 
Kullanılması Hakkında Bazı Dü"ünceler”, Vakıflar Dergisi, Ankara, 1991, 22: 429-439.
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Tahr$r defterler$n$ de $ç$ne alan, zamanlarında resm$ belge olarak kullanılan ve ar"$v belgeler$ 
olarak bugüne ula"an bütün belge ve koleks$yonların kullanımı konusunda, sosyal ve ekono-
m$k tar$hç$l$#$n Türk$ye’dek$ öncüler$ olarak  ortaya çıkan Barkan ve !nalcık $le b$rl$kte, Lütf$ 
Güçer, M. Tayy$p Gökb$lg$n, Nejat Göyünç, Özer Ergenç ve Sura$ya Faroqh$ g$b$ tar$hç$ler, ortaya 
koydukları çalı"malarla bu kaynakların "eh$rler$n nüfusu, "eh$rler$ çevreleyen arka bölgeler$n 
(kırın) ekonom$k ve sosyal durumu konusunda çok öneml$ b$lg$ler verd$#$n$ gösterm$"lerd$r.13   

Özell$kle Osmanlı Devlet$’n$n klas$k dönem$ olarak tab$r ed$len 1300-1600 dönem$n$n son 
$k$ yüzyılı $le $lg$l$ b$lg$ler veren tahr$r defterler$,14 ve d$#er yazılı belgeler$n kullanımında, bu 
belgeler$n gerçe#$ bütün açıklı#ıyla vermed$#$, çel$"k$l$ b$lg$ler ta"ıdıklarının d$kkate alınması 
ve çalı"malarda $ht$yatlı davranılması $se bu alandak$ ara"tırmacıların d$kkat etmes$ gereken 
hususlar olarak bel$rt$lmekted$r.15  

D$#er kaynaklar, Osmanlı "eh$rler$ndek$ ekonom$k etk$nl$kler$n kavranmasında mukataa he-
saplarını $çeren defterler; verg$ler, t$car$ sorunlar ve bazı hukuksal sorunların okunab$lece#$ mü-
h$mme defterler$; "eh$rlerdek$ ekonom$k, sosyal ve pol$t$k gel$"meler$n $zleneb$lece#$ fermanlar, 
"$kayet d$lekçeler$ (mahzarlar) g$b$ ar"$v belgeler$ ve özel tar$hler; "ecereler, kurum kayıtları g$b$ 
belgelerd$r.

2-  Osmanlı Şehri Çalışmaları

20. yüzyıl Türk tar$hç$l$#$nde amaç ve yöntemler$ farklı b$r çok "eh$r ve bölge ara"tırması ya-
pılmı"tır. N$cel$k olarak yeterl$ g$b$ görünen bu çalı"maların n$tel$#$ $le $lg$l$ aynı "ey$ söylemek 
zordur. Gerç$ n$tel$kl$ çalı"maların sayısı az de#$ld$r, ancak bunun yeterl$ olmadı#ı ve bu çalı"ma-
lar $le genel b$r Osmanlı &ehr$ tablosu ç$z$lmem$" oldu#u g$b$, tablonun $ç$nde yer alan "eh$rler$n 
de yeter$nce yansıtılmı" oldu#u söylenemez.

Bas$t b$r teor$k çerçeveye göre, bu tablo, "eh$r-kır $l$"k$ler$, "eh$rler$n durumu ve $ç$nde yer al-
dıkları ekonom$k, sosyal ve s$yas$ yapı ba#lamındak$ konumları $le Osmanlı "eh$rler$d$r. Öyle k$, 
“bugün Osmanlı !mparatorlu#u’nun yönet$m örgütlenmes$ $le çakı"an ve bel$rl$ yönet$m b$r$m-
ler$ne (eyalet, sancak, kaza) merkezl$k yapan "eh$r ve kasabaların envanter$ çıkarılmı", har$ta 
üzer$ndek$ de#erlend$rmeler (de) yapılmı" de#$ld$r.”16  

Osmanlı &ehr$ konusundak$ sayılı eserlerden b$r$ olan “Osmanlı’da Kentler ve Kentl$ler”17 $n 
yazarı Sura$ya Faroqh$, Türk tar$hç$l$#$nde bu alandak$ öneml$ çalı"maların, 1980’lere kadar, 
Nejat Göyünç’ün 1969 tar$hl$ “XVI. Yüzyılda Mard$n Sanca#ı”18, Hal$l !nalcık’ın Bursa $le $lg$-
l$ çalı"ması19 Özer Ergenç’$n 1975 ve 1980’de yayınlanan ara"tırmaları20 $le Necm$ Ülker’$n 1974 

13 Bkz. Ömer Lütf$ Barkan, Hüdavend!gar L!vası Tahr!r Defterler! I, (yay. haz. Enver Mer$çl$), TTK Yayınları, Ankara, 1988 ve “IV. 
Asrın sonunda Bazı Büyük &eh$rlerde E"ya ve Y$yecek F$yatlarının Tesp$t ve Teft$"$ Hususlarını Tanz$m Eden Kanunlar”, Tar!h 
Ves!kaları Derg!s!, I, !stanbul, V: 326-340, Hal$l !nalcık, “Bursa I, XV. Asır Sanay$ ve T$caret Tar$h$ne Da$r Ves$kalar”, Belleten, 
XXIV, 93: 45-110, , M. Tayy$b Gökb$lg$n “Kanun$ Sultan Süleyman Devr$ Ba"larında Rumel$ Eyalet$ L$vaları &eh$r ve Kasabaları”, 
Belleten, XX, 78: 247-285, TTK Yayınları, Ankara,1956, Lütf$ Göçer, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı #mparatorlu&u’nda Hububat Mese-
les! ve Hububattan Alınan Verg!ler, !stanbul Ün$vers$tes$ !kt$sat Fakültes$ Yayınları, !stanbul, 1964; Özer Ergenç “1600-1615 Yılları 
Arasında Ankara !kt$sad$ Tar$h$ne A$t Ara"tırmalar”, Türk!ye #kt!sad! Tar!h! Sem!ner!, (Ed.: O. Okyar), 145-164, 1975 ve “XVII. 
Yüzyıl Ba"larında Ankara’nın Yerle"$m Durumu Üzer$ne Bazı B$lg$ler”, Osmanlı Ara$tırmaları, I: 85-108, 1980, Sura$ya Faroqh$, 
Osmanlı’da Kentler ve Kentl!ler, (Çev. Neyy$r Kalaycıo#lu), Tar$h Vakfı Yurt Yayınları,  !stanbul, 1993 ve d$#er. 
14 Ergenç’e göre, tahrir defterleri bütünüyle 16. yüzyıla mahsustur (Bkz. Özer Ergenç, “&ehir Tarihi Ara"tırmaları Hakkında Bazı 
Dü"ünceler”, Belleten, LII, 203: 667-683, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 681.
15 Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarih Ara"tırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Dü"ünceler”, Vakıflar Der-
gisi, 429-439, Vakıflar Genel Müdürlü#ü Yayınları, Ankara, 1991, s. 22; Özer Ergenç, “&ehir Tarihi Ara"tırmaları Hakkında Bazı 
Dü"ünceler”, Belleten, LII, 203: 667-683, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 681. ve  Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, 
(Çev. Neyyir Kalaycıo#lu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  !stanbul, 1993, s. 19.
16 Özer Ergenç, “&eh$r Tar$h$ Ara"tırmaları Hakkında Bazı Dü"ünceler”, Belleten, LII, 203: 667-683, TTK Yayınları, Ankara, 1988, 
s. 676).
17 Bkz. Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (Çev. Neyyir Kalaycıo#lu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  !stanbul, 1993.
18 Bkz. Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sanca&ı, TTK Yayınları, Ankara, 1992.
19 Halil !nalcık’ın 1960’da Belleten’de yayınlanan, “Bursa; XV. Asır sanayi ve Ticaret tarihine Dair Vesikalar” adlı makalesinden 
söz edilmektedir (Bkz. Halil !nalcık, “Bursa I, XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar”, Belleten, XXIV, 93: 45-110, TTK 
Yayınları, Ankara, 1960.
20 Özer Ergenç’in söz konusu çalı"maları, “1600-1615 Yılları Arasında Ankara !ktisadi Tarihine Ait Ara"tırmalar” ile “XVII. 
Yüzyıl Ba"larında Ankara’nın Yerle"im Durumu Üzerine Bazı Bilgiler” ba"lıklı iki makaledir (Bkz. Özer Ergenç, “1600-1615 Yılları 
Arasında Ankara !ktisadi Tarihine Ait Ara"tırmalar, Türkiye #ktisadi Tarihi Semineri, (Ed. O. Okyar), 145-164, Ankara, 1975 ve(1981), 
“Osmanlı &ehirlerinde Yönetim Kurumlarının Niteli#i Üzerine Bazı Dü"ünceler”, VII. Türk Tarih Kongresi, 1266-1274, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1981. Ergenç 1975 ve 1981).
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tar$hl$ “The R$se of !zm$r” adlı eser$ $le sınırlı oldu#unu ve bunlardan sadece Göyünç’e a$t ça-
lı"manın b$r Anadolu kent$n$ k$tap boyutlarında ele alab$ld$#$n$ bel$rtmekted$r.21 Aynı "ek$lde, 
1995’de “XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentler$n$n Sosyal ve Ekonom$k Görüntüsü” adlı eser$y-
le, genel özell$kler$yle b$r Osmanlı &ehr$ tablosu ç$zmeye çalı"an Hal$me Do#ru da Türk$ye’dek$ 
öneml$ "eh$r tar$hç$ler$n$, Ömer Lütf$ Barkan, Hal$l !nalcık, M. Tayy$p Gökb$lg$n, Özer Ergenç ve 
Sura$ya Faroqh$ olarak sıralamaktadır.).22 

Bu tar$hç$lerden Barkan, hocası Köprülü’nün tar$h anlayı"ının da etk$s$yle, tahr$r defterler$ 
ba"ta olmak üzere, Osmanlı ar"$v belgeler$n$n ara"tırmacılara açılmasını sa#lama konusunda 
önderl$k etm$" ve çalı"malarını bu malzemelere dayanarak yapmı"tır. Ona göre, Osmanlı tar$-
h$ $le $lg$l$ çalı"maların dünya tar$hç$l$#$ $ç$nde yer kazanab$lmes$ $ç$n, “konu ve yöntemler$n 
tamamıyla de#$"t$r$lmes$ ve tar$h$ olayların yen$ b$r görü" açısından ve ayrı malzeme üzer$nde 
çalı"ılarak $ncelenm$" bulunması gerekl$l$#$”23 vardı ve onun bu anlayı" $le yaptı#ı çalı"malar, o 
zamana kadark$ tar$h çalı"malarının b$ld$k yörünges$nden kayması anlamına gelm$", bu da özel-
l$kle ar"$v belgeler$ne $ht$yaç duyan ekonom$k ve sosyal tar$h g$b$, b$l$msel anlamdak$ "eh$r ta-
r$hç$l$#$n$n gel$"mes$n$n, hatta Türk tar$hç$l$#$ açısından “do#masının” zem$n$n$ hazırlamı"tır. 

Barkan, tar$hç$n$n geleneksel tar$h$n b$l$nen yöntemler$nden kopması ve konularını sosyal 
ve ekonom$k meseleler arasından seçm$" olması yeterl$ bulmamaktaydı; ona göre, c$dd$ olarak 
önemsenmes$ gereken b$r ba"ka ö#e, “Osmanlı tar$hç$l$#$n$n "$md$ye kadar $lt$fat etmed$#$ b$r 
kısım ar"$v malzemes$ kaynaklarına sah$p çıkılması ve bu kaynakları gere#$ "ek$lde $"leyeb$l-
mek $ç$n de lüzumlu z$hn$yet ve formasyon özell$kler$n$n kazanılmı" bulunması”24 $d$. Ne var 
k$, Mustafa Akda#’ın 1958’de, ar"$v belgeler$n$n “b$nlerces$n$n sabır ve d$kkatle okunmasının 
Türk$ye’n$n sosyal, ekonom$k ve s$yas$ tar$h$ hakkında paha b$ç$lmez b$lg$ verd$#$”25 dü"ünce-
s$yle destekled$#$ bu bakı" açısının Türk$ye’dek$ "eh$r tar$hç$l$#$ açısından yeterl$ sonuç verd$#$ 
söylenemez. Belk$ son y$rm$ yılda bu alanda öneml$ b$r atılım oldu#u $dd$a ed$leb$l$r. Bu, tar$h$n 
b$r çok alanındak$ atılımlarla b$rl$kte yürümekte, geleneksel tar$h artık c$dd$ olarak sorgulana-
rak, geçm$" hakkındak$ b$lg$ler$n çok boyutlu hale get$r$lmes$ $ç$n çalı"ılması gerekt$#$ f$kr$ g$-
derek güç kazanmaktadır. Bu Osmanlı &ehr$ üzer$ndek$ b$l$msel yönteml$ çalı"maların artmasını 
sa#lamaktadır. 

Osmanlı "ehr$ konusunda yapılan ara"tırmalarda ortaya çıkan ortak görü"lerden b$r$, "e-
h$rler$n klas$k dönem ve sonrası "ekl$nde $k$ ya da daha çok bölüme ayrılarak $ncelenmes$ 
gerekt$#$d$r.26 Bu durum kaynaklarla $lg$l$ olanakların kısıtlılı#ından de#$l, kaynaklardan $zlen-
mes$ olanaklı olan ekonom$k, sosyal ve s$yas$ gel$"meler$n "eh$rlerdek$ sosyal yapılanma ve $l$"-
k$lere yansıması ve ortaya çıkan de#$"$mler$n açıklanması $le $lg$l$d$r.

20. yüzyıl "eh$r tar$hç$l$#$ $ç$nde do#rudan Osmanlı "ehr$ne odaklanmayan, ancak Osmanlı 
"ehr$n$n yapısı üzer$nde duran b$r çok tar$h çalı"ması vardır. Örne#$n, Barkan’ın, “XV. Asrın !k$n-
c$ Yarısında F$yat Hareketler$” (1970) ve Akda#’ın “Türk$ye’n$n !kt$sad$ ve !çt$ma$ Tar$h$” (1958) 
çalı"maları "eh$rlerdek$ ekonom$k ve sosyal gel$"meler$, t$caret$ ve mal$ durumu da ara"tırmak-
tadır. Bunlardan, Akda#, Osmanlı "eh$r yapısının olu"umunu Selçuklu etk$s$yle açıklamı" ve Os-
manlı "ehr$n$ ekonom$k, sosyal, s$yas$ yapısı yanında m$mar$ açıdan da ele almı"tır.27 

Bu dü"ünceler ve $lk çalı"maların ı"ı#ı altında, 20. yüzyıl tar$hç$l$#$nde Osmanlı "ehr$n$ ele 
alan çalı"maları üç bölüm hal$nde ele almak mümkündür:

1- Osmanlı Devlet$’n$n ekonom$k, sosyal, s$yas$ yapısını "eh$rler ba#lamında yansıtmaya ve 
daha $y$ anlamaya yönel$k çalı"malar; "eh$r, bölge çalı"maları, monograf$ler. Örne#$n, Nejat 

21 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (Çev. Neyyir Kalaycıo#lu), Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  !stanbul, 1993, s.6. 
22 Hal$me Do#ru, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentler!n!n Sosyal ve Ekonom!k Görüntüsü, Anadolu Ün$vers$tes$ Yayınları,  Esk$-
"eh$r, 1995, G$r$" kısmı.  (Barkan ve d$#er tar$hç$ler$n Osmanlı &ehr$ $le $lg$l$ çalı"maları $ç$n, bkz. Ek: “20. Yüzyıl Türk Tar$hç$l$-
#$nde Osmanlı &ehr$ Ara"tırmaları”).
23 Ömer Lütf$ Barkan, Hüdavend!gar L!vası Tahr!r Defterler! I, (Yay. Haz. Enver Mer$çl$), TTK Yayınları, Ankara, 1988, G$r$" kısmı.
24 Ömer Lütf$ Barkan, a.g.e., G$r$" kısmı.
25 Mustafa Akda#, Türkiye’nin #ktisadi ve #çtimai Tarihi I (1243-1453), Cem Yayınevi, !stanbul, 1995, s. 30.
26 Suraiya Faroqhi, a.g.e., s.21-23.
27 Örnek $ç$n, bkz. Mustafa Akda#, a.g.e, s. 12-21.
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Göyünç’ün “XV. Yüzyılda Mard$n Sanca#ı”, M. Tayy$p Gökb$lg$n’$n “XV. Yüzyıl Ba"larında Trab-
zon L$vası ve Do#u Karaden$z Bölges$”, Fer$dun Emecen’$n “XV. Asırda Man$sa Kazası” çalı"ma-
ları,  

2- Osmanlı Devlet$’n$n "eh$rler$n$ genel özell$kler$ çerçeves$nde, y$ne ekonom$k, sosyal, s$-
yas$ ve m$mar$ yapılarıyla ele alan, ancak genel b$r tablo ç$zmeye çalı"an çalı"malar. Örne#$n, 
Sura$ya Faroqh$’n$n “Osmanlı’da Kentler ve Kentl$ler”, Hal$me Do#ru’nun “XVIII. Yüzyıla Kadar 
Osmanlı Kentler$n$n Sosyal ve Ekonom$k Görüntüsü”, Özer Ergenç’$n “Osmanlı &eh$rler$nde Yö-
net$m Kurumlarının N$tel$#$ Üzer$ne Bazı B$lg$ler”, Musa Çadırcı’nın “Tanz$mat Dönem$nde Ana-
dolu Kentler$n$n Sosyal ve Ekonom$k Yapıları” adlı çalı"maları,

3- Osmanlı Devlet$’n$n "eh$rler$n$ "eh$r kurumları ve d$#er sosyal b$r$mler aracılı#ı $le ele alan 
çalı"malar. Örne#$n, Osman Nur$ Erg$n’$n Mecelle-$ Umur-ı Beled$yye”, Tayy$p Gökb$lg$n’$n “XVI. 
Asırda Karaman Eyalet$ ve Larende (Karaman) Vakıf ve Müesseseler$” çalı"maları. 

Bu arada, söz konusu bölümler$n sınırlarının kes$n olmadı#ı ve b$r çok tar$hç$n$n özell$kle $lk 
$k$ bölümde de de#erlend$r$leb$lecek çalı"malarda bulunduklarını bel$rtmek gerek$r. Bu bölüm-
leme sadece çalı"maların kapsamlarıyla $lg$l$ olarak ele alındı#ında açıklayıcı olab$l$r. 

Faroqh$’ye göre, Osmanlı ekonom$ tar$h$n$n ara"tırılması ve yazımı henüz ba"langıç a"ama-
sındadır ve bu devlet$n toplumsal ve kültürel tar$h$ hala büyük ölçüde !stanbul üzer$ne odaklan-
mı"tır. Bölgesel tar$h konusundak$ b$lg$ler$m$z $se halen çok azdır.28 Belk$ bu açı#ın kapatılması 
yolunda son dönemlerde yapılan bazı çalı"malar etk$l$ olab$l$r. Bunlardan b$r$ Türk Tar$h Kuru-
munun destekled$#$ “Türk$ye’n$n Sosyal ve Kültürel Tar$h$n$ Ara"tırma Projes$”d$r. Bu projede, 
seç$len b$r çok bölgen$n geçm$"$n$n der$nl$#$ne ve her açıdan ara"tırılması ve de#$"$k bölgeler$ 
ele alan ara"tırmacıların elde ett$kler$ ver$ler$n b$r araya get$r$lerek Türk$ye’n$n yakın geçm$"$n$n 
sosyal ve kültürel b$r tablosunun çıkarılması amaçlanmaktadır. Bunun b$r çok yen$ alanda ol-
du#u g$b$, Osmanlı "ehr$ çalı"malarında yen$ açılımlara olanak sa#laması bekleneb$l$r. Projen$n 
kapsamında yayınlanan ara"tırmalar, Bahedd$n Yed$yıld$z’ın, “Ordu Kazası Sosyal Tar$h$”, Ye-
d$yıldız ve Ünal Üstün’ün “Ordu Yöres$n$n Tar$h$ Kaynakları”, Yılmaz Kurt’un “Çukurova Tar$h$-
n$n Kaynakları I-IV”, Mübahat Kütüko#lu’nun “20. Asra Er$"en !stanbul Medreseler$” $le Mehmet 
Öz’ün “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Can$k Sanca#ı”dır.

20. yüzyıl Türk tar$hç$l$#$nde Osmanlı &ehr$ üzer$ndek$ çalı"maların öneml$ b$r kısmı bu kü-
çük çalı"manın ek$nde yer almaktadır. Ancak bu konudak$ temel çalı"maları sıralamak gerek$r-
se, öncel$kle !nalcık’ın 1954 tar$hl$, “H$cr$ 835 Tar$hl$ Suret-$ Defter-$ Sancak-ı Arvan$d”$ $le 1960 
tar$hl$,  “XV. Asır Sanay$ ve T$caret Tar$h$ne Da$r Ves$kalar (Bursa I)”, Nejat Göyünç’ün “XVI. 
Yüzyılda Mard$n Sanca#ı”, Ergenç’$n b$r çok k$tap ve makales$ $le Faroqh$’n$n hem genel olarak 
Osmanlı "ehr$n$n $ç $"ley$"$ ve farklı $" kollarının durumunu yansıttı#ı çalı"maları $le bazı kentle-
r$ $nceled$#$ çalı"maları, hem de Osmanlı gündel$k hayatı üzer$ne temel çalı"maların belk$ de en 
öneml$ler$nden b$r$ olan “Osmanlı’da Kentler ve Kent$ler”$n$ anmak gerek$r. Bu arada Osmanlı 
"ehr$ çalı"malarında, hem kuramsal katkıları, hem de "eh$r planlama ve organ$zasyonu konula-
rındak$ çalı"maları $le !lhan Tekel$’n$n, özell$kle !stanbul’dak$ gündel$k hayat konusunda !lber 
Ortaylı’nın, mekansal çözümlemeler açısından Sevg$ Aktüre’n$n ve m$mar$ yapıların açıklanması 
açısından Do#an Kuban’ın çalı"malarının önem$ vurgulanmalıdır.

Bunların yanında, Lütf$ Güçer’$n 1950 ve 1960’larda gerçekle"t$rd$#$, tarımsal üret$m $le "e-
h$rler$n $a"es$ne yönel$k olan, M. Tayy$p Gökb$lg$n’$n 1950’lerde ba"layan ve Karaden$z $le !ç 
Anadolu’dak$ çe"$tl$ Osmanlı "eh$rler$n$ ele alan, Ceng$z Orhonlu’nun 1960’larda gerçekle"t$r-
d$#$, özell$kle !stanbul’dak$ m$mar$y$ ve çe"$tl$ "eh$r meslekler$ne odaklanan, Sevg$ Aktüre’n$n 
1970’lerden 1990’lara kadark$ dönemde gerçekle"t$rd$#$, Anadolu-Osmanlı "ehr$n$n m$mar$ yapı-
sı ve Ankara, Mu#la ve Çorum tar$h$n$ konu alan, Musa Çadırcı’nın özell$kle Ankara üzer$ndek$, 
Hal$me Do#ru’nun 1990’larda ba"layan ve özell$kle 15. ve 16. yüzyıllardak$ Anadolu "ehr$n$n ge-
nel görüntüsünü vermey$ amaçlayan çalı"maları Osmanlı "ehr$ konusunda önem ta"ıyan eserler 
olarak d$kkat çekmekted$r. 

28 Suraiya Faroqhi, a.g.e., Giri" kısmı.
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Osmanlı &ehr$’n$n yeterl$ ölçüde ara"tırılıp ara"tırılmadı#ı konusunda $se, son yıllarda bu 
konudak$ çabaların artmı" oldu#u, ama belk$ Do#ru ve Faroqh$’n$n çalı"maları har$ç, öneml$ 
ara"tırmaların büyük b$r kısmının oldukça esk$ tar$hlere a$t oldu#u görülmekted$r. Bu açıdan 20. 
yüzyılı $fade eden tar$hler Osmanlı "ehr$n$n genel görünümünün ya da herhang$ b$r "ehr$n özel 
tablosunun yeterl$ ölçüde ç$z$leb$ld$#$ tar$hler olamamı"tır. Bu öneml$ b$r eks$kl$kt$r. Osmanlı’da 
"eh$rl$ler$n bakı"ıyla ve "ehr$n perspekt$f$nden devlet s$stem$ $le ekonom$k-sosyal ba#lar ve $l$"-
k$ler, ya"anan mekanlar ve özell$kler$ g$b$ tar$hsel olgulara etraflıca yakla"an yen$ çalı"malar $le 
eks$kl$kler$n tamamlanması $se bugünün ve gelece#$n tar$hç$ler$ne ba#lıdır. 
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Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Karadut” 
Şiirinde Halk Kültürü İzleri
 

Arş. Gör. Dr. Emel KOŞAR*

Özet
 Modern Türk "$$r$n$n öneml$ "a$rler$nden Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu eserler$nde halk söyley$"le-
r$nden, renklerden, res$mden ve folklordan faydalanarak kend$ne özgü b$r "$$r dünyası olu"tur-
mu" ve halk kültürüyle modern sanatı b$rle"t$rm$"t$r. Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, halk kültüründe 
farklı "ek$llerde yer alan çe"$tl$ unsurları “Karadut” "$$r$nde özgün b$r "ek$lde kullanarak yen$-
den üretm$" ve böylece "$$r z$nc$r$ne eklenmey$ ba"armı"tır.
 
Anahtar Kelimeler:  Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, halk kültürü, folklor, "$$r, meyve, renk. 

A Folkloric Approach On Bedri Rahmi Eyüboğlu’s Poetry 
“Black Mullberry”                                              

Abstract 
 Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, who $s one of the most $mportant poets of modern Turk$sh poetry, by 
benef$t$ng from folk d$ct$ons, colours, pa$nt$ng $n h$s poems had created an un$que legendary 
poetry world and comb$ned folklor$c culture w$th modern art. Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, had repro-
duce var$ous elements $n d$%erent forms of folklor$c culture by us$ng un$que forms $n h$s poems 
called “Black Mullberry” and thus had managed them to h$s poem ser$es.

Key Words: Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, folklor$c culture, poetry, fru$t, colour.

Giriş
Ressam ve "a$r Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu (1911-1975), eserler$nde halk söyley$"ler$nden, renkler-

den, res$mden faydalanarak kend$ne özgü masalsı b$r "$$r dünyası olu"turmu" ve halk kültürüyle 
modern sanatı b$rle"t$rm$"t$r.

Çocuklu#u Anadolu’da geçen, mân$lerle, türkülerle ve annes$nden d$nled$#$ masallarla bü-
yüyen Bedr$ Rahm$, halk kültürünün çe"$tl$ unsurlarını "$$rler$nde sosyal ele"t$r$ aracı olarak 
kullanır. &a$r, Anadolu’nun co#rafyasına, $nsanına ve kültürüne hayrandır. Bedr$ Rahm$’n$n 
eserler$n$n $s$mler$ b$le onun Anadolu’ya $lg$s$n$ göster$r: Dol Karabakır Dol, Karadut, Tuz, Mer-
haba Ye$!l, Cânım Anadolu, Tezek. Bedr$ Rahm$, Anadolu halkına yeter$nce de#er ver$lmed$#$n$ 
ve $nsanların kültürler$nden, $nsanî de#erlerden uzakla"tıklarını eserler$nde sam$mî b$r söyle-
y$"le d$le get$r$r:

“N$ç$n köylünün b$r avuç kel$me $le söyled$#$ türkü da#ları deler b$ze kadar gel$r de, b$z$m 
"$$rler$m$z, b$r türlü ona kadar ula"amaz? N$ç$n köylüden aldı#ımız kadarını köylüye verem$yo-
ruz? Tereya#ına kar"ılık mazot, bu#dayına kar"ılık ç$kolata, arpasına çavdarına elektr$k, halayı-
na horonuna, sazına türküsüne kar"ılık da s$nema, t$yatro, roman vereb$ld$#$m$z gün güzel b$r 
alı"ver$" olacak!..”1 

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Siyah-Beyaz”, Cânım Anadolu, Varlık Yayınları, !stanbul 1953, s. 103.
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Bedr$ Rahm$’n$n "a$rl$#$n$, ressamlı#ını ve ya"ama bakı"ını “b$r aya#ını Anadolu’ya d$#er$-
n$ Batı’ya dayayan kültürel donanım b$ç$mlend$rm$"”t$r.2 Memleketç$ "a$rler ve Be" Hecec$ler 
eserler$nde halk kültürünü temel almı", folklor$k söyley$"e önem verm$"lerd$r.3 Bedr$ Rahm$, 
Anadolu’ya onlar g$b$ dı"arıdan de#$l $çer$den baktı#ı $ç$n onun eserler$, Faruk Naf$z Çamlıbel’$n 
memleketç$ "$$r$n man$festosu olarak kabul ed$len “Sanat” "$$r$ndek$ anlayı"ın prat$#e dökülmü" 
"ekl$d$r. 

!nsanın duygu ve dü"ünceler$n$n "ek$llenmes$nde ya"adı#ı co#rafyanın do#al özell$kler$ 
öneml$ rol oynar. Den$z kenarında ya"ayanla çölde ya"ayanın f$z$ksel ve ruhsal özell$kler$ b$rb$-
r$nden farklıdır. Ahmet Hamd$ Tanpınar’ın ded$#$ g$b$: “Co#rafya b$r kaderd$r.”4 Yazarlar do#up 
büyüdükler$ yerler kadar gez$p gördükler$ yerlerden de etk$lenerek etk$len$mler$n$n $zler$n$ eser-
ler$nde yansıtırlar.

Akden$z çevres$ndek$ ülkelerden b$r$ olan Türk$ye’dek$ Akden$zl$ $nsan t$p$n$n karakter$s-
t$k özell$kler$n$ $kl$m etk$ler. Bazen Güney Afr$ka’dan gelen kuru ve yakıcı havanın bazen de 
Atlant$k’ten gelen ılık ve ya#ı"lı havanın etk$s$nde kalan, “ya"adı#ı co#rafyanın büyüsüne kapı-
lan; fethetmek $ç$n büyük b$r çaba harcadı#ı do#aya özel b$r sevg$ besleyen Akden$z $nsanı ayrın-
tılı gözlemler$n$ ve sıcak duygularını canlı ve etk$ley$c$ b$r üslupla”5 eserler$nde d$le get$r$r. 

G$resun’a ba#lı Görele kasabasında do#an Bedr$ Rahm$,  babasının $"$ sebeb$yle buradan ay-
rılmak zorunda kalmı" ve hayatı boyunca den$ze ve gem$lere hayran kalmı"tır. Den$z sonsuzlu#u, 
sınırsızlı#ı; gem$ $se uzak d$yarlara g$tme $ste#$n$ $fade eder. Bedr$ Rahm$, bunu gerçekle"t$rerek 
Anadolu’nun pek çok yöres$n$ gezm$", halk kültürünü daha yakından tanıma fırsatını bulmu"-
tur. Gözlemler$nden faydalanarak res$mler$nde Anadolu’dan köy ve kent manzaralarına, kahve-
ler$ne ve $nsanlarına yer verm$", sıcak b$r üslûpla kaleme aldı#ı eserler$nde Anadolu k$l$mler$n$n 
renk ve mot$fler$n$ modern sanatla b$rle"t$rm$"t$r. 

“D Grubu”6 ressamları arasında yer alan Bedr$ Rahm$’n$n gruptak$ d$#er sanatçılardan farkı 
res$mler$nde Anadolu’da gez$p gördü#ü yerlerden etk$lenerek Türk halı, k$l$m, ç$n$ ve hat sa-
natının renkler$nden ve b$ç$mler$nden faydalanıp Batı estet$#$ $le yerel kültürün b$r sentez$n$ 
yapab$lmes$nde aranmalıdır.

Bedr$ Rahm$, eserler$nde kullandı#ı renk ve mot$fler$n kayna#ı olan Anadolu k$l$mler$n$n do-
kunma maceralarını b$r k$l$m$n  a#zından "öyle anlatır:

 “B$r$c$k ödev$m $nsanlara b$r tutam durulmu" renk, b$r avuç durulmu" b$ç$m sunmaktır. 
Dünyamız $ç  $çe, karmakarı"ık  ne $dü#ü bel$rs$z b$r sürü renkler$n ve b$ç$mler$n kayna"tı#ı b$r 
kazandır. Bu kazandan b$r ç$md$k durulmu" renk, b$r ka"ık sev$nd$r$c$ düzen çıkaranlara ne 
mutlu.”7 

Bedr$ Rahm$, “Müjde”8 "$$r$nde meyve $le nakı" arasında b$r ba# kurarak halk kültüründen 
faydalanır:

 Portakal kabu#undan
 Kavun d$l$m$nden
 Havalandı nakı"lar
 Av"ar k$l$m$nden. (s. 104)
Halk kültürünü, özell$kle türküler$ $y$ b$len Bedr$ Rahm$, bunlara "$$r$nde ve resm$nde yer 

ver$r:
 

2 Aydın Ayan, “Hocam Bedri Rahmi Eyübo#lu”, Rh+ Sanart, Sayı: 52, Haziran 2008, s. 20.
3 Bâki Asiltürk, 1980 Ku$a&ı Türk "iirinin Poetikası, Toroslu Kitaplı#ı, !stanbul, 2006, s. 88.
4 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Sava" ve Barı" Hakkında Dü"ünceler”, Ya$adı&ım Gibi, Haz: Birol Emil, Dergâh Yayınları, !stanbul, 
1996, s. 78.
5 Emel Kefeli, Edebiyat Co&rafyasında Akdeniz, 3F Yayınevi, !stanbul, 2006, s. 35-36.
6 “D Grubu” 1933 yılında Zeki Faik !zer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu ve Abidin Dino gibi ressamların ve heykeltıra" 
Zühtü Mürido#lu’nun kurdu#u bir sanatçı birli#idir. “D Grubu”na 1934 yılında katılan Bedri Rahmi gruptaki di#er ressamlar gibi 
hareketsiz, donuk bir resim yerine Batı’da yaygın oldu#u gibi daha dinamik ve kompozisyonu sa#lam bir desen temeline oturan 
resimler yapmı"tır.
7 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ben Küçük Bir Kilimim”, Tezek, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1975, s. 166. 
8 Bedri Rahmi Eyübo#lu, Dol Karabakır Dol, Türkiye !" Bankası Kültür Yayınları, !stanbul, 2006. 
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“Bu memleket$n en kuvvetl$ $k$ sanat kolu "$$r ve nakı"tır.... Köy türküler$nden, köy nakı"-
larından faydalanmak bana, ekmekten, sudan faydalanmak kadar açık gel$yor. Bunları g$tg$de 
artan b$r sevg$ $le $ncelerken hep "unu dü"ünüyorum: Bunlarda m$lyonlarca $nsanın b$rb$r$ne 
eklenm$" eme#$, tecrübes$, göz nuru var. Köy sanatı tam mânas$le orta malıdır. Köy türküler$nde, 
köy nakı"larında hep$m$z$n olan b$r öz vardır. Bu öz sadece renk, b$ç$m veya dey$" çe"n$s$ de#$l-
d$r. Bu öz yüzyılların, yüzb$nler$n b$rb$r$ne katılmı" eme#$nden do#an b$r baldır. Bu özün tadını 
çıkaran aydın sanatkâr h$çb$r zaman köy nakı"ının, köy türküsünün kend$ne has örgüsünü, ku-
rulu"unu takl$de özenmez. Bunlarda yalnız herkese a$t olanı bulmaya çalı"ır.”9 

 “Türküler Dolusu” "$$r$ Bedr$ Rahm$’n$n görü"ler$n$ destekler:
 E#r$ bü#rü, kör topal kabulüm.
 &a$r$m
 Z$f$r$ karanlıkta gelse "$$r$n hası
 Ayak sesler$nden tanırım
 Ne zaman b$r köy türküsü duysam
  &a$rl$#$mden utanırım.
  &a$r$m 
  &$$r$n gerçe#$n$ köy türküler$nde bulmu"um
  Türkülerle yunmu" yıkanmı" d$l$m
  Onlarla a#lamı" onlarla gülmü"üm. (s. 194 )
Bedr$ Rahm$’n$n en sev$len "$$rler$nden b$r$ “Karadut”ta seslend$#$ kadın, “Karadut Hanım” 

(Mar$ Gerekmezyan adlı b$r Ermen$ heykeltıra") olarak anılan esmer sevg$l$s$d$r.  Karadut Hanım, 
1940’lı yılların ba"larında Bedr$ Rahm$’n$n b$r bronz büstünü yaparak onu ölümsüzle"t$rm$"t$r. 
Bedr$ Rahm$ de “Karadut” adlı "$$r$yle sevg$l$s$ne olan sevg$s$n$ d$le get$rm$"t$r.10 

Bedr$ Rahm$’n$n “Karadut” ve “Karadut 2” "$$rler$ Anadolu’nun çe"$tl$ yöreler$nden derlenen 
“karadut”la $lg$l$ türkülerle konu ve söyley$" tarzı bakımından benzerl$k ta"ır. Söz konusu "$$r ve 
türkülerde esmer sevg$l$n$n güzell$#$ çe"$tl$ benzetmelerle vurgulanır:

 Karadut parmak g$b$
 Kız yüzün kaymak g$b$
 Ben$ yardan ayıranlar
 Çürüsün yaprak g$b$ (Konya’dan derlenen “Karadut Parmak G$b$” türküsü)

 Karadut parmak g$b$ 
 Kız gö#sün kaymak g$b$
 Ben$ senden ayıran
 Kurusun yaprak g$b$ (Elazı#’dan derlenen “Karadut Türküsü”)
Bedr$ Rahm$, türkülerle renkler arasında kurdu#u $l$"k$y$ yalnızca "$$rler$nde de#$l düzyazı-

larında da d$le get$r$r:
“Halk türküler$n$n renkler$ vardır. K$m$s$ koyu mor üzer$ne turuncu benekl$, k$m$s$ yonca 

ye"$l$ üzer$ne sarı k$razlar serp$lm$", k$m$s$ küpel$ v$"neler küpel$, k$m$s$ portakal, k$m$s$ çavdar, 
k$m$s$ kan kokar.”11 

Bedr$ Rahm$, "$$rler$ne $s$m olarak verd$#$ ve bütün eserler$nde $zler$ görülen türküler$n onu 
etk$leyen yönünü "öyle açıklar:

“Güzel halk türküler$nde ben$ çarpan "ey bunların heps$n$n arkasında b$r vak’a, b$r macera, 
n$hayet b$r $nsan bulunmasıdır. En güzel halk türküler$ çok sev$len b$r $nsanın ansızın göçüp 
g$tmes$ $le kopan b$r feryattır. Halk türküsünde bıçak sah$c$ bıçaktır. Oradak$ yara sah$c$ yaradır, 
halk türküler$nde adı geçen kan, kırmızı mürekkep de#$ld$r.”12  

9 Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu , “Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu Anlatıyor”, Varlık, Konu"an: Mustafa Baydar, Aralık, 1955, Sayı: 425, s. 10.
10 Mehmet Kaplan, Bedr$ Rahm$’n$n “Karadut” "$$r$n$ e"$ Eren Eyübo#lu’na h$taben kaleme aldı#ını savunur. Mehmet Kaplan, 
“Karadut”, "!!r Tahl!ller! 2, Dergâh Yayınları, !stanbul, 2001, s. 113.
11 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “!nsan Kokusu”, Cânım Anadolu, Varlık Yayınları, !stanbul, 1953, s. 76.
12 Bedri Rahmi Eyübo#lu, a.g.y. , s. 79.
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Bedr$ Rahm$, “Karadut” "$$r$nde sevg$l$s$ne olan sevg$s$n$ halk söyley$"ler$nden, $k$lemeler-
den ve renklerden yararlanarak $fade eder. “Kadınım, kısra#ım, karımsın.” $fadeler$  Dede Kor-
kut K!tabı’nda erkekler$n e"ler$ne olan h$taplarını hatırlatır.13 &$$rde "a$r, “Ço#u masal âlem$ne 
a$t nebatlar ve hayvanlar vasıtasıyla kadının hüv$yet$n$ P$casso’nun res$mler$nde oldu#u g$b$ 
de#$"t$r$yor.”14 

 “Nar tanem, nur tanem, b$r tanem” ve “D$l$ mercan, d$z$ mercan, d$"$ mercan” d$zeler$nde be-
l$rl$ b$r r$t$m olu"turmak ve "$$r$n $fade gücünü arttırmak $ç$n y$nelemelerden faydalanan Bedr$ 
Rahm$, halk "$$r$ndek$ g$b$ yarım uyaklardan ve halk söyley$"ler$nden de faydalanır: “Karadu-
tum, çatal karam, ç$ngenem”

Bedr$ Rahm$, sevg$l$s$ne “Nar tanem, nur tanem, b$r tanem” ve “Gülen ayvam, a#layan narım-
sın” d$ye seslenerek onu masal sultanlarının ve per$ kızlarının  yer$ne koyar. “Sevg$l$n$n ya"attık-
ları, onunla geçen zaman masalın ola#anüstü dünyası g$b$ $nanılmazdır.”15 

Bedr$ Rahm$, “Gülen ayvam, a#layan narımsın” d$zes$yle “A#layan Nar !le Gülen Ayva” masa-
lına da gönderme yapmaktadır. Söz konusu masalda pad$"ahın kızı, kend$s$yle evlenmek $steyen 
b$r "ehzadeden kurtulmak $ç$n ondan sevg$l$s$ olan per$ler pad$"ahının o#lunun bahçes$ndek$ 
a#layan nar $le gülen ayva a#acını saraya get$rmes$n$ $ster. &ehzade bu a#acı ona get$rd$#$nde 
de onunla evlenmek zorunda kalır. Bedr$ Rahm$, “Gülen ayvam, a#layan narımsın” $fades$yle bu 
masaldak$ "ehzade g$b$ sevd$#$ kadın $ç$n her türlü zorlu#a kar"ı koyab$lece#$n$ d$le get$r$r. 

Halk anlatılarında, özell$kle masallarda, toplumların ps$koloj$k, sosyoloj$k, ekonom$k ve kül-
türel göstergeler$ g$zl$d$r.16 Ayrıca masalların çocuk e#$t$m$ne katkıları dünyanın b$rçok yer$nde 
belgelenm$"t$r. Bedr$ Rahm$, f$k$rler$n$ halka daha anla"ılır b$r "ek$lde $letmek $ç$n "$$r$nde ma-
sal mot$fler$n$ kullanmı", böylece onların kültürel b$r$k$m$nden ve e#$t$msel $"levler$nden fayda-
lanmı"tır.

&$$rde “tane”, “mercan” g$b$ kel$meler$n b$r mısra $ç$nde anlamı kuvvetlend$rmek $ç$n üç kere 
tekrarlanması üç rakamının halk kültüründe kullanılı"ını ça#rı"tırır. Masallarda, efsanelerde ge-
çen üç, be", yed$, dokuz, kırk g$b$ rakamların kökü Türkler$n Orta Asya’dak$ $nançlarına kadar 
uzanır. Orta ve Kuzey Asya’dak$ Türkler gökyüzünün üç kat, yer altının yed$ veya dokuz kat ol-
du#unu dü"ünürlerd$.17 B$lmeceler üç kez veya üç parçalı olarak sorulur. Masallarda genell$kle 
üç $nsan, hayvan veya  e"yadan söz ed$l$r. Olaylar üç gün, üç gece, üç ay veya üç yıl sürer. Halk 
"$$r$nde de bazı sözcükler anlamları vurgulamak amacıyla üç kez y$nelen$r.18 

Parlak kırmızı ç$çekl$ b$r a#acın meyves$ olan “nar”, halk "$$r$nde kırmızı taneler$ sebeb$yle 
sevg$l$n$n güzell$#$n$, bazen de gözya"larını $fade eder: “nar tanes$, nur tanes$.” 

Masallarda sınanmak veya yok ed$lmek $sten$len k$"$ler b$r ejderhanın korudu#u bahçedek$ 
“gülen ayva $le a#layan nar”ı get$rmeye yönlend$r$l$r. Farsça “ate"” anlamına gelen “nâr” reng$ 
dolayısıyla sevg$l$n$n yana#ını, duda#ını ve â"ı#ın gönlündek$ a"kı sembol$ze eder. Â"ık, gönlün-
dek$ bu ate"$ söndürmek $ç$n gözünden ya" akıtır. Ayrıca “nar”, vahdet $ç$nde çoklu#u da $fade 
eder.

&$$rde “karadut” sözcü#üyle “Karadut Efsanes$” olarak b$l$nen b$r halk anlatısına gönderme 
yapılır. T$spe ve P$remus adlarındak$ b$rb$r$ne â"ık ç$ft ormanda bulu"acakları gece b$rb$rler$n$n 
öldükler$n$ dü"ünerek b$r yanlı" anlama sonucunda $nt$har eder. Tanrılar, onları ölümsüzle"t$r-
mek $ç$n ölü ç$ft$n yanındak$ a#acı onların a"klarına adar. P$remus’un kanını a#acın meyveler$-
ne, T$spe’n$n gözya"larını $se a#acın yapraklarına ver$r. O günden sonra karadut a#acının mey-
ves$n$n çıkmayan  lekes$n$ (P$remus’un kan lekes$n$) sadece dut a#acının yaprakları (T$spe’n$n  
gözya"ları) tem$zler.

13 Mehmet Kaplan, a.g.e. , s. 108.
14 Mehmet Kaplan, a.g.e. , s. 111.
15 Alev Sınar Çılgın, “Bedri Rahmi Eyübo#lu’nun &iirlerinde Masal Unsurları”, Akademik Ara$tırmalar Dergisi, Kasım 2005-Ocak 
2006, Yıl: 7, Sayı: 27, s. 29-47.
16 Muhsine Helimo#lu Yavuz, Masallar ve E&itimsel #$levleri, Ürün Yayınları, Ankara 1999, s. 17.
17 Ya"ar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınları, !stanbul 2002, s. 196.
18 Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, Kabalcı Yay. , !stanbul 2000, s. 93-94. 
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&$$rde yer alan “çatalkara” Çorum, Tokat ve Yozgat’ta yet$"t$r$len b$r üzüm çe"$d$d$r. Bedr$ 
Rahm$, söz konusu meyvey$ Çorum’un !sk$l$p kazasında gördü#ü “kuzgun$ kara ve taneler$ üst 
üste, kat kat d$z$l$ b$r üzüm salkımı”ndan  etk$lenerek "$$r$nde kullanır.19 !sk$l$p kales$nde res$m 
yapan "a$r$ çocuklar rahat bırakmazlar. O da çocukları kend$s$nden uzakla"tırmak $ç$n eller$ne 
b$r kâ#ıtla kalem vererek  !sk$l$p’te yet$"en meyveler$n $s$mler$n$ yazmalarını $ster. Çatalkarayı 
onlardan ö#ren$r ve pazarda el$yle koymu" g$b$ bulur.20  

Çatalkara, meyve ve "ıra olarak tüket$ld$#$ g$b$ $"lenerek s$rke ve "arap olarak da tüket$l$r. 
Üzüm suyunun ("arap) $nsanın yaratıcılı#ını arttırdı#ına ve ona tab$atüstü b$r güç verd$#$ne $na-
nılır. Kadınların güzell$#$n$n yıllar geçt$kçe arttı#ını bel$rtmek $ç$n de “"arap g$b$ güzel kadın” 
$fades$ kullanılır.

&$$rde geçen dut, ayva a#acının ç$çekler$ ve mercan da kırmızı renkted$r. D$vân "$$r$nde sevg$-
l$n$n duda#ı, â"ı#ın kanlı gözü ve gözya"ları reng$ dolayısıyla mercana benzet$l$r:

 Resm etm$"em gözümde hayâl$n$ gûy$yâ
 Nak"-ı n$gârı sâgar-ı mercâna yazmı"am
                                        Ahmed Pa"a21  
Türk m$toloj$s$nde güne"$n ve tüm sava" tanrılarının reng$ olan kırmızı, ate"$, hükümdarlı#ı, 

a"kı ve hazzı $fade eder. Gücün, "$ddet$n ve yo#unlu#un sembolüdür. Türkler$n Ortaça#’dan ber$ 
kullandıkları “kırmızı” sözcü#ü aynı zamanda dü#ün ve gerdek reng$d$r.22  

&$$rde “kırmızı” renktek$ unsurların Türk ve Ç$n m$toloj$s$nde uzun ömürlülü#ün, mutlulu-
#un, nesl$n devamlılı#ının ve "ehvet$n s$mges$ olan “kısrak” (genç d$"$ at) kel$mes$yle  b$rl$kte 
kullanılması tesadüf de#$ld$r. Her $k$ unsur da a"kı ve hazzı $fade eder.

Kapanması zor yaraları $y$le"t$rmek $ç$n ve $ç$ndek$ çe"$tl$ v$tam$n ve m$neraller sayes$nde 
c$ld$ güzelle"t$rmek $ç$n kullanılan bal, tatlı olması sebeb$yle "$$rde tasv$r ed$len esmer sevg$l$n$n 
güzell$k unsurlarından b$r$ olarak anılır.

&a$r, “A#aç $sem dalımsın salkım saçak/Petek $sem balımsın a#ulum” mısralarıyla “a#aç-dal” 
ve “petek-bal”dan yola çıkarak sevg$l$s$yle kend$s$n$n b$r bütünün parçaları oldu#unu d$le get$-
r$r.

&$$rler$nde $lg$nç folklor$k ayrıntılara yer veren Bedr$ Rahm$’n$n eserler$nde “ç$ngene”23 mot$-
f$ de d$kkat$ çeker. Bu mot$f, D$vân "$$r$nde farklı "ek$llerde örne#$n Nâbî’n$n beyt$ndek$ g$b$ b$r 
yerg$ $fades$ olarak yer alır:

 Kâ$l$z nâgme-"$nâsânına !stanbul’un
 Ç$#ner a#zında Yahud$ler$ Ç$ngâneler$
                                                       Nâbî
Güzell$kler$yle me"hur olan ç$ngeneler, kend$ler$ne özgü kıyafetler$ ve danslarıyla halk kül-

türünde çe"$tl$ "ek$llerde yer alırlar. Düzyazılarında “!stanbul dey$nce aklımdan köprüler geçer, 
köprünün üstünden b$r ç$ngene kızı geçer.”24 g$b$ $fadelerle onlardan bahseden Bedr$ Rahm$, 
sevg$l$s$ne h$taben yazdı#ı bu "$$r$ndek$ “Karadutum, çatal karam, ç$ngenem”  $fades$yle onun 
esmerl$#$n$ ve güzell$#$n$ vurgulamı"tır.

Bedr$ Rahm$, türkülerde mân$ ve b$lmecelerde de görüldü#ü g$b$ “Karadut”ta ses tekrarların-
dan faydalanır. &$$r$n bütününde “a” vokal$n$n ve “m” konsonantının sık kullanımı ve “Karadu-
tum, çatal karam, ç$ngenem” mısraında görüldü#ü g$b$ “k, t, ç” g$b$ sert konsonantların art arda 
sıralanmasıyla r$tm$ sa#lar:

19 Abdullah Çelik, Bedri Rahmi Eyübo&lu, T.C. Kültür Bakanlı#ı Yayınları, Ankara 1996, s. 12-13.
20 Turan Erol, Bedri Rahmi Eyübo&lu, Cem Yayınevi, !stanbul 1984, s. 81-82.
21 !skender Pala, Ansiklopedik Divân "iiri Sözlü&ü, Ötüken Ne"riyat, !stanbul 1999, s. 270.
22 Çoruhlu, a.g.e. , s. 186-187.
23 Kuzeybatı H$nd$stan’dak$ Bancaras den$len göçmen kab$leden dünyanın çe"$tl$ yerler$ne da#ılan ç$ngeneler, konar-göçer ve 
yerle"$k olmak üzere $k$ gruptur. Konar-göçer olanlar küçük gruplar hâl$nde dola"ırlar ve "eh$r dı"ında kurdukları çadırlarda 
ya"arlar. Kadınlar "ehre $n$p fal bakar, kend$ ördükler$ sepetler$ satarlar. Erkekler $se ızgara, ma"a, ate" küre#$ yaparak satarlar 
ve kalaycılık yaparlar. En çok Trakya ve Marmara bölges$nde ya"ayan yerle"$k ç$ngeneler derme çatma evlerde oturur, ç$çekç$l$k, 
falcılık, kalaycılık, çeng$l$k ve çalgıcılıkla geç$mler$n$ sa#larlar. !stanbul Türkçes$ne yakın b$r d$lle konu"an  ç$ngeneler, kend$ 
aralarında ç$ngenece konu"urlar. Kend$ $çler$nde katı gelenekler$ vardır. Bu geleneklere uymayanları kend$ yöntemler$yle ceza-
landırırlar. Daha gen$" b$lg$ $ç$n bakınız. Alev Sınar, “Yazarlarımızın Gözüyle Ç$ngeneler”, Türk Kültürü #ncelemeler! Derg!s!, Sayı: 
8, !stanbul 2003, s. 143-164.
24 Bedri Rahmi Eyübo#lu, “Ah Bu Çingeneler”, Cânım Anadolu, Varlık Yayınları, !stanbul 1953, s. 106. 
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 KARADUT
 Karadutum, çatal karam, ç$ngenem
 Nar tanem, nur tanem, b$r tanem
 A#aç $sem dalımsın salkım saçak
 Petek $sem balımsın a#ulum
 Günahımsın, vebâl$ms$n.

 D$l$ mercan, d$z$ mercan, d$"$ mercan
 Yoluna b$r can koydu#um
 Gökte ararken yerde buldu#um
 Karadutum, çatal karam, ç$ngenem
 Daha nem olacaktın b$r tanem
 Gülen ayvam, a#layan narımsın
 Kadınım, kısra#ım, karımsın. (s. 109)
&$$rde y$nelenen “kara” sözcü#ü Türk m$toloj$s$nde genell$kle "$ddet, güç, yo#unluk ve ger-

çekl$#$ vurgulamak $ç$n kullanılır.25 Bedr$ Rahm$, “Karadut 2”de de seslend$#$ sevg$l$s$n$n esmer-
l$#$n$ y$nelemelerle vurgular:

 Karam, karam
 Ka"ı karam, gözü karam, bahtı karam (s. 123)
Bedr$ Rahm$’n$n “karam” sözcü#ünü dört kere y$nelemes$ Türk m$toloj$s$nde dört rakamının 

dünyayı s$mgeley$"$n$ de hatırlatır. Dört ana yöne ba#lı olarak dört unsuru (ate", su, hava, top-
rak) $fade eder.26 Böylece "a$r, sevg$l$s$n$ b$r ya"am kayna#ı "ekl$nde tasv$r eder.

“Kara” sözcü#ünün "$$rde “bahtı kara” $fades$yle b$rl$kte yer alması türküler$m$ze yapılan b$r 
göndermed$r:

 Karadır bu bahtım kara,
 Sözüm kâr etm$yor yara
 Sen dü"ürdün ben$ dara. (“Karadır Bu Bahtım Kara”, Ne"et Erta")
Bedr$ Rahm$, “Karadut 2”de de dey$mlere ve $k$lemelere yer vererek halkın konu"ma ve hayat 

tarzını yansıtır: 
 Sıla kokar, arzu tüter
 Ilgıt ılgıt buram buram. (s. 123)

 Netm$" neylem$" nolmu"um.
 Cömerd ırmaklar g$b$ gürül gürül
 Bahtın karı"mı" bahtıma çok "ükür.
 Yunmu", yıkanmı" adam olmu"um (s. 123)
Bedr$ Rahm$, "$$r$nde “sıla kokmak”, “arzu tütmek”, “ekmek elden, su gölden”, “bahtı bahtı-

na karı"mak”, “adam olmak”, “haram olmak” g$b$ edebî d$lde de kullanılan halk söyley$"ler$n$n 
yanı sıra “atlar g$b$ bedava ya"amak”, “k$br$t çöpü g$b$ kırılmak” b$ç$m$nde halk d$l$ne yakın 
orj$nal $fadeler de kullanır.

Bedr$ Rahm$, "$$r$n bütününde “Ka"ı karam, gözü karam, bahtı karam” mısraında görüldü#ü 
g$b$ “k, r” g$b$  konsonantların art arda sıralanmasıyla r$tm$ sa#lar:

 S$gara paketler$ne resm$n$ ç$zd$#$m
 Körpe f$danlara adını yazdı#ım
 Karam, karam
 Ka"ı karam, gözü karam, bahtı karam
 Sıla kokar, arzu tüter
 Ilgıt ılgıt buram buram.
           …

25 Çoruhlu, a.g.e. , s. 183.
26 Çoruhlu, a.g.e. , s. 195.
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 Karam, karam
 Ka"ı karam, gözü karam, bahtı karam
 Sens$z bana canım dünya haram olsun. (s. 123)
Bedr$ Rahm$’n$n eserler$nde duyular öneml$ b$r yere sah$pt$r. Çe"$tl$ konuları ele aldı#ı nes$r-

ler$nde (derg$ ve gazete yazıları) !stanbul’a ve Anadolu’ya sevg$s$n$ d$le get$r$rken özell$kle görme 
duyusuna yer ver$r. &a$r, esk$ adı Sanay$-$ Nefîse Mekteb$ olan Güzel Sanatlar Akadem$s$’nden 
estet$k hocası Ahmed Hâ"$m’$n ve ressamlı#ının etk$s$yle "$$rler$nde renklere d$kkat çekecek ka-
dar fazla yer ver$r. Özell$kle kırmızı ve onun tonlarındak$ renklere veya bu renklerdek$ meyvelere 
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(k$raz, elma, er$k, nar, karpuz) "$$rler$nde yer vermes$n$n sebeb$ folklorun ve Ahmed Hâ"$m’$n 
etk$s$yle açıklanab$l$r. Hâ"$m, çöl $kl$m$n$n yakıcılı#ını, kend$ yalnızlı#ını ve dı"lanmı"lı#ını $fa-
de eden kırmızı reng$n$ "$$rler$nde kullanarak &eyh Gâl$b’$n ve Fransız sembol$stler$n anlayı"ına 
yakla"ır. 

Bedr$ Rahm$’n$n Hâ"$m’den farkı, yerl$l$#$ ve hayran oldu#u Anadolu co#rafyasının renkler$-
n$ eserler$nde yansıtmasıdır. &a$r, “Karadut 2” "$$r$nde s$gara paketler$ne resm$n$ ç$zd$#$, körpe 
f$danlara adını yazdı#ı sevg$l$s$n$ görme duyusundan koklama duyusuna geçerek anlatır:

 Karam, karam
 Ka"ı karam, gözü karam, bahtı karam
 Sıla kokar, arzu tüter
 Ilgıt ılgıt buram buram. (s. 123)

Sonuç
Bedr$ Rahm$, "$$rler$nde ve res$mler$nde hayran oldu#u tab$ata a$t çe"$tl$ unsurları (a#aç, 

meyve, renk)27 halk kültüründen faydalanarak $"lerken kent ya"amının yapaylı#ına kar"ı koy-
mak $ster. 

 Bedr$ Rahm$ Eyübo#lu, halk kültüründe farklı "ek$llerde yer alan çe"$tl$ unsurları “Karadut” 
ve “Karadut 2”de kend$ne özgü b$r "ek$lde kullanarak yen$den üretm$" ve böylece folklor $le gele-
nek z$nc$r$ne eklenm$"t$r. Bu eklenme b$r takl$t düzey$nde kalmamı", tam ters$ne özgünlü#ün yol 
açıcısı olmu"tur. Res$mde ve "$$rde sanat anlayı"ını Anadolu folkloru üzer$ne kuran Bedr$ Rahm$, 
bu yönüyle hem yaratıcı b$r sanatkâr hem de kültür ta"ıyıcısıdır.
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Zaman Serileri Faktör Analizi Yardımıyla 
İMKB İndeksine Yön Veren Değişkenlerin 
İndirgenmesi 

Funda H. SEZGİN*
Elif Özge ÖZDAMAR*

Özet
 Faktör Anal$z$ (FA) ba"ta Sosyal B$l$mler olmak üzere pek çok alanda sıkça kullanılan çok 
de#$"kenl$ anal$z tekn$kler$nden b$r$d$r. FA, b$rb$r$ $le $l$"k$l$ de#$"kenler$ b$r araya get$rerek az 
sayıda yen$ $l$"k$s$z de#$"ken bulmayı amaçlar. Dolayısıyla b$r boyut $nd$rgeme ve ba#ımlılık 
yapısını yok etme yöntem$d$r. Ekonom$k de#$"kenler$ $nceleyen zaman ser$ler$ üzer$nde FA çok 
ba"arılı sonuçlar vermemekted$r. Zaman ser$ler$n$n ver$ yapısı gere#$nce, gözlemler$n ba#ımsız 
olması ve benzer "ek$lde da#ılmaları g$b$ varsayımların sa#lanamaması  neden$yle FA uygunluk 
göstermemekted$r. Zamana ba#lı ekonom$k ver$lerde artan veya azalan  b$r trend ve ser$lerde 
ba#ımlılık vardır. Zaman Ser$ler$ Faktör Anal$z$ (ZSFA), zaman ser$ler$ndek$ g$zl$ faktörler$ müm-
kün oldu#unca az varsayımla  anal$z ederek, bu tür ver$lerde boyut $nd$rgeme amaçlı gel$"t$r$l-
m$" ve öneml$ b$r soruna çözüm sa#lamı"tır.
 Çalı"mada, !MKB genel $ndekse yön verd$#$ dü"ünülen f$nansal ve davranı"sal 24 de#$"ken 
ele alınarak ZSFA uygulanmı"tır. Burada amaç, sözkonusu de#$"kenler açısından boyut $nd$rge-
yerek borsa $ndeks$ üzer$nde etk$l$ de#$"kenler$ b$rle"t$rerek faktörle"mey$ sa#lamak ve erken 
uyarı gösterges$ olab$lecek b$r öncü de#er olu"turmaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Faktör anal!z!, zaman ser!ler! faktör anal!z!, #MKB !ndeks!

Reduction of Variables Affecting ISE with Time Series Factor Analysis                                             

Abstract 
 Factor Analys$s (FA) $s a h$ghly referred, espec$ally $n soc$al sc$ences, mult$var$ate stat$st$cal 
analys$s. It a$ms to expl$c$t new uncorrelated var$ables from a h$gher number of correlated var$-
ables; th$s makes FA a d$mens$on reduct$on and a dependency removal techn$que. FA does not 
have e%$c$ency on t$me ser$es data due to trend, autocorrelat$on problems and $.d.d. assumpt$on. 
T$me Ser$es Factor Analys$s (TSFA) $s an adapt$ve form FA for t$me ser$es. 
  The study cons$sts of an appl$cat$on of TSFA on 24 f$nanc$al and behav$oral var$ables, wh$ch 
a%ect ISE. The ma$n a$m $s d$mens$on reduct$on and to const$tute an early warn$ng $nd$cator 
from the accompl$shed factors.

Key Words: Factor analys$s, t$me ser$es factor analys$s, ISE $ndex

1. Giriş
Faktör anal$z$ (FA), b$rb$r$yle $l$"k$l$ oldu#u dü"ünülen çok sayıda de#$"ken arasındak$ $l$"-

k$n$n anla"ılması ve yorumlanmasını kolayla"tırmak amacıyla kullanılan, de#$"kenler$ daha az 
sayıda temel boyuta $nd$rgeyen çok de#$"kenl$ anal$z tekn$kler$nden b$r$d$r. FA uygulayıcıları, 
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el$nde bulunan çok sayıda de#$"kenden olu"an ver$ kümes$n$, daha az sayıda ve yen$den olu"-
turulmu" de#$"kenler (faktörler) c$ns$nden $fade edeb$lme $mkanına sah$pt$r. Böylel$kle ara"tır-
macı, ele alınan de#$"ken kümes$n$n temel$n$ olu"turan ana faktörler$n neler oldu#unu ve bu 
faktörler$n de#$"kenlerden her b$r$n$ açıklama dereces$n$ bel$rleme olana#ına sah$p olmaktadır. 
Etk$n b$r FA’nın, ver$ kümes$n$ en $y$ "ek$lde tems$l etmes$ ve mümkün oldu#unca az sayıda fak-
törden olu"ması beklen$r. Böylece, yorumlamada kolaylık sa#layab$lecek sonuçlara ula"ılarak 
çıkarımlar daha etk$n b$r s$steme dayalı gerçekle"t$r$lecekt$r.

F$nansal de#erler$ ölçen de#$"kenler$n benzer karakterlerde olmaları, bu de#$"kenler$n aynı 
olgulardan etk$lend$kler$ kanısını do#urdu#undan, FA f$nans uygulamalarında yaygın b$r "ek$l-
de terc$h ed$lmekted$r. F$nansal ver$ kümeler$n$n farklı yapılarda olmaları ve bu alanda FA’nın 
sık olarak kullanılması, ara"tırmacılara ver$n$n yapısına ba#lı olarak de#$"en spes$f$k anal$zler$ 
gel$"t$rme yolu açmı"tır. Barra FA ve Fama-French FA buna örnek olarak göster$leb$l$r.1 

H$sse senetler$, sermaye p$yasasındak$ r$skl$ yatırım araçları olup ekonom$dek$ gel$"melere 
çok çabuk cevap vereb$lmekted$rler. Ülke  ekonom$k ve f$nansal göstergeler$n$n yanı sıra,  dün-
yadak$ gel$"meler ve e#$l$m, h$sse senetler$ $le farklı derece ve yön $l$"k$s$ $ç$nde olab$l$rler. H$sse 
sened$ f$yatları $le genel ekonom$k durum arasındak$ $l$"k$ uzun yıllardan ber$ çe"$tl$ ekonom$ ve 
f$nans uzmanlarının ara"tırmalarına konu olmu"tur. Bazı ara"tırmacılar, ekonom$k ve f$nansal 
göstergeler$n yardımı $le borsa $ndeks$nde meydana geleb$lecek b$r artı" veya azalı"ın önceden 
tahm$n ed$leb$lece#$n$ savunmu"lardır. Buradan yola çıkarak !MKB genel $ndeks üzer$nde etk$l$ 
oldu#u dü"ünülen de#$"kenlere yönel$k ZSFA yöntem$ kullanılmı"tır. Elde ed$len faktörler üze-
r$nden öncü b$r gösterge bel$rlenmes$ hedeflenm$"t$r. Ayrıca, zaman ser$s$ ver$ kümes$ne uygun-
luk gösteren b$r boyut $nd$rgeme s$stem$ öner$lm$"t$r.

2. Zaman Serilerinde Faktör Analizi Uygulamaları
FA, varsayımlarının geçerl$l$#$ durumunda etk$nl$k kazanır. Standart olarak FA, yatay kes$t 

ver$ler$ $ç$n gel$"t$r$lm$" oldu#undan varsayımlarının geçerl$l$#$ yatay kes$t ver$ler$ üzer$nde d$-
#er yapıdak$ ver$ kümeler$ne kıyasla daha kolaylıkla sa#lanır. Zamana ba#lı ekonom$k ver$lerde 
trend$n olması, mevs$msell$#$n bulunması neden$yle dura#an olmama durumu, standart FA’n$n 
varsayımlarını gerçeklemey$ olanaksız kılar. Özell$kle makro ekonom$k ver$, t$p$k olarak artan 
b$r e#$l$m göster$r ve otokorelasyon problem$ vardır. Bu nedenle standart FA’nın ba#ımsızlık ve 
özde" da#ılım varsayımı zarar görmekted$r.2 

Zaman ser$ler$nde FA $lk olarak Catell’$n 19433 ve Catell $le arkada"larının 19474 tar$hl$ ça-
lı"malarında ps$koloj$k b$r ver$ kümes$ üzer$nde P-tekn$#$ adı altında uygulanmı"tır. Bu tekn$k 
l$teratürde P-FA olarak da geçmekted$r. Standart FA’nın zaman ser$ler$ne uygulanması olan 
P-tekn$#$, ver$ kümes$n$n trend etk$s$nden arındırılamaması ve korelasyon matr$s$ yer$ne, çapraz-
korelasyon matr$s$n$n$n kullanılmasından dolayı Anderson5 ve Holtzman6 tarafından ele"t$r$ al-
mı"tır. P-tekn$#$’nde kullanılan çapraz-korelasyon matr$s$; d$nam$k yapının modele aktarılması 
amacıyla gel$"t$r$lm$"t$r ve korelasyon hesabında ba#ımsız de#$"kenler$n yanında determ$n$st$k 
fonks$yonlar da ele alınmı"tır.

P-tekn$#$’n$n ardından, zaman ser$ler$ üzer$nde en öneml$ çalı"mayı 1977 yılında Geweke7 ger-
çekle"t$rm$"t$r. Geweke, zaman ser$ler$ üzer$nde FA’yı, faktörler$n d$nam$k yapısını dah$l etme-
den uygulayab$lm$", fakat kabul ett$#$ kovaryansta dura#anlılık varsayımı neden$yle parametre 
tahm$nler$n$ sadece frekans tanım kümes$ (frequency doma$n) $ç$n gerçekle"t$rm$"t$r.

1 Ruey  S. Tsay, Analysis of  Financial Time Series, John Wiley & Sons Pbc., New Jersey, 2005, s. 477.
2 Robert  Cudeck ve Robert  C.  MacCallum, Factor Analysis at 100: Historical Developments and Future Directions, Routledge Acade-
mic Pbc., New Jersey, 2007, s. 265.
3 R. B. Catell, “The Description of Personality I. Foundations of Trait Measurement”, Psychological Review, 1943, 50, s. 559–594.
4 Cattell, A. K. S. Cattell ve R. M. Rhymer, “P-technique Demonstrated in Determining Psycho-physiological Source Traits in a 
Normal Individual”, Psychometrika, 1947, 12, ss. 267–288.
5 T. W. Anderson, “The Use of Factor Analysis in the Statistical Analysis of Multiple Time Series”, Psychometrika, 1963,  28, s.1-25.
6 W. H. Holtzman, “Methodological Issues in P- Technique”, Pstchometrica, 1973,  38, ss. 593-604.
7 J. Geweke,  “The Dynamic Factor Analysis of Economic Time Series Models,  In D. J. Aigner & A. S. Goldberger (Eds.),  Latent 
Variables in Socio-Economic Models, New York: North-Holland, 1977, s. 365-383.
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D$nam$k Faktör Anal$z$ (DFA), P-tekn$#$’ndek$ sorunları g$dermek amacıyla b$rçok ara"tırma-
cının katkısıyla gel$"t$r$lm$"t$r. DFA, uzay-durum modeller$ne dayanmaktadır ve de#$"kenlerle 
beraber faktörler$n d$nam$k yapısı da modele katılmaktadır. DFA’nın dezavantajı, parametre tah-
m$nler$n$n bel$rlenen d$nam$k yapıya ba#lı olmasıdır. 

Sözed$len yakla"ımlara alternat$f olarak G$lbert ve Me$jer8 tarafından 2005 yılında Zaman Se-
r$ler$ Faktör Anal$z$ (ZSFA) ortaya atılmı"tır. ZSFA, de#$"kenler$n d$nam$k yapısı hakkında b$r 
b$lg$n$n olmadı#ı ya da d$nam$k yapıya ba#lı olmayan b$r model$n kurulması  $stend$#$ durum-
larda uygulanır. D$nam$k yapının modellenmes$ yanlı" olarak yapıldı#ında DFA güven$l$r sonuç-
lar vermez. Uygulayıcı bu konuda hata yapma $ht$mal$n$ gözönüne alarak ZSFA yöntem$n$ terc$h 
edeb$l$r.

ZSFA $le DFA arasındak$ en temel fark, ZSFA’nde ölçüm model$n$n ekonom$k modellemeden 
ayrı tutulması, dolayısıyla d$nam$k yapının modele dah$l ed$lmemes$d$r. ZSFA’nın d$nam$k yapı-
yı modelleyen d$#er yöntem olan P-tekn$#$ne göre farkı $se, trend etk$s$nden arındırılmı" ver$ler 
üzer$ne uygulanması ve daha zayıf varsayımlar altında parametre tahm$nler$ndek$ dura#anlılı-
#ın sa#lanmasıdır.9 

D$nam$k yapının  do#ru bel$rleneb$ld$#$ durumda DFA’nın ZSFA’ya göre daha etk$n olması 
beklen$r, fakat DFA yanlı" b$r d$nam$k modele dayandırılırsa, bu durum ZSFA’nın etk$nl$#$n$ 
arttıracaktır. G$lbert ve Me$jer’$n yaptı#ı s$mülasyon çalı"malarında10, do#ru tanımlanmayan d$-
nam$k model üzer$nden yapılan anal$z$n etk$nl$k kaybının ZSFA’ya göre çok daha fazla oldu#u 
bel$rt$lm$"t$r. Bu nedenle uygulamacıların, d$nam$k model$ tam tanımlayamadıkları ko"ullarda 
ZSFA’yı terc$h etmeler$ yanlı" olmayacaktır.

ZSFA uygulama a"amasında öncel$kle de#$"kenler b$r kez fark alınarak trend etk$s$nden arın-
dırılır. Do#al olarak de#$"kenler$n bazılarında mevs$msell$k gözleneb$l$r fakat de#$"kenlerdek$ 
mevs$msell$#$n faktörlere de yansıtılması amacıyla mevs$msell$k g$der$lmez. E#er ölçüm mode-
l$nden sonra ekonom$k modelleme yapılmak $sten$rse, ZSFA $le elde ed$len faktörlerde bel$rle-
nen mevs$msell$k g$der$ld$kten sonra ekonom$k modellemeye devam ed$leb$l$r.

ZSFA d$#er yöntemlere göre daha az varsayımla çalı"tı#ı $ç$n uygulamada avantajlar $çer$r. 
Normal da#ılım, ser$lerde otokorelasyonun olmaması, ba#ımsız ve benzer da#ılma, kovaryansda 
dura#anlık varsayımlarının geçerl$l$#$ gerekmemekted$r. Ayrıca gözlem sayısının az oldu#u du-
rumlarda etk$n sonuçlar üreteb$lmekte ve bu nedenle çok de#$"kenl$ anal$z tekn$kler$ne öneml$ 
b$r katkı sa#lamaktadır.11 

3. Zaman Serisi Faktör Analizi
T zaman per$yodlu k gözlenemeyen faktör;                                                                            ve M göz-

lenen de#$"ken y$t (t = 1 , ... , T ve $ = 1, ..., M ) olmak üzere,
  
     (1)

"ekl$nde b$r ölçüm model$ oldu#unu varsayalım. Burada    ; M boyutlu katsayı vektörü, B; Mxk 
boyutlu faktör a#ırlıkları matr$s$ ve     ; M boyutlu rassal hata vektörüdür. Bu ölçüm model$n$n 
standart FA’dan farkı, katsayı vektörü $çermes$ ve de#$"kenler$n zamana ba#lı olarak $ndekslen-
mes$d$r. DFA’da ver$ler$n zaman sırası öneml$yken ZSFA’da bu öneml$ olmamaktadır.

Parametre tahm$n$ $ç$n gerekl$ olan ba#ımsız ve özde" da#ılım varsayımı yatay kes$t ver$ler$n-
de ço#unlukla sa#lanab$l$rken zaman ser$ler$nde bu pek gerçekle"mez, ayrıca zorunlu da de#$l-
d$r. E#er                     ser$ler$ otokorelasyonlu fakat sıfır ortalama  (     ) ve sab$t kovaryans (     ) sah$p 

8 Paul D. Gilbert ve Erik Meijer, “Time series Factor Analysis with an Application to Measuring Money”, Research Report: 05F10, 
University of Groningen, 2006, s.1-36. http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeF/2005/05F10/05F10.pdf, [15.09.2010]. 
9 Alessandro Federec$, ve  Andrea Mazz$tell$, “Dynam$c Factor Analys$s w$th STATA”, STATA 2nd Ital$an Users Group Meet$ng, 
2006, s.12, http://www.stata.com/meet$ng/2$tal$an/Feder$c$.pdf,[18.08.2010].
10 Gilbert ve Meijer, a.g.e., s.32.
11 Gilbert ve Meijer, “Money and Credit Factors”, Working Paper No. 2006-3, Bank of Canada, 2006, s.12,  http://www.bankof-
canada.ca/en/res/wp/2006/wp06-3.pdf, [22.09.2010].
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$se;  yt’n$n ortalaması               , kovaryansı $se,                                  olacaktır. Bazı ko"ullar altında, 
y’n$n örnek ortalama ve kovaryansı;                         ‘n$n dura#an tahm$nc$ler$d$r, bundan dolayı 
ençok olab$l$rl$l$k tahm$nc$ler$ de dura#andır. (1) denklem$, daha gen$" b$r "ek$lde,

            (2)
olarak yazılab$l$r.12 Burada      zamana ba#lı katsayı vektörüdür, fakat uygulamalarda  ’nın zaman 
$ç$nde de#$"med$#$ kabul ed$l$r. Benzer "ek$lde faktör a#ırlıkları matr$s$n$n zamana ba#lı olmadı-
#ı varsayılır. Ayrıca de#$"kenler$n b$r$nc$ farkları alınarak dura#anlı#ın sa#landı#ı varsayılmak-
tadır. Farkı alınmı" model,

  ya da           ya da  (3)

               (4)

"ekl$nde göster$l$r. Öncel$kle (1) ve (2) $le bel$rt$len ölçüm model$n$n ve               sab$t katsayı vek-
törünün varoldu#u kabul ed$lerek ZSFA’ nın varsayımları; 

olarak sıralanab$l$r.                                    ser$ler$ndek$ b$r$m kökler varsayımlara uymayab$l$r. Dyt 
fark ser$s$n$n örnek ortalaması,

      
              (5)

kovaryansı $se,

              (6)

$le göster$l$r. Fark ser$s$n$n ortalama ve kovaryansı $ç$n ZSFA varsayımları kullanılarak

           (7)

          (8)

12 Gilbert ve Meijer, a.g.e., s.5.
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oldu#u görüleb$l$r.13

En çok olab$l$rl$l$k tahm$nc$s$, B faktör yükler$,      faktör ve    hata kovaryanslarını tahm$n 
etmek $ç$n örnek kovaryans matr$s$n$ kullanır. Bu tahm$nler, (5) numaralı $fadeden de görülece-
#$ g$b$ örnek kovaryansı olarak SDy kullanıldı#ında dura#an olacaktır. Genel olarak Ledermann 
sınırı (9) numaralı $faden$n sa#landı#ı ko"ulda, 

       
          (9)

   tanımlı olmaktadır. B ve       parametre matr$sler$ standart FA’dak$ g$b$ bazı kısıtlamalar ya da 
bel$rlenen rotasyon yöntem$ $le hesaplanırlar. 

            tahm$nc$ler$ kullanılarak 

            (10)

elde ed$lmekted$r.14 

4. Uygulama
Teknoloj$k $lerleme ve b$lg$n$n yayılma hızındak$ artı"  b$rb$r$nden çok farklı ülkeler$n ken-

d$ $ç p$yasalarına ba#lı olmayan gel$"melerden etk$lenmes$ sonucunu beraber$nde get$rm$"t$r. 
Bu çerçevede  dünyadak$ f$nans p$yasaları 20. yüzyılın sonundan $t$baren b$rb$r$ne yakınla"ma-
ya ba#lamı",  küreselle"men$n hız kazanmasıyla b$rl$kte f$nans p$yasalarının ulusal gel$"meler 
kadar uluslararası hareketlerden de etk$lend$#$ görülmü"tür. Küresel ekonom$yle g$tt$kçe daha 
hızlı bütünle"en Türk$ye g$b$ gel$"mekte olan b$r ekonom$de, f$nansal p$yasa $ndeksler$ arasın-
dak$ b$lg$ aktarımı, bu p$yasaların b$rb$rler$yle bütünle"me dereces$, f$yat ve oynaklık yayılma 
(volat$l$ty sp$llover) etk$ler$, yerel ekonom$n$n g$d$"atı dı"ında farklı f$nans p$yasalarının ya da 
ekonom$k ajanlarının etk$ler$n$n borsanın yönünü etk$lemedek$ gücünün bel$rlenmes$, yatırım 
kararları $ç$n öneml$ b$r noktayı olmaktadır. 

Çalı"mada, !MKB genel $ndeks$ üzer$nde etk$l$ oldu#u dü"ünülen hem f$nansal hem de f$nan-
sal olmayan (davranı" $ndeksler$) 24 adet gösterge 2006.08-2010.07 dönem$ günlük ver$ler üze-
r$nde R programlama d$l$ kullanılarak ZSFA uygulanmı"tır. Burada amaç, !MKB $ndeks$ne yön 
verd$#$ dü"ünülen günlük bazlı de#$"kenler$n faktör skorlarının bel$rlenmes$,  faktörle"men$n 
yapısının ortaya konulması ve $l$"k$ler$n $nd$rgenmes$d$r. Ver$ grubu farklı ülkeler$n de#$"$k $" 
günler$n$ $çerd$#$nden ortak dönemler ele alınarak uygulama gerçekle"t$r$lm$"t$r. Tablo 1. kulla-
nılan de#$"kenler$n l$stes$n$ vermekted$r.

X1 BOVESP Bovespa (BRAZIL)   X13 OIX  CBOE O$l Index
X2 DJC  Dow Jones Comp Index  X14 RTSI Russ$an  RTS Index 
X3 DAX DAX Performance Index (XETRA) X15 USDJPY Dolar/Japon Yen$
X4 E100 Euro Top 100    X16 USDYTL Dolar/Yen$ Türk L$rası
X5 EURUSD Euro/Usd   X17 VXN                 CBOE Nasdaq 100 Volat$l$ty Index
X6 EURYTL Euro/Yen$ Türk L$rası  X18 XAUUSD Altın Ons Dolar F$yatı
X7 FDAX DAX Future   X19 XBANK !MKB Banka !ndeks$
X8 FMEXB MEX BOLSA Future  X20 XU030 Ulusal-30 !ndeks$
X9 FNDX NASDAQ 100 Future  X21 BE500 Bloomberg European 500
X10 FNKX NIKKEI 225 Future   X22 XU100 B$le"$k !ndeks
X11 FSPX S&P 500 Future   X23 EMBI EMBI Plus Spread
X12 MERVAL Argent$na Merval Index (ARGENT) X24 BUX  Budapest Stock Exchange 

13 Gilbert ve Meijer, a.g.e., s. 6-7. 
14 Gilbert ve Meijer, a.g.e., s. 8.
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Tablo1. De#i"ken Listesi 



!lk olarak faktör sayısını bel$rlemek amacıyla özde#erler hesaplanmı"tır. &ek$l 1’de ver$len öz-
de#erler graf$#$nden de görülece#$ g$b$ 3 özde#er 1’den büyüktür. Model kuruldu#unda 3. faktör 
$ç$n a#ırlılıkların yeterl$ düzeyde olmadı#ı görülmü"tür. Bu yüzden 2 faktörlü model kurulmu"-
tur.

  
$ekil 2 Özde#er grafi#i

Tablo 2’de faktörler üzer$nde rotasyon yapıldıktan önce ve ve sonra elde ed$len faktör a#ır-
lıkları ver$lm$"t$r. Rotasyon Gamma de#er$ 0.5 kabul ed$lerek Obl$m$n tekn$#$ $le gerçekle"t$r$l-
m$"t$r. Obl$m$n tekn$#$, özell$kle $l$"k$l$ oldu#u b$l$nen ser$lerde faktör rotasyonu $ç$n kullanımı 
daha yaygın olan Var$max tekn$#$ne göre daha uygundur Faktör a#ırlıkları standartla"tırılmı"tır, 
bu yüzden 0.3’den daha küçük olan a#ırlıklar gözardı ed$lmel$d$r.

Tablo 2’ ye göre Faktör 1; X4, X6, X10, X14, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24’ den 
olu"maktadır. Faktör 2 $se; X1, X2, X3, X5, X7, X8, X9, X11, X12, X13, X15’den olu"maktadır.

        Rotasyondan Önce                 Rotasyonlu
  Faktör 1  Faktör 2    Faktör 1  Faktör 2
X1 0.02649711 0.784321582   -0.09712352 0.86612515
X2 0.094274713 0.289032398   0.06076194 0.301318519
X3 0.359895959 0.555760944   0.32091065 0.541637054
X4 0.039501708 0.006496973   0.04407554 -0.001126907
X5 -0.003511284 0.285747   -0.05042525 0.318332103
X6 -0.060921147 -0.335903641   -0.01504213 -0.360461602
X7 -0.016991682 0.941838007   -0.17239484 1.050385364
X8 0.014179261 0.800684353   -0.11385449 0.886914484
X9 -0.094095581 0.923253856   -0.2574677 1.046024588
X10 0.415350719 0.124119862   0.45437891 0.050175525
X11 -0.107150342 1.010807558   -0.28660406 1.146093957
X12 0.142680666 0.640242939   0.05901913 0.681437625
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        Rotasyondan Önce                 Rotasyonlu
  Faktör 1  Faktör 2    Faktör 1  Faktör 2
X13 -0.081978077 0.815187709   -0.22607033 0.923354979
X14 0.507294898 0.149728237   0.5552659 0.059207096
X15 0.030940503 0.593174917   -0.06099917 0.652738469
X16 -0.164076569 -0.61028187   -0.08833056 -0.643616161
X17 0.104881169 -0.876660513   0.26222216 -0.996518294
X18 0.071047751 0.013336747   0.07900602 -0.000191543
X19 0.305934786 -0.067330004   0.36046785 -0.139486272
X20 1.01726062 -0.048963515   1.17017673 -0.269397435
X21 0.96343907 -0.038840531   1.10704117 -0.246772267
X22 1.017873642 -0.042712106   1.1698617 -0.262578932
X23 0.886388697 0.005320739   1.01183779 -0.181406712
X24 0.438495589 0.278000568   0.45582732 0.216313181

&ek$l 2 rotasyonlu faktörler$n zaman $çer$s$ndek$ hareket$n$ göstermekted$r. E#er ölçüm mode-
l$yle elde ed$len faktörler üzer$nde ekonometr$k b$r model kurulmak $sten$rse, öncel$kle faktör 
ser$ler$ üzer$nde gereken test ve düzeltmeler$n yapılması gerekmekted$r.

 

Faktör sey$rler$ d$kkate alındı#ında, küresel kr$z dönem$n$n p$yasalara olumsuz etk$ler$ bel$r-
g$n b$r dü"ü"le kend$n$ göstermekted$r. Daha sonrak$ dönemde yüksel$" d$kkat$ çekerken 2010 
son üç aylık dönemde yava"lama etk$s$ bel$rlenmekted$r. Toplam 24 de#$"ken 2 faktör altında 
$nd$rgenm$" ve her $k$ faktörde  hem f$nansal hem de  f$nansal olmayan etk$ler karma b$ç$mde 
toplanma gösterm$"t$r. Ele alınan dönem $ç$nde söz konusu de#$"kenler$n b$rb$r$nden ayrı"ma 
etk$s$n$n olmadı#ı ve kar"ılıklı etk$le"$m $ç$nde oldu#u anla"ılmı"tır. Bu durumda yatırım kararı 
alınırken mutlaka yerel ekonom$n$n dı"ında !MKB üzer$nde etk$l$ olan farklı f$nansal ve f$nansal 
olmayan etmenler$n g$d$"atının da gözönüne alınması öner$lmekted$r. Küreselle"me sürec$nde 
f$nansal aktörler$n tam b$r ayrı"ma $ç$nde olması ve ba#ımsız hareket etmes$ güç b$r süreçt$r.
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Tablo 2: Faktör A#ırlıkları

$ekil 2: Faktörlerin Zaman !çerisinde Hareketi



5. Sonuç
FA’ nın temel amacı ver$ kümes$n$ küçülterek daha kolay ve açıklanab$l$r hale dönü"türmek-

t$r. Anal$z sonucunda faktör olarak adlandırılan genel b$r de#$"ken olu"turulur. FA çözümleme-
s$nde do#rudan gözlenen de#$"kenlere dayanarak do#rudan gözlenemeyen faktörler bel$rlen$r. 
Çe"$tl$ uygulama alanlarında gen$" yer bulan FA, zaman ser$s$ özell$kler$ ta"ıyan ver$ t$pler$n$n 
anal$z$nde varsayımların gerçeklenmemes$ sonucunda yeters$z kalmaktadır. L$teratür $ncelend$-
#$nde, yatay kes$t ver$ler$ $ç$n yöntem$n varsayımların sa#lanması $ht$mal$n$n daha yüksek oldu-
#u görülmekted$r. Dura#an olmayan ekonom$k ver$ler $ç$n daha az sayıda varsayımla çalı"ab$len 
ve ayrıca küçük örneklemlerle de etk$n ayrımsamalar yapab$len ZSFA, özelll$kle f$nans sektörü 
alanındak$ çalı"malarda öncel$k kazanmı"tır. Ele alınan de#$"kenler$n d$nam$k yapısının do#ru 
modellenmes$ söz konusu oldu#unda DFA yöntem$ uygunluk göster$rken, ters$ durumlarda ZSFA 
terc$h ed$lmekted$r. Hatta b$rçok uygulayıcı d$nam$k yapının bel$rlenmes$n$ zor b$r adım olarak 
görüp do#rudan ZSFA’nı terc$h etme yoluna g$deb$lmekted$r.

!MKB endeksler$ ve $"lem gören h$sse senetler$n$n f$yatları, d$#er dünya borsalarında oldu#u 
g$b$ ba"lıca üç etmenden etk$len$rler; dünya ekonom$s$n$n durumu ve e#$l$m$, yerel ekonom$n$n 
durumu ve e#$l$m$, sektör/f$rmanın durumu ve performansı. Küresel ekonom$dek$ herhang$ b$r 
gel$"me tüm ülke ekonom$ler$n$ az veya çok etk$leyece#$ g$b$, o ülkedek$ $lg$l$ veya tüm f$rmaları 
da dolaylı veya dolaysız olarak etk$leyecekt$r.

F$nansal $st$krar açısından çe"$tl$ p$yasa argümanları arasındak$ kar"ılıklı $l$"k$ler$ anlama-
nın önem$ ve bu kar"ılıklı $l$"k$ler$n karma"ık yapısının bel$rlenmes$ oldukça öneml$d$r. Bu kap-
samda, p$yasalarda get$r$lerde görülen oynaklı#ın ba#lantılarının kavranması, p$yasa $ç$ ya da 
p$yasalar arasında bula"an "oklardan do#an p$yasa r$skler$nden koruyacak unsurların anla"ıl-
ması, yatırımcılar $ç$n yol göster$c$ olmaktadır.

Çalı"mada, !MKB $ndeks$ne yön verd$#$ dü"ünülen f$nansal ve f$nansal olmayan 24 adet de-
#$"ken $le çalı"ılmı"tır. Burada amaç, $ndeks$n b$r öncü gösterges$ olab$lecek faktörler$ bel$rle-
mek ve b$r erken uyarı s$stem$ yaratab$lecek de#$"kenler$n ayrımsanmasını sa#layab$lmekt$r. 
Sonuç olarak,  bu de#$"kenler 2 faktör altında $nd$rgenm$" ve karma b$r yapıda faktörle"m$"t$r. 
Bu da  f$nansal $l$"k$ler$n ayrı"ma göstermed$#$n$, küreselle"me $le daha da $ç$çe b$r yön $zled$-
#$n$ dolayısıyla, yatırım kararlarında  hem yerel ekonom$ hem de dünya f$nans p$yasalarının ar-
gümanlarının $zlenmes$n$n önem$n$ ortaya koymaktadır. Farklı de#$"ken b$le"$mler$ denenerek 
uygulama $ler$ a"amalara ta"ınab$l$r.

 ZSFA, d$nam$k yapı hakkında kes$n b$r görü" olmadı#ında ya da ekonometr$k model yer$ne 
ölçüm model$ kurulmak $stend$#$nde terc$h ed$leb$lecek b$r anal$zd$r. Varsayımlarının azlı#ı, za-
man ser$ler$ üzer$nde uygulanab$lecek d$#er yöntemlere göre avantaj sa#lamaktadır.
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İdeal Osmanlı Üslûbu Arayışında 
Üç Mimar: Montani Efendi, 
Kemâlettin Bey ve Vedat Bey1 

Arş Gör. Dr. Uğur TUZTAŞI*

Özet
 !lk m$llî olarak Oryantal$st m$mar$ yakla"ımlar yoluyla Osmanlı dünyasına g$rm$" olan tar$h-
selc$l$k, “m$ll$ üslup” meseles$n$ de Avrupa’dan beraber$nde get$rm$"t$r. 19. yüzyılın son çeyre#$, 
Osmanlı-Türk m$mar$s$nde Batılı tarzda e#$t$m veren m$marlık ve mühend$sl$k okullarının açıl-
masına ko"ut olarak “m$ll$ m$mar$” arayı"larının ba"ladı#ı b$r zamandır. Osmanlı-Türk m$mar$ 
kuramının $lk basılı örne#$ olan Usûl-î M$mârî-$ Osmânî (1873) bu zamanda ortaya çıkmı", yer-
l$ tar$hsel m$mar$ ara"tırmaları yabancı m$marlar el$yle de olsa bu dev$rde ba"lamı"tır. Oryan-
tal$zm, her ne kadar m$ll$ m$marlık m$rası dü"ünces$n$ Batılı tarzda üret$m yapmaya ba"layan 
$lk Osmanlı m$marlarının d$kkat$ne sunmu"sa da, b$r m$marlık kuramı olu"turmak yolunda $lk 
adımlarını atan Cumhur$yet’$n m$marları, kend$ler$n$ Türk m$llî m$mar$s$n$n vokabüler$n$ or-
yantal$st ö#elerden tem$zlemek zorunda h$ssetm$"lerd$r. M$mar Kemalett$n, M$mar Vedat Tek 
g$b$ m$marların “Türk” m$marlı#ının özgün unsurlarını kuramsal olarak tanımlama gayret$, bu 
makalen$n konusunu olu"turan $dealle"t$rme olgusunu ortaya çıkarmı"tır. 

Anahtar Kelimeler: !dealle"t$rme, M$llî m$mar$, Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, Montan$ Efend$, 
Kemâlett$n Bey ve Vedat Bey.

In Search of Ideal Ottoman Style of Three Architect: Montani Efendi, 
Kemalettin Bey and Vedat Bey

Abstract 
 Arch$tectural h$stor$c$sm, wh$ch f$rst appeared $n the Ottoman world through Or$ental$st ten-
denc$es, also carr$ed $tself along w$th the problem of “nat$onal style” from Europe. Fourth quar-
ter of 19th century $s start$ng t$me of seek$ng “nat$onal arch$tecture” as a cond$t$on for open$ng 
arch$tecture and eng$neer$ng schools based on western style of educat$on $n Ottoman-Turk$sh 
arch$tecture. “Usul-u M$mar$-$ Osman$ (1873)”, an example of f$rst publ$shed Ottoman-Turk$sh 
arch$tecture theory, appeared at th$s t$me when reg$onal arch$tectural researches carr$ed out, 
even $f done by fore$gner arch$tectures. Although arch$tectural Or$ental$sm drew the attent$on 
of the f$rst Ottoman arch$tects pract$c$ng $n Western fash$on to the nat$onal arch$tectural her$ta-
ge, the arch$tects of the Republ$c, who endeavored to establ$sh a modern Turk$sh arch$tectural 
theory, felt obl$ged to purge the vocabulary of the nat$onal arch$tecture o% of the Or$ental$st ele-
ments.  The attempts of arch$tects l$ke Kemalett$n, Vedat Tek to def$ne the authent$c elements of 
the Turk$sh arch$tecture revealed the $deal$zat$on phenomenon wh$ch const$tutes the subject of 
th$s art$cle.

Key Words: Ideal$zat$on, Nat$onal arch$tecture, Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, Montan$ Efend$, arch$-
tect Kemâlett$n and Vedat.

1 Bu çalı"ma yazarın “Koruma ve Tarihsel Açıdan #dealle$[-tiril-]mi$ “Türk Evi”nin Arkeolojisi: Osmanlı Evinin Fragmanları ve 
Tipolojik Elemanları” adlı doktora tezinin bir bölümüne dayanmaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Haziran 2009. Tez danı"manı: Prof. Dr. !lgi Y. A"kun (Restorasyon Anabilim Dalı).
* Ni#de Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü.
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Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’ (1873) n$n g$r$"$nde “Malûmat-ı Tar$hçe”de, Osmanlı Hanedanının "anlı 
geçm$"$nden bahseder.2 B$r Osmanlı el$t$n$n gözünde kend$ kültürünün hasletler$n$ tems$l eden 
m$mar$, elbette k$ Avrupalı b$r m$marın aklındak$ Oryant $mges$yle b$r de#$ld$r. Öyleyse Montan$ 
Efend$’n$n t$t$z rölövelerle hazırladı#ı bu k$tap,3 aslında Avrupalı eklekt$k m$marların üretmekte ol-
dukları m$mar$ye kar"ı, c$dd$, vakur b$r gerçek Osmanlı Üslûbu olu"turmak, daha do#rusu “Klâs$k” 
Osmanlı üslubunu muhafaza etmek çabası olarak da görüleb$l$r. Bu amaç do#rultusunda, k$tabın 
$lk defa olarak, m$marlık üzer$nde Avrupalıların “ant$k” dönem$ g$b$ etk$s$ olacak Osmanlılara 
a$t b$r ant$k dönem yaratmı" oldu#u, bu sayede yen$ Osmanlı m$mar$s$n$n bu ant$k döneme a$t 
klâs$kle"m$" $dealler$ geçm$"ten çıkararak $lerleyece#$n$n beklend$#$ söyleneb$l$r. Gerç$, Montan$ 
Efend$, Osmanlı Rev$val$zm$ konusunda çel$"k$l$ $fadelerde bulunur.4  Meselâ, $y$ örnekler olarak 
gösterd$#$ Çıra#an Sarayı ve Pertevn$yal Val$de Sultan Cam$s$, açık b$r "ek$lde oryantal$st unsurlar 
$ht$va etmeler$ bakımından, bunların yen$den canlanan Osmanlı m$marlı#ına örnek olarak ver$l-
mes$ Batı’dak$ Klâs$s$st muhafazakârlık anlayı"ından uzaktır.5 Ancak unutmamalı k$ artık b$r m$-
marlık oca#ı veya okulu b$le olmayan Osmanlı Devlet$ $ç$n tam anlamıyla Neo-Klâs$k b$r üslûp $s-
temek $ç$n henüz erkend$r. N$tek$m, daha sonraları Alexandre Vallaury ve Ra$mondo D’Aronco g$b$ 
m$marların devam ett$rd$kler$ oryantal$st d$le kar"ın, Vedat ve Kemâlett$n Bey’ler$n gel$"t$rmeye 
çalı"tıkları m$mar$ d$l, Osmanlı Klas$k üslubunu ça#da" m$mar$ kurgularla gerçekle"t$rme amacın-
da Usul-$ M$mar$-$ Osmanî’n$n söylem$n$n açtı#ı yolun öneml$ b$r noktaya ula"tı#ını göster$r. 

Osmanlı hükümet$n$n görevlend$rmes$yle Mar$e de Launay, Montan$ Efend$, Bo#os &a"ıyan 
Efend$ ve M. Ma$llard’ın ortak çalı"masının ürünü olan Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, 1873’tek$ V$yana 
Uluslararası Fuarı’nın b$r parçasıydı k$ k$tabın ve beraber$ndek$ $k$ çalı"manın6 $çer$k ve söylem-
ler$, m$mar$ düzenleme ve sunulan objeler $mparatorlu#un el$t kes$m$n$n o dönemdek$ k$ml$k ve 
kend$n$ tanıtma anlayı"ının b$r gösterges$ olarak kabul ed$leb$l$r. Osmanlı’yı yöneten el$t tabaka-
nın, hanedanın "anlı “tar$h$n$” referans alan ve vurgulayan dahası b$r ulusal k$ml$k olu"turma 
çabasının b$r sunumu olarak hazırlanan Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, yen$ ortaya çıkan m$marlık tar$h$ 
d$s$pl$n$ normlarına uygun olan “b$l$msel” karakter$ neden$yle de ba"ka b$r öneme sah$pt$r.7  

Ahmet Ersoy’a göre, Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, 1860’larda zaten çok üretken olan güçlü b$r e#$-
l$m$n toparlanmı" met$nsel ürünü olup, Osmanlı m$marlık tar$h$n$n yazımındak$ gel$"$m$nde ve 
Türk-Osmanlı ulusal m$mar$s$n$n ba"langıç evres$nde kes$n b$r met$n olarak durmaktadır.8   Gül-
sum Baydar $se, yo#un ve reformcu b$r toplumsal-s$yasal ba#lamda ortaya çıkmı" olan Usûl-î 
M$mârî-$ Osmânî’n$n, $mparatorlu#u olu"turan çe"$tl$ etn$k ve d$nsel gruplar arasında toplumsal 
tutarlılık sa#lamak amacıyla Osmanlı ulusçulu#unun do#du#u zamana denk dü"tü#ünü bel$rt$r. 
Ayrıca Baydar’a göre, 19. yüzyılın $k$nc$ yarısında Osmanlı tar$h$ üzer$nde yapılan Avrupa-
lı b$l$msel çalı"maların dolayısıyla, soykütü#üne ve kutsal onaya dayandırılmı" olan geleneksel 
tar$h yazımlarının yer$ne, ırka ve etn$kl$#e dayalı yen$ b$r tar$h görü"ünün ben$msenmes$; eser$n 
kısmen, oda#ı !slâm k$ml$#$nden ulusal k$ml$#e kayan yen$ tar$h yazımını yansıtmasında etk$l$ 
olmu"tur.9  

2 Montan$ Efend$, “Mâ’lumât-ı Târ$hçe” (Usul-$ M$’mâr$-y$ Osmân$, 1873). Aktaran: Bülent, Tanju, Tereddüd ve Tekerrür - M!marlık ve 
Kent Üzer!ne Met!nler: 1873-1960, Akın Nalça K$tapları, !stanbul, 2007, s. 15-21.
3 Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’de rölöve ve teknik çizim olmak üzere bulunan 191 adet Plân"’dan 94 tanesi P. Montani’ye, 41 tanesi Bogos 
&a"ıyan’a ve 39 ta¬nesi Fransız Mimar E. Maillard’a aittir. Ayrıca Edirne Selimiye Camisine ait iki çizim Marie de Launay’a aittir. 
Kitaptaki çizimlerden 15 tanesi ise isimsizdir.
4 Nurcan Yazıcı, “Osmanlının İlk Mimarlık Kitabı: Usûl-î M$mârî-$ Osmânî”, Arkitekt Dergisi, Sayı: 2003/4, s. 12-19.
5 “Usûl-î M!mârî-! Osmânî’de ver!len kurallar bütünü, dönem!n ça&da$ yapıları !ç!n b!r uygulama öner!s! n!tel!&!nded!r. Ancak aynı 
yapıtta yen! Türk m!marlı&ı örnekler! olarak sunulan Çıra&an Sarayı ve Val!de Cam!s!’nde ant!k ça&rı$ımlı Osmanlı düzenler!, e$l!k 
eden levhalarda göster!ld!&! $ekl!yle henüz uygulanmamı$tır. Yan!, klâs!k ve klâs!k sonrası Osmanlı m!marlı&ına !l!$k!n bazı ayrıntıla-
rın dı$ında, tek veya çok katlı revaklar yoktur. Buna kar$ılık Val!de Cam!s!’nde yerl! ö&eler!n, R!sale’n!n yansıttı&ı ruha uygun olarak 
“ant!k!ze” ed!ld!&! b!r cephe düzen! vardır.” Turgut Saner, “19.Yüzyıl Yen$ Türk M$marlı#ında Ant$k Anlayı"”, Yapı Derg$s$, Sayı: 211, 
Haz$ran 1999, s. 72.
6 Bu çalı"malar,  Osmanlı topraklarında ya"ayan kadın ve erkek kıyafetler$n$ $çeren, Osman Hamd$ Bey $le Mar$e de Launay tarafın-
dan hazırlanmı" Les Costumes Popula!res de la Turqu!e $le Osmanlı Serg$ kom$syonu üyes$ olan Deth$er tarafından hazırlanan, tar$h$ 
b$nalar ve öneml$ 19.Yüzyıl Osmanlı yapılarını $çeren Le Bosphore et Constan$nople adlı k$taplardır.
7 Yavuz, Sezer, The Percept!on of Trad!t!onal Ottoman Domest!c Arch!tecture as a Category of H!stor!c Her!tage and as a Source of Ins-
p!rat!on for Arch!tectural Pract!ce (1909-1931), Yayınlanmamı" Yüksek L$sans Tez$, Bo#az$ç$ Ün$vers$tes$, Sosyal B$l$mler Enst$tüsü, 
!stanbul, 2005, s. 14. 
8 Ahmet Ersoy, On the Sources of the “Ottoman Rena!ssance:” Arch!tectural Rev!val and !ts D!scource Dur!ng the Abdülaz!z Era (1861-
76) (Osmanlı Rönesansı’nın Kaynakları Üzer!ne: Abdülaz!z Dönem!nde M!mar!n!n Yen!den Canlanması ve Söylem! (1861-76), Yayınlan-
mamı" Doktora Tez$, Harvard Un$vers$ty, 2000.
9 Gülsum Baydar, “Mimarlı#ın Sırtındaki Kültürel Yük”, Çev.: Yurdanur Salman,  doxa dergisi, !stanbul,  Mayıs 2006, Sayı 2, 108. 
Makalenin orijinal basımı için bkz. “The Cultural Burden of Architecture”, Journal of Architectural Education, Mayıs 2004, Cilt 57, 
Sayı: 4, s.19-27.
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Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’n$n Türk m$marlık dü"ünces$ açısından önem$n$ her m$marlık ve sa-
nat tar$hç$s$ vurgulasa da, bu k$tapta yer alan ç$z$mlerle met$nler arasındak$ $l$"k$ye belk$ de 
U#ur Tanyel$’n$n dı"ında vurgu yapan olmamı"tır. Kısacası geçm$"$n m$mar$s$ne a$t unsurların 
ç$z$mlerle, yan$ rölövelerle yen$den üret$lerek bunlara Batı m$marlık gelene#$ndek$ g$b$ b$r an-
lam atfed$lm$" oldu#u ço#unlukla göz ardı ed$lm$"t$r. Tanyel$, bu özell$#$ "öyle $fade etm$"t$r:

“K$tabın met$n kes$m$nde $lk olarak amaç saptanır: Bunun b$r tar$hsel $nceleme oldu#unu, 
ancak hedef$n geçm$"$ anlamakla sınırlı kalmadı#ını görürüz. Asıl erek dünün yapılarını $ncele-
y$p, ç$z$mler aracılı#ıyla yen$den üretmek ve ardından onlardan bugün $ç$n de geçerl$ b$ç$m örün-
tüler$ ve d$zgeler$ çıkarmaktır. K$tabı hazırlayanlar bunun Batı’da özell$kle Ant$k M$marlık $ç$n 
böyle yapıldı#ını, yan$ tek$l olgulardan genelgeçer kural d$zgeler$ ve b$ç$m örüntüler$ne ula"tıran 
b$r yöntem uygulandı#ını b$lmekted$rler. Burada da bunu yapmayı öngörerek, tüm Yen$ Klâs$k ve 
hatta Eklekt$s$st m$marlıkların ardında yatan mantı#ı ülkeye ta"ımaktadırlar”10  

Aslında 18. yüzyılda kısmen görülen, 19. yüzyılda $se a"$kâr hâle gelen Osmanlı m$mar$s$n$n 
geleneksel Praks$s’ten kopma sürec$n$n daha ba"ından $t$baren yabancı yayınlarla $lg$s$ oldu#u 
dü"ünülmekted$r. Lâle devr$ m$mar$s$nde görülen Fransız etk$s$nde 28 Mehmet Çeleb$’n$n Fran-
sa dönü"ünde beraber$nde get$rd$#$ varsayılan k$tapların rolü olab$lece#$n$n dü"ünülmes$ g$b$, 
Batı’nın m$marlık b$lg$s$n$n Osmanlı’ya sadece uygulamacılar de#$l, ç$z$mler yoluyla da geld$-
#$ - $spatlanamasa da- h$ssed$lmekted$r.11 19. yüzyılda Osmanlı ba"kent$ndek$ öneml$ yapıların 
hemen heps$n$n Avrupa kökenl$ m$marlara emanet ed$ld$#$ dü"ünülürse, m$mar$y$ met$nler ve 
özell$kle ç$z$mlerle ö#renm$" ve de ç$z$mlerle dü"ünen bu m$marlar el$yle geleneksel Praks$s’ten 
kopmasının hızlandı#ı, bu devr$ ele alan m$marlık yazınının - açıkça $fade ed$lmes$ne gerek du-
yulmayan - ortak b$r kabulü olarak dü"ünüleb$l$r.12 Bu durumda $lk kuramsal deneme olan Usul-$ 
M$mar$, geleneksel praks$s$n Avrupalıların get$rd$#$ ç$z$mler ve kuramsal dü"ünceler$n etk$s$yle 
yakla"ık $k$ yüzyıl süren çözülümüne cevaben ortaya çıkan b$r yen$den yapılanma çabası olarak 
yorumlanab$l$r. 

Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’de üç öneml$ kavramın $lk defa olarak Osmanlı-Türk m$marlık dü"ün-
ces$ne tanıtıldı#ını görüyoruz. Bunlardan $lk$ m$lletlere has m$marlık üslûplarının (usûl-$ m$’mârî) 
bulundu#u; $k$nc$s$ bu m$mar$ üslûpları bel$rleyen "ey$n m$mar$ bütünü olu"turan parçaların 
(aksâm-ı !n$â!ye) oldu#u; üçüncüsü $se bu parçaların "ek$llenmes$ ve bütüne dönü"türülmes$n$n 
bell$ b$r zamanda tes$s ed$lm$" $deal kuralların, yan$ prens$pler$n (kavâ$d-$ esâs$ye) vasıtasıyla 
gerçekle"t$#$d$r.13 Aslında Avrupa’da yüzyıllardır Klas$k m$mar$ söylem$n$n etrafında döndü#ü, 
style, element, order/canon/pr!nc!ple g$b$ ana konulardır. Öte yandan k$tabın dört ayrı bölümü de 
m$marlı#ın Batı’da kuramsalla"tırılmasının temel araçlarını ve yöntemler$n$ $çermekted$r. Örne-
#$n V$ctor Mar$e de Launay’ın Osmanlı m$marlık tar$h$n$ özetled$#$ k$tabın $lk kısmında, Klas$k 
“kurulu", yüksel$", ve çökü"” dev$rler$ anlatılmı"tır. Eserde, 18. yüzyıl ba"ı m$mar$s$, $lerleyen 
Osmanlı m$mar$s$n$n Batı formlarının bozucu etk$s$14 $ç$ne g$rmes$nden öncek$ son dönem$ 
olarak görülürken Sultan Abdülaz$z devr$ $se b$r yen$den do#u" (Rönesans) devr$ olarak 
tanımlanmı"tır.15 Montan$ Efend$’n$n Osmanlı m$mar$s$n$n Batı etk$s$ altında yozla"masına 
duydu#u tepk$, $lg$nç b$r "ek$lde bu Batılı kavramsalla"tırmayı tamamlar, çünkü Osmanlı Röne-
sansı, Klas$k d$l$n muhafaza ed$lerek gel$"t$r$lmes$ amacını ta"ımaktadır.

Montan$ Efend$’n$n hazırladı#ı $k$nc$ kısımdak$ Osmanlı m$mar$s$n$n temel prens$pler$n$ 
ortaya dökmeye yönel$k çözümlemeler$, gene Avrupa’da zuhur etm$" $deal Klâs$k güzell$kler$ 
ve do#ruları met$n ve ç$z$mler yoluyla çözümleyerek korumaya yönel$k yakla"ımın ben$msen-
m$" oldu#unu göster$r. K$tabın sınıflamacı özell$#$ de Batılı m$marlık yayınlarının özell$kler$ne 
uygundur. Mesela süslemeler$n sınıflandırılıp bunlara has term$noloj$ler$n ver$lmes$ - dü#ün 

10 U#ur Tanyel$, “19. Yüzyıl Türk$ye’s$nde M$mar$ B$lg$ Alanının Yen$den B$ç$mlen$"$”, 19. Yüzyıl #stanbul’unda Sanat Ortamı, 
Sanat Tar$h$ Derne#$ Yayınları, !stanbul, 1996, s. 86.
11 Turgut Saner, “18. Yüzyıl Osmanlı M$marlı#ındak$ Strüktürkırıcı Akım: Rokoko”, Arradamento M!marlık Derg!s!, Sayı: 2008/5, 
s. 110. 
12 Bülent Tanju, 1908-1946 Türk!ye M!marlı&ının Kavramsal Çerçeves!, Yayınlanmamı" Doktora Tez$, !TÜ, Fen B$l$mler$ Enst$tüsü, 
!stanbul, 1999, s. 19-20.
13 Montani Efendi, “Kavâid-i Mi’mâri-yi Osmâniyye Hakkında Mütâlaat” (Usûl-î M$mârî-$ Osmânî, 1873). Aktaran: Bülent,Tanju, 
a.g.e.,  2007,  s. 23.
14 Ersoy, a.g.e., 2000,  s. 256-260. 
15 Ersoy, “The Idea of Revival in Late Ottoman Architectural Discourse”, MAAN 5th International Conferance, !stanbul, Haziran 
2005, s. 29.
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ç$çe#$ mot$f$, kabak ve nohut yapraklarına benzeyen süslemeler g$b$ – çözümlenen ve sınıflan-
dırılan unsurların m$mar$ söyleme kazandırılarak tekrar kullanılab$lmes$ arzusunu $ma eder.16 
Asıl öneml$s$, V$truv$us’un üç ana düzen$nden $lhamla üç klas$k Osmanlı düzen$n$n (mahrut!, 
müstev! ve mücevher!) oldu#unun $dd$a ed$lmes$ ancak Klas$k b$r Osmanlı-Türk repertuar ve ter-
m$noloj$s$ olu"turmak arzusuyla açıklanab$l$r (Res$m 1). N$tek$m Vedat Bey ve G. Monger$’n$n 
ö#renc$s$ olan Ar$f H$kmet Koyuno#lu’nun Ankara’dak$ Etnografya Müzes$’n$n (1925-1928) g$r$" 
port$#$n$n sütün, sütün ba"lıkları ve kemerler$ sank$ Usûl-î M$mârî-$ ’n$n Tarz-ı Mücevher!’y$ an-
latan plân"ından aynen alınmı" g$b$d$r (Res$m 2 ). Sonradan I. M$llî M$mar$ dönem$ olarak adlan-
dırılacak bu dönem$n süsleme $ht$yacının da, $çerd$#$ yüzlerce tezy$nat detayıyla Owen Jones’un 
The Grammar of Ornament (1856), August Rach$net’n$n L’ornament polychrome (1869) ya da Jules 
Bourgo!n’ın Les arts arabes (1873) adlı eserler$yle “rahatlıkla boy ölçü"en b$r n$tel$#e sah$p”17 
olan bu kaynak k$taptan sa#lanmı" olması da kuvvetle muhtemeld$r. Sonuçta, Osmanlı-Türk m$-
marı $lk defa olarak kuramsal b$r yakla"ım net$ces$nde ve yazılı-ç$z$l$ kaynaklar yoluyla m$mar$ 
üret$mde bulunmaya ba"lamı"tır k$ bu b$r $lkt$r. Geçm$"$n rölöveler vasıtasıyla çözümlenmes$yle 
desteklenen, hem “korumacı” hem de $ler$c$ b$r m$marlık, bu sayede $lk defa olarak Türk$ye top-
raklarında bel$rm$"t$r.

Her ne kadar Usul-$ M$mar$, “Klâs$k” b$r Osmanlı m$mar$s$n$n varlı#ını savunuyorduysa da, 
aslında tez$n$n Avrupa’dak$ muad$l$ Klas$s$zm kar"ıtı romant$k-rasyonal$st yakla"ımlardır. S$bel 
Bozdo#an’ın da bel$rtt$#$ g$b$, bu yayının arkasında proto-m$ll$yetç$ b$r tez vardır ve b$r m$lletle 
b$r m$mar$ üslubu özde"le"t$rme e#$l$m$nded$r. Hâlbuk$, Klas$k dü"ünceye has olmayan bu 
yakla"ım, Avrupa’da özell$kle Got$k d$r$ltmec$lerce ortaya atılmı"tır. Avrupa’da Ortaça# m$ma-
r$s$, özell$kle Got$k, b$rçok m$lletçe ulusal b$r de#er olarak ben$msenm$", hattâ bu tür eserler$n 
kavramsal ve f$z$kî olarak korunmasına dah$ bu "ek$lde ba"lanmı"tır. Osmanlı m$marının “proto-
m$ll$yetç$” tepk$s$nde de Avrupalı Got$kç$lerde bel$ren “kend$ m$llet$ne a$t olmayanı ayıklama” 
$ste#$ vardır. 

“M$ll$ M$mar$ Rönesansı, $lkesel olarak, Osmanlı m$marlarının bu kozmopol$t üslûplar kar-
ma"asına verd$kler$ vatanseverce tepk$yd$. Öte yandan, kend$s$ de, geç on dokuzuncu yüzyılın, 
m$marlara ver$len e#$t$mle kurumsal olarak yen$den üret$len aynı eklekt$k ve kozmopol$t m$mar$ 
kültürü tarafından b$ç$mlenm$"t$. Osmanlı canlandırmacılı#ının “modernl$#$”n$n d$#er boyutu

16 Bu konuda bkz. Yazıcı, a.g.e., 2003.
17 Ersoy, a.g.e., 2005,  s. 31.

İdeal Osmanlı Üslûbu Arayışında Üç Mimar: Montani Efendi, Kemâlettin Bey ve Vedat Bey 101

Resim 1: P. Montani tarafından belirlenen Osmanlı mimarisinin üç ayrı yöntemini (mahrutimüstevi-mücevheri ) 
gösteren çizimler (Usul-u Mimari-i Osmanî).Yazıcı 2002: 66.



(b$r$nc$s$, vatansever, protom$ll$yetç$ b$r b$l$nc$n do#u"udur), bu üslubun ortaya çıktı#ı kurum-
sal ve e#$t$msel ortamla $lg$l$yd$. ”18  

M$ll$ M$mar$ Rönesansı denen dü"üncen$n köken$nde bulunan Usul-$ M$mar$, m$ll$ k$ml$#$ 
artık $y$ $fade edemeyen “yozla"mı"” added$len m$mar$ye kar"ı duyulan tepk$ net$ces$nde ortaya 
çıkmı"tır ve ba"lıca amacı Osmanlı k$ml$#$n$ en $y$ "ek$lde vurgulayacak $deal b$r Klas$k Osman-
lı üslubunu ve bu üslûbun $deal b$le"enler$n$ tanımlamaktır.19 Modern Osmanlı dü"ünces$nde 
yen$ f$l$zlenen bu Batılı $dealle"t$rme olgusu ancak yava" yava" "ek$lleneb$lecekt$r. Yukarıda da 
bel$rt$ld$#$ g$b$, Montan$ Efend$ Osmanlı m$mar$s$n$n yozla"masına kar"ı olmakla b$rl$kte, buna 
kar"ın ne yapılması konusunda Osmanlı m$mar$s$ne has bazı m$mar$ ö#eler ve süslemeler$n kul-
lanılması dı"ında b$r f$kre sah$p de#$ld$. Bu sebeple Usul-$ M$mar$ ç$zg$s$nde olan ve M$llî M$mar$ 

18 Sibel Bozdo#an, Modernizm ve Ulusun #n$ası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, Metis Yayınları, !stanbul,  2002, s. 39.
19 Bülent Tanju’ya göre, “Toplumsal yapının bütünüyle farklı düzeylerde anlamsal !l!$k! kurab!len Osmanlı m!marlık prat!&!, bu !l!$-
k!n!n kırılmaya ba$ladı&ı ve toplumsal yapının kend!s!n! yen!den üretme g!zl! gücünü kaybetmeye ba$ladı&ı andan !t!baren, !deal!ze 
ed!lerek farklı b!r ba&lamda ‘yozla$an Osmanlı klâs!k m!marlı&ı’ yorumlarının yolu açılmı$tır.” Tanju, a.g.e., 1999, s. 19-20.
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Resim 2: Üstte Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’den (1873) “tarz-ı mimari-yi mücevheri” çizimleri. Alt sol: Ankara’da Arif Hikmet Koyuno#lu’nun 
yaptı#ı Etnografya Müzesi’nin (1925-1928) giri" porti#inde tarz-ı mücevherinin kullanımı. Alt sa#: Sütun ba"lı#ı detayı.Bozdo#an 2002: 38.



Rönesansı’nın ba"lıca yaratıcılarından olan Alexandre Vallaury b$le, meselâ Düyûn-î Umûm$ye 
!dares$ B$nası (1897), Tıbb$ye Mekteb$ B$nası (1894-1903) g$b$ bell$ ba"lı eserler$nde, t$t$zl$k-
le ayarlanmı" abartmaları bakımından, “egzot$k Oryant” $mges$n$ devam ett$rm$"t$r. Sanay$-$ 
Nef$se’de hocalık yapan Vallaury g$b$, Hendese-$ Mülk$ye’de m$marlık e#$t$m$ veren, M$llî M$mar$ 
Rönesansı’nın b$r d$#er öneml$ $sm$ August Jachmund’un S$rkec$ Garı (1890) b$nası da bu tarz b$r 
eklekt$s$st kompoz$syondur.20 

Hâlbuk$, Vedat Bey ve özell$kle Kemâlett$n Bey, “M$ll$ M$mar$”y$ artık a"a#ılayıcı gelen bu 
Oryant $mges$nden tem$zlemeye çalı"acaklardır.21 !lg$nçt$r, Vedat ve Kemâlett$n Beyler bu ayık-
lamayı yaparlarken b$le Usul-$ M$mar$’dek$ ç$z$mlerden faydalanmı"lardır.22 Gerç$ Vedat Bey’$n 
S$rkec$ Postahane !dares$ (1909) b$nası da bol m$ktarda Klas$k Batı düzen ve kompoz$syonları 
$çermekted$r ama h$ç de#$lse yerel m$mar$ye a$t referanslar Arab$stan veya H$nd$stan’a uzan-
mamaktadır ve bu bakımdan m$llî m$mar$ tanımında b$r düzeltmey$ $çerd$#$ söyleneb$l$r. Onun 
ve Gu$l$o Monger$’n$n Sanay$-$ Nef$se Mekteb$’ndek$ e#$t$m faal$yetler$ net$ces$nde M$llî M$ma-
r$ Rönesansı’nı daha “Türke özgü” b$r "ek$lde yorumlayacak b$r ku"ak yet$"m$"t$r. !ç$nde Tah-
s$n Sermet, Necmett$n Emre ve Sedat Çet$nta" g$b$ $s$mler$n bulundu#u bu ku"a#ın el$nde, 
Kemâlett$n ve Vedat Bey’ler$n ba"lattı#ı M$llî M$mar$ Rönesansı “raf$ne ed$lm$", “Türkle"t$r$lm$"” 
ve yen$ b$r $deoloj$k vurgu kazanarak cumhur$yet dönem$ne (yan$ Ankara’ya ve d$#er Anadolu 
kentler$ne) ta"ınmı"tır”. Bu sayede Osmanlı M$llî M$mar$ Üslubu, Türk M$ll$ M$mar$ Üslûbu’na 
dönü"mü"tür.23 

Osmanlı m$mar$s$n$n olgunla"mı", gel$"m$" b$r Türk m$mar$s$ oldu#una da$r en kuvvetl$ vur-
guyu Ahmet Kemâlett$n Bey yapmı"tır. Vedat Bey’$n aks$ne24 m$mar$ üzer$ne yazmayı $hmal et-
mem$" olan Kemâlett$n Bey, Montan$ Efend$ g$b$ Osmanlı-Türk m$mar$s$n$n b$r takım de#$"mez 
prens$plere (kava!d-! m!mar!) sah$p oldu#unu ve hattâ kuramsal b$r çerçeves$n$n (nazar!ye) ol-
du#unu dah$ bel$rt$r: 

“Asar-ı mevcud$y$ (mevcut eserler$) en büyü#ünden en küçü#üne kadar ka%e-$ teferruat$yle 
mütalaa ve tetebbu ederek mesal$k-$ m$mar$yen$n (m$marlık mesle#$n$n) kava$d ve nazar$yatına 
daha z$yade vukuf hasıl eylemek (kavrayab$lmek) ve yen$ yen$ usül ve kava$de destres (muva%ak) 
olmak kab$ld$r.”25  

Ona göre bu m$mar$n$n de#$"mez $lkeler$n$ anlamak $ç$n onun mükemmel hâle ula"ma-
sındak$ gel$"$m$n$, yan$ tar$h$ anıtları $ncelemek gerek$r; ancak herhang$ b$r anıtsal yapı-
nın "ekl$n$ aynen tatb$k etmek yanlı"tır.26 Kemâlett$n Bey’$n Montan$ Efend$’den ayrıldı#ı en 
öneml$ nokta da budur: Esasen kend$s$ Osmanlı m$mar$s$n$n de#$"mez $lkeler$n$ tesp$t etmey$ 
arzularken Montan$ Efend$ bu m$mar$n$n $lkeler$n$ Batı’nın (“V$gnola’nın”) de#$"mez $lkeler$ne, 
yan$ V$truv$us düzenler$ne uydurmaya çalı"mı"tır.27 Kemâlett$n Bey’$n bu de#$"mez $lkeler$ daha çok 
$n"a tekn$k ve usuller$nden, yan$ yapı kültüründen çıkardı#ını vurgulamak yer$nde olur. Sütunların 
oranları, kemerlerle b$rle"$m "ek$ller$, kare kes$tl$ yapı parçalarının da$resel b$ç$ml$ yapı parça-
larına geç$"$, duvarların, pencere bo"luklarının, kubbeler$n olu"turulma $lkeler$ vs. onun $ç$n 
Selçuklu’dan ba"layarak Osmanlı’da bel$rg$nle"en ve tekâmül eden, Arap, !ran ve B$zans m$mar$ 
kültüründen farklı, Türk’e has b$r m$mar$ kültürünün varlı#ının kanıtlarıdır. Kemâlett$n’$n ya-
"adı#ı dev$rde Osmanlı-Türk m$mar$ ve sanatının b$r Arap, !ran ve B$zans karı"ımı oldu#una,

20 Bu yapıda Jasmund’un kullandı#ı Got$k m$mar$ye has gül pencereler$, o dönemde Avrupa’da Got$k süslemen$n köken$nde 
Kuzey Afr$ka-Arap m$mar$s$n$n oldu#una da$r güçlü b$r kanı olması bakımından de#erlend$rmek gerek$r.  Hatta bu dü"ünce 
Kemaledd$n Bey’$n m$marlık tar$h$ üzer$ne yazılarında da mevcuttur. Bkz. Tekel$; !lk$n, M$mar Kemâlett$n’$n Yazdıkları, &VV 
Yayınları, Ankara, 1997, s. 34.
21 Günkut Akın’a göre anti-oryantalizm biraz daha geç ba"layacaktır:  #kisi de ulusalcı olan I. ve II. Mimarlık üslûpları arasındaki 
e$ik anti-oryantalizmin ba$ladı&ı yerdir. Burada Türk ama $arklı olmayan bir ulusalcı kimlik icat edilmi$tir”. Akın, “Sadece 
Ba"lamı" Bir Proje Olarak 1908 Romantizmi ve Vedat Tek”, Afife Batur (Hzl.), M. Vedat Tek Kimli&inin #zinde Bir Mimar, Yapı Kredi 
Yayınları, !stanbul, 2002, s. 33. Gene de Türk Millî Mimarisi’ne dönü"en Milli Mimari Rönesansı’nın anti-oryantalizmin nüvesini 
ta"ıdı#ı yadsınamaz.
22 Yazıcı, a.g.e., 2003, s.19.
23 Sibel Bozdo#an, a.g.e., 2002, s. 47-48. 
24 Vedat Tek’$n 1931 yılında kaleme alınmı" “!stanbul $kametgâhları” ve “!stanbul’un $marı Meseles$” adlı $k$ kısa yazıdan ba"ka 
yazılı eser$ b$l$nmemekted$r. Akın, a.g.e., 2002, s.  34.
25 Tekeli; !lkin, a.g.e., 1997, s.  47.
26 Tekeli; !lkin, a.g.e., 1997, s.  72.
27 Tekeli; !lkin, a.g.e., 1997, s.  72-73. 
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özgün b$r tarafı olmadı#ına da$r $dd$alar dü"ünülürse,28 onun Montan$ Efend$’n$n süslemeye 
a"ırı vurgu yapan yakla"ımının aks$ne, b$r nev$ rasyonal$st Neo-Got$kç$ler g$b$, m$mar$ $lkele-
r$ daha soyut b$r d$zgede, yan$ akılcı ama güzel strüktürel kurguların soyutlu#unda araması 
man$dardır.29 

28 Osmanlı-Türk m$marlık ve sanatını özgün bulmayanlardan b$r$ de, Got$k rasyonal$zm$n ba"ta gelen $sm$ Eugene-Emmanuel 
V$ollet-le-Duc’tür. Onun bu f$kr$n$ Parv$llé’n$n Bursa’dak$ erken Osmanlı anıtlarının rölöveler$n$ yayınladı#ı k$tabına yazdı#ı 
önsözden ö#ren$yoruz. Léon Parv$llée, Arch$tecture et décorat$on turques au XVe s$ècle, Par$s, 1874.
29 Günkut Akın, Kemâlett$n ve Vedat Bey’ler$n romant$k b$r ku"a#a mensup olduklarını vurgulamı"tır: “Kemâlett!n Bey’!n Usul-ü 
M!mar!-! Osman!’y! ele$t!r!rken !ç!nde yer aldı&ı kuramsal konum, kurulu$undan bugüne Beaux-Arts’a yönelt!len ele$t!r!ler!n konu-
muyla aynıdır […] Onun pe$!nde oldu&u $ey Semper g!b!, do&anın ve kültürün madd! dünyasında, m!marlı&ın tekrar deney!mlene-
b!lmes! !ç!n gerekl! araçları bulup ortaya çıkarmaktır: !kl!m, ya$am ko$ulları, alı$kanlıklar ve yapı malzemes!. Kemâlett!n Bey’!n bu 
söylem! Avrupa romant!zm!yle b!re b!r örtü$ür…” Akın, a.g.e., 2002, s.  32.
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Res!m 3: Mahmut &evket Pa"a Kabr$. Tekel$, !lk$n 1997: 288.                    



Kemâlett$n Bey’$n Vakıf Hanları, Har$kze-degân Apartmanı, Gaz$ Terb$ye Enst$tüsü g$b$ çok 
öneml$ b$nalarında, modern $ht$yaçların do#urdu#u mekânlarda Türk üslûbunu gerçekle"t$reb$l-
mek $ç$n bu kuramsal yakla"ıma ba#lı kaldı#ını görüyoruz. Ancak onun tar$hselc$ b$r yakla"ımla 
kurgulamı" oldu#u bu kuramın en saf hal$n$, $"levsel karma"ıklı#ı olmayan b$r yapıda, Mahmut 
&evket Pa"a Kabr$’nde (1913) buluyoruz (Res$m 3). Kemâlett$n Bey, Selçuklu yapılarında tek ba-
"ına duran (münfer!d) sütunların olmadı#ını, bunun Osmanlı m$mar$s$nde yerle"m$" oldu#unu 
bel$rtm$"t$r.30 Bu anıtın öndek$ $k$ ta"ıyıcı aya#ı $k$ sütundur ve üstünde bulunan kare kes$tl$ 
kemer üzeng$s$ne mukarnaslı (!skalakt!t) sütun ba"lıklarıyla ba#lanırlar. Arkadak$ ta"ıyıcılar 
Selçuklu ve erken Osmanlı eserler$nde oldu#u g$b$ payelerden $barett$r. Da$re kes$tl$ kubbe, b$r 
kare olu"turan alttak$ ta"ıyıcı çerçeveye $çte pandant$f, dı"ta $se gene mukarnaslarla ba#lanır. 
Süsleme $se dı"arıdan çok $çer$ye has b$r unsurdur. Kısacası bu yapı, Türk’e has m$mar$n$n en 
hal$s özell$kler$n$ $fade edecek "ek$lde tasarlanmı"tır.

Kemâlett$n Bey, 19. yüzyılın ba"ında ortaya çıkmı", tar$hselc$, m$ll$yetç$ ve rasyonal$st Avrupa-
lı m$mar t$p$ne uygundur. Onun Türk üslubunun de#$"mez $lkeler$n$ tesp$t etmek amacıyla tar$h$ 
eserler$ $ncelem$" oldu#u malumdur. O, bu eserler$n korunması gerekt$#$n$ da$ma vurgulamı" 
ve hatta restorasyon faal$yetler$nde de bulunmu"tur.31 Onun $ster m$mar$n$n $lkeler$n$ tesp$t et-
mek, $sterse b$r restorasyon gerçekle"t$rmek $ç$n hazırladı#ı rölöveler (Res$m 4), Batılı çözüm-
lemec$ kuramsal yakla"ımın $lk defa olarak b$r Türk m$marının m$mar$ prat$#$n$ yönlend$rm$" 
oldu#unu ortaya koyar.32 M$marlık tar$h$n$ b$r gel$"$m ve tekâmül etme sürec$ olarak algılayıp 
onun $deale ula"an noktasından $t$baren temayüz eden $lkeler$n$ tesp$t etmek, ben$msemek ve 
bunları ça#da" uygulamalarda tekrar kullanarak devam ett$rmek olarak yorumlayab$lece#$m$z 
bu tutum, Batılı $dealle"t$rme olgusunun muhafaza ed$c$ yönünün son dönem Osmanlı m$mar-
larınca $y$ce kavranmı" oldu#unu göster$r. Bu $dd$aya b$r d$#er del$l olarak Kemâlett$n Bey’$n 
modern Batılı b$r kavram olan “Tar$hî Anıt” anlayı"ını tamamen ben$msem$" olmasıdır. Kend$s$ 
çe"$tl$ yazılarında $mar hareketler$ ve $lg$s$zl$k sonucu yıkılan veya zarar gören tar$h$ m$mar$ 
eserlerden üzüntü ve acımayla bahseder.33 Bu bakımdan da Kemâlett$n Bey’$n m$mar$ anlayı"ını, 
V$ollet-le-Duc’ün kar$yer$yle özde"le"t$reb$lece#$m$z, ça#da" b$r m$mar$n$n nüves$n$ olu"turmak 
adına $dealle"t$r$len m$mar$ unsurların özgün olarak bulundu#u eserler$ korumaya, onarmaya 
yönel$k romant$k-rasyonal$st yakla"ımlara denk dü"tü#ünü söyleyeb$l$r$z. Onun sayes$nde ta-
r$hselc$ $dealle"t$rme olgusunun Cumhur$yet m$marlı#ının söylem$ne de aktarıldı#ını söylemek 
abartı sayılmaz. 

30 Tekeli; !lkin, a.g.e., 1997, s.  47.
31 Kemâlett$n Bey’$n tam$rat ve restorasyon çalı"maları "unlardır: Yen$ Cam$ tam$ratı; Sultan Ahmet, Fat$h ve Ayasofya küll$ye-
ler$; 1922-1925 yıllarında Mesc$d-$ Aksa ve Hazret$ Ömer Cam$ tam$ratıdır. Tekel$; !lk$n, a.g.e., 1997, s.  246. 
32 Kemâlett$n Bey’$n Mesc$d-$ Aksa Cam$’ne a$t rölöveler$ mevcutsa da Türk eserler$ne a$t rölöve ve esk$zler mevcut de#$ld$r. 
Ancak kend$s$, meselâ Kütahya’da ah"ap b$r cam$n$n ölçülü ç$z$m$n$ yaptı#ından bahsed$yor.. Tekel$; !lk$n, a.g.e., 1997, s.  65.
33 Bu konuda bkz. Nur Altınyıldız, Tarihsel Çevreyi Korumanın Türkiye’ye Özgü Ko$ulları (#stanbul 1923-1973), Yayınlanmamı" 
Doktora Tezi, !TÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, !stanbul, Kasım 1997, s.  23-31.
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Resim 4: Üstte Usûl-î M$mârî-$ Osmânî’den (1873) “tarz-ı mimari-yi mücevheri” çizimleri. Alt sol: Ankara’da Arif Hikmet Koyuno#lu’nun 
yaptı#ı Etnografya Müzesi’nin (1925-1928) giri" porti#inde tarz-ı mücevherinin kullanımı. Alt sa#: Sütun ba"lı#ı detayı.Bozdo#an 2002: 38.



Öte yandan artık “k$ml$k” ve “üslup” meseleler$ neden$yle son derece öneml$ hâle gelm$" olan 
tar$hsel m$mar$ çözümlemeler$ -rölöve- de ancak bu tekn$klerle mümkün olab$l$rd$. 1882’de faa-
l$yete geçen ve Vedat Bey’$n hocalık yaptı#ı Sanay$-$ Nef$se Mekteb$ $le 1883’te faal$yete geçen ve 
Kemâlett$n Bey’$n ders verd$#$ Hendese-$ Mülk$ye Mekteb$’nde plan, kes$t ve görünü"ün m$marlık 
e#$t$m$n$n en temel unsurları olarak ö#ret$ld$#$n$ söyleyeb$l$r$z. Öyle k$ Vedat Bey’$n de restoras-
yon çalı"maları $ç$n rölöve çalı"maları yaptı#ı b$l$n$yor34 (Res$m 5-6). Belk$ de Roma’da rölöveler 
ve rest$tüsyonlar yapmı" olan Ecole des Beaux-Arts e#$t$ml$ bu m$marın yaptı#ı b$nalarda bu tarz 
etütler yapmı" oldu#unu görmektey$z (Res$m 7). Kemâlett$n Bey’$n tekn$k açıdan oldukça $ler$c$ 
uygulamalarında tar$hselc$ Romant$s$zm’$, daha önce de bahsed$ld$#$ g$b$ Oryantal$zm’den fark-
lı olarak Neo-Klâs$k, hatta daha da çok Neo-Got$k $deal$zme yakın olması bakımından b$r $lkt$r. 
Her ne kadar Vedat Tek $ç$n de aynı "eyler söyleneb$l$rse de, bu m$marın üslupsal modalara daha 
yakın olu"u, onun M$ll$ M$mar$ tarzı yapılarını Kemâlett$n Bey tarzı b$r $deal$st Romant$s$zm’den 
ayırmaktadır. Özell$kle S$rkec$ Postanes$ b$nasının eklekt$k yapısı göz önüne alındı#ında, bu m$-
marın Ecole des Beaux-Arts kültüründen ne kadar çok beslend$#$ anla"ılab$l$r.35  

34 Vedat Tek’in kapsamlı restorasyon çalı"maları ve rölöveleri için bkz. Gül Cephanecigil , “Tüm Çalı"maları”, Afife Batur (Hzl.),  
M. Vedat Tek: Kimli&inin #zinde Bir Mimar, Yapı Kredi Yayınları,  !stanbul, 2002, s. 323-381. 
35 Günkut Akın, Vedat Tek’$n tar$hselc$l$#$n$ Beaux-Arts cephec$l$#$ne ba#lamaktadır: “[Jul!en] Guadet, Beaux Arts’da Vedad 
Tek’!n ö&renc! olarak bulundu&u döneme rastlayan 1894 yılında, Kuram ve Estet!k Kürsüsü’nün ba$ına get!r!lm!$ ve okulun gelenek-
sel kanonunu açıklayan dört c!ltl!k b!r k!tap yazmı$tır. E&!t!m amacıyla kaleme alınmı$ olan bu k!tap açısından, tar!h artık yalnızca 
b!r üslûplar katalogudur”. Akın , a.g.e., 2002, s. 51. 
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Resim 5: Vedat Tek’in !stabl-i Amire Tamiratı ke"fine ait çizim.
Resim 6: Vedat Tek’in Beylerbeyi Sarayı Ahır onarımı çizimi. Batur (haz.) 2002: 110.

Resim 7: Vedat Tek’in Postahane Binası ve ayrıntı etütleri. Batur (haz.) 2002: 90.



Sonuç
Osmanlı !mparatorlu#u’nun son zamanlarında Levanten Osmanlı m$marlarının akadem$k 

çalı"maları net$ces$nde do#an ve Türk m$marlarının el$nde Modern Türk Cumhur$yet$’n$n m$ll$ 
üslubuna dönü"en M$ll$ M$mar$ Rönesansı, Ankara’dan ba"layarak Türk$ye’n$n bell$ba"lı kent-
ler$ne hızlı b$r "ek$lde yayıldıktan sonra, Avrupa’dak$ Modern m$mar$ hareketler$n$n de etk$s$yle 
b$rdenb$re sönecekt$r. M$mar$ prat$#$ Batılı kuramlara oturtmaya yönel$k bu $lk te"ebbüsün ba-
"arısının yanında, bütün bu gel$"mey$ tet$kleyen Usul-$ M$mar$-$ Osmanî g$b$ b$r akadem$k çalı"-
manın b$r daha gerçekle"t$r$lmem$" olması $lg$nçt$r. Görünen o k$ b$r kere meyve verd$kten sonra 
m$mar$ dü"üncey$ benzer b$r kuramsal yakla"ımla etk$lemeye, yönlend$rmeye yönel$k b$r g$r$"$-
me gerek görülmem$", yan$ kuramsal dü"ünce b$r gelene#e dönü"mem$"t$r. Her ne kadar Türk$-
ye co#rafyasındak$ tar$h$ anıtların $ncelenmes$ ve rölöveler$n$n çıkarılması g$derek b$r d$s$pl$ne 
dönü"mü"se de, Montan$ Efend$’n$n yaptı#ı g$b$ bu çalı"malardan kuramsal b$r temel olu"turma 
gayret$ $hmal ed$lm$"t$r. Net$cede Avrupa’dan gelen m$marların M$llî M$mar$ Üslubu’na get$rd$k-
ler$ ele"t$r$ler$n kar"ısında, artık sadece geçm$"$n köhnem$" yapılarının takl$d$ g$b$ algılanacak 
olan yapılar olacak, onları destekleyecek met$nler bulunmayacaktır. Ancak 19. yüzyılın sonunda 
ba"layan bu kuramsal yakla"ım, Batılı m$marların çok akt$f oldu#u 1930 ve 1940’lardan sonra bu 
sefer “Türk ev$” odaklı olmak üzere tekrar do#acak ve yo#un rölöve çalı"malarıyla desteklenen 
b$r ba"ka çözümlemec$ akadem$k yakla"ım yen$ b$r “M$llî M$mar$” f$kr$n$n temel$n$ atacaktır.
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Göç ve İnsan Hakları 

Murat URK*

Özet
 Bu makalede göç olgusu $nsan hakları çerçeves$nde $ncelenm$"t$r. Göç süres$nce ya"anan $n-
san hakları $hlaller$ ve göç sonrası kar"ıla"ılan sorunlar $rdelenmeye çalı"ılarak, çözüm öner$ler$ 
sunulmu"tur.

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, $nsan hakları.

Migration and Human Rights

Abstract 
 In th$s art$cle the fact of $mm$grat$on has been exam$ned $n the frame of human r$ghts. Sug-
gest$ons fort he solut$on of problems (that are) w$th the $n fr$ngement of human r$ghts $n the 
process of $mm$grat$on and post-$mm$grat$on have been o%ered.

Key Words: M$grat$on, m$grants, human r$ghts.

Giriş
 Göç olgusu üzer$ndek$ dü"ünceler bazen b$rb$r$yle örtü"mekle b$rl$kte, bazen de farklılıklar 
göstermekted$r. Bazen de göç, suç, güç (kuvvet), ekonom$k hareketl$l$k ve bereket olarak de#er-
lend$r$lm$"t$r. Göçün s$yasal, ekonom$k ve de çevreyle $lg$l$ nedenlerden kaynaklandı#ını $ler$ 
sürenler ço#unluktadır. Göç, b$r mecbur$yetten $ler$ gelmekte, g$tt$#$ yere yen$ sorunlar get$rmek-
te ve bazen de katkıda bulunmaktadır. 
 Göç, sadece bas$t b$r yer de#$"t$rme olayı de#$ld$r. Göçmen$n g$tt$#$ yerdek$ gereks$n$mler$, 
toplumla bütünle"mes$, ger$de bıraktıkları ve yen$ kazandıkları arasındak$ denge kurma çaba-
sıyla tam b$r $nsan fenomen$d$r. Bu yönler$ göçü, $nsan$ b$r olgu hal$ne get$rmekted$r.
 !nsan$ b$r olgu olu"undan dolayı $nsanın ve çevres$n$n ortak sorunu ve hatta umududur. B$r-
le"m$" M$lletler ve Uluslararası Af Örgütü’ne göre $se b$r ‘hak’tır.  Bu noktada $nsan haklarıyla 
$l$"k$s$ ba"lar.
 Bu çalı"manın amacı, $nsan$ b$r olgu olan göçü ve $nsan haklarını açıklayarak, aralarındak$ 
$l$"k$n$n boyutlarını ortaya çıkarmaktır.

1. Göç

1.1. Tanımı

 Genel b$r $fadeyle göç, b$reyler$n ve a$leler$n ya"adıkları yerden herhang$ b$r nedenle ayrıla-
rak ba"ka b$r yerle"$m b$r$m$ne g$tmeler$ ve orda ya"amlarını sürdürmeler$ olgusudur.
 Bas$t olarak co#raf$k bölgeler/ $dar$ alanlar arasında yapılan yer de#$"$kl$kler$ "ekl$nde 
tanımlanab$l$r.1 

* T.C. Maltepe Ün$vers$tes$, Sosyal B$l$mler Enst$tüsü, !nsan Hakları Anab$l$m Dalı
1 Turgay Ünalan, ‘Türk$ye’de $çgöçe $l$"k$n ver$ kaynaklarının de#erlend$r$lmes$’, Türk!ye’de #çgöç, Türk$ye Ekonom$k ve Toplum-
sal Tar$h Vakfı, !stanbul, 1998, s. 91. 
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 Göçün toplumsal ve ekonom$k de#$"$mlere katkıda bulunan b$r etken olma durumu da var-
dır. Bu yönüyle $se göç b$r sonuçtur.2 
 1950 yılları önces$nde nüfus konuları toplumsal yönet$m pol$t$kaları $ç$nde yer almaya ve 
tanımlanmaya ba"lanmı"tır. Bu sürec$n b$r sonucu olarak göç konusu ayrı b$r $nceleme alanı 
olarak d$kkatler$ üzer$ne çekm$"t$r.
 Göç hareketler$, sebepler$ ve n$tel$kler$ açısından ele alındı#ında farklı "ek$llerde sınıflandı-
rılab$lmekted$r. 
!k$ çe"$t göç vardır. Bunlar;
1- !çgöç: Ulusal sınırlarda gerçekle"en göçlere den$r. !çgöçler, ‘yerle"me amaçlı göçler’ ve ‘mev-
s$ml$k göçler’ olarak $k$ kısımda $ncelenmekted$r. Bu yer de#$"t$rme hareket$ sırasında ülke nü-
fusunda herhang$ b$r de#$"me söz konusu de#$ld$r.
2- Dı"göç: Ulusal sınırların ötes$ne ta"an göçlerd$r. Dı"göçler, $k$ ba"lık altında $ncelenmekted$r. 
Bunlardan $lk$ olan ‘zorunlu göç’, bölgede ya"anan sorunlar ya da ko"ulların yeters$zl$#$ nede-
n$yle, k$"$ler$n kend$ $ste#$ dı"ında bölgey$ terk etmes$ sonucu gerçekle"$r. D$#er$ $se ‘gönüllü göç’ 
tür. Bu göçte b$rey$n kend$ hesabına göre, faydayı en üst düzeye çıkarma çerçeves$nde göç etmes$ 
söz konusudur.3 
Zorunlu göçler$n üç temel sebeb$ vardır. Bunlar:
a- Çatı"malar,
b- Kalkınmı"lık düzey$n$n yeterl$ olmaması,
c- Do#al "artlar ve afetlerd$r.
Buradan hareketle göç edenler$ kaçkınlar, sı#ınmacılar, $çgöçe zorlananlar, do#al "artlar ve afet-
ler neden$yle yerler$nden ed$lenler, $st$smar amaçlı göçmenler g$b$ gruplara ayırmak mümkün-
dür.

1.2. Nedenleri

 Dünyada ve ülkem$zdek$ göçün çok farklı nedenler$ olmakla b$rl$kte ana nedenler$n$ a"a#ı-
dak$ g$b$ sıralamak mümkündür. Bunlar;
 Ekonom$k nedenler; $" aramak, gel$r yeters$zl$#$, $" olanaklarının olmaması, b$r$k$m yapmak 
ve daha $y$ ya"am sev$yes$ne ula"maktır.
 A$lev$ nedenler; ebeveyn$n yanına g$tmek, e"$n yanına g$tmek, ebeveyn$n/ e"$n tay$n$, $" de-
#$"$kl$#$ ve ebeveyn$n göç etmes$d$r.
 B$reysel nedenler; evl$l$k, e#$t$m, tay$n/ $" de#$"$kl$#$, emekl$l$k.
 Güvenl$k nedenler$; can-mal güvenl$#$ne $l$"k$n kaygı, yerle"$m yer$n$n bo"altılması ve terör 
nedenl$ye ya"anan baskılar olarak sıralanab$l$r.
 En genel ve öneml$ göç sebeb$ olarak; bölgeler veya ülkeler arasındak$ sosyo-ekonom$k fark-
lılıklar göster$lmekted$r. Bu durum l$teratüre ‘köyler$n (kırsalın) $t$"$-kentler$n çek$"$ olarak g$r-
m$"t$r. Bu nedenler öncel$k açısından kend$ aralarında de#$"$kl$kler gösterd$#$ tesp$t ed$lm$"t$r. 
B$r dönem boyunca güvenl$k yüzünden yapılan göçler a#ır basarken, b$r dönemde a$lev$ ya da 
b$reysel nedenler ön planda olmu"tur. Ancak tüm zamanların en çok ra#bet gören göç nedenler$ 
arasında ekonom$k nedenler$n hep üst grubu olu"turdu#u gözlemlenm$"t$r. Neden göç ett$n so-
rusuna en son ver$len yanıtta ekonom$k nedenler d$yenler$n oranı %70 olmu"tur.4 

1.3. Göçün Neden Olduğu Sorunlar

 Göçler$n olumlu yönler$n$n yanında beraber$nde get$rm$" oldu#u sorunlar da vardır. Özell$k-
le yen$ ta"ınılan bölgede/ kentte b$r takım sorunların kayna#ı olmaktadır. Göç neden$yle ortaya 
çıkan gecekondula"ma ve konut kal$tes$nde dü"me, ula"ım sorunları, $st$hdam, n$tel$kl$ $" gü-
cünde yeters$zl$k, düzens$z gel$r da#ılımı, "$ddet, suç oranlarında artma, e#$t$m, sa#lık, çevre,

2 Ahmet !çduygu, Turgay Ünal, ‘Türk$ye’de $çgöç: sorunsal alanları ve ara"tırma yöntemler$’, Türk!ye’de #çgöç, Türk$ye Ekonom$k 
ve Toplumsal Tar$h Vakfı, !stanbul, 1998, s. 38.
3 Kerem Karabulut, ‘Do#u Anadolu ve Erzurum’dak$ Göç Olgusu ve Kârın Göçe Etk$s$ Üzer$ne B$r Uygulama’ DS# Su Forumu H!d-
roloj!s! Sunumu, Erzurum, http://www.ds$.gov.tr/duyuru/.../Kar%20H$droloj$s$%20göç%20sunu.ppt, Erzurum, 2008. 
4 KONDA, ‘Biz Kimiz? Toplumsal Yapı Ara"tırmasında Göç Olgusu’,  http://www.konda.com.tr (15.01.2009). 
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kültür, sosyal sorunlar, ye"$l alanların ve d$nlenme alanlarının olmaması ya da yeters$zl$#$ $le alt 
yapı sorunlarıyla kar"ı kar"ıya bulunmaktadır. Dü"ük sosyo-ekonom$k hayat "artları, çözülmeye 
yüz tutan toplumsal yapı, parçalanmı" a$leler, kent$n caz$bes$ne kapılıp ev$n$-e"$n$ $hmal eden 
bu yüzden bo"anan anne-babalar, çalı"an, çalı"mak sorunda kalan çocuklar, a$le-$ç$ "$ddet, e#$-
t$ms$zl$k, b$lg$s$zl$k/ cehalet buralarda ya"ayan $nsanların ortak sıkıntılarıdır.5  
Göçün neden oldu#u sorunları ba"lık olarak $nceleyecek olursak;
1- Konut kal$tes$ ve gecekondula"ma,
2- Ula"ım ve alt yapı sorunları,
3- Ekonom$k sorunlar ($st$hdam, n$tel$kl$ $"gücünde yeters$zl$k, düzens$z gel$r da#ılımı),
4- &$ddet ve suç oranlarında artı",
5- Sa#lık ve e#$t$m h$zmetler$nde yeters$zl$k,
6- Çevre sorunları, 
7- Sosyal ve kültürel sorunlar,
olarak sıralamak mümkündür.

1.3.1. Konut Kalitesi ve Gecekondulaşma
 Ülkem$z g$b$ gel$"mekte olan ülkelerde göçün ba"ladı#ı dönemde devlet, barınma $ht$yacına 
çare olacak, düzenl$ kentle"mey$ tem$n edecek sa#lıklı çözümler üretmekte gec$km$"t$r. 
 Kent merkezler$ ve çevres$ndek$ araz$ler$n devlet haz$nes$, $l özel $dares$ ve beled$yeler tara-
fından h$maye ed$lmes$ne ra#men araz$ler$n $fraz ve $mar çalı"maları zamanında yapılamamı"-
tır. 
 Sonuç olarak kentler$n bu denl$ düzens$z yapılanmasındak$ suçun büyük kısmı, ne yazık k$ 
resm$ makamlara a$tt$r. Resm$ makamlar, ya"anan yo#un göçlere kar"ı b$r taraftan hazırlıksız 
yakalanmı"lar, d$#er yanda da sorunlarla bo#u"malarına ra#men sonuç alınab$lecek çözümler 
üretemem$"lerd$r. Düzenl$, altyapısı tamamlanmı", sınırları bel$rlenm$" yerle"$m alanları tahs$s 
ed$lmeyen k$tleler, öncel$kle haz$ne araz$ler$n$ $"gal etm$"ler, ardında da $mar ve $frazı yapıl-
mamı", h$ssel$ araz$ler$ f$$l$ bölünmelerle aralarında taks$m etm$"lerd$r. Sonrasında da yol, su 
elektr$k vb. altyapı h$zmetler$nden nasıl faydalanılaca#ını hesaba katmadan gel$"$güzel ve kaçak 
yaptıkları gecekondulara yerle"m$"lerd$r. 
 Ba"langıçta $ht$yaca b$naen yapılan bu gecekondular da zamanla bell$ k$mseler$n el$nde gel$r 
kapısı olmu"tur.6 Bunun da ötes$nde b$rkaç kez s$yas$ mülahazalarla çıkarılan $mar aflarıyla da 
kentler$n dokusunu yıpratan, bu f$$l$ durum me"rula"tırılmı"tır.

1.3.2. Ulaşım ve Alt Yapı Sorunları
 Yo#un göç alan bölgelerde artan nüfus kar"ısında yerel yönet$mler ula"ım ve alt yapı h$zmet$ 
vermekte sıkıntılar ya"amaktadır. Daha $y$ ko"ullarda ya"ama umuduyla kırsaldan kentlere göç 
edenler, ula"ım ve alt yapı h$zmetler$n$ yeterl$ oranda alamamaktadır.
 Göçler planlanmadıkça ve göçü engelley$c$ pol$t$kalar gel$"t$r$lmed$kçe bu sorunları artarak 
devam edece#$, memnun$yet a"amasında hep eks$k kalaca#ı kes$nd$r.

1.3.3. Ekonomik Sorunlar (İstihdam, Nitelikli İşgücünde Yetersizlik, 
Düzensiz Gelir dağlımı)
 Ekonom$ kuramının klas$k varsayımlarına göre göç var olan $" fırsatlarına k$"$ler$n gösterd$#$ 
b$r tepk$d$r.7 !çgöçlerde, kırsal alanlarda $" $mkânı bulamayanlar kentlere göç ederek, $" bulma-
ya çalı"maktadır. Kente yapılan bu göçler, teknoloj$k alanda kayded$len $lerlemeler ve ya"anan 
küresel ekonom$k kr$z sonucu kentlerde $" gücü fazlasını ortaya çıkarmı"tır. Son zamanlarda $" 
gücü fazlalı#ı kırsal kes$mlerde de gözlemlenmeye ba"lanmı"tır.

5 Sa$d Gözlügöl, ‘!ç Göçün Suç Olu"umuna ve !ç Güvenl$#e Etk$s$’, http://www.marmara.gov.tr/document/derg$/B$rl$k_derg$_17.
pdf , S.: 67, 2009.
6 A. Hamit Ramazano#lu, “ Göç ve göçün getirdikleri’, Ö&retmenler Platformu, !stanbul, 2007. 
7 !lhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, !stanbul, 2008, s. 139. 
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 Türk$ye’de tarım geçm$" yıllarda öneml$ $st$hdam alanı $ken, teknoloj$k gel$"meler sonucu, 
tarımda $st$hdam oranları dü"mü"tür. Sonuç olarak yukarda sözünü etm$" oldu#umuz köyden 
kente göç sürec$ hızlanmı"tır. 
 Dı"göçlerde bu sorunun boyutları "ek$l de#$"t$rmekted$r. Öncel$kle g$d$len ülken$n çalı"ma 
yasalarının yeters$z oldu#u ülkelerde kayıt dı"ı $st$hdam ve ekonom$ e#$l$m$n$n artı#ı görülmek-
ted$r. Örne#$n Türk$ye’ye gelen sı#ınmacı ve mültec$ler$n ço#u kayıt dı"ı ekonom$de $" bulma 
e#$l$m$ndeyken 2003 yılında çıkan Çalı"ma !z$nler$ Hakkında Kanun $le bu durum de#$"m$"t$r. 
Sı#ınmacı ve mültec$ler çalı"ma $zn$ almaya ve az da olsa yasal $"ler de çalı"ma $mkânı bulmaya 
ba"lamı"lardır. Y$nede tüm sı#ınmacılar, mültec$ler ve kaçak göçmenler benzer çalı"ma ko"ulla-
rını payla"maktadırlar. Az maa" kar"ılı#ında k$rl$, zor ve tehl$kel$ olarak tanımlanab$lecek $"ler-
de çalı"tırılmaktadırlar.
 Özell$kle yabancı göçmenler üzer$nde yapılan ara"tırmalar göstermekted$r k$, daha öncek$ 
göç akımlarında, daha "eh$rl$ ve e#$t$ml$ göçmenler gel$rken, son yıllarda kırsal kes$mlerden 
göçmenler gelm$"t$r.8 Bu da n$tel$kl$ $" gücünde yeters$zl$k sonucunu get$rmekted$r. Mevcut fazla 
$" gücünün n$tel$kl$ olmaması $st$hdam sorunun çözümünü ülkeler açısından zora sokmakta-
dır. 
 Göç veren ve alan ülkelerde bel$rl$ b$r ekonom$ pol$t$kasının eks$k olu"u, $st$hdam sorunu-
na köklü çözüm bulunamamasına göster$leb$lecek en öneml$ nedenlerden b$r$d$r. Gel$r da#ılımı 
toplum kes$mler$ arasında e"$t yapılmalıdır. Enflasyonu kabul ed$leb$l$r sev$yelere get$rmeden 
e"$t gel$r da#ılımının sa#lanması mümkün de#$ld$r. Göçle artan $"gücü fazlası sonucu yen$ $st$h-
dam alanlarının açılması gerekl$l$#$ sorunuyla $lg$lenen ülkeler$n, enflasyonu düzelteb$lmeler$ 
ve e"$t gel$r da#ılımını sa#lamları oldukça zordur.

1.3.4. Şiddet ve Suç Oranlarında Artış
 Özell$kle kent$n yen$ yerle"$m yerler$nde, göç sonucu kurulan kenar mahalleler$n çocukları-
nın ve gençler$n$n, ço#u zaman öznes$ bazen de nesnes$ durumunda oldu#u kapkaç, hırsızlık, 
yankes$c$l$k, uyu"turucu ba#ımlılı#ı g$b$ b$rçok güvenl$k sorunu ortaya çıkmaktadır. Kolay yol-
dan para kazanıp gözler$n$ kama"tıran ya"am b$ç$mler$ne ula"manın yollarını arayan, ez$lm$"l$k 
duygusu ve k$ml$k bunalımı $ç$ndek$ gençler, s$gara, alkol kullanımı ve madde ba#ımlılı#ı $le 
mafya ve terör örgütlenmeler$n$n a#larına takılmaktadırlar.9 
 AB suç ve güvenl$k konsors$yumu; !stanbul’da yapmı" oldu#u ara"tırmada her 100 k$"$den 
18’$n$n suç ma#duru oldu#unu tesp$t etm$"t$r.10 
 !stanbul !l Emn$yet Müdürlü#ü, suça karı"an 15 b$n 273 çocuktan yakla"ık 10 b$n$n$n d$#er $ller-
den geld$#$n$, hazırlanan suçlu l$stes$n$n Anadolu’dan göç eden kalabalık nüfuslu a$le çocukları 
$le kaçırılan, kandırılan hatta a$leler$nden k$ralanan çocukların olu"turdu#u b$ld$rmekted$r.11

1.3.5. Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde Yetersizlik
 Göç ve e#$t$m konusu $se b$r ba"ka öneml$ sorun olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Göç edenler$n 
e#$t$m$ ve kültürel gel$"$m $ht$yaçlarının varlı#ı yadsınamaz b$r gerçekt$r. 
 Yo#un göçler sonucu "eh$rlere yı#ılan nüfus, e#$t$m-ö#ret$m sorunu $le kar"ıla"ır. Ya da ter-
s$nden söyleyecek olursak "eh$rlerdek$ e#$t$m ö#ret$m hayatı da göç sebeb$yle devasa sorun-
larla kar"ı kar"ıyadır. !stanbul !l M$ll$ E#$t$m Müdürü Ata ÖZER, yapmı" oldu#u b$r açıklamada 
“!stanbul’da 2,5 m$lyon ö#renc$, 82 b$n ö#retmen ve 2 b$n 592 okul bulunmaktadır. Kentte bugün 
sınıf mevcutları l$selerde 44, $lkö#ret$mde de 47’d$r. Metropol kent !stanbul’un h$ç göç almaya-
ca#ını dü"ünecek olur da sınıf mevcutlarının 30’a dü"mes$ $ç$n b$r çalı"ma yaparsak ac$l olarak 
400 yen$ okula $ht$yaç bulunmaktadır. Ancak ya"anan göçler sonucu bu sayıları yer$nde tutmak 
$stesek b$le !stanbul’a her yıl 1500 dersl$k yapmamız lazım. Çünkü Sultanbeyl$, Gaz$osmanpa"a 

8 Ahmet !çduygu, Türkiye’de  Kaçak  Göç, !stanbul Ticaret Odası, !stanbul, 2004, s. 47. 
9 !brahim Balcıo#lu, "iddet ve Toplum / Suç Göç ve Çocuklar,  Bilge Yayınları, !stanbul, 2001, 1. baskı, s. 203.
10 AB Suç ve Güvenlik Konsorsiyumu, 2008 yılı Araştırma Metni, http://www.iem.gov.tr, 12 Ocak 2009. 
11 #stanbul #l Milli E&itim Müdürlü&ü web sitesi, http:// www.!stanbul.meb.gov.tr. /10 Kasım 2008.
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ve Ba#cılar da maalesef sınıf mevcutları 70-78’$ bulan $lçeler$m$zdend$r. Çalı"malarda a#ırlıkları 
buralara ver$yoruz d$yerek b$r e#$t$mc$n$n sess$z haykırı"ını d$le get$rm$"t$r.12

 Toplum olarak en de#er verd$#$m$z varlıklar olarak çocuklarımızın $ç$nde bulundukları bu 
olumsuz durumdan çıkı" yolu olarak $nsanın var olma ko"ullarından b$l$m$, b$lg$y$ ve felsefey$ 
esas alan çalı"maların önem$ her geçen gün daha da artmaktadır.
 Uluslararası düzeyde $se göçmenler, b$rçok ülkede kamplarda $zole ed$lm$" b$r b$ç$mde bel$r-
s$z b$r bekley$" $ç$nded$rler. Sa#lık ve e#$t$m g$b$ temel haklardan yararlanmamaktadırlar.

1.3.6. Çevre Sorunları
 Türk$ye’dek$ geleneksel planlama anlayı"ında hızlı ve düzens$z kentle"me, çarpık yapıla"ma, 
altyapı eks$kl$#$, devamlı göç ve benzer$ kavramlardan dolayı; ye"$l alanlar kentle"me süreçle-
r$n$n planlama beklent$ ve hedefler$nden ba#ımsız gel$"mekted$r. Türk$ye’n$n $ç$nde bulundu#u 
sosyal ve kültürel gerçekler ve bunların do#urdu#u kaçak yapıla"ma, her "eyden çok farklı olu-
"umların bel$rled$#$ b$r kent dokusu yaratmaktadır. B$rçok yerle"$m $ç$n geçerl$ olan bu t$ple"m$" 
kent dokusu, ye"$l alanların yeters$z kalmasına, tasarım standartları açısından ça#da" kentsel 
ya"amın beklent$ler$n$ kar"ılamayan ye"$l alanların olu"umuna neden olmaktadır.
  !stanbul g$b$ deprem r$sk$ ta"ıyan kentlerde ye"$l alanlara olan $ht$yaç, d$#er kentlere naza-
ran daha önem arz etmekted$r.  Çünkü 17 A#ustos Marmara Deprem$ sonrasında evlere g$rmekten 
çek$nen halk, ye"$l alanlara sı#ındı. Hastaneler, rev$rler kamu kurulu"ları b$naları bo"altılarak 
parklara ta"ındı. Halkın $ht$yaç duydu#u deprem çadırları parklara ve ye"$l alanlara kuruldu. 
Bugün !stanbul’da daralan yollar, kaybolup g$tm$" kaldırımlar, $ç $çe geçm$" b$nalar ve kontrol-
süzce yapılmı" b$nalar net$ces$nde her mahallen$n b$r deprem parkına $ht$yaçı oldu#u h$ssed$l-
mekted$r.
 B$r ba"ka çevre sorunu $se tem$z su yeters$zl$#$d$r. Küresel ısınma $le b$rl$kte mevs$m nor-
maller$n$n dı"ında seyreden hava sıcaklıklarındak$ artı", baraj ve göllerdek$ tatlı su m$ktarında 
c$dd$ oranda azalmalara neden olmaktadır. Nüfus da#ılımındak$ denges$zl$k, büyük "eh$rlerde 
zaten az olan su m$ktarına b$r de halkın b$l$nçs$zce kullanım eklen$nce ortaya $çme suyu kıtlı#ı 
çıkmaktadır.  
 Atık (sıvı-katı)/ çöp kontrolü $se ba"ka b$r sorundur. Yerle"$m $mar planına uygun yapılmadı-
#ı $ç$n gecekonduların oldu#u yere kanal$zasyon h$zmet$ ya h$ç g$tmemekte ya da geç g$tmekte 
ya"anan bu gec$kmeyle b$rl$kte açılan fossept$k çukurları yanlı" yerlere yönlend$r$lmekte ya da 
tatlı suları tehd$t etmekte böyle b$r yerle"$m öngörülmed$#$nden çöpler$n tem$zlenme $"$ gec$k-
mekte bu da çöp yı#ınların olu"masına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar, çevre ve halk 
sa#lı#ını tehd$t etmekted$r.

1.3.7. Sosyal ve Kültürel Sorunlar
 !çgöç ele alındı#ında göçle b$rl$kte ortaya çıkan en öneml$ sorun, h$ç "üphes$zd$r k$ sosyal so-
runlardır. Ülkem$zde sosyal dayanı"mada azalma göçlerle b$rl$kte artmı"tır. Yer$nden yurdundan 
ayrılan göçmen yen$ yer$ne alı"ırken zorluklar kar"ısında daha b$reysel dü"ünmeye, tek ba"ına 
ayakta durmaya çalı"makta, zaman geçt$kçe esk$ sosyal yapısından uzakla"maktadır. Bu da ortak 
sev$nç ve kederler$n payla"ımında çok yaygın olarak ya"anan sosyal dayanı"mayı azalmaktadır.
 Özell$kle kaçak göçmenler, geç$c$ durumlarından dolayı yerel hakla kayna"mayı ve sosyal ya-
"ama katılmayı terc$h etmemekted$rler. Tüm gün çalı"tırılmaları, gün boyunca çalı"tıkları yerler-
den ayrılamamaları sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, yalnızla"malarına ve daha 
da yabancıla"malarına neden olmaktadır.
 Bunların do#al sonucu olarak yen$ ortamına alı"ırken esk$ye yabancıla"an ya da yen$ ortamı-
na alı"mak $stemey$p yen$ ortama daha da yabancıla"anlardan olu"an gruplar ortaya çıkar. Bu 
grupların sosyal payla"ımları, b$rl$ktel$kler$ ve ortak hareketler$ de sınırlıdır. 
 Göçmenler$n sosyalle"mes$ndek$ temel sorunlar $ncelend$#$nde, yerle"$len bölge/ ülke-
n$n kültürel ve d$nsel yapılarındak$ farklılıklarda sonucunda çatı"ma ve uyumsuzluk e#$l$mler$ 

12 !stanbul !l Milli E#itim Müdürlü#ü web sitesi, http:// www.!stanbul.meb.gov.tr. /10 Kasım 2008.
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kar"ımıza çıkar.
 Sosyal sorunların b$r ba"ka yönü sosyal güvenl$k haklarıdır. Ger$ kalmı" bölgelere sosyal gü-
venl$k haklarının götürülmes$, ucuz ve kal$tel$ sosyal güvenl$k h$zmet$n$n sunulması zorunlu-
dur.

2 İnsan Hakları

2.1. Tanımı

 Hang$ konuya el atarsanız veya nereye bakarsanız bakın “$nsan” $le $lg$l$ b$r boyut muhakkak 
görülecekt$r. Ya"amın her alanında $nsanın gündeme gelmes$yle beraber “$nsan hakları” kavra-
mı öne çıkmaktadır. M$lenyum ça#ı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında $nsan hakları 
olgusu, esk$ye oranla daha da önem kazanmı"tır. Sadece uluslararası hukukun de#$l $ç hukukun 
da konusu olarak gündemdek$ yer$n$ pek$"t$rmekted$r. 
 !nsan hakları; $nsanı $nsan yapan ve $nsanın sırf $nsan olmasından dolayı herhang$ b$r "arta 
veya statüye ba#lı olmadan do#u"tan sah$p oldu#u dokunulmaz, vazgeç$lmez ve devred$lemez 
üstün n$tel$kl$ de#erler$d$r. 
 !nsan hakları kavramının temel$nde $nsan olgusu yatmaktadır. !nsan b$r canlı olarak, do#ar, 
ya"ar ve ölür. Tüm canlıların geçt$#$ a"amalardan do#al olarak $nsan da geçer. !nsan haklarının 
temel$nde yatan $nsan kavramı yalnızca b$yoloj$k anlamda $nsan $le sınırlı de#$ld$r. Akıl ta"ıyan, 
dü"ünen ve aynı zamanda ps$koloj$k varlık olarak $nsanın, sadece $nsan olması neden$yle, do-
#u"tan bazı haklarının var oldu#u savı, $nsan hakları dü"ünces$n$n ba"langıcı noktasıdır.
 Günümüzde $nsan hakları; b$r$nc$ ku"ak, $k$nc$ ku"ak ve üçüncü ku"ak haklar "ekl$nde bö-
lünerek tanımlanmaya çalı"ılmı"tır. B$r$nc$ ku"ak haklarda kapsamına can ve mal güvenl$#$, d$n 
ve v$cdan özgürlü#ü, dü"ünce ve $fade özgürlü#ü, s$yas$ hak ve özgürlükler g$rmekted$r. !k$nc$ 
ku"ak haklar $se çalı"ma, sa#lık, sosyal ve ekonom$k haklar yer almı"tır. Üçüncü ve son olarak, 
teknoloj$n$n gel$"mes$yle ortaya çıkan b$l$"$m alanında emn$yet, konfor ve g$zl$l$k hakları tanım-
larda yerler$n$ almı"tır.13  
 !nsan hakları, b$rtakım $nsanlar arası ya da gruplar arası $l$"k$lerden do#maz. !nsan hakla-
rının geçerl$l$#$ bell$ "artların varlı#ına da ba#lı de#$ld$r. Bu da $nsan haklarının evrensell$#$ne 
$"aret eder. Yan$ b$reyler, $nsan haklarına bell$ b$r toplumsal gruba a$t olma ya da bell$ de#er ve 
dü"üncelere sah$p olma g$b$ b$r "arta ba#lı olmaksızın sah$p olurlar. !nsan hakları, k$"$n$n özün-
dek$ kend$ gerçekle"t$rme potans$yel$n$, yan$ b$rey$n hür $rades$n$ korur.14 

2.2. Gelişimi ve Korunması

 !nsan hakları, kavram ve dü"ünce olarak bell$ tar$hsel "artlarda do#up gel$"m$"t$r. !nsan hak-
ları talepler$n$n yükseld$#$ $lk tar$h$ dönem, ortaça# tar$h$ boyunca burjuvaz$n$n, ar$stokras$ ve 
ruhban sınıfıyla e"$tl$k mücadeles$n$n sürdü#ü dönemd$r. E"$tl$k mücadeles$ne kurumsal temel-
ler olu"turmak üzere $ler$ sürülen görü"lerden en öneml$s$, do#al hukuk ve do#al haklar görü-
"üdür. Bugünkü uluslararası $nsan hakları belgeler$n$n ço#u bu görü" do#rultusunda kaleme 
alınmı"tır. 
 !nsan hakları f$kr$ $lk olarak !ng$ltere’de do#mu"tur. 1215’de ‘Hürr$yetler$n Büyük Beratı’ yan$ 
“Manga Charta L$bertatum” adlı belgey$ dönem$n !ng$l$z Kralı John, !ng$l$z halkına verm$"t$r.
 18. yüzyıla gel$nd$#$nde ba"ka ülkelere de yayıldı#ı gözlemlenm$"t$r. 1789 Fransız !ht$lal$’nde 
!nsan Hakları Beyannames$ yayınlanmı"tır. Beyannamede haklar açık b$r "ek$lde bel$rt$lm$"t$r. 
19. yüzyılda $se k$"$sel hakların yanı sıra sosyal ve ekonom$k haklarda eklenm$"t$r. 1948 yılına 
gel$nd$#$nde, B$rle"m$" M$lletler Te"k$latı tarafından klas$k ve sosyal $nsan haklarını kavrayan 
!nsan Hakları Beyannames$’n$n hazırlanarak 10 Aralık 1948 yılında yürürlü#e g$rd$#$ görülmek-
ted$r.

13 M. Oktay Alnıak, Türkiye’de Batı’da #nsan Hakları, Pelikan Yayıncılık, !stanbul, 2005, s. 40.
14 !oanna Kuçuradi, ‘!nsan Hakları kavramları ve sorunları’, Türkiye Felsefe Kurumu, !stanbul,  2007, s. 49.
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 Evrensel !nsan Hakları B$ld$rges$’nde: !nsan haklarının temel$; $nsan onuru ve "ahsının de-
#er$n$n tanınmasına dayandırılmaktadır. !nsan haklarının, hukukun hâk$m$yet$ yoluyla korun-
ması, böylece $nsanın haksızlı#a en sonunda ba"kaldırmaya zorlanması gere#$ vurgulanmı"tır. 
 B$rle"m$" M$lletlere a$t üye devletler$n, $nsan haklarına saygı – gerçekle"t$rme – ve temel öz-
gürlükler$ hayata geç$rme yükümlülü#ünde oldu#u – b$reyler$n ve toplumun bütün organlarının 
temel $nsan haklarına sadakat$ ve bu hakları koruması sorumlulu#u bel$rt$lmekted$r.
 B$ld$rgey$ göç açısından $nceleyecek olursak, b$r$nc$ maddes$nde; “bütün $nsanların özgür, 
onur ve haklar bakımından e"$t do#arlar” $fades$ kar"ımıza çıkar.
 Göçün ele alındı#ı b$r d$#er maddes$ $se $k$nc$ maddes$d$r. !k$nc$ maddede “herkes ırk, renk, 
c$ns$yet, d$l, s$yasal veya ba"ka görü"ü, ulusal veya sosyal köken, mülk$yet, do#u" veya herhang$ 
b$r ayrım gözetmeks$z$n bel$rt$len hak ve özgürlüklerden yararlanab$l$r” denmekted$r.
 Yed$nc$ maddes$nde $se e"$tl$k ve ayrımcılık konuları ele alınarak, herkes$n yasa önünde e"$t 
ve ayrım gözetmeks$z$n yasanın korunmasından e"$t yararlanma hakkına sah$p oldu#u b$ld$r$l-
mekted$r. B$ld$rgeye aykırı ayrımcı davranı"lara kar"ı e"$t korunma hakkı oldu#u vardır. 
 Sek$z$nc$ maddes$nde her $nsanın yetk$l$ ulusal mahkemeler önünde; kend$s$ne anayasa 
veya kanunlarca tanınan temel hakları $hlal eden her türlü davranı"a kar"ı etken hukuk$ – ko-
runma haklarının tanındı#ı” bel$rt$lm$"t$r. 
 Onüçüncü madden$n b$r$nc$ fıkrasında; herkes kend$ ülkes$ de dâh$l, herhang$ b$r ülkeden 
ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sah$pt$r. Bel$rt$len bu tanımlama $le de dı" göç yapma hakkı-
na ve ülkes$ne döneb$lme hakkına vurgu yapılmaktadır.
 B$ld$rgen$n b$r d$#er göçle $lg$l$ maddes$ onbe"$nc$ maddes$d$r. Herkes$n b$r ülken$n yurtda"ı 
olmaya hakkı vardır. H$ç k$mse keyf$ olarak uyruklu#undan yoksun bırakılamaz den$lmekted$r. 
Ba"langıçta vatanda"lık hakkına vurgu yapıldı#ı $zlen$m$n$ veren b$r madde g$b$ görünmekted$r. 
Oysa dünya üzer$nde be"yüzb$nden fazla vatansız vardır. Bunlar vatanda"lıktan çıkarılarak zor-
la göç ett$r$len $nsanlardır.
 B$ld$rgen$n konuyla $l$"k$lend$r$len son maddes$ y$rm$ $k$nc$ maddes$d$r. Maddeye göre, her-
kes onur ve k$"$l$#$n$n serbestçe gel$"$m$ $ç$n gerekl$ olan ekonom$k, sosyal ve kültürel hakları-
nın oldu#unu vurgulamaktadır.
 Evrensel !nsan Hakları B$ld$rges$ dı"ında bu alanda hukuk$ belge olarak 1951 Mültec$ Sözle"-
mes$ kar"ımıza çıkar. Sözle"me’de göçmen hakları "öyle $fade ed$lmekted$r.
 1- C$dd$ $nsan hakları $hlal$ r$sk$ altında bulunacakları b$r ülkeye zorla ger$ gönder$lmekten 
korunma,
 2- Ayrımcılı#a kar"ı korunma,
 3- D$n ve $nanç özgürlü#ü,
 4- K$ml$k ve seyahat dokümanları,
 5- !", barınma, e#$t$m, sa#lık,
 6- Sınırdan yasa dı"ı yollardan yapılan g$r$"ler $ç$n ver$len cezalardan korunma,
 7- Seyahat özgürlü#ü.15 
 Devletler, bu hakların gerçekle"mes$, $nsanların e"$t, özgür ve onurlu ya"aması $ç$n gereken 
ekonom$k, sosyal, e#$tsel ve hukuk$ ortamı yaratmak zorundadırlar.16 
 !nsan haklarını koruma sorununu, felsef$, et$k ve s$yasal b$r sorun olarak gören anlayı"lar da 
bulunmaktadır. Buna göre felsef$ sorundur; çünkü $nsan hakları kavramının açıklı#a kavu"turul-
masında- bu hakların get$rd$kler$ konusunda daha sa#lam sonuçlar çıkarmamızı sa#layab$lecek 
b$r açıklı#a kavu"turulmasına- "$ddetle $ht$yaç vardır. Et$k b$r sorundur; çünkü günlük ya"amda 
bu haklara saygı gösteren ya da onları ç$#neyen, $nsandır; oylarıyla ya da kamu görevl$s$ olarak 
verd$kler$ kararlarla korunmaların katkıda bulunan da $nsandır. 
 Ayrıca b$r s$yasal sorundur; çünkü bütün yurtta"ların $nsan olarak olanaklarını gel$"t$rme-
ler$ ‘korku ve yoksunluktan uzak’ ya"ayab$lmeler$ $ç$n gerekl$ ko"ulları do#rudan do#ruya veya 
dolaylı olarak sa#lamak her devlet$n görev$d$r. Ama devletler$ de- bu konuda k$m ne derse des$n-

15 The 1951 Refugee Convention, http://www.unchr.org/pages/49da0e466.html, 1951. 
16 Hikmet Sami Türk, Yeni Türkiye: Sürekli Bir Ödev Olarak !nsan Hakları’, 1998, sayı 21, s. 18.
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k$"$ler yönet$yor. Böylece görüyoruz k$, et$k ve s$yasal b$r sorun olarak $nsan haklarının korun-
ması da felsefeye ve felsefe e#$t$m$ne ba#lıdır. Çünkü felsefe e#$t$m$n$n ana görevler$nden b$r$, 
k$"$ler$, $nsan onurunun nerede tehl$keye dü"tü#ünü göreb$lecek b$r gözü kazandıracak "ek$lde 
olab$ld$#$nce erken e#$tmekt$r.17 

3. Göç ve İnsan Hakları
 Bu bölümde göç ve $nsan hakları $l$"k$s$ uluslararası düzeyde ele alınmı"tır. 2006 yılında 
yayınlanan “2005 Global Refugee Trends” adlı raporda, küresel göç e#$l$mler$ ve göç $stat$st$kler$ 
ayrıntılı olarak ele alınmı"tır. Rapora göre 2005 yılı rakamları ele alındı#ında toplam göç eden 
k$"$ sayısı toplam 8.4 m$lyondur.18 Bu artı"lar, göç ve $nsan hakları $l$"k$s$n$n her yönüyle $nce-
lenmes$n$ zorunlu hale get$rm$"t$r.
 Göçmen hakları ço#unlukla, a$t oldukları göçün kategor$s$ne ve göçün nedenler$ne göre ta-
nımlanmaktadır. Göçün kategor$s$ne göre yapılan ayrım, göçmen $"ç$ler$, ekonom$k nedenlerle 
göç edenler$ ve gönüllü göçmenler$ kapsar. Göçün nedenler$ne göre ayrım yapıldı#ında $se,  zu-
lüm kar"ısında ülkeler$nden ayrılamaya zorlanan sı#ınmacı göçmenler$ kapsamaktadır.
 Göçmen gruplarının, $nsan hakları durumu $ncelend$#$nde kaçakçılık ma#durlarının ve sı-
#ınmacıların uluslararası hukuk $ç$nde bazı özel haklarının var oldu#u gözlen$r. Gönüllü göç-
menler$n $se uluslararası $nsan hakları hukukuna göre koruma altına alındıkları tesp$t ed$l$r.
 Göçmen$n sınırı geçmes$yle göç ve $nsan hakları $l$"k$s$ ba"lar. Uluslararası hukuka göre, 
b$r$n$n ülkes$n$ terk etmes$ b$r haktır. Ancak $z$n almaksızın ba"ka b$r ülkeye geçmes$n$ kabul 
eden b$r kanun yoktur. Söz konusu hedef ülke, bu geç$"$ yasal kabul etmed$#$ sürece göç ve $nsan 
hakları çatı"ması sürer. Yasal olmayan göç sonucunda g$r$" yapan kaçak göçmen$n temel hakla-
rının uluslararası hukuka göre korunmasında hedef ülke kend$n$ sorumlu olarak kabul etmez. 
Bu temel haklar; $"kenceye, a"a#ılanmaya, ayrımcılı#a, zorla çalı"tırılmaya kar"ı korumak ve de 
tedav$ $mkânlarının sa#lanmasıdır.
 Göç ve $nsan hakları $l$"k$s$ oldukça karma"ık ve çok yönlüdür. Göçün ba"ladı#ı ana ülke, 
geç$" noktaları (trans$t ülke) ve hedef ülke bu $l$"k$n$n b$rer tarafı durumundadır. !lk a"aması 
olan göç veren ana ülke $ncelend$#$nde, ülken$n kötü, yeters$z ekonom$k ko"ulları, sosyal hak 
eks$kl$kler$, sa#lık, e#$t$m ve barınma $ht$yaçlarını kar"ılamadak$ yeters$zl$kler$ kar"ımıza çık-
maktadır. 
 Geç$" noktaları $ncelend$#$nde buralarda yo#un $nsan hakları $hlaller$n$n ya"andı#ı gözle-
n$r. Yasal olmayan geç$"ler$ engellemek $ç$n ülkeler sıkı yasal kontroller ve güçlü sınır engeller$ 
olu"tururken, d$#er yandan her türlü kaçakçılık faal$yetler$n$ özell$kle,  $nsan kaçakçılı#ının ar-
tı#ı gözlenm$"t$r. Sıkı yasal kontroller, göçmenler$n yasal olmayan belgelerle, uzun, karma"ık 
ve tehl$kel$ yollar $zlemeler$ne neden olmaktadır. Yolculuklar takma $s$mlerle, sahte belgelerle 
yapılmakta, yakalandıklarında y$ne bu sahte belgelere göre yargılanmaktalar. Bu da sahte bel-
gelerle sınır geçen göçmenler$n a$leler$ tarafından bulunamamalarına, tehl$kel$ göç yollarında 
ya"amlarını y$t$rmeler$ durumunda $se tesp$t ed$lememeler$ne neden olmaktadır. Bütün bunlar 
göstermekted$r k$, engellemeler ve zorlayıcı yakla"ımlar $"e yaramadıkları g$b$ kötü sonuçlar 
do#urmaktadır. !nsan hakları $hlaller$ yasadı"ı yolculuklarda daha fazla ya"anmaktadırda. Göç-
menler, $nsan kaçakçılarının el$ne dü"mekted$rler.19 Türk$ye üzer$nden Avrupa B$rl$#$ ülkeler$ne 
göç ederken Ege den$z$nde h$ç de sa#lıklı olmayan ko"ullarda göç ederken, hayatını kaybeden-
lerle $lg$l$ haberler de buna en $y$ örnekt$r.
 Göçün d$#er tarafı hedef ülked$r. Daha $y$ ko"ullarda ya"amak $ç$n hedef ülkeye g$den göç-
men, göçmen olmanın verd$#$ sorunlarla kar"ıla"ır. Yabancısı oldu#u b$r toplum, d$l, hukuk ve 
uygulamalar kar"ısında kend$ haklarının neler oldu#unu yeter$nce de#erlend$remez. Ayrımcılık, 
tedav$ hakkı ve e"$t olmayan çalı"ma ko"ullarında çalı"tırılmak g$b$ kötü muameleler görür.

17 !oanna Kuçuradi, ‘!nsan Hakları kavramları ve sorunları’, Türkiye Felsefe Kurumu, !stanbul,  2007, s. 8.
18 UNHCR global refugee tally at 26-year low, but more $nternally d$splaces, http://www.unhcr.org/cg$-b$n/tex$s/vtx/news/open-
doc.htm?tbl=NEWS&$d=448915214,  June 2006.
19 Stefanie Grant, International Migration and Human Rights, http://www.newwebsite.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/
shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/tp/TP7.pdf,  2005, s. 5. 
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 Genel olarak göç esnasında ya"anan $nsan hakları sorunları uluslararası düzeyde $ncelend$-
#$nde kar"ımıza c$dd$ $nsan hakları $hlaller$ çıkmaktadır. Göçmen, r$sk altında bulunacakları b$r 
ülkeye zorla ger$ gönder$lme, ayrımcılık, yabancı dü"manlı#ı, uygun olmayan ko"ullarda göç, 
k$ml$k ve seyahat dokümanlarında sahtec$l$k, d$n-$nanç özgürlü#ünde kısıtlamalar, $nsan t$ca-
ret$, $", sa#lık, e#$t$m haklarından yaralanamama ve uyum sorunlarıyla kar"ıla"maktadır. 
 !nsan hakları $hlaller$n$n, göçe b$r neden, göç sürec$ ve son olarak ta göçün sonlandırıl-
ması a"amasında da ya"anan öneml$ b$r olgu oldu#u kanıtlanmı" b$r gerçekt$r. Buna en $y$ 
örnek k$tlesel göç hareketler$ne neden olan $nsan hakları $hlaller$d$r. Örne#$n 1989 yılında 
Bulgar$stan’dan Türk asıllı azınlıklara yönel$k $nsan hakları $hlaller$ sonucu Türk$ye’ye yo#un 
göçler ya"anmı"tır.20 
 Uluslararası göçe ba#lı ortaya çıkan d$#er $hlaller$nden $k$s$ ayrımcılık ve $"te e"$t olmayan 
ko"ullarda çalı"tırılmaktır. Göçmenler, çalı"ma standartlarına uygun olmayan veya uygulanma-
dı#ı sektörlerde çalı"tırılmaktadırlar. Yasal olmayan yollardan ülkeye geç$" yapan göçmenler $"-
veren, göçmen ajanları ve suç çeteler$n$n su$st$maller$ne u#ramaktadırlar. 
 Yabancı dü"manlı#ı b$r d$#er öneml$ sorundur. Bazı Avrupa B$rl$#$ ülkeler$nde yabancılara 
kar"ı ırkçılık ve yabancı dü"manlı#ının varlı#ı b$l$nmekted$r. Yabancı dü"manlı#ı göçmenlere ve 
sı#ınmacılara kar"ıdır. Bu ülkelerde yabancılara kar"ı saldırılar, hak $hlaller$ sıkça gözlenmekte-
d$r. Bu kapsamda $"kence ve kötü muamele en yaygın $k$ $nsan hakları $hlall$d$r. 
 Göç edenler$n hakları sözle"melerle bel$rlenm$" olmasına ra#men uygulamada böyle olma-
dı#ı b$l$nen b$r gerçekt$r. Göçü engellemek mümkün olmasa da bel$rl$ sev$yelerde tutmak adına, 
ülkeler, öneml$ sınırlamalar ve yasalar uygulamaktadırlar. Yasal yollardan ba"ka b$r ülkeye geç-
me $mkânı bulamayan göçmen yasal, olmayan ko"ullara ve sahte belgelere ba"vurmakta, yukar-
da $fade ett$#$m$z göçmen haklarına ve hal$yle $nsan haklarına uygun olmayan ko"ullarda göç ve 
beraber$nde hak $hlaller$ ortaya çıkmaktadır.
 Özell$kle ülkem$zde kaçak göçmenler$n ya"adıkları $"gücü $hlaller$ d$kkat çekmekted$r. Kaçak 
göçmenler ve yabancılar ülkem$zde yasal olmayan durumlarından dolayı ucuz $"gücü olarak gö-
rülmekte ve s$gortasız çalı"tırılmaktadırlar.21 Belgeler$ eks$k olan bu göçmenler sa#lık $mkânlarına 
sınırlı sev$yelerde ula"ıp faydalanab$lmekte, yüksek sa#lık r$skler$ altında ya"amaktadırlar.22 
 B$r ba"ka sorun $se yasadı"ı göçün, potans$yel olarak $nsan t$caret$ne dönü"eb$lmes$d$r. !n-
san kaçakçılı#ı ve $nsan t$caret$ g$b$ suçların gel$"t$#$ ve buralarda yo#un $nsan hakları $hlaller$-
n$n ya"andı#ı b$l$nmekted$r. !nsan t$caret$, her "ekl$yle $nsan hakları anla"malarını ve $lkeler$n$ 
$hlal eden b$r suçtur. Ülkeler ulusal sınırlar $ç$nde alınan önlemlerle bu sorunları a"amamakta 
ve uluslararası pol$t$ka, uygulama ve standartlar çerçeves$nde ele almaya çalı"maktadırlar.23 
 Do#aları gere#$ göç ve kaçakçılık $ç $çe geçm$" $k$ konudur. Çünkü kaçakçılar ekonom$k ne-
denlerle kentler$nden, ülkeler$nden kaçanları sömürmekted$r. Burada kadın ve çocuk göçmen-
ler$n ma#dur$yet$ söz konusudur. Do#um kartı, k$ml$#$ ya da resm$ kaydı olmayan çocukların 
kaçakçılık $ç$n çok uygun olmaları, bu duruma zem$n hazırlamaktadır.
 Göçmen haklarından b$r$ olan sa#lık alanında da benzer sorunlar vardır. B$rçok ülke, göç-
menler$ b$r sa#lık tehd$d$ olarak görmekted$r. Halk-sa#lık programları genell$kle resm$ hükümet 
pol$t$kalarını yansıtır. Bu programlar göçmenlere daha $y$ sa#lık $mkânı vermek amacıyla de#$l 
de daha z$yade göçü kontrol etmek amacıyla kullanılmı"tır ve günümüzde de kullanılmakta-
dır24. 
Göç ve $nsan hakları $l$"k$s$n$n b$r d$#er boyutu e#$t$m ve ö#ret$m hakkıdır. E#$t$m hakkı, temel 
b$r $nsan hakkıdır. E#$t$m hakkının sa#lanması, b$reyler$n d$#er $nsan haklarından yararlanma-
larını ve haklarını korumalarını mümkün kılar. 

20 Stefanie Grant, a.g.e, s. 2. 
21 Dünyada ve Türkiye’de Yasadı$ı Göç, Emniyet Genel Müdürlü#ü, Ankara, 2001, s. 26. 
22 I. Wol%ers, I. Fernandez, S. Vergh$s, M. V$nk, “Sexual behav$our and vulnerab$l$ty of m$grant workers for HIV Infect$on”, 
Culture, Health &  Sex, 2002, C$lt: 4, Sayı:4, s. 459-473.
23 Umut Be"pınar, Kezban Çel$k, ‘!nsan t$caret$n$n görünen yüzü: Türk$ye’de Farklı Sosyal Aktörler$n Seks T$caret$ne Bakı"ı, 
http:// $dc.sdu.edu.tr/tammet$nler/goc/goc4.pdf ,  2009.
24 ‘Migration, human rights, and health’, The Lancet, Cilt: 262, Sayı: December 13, 2003, s. 2020. 
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 E#$t$m hakkı, e#$t$me er$"$m, kal$tel$ e#$t$m ve ö#renme ortamında saygı görme haklarının ta-
mamını kapsar. E#$t$m hakkında temel $lke e"$tl$kt$r. Toplumda e#$t$m hakkı yaygın olarak $hlal 
ed$lenler engell$ b$reyler, kadınlar, göçmenler ve yer$nden ed$lm$" k$"$lerd$r. E#$t$mde bu grup-
lara öncel$k ver$lmes$ "arttır. Her b$rey$n, ırkı, c$ns$yet$, m$llet$, etn$k veya sosyal köken$, d$n$, 
s$yas$ görü"ü, ya"ı veya engel$ ne olursa olsun parasız, temel e#$t$me er$"$m$ sa#lanmalıdır.
 Göçmen$n yen$ katıldı#ı toplumla bütünle"mes$ $ç$n e#$t$m ve ö#ret$m öneml$ rol oynamak-
tadır. Göçmen$n d$ldek$ yeterl$l$#$ ve kültürel yetenekler$ e#$t$mde ba"arısını etk$ler. !"gücü p$ya-
sasıyla kolaylıkla bütünle"mes$n$ sa#lar.
 Yo#un göç alan toplumlarda, göç sonrası, yalnızlık, uyum sorunu, ayrımcılık, damgalanmak 
neden$yle hüsrana u#ratılmı" büyük göçmen nüfusu $le kar"ıla"ılmaktadır. Göçmenler$ göç ett$k-
ler$ hedef ülke tek k$"$l$k v$ze vererek, e"ler$nden, a$leler$nden uzakla"mak zorunda bırakmakta-
dırlar.  Tüm bunlar göçmen$ ola#an destek mekan$zmalarından uzakla"tırmaktadır.25 
 !nsan haklarının $hlal ed$ld$#$ b$r ba"ka alan ya"ama hakkıdır. Göç ve ya"am hakkı b$rl$kte 
$ncelend$#$nde, $nsan beden$n$ ve bölümler$n$n t$car$ amaçlı kullanıldıkları, organ mafyası ve 
fuhu" örnekler$yle kar"ıla"ırız. Her temel hak g$b$ “ya"ama hakkı” ba#lamındak$ “hak” sözcü#ü 
de, $nsan olan herkese borçlu olunan b$r muameleye- k$"$ler$n görmes$ gereken b$r muamele-
ye oldu#u kadar, k$"$ler$n ba"ka k$"$le göstermes$ gereken b$r muameleye-$l$"k$n b$r talep d$le 
get$r$yor.26 

4. Sonuç ve Öneriler
 Göç, b$r $nsan hakkıdır. Bu konudak$ sorunların da $nsan hakları çerçeves$nde sorumlu ku-
rum ve kurulu"larca yasal yollarla çözümlenmel$d$r. !nsan hakları, göçün dâh$l$ b$r parçası ola-
rak ele alınmalıdır.
 E#er göç veren ve göç alan b$r ülkede göç pol$t$kası yok $se, üstü kapalı olarak göçün olumsuz 
sonuçlarına razı olunuyordur. Bu mevcut p$yasa güçler$n$n gel$"t$rd$#$ uygulamalara razı olmak 
demekt$r.27 Göçle kar"ı kar"ıya kalan ülkeler, göç dalgalarının arzu ed$lmeyen, zararlı sonuçları 
$le mücadele ederek çözmek zorundadırlar.
 Bu sorunların çözümünde etk$n $dar$, yasal ve f$nansal altyapılar önem kazanmaktadır. Ulu-
sal ve uluslararası kurumlarla, örgütlerle $"b$rl$#$ yapılması ve gerekl$ pol$t$kaların uygulanması 
gerekmekted$r. 
 Sa#lık ve göç konularının $nsan hakları bakı" açısından de#erlend$r$lmes$ $ç$n, göçmenler$n 
sorunlarının ulusal ve bölgesel sa#lık konularıyla b$rl$kte ele alınması gerekmekted$r. Göçmen-
lerle $lg$l$ en yen$l$kç$ çalı"malar göçmenler $ç$n alternat$f sa#lık programları gel$"t$ren organ$-
zasyonlarca yapılmaktadır.  Bu organ$zasyonlar, göçmenler$ kontrol etmek yer$ne onlara yönel$k 
sa#lık ko"ullarının gel$"t$r$lmes$, göçmenler$n yetk$lend$r$lmes$ $ç$n uygun ortamın olu"turul-
masını sa#lamaktadırlar.28

 !nsan hakları açısından özell$kle $nsan t$caret$ sorunun çözümlenmes$ $ç$n gerekl$ sosyal 
toplum kurulu"larının kurulması, yasal, sosyal, tıbb$, ps$koloj$k yardımların sa#lanması, evler$-
ne dönü"ü kolayla"tıracak ortamların olu"turulması, uluslararası kurum ve kurulu"larla $"b$rl$#$ 
ve en öneml$s$ de toplumun b$l$nçlend$r$lmes$ yer$nde olacaktır.29

 Ülkeler kend$ sınırlarından $çer$ g$ren ve ya"ayan göçmenler$n haklarını korumalıdır, 
Göçmen $nsan hakları, payla"ılan b$r sorumluluktur, ana ülke, geç$" yapılan ülke ve hedef ülke 
bu hakların korunmasında öneml$ rollere sah$pt$r.30

 Türk$ye Cumhur$yet$ anayasası, devlet$n $nsan haklarına saygı temel$ üzer$ne kuruldu#unu 
$lan eder. Türk$ye’de bu konularda çalı"malar yapılmakta ve göçle $lg$l$ kanunlar hazırlanmak-
tadır. En öneml$ kanun 14.09.1994/ 6169 tar$h$nde yürürlü#e g$ren Türk$ye’ye !lt$ca Eden veya 

25 ‘Migration, human rights, and health’, a.g.e, s. 2019. 
26 !lhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, !stanbul, 2008, s. 40. 
27 !lhan Tekeli, a.g.e, s. 40.
28 “Migration, human rights, and health,” a.g.e., s. 2020.
29 “Migration, human rights, and health,” a.g.e., s. 2020.
30 International Migration and Human Rights, Global Migration Group, s. 99-100. 
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Ba"ka B$r Ülkeye !lt$ca Etmek Üzere Türk$ye’den !kamet !zn$ Talep Eden Münfer$t Yabancılar $le 
Topluca Sı#ınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olab$lecek Nüfus Hareketler$ne 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel$k’t$r. 
 Ayrıca Türk$ye, $"kencen$n önlenmes$ konusunda uluslararası denet$me açık b$r ülked$r. 
Türk$ye, $nsan hakları konusunda, Avrupa !nsan Hakları Kom$syonu ve Avrupa !nsan Hakları 
Mahkemes$’n$n yetk$s$n$ kabul etm$"t$r. 
 !nsan hakları b$ld$rge ve sözle"meler$ne, anayasa ve yasa hükümler$ne ra#men b$rçok ülkede 
hala $nsan hakları sorunlarının ya"andı#ı $nkâr ed$lemez. Sorunların b$r bölümü yasalardak$ 
eks$kl$klerden, b$r bölümü yasaların do#ru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. 
 !nsanın, $nsan olma b$l$nc$ne vararak, $nsanca muamele görmes$ ve ba"kalarına da $nsanca 
muamele etmes$yle yakından $lg$l$d$r. Çünkü kend$s$n$ $nsan olarak görmeyen k$"$n$n, ba"kasını 
da $nsan olarak göremeyece#$ ve böylece $nsanca muamele edemeyece#$ bell$d$r.  !nsan hakları-
nı koruyacak $nsanların yet$"t$r$lmes$ gerek$r.
 !nsan hakları e#$t$m$n$n düzenl$ olarak yapılması yer$nde olacaktır. Derslerde uluslararası 
$nsan hakları s$stemler$, anayasalar ve mevzuatlar yanında ö#ret$lmel$d$r. 
 !nsan olmamızın de#er$n$n farkına varmamız, göçü de#erlend$rd$#$m$z b$r noktada $nsanın 
de#er$ne b$r kez daha vurgu yaparak gereken çabaları harcamamız ve ba"kalarında buna te"v$k 
etmem$z gerekmekted$r.
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Trabzon’daki Gülbahar Hatun/Hatuniye 
Külliyesi ve Osmanlı Dönemi Onarımları

Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI*

Özet
 Trabzon’da bulunan Gülbahar Hatun/Hatun$ye Küll$yes$, buradak$ Osmanlı m$mar$s$n$n 
öneml$ b$r örne#$d$r. Tar$h$ kayıtlar, küll$yen$n Yavuz Sultan Sel$m’$n annes$ olan Gülbahar 
Hatun’un ölümünden sonra 1514 yılında $n"a ed$ld$#$n$ göstermekted$r. Küll$yeden cam$ ve tür-
be günümüze ula"mı"tır. Küll$yen$n medrese, $maret, mutfak, hamam, darül-kurra g$b$ b$r$m-
ler$ bugün mevcut de#$ld$r. Cam$n$n k$tabes$ yoktur ve erken Osmanlı m$mar$s$ndek$ tabhanel$ 
cam$ler grubuna g$rmekted$r. Bu makalede, küll$yen$n yapıları m$mar$ ve süsleme özell$kler$ 
açısından tanıtılarak, küll$yedek$ Osmanlı Dönem$ onarımları, Ba"bakanlık Osmanlı Ar"$v$’nde 
bulunan belgeler yardımıyla ortaya konulmaya çalı"ılmı"tır.

Anahtar Kelimeler: M$mar$, Trabzon, Gülbahar Hatun Küll$yes$

The Gülbahar Hatun/Hatuniye Complex in Trabzon and Its Restoration 
During the Ottoman Period

Abstract 
 The Gülbahar Hatun/Hatun$ye Complex $s an $mportant example of Ottoman arch$tecture $n 
Trabzon. H$stor$cal records reveal that the complex was put up $n 1514 after the death of Gülbahar 
Hatun, mother of Sultan Sel$m the Gr$m/Yavuz. Only the mosque and the tomb surv$ved to the 
present, all other structures w$th$n the complex such as medrese, $maret, soup k$tchen, school 
and publ$c bath have been ru$ned. The mosque has no construct$on $nscr$pt$on and falls $nto 
the category of the zav!yel!, tabhanel! mosques (bu$lt w$th a T shaped plan) of the early Ottoman 
Per$od. In th$s paper, the Gülbahar Hatun/Hatun$ye Complex $n Trabzon, $ts arch$tectural and 
decorat$ve features, restorat$on dur$ng the Ottoman Per$od are tr$ed to be presented under the 
l$ght of some documents kept $n the Ottoman State Arch$ve.

Key Words: Arch$tecture, Trabzon, Gülbahar Hatun Complex 

 Osmanlı Dönem$’nde büyük v$layet merkezler$nden b$r olan Trabzon’da, Osmanlı egemenl$-
#$n$ örnekleyen b$rçok m$mar$ eser bulunmaktadır. Bu dönemde $n"a ed$lm$" olan ve Gülbahar 
Hatun, !maret ya da Hatun$ye Küll$yes$ olarak tanınan küll$ye, Trabzon’dak$ Osmanlı m$mar$ 
eserler$ arasında öneml$ b$r yere sah$pt$r.  Gülbaharhatun Mahalles$’nde bulunan küll$ye cam$, 
medrese, $maret, mektep, darül-kurra ve türbeden olu"maktadır. Yapı toplulu#undan cam$ $le 
türbe günümüze geleb$lm$"t$r (Res$m 1). Türbe üzer$nde $n"a k$tabes$ bulunmakla b$rl$kte cam$-
n$n $n"a k$tabes$ yoktur. 
 Küll$yen$n, Yavuz Sultan Sel$m’$n annes$ Gülbahar Hatun’un adına yaptırıldı#ı kaynaklarda 
geçmekted$r.1 Küll$yen$n tam$r$ne a$t ar"$v belgeler$nde, “…Yavuz Sultan Sel!m Han hazretler!n!n 
Trabzon’da medfûne val!de-! muhteremeler! olan Gülbahar Sultan hazretler!n!n !hyâ-kerdeler!”, 
“Gülbahar Sultan hazretler$n$n Trabzon’da kâ$n âsâr-ı hayr$yes$”, Gülbahar Sultan’ın yaptırmı" 

* M$mar S$nan Güzel Sanatlar Ün$vers$tes$, Fen Edeb$yat Fakültes$, Sanat Tar$h$ Bölümü, nurc$hanyaz@hotma$l.com
1 Hakkı Acun, “Trabzon !l ve !lçeler$ndek$ Öneml$ Tar$h$ Yapılar”, Trabzon, Ankara 1996, s. 104; !. Aydın Yüksel, Osmanlı 
M!mârîs!nde II. Bâyez!d Yavuz Sel!m Devr! (886-926/1481-1520), !stanbul 2006, s. 449, 
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oldukları $maret ve cam$ g$b$ $fadeler kullanılmı"tır.2 Ayrıca 1886 tar$hl$ b$r belgede, Yavuz Sultan 
Sel$m’$n val$des$ Gülbahar Sultan’ın “…Trabzon $ehr!nde kendu namlarına mensûb olarak b!nâ 
eyled!kler! cam!-! $er!f !le medrese ve !maret…” "ekl$nde yazılmı"tır.3 Bu $fadeler küll$yen$n, Yavuz 
Sultan Sel$m’$n annes$ Ay"e Gülbahar Sultan tarafından yaptırıldı#ını göstermekted$r.4 
 Gülbahar Hatun Küll$yes$ hakkında b$lg$lere, XVI.yüzyılda ya"amı" olan Trabzon’lu A"ık 
Mehmed’$n eser$nde yer ver$lm$"t$r.5 Burada, Yavuz Sultan Sel$m’$n Trabzon’da, saltanat sırası-
nın kend$s$ne gelmes$n$ bekled$#$ sırada, annes$n$n vefatı üzer$ne "ehr$n batı tarafındak$ türbe-
s$ne gömüldü#ü bel$rt$lm$"t$r. Türbes$ yakınına tek kubbel$, zamanın "a$rler$n$n 920/1514 tar$h 
kıtasını yazdı#ı cam$ $n"a ed$lm$"t$r. Cam$n$n önündek$ avlunun kuzey yönünde ve b$r kısmı batı 
yönünde bulunan yüksek hücrel$ b$r medrese yapılmı"tır. Cam$n$n kıble yönünde b$r matbah, 
fırın, mahzen, k$ler ve ahır bulunmaktadır. Cam$n$n batı yönünde $se b$r okul yer almaktadır.6 
A"ık Mehmed, Hatun$ye Cam$$ yakınında bulunan !maret Hamamı’ndan da bahsetmekted$r.  Dö-
nem$nden b$r kaynak olması sebeb$yle önem arz eden A"ık Mehmed’$n verd$#$ b$lg$ler küll$yen$n 
d$#er yapıları hakkında b$lg$ vermes$n$n yanında, cam$n$n $n"a tar$h$n$ vermes$ açısından temel 
kaynak olu"turmaktadır. K$ küll$ye hakkındak$ bütün yayınlarda bu eser kaynak göster$lerek 
$n"a tar$h$ ver$lm$"t$r. Buradak$ $fadeler d$#er yapıların türbeden sonra $n"a ed$ld$#$ yolundadır. 
Ancak ar"$v belgeler$nde küll$ye yapılarını, Gülbahar Sultan’ın yaptırdı#ı $fadeler$ geçmekted$r. 
Gülbahar Sultan’ın, türben$n k$tabes$ndek$ tar$h olan 1505’te öldü#ü kabul ed$ld$#$ takd$rde ca-
m$n$n $n"a tar$h$n$n de bu tar$hten önce oldu#unu kabul etmek gerek$r. 
 Evl$ya Çeleb$, yapının I. Sel$m Han’ın annes$ tarafından 920/1514 yılında yaptırıldı#ını; aydın-
lık b$r cam$ olarak tanımladı#ı yapının kubbes$n$n tek parça oldu#unu, her gece $ç$nde kand$ller 
yandı#ını; duvarlarının b$r sırasının c$lalı, b$r sırasının beyaz ve parlatılmı" ta"lardan yapıldı#ını 
yazmaktadır.7   

2 BOA., &D., 291/4, 28 Rebî’ü’l-âhir 1300/8 Mart 1883; BOA., &D., 314/13, 5 Rebî’ü’l-evvel 1304/1 Aralık 1886. 
3 BOA., !.DH. 1012/79917, 25 Rebî’ü’l-evvel 1304/22 Aralık 1886.
4 Gülbahar Sultan’ın hayatı hakkında yeterl$ b$lg$ yoktur ve adına da$r b$lg$ karma"ası vardır. Bakz. Mahmut Golo#lu, Trabzon 
Tar!h!: Fet!hten Kurtulu$a Kadar, Ankara 2000, s. 31-35; Yüksel, a.g.e, s. 449. Ba"bakanlık Osmanlı Ar"$v$’nde bulunan Gülbahar 
Sultan vakfına a$t muhasebe defter$nde, “Yavuz Sultan Sel$m’$n val$des$ Ay"e Gülbahar Sultan’ın Trabzon’da vak$ ve Hatun$ye 
demekle maruf vakfı” $bares$ bulunmaktadır. Bakz. BOA., TS.MA.d, No: 1763.
5 Mahmud Ak, “Â"ık Mehmed’e Göre Memleketi Trabzon ve Havalisi”, Bir Tutkudur Trabzon, !stanbul 1997, s. 181-206.
6 A"ık Mehmed’$n babası Ömer Efend$’n$n burada muall$ml$k yapmı" olması ve yazarın Trabzonlu olması ver$len b$lg$ler$n do#-
rulu#u açısından önem arz etmekted$r. Bakz: Ak, a.g.m.,  s. 181, 188-189.
7 Yücel Da#lı, S. Ali Kahraman (Hazl.), Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2.cilt, 1. kitap, !stanbul 2008, s. 105. Evliya Çelebi’nin verdi#i 
in"a tarihi de A"ık Mehmed’in verdi#i tarihle aynıdır. Ancak bani olarak Gülbahar Hatun’u göstermektedir ki bu tarihte Gülbahar 
Hatun hayatta de#ildir.
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Res!m 1: Gülbahar Hatun/Hatun$ye Küll$yes$, cam$ ve türbe. 
(N. Yazıcı 2009).

Resim 2: Gülbahar Hatun/Hatuniye Camii’nin planı. 
(!. Aydın Yüksel, a.g.e., s. 449).



 Trabzon’u z$yaret eden yabancı seyyahların yazılarına da konu olan Hatun$ye Küll$yes$ hak-
kında, 1817-1819 yılları arasında burayı z$yaret eden P. M$nas’ın notlarında da  kapsamlı b$lg$-
ler bulunmaktadır. “…B!r tepen!n üzer!nde surla çevr!l! olarak yapılmı$ olan !maret!n !k! kapısı 
vardır. Muhte$em kubbel! ve aydın cam! orta yerded!r. Cam! kapısı kuzey tarafta mermer dö$el! 
güzel b!r avluya açılır. Cam! k!tabes!nde H!crî 952 (1545) tar!h! vardır k! bu tam!r ed!ld!&! sene olsa 
gerek. #maret!n önünde $adırvanı ve etrafında talebelere mahsus hücreler! !le gen!$ b!r meydan, 
güney tarafında mezarlık, do&u tarafında türbe vardır. Yavuz Sultan Sel!m’!n val!des!n!n bu türbede 
bulunan mezarının üzer!ndek! k!tabede H!crî 911(1505) tar!h!n! okuduk. Cam!, müteve)a sultanın 
adına Hatun!ye Cam!! adını ta$ır. Vakt!yle burada mevcut mutfak ve fırından fak!rlere ve medrese 
talebeler!ne günde !k! defa yemek çıkardı. Fakat $!md! yoktur…”8 M$nas’ın yazdıkları, XIX.yüzyılın 
ba"ında küll$yen$n durumu hakkında b$lg$ vermekted$r. Bu tar$hte, $maret$n b$r çevre duvarı $ç$n-
de oldu#u anla"ılmaktadır. Ortada bulunan cam$n$n mermer dö"el$ b$r avluya baktı#ı, "adırvanı 
ve medreses$n$n oldu#u; güney$nde küçük b$r haz$ren$n bulundu#u M$nas’ın tanımlamalarında 
geçmekted$r. Cam$de, tam$re a$t olması gereken b$r k$taben$n varlı#ından bahsed$lmekted$r k$ 
bugün böyle b$r k$tabe mevcut de#$ld$r.  
 Gülbahar Hatun’un Trabzon’da $n"a ett$rd$#$ bu eserler $ç$n b$rçok vakfının bulundu#u b$-
l$nmekted$r. Tanz$mat’a kadar !stanbul’dan gönder$len memurlar tarafından tahs$l ed$len bu 
vakıfların gel$rler$ Tanz$mat’tan sonra çok fazla arttı#ı $ç$n devlet bütçes$ne katılarak vakıftak$ 
görevl$ler$n maa"ları merkezden ödenmeye ba"lanmı"tır.9

Gülbahar Hatun/Hatuniye Camii
Küll$yen$n en öneml$ yapısı olan cam$n$n $n"a k$tabes$ yoktur. Cam$n$n kuzey yöndek$ cümle kapı-
sı üzer$nde, H$crî 1301 (1883-84) tar$h$n$ veren b$r k$tabe bulunmaktadır. Tevbe sures$, 18.ayetten 
alındı#ı b$l$nen k$tabey$, k$tabe metn$n$n sonunda “Esad”  olarak ver$lm$" olan, Trabzonlu hattat 
Mehmed/Mahmud Esad Efend$ yazmı"tır. K$taben$n metn$ "öyled$r: “Kâllallâhu Te’âlâ: #nnemâ 
ya’muru mesâc!dallâh! men/âmene b!llah! vel’l-yevm!’l-âh!r Sadakallâhu’l Azîm/Ketebehu Es’ad 
1301”.10 Cümle kapısı lento ta"ında da tar$h bulunmayan, “Nasrun m!nallâh! ve fethun karîb ve 
be$$!r!’l-mü’m!nîn/ve ehaznâ sûu a’mâl!nâ nusall!tu men !llâ rah!mnâ ellezî” yazılı, $k$ satırlık celî 
sülüs b$r k$tabe bulunmaktadır. Anlam bütünlü#ü bulunmadı#ı anla"ılan bu k$taben$n $lk sa-
tırının Sâ% sures$, 13. ayet oldu#u bel$rt$lm$"t$r.11 Bu k$taben$n tam$r sırasında, bugünkü yer$ne 
yerle"t$r$ld$#$ anla"ılmaktadır. Cam$n$n $n"a tar$h$ olarak 920 (1514) tar$h$ ver$lmekle b$rl$kte, bu 
tar$h$ belgeleyecek somut b$r ver$ yoktur. 
 Cam$, erken Osmanlı m$mar$s$nde yaygın olarak kullanılan ve ters T, tabhanel$, zav$yel$, yan 
b$r$ml$ olarak çe"$tl$ $s$mlerle adlandırılan plan "emasındadır (Res$m 2). Kare b$r har$m mekanı 
$le $k$ yanda yapıya eklenen küçük b$rer yan mekandan olu"maktadır. 12x12 metre ölçüler$ndek$ 
har$m mekanı pandand$flerle geç$len kubbeyle örtülüdür. Kubbe dı"tan on$k$gen b$r kasna#a 
oturmaktadır. Kubbe kasna#ının dört yönünde b$rer s$vr$ kemerl$ pencere düzenlemes$ mevcut-
tur. G$r$" $k$ yanında yer alan yan b$r$mler 4.50x5.45 metre ölçüler$nde ve kubbel$d$r. Kesme ta" 
yapının cümle kapısı kuzey yönde, m$hrap aksındadır. Bu cephede, cümle kapısı $k$ yanında s$v-
r$ kemer alınlıklı, d$kdörtgen açıklıklı b$rer pencere, m$hrab$yeler ve aynı düzende $k$nc$ pence-
reler yer almaktadır. Güney yönde altta $k$ sıra, üstte $se üç sıra pencere düzen$ bulunmaktadır. 
Alt sıra pencereler$ d$kdörtgen açıklıklı, sa#ır s$vr$ kemer alınlıklıdır. Pencere alınlıkları bo" bı-
rakılmı", süslemeye yer ver$lmem$"t$r. Daha küçük tutulan üst pencereler $se s$vr$ kemer düzen-
lemel$d$r. Do#u-batı cepheler$nde, har$m duvarına a$t altlı üstlü bulunan b$rer pencere yanında, 
tabhane b$r$mler$nde de aynı düzen tekrarlanmı"tır (Res$m 3). Cam$ toplam 23 pencereden ı"ık 
almaktadır ve oldukça aydınlıktır.

8 P. Minas Bıjı"kyan, Karadeniz Kıyıları Tarih ve Co&rafyası, !stanbul 1969, s. 50-51.
9 &akir &evket, a.g.e., s. 122.
10 Murat Yüksel, Trabzon’da Türk-#slam Eserleri ve Kitabeler, Cilt 1, Trabzon 2000, s. 86-87. Caminin di#er yazılarını da yazan 
Mahmut Esad Efendi (1856-1914), aynı tarihlerde onarım gören !skender Pa"a Camii’nin yazılarını da yazmı"tır. Bakz: Mahmud 
Kemal !nal, Son Hattatlar, !stanbul 1970, s. 199. 
11 Yüksel, a.g.e., s. 89.
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 Cam$n$n kö"eler$ndek$ tabhane b$r$mler$, kuzey cep-
hen$n $k$ kö"es$nde bulunan s$vr$ kemer alınlıklı kapı 
açıklıklarıyla son cemaat yer$ne ba#lanmaktadır. Bu kapı-
larla pencereler$n üst orta sev$yes$nde, küçük ölçekl$ b$rer 
pencere s$metr$k olarak yerle"t$r$lm$"t$r. Kuzey cephen$n 
ortasında yer alan, s$lmelerle çevrelenm$" cümle kapısı, 
der$n olmayan s$vr$ kemer düzenlemel$ b$r n$" $ç$ne alın-
mı"tır. !k$ renkl$ ta"la olu"turulmu" basık kemerl$ g$r$" 
açıklı#ından har$m mekanına ula"ılmaktadır (Res$m 4). 
G$r$"$n üstünde, s$vr$ kemer alınlı#ında, 1301 (1883-84) 
tar$h$n$ veren k$tabe bulunmaktadır. Har$m mekanından 
daha yüksek tutulan son cemaat yer$ üç yöne açıktır (Re-
s$m 5). Altı baklavalı sütun ba"lı#ının ta"ıdı#ı be" b$r$m-
l$ son cemaat yer$nde b$r$mler kubbeyle örtülüdür. Son 
cemaat yer$n$n orta b$r$m$nde kubbeye geç$", mukarnas 
düzenlemelerle sa#lanmı"tır. Son cemaat yer$ kemerle-
r$nde $k$ renkl$ ta" $"ç$l$#$ kullanılmı"tır. Bu $"ç$l$k kapı 
ve pencere kemerler$nde de tekrarlanmı"tır. Cam$n$n son 
cemaat yer$ üç yönde gen$" b$r saçakla çevrelenm$"t$r. Ye-
n$lend$#$ anla"ılan bu saçak düzen$ esk$ foto#raflarda da 
görüleb$lmekted$r (Res$m 6).  
 G$r$"$n sa#ında, kuzeybatı kö"ede yer alan m$nare 
sek$zgen b$r pabuç kısmından olu"maktadır. Sek$zgen$n 
b$r kö"es$ ana kütleyle ba#lantılıdır. Tek "erefel$ m$nare-
n$n gövdes$, $k$ sıra s$yah/koyu gr$, b$r sıra beyaz ta"la 
ele alınmı"tır ve çokgen formdadır. Kuzeye açılan m$nare 
kapısının basık kemerl$ g$r$"$nde de $k$ renkl$ ta" $"ç$l$#$ 
tekrarlanmı"tır.
 Sade b$r düzenlemeyle ele alınan $ç mekandak$ süsle-
meler son dönem onarımlarına a$tt$r (Res$m 7). Yan me-
kanlarda, ana kubbeye geç$"lerde, kubbede ve üst pence-
re etrafında yer alan kalem $"$ süslemeler yen$lenm$"t$r. 
G$r$" aksında, güney duvarı ortasında bulunan mermer 
m$hrap üç kö"el$ ve mukarnas kavsaralıdır. Kö"elerde ka-
baraların yer aldı#ı m$hrap rum$ b$r tepel$kle sonlanmak-
tadır.  M$hrap n$"$n$n kö"el$ alt kısmı dı"ındak$ yüzeyler$, 
ye"$l, kırmızı ve altın yaldızla boyanmı"; kö"el$k, çerçe-
ve ve kenar bordürler$ne b$tk$sel süslemeler yapılmı"tır. 
Sade b$r "ek$lde ele alındı#ı anla"ılan mermer m$nberde 
de son dönem onarımlarında yapıldı#ı anla"ılan altın yaldızlı süslemeler bulunmaktadır. Yen$le-
nen kalem $"$ süslemeler son cemaat yer$ kubbeler$nde ve kapı alınlıklarında da görülmekted$r.
 Cam$n$n önünde b$r "adırvan bulunmaktadır (Res$m 5). Ar"$v belgeler$nde ve esk$ foto#raf-
larda da görüleb$len "adırvanın, küll$yen$n $n"a ed$ld$#$ dönemde de mevcut oldu#u anla"ıl-
maktadır. Mevcut "adırvanın mermerden orta abdest havuzunun esk$ oldu#u dü"ünülmekted$r.12 
Kubbeyle örtülü oldu#u b$l$nen "adırvanın örtüsü, kon$k b$r külahla yen$lenm$"t$r. 
    Gülbahar Hatun Cam$$ ve küll$yen$n bazı b$r$mler$nde, XIX.yüzyılda b$rtakım onarımların ol-
du#u ar"$v belgeler$nden anla"ılmaktadır. 1866 yılı sonunda, Hatun$ye Cam$$ "adırvanı $le med-
rese, matbah ve “pek elzem olan mahaller!n!n” tam$r$, yapılan ke"fe göre 8115 kuru" olarak hesap-
lanmı" ve tam$ratın b$r an evvel ba"latılması $stenm$"t$r.13  “Mecl!s-! vâlânın mazbata-! merkumes! 

12 Yüksel, a.g.e., s. 452.
13 BOA., !.MVL., 566/25431, 5 &aban 1283/13 Aralık 1866.
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Res!m 3: Gülbahar Hatun/Hatun$ye Cam$$’n$n genel görünümü. 
(N. Yazıcı 2009).                    

Res!m 4: Cam$n$n g$r$"$ (N. Yazıcı 2009).



meâl!nde müsteban olundu&u vechle Trabzon’da mabed-! kad!me-! !slâm!yeden ve mal!ye haz!ne-
s!nce !dare olunur evkaftan Hatun!ye cam!-! $er!f! $adırvanıyla medrese ve matbah ve mahall! sa!re-
n!n harab bırakılması layık olmayaca&ına b!naen bunların ke$f! olan sek!z b!n yüz on be$ guru$a te-
cavüz etmemek ve mahall! mecl!s!n!n taht-ı nezaret!nde olmak üzere !crâ-yı tamîr ve termîm!yle…”, 
tam$rat tamamlandıktan sonra, ke"f-$ san$ defter$n$n gönder$lmes$ yolunda karar ver$lm$"t$r.14 
Mal$ye haz$nes$nce $dare ed$len evkaftan oldu#u bel$rt$len bu eserler$n tam$r$n$n "$md$den yapıl-
mamasının, $ler$de masrafları daha da artıraca#ı ve “mabed-! kad!me-! !slâm!yeden” olan bu eser-
ler$n harap bırakılmasının do#ru olmayaca#ı bel$rt$lerek haz$nece gereken$n yapılması $stenm$"-
t$r. Cam$n$n “muhtaç-ı tam!r olan $adırvanıyla medrese ve matbah ve mahall! sa!ren!n” tam$r$ $ç$n 
8115 kuru" gerekmekted$r.15 Bu m$ktar küll$yen$n bazı yapılarının bu tar$hte küçük boyutlu b$r 
tam$r geç$rd$#$n$ göstermekted$r. 
 1800’ler$n sonunda Gülbahar Hatun Cam$$, medrese, "adırvan ve mutfak b$r$mler$n$n bazı 
kısımları harap durumdadır. 1883 tar$hl$ b$r mazbatada, 27 Z$lh$cce 1298 (20 Kasım 1881) tar$-
h$nde, dah$l$ye da$res$nde görü"ülen konu beyan ed$lmekted$r. Burada, “…Yavuz Sultan Sel!m 
Han hazretler!n!n Trabzon’da medfûne val!de-! muhteremeler! olan Gülbahar Sultan hazretler!n!n 
!hyâ-kerdeler! olan !maret cam!-! $er!f!n!n saçaklarıyla kubbes! ve !tt!sâl!ndek! medreses!n!n saçak 
ve sakıflarıyla $adırvan ve matbahın bazı mahaller!n!n…” harap olmak üzere oldu#u bel$rt$lm$"t$r. 
Tam$r$ ba#lamında ke"$f ve münakasası sonucunda, 39 b$n kuru" masrafla K$ryako uhdes$nde 
karar kılınmı"tır. !n"aata ba"lanması $ç$n masrafların kar"ılanması yolunda yazı"malar yapıl-
mı", b$r kısmının Hatun$ye vakfından kar"ılanması kararla"tırılmı"tır.16 Bu belge, 1880’ler$n ba-
"ında Gülbahar Hatun Cam$$’n$n kubbes$ $le saçakları, mevcut medresen$n saçakları $le mutfak 
ve "adırvanın bazı yerler$n$n tam$re muhtaç oldu#unu göstermekted$r. Bu tam$rat K$ryako Kalfa 
tarafından yapılacaktır.
 1 Mart 1883 tar$hl$ belgeye göre, Gülbahar Hatun $maret ve cam$n$n daha önce yapılan yazı"-
mada 39 b$n kuru"la tam$r$ne ba"landı#ı sırada, “…cam$-$ mezkûr üzer$nde bulunan kur"unların 
çürüyüb harab oldu#u görülerek "ayed bunların tecdîd$ bazı ta"larının tebdîl$ sonraya bırakılır 
$se evvelk$ ke"f üzer$ne sarf ed$lecek akçe…” m$ktarından çok daha fazla masrafa sebep ola-
ca#ının anla"ıldı#ı bel$rt$lm$"t$r. Cam$n$n tekrar yapılan ke"f$nde, tam$ratı $ç$n gerekl$ olan 39 
b$n kuru"tan ba"ka 130 b$n kuru" masrafla yapılaca#ı anla"ılmı"; esk$ kur"unların satı"ından 
kar"ılanacak 50 b$n kuru"un, 130 b$n kuru"tan dü"ülmes$yle 80 b$n kuru"a mal olaca#ına da$r 

14 BOA., !.MVL., 566/25431, 2 Ramazan 1283/8 Ocak 1867.
15 BOA., A.MKT.MHM., 372/91, 13 Ramazan 1283/19 Ocak 1867.
16 BOA., &D., 291/4, 28 Rebî’ü’l-âhir 1300/8 Mart 1883.
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Res!m 5: Gülbahar Hatun/Hatun$ye Cam$$ son cemaat yer$ ve "adırvanı 
(N. Yazıcı 2009).                    

Res!m 6: Gülbahar Hatun/Hatun$ye Cam$$ (!stanbul Ün$vers$tes$, 
Nad$r Eserler Kütüphanes$. Foto No: 90441.0005).                    
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Res!m 7: Cam$n$n $ç mekanı (N. Yazıcı 2009).                  

hazırlanan ke"$f defter$n$n, Trabzon’dan yazılan 26 Temmuz 1882 tar$hl$ mazbatada b$ld$r$lm$" 
oldu#u bel$rt$lm$"t$r.17 
 Bu belgeler, 1880’lerde cam$n$n saçakları ve kubbes$n$n onarıldı#ını göstermekted$r. Ayrıca 
cam$n$n avlusunda bulunan "adırvan da tam$r ed$lm$"t$r.
 XIX.yüzyılın ortalarında, Gülbahar Hatun Küll$yes$’nde yapılan onarımların b$r kısmı da su yol-
ları $le $lg$l$d$r. 1862 tar$hl$ mazbatada, “…merhûme Gülbahar val!de sultan evkaf-ı celîles! hayra-
tından Trabzon’da vak! cam!-! $er!f !le medreseye car! olan suyun yolları bozulmu$ olmasına meb-
n!”, cam$ ve medreseye g$den su yollarının tam$r$ yapılmı"tır.18  
 1886’da, Gülbahar Sultan $maret ve cam$-$ "er$f$n$n “mü$r!f-ül harab olan su mecrâsının” ke"f$ 
muceb$nce 36 b$n kuru" masrafla tam$r$ne, v$layet $dare mecl$s$n$n nezaret$nde ba"lanılmı"tır. 
Ancak cam$-$ "er$f$n evkafa ba#lı bulunmasından dolayı, harcamaların haz$neden yapılab$lme-
s$ $ç$n $z$n gerekmekted$r. !n"aat mevs$m$ g$rmek üzere oldu#u $ç$n b$r an evvel $z$n ver$lmes$ 
$stenmekted$r.19 Aynı yılın sonunda, “Gülbahar Sultan hazretler!n!n Trabzon’da kâ!n âsâr-ı hayr!-
yes!nden !maret ve medreses! !le cam!-! $er!f!n kurbundak! $adırvanın su yolları mürûr-! zeman !le 
bozulub suyu akmamakta ve bundan ba$ka da oralarda çe$me…” olmadı#ı bel$rt$lmekted$r. C$var 
mahalle ahal$s$ tarafından susuzluktan "$kayet ed$lmekted$r. Daha önce 36 b$n kuru" masrafla 
tam$r$ne ba"landı#ı bel$rt$len su yollarının tam$r$, $dare mecl$s$n$n nezaret$yle 49 b$n kuru" mas-
rafla yapılacaktır. Bu tar$hlerde Hatun$ye Evkafı haz$ne-$ cel$leden $dare ed$lmekte oldu#undan 
tam$rat $ç$n gerekl$ paranın kar"ılanması $stenm$"t$r. Burada daha önce $k$ defa daha yapılmı" 
olan tam$rattan da bahsed$lmekte ve öncek$ bu $k$ tam$r masrafının da haz$ne-$ cel$leden kar"ı-
landı#ı bel$rt$lmekted$r.20 O c$varda ba"ka çe"me olmadı#ından dolayı su sıkıntısı çek$lmekted$r. 
Bundan dolayı, bel$rlenm$" olan masrafla su yollarının tam$r$ yapılacaktır. Bütün bu b$lg$ler XIX.
yüzyılda küll$yede b$rtakım onarımların yapıldı#ını belgelemekted$r.
 Cam$de XX.yüzyılın ba"ında da b$rtakım onarımlar yapılmı"tır. Cam$n$n son cemaat yer$ kub-
beler$n$n $çler$ 1905 yılında yapılan onarım sırasında kalem $"ler$yle bezenm$"t$r.21  
 

17 BOA., &D., 295/55, 21 Rebî’ü’l-âhir 1300/1 Mart 1883. 
18 BOA., MVL., 623/58, 14 &aban 1278/14 &ubat 1862. 
19 BOA., DH.MKT., 1376/89, 10 Safer 1304/8 Kasım 1886.
20 BOA., &D., 314/13, 5 Rebî’ü’l-evvel 1304/1 Aralık 1886; BOA., !.DH. 1012/79917, 25 Rebî’ü’l-evvel 1304/22 Aralık 1886.
21 Erdem Yücel, Trabzon, !stanbul 1988, s. 52.

Res!m 8: Gülbahar Hatun/Hatun$ye Türbes$. 
(N. Yazıcı 2009).                



Gülbahar Hatun/Hatuniye Türbesi
Gülbahar Hatun Cam$$’n$n do#usunda bulunan türben$n, Yavuz Sultan Sel$m tarafından annes$ 
Gülbahar Hatun $ç$n yaptırıldı#ı kaynaklarda geçmekted$r (Res$m 8).22 Türben$n kapısı üstünde, 
H$crî 911 (1505) tar$h$n$ veren mermer $n"a k$tabes$ bulunmaktadır. Üç bey$tten olu"an manzum 
farsça k$tabe sülüs yazı $le yazılmı"tır. K$taben$n metn$: “Çün z!-dünyâ sû-yı ukbâ kerd rû Bânû-
yı Rûm/"üd mukarrer taht-ı huld u mülket-! dâ!m ber-u/H!mmete$ ez-devlet-! fânî-y! dünyâ ruh çu 
tâft/Rû-n!hâd ez-rây-ı âlî devlet-! dâ!m ber-u/Rahmet-! dâ!m ber-u nâz!l çu $üd ez-feyz-! Hak/,Ge$t 
târîh-! vefâte$ rahmet-! dâ!m ber-u/Allah el-Bâkî/Allah el-Bâkî”.23 Türben$n k$tabes$nde, ebced he-
sabıyla 911 tar$h$ olmakla b$rl$kte $s$m ver$lmem$"t$r.  
 Sek$zgen planlı, düzgün kesme ta"tan yapılmı" olan türbe, sek$zgen kasna#a oturan b$r kub-
beyle örtülüdür. Sek$zgen$n kuzey kö"es$ kapı olarak düzenlenm$"; d$#er kö"elere $se, b$r kö"es$ 
har$ç tutularak, d$kdörtgen açıklıklı pencereler yerle"t$r$lm$"t$r. Kapı ve pencereler$n alınlıkları 
s$vr$ kör kemerl$d$r ve kemerler $k$ renkl$ ta" $"ç$l$#$yle ele alınmı"tır. Sek$zgen$n kö"eler$ne, pen-
cere üst sev$yes$nde, b$tk$sel ve geometr$k düzende, Selçuklu süslemeler$n$ hatırlatan panolar 
yerle"t$r$lm$"t$r. Ayrıca cephelerde b$rtakım yazılı panolar mevcuttur. Türben$n kuzeybatı cephe-
s$ndek$ d$kdörtgen b$r panoda sülüs karakterde “besmele” yazılıdır. Kuzeydo#u cephede, sülüs 
yazıyla,  “Acc!lû b!’s-salât! kable’l-fevt”, yan$ “Vakt$ geçmeden namazı edâ etmekte acele ed$n$z” 
anlamındak$ had$s; kuzeybatı yönde yuvarlak b$r madalyon $ç$nde, $k$ defa tekrarlanarak, !sra 
sures$n$n 84. ayet$, “Kul küllün ya’melu alâ $âk!let!h” yazılıdır.24  
 Türben$n $ç mekanında, yen$lenm$" kalem $"$ süslemeler yer almaktadır. Mekanda alı"ıla ge-
len düzende, ayrı b$r m$hrap n$"$ yoktur. Esk$ foto#raflarda, türbe g$r$"$nde b$r sundurmanın bu-
lundu#u görülmekted$r (Res$m 9). Sonradan eklend$#$ anla"ılan bu sundurma onarımlarda kal-
dırılmı"tır. Türbede, bugün tek sanduka bulunmaktadır. Ancak ara"tırmacılar, 1934’te türbede $k$ 
sandukanın daha oldu#unu tesp$t etm$"lerd$r. Bu sandukalardan b$r$n$n 1499’da ölen &ehzade 
Sal$h’e, d$#er$n$n de 1503 yılında ölen Kamer Sultan’a a$t oldu#u $fade ed$lm$"t$r.25  
 XIX.yüzyılın sonunda, türbede b$rtakım onarımların oldu#u anla"ılmaktadır. 1892’de, türbe-
n$n tefr$"$ ve tam$r$ gündeme gelm$"t$r.  I.Sultan Sel$m Han’ın val$des$ “Gülbahar Sultan haz-
retler!n!n Trabzon’da !hyâ-kerdeler! olub Hatun!ye cam!-! $er!f! kurbunda kâ!n türbeler!n!n harab 
olan mahaller!n!n tam!r…” ve tecd$d$,  26 Mayıs 1308 (7 Haz$ran 1892) tar$hl$ yazıyla b$ld$r$lm$"; 
türben$n harap olan ve tam$r$ gerekl$ görülen yerler$; tefr$"$ ve sanduka üzer$ne konulacak pu-
"$de $le sandukanın ba" tarafına konulacak rahlen$n $mal$ $ç$n gerekl$ olan otuz dört b$n yetm$" 
$k$ buçuk kuru"un nasıl kar"ılanaca#ı bel$rlenm$"t$r.26 1910’da, türben$n tam$r$ ve tefr$"$ tekrar 
gündemded$r. Masrafların nasıl kar"ılanaca#ına da$r yazı"malar yapılmı"tır.27  

Külliyenin Günümüze Ulaşmayan Yapıları
Küll$yen$n günümüze ula"mayan yapıları hakkında yazılı kaynaklardan ve belgelerden b$lg$ 
ed$nmek mümkündür. Evl$ya Çeleb$, cam$n$n batı tarafında bulundu#unu bel$rtt$#$ mektep $ç$n 
karg$r, kubbel$ b$r yapı tanımlaması yapmı"tır.28 Yer$ne 1887 yılında tek odalı b$r mahalle mek-
teb$; 1899’da da Hatun$ye !bt$da$ Mekteb$’n$n yapıldı#ı; bu b$nanın da 1993 yılında yıktırıldı#ı 
b$l$nmekted$r.29 
 Küll$yen$n b$r parçası olarak $n"a ed$lm$" olan medrese de günümüze ula"mamı"tır. Cam$n$n 
önündek$ avlunun kuzey yönünde, b$r kısmı batı yönünde bulundu#u ve yüksek hücrel$ oldu#u 
bel$rt$len medrese dönem$n kaynaklarında tanımlanmaktadır.30 Evl$ya Çeleb$ de medresen$n 

22 Yüksel, a.g.e., 1, s. 92.
23 Yüksel, a.g.e., 1, s. 93.
24 Yüksel, a.g.e., s. 93.
25 Golo#lu, a.g.e., s. 25-26. 
26 BOA., !.ML., 2/1310-R-22, 19 Rebî’ü’l-âhir 1310/8 Kasım 1892.
27 BOA., MV., 136/92, 29 Muharrem 1328/10 &ubat 1910.
28 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 107. A"ık Mehmed de mektebin caminin batı yönünde bulundu#unu; yetim ve fakir çocuklara Kuran 
ö#retilen bu okulda babasının da yirmi be" yılı a"kın süredir Kuran ö#retti#ini yazmı"tır. Bkz: Ak, a.g.m.,  s. 189. 
29 Hüseyin Albayrak, “Tarihe Karı"an Gülbahar Hatun !lkokulu”, Trabzon, Sayı: 7, Aralık 1993, s. 28-32. 
30 Ak, a.g.m.,  s. 188.
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cam$ avlusunun dört tarafında yüksekçe odalardan olu"tu#unu bel$rt$r.31 
 Medresen$n cam$ avlusunun etrafında yer aldı#ı, yan$ cam$ $le medresen$n aynı avluyu pay-
la"tı#ı anla"ılmaktadır. Yıldız Albümler$’nde bulunan XIX.yüzyılın sonuna a$t, “!maret Cam$$-$ 
&er$f$” olarak kayıtlı foto#rafta, cam$n$n batı yönünde görüleb$len yapının medresen$n b$r parça-
sı olması muhtemeld$r (Res$m 6). 1862 yılında, medresen$n faal oldu#u b$l$nmekted$r. Gülbahar 
Sultan hazretler$n$n Trabzon’da ka$n Hatun$ye cam$-$ "er$f$n$n medreses$yle dershane ve kütüp-
hanes$nde mevcud olan taleben$n $ht$yaçları $ç$n tahs$s ed$len a"çı, k$lerc$n$n maa"ları konu-
sunda yazı"ma yapılmı"tır.32 Medrese 1883 yılında kapsamlı b$r onarım geç$rm$"t$r.33 Zamanla 
harap hale gelm$" olan medrese 1912-13 yıllarında da onarılmı"tır. 1920’l$ yıllarda enkaz hal$nde 
oldu#u bel$rt$len medresen$n 1937’de sadece dokuz odasının duvar ve örtüler$ kalmı"tır.34 Medre-
sen$n kalıntıları daha sonra ortadan kaldırılmı"tır.
        Kaynaklardan, küll$yen$n b$r parçası olarak $n"a ed$ld$#$ b$l$nen $maret de günümüze ula"-
mamı"tır. A"ık Mehmed, cam$n$n kıble tarafında b$r matbah, fırın, m$saf$rler$n hayvanları $ç$n 
ahır ve mutfak zah$reler$n$ koymak $ç$n mahzen, k$ler bulundu#unu yazmaktadır.35 Evl$ya Çeleb$ 
hakkında kapsamlı b$lg$ verd$#$ yapıyı, cam$n$n b$t$"$#$nde/yakınında, Trabzon’da benzer$ olma-
yan b$r $maret olarak tanımlamakta; cam$n$n kıble tarafında mutfak, yemek yeme yer$ bulundu-
#unu; ayrıca büyük b$r k$ler$ oldu#unu bel$rtmekted$r.36  

31 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 107.
32 BOA., !.MVL., 460/20718, 19 Receb 1278/20 Ocak 1862.
33 Yücel, a.g.e., s. 61.
34 Albayrak, a.g.e., s. 66-67.
35 Ak, a.g.m.,  s. 188.
36 Evliya Çelebi, s. 109.
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Res!m 9: Gülhahar Hatun/Hatun$ye Türbes$ (!stanbul Ün$vers$tes$, 
Nad$r Eserler Kütüphanes$. Foto No: 90441.0006).                  

Res!m 10: Gülhahar Hatun Cam$$’n$n haz$res$ ve $maret$. (!stanbul 
Ün$vers$tes$, Nad$r Eserler Kütüphanes$. Foto No: 90441.0005).                   



 Yıldız Albümler$’nde bulunan XIX.yüzyılın sonuna a$t, “!maret Cam$$-$ &er$f$” olarak kayıtlı 
foto#rafta, cam$n$n güney yönündek$ haz$re $le y$ne bu yöndek$ k$rem$t çatılı, bacaları görüle-
b$len b$r yapı d$kkat$ çekmekted$r. Bu yapının $maret olması muhtemeld$r (Res$m 10). !maret 
b$nası 1939 yılında yıktırılmı"tır.37 

Evl$ya Çeleb$, küll$yen$n $ç$nde tecv$d okutulan b$r darül-kurradan da bahsetmekted$r.38  
Cam$n$n çevres$nde bulunan $maret mezarlı#ı da ortadan kaldırılmı"tır (Res$m 6).
Kaynaklarda !maret Hamamı olarak geçen ve Hatun$ye Cam$$ yakınında bulundu#u bel$rt$len 

hamamın da küll$yeyle ba#lantılı oldu#u dü"ünülmekted$r. Yakın zamana kadar h$zmet veren 
hamam, 1976 yılında yen$ b$r b$na yapılması dü"ünces$yle yıktırılmı"tır. Küll$yen$n kuzeydo#u 
tarafında bulunan, do#u-batı do#rultuda d$kdörtgen planlı, sıcaklık kısmı dokuz kubbeyle örtü-
lü olan hamamın H$crî 905-907 (1499-1502) yılları arasında yapıldı#ı bel$rt$lm$"t$r.39    
 Sonuç olarak, Osmanlı m$marlı#ının Trabzon’dak$ öneml$ eserler$nden b$r$ olan Gülbahar 
Hatun/Hatun$ye Küll$yes$’n$n ban$s$ ve $n"a tar$h$ konusundak$ b$lg$ler kes$n de#$ld$r. Türbe 
üzer$nde tar$h k$tabes$ bulunmakla b$rl$kte günümüze ula"an cam$de $n"a k$tabes$ yoktur ve 
mevcut $k$ yapıda da ban$s$ne da$r b$r $fade bulunmamaktadır. Kaynakların aktardı#ı b$lg$ler, 
küll$yey$ Yavuz Sultan Sel$m’$n annes$ adına yaptırdı#ı yönünded$r. Ancak, ar"$v kayıtları, küll$-
yen$n Yavuz Sultan Sel$m’$n annes$ Ay"e Gülbahar Hatun tarafından yaptırıldı#ını yazmaktadır. 
Küll$yen$n bütün yapılarının XIX.yüzyılda mevcut oldu#u ve buralarda b$rtakım onarımların ya-
pıldı#ı, ar"$v kayıtlarından anla"ılmaktadır. Küll$yeden günümüze ula"an cam$ ve türbed$r. Cam$ 
$badete açıktır.
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Yazma Eserler Kütüphanelerinde 
Yanlışlıkla İdris-i Bitlis ’nin Adına Kayıtlı 
Bulunan Eserler ve Bunların Mahiyeti

Yrd. Doç. Dr. Muhammed İbrahimYILDIRIM*

Özet
 !dr$s-$ B$tl$sî’n$n eserler$ üzer$ne yapılmı" olan bazı çalı"malarda, onun eserler$nden bazısı 
babası, Hüsamedd$n Al$ ve O#lu Ebülfazl Mehmed Efend$’n$n eserler$yle karı"tırılmı"tır. Bu du-
rum, !dr$s’$n eserler$ üzer$ne "$md$ye kadar sa#lıklı b$r çalı"manın gerçekle"t$r$lemem$" olma-
sından kaynaklanmaktadır. Osmanlı Müell!fler!’nde !dr$s’$n eser$ olarak z$kred$len bazı eserler$n, 
babası Hüsamedd$n’e a$t oldu#u anla"ılmaktadır. Kütüphaneler$n ver$ tabanında, !dr$s’$n adına 
kayıtlı bulunan bazı eserler $ç$n de aynı "ey$ söylemek mümkündür. Bu çalı"mada, kütüpha-
nelerde, Süleyman$ye Kütüphanes$’n$n muhtel$f bölümler$nde yanlı"lıkla !dr$s’$n eser$ olarak 
kayıtlı bulunan, Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî, "erh-! Hutbet!’l-beyân, Tercüme-! Ahlâk-! Muhs!nî; 
Cerîde-! Âsâr ve Harîde-! Âhbâr adlı eserler $le bunların b$r$nc$s$n$n Hüsamedd$n Al$’n$n tel$f$ 
olan K$tâbu’n-nusûs $le aynı eser oldu#u hakkında b$lg$ler ver$lm$"t$r. Bu arada, Hüsamedd$n 
Al$ el-B$tl$sî’n$n eser$ olan Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî !le Ebülfazl Mehmed Efend!’n!n Cerîde-! 
Âsâr ve Harîde-! Âhbâr’ın "$md$ye kadar herhang$ b$r nüshasına rastlanılmamı" oldu#unu da 
bel$rtmek $ster$z.

Anahtar Kelimeler: !dr$s-$ B$tl$sî, Hüsamedd$n-$ B$tl$sî, Ebülfazl Mehmed Efend$, Cerîde-$ Âsâr 
ve Harîde-$ Âhbâr

On Writings that have been Mistakenly Registered under the name of 
Idris-i Bitlisi in Handwritten Works Libraries

Abstract 
 In some works done over Idr$-$ B$tl$s$’s wr$t$ngs, have been m$xed w$th wr$t$ngs of h$s father 
Husamedd$n Al$ and h$s son Ebulfazl Mehmet Efend$. Th$s s$tuat$on has been a result of lack 
of a healthy elaborat$on regard$ng the wr$t$ngs of Idr$s$ so far.  It $s understood that some of the 
wr$t$ngs that have been ment$oned as Idr$s’s are that of father Husamedd$n.  Also, the same can 
be sa$d for some wr$t$ngs that $s reg$stered under Idr$s’s name $n some l$berar$es. In th$s paper, 
some $nformat$on has been presented on Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî, "erh-! Hutbet!’l-beyân, 
Tercüme-! Ahlâk-! Muhs!nî; Cerîde-! Âsâr ve Harîde-! Âhbâr that has been m$stakenly reg$stered 
under Idr$s’s name $n Suleyman$ye Kutuphanes$ and that from these wr$t$ngs Kenzü’l-hafî fî 
Makâmât-ı Sûfî has been the same w$th the work of Husamedd$n Al$’s K$tabu’n-nusus. In add$t$-
on, $t must also be ment$oned that any cop$es of Kenzu’l-haf! f! Makamat-! Suf! wh!ch !s a wr!t!ng 
of Al! el-B!tl!s! and Cer!de-! Asar and Har!de-! Ahbar wr$ten by Ebulfazl Mehmed Efend$ have not 
been d$scovered so far.

Key Words: !dr$s-$ B$tl$sî, Hüsamedd$n-$ B$tl$sî, Ebülfazl Mehmed Efend$, Cerîde-$ Âsâr ve 
Harîde-$ Âhbâr
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Yazma Eserler Kütüphanelerinde Yanlışlıkla İdris-i Bitlis ’nin Adına 
Kayıtlı Bulunan Eserler ve Bunların Mahiyeti 
 Çok yönlü Osmanlı b$l$m ve devlet adamlarından çok yönlü b$r (zat) olan !dr$s-$ B$tl$sî tar$h, 
zooloj$, tıp; d$nî alanlardan fıkıh, kelam, tefs$r ve tasavvuf üzer$ne pek çok tel$f, "erh ve ha"$ye 
eserler verm$"t$r. !lk sek$z Osmanlı pad$"ahı ve dönemler$n$ konu ed$nen tar$h alanında tel$f ett$-
#$ He$t Beh!$t adlı eser$yle "öhret bulmu"tur. Bununla b$rl$kte !dr$s-$ B$tl$sî’n$n günümüze ula"an 
eserler$ $ncelend$#$nde, onun d$nî alanda daha fazla tebarüz ett$#$ anla"ılır. Tel$fler$n$n büyük 
b$r kısmını "erh ve ha"$ye eserler$ te"k$l etmekted$r. !dr$s-$ B$tl$sî ve eserler$ üzer$ne bugüne kadar 
yapılmı" çalı"malar "üphes$z az ve yeters$zd$r. Kât$p Çeleb$, Mehmed Süreyya ve Bursalı Mehmed 
Tah$r’$n nak$ller$nden, !dr$s’$n bazı eserler$ hakkında b$lg$ ed$n$yorsak da z$kred$len eserler$n 
b$r kısmının herhang$ b$r nüshası bugüne kadar tesp$t ed$lemem$"t$r. Esasında Bursalı Mehmed 
Tah$r’$n bu konuda aktardıkları b$lg$ler$n pek de sa#lıklı olmadı#ı anla"ılmaktadır. Z$ra !dr$s-$ 
B$tl$sî’n$n eserler$ arasında z$krett$#$ bazı tel$fler$n !dr$s’e a$t olmadı#ı, babası &eyh Hüsamedd$n 
Al$ B$tl$sî’ye a$t oldu#u anla"ılmaktadır. Buna b$r örnek olarak Osmanlı Müell!fler!’$nde !dr$s’$n 
tel$f$ olarak z$kred$len Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî göster$leb$l$r. 
 Yazma eser kütüphaneler$nde !dr$s-$ B$tl$sî’n$n adına kayıtlı bulunan b$rkaç eser de !dr$s’$n 
de#$l, babası Hüsamedd$n veya o#lu Ebülfazl Mehmed Efend$’ye a$tt$r. Bu arada, b$r eser$n b$r-
den fazla adla kayıtlı bulundu#u da anla"ılmaktadır. Mesela Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî adlı 
eser$n K$tabu’n-nusûs adıyla da kataloglara g$rd$#$ görülmekted$r. Aynı eser$n farklı nüshaları 
oldu#u anla"ılan bu eser$n, b$r$nc$ adıyla varlı#ı Bursalı Mehmed Tah$r’$n nak$ller$nden !dr$s’e 
a$t b$r eser olarak b$l$n$yordu1. Ancak, He"t Beh$"t’$n VII. Ketîbes$ üzer$ne yapmı" oldu#umuz 
doktora çalı"malarımız2 sırasında ve sonrasında Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî’n$n $k$ nüshası-
na; eser$n !dr$s’e de#$l de babası Hüsamedd$n Al$’ye a$a ve müstens$h$n$n !dr$s oldu#u b$lg$ler$ne 
ula"tık. Aynı mah$yet ve muhteva $le K!tabu’n-nusûs da !dr$s’$n babası Hüsamedd$n Al$’ye a$t b$r 
eserd$r. Her $k$ eser farklı adlarla anılsa da eserler$n $çer$#$ aynıdır. Çok cüz$ $fade farklılıkla-
rından, !dr$s’$n Kenzü’l-hafî fî Makâmât-ı Sûfî’y$ $st$nsah ederken bazı tasarruflarda bulundu#u 
anla"ılmaktadır. 

Kenzü’l-haf  f  Makâmât-ı Sûf  
 Bursalı Mehmed Tah$r, !dr$s’$n eserler$n$ z$krederken bu eser$ de onun tel$f ett$#$nden bah-
seder. Ancak yaptı#ımız çalı"malar net$ces$nde, Kât$p Çeleb$’n$n b$ld$rd$#$ g$b$ bu eser$n !dr$s’$n 
babası &eyh Hüsamedd$n’e a$t oldu#unu, !dr$s-$ B$tl$sî tarafından 880/1475 yılında $st$nsah 
ed$ld$#$n$ tesp$t ett$k. Eser, nestal$k yazıyla yazılmı" ve Arapça’dır. B$r mukadd$me, sek$z bâb 
ve hat$meden olu"an eser, zât-ı !lâhî’n$n zuhuru, mar$fet makamının beyanı, $l$m mertebes$n$n 
ve hak mezhepler$n z$kr$, fenâ ve beka hak$katler$n$n beyanı g$b$ konuları $çer$r. Ankara M$llî 
Kütüphane’de, Nev"eh$r Ürgüp Tahs$n A#a !lçe Halk Kütüphanes$ Koleks$yon’unda ÜR 201/3 
numarada kayıtlıdır. Eser, b$r mecmuada kayıtlı olup mecmuanın $lk vara#ında, muhtemelen 
!dr$s’$n kend$ el yazısıyla, Nak"$bendî s$ls$les$n$n b$r ç$zelges$ ver$lm$"t$r. Mecmuanın b$r$nc$ 
eser$ 2a $la 49b varakları arasında yer almaktadır3. Ancak b$r$nc$ vara#ının yarısı yırtılmı" oldu-
#undan, bu eser$n adı ve yazarını tesb$t edemed$k. Eser$n yazımının !dr$s’$nk$ne benzer b$r tarafı 
da yoktur. Eser$n $çer$#$ tamamıyla Arapça olup tar$katlar ve tasavvufla $lg$l$d$r. Eserde Fera# ve 
müstens$h kaydı ve tar$h$ de bulunmamaktadır.
 50a $le 51b varakları arasında, &eyh Ebû-Sa’$d b. Ebü’l-hayr’ın4, &eyh Ebû Al$ b$n Abdullah 

1 Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, C. III., Matbaa-i Âmire, !stanbul, 1342, s. 7. 
2 M. !brah$m YILDIRIM; #dr!s-! B!tl!sî’n!n He$t Beh!$t’!ne Göre Fat!h Sultan Mehmed ve Dönem!, Yayınlanmamı" Doktora Tez$, 
M$mar S$nan Ün$v., Sosyal B$l$mler Enst., !stanbul, 2010.
3 Burada mecmuanın Arapça varak numaraları baz alınmı"tır.
4 Türkistan’da yeti"en büyük velîlerden. !smi Ahmed lakabı Fazlullah’dır. Babasının ismi Ebü’l-Hayr Muhammed’dir. Ebû Saîd 
adı ile me"hûr oldu. Ebu’l-Hasan Harkanî ile ba#ı vardır. Babası verâ sâhibi dindar bir zât idi. 967 (H.357) senesinde Horasan 
bölgesinde Serahs ile Ebyverd arasında yer alan Meyhene (Mihene) "ehrinde do#du. 1049 (H.440) senesinde aynı yerde vefât etti. 
Bkz. D#A, X, s. 220. 
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!bn-$ S$nâ’nın küfür meseles$ $le $lg$l$ b$r r$sâles$ne yer ver$lm$"t$r. !dr$s’$n el yazısı olma $ht$mal$ 
yüksekt$r. 
 Mecmuanın 52a vara#ında, sadece “Hazâ k!tâbu mevsûm b!’l-Kenz!’l-hafî fî makamât!’s-sûfî” 
$bares$ yer almaktadır. Mecmuanın 52a $le 82b varaklarını bu eser kapsamaktadır. Eser$n ba"la-
dı#ı $lk varakta müell$f$n $sm$ Hüsamedd$n el-B$dl$sî olarak z$kred$ld$yse de temme kaydında 
k$tabın, müell$f$n o#lu !dr$s tarafından 880/1475 yılında tamamlandı#ı, $st$nsah ed$ld$#$ bel$rt$l-
m$"t$r5.
 Eser$n b$r d$#er nüshâsı $se Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanes$, Burdur !l Halk Kütüpha-
nes$ Koleks$yon’unda, 15 Hk 743/2 numarada kayıtlıdır. Tal$k hattıyla yazılmı" olan eser$n, $st$n-
sah mı yoksa Hüsamedd$n Al$ b$n Abdullah’ın kend$ el yazısı mı oldu#unu bel$rleyemed$k. Eser, 
y$ne b$r mecmuanın 71b-117b varakları arasında yer almaktadır. Bu eser$n herhang$ b$r nüshası-
na "$md$ye kadar ula"ılamamı"tı.

Kitâbu’n-Nusûs 
 Eser, &erhu’l-fusûs adıyla Süleyman$ye Kütüphanes$, &eh$d Al$ Pa"a bölümü, nr. 1437’de ka-
yıtlıdır. Bu eser de kütüphanede yanlı"lıkla !dr$s’$n eser$ olarak görülmekted$r. !lk vara#ının sa#, 
üst kö"es$nde ( ) $bares$, b$raz altında, ortada $se (          ) 
$bares$ yer almaktadır. B$r sonrak$ varakta $se y$ne (
) "ekl$nde eser$n müell$f$ bel$rt$lm$"t$r. 89a vara#ında sadece tamamlandı#ı yıl b$lg$s$n$ $çeren 
fera# kaydı yer alır. Buna göre eser, 888/1483-84 senes$nde tamamlanmı"tır.
 Eser$n ana metn$n$n ba"ladı#ı yerden sonuna kadar herhang$ b$r yerde müell$f$n $sm$ geç-
mez. Ayrıca, $lk 40 vara#ında, sonradan $lave ed$ld$#$ anla"ılan sayfa $ç$ ve sayfa kenarlarında 
bolca met$n vardır. Bu eser $le az yukarıda z$kred$len Kenzü’l-hafî f$ makamât$’s-sûfî adı ver$len 
eser$n $çer$#$ aynıdır. Muhteva ve konu ba"lıkları bakımından Mahmud &ebüsterî’n$n Farsça tel$f$ 
olan Hakku’l-yakîn $le benzerl$k arz eder. Ancak eser$n herhang$ b$r yer$nde Hakku’l-yakîn’e atıf-
ta bulunuldu#u tesp$t ed$lemem$"t$r. Bursalı Mehmed Tah$r, bu eser$ (Kenzü’l-hafî adıyla) !dr$s-$ 
B$tl$sî’n$n tel$fler$ arasında göster$r. D$#er bazı ara"tırmacılar da, bu eser$ !dr$s’$n tel$fler$ ara-
sında göster$r ve eser$n herhang$ b$r nüshasına ula"ılmadı#ını z$krederler6. Eser$n $çer$#$nden, 
Kenz$’l-hafî adlı eserle $lg$l$ b$lg$ ver$rken bahsed$lm$" oldu#undan tekrarına lüzum görmed$k. 
Bu eser üzer$ne Yüksek L$sans tez$ hazırlanmı"tır7.

Cer de-i Âsâr ve Har de-i Ahbâr
 Süleyman$ye Kütüphanes$, Esad Efend$ nr. 2227’de Umûmî #slâm Tar!h! adıyla !dr$s-$ B$tl$sî’n$n 
tel$fler$ arasında göster$lm$"t$r. Ancak bu eser, !dr$s’$n de#$l, onun o#lu Ebülfazl Mehmed 
Efend$’ye a$t Cerîde-! Âsâr ve Harîde-! Ahbâr adlı umum$ !slam tar$h$d$r8. Türkçe olan yazma her 
b$r$ 25 satırı hav$ 170 varaktan olu"ur. Varak 2a’da:

5 Hüsameddin Ali b. Abdullah Bitlisî, Kenzü’l-hafî fi makâmâti’s-sûfî, Ankara Millî Kütüphanesi, Nev"ehir-Ürgüp Tahsin A#a 
!lçe Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, ÜR 201/3 vrk. 82b.
6 Orhan Ba"aran, #dr!s-! B!tl!sî’n!n He$t B!h!$t’!n!n Hât!mes!, Yayınlanmamı" Doktora Tez$, Atatürk Ün$v., Sos. B$l. Enst., Erzurum 
2000, s. 31., Vural Genç; !dr$s-$ B$tl$sî, He"t B$h$"t, Orhan Gâz$ Dönem$, yayınlanmamı" Y. L$sans Tez$, M$mar S$nan Ün$v., Sos. 
B$l. Enst., !stanbul, 2007, s. XXVIII.
7 M. Mustafa ÇAKMAKLIO.LU, Hüsamett$n B$tl$s$’n$n “K$tabu’n-nusus” !s$ml$ Eser$n$n Tahk$k ve Tahl$l$, yayınlanmamı" y. L$-
sans tez$, Erc$yes Ün$v., Sos. B$l. Enst., Kayser$, 1998. 
8 Franz Babinger, Ebülfazl Mehmed Efendi’nin yaradılı"tan ba"layan 12 bölümden olu"an bir tarih eserinin olabilece#ine, ancak 
böyle bir yazmanın tespit edilemedi#ine i"aret etmektedir. Bkz. Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev.: Co"kun Üçok, 
Kültür Bakanlı#ı Yay., Ankara, 2000, s. 107. 
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"ekl$nde eser$n muhtevası hakkında b$lg$ler yer almaktadır. Varak 3a’nın üst tarafında 
( ) "ekl$nde eser$n adı z$kred$lmekted$r. Aynı vara#ın sol tarafında,
( ) notu 
yer alır.  !dr$s-$ B$tl$sî’ye a$t olan,  yaradılı"tan ba"layan b$r tar$h eser$n$n varlı#ından bugün $ç$n 
söz etmek mümkün de#$ld$r. 
 Eser$n ana metn$, varak 3b’den $t$baren ba"lar. Varak 4b’de müell$f$n adı 
( ) "ekl$nde z$kred$l$r. Aynı varakta, eser$n adı, müell$f tara-
fından ( ) "ekl$nde z$kred$lm$"t$r. Varak 5a’da eser$n bâbları ve fasılların-
dan ve bu fasıllarda bahsed$lenlere de#$n$l$r. Eser on $k$ bab üzere tert$p ed$lm$" ve her bâb da 
b$rkaç fasıla ayrılmı"tır. 
 1. Bâb: Dört fasıldan olu"ur; nûr-$ Muhammed’$n men"e$ ve hazret-$ Âdem aleyh$sselamın 
yaradılı"ı; h$lkat$n h$kmet$, yer ve gö#ün yaradılı"ı $le Âdem ve Havva hakkındadır. 
 2. Bâb: !k$ fasıldan olu"ur. Hazret-$ âdem ve Hava’nın cennetten atılmaları $le $lg$l$d$r. 
 3. Bâb: Altı faslı hâv$d$r. Enb$ya ve resuller$n gen$"çe tar$f$ yer alır. 
 4. Bâb: !k$ fasıldan olu"ur. Nübüvvet$n ba"langıcından h$crete kadark$ olaylardan bahsed$-
l$r. 5. Bâb: !k$ fasıldan olu"ur. H$cret$n ba"ından Mesc$d-$ Nebevî’n$n $n"ası ve bu arada cereyan 
eden bazı gazâlardan bahsed$l$r.  6. Bâb: !k$ fasıldan $barett$r. Mü"r$kler $le vak$ gazâlardan ve Yemen’dek$ bazı kab$leler$n 
Müslüman olu"undan bahsed$l$r. 
 7. Bâb: Be" faslı $ht$va eder. Hazret-$ Peygamber$n, sallallahu aleyh$ ve selem, vefatına yakın 
hastalanı"ı ve ashabına bundan haber vermes$ $le vefat tar$h$; hasletler$ ve muc$zeler$ $le bazı 
$rt$dat olaylarından bahsed$lm$"t$r.
 8. Bâb: Dört fasıldan olu"maktadır. Hazret-$ Peygamber sallallahu aleyh$ ve sellem$n ve-
fatının ardından h$lafet $"$nde Muhac$rler $le Ensâr arasında $ht$lafın ba"laması; Hazret-$ Ebu 
Bekr’$n b$’atı sa#laması, Resulullah’ın gas$l ve tekf$n$, m$ras ve terekes$ $le onun rüyada görül-
mes$n$n cevazı hakkındadır. 

9. Bâb: !k$ fasıldan olu"ur. Resulullah’ın evladları, elb$se ve harp âletler$, ümera ve mevâlîs$; 
kadılar, hatîpler ve "a$rler$n z$kr$ $le ordusunun özell$kler$ hakkında b$lg$ler aktarılır. 

10. Bâb: Yed$ fasıldan olu"ur. Hulefâ-yı Ra"$dîn, h$lafetler$ $le vefatları; kadı, hat$p, "a$r ve 
ümerâlarının z$kr$ $le zamanlarında vuku bulan öneml$ had$selere de#$n$l$r. Bu arada, Hazret-$ 
Al$ $le Hazret-$ Muav$ye arasında çıkan $ht$laf ve muharebelere de de#$n$l$r. On $k$ $mam da tert$p 
üzere z$kred$l$r. Bundan sonra !mam Hasan’ın kend$ rızasıyla h$lafet$ Hazret-$ Muav$ye’ye tes-
l$m ett$#$nden bahsed$l$r. Ardından !mam Hüsey$n’$n "eh$d ed$lmes$ne de#$n$l$r. Daha sonra da 
Hazret-$ Muav$ye ve nesl$n$n h$lafet$ hakkında b$lg$ler ver$l$r ve Emevîler devr$n$n öneml$ olayla-
rı sıralanır. 
 11. Bâb: !k$ fasıldan olu"ur. Abbasî h$lafet$ $le $lg$l$ olup b$r$nc$ fasılda Abbasî hal$feler$ ve her 
b$r$n$n dönem$nde cereyan eden had$seler sırasıyla z$kred$l$r. !k$nc$ fasıl $se Abbasîler$n Mısır’da 
vak$ h$lafetler$nden bahsed$l$r.
12. Bâb: Bu bâb da $k$ fasıldan olu"ur ve Fatımîler hakkındadır. B$r$nc$ fasılda Ma#r$p’te val$ olan-
ları, $k$nc$ fasılda $se Mısır’da val$ olanları hakkında b$lg$ler ver$lm$"t$r. !k$nc$ fasılda Fatımîler 
$le $lg$l$ ver$len b$lg$ler$n ardından sırasıyla Eyyubîler ve Memluklar $le $lg$l$ çok muhtasar b$l-
g$lere yer ver$lm$"t$r. Bu b$lg$ler çok özet olup, sadece hükümdarların sırasıyla $s$mler$n$n z$kr$ 
"ekl$nded$r.
 Memlük devlet$ $le $lg$l$ b$lg$ler son varakta yer almaktadır. Kansu Gavrî ve onun I. Sel$m’den 
aldı#ı ma#lub$yetle devlet$n$n $nkırazı hakkındadır. Merc-$ Dâbık sava"ına temastan sonra Os-
manlı Sultanı Yavuz Sel$m’$n Mısır ve Arap d$yarına hâk$m oldu#u bel$rt$l$r ve eser son bulur. 
Fera# kaydına göre eser, 974/1566-1567 yılında tamamlanmı"tı9. Ço#u sayfa kenarlarında muhte-
l$f $bare ve çıkmalar bulundu#undan, eser$n müsvedde oldu#u kanaat$ olu"maktadır. Çok sade 

9 Ebülfazl Mehmed Efendi, Cerîde-i Âsâr ve Harîde-i Ahbâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 2227, vrk. 170a.
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b$r üslup ve anla"ılır b$r d$lle kaleme alınmı" olan eser$n Türkçe ba"lıkları ve metn$n $çer$s$nde 
bulunan âyet-$ kerîme ve hadîs-$ "er$fler kırmızı mürekkeple yazılmı"tır. 
 Bursalı Mehmed Tah$r, Ebü’l-fazl Mehmed Efend$’n$n eserler$n$ z$krederken “Cerîde-! Âsâr 
ve Harîde-! Ahbâr nâmında s!yer-! Nebî’den bâh!s b!r eser! vardır” demekte, daha sonra Tar$h-$ 
Umûmî adlı b$r eser$ne de#$nmekte ve bunun “On !k! bâb üzere müretteb olup h!lkatten cülûs-! 
Sultan Süleyman-ı Kanûnî’ye kadar” oldu#unu bel$rtmekted$r10. Bursalı Mehmed bu b$lg$ler$ 
karı"tırmı" olmalı. Z$râ Cerîde-! Âsâr ve Harîde-! Ahbâr b$r s$yer olmayıp Tar$h-$ Umûmî adıyla 
muhtevâsından bahsett$#$ esere daha çok uymaktadır. Bunun da sonu Kanun$ Sultan Süleyman’ın 
cülusuyla de#$l, yukarıda görüldü#ü g$b$, Merc-$ Dabık sava"ı ve I. Sel$m’$n gal$p gelmes$yle son 
bulmaktadır. Bu eser$n herhang$ b$r nüshası "$md$ye kadar tesp$t ed$lemem$"t$.

Şerh-i Hutbeti’l-Beyân

 Süleyman$ye Kütüphanes$, Ayasofya Bölümü nr. 1777M de kayıtlıdır. Bu yazma da !dr$s-$ 
B$tl$sî’n$n adına kayıtlıdır. !lk vara#ının orta, üst tarafında ( ), b$raz altında $se (

) $bares$ yer alır. !k$nc$ vara#ında $se nüshanın, Sultan Mahmud Han 
Gâzî tarafından vakfolundu#u b$lg$s$ ve mührü bulunur. 
 Eser$n ana metn$n$n ba"ladı#ı yerde kırmızı yazı $le (

) $bares$ yer almaktadır. 2a vara#ında müell$f$n adı tasr$h ed$l$r: (
). Eser$n fera# kaydında (

) , b$raz altında $se sonradan $lave 
ed$lme $ht$mal$ bulunan (  b$lg$s$ yer almaktadır. Fera# kay-
dındak$ $lk b$lg$ler$ d$kkate alacak olursak eser 30 Ramazan 893/ 7 Eylül 1488’de Tebr$z’de ta-
mamlanmı"tır11.
 Ba"lıklar, ayet ve had$sler kırmızı mürekkeple yazılmı"tır. Eser$n her vara#ı 15 satırı $ht$va 
eder. Bu nüsha eser$n tem$ze çek$lm$" hal$ olmalıdır. Z$ra, eser$n sayfa kenarlarında herhang$ b$r 
çıkma veya $lâve cümles$ bulunmamaktadır. 

Tercüme-i Ahlâk-i Muhsin
 Bu eser de Süleyman$ye Kütüphanes$, Fat$h Bölümü nr. 3468’de yanlı"lıkla !dr$s’$n eser$ olarak kayıtlı-
dır. Bu eser, Heratlı Hüsey$n b$n Al$ Vâ$z el- Kâ"$fî’n$n Farsça Ahlâk-ı Muhs$nî adlı eser$n$n, Ebülfazl Meh-
med Efend$ tarafından Türkçeye yapılan tercümes$d$r. 
 Eser$n ba"larında “"eyh Hüsey!n el-Kâ$!fî’n!n, Sultan Hüsey!n Baykara evlâdından $ehzâde M!rzâ Ebü’l-
hasan adına tel!f ett!&!, Ahlâk-ı Muhs!nî adını verd!&! eser!n Farsçasına Rûm memâl!k!n!n avâm halkının Fars-
çaya â$!nâlıkları olmadı&ından, ben Ebülfazl Mehmed b!n #dr!s Türkçe’ye tercüme ett!m.” b$lg$s$ne yer ver$l-
m$"t$r12. 310 varaktan olu"an eser, nes$h hattıyla yazılmı" olup 309a vara#ında Fera# kaydı bulunmaktadır. 
Buna göre eser 22 Safer 1012/ 1 A#ustos 1603’te Belgrad’da tamamlanmı"tır.
 Özell$kle tar$h alanında tel$f ett$#$ eserler$yle, Osmanlı tar$h$n$n karanlık noktalarına ı"ık tutmu" olan 
!dr$s-$ B$tl$sî’n$n eserler$, babası Hüsamedd$n Al$ ve o#lu Defterdâr Ebülfazl Mehmed Efend$’n$n eserler$yle 
sıklıkla karı"tırılmaktadır. Bu çalı"mayla !dr$s-$ B$tl$sî’n$n eserler$ üzer$ne yapılacak olan ara"tırmalara kat-
kı sa#lamı" olmayı üm$t ed$yoruz.
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ÇEVİRİ / Mustafa DEMİRTAŞ

Zygmunt Bauman: Modernitenin Ana 
Akımı İçersinden Kişisel Düşünceler*

Shaun BEST
           

Özet
 Bu makalede, Zygmunt Bauman’ın sosyoloj$s$nde asl$ konumda yer alan b$rtakım f$k$rler$ 
hem onun temel met$nler$ne dayanarak hem de b$r postmodern sosyoloj$n$n olu"umuna katkısı 
açısından ana hatlarıyla ele almaktayım. Bauman’ın çalı"masına yönel$k gel$"t$rd$#$m ele"t$r$ 
$se yalnızca sorgulamaksızın kabul ett$#$ modern!st b$r ‘sosyal olan’ dü"ünces$ne de#$l, bunun 
aynı zamanda açıkça postmodern b$r sosyoloj$ kurma g$r$"$m$n$n de altını oyması üzer$nde yo-
#unla"ır. Onun temel met$nler$ hala pek çok özgün $ç görü $çer$r, ancak bunlar, dünya hakkın-
dak$ dü"ünceler$n$n üzer$ne b$r c$la olmak dı"ında pek de b$r "ey sa#lamayan postmodern$st 
soyutlamaları kullanmayı gerekl$ kılmaz.

Anahtar Kelimeler:  Postmodern$zm; postmodern$te; Sosyal Olan; ahlak; Ötek$; evrensell$k      

Zygmunt Bauman Kimdir?
 Anthony G$ddens’a göre, Zygmunt Bauman postmodern$zm$n teor$syen$d$r. Polonya’da do#-
mu" olan Zygmunt Bauman,  1970’de Leeds Ün$vers$tes$’nde Sosyoloj$ Profesörü olmadan önce, 
Tel Av$v Ün$vers$tes$ de dâh$l bazı ün$vers$telerde sosyoloj$ e#$t$m$ verm$"t$r. &$md$lerde $se Leeds 
Ün$vers$tes$’nde Emekl$ Sosyoloj$ Profesörü’dür. &u anda 70’l$ ya"larında olmasına ra#men k$-
taplar, makaleler ve ele"t$r$ yazıları yazmayı sürdürmekted$r. K$tapları; Modernl!k ve Müpheml!k 
(1991), Postmodern!te Söylemler! (1992), Ölümlülük, Ölümsüzlük ve D!&er Hayat Stratej!ler! (1992), 
Postmodern Et!k (1993), Parçalanmı$ Hayat (1995) ve Postmodern!te ve Ho$nutsuzlukları (1997)’nı 
$çer$r. Bunun yanı sıra, özgürlük, kültür, sosyoloj$k dü"ünmek ve Holocaust üzer$ne de yazılar 
kaleme almı"tır.  
        Postmodern!te ve Ho$nutsuzlukları1 k$tabında yer alan b$r d$z$ deneme, Zygmunt Bauman’ın 
erken dönemk$ çalı"malarında sundu#u pek çok temaya dayalı olarak gel$"t$r$lm$"t$r. B$lhas-
sa, postmodern dünyanın sürekl$ ve $nd$rgenemez bel$rs$z b$r h$sse sah$p oldu#u dü"ünces$… 
Postmodern b$reyler ‘gelecekle $lg$l$ her "eyde süre g$den bel$rs$zl$#e da$r sancı ve ıstırap h$ss$ 
ta"ırlar’.2 Modern önces$ b$reyler$n $se do#umdan ölüme kadar planlanab$len ve pek az sürpr$z 
veya bel$rs$zl$k $çeren b$r ya"amları vardı. Modern önces$ dünyadak$ ba"lıca bel$rs$zl$k b$r b$re-
y$n kend$ ölüm zamanıydı. Modern dünyada $se b!reysel k!ml!k bel$rs$zl$#$n öneml$ b$r kayna#ı 
hal$ne geld$; b$reyler bu ça#da hem kend$ler$ne hem de ba"kalarına "unları sorar oldular: ‘Do#ru 
b$r seç$m m$ yaptım?’ ve ‘Ben normal m$y$m?’. Modern dünya bu arayı" $çer$s$ndek$ sorulara 
yanıt vermek amacıyla, $nsanları kend$ne çekeb$len b$r d$z$ f$k$r ve $deoloj$ sa#ladı. Ayrıca, $n-
sanlar yanıtları tem$n etmek $ç$n örgütlü d$ne de güveneb$l$rd$. Bauman, Abraham Maslow’dan 
alıntı yaparak, modern dünyaya $l$"k$n "unu $ler$ sürer: ‘Örgütlü d$n, z$rvede olmayanları z$rve 
deney$m$yle $let$"$me geç$rme çabası olarak dü"ünüleb$l$r’.3 Aks$ne, postmodern dünya da $se 
z$rve deney$m$, kökler$n$ tüket$c$l$k $nancında ye"ertmekted$r.

* The British Journal of Sociology, Vol. 49, No. 2 (Jun., 1998), pp. 311-320. http://www.jstor.org/stable/591316, 15/10/2008
1 Bauman, Zygmunt, Postmodernity and Its Discontents, Polity, Cambridge, 1997. 
2 A.g.e., s. 192.
3  A.g.e., s. 179.
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        Geçen on yıllar $çer$s$nde, Zygmunt Bauman’ın postmodern durumun sosyoloj$k $zahatına 
yönel$k katkısı, b$rb$rler$yle $l$"k$l$ olan $k$ kısma ayrılab$l$r: postmodern durum $çer$s$nde b$r 
entelektüeller sosyoloj$s$ ve ‘Modern$te’den tamamen farklı b$r ‘uygulanab$l$r toplumsal s$stem’ 
olarak postmodern$ten$n sosyoloj$s$. 

 !dd$am "udur k$; postmodern durumda b$zler, sank$ sosyal olanın da#ılmakta oldu#unu h$s-
sed$yoruz. D$#er b$r $fadeyle, $nsanları topluluk $çer$s$nde b$rb$r$ne ba#layan evrensel ba#lar 
artık sorgusuz suals$z kabul ed$lm$yor. Yen$ b$r sosyal olu"um, dünyayı ve bu dünyadak$ yer$n$ 
anlamlandırma g$r$"$m$nde bulunan b$reysel konumdak$ $nsanların rastgele eylemler$ tarafın-
dan olu"turularak kend$s$n$ açı#a çıkarıyor.

‘Sosyal Olan’ Nedir?
 ‘Sosyal olan’ bütünle"m$" b$r ahlak$ toplulukta b$r araya gelen $nsanlar arasındak$ ba#lara 
göndermede bulunur ve modern$ten$n yegâne temel$d$r. ‘Sosyal olan’a $l$"k$n kavrayı"ımız mo-
dern$teyle b$rl$kte ortaya çıkar. Bu dü"ünce, pol$t$k ve ahlak$ d$l$ kapsamına alarak modern ya"a-
mın bütün veçheler$yle $l$"k$ye g$rer ve nüfuz düzenlemes$ $çer$s$ndek$ b$rtakım $dar$ müdahale-
lere dayandırılır. Bu, Zygmunt Bauman’ın evrensel b$r devlet-$dares$ k$ml$#$ olarak sözünü ett$#$ 
"eyd$r; d$#er b$r $fadeyle, b$reyler kend$ aralarındak$ her türlü farklılı#ı yok etmek $ç$n planlı, 
kontrollü ve rasyonel b$r devlet eylemler$ set$ne göre kend$ kend$ler$n$ man$püle ederler. ‘Sosyal 
olan’ kavramı ulus, ırk, kültür ve k$"$l$k dü"ünces$n$ öne sürer. Bu, kamusal ve özel, ‘$çer$dek$ler’ 
ve ‘dı"arıdak$ler’ arasındak$ ayrımları olu"turmak $ç$n de kullanılır. Bu nedenle ‘sosyal olan’, 
denetlen$lme gereks$n$m$ndek$ sınırlara veya ekonom$k, b$yoloj$k, co#raf$ ve pol$t$k b$r do#aya 
sah$pt$r. ‘Sosyal olan’ dü"ünces$ hem do#al hem de rasyonel görünen özel alana $dar$ müda-
haleler yapar. Aynı zamanda, d$s$pl$nc$ uygulamalar normal olarak görüldü#ü $ç$n modern$te 
$çers$ndek$ $kt$dar $l$"k$ler$ "e%af görünür ve modern$ten$n $kt$dar yapıları $çers$ndek$ d$s$pl$ne 
de yüksek derecede me"ru$yet bah"ed$l$r.      
      Yasa Koyucular ve Yorumcular4 k$tabında Bauman, modern$ten$n yen$ b$r devlet $kt$darı for-
muna yol açan Aydınlanma $le ortaya çıktı#ını açıklamı"tı. Burada devlet yerle"$k b$r modele 
göre toplumu organ$ze etmek amacıyla kaynakları b$r araya get$rerek onların denet$m$n$ sa#lar. 
Entelektüel$n rolü de bu tür b$r toplumsal model $ç$n destek üretmek ve devlet faal$yet$n$ do#ru 
ve me"ru olarak haklı göstermekt$. O halde Modern$te "u anlama gel$yordu: ‘düzenl$ bütünlük’, 
‘kontrol’, ‘planlama’ ve ‘do#aya hâk$m olma’. Postmodern dünyada $se tek b$r ‘sosyal olan’ dü"ün-
ces$ yer$ne, pek çok ‘sosyal olan’ dü"ünces$; tek b$r toplumsal model yer$ne, çok sayıda toplumsal 
model ve tek b$r entelektüel dünya görü"ü yer$ne, çok sayıda entelektüel dünya görü"ü mevcut-
tur. Modern dünyadak$ entelektüel$n rolü –Bauman’ın bakı" açısından hareketle yasa koyucu-
ların rolü- "eyler$n ‘do#al düzen$’ hakkında do#ru yanıtlar vermekt$. Buna kar"ılık postmodern 
durumda $se entelektüel$n rolü, or$j$nal anlamı mümkün oldu#unca az tahr$p etmeyle beraber 
b$l$nmeyen kültürler$n anlamlarını kend$ ter$mler$m$z $çers$nde daha anla"ılır kılarak, b$reyler$n 
d$#er dünya görü"ler$n$ kavramasını sa#lamaktır, d$#er b$r $fadeyle ‘yorumcu’ olmaktır.  
        Bauman "unu öne sürer:
        Günümüz toplumundak$ tüket$c$ tutumu (tüket$c$ p$yasasına ba#ımlı b$r tüket$c$ özgürlü#ü) 
aynı anda hem ya"amın b$l$"sel ve ahlak$ oda#ı ve toplumun bütünle"t$r$c$ ba#ı hem de s$stema-
t$k yönet$m$n merkez$ konumu $ç$nde sürekl$ b$r "ek$lde hareket hal$nded$r.   
     Bu, Bauman’a göre, ‘toplumsal s$stem$n tam anlamıyla gel$"m$", gen$" kapsamlı ve uygun b$r 
model$’ olarak postmodern$ten$n en öneml$ özell$kler$nden b$r$s$d$r.5 
     Modern dünyada entelektüeller egemen sınıfların veya egemen grupların $kt$darını me"rula"-
tırmak $ç$n asl$ b$r konumdaydı. Postmodern durumda $se böyle b$r me"rula"tırmaya $ht$yaç yok-
tur, çünkü yukarıda bel$rtt$#$m$z g$b$, böyle b$r me"rula"tırma ‘p$yasa ba#ımlılı#ı’ aracılı#ıyla 

4 Bauman, Zygmunt, Legislators and Interpreters: On modernity, postmodernity and intellectuals, Polity, Cambridge 1987.
5 Bauman, Zygmunt, ‘Sociology and Postmodernity’, The Sociological Review, 1988, s. 807. 
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gerçekle"t$r$lmekted$r; düzens$z b$r p$yasa $çer$s$nde tüket$c$ler$ büyüleme ve baskı altına alma, 
onları ‘zevk’ aldıklarına $nandıkları "eyler$ satın almaya yönlend$r$r. Böylece, tüket$m postmo-
dern durum $çer$s$nde toplumun yen$ merkez$ noktası konumuna yerle"$r. Entelektüeller ‘yasa 
koyucular’ olarak roller$n$ kaybeder ve pek çok kültürel üret$m de g$r$"$mc$ler aracılı#ıyla yara-
tılan k$tle kültürü hal$n$ alır.
         Tüm b$reyler bütünüyle tüket$c$ toplumuna dâh$l ed$lmey$ arzu ederler. Ba"arılı olamayanlar 
$se (yapısal olarak $"s$z, alt sınıftak$ler vs.) kısmen suç $"lemeye do#u"tan mey$ll$ olmalarından 
ötürü yanlı" seç$mler yapan sıradan $nsanlar olarak, daha yer$nde b$r dey$"le, kusurlu tüket!c!ler 
(flawed consumers) olarak görülür. Bu kusurlu tüket!c!ler sadece en çarpıcı denetleme b$ç$m$n$ 
$fade eden ve Foucault tarafından tanımlanan panopt$k mekan$zmalar vasıtasıyla baskı altına 
alınmazlar. Bunun yanı sıra, yoksullar güvenl$k görevl$ler$, alarmlar ve kesk$n d$"l$ köpekler ta-
rafından alı"ver$" merkezler$ ve buna benzer tüket$c$ hazzı alanlarından da uzak tutulurlar.
 Bu durum, toplum $çer$s$nde cereyan eden d$#er öneml$ de#$"$mler$ açı#a çıkarır; özell$kle 
Bauman, devlet$n artık me"rula"tırmaya yönelmed$#$ $ç$n, sosyal ya"amın kültürel alanından 
koptu#unu öne sürmekted$r. Bu nedenle artık devlet$n entelektüellere de gereks$n$m$ kalmaz.
 Bauman, $lk olarak Garf$nkel ve Schutz’un yorumlamacı sosyoloj$ler$ üzer$ne $n"a ed$lm$" 
b$r ‘postmodern sosyoloj$’ yaratma g$r$"$m$nde bulunur. Bunun neden$ $se, Bauman’ın, sanat 
yorumunu sanatsal alanın dı"ındak$ fenomenler$n postmodern b$r yorumu $ç$n b$r model olarak 
dü"ünmes$ ve Garf$nkel ve Schutz’un Bauman’ın tam da aradı#ı bu yorum b$ç$m$n$ sunmasıdır. 
‘Sanatın Anlamı ve Anlama Sanatı’ denemes$nde Bauman’ın açıkladı#ı g$b$:
 Öyle k$, sanat ve sanatsal olmayan gerçekl$k -anlam-yaratıcıları ve anlam-ta"ıyıcıları olarak- 
anlamların eks$kl$#$ ya da fazlalı#ıyla aynı anda kutsanılarak/cezalandırılarak tanınmı" b$r dün-
yada aynı temel üzer$nde hareket eder. Ya"am deney$m$n$n bütün alanları üzer$nde yükselen ve 
orada bu ya"am deney$m$n$n bütünlü#ünün görüleb$ld$#$, ana ç$zg$lerle bel$rt$leb$ld$#$ ve örnek 
alınab$ld$#$ üst b$r nokta artık bulunmaz, öyle k$ bazı anlamlara gerçek olmak bah"ed$l$rken, 
d$#er bazılarının yanlı" ve hayal ürünü olarak maskes$ dü"ürüleb$l$r. Böyle b$r dünyada, tüm an-
lamlar savunu ve tartı"maya, yoruma ve yorumun yen$lenmes$ne yönel$k ça#rıları geçerl$ kılan 
$fadelerd$r; h$çb$r anlam kes$n olarak olu"turulamaz ve h$çb$r$s$ b$r anda "üphe götürmezl$#$ 
sa#layamaz.6 
 Bauman’ın daha erken dönemk$ b$r çalı"ması olan ‘Sosyoloj$ ve Postmodern$te’ye bakarak da 
bu benzerl$#$ göreb$l$r$z:  
 Postmodern sosyoloj$ ba"langıçtak$ $t$c$ gücünü, toplumsal gerçekl$#$n yerel hassaslık ve 
kırılganlı#ını, ‘yalnızca’ söyle"$ye dayalı ve uyla"ımsal temellere sah$p oldu#unu, müzakere ed$-
leb$l$rl$#$n$, sürekl$ $"lerl$l$#$ ve telaf$s$ mümkün olmayan b$r bel$rlen$m altındalı#ını (under-
determ$naton) açı#a çıkarmayı tasarlayan Garf$nkel’$n yöntemler$nden almı"tır.7 
 Bauman, postmodern b$r sosyoloj$n$n $lg$ alanını açıklamaya devam eder:
 …muteber b$lg$ de dâh$l genel olarak b$lg$n$n temel$n$ ara"tırma; b$lg$n$n ‘$t$bar’ının sos-
yal olarak (toplumsal b$r b$ç$mde) bel$rlend$#$ ve ba"ka türlü elde ed$lemez oldu#unun kabul 
görmes$yle b$rl$kte, öncel$kle sosyoloj$k b$r g$r$"$m olarak ortaya çıkmı"tır. Böylel$kle, felsefen$n 
geleneksel f$k$r $tt$fakının da sosyoloj$k b$r gerekçeyle üstü örtülmü"tür.8 
 Bauman’ın aslına bakılırsa yanıldı#ı nokta, ‘yorumlamacı’ olan $le ‘postmodern’ olanı e"$t 
sayması, ‘post-yapısalcı’ dü"üncey$ görmezden gelmekle kalmayıp, ayrıca post-yapısalcılı#ın 
temel$n$ çürütmek $ç$n Garf$nkel’$n yorumlamacı yakla"ımının Anthony G$ddens ve d$#erler$ 
tarafından kullanımını da göz ardı etmes$d$r. Y$ne de, bunlar sadece $k$nc$l önemde detaylar-
dır, çünkü onun son dönemk$ met$nler$n$n daha yakından b$r $ncelemes$ "unu ortaya koyar: 
Bauman ve b$zler açısından en büyük problem, b$r postmodern sosyoloj$n$n hak$katen mümkün 
olmamasıdır. 

6 Bauman, Zygmunt, Postmodernity and Its Discontents, Polity, Cambridge, 1997, s. 106. 
7 Bauman, Zygmunt, ‘Sociology and Postmodernity’ The Sociological Review, 1988, s. 804. 
8 Bauman, Zygmunt, ‘Philosophical A*nities of Postmodern Sociology’ The Sociological Review, 1990, 38(3): 411-44. 
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 Bauman’ın postmodern anal$z$ndek$ odak noktası, b$r hab!tat $çers$nde eyleyen ve kend$n$ 
olu"turan $nsan fa$l$d$r. Hab$tat kavramı, Bauman tarafından, matemat$kten türet$len b$r ter$mle 
‘kompleks b$r s$stem’ olarak $fade ed$l$r ve bu s$stem $lk olarak, önceden bel$rleneb$l$r de#$ld$r. 
!k$nc$ olarak $se bu s$stem kend$s$yle b$rl$kte eyleyen $nsan fa$ller$n$n kontrolünün dı"ındak$ 
güçler tarafından kontrol ed$lemez. Bu kompleks s$stem $çer$s$nde hedef olu"turan, yöneten ve 
koord$ne eden h$çb$r kurum yoktur; bu mutlak b$r m$n$muma $nmey$ zorunlu kılar. Bu sebepten, 
$nsan fa$ller$ veya herhang$ ba"ka b$r ö#e kend$ $"levsell$#$ne veya $"levs$zl$#$ne referansla tartı-
"ılamaz ve h$çb$r fa$l, ba"ka b$r fa$l$n eylem$n$ önceden bel$rl$ kılamaz. Gerç$, Bauman "u "ek$lde 
b$r açıklamayı da öne sürer:
 …postmodern göz (yan$, modern korku ve yasaklardan kurtulmu" modern göz) farklılı#a ne"e 
ve sev$nçle b$rl$kte bakar: Farklılık güzeld$r ve bu, daha az $y$ demek de#$ld$r.9  
 Y$ne de, Bauman $ç$n, postmodern$zm ‘her "ey$n akı" hal$nde oldu#u’ b$r durum de#$ld$r. 
Postmodern et$k üzer$ne k$taplarında Bauman, köken$nde $nsan fa$l$n yer aldı#ı b$r postmodern 
et$#$n de sınırlarını ç$zmeye çalı"ır.
 …k$m$ postmodern$st yazarların popüler dü"ünceler$n$n ve vecd $le ‘her "ey$n akı" hal$nde 
oldu#u’ f$kr$n$ sah$plenerek gösterd$kler$ zafer kutlamalarının aks$ne, ahlak$ fenomenler üzer$n-
de yer alan postmodern görünüm ahlakın görecel$l$#$n$ ortaya çıkarmaz.10  
        Benzer b$r b$ç$mde, Bauman ahlak$ olanın yer$ne estet$k olanı koyan postmodern sloganı 
da reddeder. Y$ne de, halen et$k b$r kr$z söz konusudur, çünkü postmodern$te $çer$s$nde ahlak$ 
b$r "ek$lde nasıl davranmamız gerekt$#$ hususunda yardım ve tavs$yelere gereks$nmem$z vardır. 
Ancak b$zler bu tarz b$r tavs$yey$ kabul etme hususunda $se "$md$ye kadar oldu#undan çok daha 
gönülsüz b$r durumdayız.
        Et$#e yönel$k postmodern yakla"ım, modern dünyadak$ b$reyler$n z$h$nler$nde yer alan ahla-
k$ kaygıları reddetmez. Ancak, et$k meselelere da$r, modern$te $çers$ndek$ herhang$ b$r merkez$ 
otor$teye dayalı buyurgan yanıtı reddeder. ‘Do#ru yol’ ve ‘yanlı" yol’ arasındak$ bas$t ayrım, ey-
lemler$ b$r bakı"la ‘do#ru’, ba"ka b$r bakı"la ‘yanlı"’ görmeye $mkân veren de#erlend$rme b$ç$m-
ler$ne tab$ hale gel$r. Bauman b$zlere ‘ekonom$k olarak ho"a g$den’, ‘estet$k olarak ho"a g$den’ 
ve ‘ahlak$ olarak uygun’ b$r "ek$lde ayrılab$len eylem örnekler$ ver$r. Modern dünya postmodern 
duruma do#ru $lerlem$", seküler hale gelm$" ve b$reyler de d$nsel dogmaya $nançlarını kaybet-
m$"t$r, çünkü onların ya"amı -b$r d$n vasıtasıyla sa#lanan her türlü b$rle"t$r$c$ görü"ün, b$r b$re-
y$n ya"amının bütün veçheler$ $ç$n asla tatm$n ed$c$ olamayaca#ı ölçüsünde- g$derek artan b$r 
b$ç$mde parçalanmı"tır. Bu noktada adım adım, kapsamlı b$r ahlak$ kod yaratmak ve b$reyle-
re bu kodu ben$msetmek $ç$n devlet g$r$"$m$ devreye g$rm$"t$r. Devlet eylem$n$n ardındak$ $tk$, 
kar"ıtlıklar ve çözümlenemez durumlardan kurtulmu" b$r z$h$n durumunu meydana get$rmekt$. 
Bu tarz b$r düzenlemeden ba#ımsız olan $nsan davranı"ı $se sadece öngörülemez de#$l, ayrıca 
toplumsal s$stem $ç$n öneml$ b$r $st$krarsızlık kayna#ıydı da. Modern devlet$n bakı" açısından 
bakıldı#ında, sezg$, rasyonel b$r "ek$lde planlanan b$r uygulamaya –evrensell$k $lkes$ne- tab$ 
olmak zorundaydı. Modern devlet$n bakı" açısından modern$te, zorlayıcı tarzdak$ uygulamaların 
tes$s$yle desteklenen ba#layıcı b$r ahlak$ kodun $st$snasız kuralı olmaksızın kaosla sonuçlana-
b$l$rd$.
        Bauman, postmodern b$reyler$n ahlak$ bakımdan müphem olduklarına ve rasyonel olarak 
tutarlı h$çb$r ahlak$ kodun da bu müpheml$k durumunu çözmek $ç$n $nsanlara zorla kabul ett$-
r$lemeyece#$ne $nanmaktadır. B$zler, bel$rs$zl$kle ya"amak zorundayız ve nesnel b$r "ek$lde $y$ 
veya kötü olarak tanımlanab$lecek h$çb$r seç$mde bulunamayız. Ba"kalarına yardım etme ahlak$ 
dürtüsü b$le, onların özgürlü#ünün yok ed$lmes$ ahlak dı"ı sonucunu do#urab$l$r. Bu nedenle 
ahlak, Bauman tarafından evrenselle"t$r$lemeyen olarak tanımlanır, ahlak$ evrensell$#$n somut 
h$çb$r b$ç$m$ de söz konusu olamaz. Üstel$k, Bauman $ç$n ahlak, $rrasyonel ‘ahlak$ sorumlu-
lu#un akla kar"ı b$r g$zem’$d$r.11 Öyleyse, ahlak$ benl$kle kasted$lmek $stenen ned$r? B$reyler$n 

9 Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Polity, Cambridge, 1991, s. 255.
10 Bauman, Zygmunt, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford, 1993, s. 14. 
11 A.g.e., s. 13.
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ahlak$ dürtüler$ ve ahlak$ kapas$teler$ vardır. Ahlak$ b$r b$ç$mde davranmak $ç$n ahlak$ sorum-
lulu#u üstlenmek gerek$r ‘… Ötek$ $le b$rl$kte var olab$lmekten önce Ötek$ $ç$n var olab$lmek’.12 
Bu ahlak$ benl$#$n $lk gerçekl$#$d$r. Ahlaklı b$r$ olmak $ç$n özver$l$ b$r "ek$lde hareket etmel$ 
ve k$"$sel çıkarlarımızı hesaba katmaksızın ötek$ $ç$n b$r "eyler yapmalıyız. Bu ahlaklılık, h$çb$r 
ba"ka temele ya da h$çb$r ba"ka kökene sah$p de#$ld$r, y$ne de der$n b$r "ek$lde gerçek olarak 
h$ssed$l$r. Ayrıca bu ahlak$ b$ç$mde hareket etmek öz k$ml$#$n (self $dent$ty) postmodern $n"ası 
sürec$nde öneml$ b$r ö#ed$r ve aynı zamanda dayanı"manın $n"asında da elzemd$r. ‘Postmo-
dernl$k ve Ho"nutsuzlukları’nda Bauman, bu noktayı "u "ek$lde ele alır:
 Postmodern aklın ba"vurdu#u b$r s$yaset yalnızca özgür b!reyler!n, kend! özgürlük ko$ullarını 
korumak ve devam ett!rmek amacıyla, sah!p oldukları hakları yen!den de&erlend!rmeler!ne yönel!k 
olab!l!r.13   
 Bu durumda, ‘uygulanab$l$r b$r sosyal s$stem’ olarak postmodern$te, toplumsal dayanı"ma-
nın do#asının yen$den tanımlanması $le $lg$l$d$r. Bauman’ın burada $ler$ sürdü#ü "ey, R$chard 
Rorty’n$n bakı" açısına benzerd$r. R$chard Rorty ‘Dayanı"ma’ adlı denemes$nde, dayanı"ma ba#-
larının -postmodern$zm$n pol$t$k eylem veya $nanç $ç$n herhang$ b$r temel sa#layamayaca#ını 
$dd$a eden Ernest Gellner14 g$b$ ele"t$rmenler$n aks$ne ve postmodern$zm$ ‘kolekt$f pol$t$k mü-
cadele, toplumsal anlam ve b$rb$r$ne ba#lı olan $l$"k$lerden yoksun toplum kar"ıtı’ korkutucu 
b$r görüntü olarak sunan Best ve Kellner’$n15 ele"t$r$ler$n$n aks$ne- küçük ve yerel topluluklarda 
kuvvetl$ b$r "ek$lde yer aldı#ını savunmaktadır. Rorty16 ‘büyük anlatılar’ veya benzer evrensel 
ölçütlere dayanmayan açıkça postmodern b$r haklar dü"ünces$n$ sa#lamaya çalı"ır. Rorty’n$n 
bakı" açısında, tüm $nsanlar duygusal ba#lılı#a $ht$yaç duyar ve d$#erler$ $ç$n duyguda"lık h$s-
seder. Ayrıca, e#$t$m aracılı#ıyla da b$reyler$n ötek$lerle özde"$m$n$ pek$"t$reb$l$r$z, böylece her 
b$rey$ tüm yanlarıyla ve $çten $nsanlar olarak göreb$l$r$z. Rorty’n$n $nsan hakları temel$, $nsan 
beden$n$n hassas ve bazı bedenler$n d$#erler$nden çok daha zayıf oldu#u dü"ünces$n$ varsayar. 
Hep$m$z, d$#erler$nden daha zayıf olan bedenler$ koruma duygusuna sah$b$z. Bu, halen post-
modern durum $çer$s$nde var olan, d$#er b$reyler $ç$n kolekt$f, payla"ılan b$r merhamet olarak 
Rorty’n$n $nsan hakları teor$s$n$ de ortaya koyar.
 Bauman’ın ahlak görü"ünü ve Rorty’n$n haklar görü"ünü kabul ed$yorum; fakat öz-d$s$pl$n 
olarak bu ahlak görü"ü, müpheml$#$ bastırmak $ç$n $çsel olarak tutarlı, gayr$ "ahs$ b$r g$r$"$m 
olan b$r de#er s$stem$ $ç$n ba"ka b$r evrensel temel olarak da görüleb$l$r. ‘Yanlı"tan’ ‘do#ruyu’, 
‘haksızdan’ ‘haklıyı’, ‘gayr$me"rudan’ ‘me"rulu#u’ nasıl ayırt edeb$lece#$m$z$ b$ze söyler. Bura-
da k$"$sel çıkar, Bauman tarafından evrensel olarak ele alınıp tartı"ılır. Çalı"malarında evrensel 
olana dönük sürekl$ b$r arayı" söz konusudur: ‘Ötek$ $ç$n var olmanın b$l$nc$nde olmak, benl$#$n 
do&u$u olan kend$l$#$n b$l$nc$nde olmaktır. E"s$z Ben, tek ve yalnızca Ben olarak kend$m$ bulma-
nın ba"ka b$r yolu veya ba"ka b$r b$l$nc$nde olma hal$ yoktur…’17 
 Ba"ka b$r $fadeyle, Bauman’ın dü"ünces$nde, yabancı konumunda yer alan Ötek$’n$n hak-
kı, sah$p oldu#um hakkı bel$rleyeb$lece#$m, $fade edeb$lece#$m ve savunab$lece#$m tek yerd$r. 
Ötek$’n$n hakkı ben$m hakkımı olu"turur. ‘Ötek$ $ç$n sorumluyum’ ve ‘kend$m $ç$n sorumluyum’, 
aynı anlama gel$r. Zor durumda olan ötek$ne yardım etmel$s$n ve onlarda zor duruma g$rd$#$n 
zaman sana yardım etmel$ler; bu, $nsan davranı"ının evrensel et$k b$r kodudur. Bauman, her 
ne kadar haklı olsa da Bernard Shaw’ın yorumunu hatırlamakla da $y$ eder: ‘‘Ötek$lere, onların 
sana öyle davrandıklarını dü"ündü#ün g$b$ davranma; ötek$ler$n be#en$ler$ farklı olab$l$r’’.18 Üs-
tel$k, k$"$sel çıkarı tanımlamak da o kadar kolay de#$ld$r.
 B$reyler, k$"$sel çıkarın dı"ında ötek$lerle dürüst ve yardımsever b$r $l$"k$ $çer$s$nde olab$l$r; 
ke"ke k$"$n$n $steyeb$ld$#$ "eyler neden$yle b$reylerle devam eden $l$"k$ler$ güçlend$r$leb$lse… 

12 A.g.e., s. 13.
13 Bauman, Zygmunt, Postmodernity and Its Discontents, Polity, Cambridge, 1997, s. 207
14 Gellner, E., Postmodernism, Reason and Religion, Routledge, London, 1992.
15 Best S. and Kellner D., ‘Modern!ty, Commod!f!cat!on, and the Spectacle From Marx through Debord !nto the Postmodern’$n a 
paper found at the follow$ng webs$te: http// ccwf.cc.utexas.edu/pan$c buy/HaTeMa$L/marxtopomo.htm
16 Rorty, R., Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
17 Bauman, Zygmunt, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford, 1993, s. 77.
18 Shaw, B., cited in J. Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, Routledge, London, 1956, s. 597.
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K$"$sel çıkarın dı"ında tümüyle kanaatkâr b$r ya"am sürdürmek de mümkündür, örne#$n, b$te-
ce#$n$ dü"ündü#ün yakın $l$"k$ler kurmayab$l$rs$n; hazımsızlıktan acı çekeb$lece#$n pahalı ye-
mekler yemeyeb$l$rs$n. Bu nedenle, tüm ahlak$ kodlar aslında dayatmayı $çer$r ve Bauman’ın 
evrensel ahlak görü"ü postmodern b$r formülasyon $ç$nde herhang$ b$r yere sah$p de#$ld$r. D$#er 
b$r $fadeyle, Bauman, ‘sosyal olan’a dönük modern$st kavrayı"lardan kurtulamaz.
 ‘Postmodernl$k ve Ho"nutsuzlukları’nda Bauman, postmodern b$reyler$n yönlend$r$len b$r 
p$yasa, yönlend$r$len b$r tüket$c$l$k ve özgürlü#ü lekeleyen b$r r$sk $çer$s$nde ya"ayan seç$c$ler 
olduklarını, böyle b$r konumda $se $nsanların yanlı" seç$mler yaparak k$"$sel yeters$zl$kler$n$ 
göstermekten korktuklarını; kusurlu b!rer tüket!c! hal$ne geld$kler$n$ açıklar. Postmodern dünya-
da, olayların nedenler tarafından öncelend$#$ görülemez ve b$reyler, b$r olayın kaçınılmaz veya 
rastlantısal olup olmadı#ını kavrayamaz. B$rey$n kontrolünün dı"ındak$ güçler tarafından bel$r-
lenen olayların yer$ne, Bauman, bu dönemde olayların olumsallı&ından söz eder. Postmodern be-
l$rs$zl$k do#rudan do#ruya: yen$ dünya düzens$zl$#$yle; herhang$ b$r sınırlama olmaksızın tüm 
ya"am alanlarında ve her zaman p$yasa mekan$zmasının ba#ımsız olarak $"lemes$ne $z$n veren 
evrensel serbestle"meyle; dünyadak$ de#$"$m$ $lerleteb$lece#$m$z veya önleyeb$lece#$m$z pol$t$k 
eylem$n do#asına da$r bel$rs$zl$kle ve b$r zamanlar refah devlet$ tarafından sa#lanan güvenl$k 
a#larının parçalanmasıyla $l$"k$lend$r$l$r.
 Bu k$tap aslında, modern$te $çer$s$ndek$ ‘düzen’ ve ‘tem$zl$k’ kavramlarının b$r tartı"masıyla 
ba"lar. B$r "ey e#er do#ru yerde $se ‘tem$z’ olarak görülür; ‘k$r’ kavramı $se dünyadak$ düzen$n 
bozuklu#unu yansıtır. B$r ç$ft ayakkabı, ayakkabı rafında lekes$zce tem$z olab$l$r, ancak yemek 
masasının üzer$nde k$rl$ olarak görülür. B$r omlet, tabakta güzel b$r "ey olab$l$r, ancak b$r yastı-
#ın üzer$ne dü"erse k$rl$d$r. Modern dünyada düzen tem$zl$#$ telk$n ederken yanlı" yerdek$ "eyler 
$se k$rl$l$#$ akla get$r$r. Bu dü"ünce ayrıca $nsanlara da uygulanır; e#er bazı $nsan kategor$ler$ 
yanlı" yerde görülür veya düzens$zl$#$ meydana get$r$rlerse, o zaman onlar k$rl$ olarak kabul 
ed$lecek ve öyle muamele göreceklerd$r. Bu, b$rtakım formları $çereb$l$r:
 . as$m$lasyon – düzen$ restore etmek amacıyla $nsanları dönü"türme g$r$"$m$
 . dı"lama – $nsan kategor$ler$n$ toplumun (‘tem$zl$#$n’) dı"ına veya gettolara $tme
 . $nsanları f$z$ksel olarak yok etme. 
 Pek$, düzens$zl$#e neden olarak görülen $nsanlar k$mlerd$r? Bauman’ın dü"ünces$nde bu $n-
sanlar, sosyal düzen $ç$n öneml$ b$r tehd$t olarak görülen yoksullardır.
 G$derek artan b$r "ek$lde, yoksul olmak b$r suç olarak görülür; suça a$t e#$l$mler$n veya n$-
yetler$n –alkol ba#ımlılı#ı, kumar oynama, uyu"turucu, okul kaçama#ı ve aylaklık- ürünü olarak 
yoksul olmak… Yoksullar, $lg$ ve deste#$ hak etmekten uzaktırlar, nefret ve mahkum ed$lmeye 
-günahın tam da c$s$mle"m$" b$r örne#$ olarak- layıktırlar.19 
        B$reysel $nsanın, postmodern durum $ç$nde gündel$k ya"amın öznelc$l$#$n$, kurumdı"ıla"ma-
sını ve parçalanmasını nasıl deney$mled$#$n$ açıklamak $ç$n Bauman, postmodern durumdan 
faydalanmaktan zevk alan ve de#$"en b$ç$mlerle k$ml$kler$n$ tekrar tekrar olu"turan b$r k$"$ olan 
‘tur$st’$n, postmodern durum $ç$nde acı çeken aylakla mukayeses$ne yönel$r.
        Bauman, postmodern dünyanın har$tasının tur$stlerden aylaklara uzanan b$r skala $çers$nde 
ç$z$leb$lece#$n$ $ler$ sürer. B$r k$"$n$n sah$p oldu#u seç$m özgürlü#ü ne kadar artarsa,  postmo-
dern durum $ç$nde o k$"$ye ver$len mevk$ de o kadar gen$"ler. ‘Mükemmel tur$st’ büyük ölçüde 
ho"nutluk ver$c$ olan do#a neden$yle b$r yerden b$r yere hareket ederken, aks$ne, ‘b$çare aylak’ 
$se dünyanın oldukça ho"nutsuz b$r yer oldu#unu anlamasından dolayı b$r yerden b$r yere hare-
ket eder. Burada vurgulayaca#ımız kes$n olan b$r "ey varsa, aslında o da "udur: postmodern du-
rumun bel$rs$zl$#$n$n üstes$nden gelmek $ç$n tur$ste yardımcı olan aylak’ın ya"amının oldukça 
göster$"s$z b$r ya"am olması.
 Postmodern b$reyler yanlı" seç$mler yapma problem$ olmaksızın tüm $stekler$n$ elde edeb$-
lecekler$ b$r konumu, r$sks$z b$r özgürlü#ü de arzularlar. Ancak, Bauman’ın bakı" açısında ‘…
özgürlük ve r$sk yalnızca b$rl$kte büyür ve b$rl$kte küçülür’.20 D$#er b$r dey$"le, r$sk özgürlü#ün 
do#asında vardır.

19 Bauman, Zygmunt, Postmodernity and Its Discontents, Polity, Cambridge, 1997, s. 44.
20 A.g.e., s. 193.
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       ‘Postmodernl$k ve Ho"nutsuzlukları’ b$r Komün$teryan$zm tartı"masıyla sonuçlanır. Komün$-
teryan$zm, postmodern durumun bel$rs$zl$#$ne panzeh$r olarak öne sürüleb$l$r. Üstel$k, Komün$-
teryan$zm$ oldukça caz$p kılan "ey, devletten ba#ımsız göründü#ü $ler$ sürülen komünal destek 
ve b$l$nçlenmed$r. Buna kar"ılık, y$ne de Bauman, Komün$teryan$zm$n modern b$r $deoloj$ oldu-
#unu savunmaktadır. Komün$teryal$zm b$reyler$n ‘akt$f ba#lılı#ına’, sah$p oldukları özgür $stenç 
ve seç$mler$ne dayanır. Aynı zamanda, Komün$teryan$zm ‘her "ey$n do#ru oranlarda görüleb$ld$-
#$ b$r noktanın’21 söz konusu oldu#unu ve bu noktanın ‘önceden’ bel$rlenmes$ gerekt$#$n$ de var-
sayar. D$#er b$r $fadeyle, önceden bel$rlenen ‘komün$te’n$n bakı" açısı, seç$m$ önceler, b$reysel 
$nsanlar ‘komün$te’ durumunu kabul eden b$r konuma gelmek $ç$n seç$mler$nden, $stençler$n-
den ve akıllarından faydalanırlar. Bu, seç$m$ olmayan veya gönüllü araçlarla kaçınılmaz olarak 
gerçekle"en b$r konumdur: 
        D$#er b$r dey$"le, burada talep ed$len "ey zorunlu kılmanın $kt$darıdır, $kt$dar olasılıkları ma-
n$püle ett$#$nden, $nsanların terc$h alanlarını daralttı#ından ve onların d$#er yollardan z$yade 
bel$rl$ b$r yol $çers$nde eylemde bulunduklarından em$n olur; $nsanları ba"ka türlü yapmadıkları 
"eyler$ yapmaya zorlamak, onları ba"ka türlü olduklarından daha az özgür kılar.22   

Sonuç 
 Bauman’ın anal$z$ndek$ problemler, anal$zler$n$n modern$st b$r ‘sosyal olan’ dü"ünces$ne 
dayalı olmasıdır. Bu, onun ahlak ve Komün$teryan$zm anal$zler$nde de açıkça görülür. Yukarıda 
öne sürdü#ümüz g$b$, Bauman’ın bakı" açısında, ahlaklı b$r k$"$ olmak kend$ çıkarını dü"ün-
meyen b$r tarzda eylemek, k$"$sel çıkarlarımızı hesaba katmaksızın ba"ka b$r$s$ $ç$n b$r "ey yap-
maktır. Bu, "üphes$z sadece, çıkarların ‘k$"$n$n çıkarları’ veya ‘ötek$n$n çıkarları’ olarak açıkça 
tanımlanab$ld$#$ b$r ‘sosyal olan’ zem$n$ne kar"ı anlamlı olab$l$r. Bu ahlaklılık der$n b$r b$ç$mde 
gerçek olarak h$ssed$l$r. Yukarıda öne sürdü#ümüz g$b$, Bauman, postmodern b$r dayanı"ma 
dü"ünces$n$, kend$ ahlak kavrayı"ı üzer$ne $n"a eder; "unu $ler$ sürdü#ü zaman da bu ba#lantıyı 
açıkça ortaya koyar: ‘…özgürlük ve farklılı#ın esenl$#$ $ç$n asl$ kolekt$f katkı ve kaçınılmaz b$r du-
rum olan dayanı"ma’.23 Bununla kasted$lmek $stenen, evrensel temellere dayalı b$r ‘sosyal olan’ 
dü"ünces$d$r. Ayrıca, onun ‘özgürlük’ ve ‘farklılı#a’ $l$"k$n dü"ünceler$ yalnızca önceden bel$rle-
nen –seç$mden önce- b$r noktada yerle"mekle kalmaz, aynı zamanda Komün$terler tarafından 
da gen$" ölçüde kabul ed$l$r.
        Bu savı, Bauman’ın postmodern sosyoloj$s$n$n mümkün olmadı#ını $ler$ sürerek de gen$"le-
teb$l$r$z. Sosyoloj$, $sm$n$n de bel$rtt$#$ g$b$ ‘sosyal olan’ın $ç$nde kök salar ve b$r d$s$pl$n olarak 
‘sosyal olan’ın b$r ürünüdür. E#er ‘sosyal olan’ b$r çözülme ya"arsa -modern$ten$n kalb$nde yer 
alan ‘sosyal olan’ postmodern durum $çer$s$nde çözülmek zorunda kaldı#ı $ç$n- o zaman, sosyo-
loj$ de söz konusu olamaz. ‘Sosyal olan’dan kaçamayan yalnızca Bauman’ın sosyoloj$s$ de#$ld$r, 
ayrıca Bauman’ın b$r postmodern sosyoloj$n$n kurucuları olarak z$krett$#$ Garf$nkel ve Schutz’un 
çalı"maları da bu ana akım ‘sosyal olan’ kavramı $çer$s$nde kök salar.    
        Buradan "u sonucu çıkarab$l$r$z k$; Bauman’ın öne sürdü#ü tüm sosyoloj$k anal$zler$n ve var 
olan çok sayıdak$ anlayı" b$ç$mler$n$n herhang$ b$r postmodern kavrama göndermede bulun-
masına gerek yoktur. Bu makalede, Zygmunt Bauman’ın sosyoloj$s$nde asl$ konumda yer alan 
b$rtakım f$k$rler$ hem onun temel met$nler$ne dayanarak hem de b$r postmodern sosyoloj$n$n 
olu"umuna katkısı açısından ana hatlarıyla ele aldım. Ben$m get$rd$#$m ele"t$r$ $se Bauman sos-
yoloj$s$n$n, sorgulamaksızın kabul ed$lmekle kalmayıp aynı zamanda onun açıkça postmodern 
b$r sosyoloj$ kurma g$r$"$m$n$n de altını oyan, modern$st b$r ‘sosyal olan’ dü"ünces$yle yo#rul-
mu" olmasıdır. Onun temel met$nler$ hala pek çok özgün $ç görü $çer$r, ancak bunlar, dünya 
hakkındak$ dü"ünceler$n$n üzer$ne b$r c$la olmak dı"ında son tahl$lde pek de b$r "ey sa#lamayan 
postmodern$st soyutlamaları kullanmayı gerekt$rmez. Bauman’ın söylemek zorunda oldu#u "ey 
tamamen ana akıma uygun dü"er.

21 A.g.e., s. 189.
22 A.g.e., s. 191.
23 A.g.e., s. 207.
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