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Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma DavranıĢları Ġle Bağlanma 

Stilleri Arasındaki ĠliĢki
1

Bünyamin ÇETĠNKAYA*  

Sırrı AKBABA** 

Özet 

AraĢtırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kendini açma davranıĢı ile bağlanma stilleri 

arasındaki iliĢkiyi belirlemektir. AraĢtırma grubu, 2003-2004 eğitim yılında, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi‟nin Trabzon ve Giresun‟daki çeĢitli fakültelerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 

ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiĢ, 286‟sı kız ve 237‟si erkek toplam 523 üniversite öğrencisidir. 

Bu araĢtırmada kullanılan baĢlıca veri toplama araçları, Selçuk (1989) tarafından geliĢtirilen 

“Kendini Açma Envanteri”, Griffin ve Bartholomev (1994) tarafından geliĢtirilen ve Sümer ve Güngör 

(1999) tarafından Türk örneklemine uyarlanan “ĠliĢki Ölçekleri Anketi”dir. AraĢtırmada elde edilen 

verilerin analizi, SPSS programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Betimsel istatistik yanında t testi, F testi, 

Bonferroni testi ve korelasyon analizi teknikleri kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular Ģöyle özetlenebilir: (a) öğrencilerin cinsiyet açısından

bireylere ve konulara göre kendini açma düzeyleri arasında kız öğrenciler lehine anlamlı farklar 

bulunmuĢtur, (b) cinsiyete göre bağlanma stilleri konusunda erkek öğrenciler lehine anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur, (c) üniversite öğrencilerinin baĢkalarına açılma konuları açısından anlamlı farklar vardır, (d) 

üniversite öğrencilerinin açıldığı kiĢiler açısından anlamlı farklar vardır, (e) üniversite öğrencilerinin 

bağlanma stilleri açısından anlamlı farklar vardır.  

Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin kendini açma davranıĢları ile bağlanma stilleri arasında 

anlamlı iliĢkiler olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda elde edilen bu bulgular, önceki araĢtırma 

bulguları doğrultusunda tartıĢılmıĢ ve önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Kendini Açma, Bağlanma Stilleri, Bağlanma. 

The Relationship Between University Students’ Self Disclosure And 

Their Attachment Style

Abstract 

The purpose of this study is to determine the relationship between self-disclosure and attachment

styles of the university students. A total number of 523 students (286 female, 237 male)  were randomly

selected as a sample from Freshmen, Sophtmore, Junior and Senior university students who were

attending in the different faculties of Karadeniz Technical University in Giresun and Trabzon campuses

in 2003-2004 academic term. 

The data gathering instruments used in this study were namely “Self-Disclosure Inventory” 

developed by Selçuk (1989), “Relationships Scales Questionnaire (RSQ)” developed by Griffin and 

Bartholomev (1994) and adapted to Turkish sample by Sümer and Güngör (1999). The data collected was 

analysed by using SPSS. In addition to descriptive statistics, t test, F test, Bonferroni test and correlation

analysing techniques were also used in the research.  

The results revealed that some significant findings were found related to self-disclosure and

attachment. These are: (a) there were significant differences in favour of females among the students‟ 

self-disclosure levels in view of gender according to individuals and topics, (b) there was a significant 

                                                
1 Bu makale, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde Prof. Dr. Sırrı AKBABA danıĢmanlığında yapılan 

“Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma DavranıĢları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki ĠliĢki” adlı doktora 

çalıĢmasının bir bölümüdür. 

* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 

** Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. 
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difference in favour of male students on the attachment styles according to the gender, (c) there were 

significant differences in view of the topics which the students self-disclose to the others, (d) there were 

significant differences in view of the individuals to whom the students disclose, and (e) there were 

significant differences in view of attachment styles among the students. 

Consequently, it was also revealed that there were significant relationships between the students‟ 

self-disclosure and attachment styles. The findings were discussed in accordance with previous research 

findings, and some suggestions were made for further studies. 

Key Words: Self Disclosure, Attachment Styles, Attachment. 

 

KiĢilerarası iliĢkilerin sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesinde önemli olan faktörlerden 

birisi de kendini açma davranıĢıdır. KiĢilerarası iliĢkilerde bireylerin birbirlerini daha çok 

tanıyıp anlayabilmelerine önemli katkıları olan kendini açma davranıĢı, bu iliĢkilerin daha rahat 

kurulabilmesi, daha çabuk geliĢtirilebilmesi ve daha güvenli sürdürülebilmesinde oldukça etkili 

rol üstlenmektedir. 

Yardım arama davranıĢlarının önemli yordayıcılarından biri, kendini açma davranıĢıdır. 

Kendini açma davranıĢlarının anlaĢılması ve/veya açıklanması aynı zamanda yardım arama 

davranıĢlarının açıklanması olacaktır. Bu nedenle son yıllarda bu konu üzerinde önemle 

durulmakta ve üzerinde yoğun Ģekilde çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Kendini Açma KiĢinin kendi hakkındaki diğer insanlardan gizlediği bilgileri baĢkaları 

ile paylaĢtığı, kendini, duygu ve gereksinimleriyle ilgili bildiklerini (De Vito, 1986), bir baĢka 

kiĢiye sözel olarak aktardığı bir iletiĢim sürecidir (Johnson, 1981). Irwin Yalom (1992)‟e göre 

kendini açma; kiĢinin yaĢamındaki geçmiĢ ve güncel olayları, fantezi veya rüya malzemesini, 

geleceğe iliĢkin umutlarını, diğer kiĢilere karĢı duygularını açığa vurması olayıdır 

KiĢinin kendi hakkındaki herhangi bir bilgiyi karĢısındakine sözel olarak aktardığı bir 

süreç olarak da tanımlanan kendini açma davranıĢı, kiĢilerarası iliĢkilerin daha sağlıklı bir hale 

gelmesinde büyük önem taĢımasına rağmen, bazı sınırlılıkları da içermektedir. Bu sınırlılıklar 

özellikle, hangi zamanlarda, kimlere, hangi Ģekillerde açılınacağı/açılacağı ve nelerin açılacağı 

gibi konularda karĢımıza çıkmaktadır. 

Hangi konuların açılması gerektiği konusunda Cüceloğlu (1997, s.118), “kendini 

açmak, eski önemli olayları anlatmak olarak değil, içinde bulunulan zaman süresi içinde duygu 

ve düĢünceleri paylaĢmak olarak anlaĢılmalıdır.” demektedir. Cüceloğlu (1997)‟e göre, kiĢiler 

birbirleriyle etkileĢimde bulundukları sırada, o anda, bu etkileĢimden doğan düĢünce ve 

duyguları paylaĢabilirlerse, kendilerini açmıĢ olurlar. 

KiĢilerin kendilerini ne Ģekilde açmaları gerektiği konusunda Derlega ve Chailcin 

(1975), kiĢilerarası iliĢkilerde “kendini açma” demenin, her yer ve zamanda her karĢılaĢılan 

kiĢiye sınırsız ve süzgeçsiz bir Ģekilde duygu ve düĢüncelerin açılması ve özel durumların tüm 

çıplaklığıyla anlatılması anlamına gelmediğini, bu durumun kiĢiyi teĢhirciliğe götürebileceğini 

belirtmektedirler.  
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Kendini açmanın içerdiği özel durumlar ve kendini açma kavramının daha iyi 

anlaĢılabilmesi için araĢtırmacılar bu kavramı çeĢitli ayrımlara tabi tutmuĢlardır. Jourard (1971), 

kendini açma davranıĢının kalitesi ve niteliğinden bahsederek, sağlıksız ve uygunsuz kendini 

açma biçimleri olduğunu, bunun yerine kendini açmanın sağlıklı ve uygun olması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Jourard, sağlıksız ve uygun olmayan kendini açmada bireyin duygu ve 

düĢüncelerini herhangi bir süzgeçten geçirmeden ifade ettiğini ve bunun sonucunda bazen 

kendini küçük düĢürebildiği gibi kendine zarar da verebildiğini belirtmiĢtir. 

Egan (1970, s.234 - 235) ise, kendini açmayı türü ve kalitesi bakımından ikiye ayırmıĢ 

ve bunlara kendini açmanın “geçmiĢ türü” ve “hikaye türü” demiĢtir. Kendini açmanın geçmiĢ 

türünde konuĢulan konular “orada ve o zaman” ağırlıklıdır. Bu tür konuĢmalarda konuĢan ile 

dinleyen arasında yakın bir bağ kurulamamaktadır. Kendini açmanın hikâye türünde ise, “Ģimdi 

ve burada” duygusu hâkimdir. Bu tür kendini açmada, kendini açan birey karĢısındaki kiĢiye 

kapısının açık olduğu izlenimini vermektedir. 

Bireylerin kendini açma davranıĢları üzerinde etkili olduğu düĢünülen bir faktör de 

bağlanma‟dır. Bu çalıĢmayla da araĢtırıldığı üzere, bireylerin sahip oldukları bağlanma 

stillerinin onların kendini açma davranıĢlarının düzeyi üzerinde etkili olduğu düĢünülmektedir.  

Gerek kendini açma davranıĢı gerekse bağlanma, kendi baĢlarına bir çok araĢtırmaya 

konu oldukları gibi, baĢka bir çok değiĢkenle birlikte de ele alınmıĢ ve incelenmiĢtir. Ancak, bu 

güne kadar kendini açma ile bağlanma stilleri arasındaki iliĢkiyi birlikte inceleyen çok sınırlı 

sayıda araĢtırma gözlenirken, üniversite öğrencileri üzerinde bu iki faktörün birlikte incelendiği 

bir araĢtırmaya rastlanamamıĢtır. 

Bağlanma, insanların, kendileri için önemli gördükleri kiĢilere karĢı geliĢtirdikleri güçlü 

duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Bu yönüyle, bağlanılan 

kiĢi, birey için her bakımdan, sıcaklık ve güvenle birlikte büyük değer ve önem verilen ve yeri 

doldurulamayacak bir kiĢidir. Bu açıdan bakıldığında da, çoğu evlilik, romantik iliĢki, arkadaĢ 

ve kardeĢ iliĢkisi bağlanma iliĢkisi olarak sayılabilir (Colin, 1996). 

Akbaba‟ya (2004, s.19) göre, geleneksel Türk ailesinde aile fertleri arasında bağlılık 

vardır: Bilindiği gibi bireyin ihtiyaçlarının doyurulduğu yer onun birincil grubu haline gelir. 

Geleneksel Türk ailesi birincil grup niteliği taĢımaktadır. Çünkü bağlılığı oluĢturan sevgi, saygı, 

sempatik iliĢkiler geleneksellik içerisinde mevcuttur. Batı toplumlarının birçoğunda bağlılığın 

aile içerisindeki eksikliği o aile bireylerine travmatik olaylar yaĢatmaktadır. 

Son yıllarda, yetiĢkinlikte bağlanma biçimlerini ölçmeyi hedefleyen çok sayıda 

bağlanma ölçeği geliĢtirilmiĢtir (örn. Bartholomew ve Horowitz, 1991; Brennan ve Shaver, 

1995; Simpson, 1990). Bu araĢtırmada, Bağlanma stillerini ölçmek amacıyla, Griffin ve 
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Bartholomew‟in geliĢtirdikleri ve Sümer ve Güngör‟ün (1999, s. 71-109) Türk örnekleminde 

geçerliğini kanıtladıkları ĠliĢki Ölçekleri Anketi kullanılmıĢtır. 

Bartholomew ve Horowitz (1991, s. 226-241), “Dörtlü Bağlanma Modeli” adını 

verdikleri modelle kiĢilerin sahip olacakları bağlanma stillerini güvenli, saplantılı, kayıtsız ve 

korkulu bağlanma stilleri olarak dört temel baĢlıkta ele almıĢlar ve bunların her birinin farklı bir 

kiĢiliği ortaya koyduğunu belirtmiĢlerdir. AraĢtırmacılar bu modelle benlik ve baĢkaları 

modellerini olumlu ve olumsuz olma durumlarına göre dört kategoriye ayırmıĢlardır. Olumlu 

benlik ve olumlu baĢkaları modeli güvenli bağlanma stilini tanımlarken, olumlu benlik ve 

olumsuz baĢkaları modeli ise kayıtsız bağlanma stilini tanımlamaktadır. Ayrıca, olumsuz benlik 

ve olumlu baĢkaları modeli saplantılı bağlanma stilini tanımlarken, olumsuz benlik ve olumsuz 

baĢkaları modeli ise korkulu bağlanma stilini tanımlamaktadır. 

Dörtlü bağlanma modelinde yer alan benlik ve baĢkaları modelleri ile kiĢilerin sahip 

oldukları bağlanma stillerinin kendini açma davranıĢı üzerinde etkisinin bulunabileceği 

düĢüncesiyle, üniversite öğrencilerinin kendini açma davranıĢları ile bağlanma stilleri arasındaki 

iliĢkinin araĢtırılması konulu bu çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın yapılmasında bu konunun 

üniversite öğrencileri üzerinde araĢtırılmamıĢ olması ve sonuçlarının bilimsel açıdan önemli 

olacağı düĢüncesi etkili olmuĢtur. AraĢtırma sonucunda kendini açma davranıĢı ile bağlanma 

stilleri arasında iliĢki olup olmadığının belirlenecek olması önemlidir. Bu anlamda da alana 

önemli katkılar getireceği ve yapılacak baĢka çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin kendini açma davranıĢları ile 

bağlanma stilleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Kendini açma davranıĢları bir konu 

üzerinde kendini açma ve belli bir konuda belli kiĢilere kendini açma Ģeklinde farklılık 

gösterebilmektedir. Bu çalıĢma çerçevesinde konu ve kiĢilere kendini açma ile yetiĢkin 

bağlanma stilleri olan güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanmalar arasındaki iliĢkilerin 

anlaĢılmasına katkı sağlamaktır. 

Yöntem 

Örneklem 

AraĢtırma Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesinin (Trabzon) merkez Kanuni Kampüsü, Fatih 

Kampüsü ve Giresun‟daki bazı fakültelerinin 1.,2.,3., ve 4. sınıflarında öğrenim gören ve 

tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilen 286‟sı kız ve 237‟si erkek toplam 523 öğrenci 

oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerinden biri olan kendini açma düzeyi Selçuk (1989) 

tarafından geliĢtirilmiĢ olan “Kendini Açma Envanteri” kullanılarak, diğer bağımlı değiĢken 
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olan bağlanma stilleri ise Sümer ve Güngör (1999) tarafından Türk örneklemine uyarlanmıĢ 

olan “ĠliĢki Ölçekleri Anketi” kullanılarak ölçülmüĢtür. AraĢtırmada ayrıca, bağımsız 

değiĢkenlere ait bilgileri elde edebilmek için araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen bir “KiĢisel Bilgi 

Formu” kullanılmıĢtır.  

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması aĢamasında, Kendini Açma Envanteri ve ĠliĢki Ölçeği Anketi 

bireylere tek oturumda ve araĢtırmacı tarafından uygulanmıĢtır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

AraĢtırmada bağımsız örneklem grubuna uygulanan t testi, tek yönlü varyans analizi, 

bonferronni testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır. Kendini 

Açma Envanteri ve ĠliĢki Ölçeği Envanteri‟nin çeĢitli değiĢkenlerine iliĢkin puan ortalamaları, 

standart sapmaları ve değiĢik yüzdelikleri hesaplanmıĢtır. Kendini açma davranıĢları üzerinde 

bağlanma stillerine iliĢkin grup farklılıklarını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi 

uygulanmıĢ ve çıkan farkın kaynağı Bonferroni Testi ile araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada cinsiyetlere 

göre kendini açma davranıĢı ve bağlanma stilleri arasında iliĢki olup olmadığını belirleyebilmek 

için bağımsız t testi yapılmıĢtır. AraĢtırmada ayrıca, kendini açma davranıĢı ve bağlanma stilleri 

arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı tekniği 

uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmada verilerin analizleri SPSS for windows 10.00 istatistik paket programıyla 

bilgisayarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Hata payı 0.05 olarak alınmıĢtır.      

AraĢtırmanın Bulguları 

AraĢtırmada ele alınan değiĢkenlerle ilgili olarak yapılan istatistiksel analizlerin 

sonuçları Ģöyledir;   

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, kendini açma davranıĢları üzerinde bağlanma stillerine 

iliĢkin grup farklılıklarını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢ ve çıkan 

farkların kaynağı Bonferroni testi ile araĢtırılmıĢtır. Buna göre, aynı cins yakın arkadaĢa aile 

konularında bağlanma stillerine dayalı olarak kendini açma davranıĢlarında anlamlı farklar 

bulunmuĢtur, F(3,522)= 6.30, p<0.05. Farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız bağlanma 

puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı belirlenmiĢtir. KarĢı cins yakın arkadaĢa aile 

konularında bağlanma stillerine dayalı olarak kendini açma davranıĢlarına bakıldığında 

aralarında anlamlı farklılıklar olduğu, F(3.522)= 3.71, p<0.05. Bu farkın ise güvenli bağlanma 

puanlarının kayıtsız bağlanma puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüĢtür. 

Diğer taraftan aynı cins yakın arkadaĢa cinsellikle ilgili konularda bağlanma stillerine dayalı 

olarak kendini açma davranıĢları arasında anlamlı farklılıklar olduğu, F(3.522)= 6.51, p<0.05. ve 

bu farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız bağlanma puanlarından yüksek olmasından 
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kaynaklandığı bulunmuĢtur. Ayrıca öğretmene cinsellikle ilgili konularda bağlanma stillerine 

dayalı olarak kendini açma davranıĢları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur, F(3.522)= 3.86, 

p<0.05. Farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız bağlanma puanlarından yüksek 

olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur. Diğer taraftan aynı cins yakın arkadaĢa kiĢilikle ilgili 

konularda bağlanma stillerine dayalı olarak kendini açma davranıĢları arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuĢtur, F(3.522)= 9.09, p<0.05. Bu farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız 

bağlanma puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur. Ayrıca karĢı cins yakın 

arkadaĢa kiĢilikle ilgili konularda bağlanma stillerine dayalı olarak kendini açma davranıĢları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur, F(3.522)= 4.62, p<0.05. Farkın güvenli bağlanma 

puanlarının kayıtsız bağlanma puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur.  

Ayrıca bağlanma stillerine dayalı olarak aynı cins yakın arkadaĢa toplam kendini açma 

puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur, F(3.522)= 6.29, p<0.05. Bu farkın kaynağı 

Bonferroni Testi ile araĢtırıldığında, farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız bağlanma 

puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur. Diğer taraftan bağlanma stillerine 

dayalı olarak aile konularında toplam kendini açma puanları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur, F(3.522)= 2.62, p<0.05. Bu farkın güvenli bağlanma puanlarının kayıtsız bağlanma 

puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur. Ayrıca bağlanma stillerine dayalı 

olarak cinsellikle ilgili konularda toplam kendini açma puanları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur, F(3.522)= 2.66, p<0.05. Farkın güvenli bağlanma puanlarının korkulu bağlanma 

puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı bulunmuĢtur.   

 

Tablo 1.  Kendini Açma DavranıĢları Üzerinde Bağlanma Stillerine Dayalı Grup Farklılıklarına 

ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO F P 

Aileyle Ġlgili 

Konuların Aynı 

Cins Yakına 

Açılması  

Gruplar 

Arası 382,61 3 127,54 6,30 0,000 

Grup Ġçi 10501,24 519 20,23   

Toplam 10883,85 522       

Aileyle Ġlgili 

Konuların KarĢı 

Cins Yakına 

Açılması  

Gruplar 

Arası 268,21 3 89,40 3,71 0,012 

Grup Ġçi 12521,07 519 24,13   

Toplam 12789,28 522       

Cinsellikle Ġlgili 

Konuların Aynı 

Cins Yakına 

Açılması  

Gruplar 

Arası 279,74 3 93,25 6,51 0,000 

Grup Ġçi 7437,70 519 14,33   

Toplam 7717,43 522       

Cinsellikle Ġlgili 

Konuların 

Öğretmene 

Açılması  

Gruplar 

Arası 125,65 3 41,88 3,86 0,009 

Grup Ġçi 5633,32 519 10,85   

Toplam 5758,97 522       

KiĢilikle Ġlgili 

Konuların Aynı 

Cins Yakına 

Açılması  

Gruplar 

Arası 390,82 3 130,27 9,09 0,000 

Grup Ġçi 7441,11 519 14,34   

Toplam 7831,93 522       
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KiĢilikle Ġlgili 

Konuların KarĢı 

Cins Yakına 

Açılması  

Gruplar 

Arası 277,15 3 92,38 4,62 0,003 

Grup Ġçi 10368,89 519 19,98   

Toplam 10646,04 522       

Anneye açılma 

toplam puanları  

Gruplar 

Arası 1605,17 3 535,06 1,27 0,283 

Grup Ġçi 218169,90 519 420,37   

Toplam 219775,07 522       

Babaya açılma 

toplam puanları  

Gruplar 

Arası 1762,20 3 587,40 1,31 0,272 

Grup Ġçi 233532,19 519 449,97   

Toplam 235294,39 522       

Aynı cins yakına 

açılma toplam 

puanları  

Gruplar 

Arası 4942,36 3 1647,45 6,29 0,000 

Grup Ġçi 136026,26 519 262,09   

Toplam 140968,62 522       

KarĢı cins 

yakına açılma 

toplam puanları  

Gruplar 

Arası 3466,72 3 1155,57 2,55 0,055 

Grup Ġçi 235461,16 519 453,68   

Toplam 238927,88 522       

Öğretmene 

açılma toplam 

puanları  

Gruplar 

Arası 2298,77 3 766,26 1,83 0,141 

Grup Ġçi 217807,93 519 419,67   

Toplam 220106,70 522       

Psikolojik 

danıĢmana 

açılma toplam 

puanları  

Gruplar 

Arası 4695,85 3 1565,28 1,38 0,249 

Grup Ġçi 589829,91 519 1136,47   

Toplam 594525,76 522       

DüĢünceler 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 1265,24 3 421,75 1,58 0,193 

Grup Ġçi 138490,20 519 266,84   

Toplam 139755,44 522       

Okul konusunda 

toplam açılma 

toplam puanları  

Gruplar 

Arası 1096,89 3 365,63 1,32 0,269 

Grup Ġçi 144303,08 519 278,04   

Toplam 145399,97 522       

Aile konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 2600,79 3 866,93 2,62 0,050 

Grup Ġçi 171569,17 519 330,58   

Toplam 174169,95 522       

Cinsellik 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 2471,38 3 823,79 2,66 0,048 

Grup Ġçi 160992,98 519 310,20   

Toplam 163464,36 522       

KiĢilik 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 2814,30 3 938,10 2,45 0,063 

Grup Ġçi 198968,45 519 383,37   

Toplam 201782,74 522       

Zevk ve ilgiler 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 2400,77 3 800,26 1,61 0,186 

Grup Ġçi 257905,58 519 496,93   

Toplam 260306,35 522       

Tüm kiĢilere 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 55807,14 3 18602,38 2,02 0,110 

Grup Ġçi 4785117,60 519 9219,88   

Toplam 4840924,73 522       

Tüm konularda 

toplam açılma 

puanları  

Gruplar 

Arası 54129,08 3 18043,03 2,00 0,114 

Grup Ġçi 4693818,14 519 9043,97   

Toplam 4747947,22 522       
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Genel toplamda 

açılma puanları  

Gruplar 

Arası 219734,84 3 73244,95 2,01 0,112 

Grup Ġçi 18942539,27 519 36498,15   

Toplam 19162274,11 522       

KT: Kareler Toplamı, SD: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 

Tablo-2‟de görüldüğü gibi, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlere göre bağlanma 

stillerine iliĢkin dağılımları Ģöyledir. AraĢtırmaya katılan toplam 286 kız öğrencinin 122‟sinin 

(%43) kayıtsız, 113‟ünün (%40) güvenli, 41‟inin (%14) korkulu ve 10‟unun (%4) saplantılı 

bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan toplam 237 erkek öğrencinin 

ise, 103‟ünün (%44) güvenli, 88‟inin (%37) kayıtsız, 32‟sinin (%14) saplantılı ve 14‟ünün (%6) 

korkulu bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

Genel toplamdaki dağılıma bakıldığında ise, toplam 523 üniversite öğrencisinin 

216‟sının (%41) güvenli, 210‟unun (%40) kayıtsız, 55‟inin (%11) korkulu ve 42‟sinin (%8) 

saplantılı bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

 
Tablo 2.  Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlere Göre Bağlanma Stillerine ĠliĢkin Dağılımları 

  
    BAĞLANMA STĠLLERĠ   

  
    Güvenli Saplantılı Kayıtsız Korkulu Toplam 

C
in

si
y
et

 

Kız 
f 

% 

113 

40 

10 

4 

122 

43 

41 

14 

286 

100 

Erkek 
f 

% 

103 

44 

32 

14 

88 

37 

14 

6 

237 

100 

Toplam 
f 

% 

216 

41 

42 

8 

210 

40 

55 

11 

523 

100 

 

Tablo-3‟te görüldüğü gibi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı yöntemi 

ile üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve kendini açma arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

Analiz sonucunda güvenli bağlanma ile aynı cinsten kiĢilere kendini açma davranıĢları arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur, r= 0.24, p< 0.001. Ayrıca güvenli bağlanma ile babaya kendini 

açma, r= 0.11, p<0.01, karĢı cins yakın arkadaĢa kendini açma, r= 0.23, p<0.001, öğretmene 

kendini açma, r= 0.15, p<0.001 ve psikolojik danıĢmana kendi açma arasında pozitif yönde, r= 

0.13, p<0.01 düzeyinde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir. Bağlanma stilleri ile 

konulara göre kendini açma davranıĢları arasındaki iliĢkilere bakıldığında, güvenli bağlanma ile 

düĢüncelerin açılması arasında pozitif yönde, r= 0.12, p<0.01 düzeyinde bir iliĢki olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, güvenli bağlanma ile okulla ilgili konuların açılması arasında pozitif 

yönde, r= 0.16, p<0.001, aile ile ilgili konuların açılması arasında pozitif yönde, r= 0.21, 

p<0.001, cinsellikle ilgili konuların açılması arasında pozitif yönde, r= 0.22, p<0.001, kiĢilikle 

ilgili konuların açılması arasında pozitif yönde, r= 0.24, p<0.001, yine güvenli bağlanmayla 

zevk ve ilgilerin açılması arasında pozitif yönde, r= 0.15, p<0.01 düzeyinde anlamlı iliĢkilerin 

olduğu görülmektedir. 
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Diğer taraftan saplantılı bağlanma ile babaya kendini açma arasında negatif yönde, r= -

.10, p<0.05 ve karĢı cins yakın arkadaĢa kendini açma arasında pozitif yönde, r= 0.11, p<0.01 

düzeyinde anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Ayrıca, kayıtsız bağlanma ile aynı cins yakın 

arkadaĢa kendini açma arasında negatif yönde, r= -0.10, p<0.05 düzeyinde anlamlı bir iliĢkinin 

bulunduğu görülmektedir. Diğer taraftan kayıtsız bağlanma ile düĢüncelerin açılması arasında 

pozitif yönde, r= 0.09, p<0.05 düzeyinde anlamlı bir iliĢki vardır.  

Korkulu bağlanma stilleri ve kendini açma davranıĢları arasındaki iliĢkilere bakıldığında 

ise, p<0.05 düzeyinde anlamlı bir iliĢki görülmemektedir. 

Bunların dıĢında, saplantılı bağlanma ve korkulu bağlanma stilleri ile açılınan konular 

arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı iliĢkiler görülmemektedir. 
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Tablo-4‟te görüldüğü gibi, konu ve genel olarak kendini açma davranıĢları üzerinde 

cinsiyet farklılıklarını tespit etmek için uygulanan bağımsız t testi sonucunda anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur. Buna göre, konulara göre toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları 

bulunmuĢtur, t= 6.48, p<0.05. Bu fark kızların puanlarının ( X= 343.66, Ss= 90,14) erkeklerin 

puanlarından ( =  291.21, Ss= 93,28) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Genel 

toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 6.59, p<0.05. Bu fark 

kızların puanlarının ( = 686.80, Ss= 180,67) erkeklerin puanlarından ( = 579.84, Ss= 

188,40) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. KiĢiler göre toplam açılma puanlarında 

anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 6.68, p<0.05. Bu fark kızların puanlarının (  

=343.14, Ss= 90,59) erkeklerin puanlarından ( = 288.63, Ss =94,71) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. DüĢüncelere göre toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları 

bulunmuĢtur, t= 4.29, p<0.05. Bu fark kızların puanlarının ( = 64.07, Ss= 15,64) erkeklerin 

puanlarından ( = 57.97, Ss= 16,63) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Okulla ilgili 

toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 7.45, p<0.05. Bu fark 

kızların puanlarının ( = 65.71, Ss= 15,62) erkeklerin puanlarından ( = 55.30, Ss= 16,18) 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Aileyle ilgili toplam açılma puanlarında anlamlı 

cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 6.55, p<0.05. Bu fark kızların puanlarının ( = 54.64, Ss= 

18,12) erkeklerin puanlarından ( = 44.59, Ss= 16,91) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Cinsellikle ilgili toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları 

bulunmuĢtur, t= 4.42, p<0.05. Bu fark kızların puanlarının ( = 42.73, Ss= 16,74) erkeklerin 

puanlarından ( = 35.94, Ss= 18,14) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. KiĢilikle 

ilgili toplam açılma puanlarında anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 5.29, p<0.05. Bu 

fark kızların puanlarının ( = 49.38, Ss= 18,60) erkeklerin puanlarından ( = 40.43, Ss=  

19,82) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Zevkle ilgili toplam açılma puanlarında 

anlamlı cinsiyet farklılıkları bulunmuĢtur, t= 5.23, p< 0.05. Bu fark kızların puanlarının ( = 

67.12, Ss= 20,29 ) erkeklerin puanlarından ( = 56.99, Ss= 23,44) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 4.   Konu ve Genel Olarak Kendini Açma DavranıĢları Üzerinde Cinsiyet Farklılıklarına 

ĠliĢkin Ortalama, Standart Sapma ve t Değerleri 

DEĞĠġKEN FAKTÖR N Ort Ss t p 

Tüm konularda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 343,6643 90,1394 

6,48 0,000 Erkek 237 291,211 93,7837 

Genel toplamda 

açılma puanları  

Kız  286 686,8042 180,671 

6,585 0,000 Erkek 237 579,8397 188,3972 

Tüm kiĢilere 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 343,1399 90,5936 

6,682 0,000 Erkek 237 288,6287 94,7065 

DüĢünceler 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 64,0734 15,6379 

4,293 0,000 Erkek 237 57,9705 16,6256 

Okul konusunda 

toplam açılma 

toplam puanları  

Kız  286 65,7133 15,623 

7,446 0,000 Erkek 237 55,2954 16,1785 

Aile konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 54,6399 18,1249 

6,546 0,000 Erkek 237 44,5949 16,9079 

Cinsellik 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 42,7343 16,7391 

4,418 0,000 Erkek 237 35,9367 18,1356 

KiĢilik 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 49,3846 18,6027 

5,29 0,000 Erkek 237 40,4262 19,8249 

Zevk ve ilgiler 

konusunda 

toplam açılma 

puanları  

Kız  286 67,1189 20,2945 

5,227 0,000 
Erkek 237 56,9873 23,4359 

 

Tablo-5‟te görüldüğü gibi, uygulanan bağımsız t testi ile kız ve erkek öğrencilerin 

kendini açma davranıĢları arasındaki cinsiyet farklılıkları araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

dikkate alındığında, anneye kendini açma konusunda kız öğrencilerin puanları ile erkek 

öğrencilerin puanları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir, t= 10.08, p< 0.001. Bu fark 

kızların puanlarının ( = 71.99, Ss= 18,60) erkeklerin puanlarından ( = 55.34, Ss= 19,08) 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Babaya kendini açma konusunda kızların puanları 

ile erkeklerin puanları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir, t= 3.45, p<0.001. Bu fark 

kızların puanlarının ( = 56.62, Ss= 21.61) erkeklerin puanlarından ( = 50.25, Ss= 20.34) 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı cins yakın arkadaĢa kendini açma konusunda 

yapılan fark araĢtırmasında kız öğrencilerin lehinde anlamlı bir fark olduğu görülmektedir, t= 

6.72, p< 0.001. Bu fark kızların puanlarının ( = 76.84, Ss= 14.66) erkeklerin puanlarından 

( = 67.52, Ss= 17.04) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. KarĢı cins yakın arkadaĢa 
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kendini açma konusunda araĢtırılan cinsiyet farkının anlamlı olduğu görülmektedir, t= 4.24, 

p<0.001. Bu fark kızların puanlarının ( = 61.58, Ss= 20.27) erkeklerin puanlarından ( = 

53.73, Ss= 21,97) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Psikolojik danıĢmana kendini 

açma konusunda araĢtırılan cinsiyet farkının ise anlamlı olduğu görülmektedir, t= 4.37, 

p<0.001. Bu fark kızların puanlarının ( = 42.97, Ss= 35.53) erkeklerin puanlarından ( = 

30.24, Ss= 30.08) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, Öğretmene 

açılma konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır, t= 1.18, p>0.05. 

 
Tablo 5.  Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlere Göre Kendini Farklı KiĢilere Açmalarına ĠliĢkin 

Ortalama, Standart Sapma ve t Değerleri 

DEĞĠġKEN 

FAKTÖ

R N Ort Ss t p 

Anneye 

Açılma 

Puanları 

Toplamı  

Kız 286 71,99 18,60 10,081 0,001 

Erkek 237 55,34 19,08   

Babaya Açılma 

Puanları 

Toplamı  

Kız 286 56,62 21,61 3,449 0,001 

Erkek 237 50,25 20,34   

Aynı Cins 

Yakına Açılma 

Puanları 

Toplamı 

Kız 286 76,84 14,66 6,727 0,001 

Erkek 237 67,52 17,04     

KarĢı Cins 

Yakına Açılma 

Puanları 

Toplamı 

Kız 286 61,58 20,27 4,244 0,001 

Erkek 237 53,73 21,97   

Öğretmene 

Açılma 

Puanları 

Toplamı 

Kız 286 33,68 21,47 1,185 0,23 

Erkek 237 31,54 19,43   

Psikolojik 

DanıĢmana 

Açılma 

Puanları 

Toplamı 

Kız 286 42,97 35,53 4,371 0,001 

Erkek 237 30,24 30,08   

 

Tablo-6‟da görüldüğü gibi, uygulanan bağımsız t testi ile kız ve erkek öğrencilerin 

bağlanma stilleri arasındaki cinsiyet farklılıkları da araĢtırılmıĢtır. Buna göre, güvenli bağlanma 

konusunda kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır, t= -1.72, 

p>0.05. Saplantılı bağlanma konusunda kız öğrencilerle erkek öğrencilerin puanları arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir, t= -4.65, p<0.001. Bu fark erkeklerin puanlarının ( = 

3.61, Ss= 1.04) kızların puanlarından ( = 3.22, Ss= 0.90) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, kayıtsız bağlanma konusunda yapılan cinsiyet 

karĢılaĢtırmasında anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır, t= -0.18, p>0.05. Ayrıca, korkulu bağlanma 

konusunda kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiĢtir, t= 

1.77, p>0.05.  
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Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlere Göre Bağlanma Stillerine ĠliĢkin Ortalama, Standart 

Sapma ve t Değerleri 

DEĞĠġKEN FAKTÖR N Ort Ss t p 

 Güvenli    

 Bağlanma 
Kız 286 4,15 1,11 1,72 0,08 

Erkek 237 4,31 0,95   

Saplantılı Bağlanma  
Kız 286 3,22 0,90 4,65 0,001 

Erkek 237 3,61 1,04   

Kayıtsız Bağlanma  
Kız 286 4,12 1,03 0,18 0,85 

Erkek 237 4,13 0,95   

Korkulu Bağlanma  
Kız 286 3,55 0,96 1,77 0,08 

Erkek 237 3,40 0,97   

 

TartıĢma Sonuç ve Öneriler 

AraĢtırma sonuçlarına bakıldığında güvenli bağlanma stilleri ile kendini açma arasında 

farklar olduğu görülmüĢtür. Güvenli bağlanma ile kendini açma arasındaki fark, güvenli 

bağlanmayı gerçekleĢtirebilen kiĢilerin kendilerine ve baĢkalarına yönelik olumlu benlik 

algılamaları, baĢkalarıyla rahatlıkla iletiĢim kurmalarını sağlaması Ģeklinde açıklanabilir (Sümer 

ve Güngör, 1999).  

Saplantılı bağlanma stili ile babaya kendini açma davranıĢı arasında bulunan negatif 

yöndeki anlamlı iliĢkiyi açıklayabilmek için, saplantılı bağlanma stiline sahip olan bireyler 

kendilerini olumsuz değerlendirmeleri, sevilmeye değer görmemeleri, baĢkalarını ise olumlu ve 

kendileri açısından ulaĢılamaz noktada algılamaları gibi düĢüncelere sahip oldukları için (Sümer 

ve Güngör, 1999) babaya kendilerini ispatlama eğilimleri diğer kiĢilere göre daha belirgin bir 

Ģekilde ortaya çıkabileceği söylenebilir. Saplantılı bağlanma stili ile karĢı cins yakın arkadaĢa 

kendini açma davranıĢı arasında pozitif yöndeki anlamlı iliĢki için, saplantılı bağlanma stiline 

sahip olan bireylerin baĢkalarına bağlanmaya daha istekli oldukları ve kendilerini iliĢkilerine 

bağımlı hissettikleri (Feeney ve Noller, 1990) Ģeklinde bir açıklama yapılabilir.  

Kayıtsız bağlanma stili ile aynı cins yakın arkadaĢa kendini açma arasında negatif yönde 

bulunan anlamlı iliĢki, kayıtsız bağlanma stillerine sahip olanların baĢkalarına karĢı güvensiz 

oldukları ve onları destekleyici olarak algılamadıkları, bu yüzden de kendilerini baĢkalarına 

açmakta ve yakınlık kurmakta isteksiz oldukları (Feeney ve Noller, 1990; Bartholomew ve 

Horowitz, 1991) Ģeklinde açıklanabilir. Kayıtsız bağlanma ile düĢünce ve görüĢler konusunda 

kendini açma arasında pozitif yönde bulunan iliĢki içinse, kayıtsız bağlanan bireylerin 

bağımsızlıklarına düĢkün olmaları, temelde bağlanma figürünün kendisine karĢı çıkmalarına 

rağmen olumlu benlik kavramını sürdürmeleri (Bartholomew, 1990, s.147-178), dolayısıyla da 

kendi düĢüncelerini açmaktan ve görüĢlerini ifade etmekten çekinmedikleri Ģeklinde 

açıklanabilir.     

Bütün bunların yanında, araĢtırma bulgularına göre, karĢı cins yakın arkadaĢa açılmada, 

güvenli ve saplantılı bağlanma stillerine sahip üniversite öğrencilerinin düzeyi, kayıtsız ve 
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korkulu bağlanma stillerine sahip üniversite öğrencilerinin düzeyinden yüksek bulunmuĢtur. Bu 

iliĢki, güvenli ve saplantılı bağlanma stillerini geliĢtirmiĢ üniversite öğrencilerinin olumlu 

benlik duygularının etkisiyle karĢı cins yakın arkadaĢa açılmayı tercih ettiği Ģeklinde 

açıklanabilir. Stechtman ve Rybko (2004) yaptıkları bir çalıĢma sonucunda, ilk kendini açma ile 

bağlanma arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu, Mikulincer ve Nachshon (1991), güvenli ve 

çeliĢik duygular taĢıyan kiĢilerin çekingen kiĢilere oranla daha fazla kendilerini açtıklarını 

belirtmektedirler.  

AraĢtırma bulgularına göre, gerek aile konusunda gerekse kiĢilik konusunda kendini 

açmada güvenli bağlanma stiline sahip üniversite öğrencilerinin düzeyi, saplantılı, kayıtsız ve 

korkulu bağlanma stillerine sahip üniversite öğrencilerinden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu 

iliĢki, güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin olumlu benlik ve olumlu baĢkaları modeli 

içersinde, kendilerine güvenen, sıcak ve yanıtlayıcı aile iliĢkileri olumlu, benlik saygıları yüksek 

ve kiĢilerarası iliĢkilerinde ciddi problemler yaĢamayan kiĢiler olmaları (IĢınsu, 2003, s.11), bu 

nedenle de, gerek aile konularında gerekse kiĢilikleri ile ilgili konularda kendilerini açmaktan 

kaçınmayan bireyler oldukları Ģeklinde açıklanabilir. 

Cinsiyet faktörünün kendini açma davranıĢında belirleyici bir etkiye sahip olduğu ve 

ayrıca kız öğrencilerin kendilerini daha çok açtıkları bulunmuĢtur. Kız öğrenciler lehine ortaya 

çıkan bu farkın nedeni olarak, kızların sosyal iliĢkilerde karĢılıklı güven duygusunu geliĢtirmede 

kendini açmanın önemli bir fonksiyon olduğunu düĢündükleri söylenebilir. Erkeklerin kendini 

açmana nedeni ise, bunu bir  zafiyet olarak görmeleri Ģeklinde değerlendirilebilir. Bu bulguları 

destekler nitelikte, (Doğan, 1983; Schneider, 1983; Franco ve arkadaĢları, 1984; Hatch ve 

Leighton, 1986; Selçuk, 1989; Çakır, 1994; EkebaĢ, 1994; Boyd, 1995; Aker, 1996; AvĢaroğlu, 

1999; Öz, 1999; Gültekin, 2001), kızların kendilerini erkeklerden daha fazla açtıklarını, AĢık 

(1992), Cinsiyet faktörünün genel olarak kendini açmada etkili olmadığını, bununla birlikte 

anne ve aynı cins yakın arkadaĢa kendini açma düzeyinin kızlarda daha yüksek olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Öğretmene açılma konusunda cinsiyetler açısından anlamlı bir fark 

bulunamamasında, öğretmenin not verme gibi bir değerlendirme yapan kiĢi olarak algılanması 

ve ayrıca otoriter öğretmen tutumlarının da etkili olduğu düĢünülebilir. 

Erkeklerde görülen saplantılı bağlanma stilinin erkeklerin kendilerine verilen önem 

nedeni ile kendilerine yakın gördükleri kiĢiye koĢulsuz ve yüksek beklentilerle saplantılı bir 

Ģekilde bağlanmasına neden olabilmektedir. Nitekim bağlanma stilleri konusunda cinsiyetler 

arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla yapılan benzer çalıĢmalarda, (Van Ijzendoorn ve 

Kroonenberg, 1988; Sümer ve Güngör, 1999) ABD ve Türk Kültüründe en yaygın bağlanma 

stilinin güvenli bağlanma stili olduğunu, ancak kültürlerarası karĢılaĢtırma yapıldığında Türk 
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öğrencilerin daha fazla saplantılı bağlanma stilini gösterdikleri bulgulanmıĢtır. Bogaert ve 

Sadava (2002), ise cinsellik ve bağlanma arasında anlamlı bir iliĢki bulunduğunu belirtmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarını özetlendiğinde; (a)üniversite öğrencilerinin kendini açma 

davranıĢları üzerinde yetiĢkin bağlanma stillerinden  güvenli bağlanmaya dayalı olarak farklar 

bulunmaktadır. (b)Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlere göre bağlanma stilleri arasında farklar 

bulunmuĢtur. Buna göre, (1) kız öğrenciler daha çok kayıtsız ve güvenli bağlanma stili 

kullanmakta, ve (2) erkek öğrenciler, güvenli ve kayıtsız bağlanma stilini kullanmaktadırlar. (c) 

Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile kendini açma davranıĢları arasında iliĢki 

bulunmuĢtur. Bu iliĢki daha çok güvenli bağlanma ile kendini açma arasında görülmektedir. (d) 

KiĢi, konu ve genel toplamda farklı sınıflarda okuyan üniversite öğrencilerinin kendini açma 

davranıĢları arasında farklar bulunmaktadır. Buna göre, dördüncü sınıflarda okuyan öğrenciler 

birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda okuyan öğrencilerden daha fazla kendilerini açmaktadırlar. 

(e) Konu ve genel olarak kendini açma davranıĢı üzerinde kız öğrenciler lehine farklar 

bulunmaktadır. (f) Üniversite öğrencilerinin kiĢi, konu ve genel toplamda kendini açma 

davranıĢlarında kız öğrenciler lehine farklar bulunmaktadır. Son olarakta, (g) Üniversite 

öğrencilerinin cinsiyet değiĢkenine bağlı olarak kiĢilere ve konulara göre kendini açma 

davranıĢları farklılık göstermektedir. Kız öğrenciler bütün konularda ve tüm kiĢilere erkek 

öğrencilerden daha fazla kendilerini açmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin kendilerini daha fazla açabilmeleri ve aynı zamanda güvenli 

bağlanma stiline sahip olabilmeleri için gerekli görülen öneriler aĢağıda verilmiĢtir. 

Üniversite öğrencilerinin kendilerini daha fazla açmaları ve güvenli bağlanma stili 

geliĢtirebilmeleri için ; (a) üniversitelerin kendi bünyelerindeki tüm fakültelerde rehberlik 

servisleri oluĢturmaları ve uzman personel atamalarıyla buraların iĢler hale getirilmesi 

gerekmektedir. Okul rehberlik servislerinin öncelikle, okula yeni katılan birinci sınıftan itibaren 

öğrencilerine yönelik yapacakları oryantasyon çalıĢmalarının yanı sıra, kendini açma davranıĢı 

ve güvenli bağlanma stillerine sahip olmalarına yönelik mesleki hizmetlerini sunmalarının 

faydalı olacağı düĢünülmektedir. (b) Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının, 

öncelikle birinci sınıflarda sınıf içi iletiĢim ve etkileĢimi artırıcı faaliyetlerde bulunmaları ve 

ayrıca, kendi tutumlarında daha çağdaĢ ve insancıl olmalarının öğrencilerin kendilerini daha 

fazla açmalarında ve güvenli bağlanma stillerini kullanmalarında etkili olacağı düĢünülmektedir. 

(c) Bireylerin tüm konularda ve tüm kiĢilere daha fazla kendilerini açabilmeleri ve güvenli 

bağlanma stilleri geliĢtirebilmeleri için özellikle bebeklikten itibaren kendilerine demokratik 

anne baba tutumlarının sunulması ve uygun ortamların hazırlanması gerekir. Bu nedenle, anne 

babaların öğrenim düzeyleri ne olursa olsun ideal anne baba tutumları, sağlıklı insan iliĢkileri ve 
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sağlıklı iletiĢim gibi konularda kendilerini sürekli yeni bilgilerle desteklemelerinin faydalı 

olacağı düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢma kendini açma davranıĢı ve bağlanma stilleri arasındaki iliĢkiyi incelemek 

amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri üzerinde yapılmıĢtır. Bu nedenle 

gerek bu araĢtırma sonuçlarının desteklenmesi, gerekse bu iliĢkinin daha açık bir Ģekilde ortaya 

konabilmesi için söz konusu araĢtırmanın diğer üniversitelerde de çalıĢılması ve 

yaygınlaĢtırılması önerilmektedir.  
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Kadro Hareketi ve Kadrocular 

 
                                    Göktürk TÜYSÜZOĞLU

*
 

                                       

Özet 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilk yıllarından itibaren kendi ideolojisini sistemleĢtirmek 

amacıyla giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu çalıĢmalar yürütülürken, çeĢitli kiĢi ve gruplardan da 

yararlanılmaya çalıĢılmıĢtır. Kadro Dergisi ve Kadrocular da, büyük çaplı bir aydın eksikliğinin 

hissedildiği 1930‟lu yılların ilk yarısında ortaya çıkmıĢlardır. Kadro Hareketi‟ni oluĢturanlar çeĢitli 

düĢünce akımlarından etkilenmiĢlerdir. Marksizm ve Turancılık, Kadro Hareketi‟ni kuranların 

düĢüncelerinde en çok yer etmiĢ olan iki düĢünsel akım olarak görülebilir. Fazla baskıcı olması ve özel 

sektörü dıĢlaması, Kadro Hareketi‟nin sonunu getirmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Marksizm, Turancılık, Devrim, Devletçilik, SSCB. 

 

Kadro (Cadre) Movement and Kadro Members 

Abstract 

Newly established Turkish Republic has attempted to take measures for systematizing her own 

ideology since the early years. When these works were being executed, diverse people and groups had 

taken into consideration. The Journal of Kadro (Cadre) and Kadro Members were emerged by the first 

half of 1930‟s, when there was a deficit of enlightened people in Turkey. The constituents of the Kadro 

Movement have been affected from different kinds of reflections. Marxism and Pan-Turanism are the 

most important reflections, which left a mark on Kadro Movement‟s thought. Oppressiveness and anti-

private approaches had sounded the death knell for the Kadro Movement. 

Key Words: Marxism, Pan-Turanism, Revolution, Etatism, USSR. 

                                                                                                                     

GiriĢ 

1930‟lu yıllar ve Türkiye deyince, aklımıza gelen ilk siyasal akımlardandır Kadro 

Hareketi. Bu siyasal akım, 1930‟ların aydın hareketine ve Türk Siyasal Hayatına damgasını 

vurmuĢtur. 

1932-1935 yılları arasında toplam 36 sayı olarak yayınlanmıĢ olan Kadro Dergisi, Türk 

Basın-Yayın Tarihi‟nin önemli mecmularından biridir. Kadro Dergisi, Türk Devrimi‟nin 

ideolojisini sistemleĢtirme iĢini üstlenen bir yayın organıdır (Ertan, 1993, s.46). Kadro Dergisi, 

ortalama 50 sayfa olarak basılmıĢ ve 25 kuruĢa satılmıĢtır (TürkeĢ, 1999, s.47). ġevket Süreyya 

Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vedat Nedim Tör, Ġsmail Hüsrev Tökin, Burhan Asaf 

Belge tarafından çıkarılan Kadro Dergisi, ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal 

çözümlemelerle döneminin en önemli entelektüel hareketi haline gelmiĢtir. Adı geçen yazarlar, 

derginin ilk sayısından son sayısına kadar yazılarıyla bu hareketin geliĢmesine katkıda 

bulunmuĢlardır. 

                                                 
*
 ArĢ. Gör., Giresun Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi. 
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Mehmet ġevki Yazman da 13.sayıdan itibaren dergide düzenli olarak yazmaya 

baĢlamıĢ, fakat derginin ilk oluĢumunda yer almamıĢtır. Dergiye zaman zaman yazılarıyla 

katkıda bulunan dönemin bürokrat-aydınları Ģunlardır: Ahmet Hamdi BaĢar, Falih Rıfkı Atay, 

Behçet Kemal Çağlar, Eflatun Cem Güney, Muhlis Etem Ete, Ġbrahim Necmi Dilmen, 

Abdurrahman ġefik, Münir Ġriboz, Mümtaz Ziya, ġakir Hazım, NeĢet Halil Atay, Hakkı Mahir, 

Mehmet Ġlhan, Tahir Hayrettin ve Mansur Tekin. Dönemin BaĢbakanı Ġsmet Ġnönü de Kadro 

Dergisi‟ne bir makale yazmıĢtır (Ertan, 1993, s.48). 

Derginin baĢyazarı olan ġevket Süreyya Aydemir ve Vedat Nedim Tör, „1927 

Tevkifatına‟ kadar Türkiye Komünist Partisi üyesidirler. Hatta 1925-1927 yılları arasında 

partinin genel sekreteri ġefik Hüsnü‟nün yurtdıĢında bulunması nedeniyle Vedat Nedim Tör, 

Komünist Partisi‟nde genel sekreterlik görevinde bulunmuĢtur. Ġsmail Hüsrev Tökin ise 

KurtuluĢ SavaĢı yıllarında Ankara‟da kurulan ve kendisini Marksist olarak konumlandırmıĢ 

Türkiye Halk ĠĢtirakiyyun Fırkası üyesidir. Tökin, bu parti adına delege olarak 3. 

Enternasyonal‟in 4.Kongresi‟ne katılmıĢtır. Burhan Asaf Belge ise, Ġstanbul‟da sosyalistler 

tarafından çıkarılan Aydınlık Dergisi‟nde yazmaktadır. ġevki Yazman da yine Marksist bir 

geçmiĢe sahiptir. Bu kadro içerisinde Marksizm ile ilgisi olmayan tek isim, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟dur (Yanardağ, 1988, s.14). 

Kadro Hareketi‟nin yaratıcısı ve teorisyeni durumunda olan ġevket Süreyya Aydemir, 

bu hareketin fikir binasının mimarı ve önderi, hareketin dayandığı fikirlerin yaratıcısıdır. 1887 

yılında Edirne‟de doğan ġevket Süreyya Aydemir, I.Dünya SavaĢı‟na katılmıĢ ve bu dönemde 

Turancı fikirleri benimsemiĢ birisiydi. Bu idealleri doğrultusunda, savaĢtan sonra Azerbaycan‟a 

öğretmen olarak atanması, Aydemir için Turancılık ideali üzerine fikirsel geliĢimini 

sürdürebileceği bir deney alanı sağlamıĢtır. Sonrasında Azerbaycan‟da gerçekleĢen Kızıl Ordu 

ĠĢgali ve BolĢevizm etkisiyle yeni fikirlerle tanıĢan Aydemir‟in, bundan sonraki fikir 

yaĢantısının uzunca bir döneminde Marksizm ile iliĢkilendiğini söyleyebiliriz. Moskova Doğu 

Emekçileri Üniversitesi‟nde iktisat eğitimi alan Aydemir, Türkiye‟ye dönmesinin ardından 1923 

yılında TKP‟ ye katılmıĢ ve partinin yayın organı olan Aydınlık Dergisi‟nde yazılar kaleme 

almaya baĢlamıĢtır. Daha sonraları, Aydemir‟in Marksizm‟e getirdiği farklı yorumlar, Parti ile 

Komintern arasında Komintern karĢıtı aldığı duruĢ, onun TKP ile yollarının ayrılmasına neden 

oldu. Aydemir‟in, 1927 ile 1932 yılları arasında devlet memurluğu yaptığı dönemde gitgide 

Ankara ile daha fazla yakınlaĢtığını görürüz. Aydemir‟in 1932‟de yayınladığı „Ġnkılâp ve 

Kadro‟ adlı kitabı onu Kadro Dergisi‟nin ve Kadrocu Hareketin esas ideologu yapmıĢtır (Nas, 

2008). 

Kadro‟nun diğer önemli isimlerinden biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟dur. Yakup 

Kadri, diğer Kadroculardan farklı bir konuma sahiptir. O, sol ve Marksizm kökenli olmayan tek 
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Kadrocudur. Manisa‟nın tanınmıĢ ailelerinden Karaosmanoğlu Sülalesine mensup olan Yakup 

Kadri, 1889‟da Kahire‟de doğmuĢ, daha sonra Manisa‟ya gelmiĢtir. Asıl ağırlığını edebiyat 

çalıĢmalarına veren Yakup Kadri‟deki temel değiĢim 1919‟da olmuĢ ve 1921‟de Anadolu‟ya 

geçerek Ġstiklal SavaĢı‟na katılmıĢ, savaĢ sonunda da Türk Devrimi‟nin hizmetine girmiĢtir. Bir 

baĢka özelliği de 1923 yılında diğer bir Kadrocu Burhan Asaf‟ın kız kardeĢi Leman Hanım ile 

evlenmiĢ olmasıdır (Demirci, 2006, s.27-28). 

Yakup Kadri‟nin Kadro öncesinde hiçbir dönem komünist hareketlere katılmadığı 

konusunda hemen tüm araĢtırmacılar hemfikirdir. Ġsmail Hüsrev ve Burhan Asaf için ise aynı 

durum söz konusu değildir. Ġsmail Hüsrev ve Burhan Asaf, geçmiĢ dönemlerde sol hareketlerle 

ilgilenmelerine rağmen hiçbir zaman TKP‟de etkin görevler almamıĢlar, hatta üye bile 

olmamıĢlardır. Marksizm‟e tepki duyan çevreler Ġsmail Hüsrev‟i Moskova‟daki öğreniminden 

ve ĠĢtirakiyyun Partisi üyeliğinden dolayı komünist olarak nitelerken, Burhan Asaf, komünist 

bir yayın organı olan „Aydınlık‟‟ta çıkan bir çevirisi nedeniyle komünist damgasını yemiĢtir. Bu 

2 Kadrocu daha sonraki yıllarda yaptıkları açıklamalarda komünist hareket içerisinde yer 

almadıklarını ifade etmiĢlerdir (Ertan, 1994, s.11). 

Bu açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi ġevket Süreyya ve Vedat Nedim‟in eski 

komünistler olarak görülmeleri ne denli doğru bir yargı ise, Ġsmail Hüsrev ve Burhan Asaf‟ın 

komünistlikleri o derece kuĢkuludur (Ertan, 1993).  

Yakup Kadri dıĢındaki yazar kadrosunun Marksist kökenleriyle alakalı bilinmesi 

gereken bir husus önemlidir. Kadro Hareketi‟nin oluĢmasında önemli olan etkenlerin ilki, 

yazarların doğum yıllarıyla doğrudan alakalıdır. Yakup Kadri dıĢındaki diğer Kadrocular aynı 

neslin insanlarıydı. Balkan SavaĢları ve I.Dünya SavaĢı sonrasında gençlik dönemlerinden yeni 

yeni çıkmaya baĢlayan yazarların düĢünsel temellerinin Ģekillenmesinde bu dönemin etkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Yani; Ġslamcılık, Osmanlıcılık ve Turancılık gibi politik arenada 

dönem dönem varlığını hissettirmiĢ olan fikir akımları 1920‟li yıllara yaklaĢıldığında etkilerini 

eskiden olduğu kadar hissettirememekteydi. Diğer yandan, 1917‟de Rusya‟da gerçekleĢen 

BolĢevik Devrimi, Kadrocu yazarlar için ele alınacak en önemli düĢünce sistemi haline geldi. 

YaĢamlarına bakarsak, kadrocuların Moskova ve Almanya‟da eğitim aldıkları dönemde 

Marksist düĢünceye yaklaĢtıklarını görürüz (Nas, 2008). 

Kadro Dergisi’nin Yayınlanması 

Kadro Dergisi‟nin yayınlanmasında ve dolayısıyla Kadro Hareketi‟nin ortaya 

çıkmasında ġevket Süreyya‟nın yazdığı „Ġnkılâp ve Kadro‟ kitabı ve bu doğrultuda verdiği 

konferans çok önemli bir rol oynamıĢtır. ġevket Süreyya, 5 Ocak 1931‟de Türk Ocağı 

Salonu‟nda verdiği konferansta, Türk Devrimi‟nin geliĢmesi gerektiğini ve devrimin asla 

tarafsız bir düzen olmadığını belirtmiĢtir. Bu konferansta ayrıca, devrimin ülkede yaĢayanlar 
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kabul etse de etmese de uygulanması gerekliliğinden dem vurulmuĢtur. Bu konferansta inkılâbın 

ideolojisi hakkında daha sonra Kadro Dergisi‟nde ortaya konulacak görüĢler de ortaya atılmıĢtır. 

Ayrıca, sanayileĢmiĢ emperyalist ülkeler ile sömürge ve yarı sömürge ülkeler arasındaki derin 

çeliĢki de ele alınmıĢtır (Aydemir, 1990, s.74-75). ġevket Süreyya, bu çeliĢkilerin ortadan 

kaldırılması için Türkiye‟nin öncü bir rol oynayabileceğini savunuyordu. Ona göre, ulusal 

kurtuluĢ mücadelesi veren toplumlara Türkiye örnek olmalıydı. 

1929‟da ortaya çıkan Büyük Buhran‟ın ardından liberal kalkınma yolunun terk edildiği 

ve liberal politikaları savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kapatıldığı bir dönemde, 

„devletçilik‟ ve „halkçılık‟ anlayıĢı geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. ĠĢte, Kadro bu boĢluğu 

doldurmaya çalıĢacaktır. Bu dönemde, tüm geri kalmıĢ ülkelerde 2 soru ön plana çıkmıĢtır. 

Birinci soru; geri kalmıĢlık zincirinin kırılarak geliĢmenin nasıl sağlanabileceği, ikincisi ise bu 

geliĢmenin ulusal özelliklerle nasıl uyumlaĢtırılabileceğidir (Yanardağ, 1988, s.119-121). 

ġevket Süreyya Aydemir, „Kadro Dergisi‟‟ni çıkarmaktaki amacını Ģöyle ifade 

etmektedir: „Öyle görünüyor ki biz Türkiye‟de bir inkılâp gerçeği ile karşı karşıyayız ama bir 

inkılâp nazariyesi ve felsefesi ile karşı karşıya değiliz. Madem ki bir inkılâp vardır, o halde bu 

inkılâbın bir izahı olmalıdır… Nitekim bir aydın kadro, hem de Mustafa Kemal‟in hayatında ve 

onun gözleri önünde, gene de Türk İnkılâbı‟nın ideolojisini kendi açısından derlemek, 

aydınlatmak ve terkip etmek çabasına girmiştir. Bu hareket, Kadro Hareketi‟dir.‟ (Aydemir, 

1990, s.75). 

Türk Devrimi‟nin arka planını oluĢturacak kiĢiler, uygun ortam ve bu akımın 

dayanacağı temel fikirler çok net biçimde ortaya çıkmıĢtır. Tek eksik, bunu kitlelere yayacak bir 

yayın organıdır. Ancak, o dönemde bir derginin çıkarılması çok güçtür ve 3 Ģeye ihtiyaç 

duymaktadır. Öncelikle adına kayıt yaptırılacak bir dergi sorumlusu, Mustafa Kemal‟in 

olurunun alınması ve tabii ki belirli bir miktar sermaye (Demirci, 2006, s.41). ĠĢte, bu 

eksiklikler de ġevket Süreyya‟nın Yakup Kadri ve Burhan Asaf ile konuĢması ve Yakup 

Kadri‟nin, Atatürk ve Ġnönü‟den izin almasıyla giderilmiĢ oldu. Bu iznin alınması sırasında 

CHP Genel Sekreteri Recep Peker, derginin çıkarılmasına karĢı çıkmıĢ olmasına rağmen, 

Mustafa Kemal‟in Yakup Kadri‟ye gerekli izni vermesiyle sorun giderilmiĢ oldu. 

Aslında, derginin çıkarılması konusunda kilit rolü Yakup Kadri oynamıĢtır. Yakup 

Kadri, diğer Kadro yazarlarından konum ve geçmiĢ itibarıyla oldukça farklıdır. Karaosmanoğlu 

Ailesi, o dönemin en önemli ailelerinden biriydi ve Yakup Kadri de o dönemde milletvekiliydi. 

Kadro Dergisi‟nin diğer önemli yazarları ise o dönemde devlet memuru oldukları için imtiyaz 

sahibi olamıyorlardı. ĠĢte, bu noktada Yakup Kadri devreye girmiĢ ve Kadrocu önderlerden 

gelen teklifi kabul ederek derginin imtiyaz sahibi olmuĢtur. Ulusçu fikirleri savunmakta olan 

Yakup Kadri, ġevket Süreyya‟nın Türk Ocağı‟nda verdiği konferanstan etkilenmiĢ ve rejimi 
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durağanlıktan kurtaracak bir hareketlilik getireceğine inandığı için kendisine gelen teklifi kabul 

etmiĢtir. Zaten, Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun katılımı, Mustafa Kemal‟in onayını alma 

konusunu da neredeyse garantilemiĢtir. 

Alınan izin ve parasal destekle Kadro Dergisi, 1932 Ocak ayında ilk sayısını 

yayınlamıĢtır. Ancak, bu derginin her sayısının eĢit miktarda basılıp basılmadığı konusunda 

herhangi bir bilgi yoktur. Vedat Nedim Tör‟ün bildirdiğine göre, Kadro Dergisi ayda 3000 adet 

basılmıĢtır (Demirci, 2006, s.42). Kadro Dergisi‟nin yayınlanmaya baĢladığı dönemde 

hükümetin basın üzerinde oldukça sıkı bir kontrolü vardı. Bu kontrol, önce 1925-1929 yılları 

arasında Takrir-i Sükûn Yasası ile oluĢturulmuĢ, bu yasa yürürlükten kalkınca 1931 yılında 

çıkan Matbuat Kanunu ile de oluĢan boĢluk doldurulmaya çalıĢılmıĢtır. 1931 tarihli bu yasa 

Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk basın yasasıdır ve bu yasa idareye önemli oranda inisiyatif 

vermektedir. 

Çoğu yazar ve düĢünür, Kadro Dergisi‟nin bu dönemdeki fonksiyonunun ne olduğunu 

anlamaya çalıĢmıĢtır. Kimi yorumculara göre Kadrocular, tek parti rejimine teorik bir çerçeve 

oluĢturmayı hedefleyen bir grup aydındır. Ancak, bu temel çerçeveyi çizmeye çalıĢırken CHP 

ile de zaman zaman anlaĢmazlığa düĢmüĢlerdir. ĠĢte, bu mücadele sırasında Kadrocular baĢarılı 

olamamıĢ ve tek parti yönetimi tarafından, Serbest Cumhuriyet Fırkası etrafında oluĢan 

liberallerin bertaraf edilmesi sürecinde kullanılmıĢlardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın 

anlayıĢına karĢı bir ideoloji geliĢtirmek zorunda kalan CHP Yöneticileri için, bu noktada 

Kadrocular önemli bir iĢlevi yerine getirmiĢlerdir. BaĢka yorumculara göre de, Kadro Hareketi 

radikal bir küçük burjuva hareketidir ve ortaya koyduğu fikirler CHP Bürokratları‟ndan daha 

radikaldir. 

Kadro Hareketi’nin Ġdeolojisi 

Kadro yazarları, farklı kaynaklardan gelen fikirlerden etkilenmelerine rağmen hiçbir 

zaman bu düĢünceleri bütünüyle almamıĢlardır. Kadro Hareketi, etkilendiği kaynaklar 

bakımından eklektiktir. 

Dergide esas olarak siyasal, ekonomik, kültürel ve sanatsal konuları ele alan yazılar 

yayınlanmıĢtır ve bu yazıların neredeyse hepsi Türk Devrimi ile mutlaka iliĢki içerisinde kaleme 

alınmıĢtır (Nas, 2008). 

  Çoğu yazar ve düĢünür, Kadro Dergisi‟nin bu dönemdeki fonksiyonunun ne olduğunu 

anlamaya çalıĢmıĢtır. Kimi yorumculara göre Kadrocular, tek parti rejimine teorik bir çerçeve 

oluĢturmayı hedefleyen bir grup aydındır. Ancak, bu temel çerçeveyi çizmeye çalıĢırken CHP 

ile de zaman zaman anlaĢmazlığa düĢmüĢlerdir.  

Kadrocular, geçmiĢlerinde Marksist DüĢünce ile yoğrulmuĢ olmalarına rağmen, 

1930‟lardan sonra bu teorinin temel yasalarına karĢıt olan düĢünceleri savunmaya 
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baĢlamıĢlardır. Kadrocuların, Marksist ve Komünist olarak değerlendirilmesinin asıl sebebi, bu 

kiĢilerin tarihsel materyalizmi neredeyse tek yöntem olarak kullanmıĢ olmalarıdır. 

GeçmiĢlerinde Marksist DüĢünce çok önemli bir yer tuttuğu için zaten kuĢkuyla bakılmakta 

olan Kadrocular, tarihsel materyalizmi yöntem olarak seçince, eski düĢüncelerinden 

sıyrılamadıkları düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Özgün bir devrim ideolojisi geliĢtirmeyi amaçlayan 

Kadro Hareketi, iĢte bu tarihsel materyalizmin kullanımı nedeniyle Marksizm‟in bir uzantısı 

olarak görülmüĢ ve devamlı olarak olumsuzlanmıĢtır. 

Marksist kökenden gelen Kadrocuların 1930‟lu yıllarla beraber Marksizmi kendilerine 

göre yorumladıklarını söylerken, bu yorumlarının Marksizm‟den Ģiddetli bir sapma olduğunu 

görebiliriz. Örneğin, Kadrocuların lideri durumunda olan eski TKP‟li ġevket Süreyya 

Aydemir‟e göre tarihsel materyalizmin bireyi, toplumda hâkim olan iliĢkilerin içerisinde bir 

cemiyet unsuruydu ve Charles Darwin‟in toplumsal hayatın kapısına kadar izah ederek 

ulaĢtırdığı insanı alarak, onu hayvandan farklı kılan toplumsal varlığını açıklamanın bir yöntemi 

olmaktaydı. Marksist anlayıĢın, tarihsel materyalist yanının önemini sürekli olarak vurgulayan 

ġevket Süreyya, diğer yandan da bu düĢüncenin yetersiz kaldığı noktalara iĢaret etmektedir. 

Aydemir, Marksist DüĢünce‟nin sömürge ve yarı sömürgelerle, metropoller arasındaki Milli 

KurtuluĢ Mücadelelerini layık oldukları önemleriyle hesaba katmaktan ziyade, mücadelesini 

yoğun bir sınıf kavgası üzerinde yürüttüğünü belirtiyordu. Aydemir, dünyadaki geliĢmelere 

bakıldığında, Marksist Teori‟nin sorunları çözmedeki yetersizliğini öne sürmüĢ, diğer yandan 

Milli KurtuluĢ Hareketleri‟nin gerekliliğine dikkat çekmiĢtir. Ona göre, üretim araçlarının 

dünya üzerinde daha rasyonel bir Ģekilde dağılması gerekliydi, bu dağılıĢ da ancak sanayisiz 

ülkelerin, sanayici ve sömürgeci ülkelere karĢı giriĢecekleri milli bağımsızlık savaĢlarıyla 

gerçekleĢebilirdi (Aydemir, 1990, s.41-43). 

Kadrocular, tarihsel materyalizmin Marx‟tan önce de var olduğunu ileri sürmüĢ ve bu 

yöntemin Marx tarafından kullanılmıĢ olmasının kendilerinin benimsemesine engel 

olamayacağını savunmuĢlardır. Kadroculara göre Marx, tarihsel materyalizmi „ihtilalci 

sosyalizmi‟ açıklamak için kullanırken, kendileri bu yöntemi „Milli KurtuluĢ Hareketleri‟‟ni 

açıklamak için kullanmıĢlardır (Ertan, 1993). 

Kadrocular, tarihsel materyalizmi kullanarak Marx‟ın ulaĢtığı sonuçlardan farklı 

sonuçlara ulaĢmıĢlar ve Marksizm‟in tam zıddı öneriler getirmiĢlerdir. Kadrocular; sınıf 

çatıĢmasına, sınıflar arası mücadeleye ve proletarya diktatörlüğüne karĢı çıkmıĢlardır. 

Kadrocular, ülkede Marksist bir devrim için uygun ortamın yaratılmaması için mücadele 

etmiĢlerdir. Hatta Marksist DüĢünce‟nin aksine özel mülkiyet kavramına ve özel teĢebbüsün 

faaliyetlerine tümüyle karĢı çıkmamıĢlardır. Onların amacı, sınıfsal değil ulusal bir ideoloji 
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yaratmaktır. ĠĢte, bu nedenle de dönemin resmi ideolojisi ile bütünleĢme yolunda önemli 

adımlar atmıĢlardır. 

Sınıf kavramına karĢı çıkıĢları nedeniyle Marksist DüĢünceye yakın çevrelerin 

eleĢtirilerine uğramıĢlardır. Marksist çevreler, Kadro‟yu iĢçi sınıfı aleyhinde ve burjuvazinin 

lehinde iktidar yanlısı bir hareket olarak görmüĢlerdir. Hatta Marksist çevreler Vedat Nedim Tör 

ve ġevket Süreyya Aydemir‟e muhbir ve ajan yakıĢtırması yapmıĢ, 1927 Tevkifatına bilerek 

sebep oldukları ortaya atılmıĢtır. 

Görüldüğü gibi Kadro Hareketi ne faĢist ne de komünist bir harekettir. Evet, tarihsel 

materyalizmi kullanmıĢlardır ancak komünizme karĢı durmuĢlardır. Yine, tek partili ve otoriter 

bir düzen önermelerine rağmen faĢist olmayan bir hareket meydana getirmiĢlerdir. Ancak, Türk 

Devrimi için ideoloji oluĢturma gayretlerinde ve diğer çözümlemelerinde Marksizm‟den 

esinlendikleri ve FaĢizmden etkilendikleri de bir gerçektir (Ertan, 1993).  

Kadrocuların potansiyel olarak Ġttihatçı yazarlardan etkilenmiĢ olabilecekleri akla 

gelebilir. Bu bağlamda, Ġttihatçıların en önemli akıl hocaları olan Ziya Gökalp ve Yusuf 

Akçura‟nın Kemalist Rejim üzerinde etkili oldukları düĢüncesi Kadrocular hakkında da ileri 

sürülebilir. 

Kadro Dergisi‟nde, Yusuf Akçura‟ya hiçbir atıfta bulunulmamıĢtır. Ancak, Akçura‟nın 

Osmanlı Devleti‟nin yıkılma sürecine iliĢkin görüĢleri ile Kadrocuların görüĢleri arasında büyük 

paralellikler vardır. Akçura gibi Kadrocular da Sanayi Devrimi‟nin Osmanlı‟nın geleneksel 

üretim biçimi üzerinde olumsuz etki yarattığını, Fransız Devrimi‟nin ayrılıkçı hareketler 

üzerinde etkili olduğunu, Avrupa‟nın baĢta iktisadi ve askeri alanda Osmanlı Devleti‟nin önüne 

geçtiğini belirtmektedirler. Tabii ki, bu paralelliği öne sürerek Akçura‟nın Kadrocular üzerinde 

doğrudan etkili olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Çünkü bu analizler zaten yaygın olarak 

yapılmaktaydı. Ancak, Kadrocuların Akçura‟nın görüĢlerinden hiç etkilenmediklerini söylemek 

de mümkün değildir. Çünkü Kadro yazarları gençlik dönemlerini Ġttihatçı yayınlarla 

geçirmiĢlerdir ve ulusçu söylemlerin bu isimler üzerinde etkili olmadığını söylemek mümkün 

değildir. Yine, Ziya Gökalp‟in Kadrocular üzerinde etkili olup olmadığına baktığımız zaman, 

gördüğümüz ilk Ģey, Kadrocuların kendilerini Gökalp‟ten özenle ayırmıĢ olduklarıdır. ġevket 

Süreyya Aydemir‟e göre, Gökalp‟in düĢünceleri bir bütünlük sunmaktan uzaktır ve Gökalp, 

Türkiye‟yi analiz ederken onu belirli bir düĢünce sistemine oturtamamıĢtır. Ayrıca, Aydemir‟e 

göre Ziya Gökalp, tarihsel materyalizmi sadece yanlıĢ algılamakla kalmamakta aynı zamanda 

tarihsel materyalizmin kapsamında olmayan kimi konuları da onda varmıĢ gibi göstererek 

tarihsel materyalizmi çarpıtmaktadır. Buradan da anlaĢılacağı gibi, Aydemir Ġttihatçı dönem 

aydınları ile kendileri arasına kalın bir çizgi çekmekte ve Ġttihatçıları tutarsızlıkla suçlamaktadır. 
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Ġdeolojik olarak Kadro yazarlarının etkilendikleri ikinci kaynağın Leninizm olduğunu 

söylemek mümkündür. Zaten, ġevket Süreyya 1920‟li yılların ilk yarısında Sovyetlerde 

öğrenciyken yaĢayarak gözlemlediği Lenin liderliğindeki emperyalizm karĢıtı sosyalist 

tartıĢmalardan doğrudan etkilenmiĢtir. Aydemir ve Ġsmail Hüsrev, Moskova‟daki eğitimleri 

sırasında Marksizm hakkında epeyce araĢtırma yapmıĢlardır. Bakü Kongresi‟nde ortaya atılan 

ve Lenin‟in çalıĢmalarında öne çıkan anti-emperyalist söylemler Kadrocuları etkilemiĢtir. 

Kadrocular, bu hareketten esinlenerek 2 temel görüĢü savunmaya baĢlamıĢlardır: Bütün 

sömürgeler ulusal bağımsızlıklarını kazanacak ve bu süreç kapitalist-emperyalist düzeni 

yıkacaktır. Dikkatle bakılırsa, bu önermeler Lenin‟in temel varsayımları ile örtüĢmektedir. 

Ancak, asıl ayrım burada ortaya çıkmaktadır. Lenin, kurtuluĢ mücadelelerini emperyalizmin 

ortadan kaldırılması için gerekli ancak nihai olmayan mücadeleler olarak ele almakta ve 

uluslararası emperyalist sistemin çöküĢü ve sosyalizmin kurulmasıyla uluslararası farklılıkların 

kendiliğinden ortadan kalkacağını belirtmektedir. Kadroculara göre ise, emperyalist sistemin 

çöküĢünü siyasi ve iktisadi ulusal bağımsızlık takip etmelidir (TürkeĢ, 1999, s.105-106). 

Kadrocuların esinlenmiĢ olabilecekleri 3.kaynak ise Tatar kökenli BolĢevik teorisyen Sultan 

Galiyev‟dir. 

Kadro Dergisi‟nde Sultan Galiyev‟e hiç atıfta bulunulmamıĢtır. Ancak, yine de ġevket 

Süreyya ve Ġsmail Hüsrev Tökin‟in, Galiyevci görüĢlere aĢina olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü 

Moskova‟da öğrenim gördükleri okulda Galiyev de ders vermiĢtir. Yine, Aydemir ve Tökin, 

Tatar sosyalistleri içinde oldukça etkin olan Abid Âlim ile oldukça yakın arkadaĢ 

durumundaydılar ve bu sayede Tatarlar arasındaki tartıĢmalardan haberdardılar. 

Bilindiği gibi Sultan Galiyev, 1917‟den 1923‟e kadar BolĢevik Devrimi‟ni 

desteklemiĢtir. Çünkü BolĢevik Devrimi hem Batı‟ya hem de Çarlık Rusya‟sına karĢıdır. Bu 

dönemde Galiyev ve diğer Müslüman sosyalistlerin hedefi yabancı hâkimiyetine karĢı ulusal 

bağımsızlıklarını elde etmekti. Galiyev, baĢlangıçtan itibaren sınıf çatıĢmaları yerine Müslüman 

topluluklar arasındaki dayanıĢmayı ön plana çıkarmaya çalıĢmıĢtır. 1923 yılında, Galiyev, 

burjuvanın üst kanadı ile toprak ağaları ve aĢiret reisleri dıĢında kalan bütün Müslüman 

toplumların mazlumlardan oluĢan bir cephe oluĢturduğunu ve aralarında keskin bir sınıf 

çatıĢması olmadığını belirtmiĢtir. Sosyalizm konusunda ise, Galiyev 1918 yılından itibaren 

ortaya koyduğu görüĢlerinde, Batı iĢçi sınıfına hiç güven duymadığını açıklamıĢ ve iĢçi sınıfının 

dünya çapında aynı noktadan hareket etmeyeceği düĢüncesinden yola çıkarak, Müslüman bir 

halk olarak kendilerinin, komünist hareket içerisinde özerk bir cephe oluĢturmaları gerektiğini 

savunmuĢtur. Galiyev, asıl çatıĢmanın sanayileĢmiĢ metropoller ile sanayileĢmemiĢ uluslar 

arasında yaĢandığını belirtmiĢtir. 1928‟den sonra Sultan Galiyev, Rus BolĢevikleri ile iĢbirliği 

yapmanın mümkün olmadığını açıklamıĢtır (TürkeĢ, 1999, s.108). 
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Kadro yazarlarının görüĢleri ile Galiyev‟in görüĢleri birbirine çok benzemektedir. 

Özellikle, sanayileĢmiĢ metropoller ile sanayileĢmemiĢ uluslar arasındaki karĢıtlık, iĢçi 

sınıflarının arasındaki farklılıklar gibi konularda her 2 düĢünce de örtüĢmektedir. Ancak, 

Kadrocu önderler, Müslüman toplumlar arasında bir cephe oluĢturulması gibi bir hedefe 

yönelmemiĢlerdir. Yine, Ġslami düĢünceler Kadrocu yazarlarda ön plana çıkmamıĢtır. Galiyev 

için, SSCB içerisindeki Müslüman ulusların birlikte hareket etmesi öncelikli bir sorun iken, 

Kadro‟da böyle bir düĢünce yoktur. Tabii ki bunun en önemli sebebi coğrafi farklılıktır. 

Kadrocuların etkilendikleri 4.kaynak ise muhtemelen Sovyet Devrimi‟dir. Özellikle 

iktisadi alanda birbirini takip eden NEP (Yeni Ekonomi Politikası) ve planlı ekonomi 

dönemlerinin Kadrocular için önemli bir esin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten, SSCB‟de 

NEP‟in uygulamaya konulduğu dönemin ilk safhasında, ġevket Süreyya ve Ġsmail Hüsrev 

Tökin SSCB‟de öğrenciydiler. SSCB‟de 1928‟de NEP‟ ten vazgeçilerek planlı ekonomi dönemi 

baĢladığında, Türkiye‟de ġevket Süreyya‟nın ve Tökin‟in, Sovyet deneyimlerinin resmi 

kurumlarda kullanılması için Türkçe‟ye kazandırılmasında önemli rol oynadıkları bilinmektedir. 

NEP‟in iç politika boyutunun Kadro yazarları üzerinde çok açık bir etkisi olmuĢtur. 

Ġktisadi anlamda üretimi arttırmayı hedefleyen NEP, aynı zamanda köylü sınıfının rejime 

yönelik tepkisini yumuĢatmayı da öncelikli hedeflerinden biri saymıĢtır. NEP ile mülkiyeti 

devlete ait olmak Ģartıyla toprağın devletten kiralanarak kullanılmasına izin verilmiĢ ve küçük 

ölçekli özel ticaret ve sanayi üretimi özendirilmiĢtir. ĠĢte, Kadrocular bu programdan etkilenerek 

toprak reformu önerisi yaparlarken, köylünün siyasal niteliği boyutuna çok önem vermiĢler ve 

toprak reformunun kırsal alanda var olan siyasi ve sosyal iliĢkiyi değiĢtireceğini ummuĢlardır. 

Kadrocular, köylülerin siyasal anlamda devletin yanında yer almasını sağlayacak önlemler 

alınması için çalıĢmıĢlardır. Ancak, Kadrocular Sovyetlerdeki NEP uygulamasını aynen kabul 

etmemiĢlerdir. NEP‟te toprağın mülkiyeti devlete aitken, Kadrocular toprağın köylülere ait 

olması gerektiğini ancak bu mülkiyetin sınırlandırılması gerekliliğini ortaya koymuĢlardır. Yine, 

Kadro Sovyetler Birliği‟nde NEP sonrası uygulanan merkezi planlama politikasına büyük ilgi 

göstermiĢtir. Zaten, 1931‟den sonra Türkiye‟de ortaya konan ekonomik planlama sürecinde 

Kadrocular bilirkiĢi olarak ön plana çıkmıĢlardır. Çünkü Rusça biliyorlardı ve Sovyetlerde belli 

bir süre yaĢadıkları için sistemi yakından takip etme avantajına sahip olmuĢlardı. O sıralarda 

Türkiye‟de bu konuda Kadroculardan daha bilgili ve donanımlı baĢka bir grup yetiĢmiĢ insan 

gücü yoktu (TürkeĢ, 1999, s.114-115). 

Kadrocular, Alman Ġktisat tarihçileri Friedrich List, Adolf Wagner ve Werner 

Sombart‟tan da etkilenmiĢlerdir. Friedrich List‟in korumacı gümrük duvarları görüĢü 

Kadrocuları etkilemiĢtir. Yine, Adolf Wagner‟in devlet sosyalizmi konusundaki düĢünceleri de 

Kadrocular tarafından yakından takip edilmiĢtir. Wagner, devletin ekonomiye doğrudan 
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müdahale etmesi ve kimi sektörleri kendi elinde tutması gerektiğini savunurken, Tökin, 

Wagner‟in öne sürdüğü özel sektörün karar alma mekanizmaları içinde aktif yer alması 

düĢüncesine karĢı olduğunu açıklamıĢtır. Ona göre sanayi yatırımları devlet tarafından 

üstlenilmelidir. 

Kadrocular, daha çok Werner Sombart‟ın görüĢlerine vurgu yapmıĢlardır. Sombart‟ın 

kapitalizmin doğuĢu ve geliĢmesine iliĢkin görüĢleri Kadrocular tarafından da benimsenmiĢtir. 

Toplam 36 sayı çıkan Kadro Dergisi‟nde yaklaĢık 360 adet makale bulunmaktadır 

(Ertan, 1994: 324). Makalelerin 150 kadarı ekonomi ağırlıktadır. Bu makaleler incelendiğinde 

görürüz ki Kadrocuların ekonomik görüĢleri daha çok „ekonomide devletçilik‟ anlayıĢına 

girmektedir. 1923-1930 arasında izlenen özel sektör ağırlıklı ekonomi politikası, özellikle 1929 

Dünya Ekonomik Krizi‟nin de etkisiyle terk edilmiĢtir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 

sadece ekonomik değil, o dönemin siyasi eğilimlerini de kökten değiĢtiren bir etki yaratmıĢtır 

(Keskinkılıç, 1998, s.34-37). 

Kadro yazarlarına göre, Büyük Buhran kapitalizmin tarihinde oluĢan en büyük krizdir. 

O kadar büyüktür ki, kapitalist ekonomileri tam anlamıyla bir yok oluĢa sürüklemiĢtir. Birçok 

teorisyen krizi konjonktürel olarak adlandırmasına rağmen, krizin yapısal sorunlardan 

kaynaklandığı çok açıktır (Özgür, 2006, s.97). Bunun en açık göstergeleri de serbest ticaretin 

ortadan kalkması, altın standardı ve fiyat mekanizmalarının değiĢtirilmesidir. 

BaĢta ġevket Süreyya Aydemir olmak üzere Kadrocuların uzlaĢtığı önemli bir nokta da 

anti-kapitalizmdir. Onlar, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı‟nı kapitalizmin aldığı darbe ve 

çökme süreci olarak yorumluyorlardı. 1929 Dünya Ekonomik Krizi, Kadrocuların Türkiye için 

3.bir yol arayıĢlarında oldukça etkili olmuĢtur. Kadrocular, kapitalizmi ve sosyalizmi 

reddederken, 3.ve özgün bir yol olarak devletçi anlayıĢı öne sürüyorlardı. Birtakım düĢünürlere 

göre, Kadrocuların devletçilik algısı 1920‟li yıllarda Avrupa‟da etkisini hissettirmeye baĢlayan 

Nasyonal Sosyalist izler taĢıyordu. ġevket Süreyya‟nın, faĢizmin içe dönük politik ve toplumsal 

yaklaĢımlarından ziyade, dıĢ dünyaya yönelik açılımlarını eleĢtirmesi ve faĢizmin emperyalist 

olmadığını iddia eden yazılar yazması buna kanıt olarak gösterilmiĢtir (Nas, 2008). Yine, 

Kadrocuların anti-feodal olduğunu da belirtelim. 

Kadrocular, devletçilik prensibinin savunmasına inkılâp ile eĢdeğer bir mana verirler. 

Onlara göre, inkılâba inanmak demek aynı zamanda devlete ve onun idare etme kudretine de 

saygı göstermek demektir. Ġnkılâp prensiplerine gösterilen bir aykırı tavır hemen 

cezalandırılmalıdır. 

Devletçiliği salt bir iktisadi kalkınma stratejisinden farklı olarak bir toplumsal-iktisadi 

ve siyasal örgütlenme sistemi olarak gören Kadrocuların devletçilik görüĢlerinin ana çizgileri 

Ģunlardır: 
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1. Kadrocuların devletçilikle ifade etmeyi amaçladıkları toplumsal sistem, Batı‟nın 

„muasır medeniyeti‟ temsil edici bir model olarak alınmasına karĢıdır. Kadrocularda devletçilik, 

bu bakımdan Marksizm‟den etkilenmiĢ „anti-emperyalizm‟ fikrinin uzantısı ve liberalizm 

aleyhtarlığı Ģeklinde dile getirilen Batı aleyhtarlığıdır. 

2. Kadrocular; devletçiliği halkçılık ilkesinde yer alan sınıfsız, imtiyazsız, dayanıĢmacı 

bir toplumun yaratılması amacıyla savunmaktadırlar. 

3. Ġnkılâbın bitmediğine inanan Kadrocular, Kemalist halkçılık ilkesinin dayanıĢmacılık 

fikrini sürekli ve kalıcı bir tek parti rejimini meĢrulaĢtırmak için kullanmak istemektedirler. 

4. Kadro‟nun devletçilik anlayıĢı „ferdiyetçiliğin sadece iktisadi alanda değil, tüm 

toplum hayatında yadsınmasını‟ ifade etmektedir. Anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir 

KurtuluĢ SavaĢı‟nı yaĢayan ve ulusal sanayisini kurma çabası içinde bulunan Cumhuriyet 

Türkiyesi‟nde devletçilik „milli vahdet içinde fertlerin içtimai ve iktisadi hareketlerinin milli 

menfaatler namına birtakım normlar, kaideler ve ölçülere‟ bağlandığı bir sistem olacaktır 

(Demirci, 2006, s.45). 

Görüldüğü gibi devletçilik, otoriter yönü ağır basan, tek partiye dayanan ve sosyalist 

ideolojiden esinlenmiĢ bir kalkınma Ģekli olarak ortaya konmuĢtur. Kadroculara göre, Türk 

Devrimi kapitalizme ve emperyalizme karĢı bir mücadeleydi ve ekonomik kurtuluĢ için dünya 

çapında yürütülen büyük mücadelelerin de bir parçasıydı. Kadrocu önderler de toplum 

meselelerini anlayan kimseler olarak, halk kitlelerine kılavuzluk edeceklerdi. 

Kadrocuların teorisi aslında Türkiye‟nin devletçiliğini izah maksadıyla ve bazı Marksist 

fikirleri, totaliter devlet kavramı ile birleĢtirerek meydana getirilmiĢ suni bir teoriydi (Karpat, 

1996, s.76).         

Kadro’ya Yönelik EleĢtiriler 

Kadro‟ya en önemli eleĢtiri devlet elitinin içerisinden CHP Genel Sekreteri Recep 

Peker‟den gelmiĢtir. Recep Peker, inkılâbın ideolojisini oluĢturmanın CHP olarak kendi 

görevleri olduğunu ifade etmiĢtir. Bu nedenle Peker, ne maddi ne de manevi olarak Kadro 

Dergisi‟ne destek olmamıĢtır. Mustafa Kemal ve Ġsmet Ġnönü‟nün abone olduğu Kadro 

Dergisi‟ni Recep Peker, Parti Genel Sekreteri olarak Halkevlerine ve parti örgütlerine 

gönderdiği gizli mesajlarla tavsiye etmemektedir. Recep Peker, Kadro Dergisi‟ni sürekli olarak 

Mustafa Kemal‟e de Ģikâyet ediyordu. Hatta Recep Peker Kadro‟nun oluĢturmaya çalıĢtığı 

inkılâbın ideolojisine karĢı olarak, Ülke Dergisi‟nde inkılâbın ideolojisini oluĢturmaya 

yönelmiĢtir (Demirci, 2006, s.49). Recep Peker, „Parti Devleti‟ anlayıĢını benimsediği için, 

Kadrocuların yaptıkları iĢleri „ukalalık‟ olarak değerlendirmiĢtir (Yanardağ, 1988, s.154). 

Kadro yazarlarının oldukça iddialı ve keskin üslubu, geçmiĢe yönelik ağır eleĢtirileri ve 

ortaya attıkları görüĢlerin içeriği bu dergiye nefretle bakanların sayısının artmasına neden 
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olmuĢtur. Yine, yazarların Marksist geçmiĢleri de Kadro‟ya yönelik tepkilerin önemli 

sebeplerinden biridir. ĠĢ çevreleri de Kadro Dergisi‟ne ve Kadroculara oldukça eleĢtirel 

bakmıĢtır. Özellikle, ĠĢ Bankası, Kadro‟nun politik görüĢlerinden rahatsız olmuĢtur. Çünkü ĠĢ 

Bankası özel sektör destekli bir bankaydı. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyi ve benzer olaylarda kendisine destek veren bu yayın 

organını destekleyen Mustafa Kemal, bu sorun ortadan kalkınca iĢ çevrelerinden ve partiden 

gelen yoğun eleĢtirilere karĢı koyamaz hale gelmiĢtir. Toplumsal tabanı olmayan bir yayın 

organı olan Kadro, iktidar çevrelerinden de tepki alınca kapanmaya doğru gitmesi kaçınılmaz 

hale gelmiĢtir. Açıkçası, Ġktidar, Kadro Dergisi‟ne 1932‟deki kadar ihtiyaç duymaz hale 

gelmiĢtir (Demirci, 2006, s.50). 

Sınıf çatıĢmasını önleyerek, iç barıĢtan yana bir tutum takınan Kadrocular, gerektiğinde 

inkılâp adına sertleĢmeyi ihmal etmemiĢlerdir. Tüm devrimci ideolojiler gibi kendi idealleri 

uğruna otoriter uygulamaları sık sık dile getirmeleri ve baskı unsurunun aktif olarak 

kullanılmasını isteyen politik yönelimleri onların çok sert eleĢtirilerle karĢılaĢmalarına neden 

olmuĢtur. 

Kadro‟nun nasyonal sosyalizme yakın bir ideolojik yaklaĢıma sahip olduğunu savunan 

düĢünürler ve siyaset adamları ise, Kadro Hareketi‟nin Türk Devrimini baskıcı ve otoriter bir 

temele oturtmak istediklerini belirterek bu harekete muhalefet etmiĢlerdir. 

Sonuç 

Kadro Hareketi, Cumhuriyet Dönemi‟nin çok kısa bir zaman diliminde etkili olmuĢ olsa 

da Türk Siyasal YaĢamı‟nda oldukça derin etkiler yaratmıĢtır. Bu hareketin olumlu ve olumsuz 

yanları Türkiye‟de bundan sonra geliĢen tüm devrimci hareketleri de etkilemiĢtir. 

Kadro Hareketi, 1930‟lu yılların oldukça sıkıntılı denilebilecek bir dönemi içerisinde 

kendisine has bir üslup ve yaklaĢımla Kemalizm‟in ilerici bir temsilcisi olmaya çalıĢmıĢtır. 

Kadroculuk, aslında ulusal kurtuluĢ hareketine dayalı bir „üçüncü yol‟ arayıĢının ideolojisidir. 

Kadro Hareketi, kendi ayakları üstünde durmaktansa kendisini rejime eklemlendirmeye 

çalıĢmıĢ ve bu noktada kendisini sınırlamıĢtır. Tek parti sistemini savunması onun olumsuz 

yönünü oluĢturmasına rağmen, Kadrocular aslında hiçbir zaman rejimle tam anlamıyla 

bütünleĢememiĢlerdir. CHP ile yaĢadıkları gerilim bunun açık bir göstergesidir. 

Kadrocuları, felsefi ya da bilimsel bir arayıĢ içinde olan kiĢilerden çok, bir ideolojiye 

bilimsel destek bulma çabası içinde olan ideologlar olarak değerlendirmek, çok yanlıĢ bir akıl 

yürütme olmayacaktır. 

Kadro Dergisi, Mustafa Kemal‟in kesin emri ve bu emir sonucunda Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Tiran‟a büyükelçi olarak atanması sonrasında kendiliğinden kapanmıĢtır. 

Dergi, sessiz sedasız bir Ģekilde kapandıktan sonra Kadrocular bu döneme iliĢkin konuĢmamayı 
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seçmiĢler ve derginin kapanıĢ nedenini hiçbir zaman açıklamamıĢlardır. Sonraki dönemde 

Kadroculuk düĢünsel anlamda var olmayı sürdürmüĢse de, bir yayın organına sahip olamamıĢtır. 
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin  

Sosyal Öz-Yeterliklerinin Ġncelenmesi 

         

           KürĢad Han DÖNMEZ
*
 

 
Özet 

Bu çalıĢma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sosyal öz-yeterliklerini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde farklı üniversitelerin 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında okuyan 791 öğrenci 

katılmıĢtır. AraĢtırmada, ölçme araçları olarak “Sosyal Öz-Yeterlik Envanteri (SÖZYE)” kullanılmıĢtır. 

Sonuç olarak; Beden eğitimi öğrencilerinin öz-yeterlik konusunda kız ve erkek öğrencilerin puanları 

arasında erkekler yönünde anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Öz-yeterlikleri üzerinde farklı sınıflar düzeyinde 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin puanlarının 1. Sınıf öğrencilerinden yüksek olması nedeniyle 

anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Öz-yeterlikleri üzerinde farklı yaĢlar düzeyinde 21-23 yaĢ grubundaki 

öğrencilerin puanlarının 18-20 yaĢ grubundaki öğrencilerin puanlarından yüksek olmasından, 24 ve üzeri 

yaĢ grubundaki öğrencilerin puanlarının da 18-20 yaĢ grubundaki öğrencilerin puanlarından yüksek 

olmasından dolayı anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir. Öz-yeterlikleri üzerinde yaĢamını geçirdiği yerleĢim 

yeri açısından, büyük Ģehirde yaĢayan öğrencilerin puanlarının köyde ve ilçede yaĢayan öğrencilerin 

puanlarından daha büyük çıkması, diğer farkın da Ģehirde yaĢayan öğrencilerin puanlarının, köyde 

yaĢayan öğrencilerin puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanması nedeniyle anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur.  

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi, öz-yeterlik, sosyal öz-yeterlik 

 

 

A Study Of The Students’ Social Self-Efficacy At The Department Of 

Phyisical Education And Sports Teaching 
 
Abstract 

The aim of this study is to investigate the students‟ social self-efficacy. In the research were 

involved 791 students who study in class 1, 2, 3 and 4 in the Academic Year of 2009-2010 at the 

Departments of different universities. As a means of measurement, „Social Self-Efficacy Inventory‟ was 

used in the study. The results obtained indicated that in favour of male students, a significant difference 

was found between male and female students‟ points in terms of the self-efficacy of the students of 

Phyisical Education and Sports Teaching. Significant differences were found with respect to self-efficacy 

level of different classes because third and fourth-grade students‟ points were higher than those of first-

grade students. In different age-groups,  a significant difference was found in terms of the self-efficacy 

because the self-efficacy points of the students in the age-group of 21-23 were higher than those of the 

students in the age-group of 18-20 and the self-efficacy points of the students in the age-group of 24 and 

over were found to be higher than those of the students in the age-group of 18-20. The results also 

showed that for different residential areas, significant differences were found in terms of self-efficacy 

because the self-efficacy points of the students who live in big cities were higher than those of the 

students who live in villages and small towns. 

Key Words: physical education, self-efficacy, social self-efficacy 
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GiriĢ 

Ġnsan sosyal bir varlıktır. YaĢamını içinde bulunduğu toplumda farklı statülerde 

bulunarak ve farklı roller üstlenerek sürdürmek durumundadır. Bireyler yaĢamları sürecinde 

edindikleri statülerini, üstlendikleri rolleri, sosyal öz-yeterlikleri ve problem çözme becerileri ile 

belirlerler. Sosyal öz-yeterlikleri ve problem çözme becerileri yüksek olan bireylerin toplumsal 

yaĢam içinde daha üst düzeyde statülere ulaĢacağı ve önemli roller üstleneceği düĢünülmektedir. 

Çünkü öz-yeterliği geliĢmiĢ olan bireyler istenilen davranıĢı gerçekleĢtirebileceklerine inancı 

yüksek olan bireylerdir. Bu bireyler inançları doğrultusunda, karĢılaĢtıkları problemleri çözme 

konusunda hırslı ve azimli oldukları kadar dirençli de olurlar. 

Öz yeterlik, bireylerin olası durumlarla baĢa çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne 

kadar iyi yapabileceklerine iliĢkin bireysel yargılarıyla ilgilidir (Bandura, 1982, s.123). Öz-

yeterlik inancı, bireylerin yaĢamlarını etkileyen olaylarda performanslarını ortaya koyma 

kapasiteleri hakkında kendilerine iliĢkin inançlarıdır ve bu inançlar, bireylerin nasıl 

hissettiklerini, düĢündüklerini, davrandıklarını ve güdülendiklerini de belirlemektedir (Bandura, 

1994, 72). Bireyin ulaĢmak istediği hedefleri belirlemesinde ve deneyimde bulunulan çevreyi 

denetim altına almada öz yeterlik inançları aracı olmaktadır (Bıkmaz, 2004-b, s.161).  

Öz-yeterlik, benlik sisteminin pasif bir özelliği ya da belirleyicisi değildir. Bireyin sahip 

olduğu kapasitesinin, yaptığı iĢlerdeki baĢarılarının, güdülerinin ve öz-düzenleme 

mekanizmaları gibi benlik sistemini oluĢturan diğer öğelerin bileĢkesinden oluĢan dinamik bir 

yönüdür (Vardarlı, 2005, s.3). Bireyde öz-yeterlik eksikse, birey ne yapacağını bilmesine 

rağmen etkisiz davranıĢlar gösterebilir (Alcı, 2007, s.4). Çünkü insan, eylemlerinin istediği 

sonuçları doğuracağına inanmazsa hayattaki güçlüklere karĢı durabilme ve tepki göstermede 

isteksiz olur (Akbulut, 2006, s.25).  

Bireylerin öz-yeterlik inançları, onların olaylar karĢısındaki tutum ve davranıĢlarını 

belirleyen önemli bir faktördür. Öz-yeterlik inancının düzeyi bireylerin görevlerindeki 

performanslarını, baĢarı ve baĢarısızlıklarını da etkiler.   

Öz-yeterlikleri konusunda güçlü inançlara sahip olan insanlar, zor görevleri 

üstlenmekten kaçınmazlar. Aksine, zor görevlere meydan okuyucu ve bunun üstesinden gelici 

bir tavır sergilerler. Amaçlarını gerçekleĢtirmek için mücadeleci davranırlar ve güçlü 

sorumluluk duygularını kaybetmezler. BaĢarısızlık veya olumsuz durumlarla karĢı karĢıya 

kaldıklarında çabalarını en üst seviyeye çıkarabilirler ve ne yapabilecekleri konusunda üst düzey 

bir gayret gösterirler. Kendilerine verilen göreve tam olarak odaklanabilirler, zorluklarla 

karĢılaĢtıklarında stratejik bir Ģekilde düĢünebilirler (Ritter vd., 2001, s.177). 
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Öz-yeterlik düzeyi düĢük olan insanlar ise, zor görevlerde ürkek davranırlar ve bu 

görevleri kiĢisel tehdit olarak görürler. Bu insanların tutkuları ve seçtikleri amaçlara ulaĢmada 

duydukları sorumluluk genellikle düĢük düzeydedir. Zor bir görevle karĢı karĢıya kaldıkları 

zaman, nasıl bir baĢarı sergileyebileceklerine yoğunlaĢmaktan çok kendi kiĢisel eksikliklerine, 

karĢılaĢabilecekleri engellere ve kötü sonuçlara takılırlar. Yine zorluklarla karĢı karĢıya 

kaldıkları zaman çabalarını minimum seviyeye indirirler ve çok çabuk vazgeçerler. BaĢarısızlık 

ve kötüye gitme durumunda yeterlik algılarını toparlamakta ve uygulamakta isteksiz davranırlar. 

Kendi kabiliyetlerine olan inançlarını kaybettiklerinden yeterli performansı gösteremezler ve bu 

durumu da baĢarısızlık olarak algılamazlar (Ritter vd., 2001, s.177). 

Öz-yeterlik düzeyi yüksek ve düĢük düzeyde olan bireylerin özelliklerine bakarak 

araĢtırmacılar Ģu değerlendirmeyi yapmaktadırlar: Yeterlilikleri konusunda güçlü inançlara 

sahip olan insanlar üst düzey çaba gösterme eğiliminde olduklarına ve elveriĢsiz durumlarda 

bile mücadele edebildiklerine göre, kiĢinin öz yeterliğinin farkında olması ve bunu geliĢtirmesi, 

o bireyin çok kötü koĢullarda bile daha fazla ve etkili çalıĢmasına yol açar (Roberts vd., 2001, 

s.199). 

Bandura‟ya (1982) göre öz yeterlik inancı, özellikle duygusal yoğunluk üzerinde etkili 

olup, sosyal Ģartlarda ve sosyal değiĢikliklerde düzenleyici ve baĢarıyı, etkinliği, kariyeri vb. 

durumları teĢvik edici bir rol oynar. Bandura (1995) „DeğiĢen Toplumlarda Öz Yeterlik‟ adlı 

çalıĢmasında kiĢisel yetkinliğin, sosyal ve kültürel yapı içerisindeki bireyin hayatını 

Ģekillendirici etkisini incelemiĢtir. Bu çalıĢma süreç olarak çocukluktan baĢlar ve hayat süreci 

boyunca oluĢur. Aynı zamanda ailevi, eğitimsel rollerde ve kültürler arası yapılanmada insan 

adaptasyonunu irdeler. 

Bandura‟ya göre öz-yeterlik inancının dört kaynağı vardır. Bunlar; baĢarı ya da 

baĢarısızlık gibi yaĢanan tüm deneyimler, heyecan, korku vb. fiziksel ve duygusal durumlar, 

baĢkalarının yaĢantılarını gözleyerek baĢarı ya da baĢarısızlıklarına Ģahit olma gibi dolaylı 

yaĢantılar ve aile, arkadaĢlar, meslektaĢlar, danıĢmanlar tarafından yapılan sözel iknadır 

(Küçükyılmaz ve Duban, 2006, s.2; Bandura, 1995, s.2). Bu kaynaklardan beslenen öz-yeterlik 

inancı, bireyin yapacağı etkinliklerin seçimini, güçlükler karĢısındaki sebatını, çabalarının 

düzeyini ve performansını etkilemektedir (Ekici, 2006, s.2; Küçükyılmaz ve Duban, 2006, s.2). 

Bandura, öz-yeterlik teorisini bireysel öz-yeterlik ve bireylerin davranıĢları arasında var 

olduğunu öne sürdüğü iliĢki üzerine temellendirmiĢtir. Bandura‟ya göre öz-yeterlik algısı, 

insanların uygulamak için seçtiği davranıĢı, çaba sarf etmeleri gereken bir durumda ne kadar 

çaba gösterdiklerini, baĢarısızlık ve engellerle yüz yüze geldiklerinde ne kadar uzun süre direnç 

gösterdiklerini, elveriĢsiz durumlarda ne derece esneklik sergileyebildiklerini, düĢünme 

sistemlerinin kendilerini engelleyici mi yoksa kendilerine yardım edici mi olduğunu, çevresel 



 36 

 

isteklerle mücadele etmeleri gereken durumlarda ne kadar stres ve depresyon yaĢadıklarını ve 

fark edebildikleri baĢarı düzeylerini etkiler (Akt.: Ritter, Boone ve Rubba, 2001, s.177). 

Öz yeterlik inancı, insanların düĢünce biçimlerini ve duygusal tepkilerini 

etkilemektedir. Yüksek düzeyde öz yeterliğe sahip bireyler, zorluk düzeyi yüksek olan 

çalıĢmalarla karĢı karĢıya kaldıklarında daha rahat ve verimli olabilirler. DüĢük öz yeterlik 

inancına sahip kimseler ise yapacakları çalıĢmaların gerçekte olduğundan daha da zor olduğuna 

inanırlar. Bu tip bir düĢünce; kaygıyı ve stresi arttırırken, kiĢinin bir sorunu en iyi Ģekilde 

çözebilmesi için gereken bakıĢ açısını daraltır. Bu nedenle öz yeterlik inancı, bireylerin baĢarı 

düzeylerini çok güçlü bir Ģekilde etkilemektedir (Pajares, 2002, s.14) 

Bıkmaz‟a (2004-a) göre verilen iĢi tam olarak yapabilecek yeteneklere sahip olan ve bu 

yönde çevreden sözel mesajlar (örneğin; sen bu iĢi yaparsın; bu problemi çok rahat çözersin 

gibi) alan bireyler bir problemle karĢılaĢtıklarında kuĢkularını ve kiĢisel yetersizliklerini 

düĢünmek yerine problemi çözmek için daha fazla çaba harcarlar ve bu çabayı sürdürme azmi 

gösterirler. Birey ikna edici bir teĢvikle karĢılaĢtığında, verilen görevi baĢarmak için zoru 

deneyecek ve deneyim baĢarılı olursa, bu bireysel doğrulama becerilerin ve öz yeterlilik 

inançlarının geliĢmesine katkı sağlayacaktır. Gerçekçi olmayan teĢvikler ise bireyin çabalarına 

karĢın yaĢayacağı baĢarısızlık ve dolayısıyla hayal kırıklığı nedeniyle öz yeterlilik inancının 

hızlı bir Ģekilde azalmasına neden olacaktır. 

Öz-yeterlik algısı (perceived self-effıcacy), bireyin gelecekte karĢılaĢacağı durumları 

yönetmek için gerekli olan davranıĢları organize etme ve yürütme kapasitesine yönelik inancı 

olarak, bireyin duygularını, düĢüncelerini, güdülenmeyi ve davranıĢlarını etkilemektedir 

(Bandura, 1999, s.72). Öz-yeterlik düzeyi yüksek olan bireyler, karĢılaĢtıkları zorluklar ve 

iliĢkili etkinliklerde daha çok ve uzun süre çaba sarf etmektedir (Tipton ve Worthington, 1984, 

s.546). Genel ve spesifik öz-yeterlik algısının karĢılaĢılan zorluklara iliĢkin durumsal bir öz-

değerlendirme sonucunda oluĢtuğu kabul görmekle birlikte, öz-yeterlik algısı yüksek bireylerin 

bir çok alanda kendilerini "BaĢ edebilir" olarak değerlendirmeleri nedeniyle söz konusu 

kavramın durumsal olduğu kadar; Fogle, Huebner ve Laughlin'in (2002) de belirttiği gibi, kiĢilik 

özelliğine benzer bir yapıya karĢılık geldiği kabul edilmektedir (Haslam vd., 2006, s.278). "BaĢ 

edebilirlik" kavramı zorluğun üstesinden gelme, zorlukla mücadele etme anlamını taĢıdığından 

problem çözmeyle de yakından ilgilidir. Bununla birlikte baĢa çıkma düzeyleri yüksek 

bireylerin öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir (Takaki vd., 2003, s.108). 

Yapılan literatür çalıĢmalarında, son yıllarda eğitim alanında öz-yeterlik ile ilgili yürütülen 

çalıĢmaların öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarına odaklandığı 

görülmektedir (Bıkmaz, 2004-a, s.302). Öğretmen öz-yeterliği; öğrencilerin öğrenmelerinde ve 
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baĢarılarında olumlu bir etkiye sahip olma konusunda öğretmenlerin kendilerine iliĢkin inançları 

olarak ifade edilmektedir (Ashton, 1984, s.28). 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda, öğretmen öz-yeterlik inancının; kiĢide güdülenmeyi 

artırdığı ve öğretme davranıĢlarını olumlu yönde etkilediği görülmüĢtür (Ashton, 1984, s.28-

29). Bununla birlikte, öğretmen öz-yeterliğini konu alan çalıĢmaların daha çok, öz-yeterlik 

inançlarının önemi, öz-yeterlik inançlarını etkileyen faktörler, öz-yeterlik inançlarının nasıl 

geliĢtirilebileceği ve öz-yeterlik inançlarının öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisini 

inceleyen veya öz-yeterliği farklı değiĢkenlerle birlikte ele alan çalıĢmalar olduğu 

görülmektedir. 

Yöntem 

Örneklem 

Bu araĢtırmanın örneklemi; Cumhuriyet Üniversitesi, Niğde Üniversitesi,  

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 

öğrencilerden tesadüfî örneklem yöntemi olarak seçilmiĢ toplam 791 öğrenciden 

oluĢturulmuĢtur. 

Verilerin Toplanması 

Sosyal öz-yeterlik ölçeğinin orjinali Smıth-Betz (2000) tarafından geliĢtirilmiĢ ve 

Palancı (2002) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Likert tipi 1-5 aralığında “kendimi bu 

durumda hiç güvenli hissedemem den tamamen güvende hissederime” doğru sıralanan 

derecelendirme ile ölçek yüksek puanla sosyal öz yeterlik algısının yüksekliğini belirlemektedir. 

Ölçek beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü (1., 2., 3. ve 4. sınıf) öğrencilerinin sosyal öz-

yeterliklerini ölçebilmeyi amaçlamaktadır. Palancı tarafından yapılan çalıĢmanın iç tutarlılık 

(Cronbach Alfa) yöntemi ile güvenirlik katsayısı .89 bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ise iç tutarlılık 

(Cronbach Alfa) yöntemi ile güvenilirlik katsayısı  .87 bulunmuĢtur. 

Verilerin Analizi 

Bu çalıĢmada bağımsız örneklem grubuna uygulanan t testi, tek yönlü varyans analizi, 

tukey testi, bonferronni testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır. 

Sosyal Öz-yeterlik ve Problem Çözme Envanteri‟nin çeĢitli değiĢkenlerine iliĢkin puan 

ortalamaları, standart sapmaları ve değiĢik yüzdelikleri hesaplanmıĢtır. AraĢtırmada cinsiyet ve 

sosyo-ekonomik düzeylere göre Sosyal Öz-yeterlik düzeyleri arasında iliĢki olup olmadığını 

belirleyebilmek için bağımsız t testi yapılmıĢtır. Öğrenim görülen sınıf, yaĢ, mezun olduğu okul, 

yaĢamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yerleĢim yerine, bir yılda okuduğu kitap sayısına, 

sorunlarını çözmede yardım aldığı kiĢilere göre ve anne-babaların genel tutumlarına göre 

öğrencilerin Sosyal Öz-yeterlik düzeyleri arasında fark olup olmadığını belirleyebilmek için tek 
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yönlü varyans analizi yapılmıĢ ve çıkan farkın kaynağını bulmak içinde bonferroni testi 

uygulanmıĢtır.  

 AraĢtırmada verilerin analizleri SPSS for windows 17.00 istatistik paket programıyla 

bilgisayarda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Bulgular 
 
Tablo 1: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Cinsiyetlere Göre Sosyal Öz 

yeterliklerine ĠliĢkin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Değerleri 

DEĞĠġKEN FAKTÖR N Ort Ss T p 

Öz-yeterlik 
Kız 354 3.59 .69 

-2.28 .023* 
Erkek 437 3.70 .59 

   P<.05 

Elde edilen sonuçlara göre, öz-yeterlik konusunda kız ve erkek öğrencilerin puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur, t = -2.28, p< 0.05. Bu fark erkeklerin puanlarının (  = 

3.70, Ss = .59) kızların puanlarından (  = 3.59, Ss = .69) daha yüksek olmasından 

kaynaklanmıĢtır.  

 
Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlikleri Üzerinde 

Sınıf Farklılıklarına ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT Sd KO F                   p  

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası 5.63 3 1.87 4.58          .003* 

Grup Ġçi 322.16 787 .40 
 

Toplam 327.79 790  

     P<.05    KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 

 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde farklı sınıflar düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur, 

F(3.787) = 4,58, p< 0.05. Bu farkın kaynağını belirlemek için yapılan Bonferroni testi (Tablo-3) 

sonrasında, farkın üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin puanlarının birinci sınıf 

öğrencilerinin puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüĢtür.  

 
Tablo 3: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Puanları 

Arasındaki Sınıf Farklılıklarına ĠliĢkin Farkın Kaynağını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc 

Testlerine ĠliĢkin Sonuçlar 

DEĞĠġKEN (I) sınıf (J) sınıf 

Ortalama Farkı 

(I-J) SH p 

T.Ö.Y. 1. sınıf 2. sınıf -.127 .061 .233 

3. sınıf -.222* .063 .003* 

4. sınıf -.176* .066 .047* 

2. sınıf 1. sınıf .127 .061 .233 

3. sınıf -.095 .064 .809 

4. sınıf -.049 .066 1.000 

3. sınıf 1. sınıf .222* .063 .003* 

2. sınıf .095 .064 .809 

4. sınıf .046 .068 1.000 

4. sınıf 1. sınıf .176* .066 .047* 

2. sınıf .049 .066 1.000 

3. sınıf -.046 .068s 1.000 
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P<0.05 

 

 
Tablo 4: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlikleri Üzerinde YaĢ 

Farklılıklarına ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO f                       P 

    

Gruplar Arası 5.11 2 2.55 6.24               .002* 

Grup Ġçi 322.68 788 .40 

Toplam 327.79 790  

       P<.05     KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 

 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

öz-yeterlikleri üzerinde farklı yaĢlar düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur, F(2.788) = 6.24, 

p< 0.05. Bu farkın kaynağını belirlemek için yapılan Bonferroni testi (Tablo-5) sonrasında, 

farkın 24 ve üzeri yaĢ grubundaki öğrencilerin puanlarının 18-20 yaĢ grubundaki öğrencilerin 

puanlarından yüksek, 24 ve üzeri yaĢ grubundaki öğrencilerin puanlarının 21-23 yaĢ grubundaki 

öğrencilerin puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüĢtür.  

 
Tablo 5: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Puanları 

Arasındaki YaĢ Farklılıklarına ĠliĢkin Farkın Kaynağını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc 

Testlerine ĠliĢkin Sonuçlar 

DEĞĠġKEN (I) sınıf (J)sınıf 

Ortalama Farkı 

(I-J) SH P 

T.Ö.Y. 18-20 21-23 -.07 .05 .572 

24 ve üzeri -.23* .07 .002* 

21-23 18-20 .07 .05 .572 

24 ve üzeri -.16* .06 .023* 

24 ve üzeri 18-20 .23* .07 .002* 

21-23 .16* .06 .023* 

   P<0.05 

 
Tablo 6: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine 

Göre Sosyal Öz-yeterliklerine ĠliĢkin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Değerleri 

DEĞĠġKEN FAKTÖR N Ort Ss t P 

T.Ö.Y. 
0-1000 554 3.66 .64 .27 .783 

1001 ve üzeri 237 3.65 .65 

 

Elde edilen sonuçlara göre, öz-yeterlik konusunda öğrencilerin sosyo-ekonomik 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır, t = .27, p> 0.05.   

 
Tablo 7: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlikleri ve Problem 

Çözme Becerileri Üzerinde Mezun Olduğu Ortaöğretim Kurumuna ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT Sd KO F        P 

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası .16 2 .08  .19                     .825 

Grup Ġçi 327.63 788 41 

Toplam 327.79 790  

   P<.05 KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 
 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde mezun oldukları ortaöğretim kurumu açısından anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır, F(2.788) = .19, p> 0.05.  
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Tablo 8: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bir Yılda Okuduğu Kitap 

Sayısına Göre Öz-yeterliklerine ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO   F      P 

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası .85 3 .28 .68             .563 

Grup Ġçi 326.94 787 .41 

Toplam 327.79 790  

        P<.05    KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 
 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde bir yılda okudukları kitap sayısı açısından anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır, F(3.787) = .68, p> 0.05.  

 
Tablo 9: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin YaĢamını Geçirdiği YerleĢim 

Yerine Göre Öz-yeterliklerine ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO    F             P 

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası 7.21 3 2.40  5.90                  .001* 

Grup Ġçi 320.58 787 .40 

Toplam 327.79 790  

  P<.05    KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 
 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

öz-yeterlikleri üzerinde yaĢamını geçirdiği yerleĢim yeri açısından anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur, F(3.787) = 5.90, p< 0.05. Bu farkın kaynağını belirlemek için yapılan Bonferroni 

testi (Tablo-10) sonrasında, büyük Ģehirde yaĢayan öğrencilerin puanlarının köyde yaĢayan 

öğrencilerin puanlarından ve ilçede yaĢayan öğrencilerin puanlarından daha büyük çıkmıĢtır. 

Ayrıca bir diğer farkında Ģehirde yaĢayan öğrencilerin puanlarının da, köyde yaĢayan 

öğrencilerin puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüĢtür.  

 
Tablo 10: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Puanları 

Arasında YaĢamını Geçirdiği YerleĢim Yerine Göre Farkın Kaynağını Belirlemek Üzere 

Uygulanan Post-Hoc Testlerine ĠliĢkin Sonuçlar 

DEĞĠġKEN (I) sınıf (J) sınıf 

Ortalama Farkı  

(I-J) SH P 

K.Y. ilçe köy -.03 .11 1.000 

Ģehir .19 .08 .031* 

büyük Ģehir .23 .11 .224 

T.Ö.Y. köy ilçe -.08 .08 1.000 

Ģehir -.22* .07 .015* 

büyük Ģehir -.30* .09 .003* 

ilçe köy .084 .08 1.000 

Ģehir -.13 .05 .104 

büyük Ģehir -.22* .07 .022* 

             P<0.05 

 
Tablo 11: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sorunları Çözmede Alınan 

Yardıma Göre Sosyal Öz-yeterliklerine ĠliĢkin Varyans Analizleri 

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO F      P 

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası .04 3 .01 .03                   .991 

Grup Ġçi 327.75 787 .41 

Toplam 327.79 790  
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   P<.05     KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 
 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde, sorunları çözmede aldıkları yardım açısından anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır, F(3.787) = .034, p> 0.05.  

 
Tablo 12: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Anne ve Baba Genel 

Tutumuna Göre Sosyal Öz-yeterliklerine ĠliĢkin Varyans Analizleri  

DEĞĠġKEN KAYNAK KT sd KO F        P 

T.Ö.Y. 

Gruplar Arası 2.93 3 .97 2.37                  .069 

Grup Ġçi 324.85 787 .41 

Toplam 327.79 790  

    KT: Kareler Toplamı, Sd: Serbestlik Derecesi, KO: Kareler Ortalaması 
 

Yapılan varyans analizi sonucunda beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

öz-yeterlikleri üzerinde anne ve baba genel tutumu açısından anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır, 

F(3.787) = 2.37, p> 0.05.  

 

TartıĢma 

 Bu araĢtırma kapsamında elde edilen bulgular bu bölümde tartıĢılmıĢ ve 

yorumlanmıĢtır. Elde edilen bulgular, ilgili literatürdeki sosyal öz-yeterlik ilgili bulgularla 

desteklenmiĢtir. Ġncelenen literatürde öz-yeterlik konularında birbirinden bağımsız çalıĢmalara 

rastlanmıĢ ve yapılan çalıĢma bu araĢtırmalardaki bulgularla desteklenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin cinsiyetlere göre öz-

yeterliklerine iliĢkin t testi yapıldı. Uygulanan bağımsız t testi ile kız ve erkek öğrencilerin öz-

yeterlikleri arasındaki farklılıklar araĢtırıldı. Elde edilen sonuçlara göre, öz-yeterlik konusunda 

kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir fark bulundu. Bu farkın yaĢadığımız 

toplumda kız çocuklarına kendi öz-yeterliklerini ve kendilerine olan güvenlerini artırıcı 

sorumlulukların fazla verilmemesinden, erkek çocukların ön plana çıkartılarak, sorumluluk ve 

görevler verilerek kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına bağlı olabilir.  

Türk‟ün (2009) yaptığı çalıĢmaya göre, cinsiyete göre beden eğitimi öğretmenlerinin öz 

yeterlik puan ortalamaları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan iki ortalama 

arasındaki farkın t-testi analiz sonucuna göre fark 0,05 düzeyinde bayanlar lehine anlamlı 

bulunmuĢtur. Bu sonuca göre bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha yüksek öz 

yeterliğe sahip oldukları görülmüĢtür. 

Türkçapar (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, Beden Eğitimi bölümündeki 

öğrencilerin problem çözme becerileri toplam puanları ile cinsiyet arasındaki iliĢki incelenmiĢ 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüĢtür. 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerine sınıf 

farklılıklarını incelemek için tek yönlü varyans analizleri yapıldı. Yapılan varyans analizi 
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sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde 

farklı sınıflar düzeyinde anlamlı farklılıklar bulundu. Bu farkın sebebinin, 3 ve 4. sınıftaki 

öğrencilerinin elde ettikleri tecrülerle okulda ve çevrelerinde karĢılaĢtıkları olayların 1. sınıftaki 

öğrencilere göre daha fazla olmasından ve üstesinden geldikleri sorunların, elde ettikleri 

baĢarıların öz-yeterliklerini artırdığı düĢünülmektedir. BaĢaran (2010) tarafından yapılan 

çalıĢmada, Müzik Öğretmeni adaylarının sınıf düzeylerine göre öğretmen öz-yeterlik ölçeğinden 

aldığı puanlarda anlamlı bir fark yoktur. Sınıf düzeylerine göre, öğretmen adaylarının öz-

yeterlik algı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Sınıf düzeylerine 

göre; öz-yeterlik algı puan ortalamalarına bakıldığında 1. ve 4. sınıfta öz-yeterliğin aynı ve en 

yüksek olduğu, 2. sınıfta ise en düĢük öz-yeterlik bulunmuĢtur. 

Alabay (2007) tarafından yapılan araĢtırmaya katılan okulöncesi öğretmen adaylarının 

aldıkları öz yeterlilik puanları ile sınıf düzeylerinin karĢılaĢtırılmasında sınıflarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaĢtığı anlaĢılmaktadır. 1. sınıfların öz yeterlilik 

puanlarının diğer sınıflardan daha düĢük çıktığı görülmektedir. Bunun nedeni okulöncesi 

öğretmenliği anabilim dalına üniversite yerleĢtirme sınavında Türkçe-Matematik puanı ile 

alması olabilir. Anabilim dalına gelen öğrenciler sınıf ilerledikçe ders programı kapsamındaki 

fen ile ilgili dersleri aldıkça öz yeterlilik puanlarının yükseldiği görülmektedir. 

Türkçapar (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, Beden Eğitimi bölümü öğrencilerinin 

problem çözme becerileri toplam puanları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmüĢtür. Bu farkın 2. sınıf öğrencileri ile 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında 2. sınıf 

öğrencileri lehine olduğu görülmektedir. 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde yaĢ 

farklılıklarını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapıldı. Yapılan varyans analizi 

sonucunda beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde farklı 

yaĢlar düzeyinde anlamlı farklılıklar bulundu. Ortaya çıkan bu farklar, yaĢ ne kadar büyük 

olursa bireylerin kendilerine olan güvenlerinin, öz-yeterliklerinin arttığını ortaya koymaktadır. 

Bu da kiĢilerin yaĢları ile bağlantılı olarak hayat tecrübelerinden, karĢılaĢtıkları sorunların 

fazlalığından ve bu sorunlarla yaptıkları mücadele sonucunda elde ettikleri baĢarıları, kiĢilerin 

kendilerine olan güvenlerini arttırdığı sonucunu desteklemektedir.  

Akkoyulu ve Orhan (2003) tarafından yapılan çalıĢmada, varyans analizi tablosu 

incelendiğinde F değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Farklılığın hangi grup ya da 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe testi yapılmıĢtır. Buna göre; her üç yaĢ 

grubu birbirinden farklılık göstermektedir. Scheffe testi sonuçlarına göre öğrencilerinin 

bilgisayar kullanma öz-yeterlik inançlarının yaĢları büyüdükçe artıĢ gösterdiği görülmüĢtür. Bu 
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sonuç, öğrencilerin yaĢları ile bilgisayar kullanma deneyimlerinin paralel olarak artması ile 

açıklanabilir. 

Kelleci ve GölbaĢı‟nın (2004) yaptıkları çalıĢmada, hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre 

Problem Çözme Ölçeği puan ortalamaları incelenmiĢ, 30 ve altı yaĢ grubunda olan hemĢirelerin 

kendilerini, 31 yaĢ ve üzeri gruba göre sorun çözme konusunda daha baĢarılı algıladıkları ve 

aradaki bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

Mezun olunan lise türüne göre ise öğretmen adaylarının öz-yeterlik algı düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.  

Alabay (2007) tarafından yapılan araĢtırmaya katılan okulöncesi öğretmen adaylarının 

aldıkları öz yeterlilik puanları ile mezun oldukları lise türü ile karĢılaĢtırılmasında mezun 

oldukları lise türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaĢmadığı anlaĢılmaktadır. 

Akkoyulu ve Orhan (2003) tarafından yapılan çalıĢmada, varyans analizi tablosu 

incelendiğinde F değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Farklılığın hangi grup ya da 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe testi yapılmıĢtır. Scheffe testi 

sonuçlarına göre öğrencilerin bilgisayar kullanma öz-yeterlik inancı meslek liseleri ve genel 

liselerden mezun olan öğrencilerin lehine farklılık göstermiĢtir. 

Derman‟ın (2007) yaptığı çalıĢmada, öğretmenlik öz yeterliğinin iç faktörler alt 

boyutundaki farklılaĢma ortaya çıkmıĢtır. Bu değerler ilgili değiĢken açısından gruplar 

arasındaki farkın .05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğunu ifade etmektedir. Diğer taraftan dıĢ 

faktörler alt boyutu gruplar arasındaki farkın .05 düzeyinde anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde, yaĢamını 

geçirdiği yerleĢim yeri düzeylerini tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapıldı. Yapılan 

varyans analizi sonucunda beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri 

üzerinde yaĢamını geçirdiği yerleĢim yeri açısından anlamlı farklılıklar bulundu. Bu farkın 

sebebinin, büyük Ģehirlerde ve Ģehirlerde yaĢayan insanların imkânlarının, çevrelerinin ve 

ihtiyaç karĢılamak için gerekli olan yerlerin fazla olmasının kiĢilerin öz-yeterliklerini artırdığı 

düĢünülmektedir.  

Derman (2007) tarafından yapılan çalıĢma incelendiğinde, öz yeterlik ölçeği iç faktörler 

alt boyutunda gruplar arasında fark ortaya çıkmıĢtır. Bu farklılık il-büyük Ģehir tipi yerleĢim 

yerinden gelen kimya öğretmeni adayları lehinedir. Ġlçe tipi yerleĢim yerinden gelen kimya 

öğretmeni adaylarının puan ortalamaları ile il-büyük Ģehir tipi yerleĢim yerinden gelen kimya 

öğretmeni adaylarının puan ortalamalarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu farklılık da il-

büyük Ģehir tipi yerleĢim yerinden gelen kimya öğretmeni adayları lehinedir. Köy-kasaba tipi ile 

ilçe tipi yerleĢim yerinden gelen kimya öğretmeni adaylarının puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Sonuçlar 

1- Elde edilen sonuçlara göre, öz-yeterlik konusunda kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında 

anlamlı bir fark bulundu.  

2- Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde farklı 

sınıflar düzeyinde anlamlı farklılıklar vardır.  

3- Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde farklı 

yaĢlar düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edildi.  

4- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öz-yeterlik konusunda 

öğrencilerin sosyo-ekonomik puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadı.  

5- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde mezun oldukları 

ortaöğretim kurumu açısından anlamlı farklılıklar bulunmadı.  

6- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde bir yılda 

okudukları kitap sayısı açısından anlamlı farklılıklar bulunmadı. 

7- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde yaĢamını geçirdiği 

yerleĢim yeri açısından anlamlı farklılıklar bulundu.  

8- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde, sorunları 

çözmede aldıkları yardım açısından anlamlı farklılıklar bulunmadı.  

9- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterlikleri üzerinde anne ve baba 

genel tutumu açısından anlamlı farklılıklar bulunmadı. 

Öneriler 

1- Bu çalıĢmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sosyal öz-

yeterliklerini incelenmiĢtir. Farklı bölümlerle karĢılaĢtırmalar yapılabilir. 

2- AraĢtırma, daha büyük bir örneklem grubuna uygulanabilir. 

3- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterliklerini artırıcı çalıĢmalara  

( sınavlar, projeler sunma v.b.) yer verilmelidir. 

4- Beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-yeterliklerinin güçlenmesi, var olan 

yeteneklerini geliĢtirebilecekleri alanlar ile ilgili destekleyici çalıĢmalar ve görevler verilmelidir. 

5- YaĢı küçük olan ve alt sınıf öğrencilerinin öz-yeterliklerini düzeylerini arttırmak için sosyal 

çalıĢmalar yapılmalı ve sorumluluklar verilmelidir. 

6- Öğrencilerin yeni, ilginç ve zorlayıcı görevlerde yer almaları sağlanarak öz-yeterliklerini 

etkilemek mümkün olacaktır. 
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7- Öğrencilerin tecrübelerini birbirlerine aktarmaları için programlar yapılmalı, bu konuda 

yapılan çalıĢmaların sayısı artırılmalıdır. 

8- Kız öğrencilerinin öz-yeterliklerini artırmak için daha fazla sorumluluk ve görev verilmelidir. 

9- Bu araĢtırmada öğrencilerin sosyal öz-yeterlikleri incelenmiĢtir. Sonraki araĢtırmalarda 

sosyal öz-yeterlikleri ile etkili olduğu düĢünülen farklı değiĢkenler arasındaki iliĢkiler de 

incelenebilir. 

10- Bu araĢtırmada veriler, öğrencilerin kendilerini değerlendirdikleri anket aracılığıyla 

toplanmıĢtır. Sonraki çalıĢmalarda, araĢtırmanın geçerlilik ve inandırıcılığını artırmak amacıyla 

çeĢitleme stratejisi kullanılabilir. GörüĢme ve gözlem gibi farklı veri kaynakları ile araĢtırmanın 

geçerliliği sağlanıp, daha zengin bir bilgi edinilebilir. 
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GündoğmuĢ (Antalya) ve Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi ve Bu 

Efsane Üzerine Bir Değerlendirme
1
 

 
Selim Hilmi ÖZKAN  

 
Özet 

Her bölgede olduğu gibi Antalya GündoğmuĢ‟ta da birçok efsane anlatılmaktadır. Bu 

efsanelerden birisi de Geyik Efsanesidir. Bu çalıĢmadaki amacımız edebiyatımızın, kültürümüzün hatta 

tarihimizin önemli kaynaklarından biri olan efsanelerin önemi ile birlikte, Geyik Efsanesini buradaki 

anlatılıĢ Ģekli ile ortaya koymak ve efsanenin geçtiği yeri ve efsaneyi bir takım tarihi veriler ile 

desteklemektir.  

Efsanemizi derledikten sonra alan çalıĢması yaparak, efsanede geçen yer isimlerini tarihi bilgiler 

ile destekleme imkânı da bulduk. Son olarak GündoğmuĢ ve çevresinde son yıllara kadar yapılan ve yayla 

hayatının ayrılmaz bir parçası olan geyik avcılığı üzerindeki bu efsanenin izlerinin bulmaya çalıĢtık.  

Anahtar Kelimeler: Geyik, Efsane, GündoğmuĢ, Antalya  

 

Deer Legend, Narrated in GundoğmuĢ (Antalya) and it’s Villages, and 

an Evaluation of Legend 
 

Abstarct 
As in every region, several legends are narrated in GundoğmuĢ district of Antalya. One 

of these legends is deer legend. The aim of this study is to reveal deer legend, and also the importance of 

legends in terms of our culture, literature and history, and to support the information of legend by 

historical data.  

After compiling legend, we have performed a fieldwork and found that historical information 

supports place names given in the legend. Lastly, we have tried to find traces of deer legend in regional 

deer hunting which is indispensable part of upland life in GundoğmuĢ area.  

Key Words: Deer, Legends, GündoğmuĢ, Antalya 

 

GiriĢ 
Kültür, bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî unsurların 

bütünü, o milletin kendine has “değerleri”dir. Gündelik hayattan devlet hayatına kadar bütün bir 

yaĢayıĢı içine alan bu değerler manzumesi, kültürün konusunu teĢkil eder. Dolayısıyla, dil, 

edebiyat, sanat, sosyal ve iktisâdi hayat vs. hep bir kültürün ortaya çıkardığı, Ģekillendirdiği ya 

da bir kültürü Ģekillendiren ve yaĢatan unsurlardır. Yani kültür, hayatın tabiî akıĢı içerisinde aile 

ve çevreden kazanılan âdeta Ģuur altında mevcut bir davranıĢ biçimidir. Kültür insanoğlunun 

öğrenme çabasıdır. Bunu gelecek kuĢaklara aktarmasıdır. Ġnsanlığı iyiye ve sevgiye yönelten 

maddi unsurlardan biridir. Ferde münhasır gibi görülen bu davranıĢ biçimi, topluma Ģâmil 

olduğu zaman “millî kültür” adını alır. Dolayısıyla millî kültür, bir topluluğu “millet” haline 

getirebilir. Yani milletleĢme, büyük oranda kültürel unsurların aktarımı ve paylaĢımı ile 

tamamlanır. Fakat her kültür, her toplumu millet yapmaya da yetmez.  

                                                 
1 Bu çalıĢma, 15-16 Kasım 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından 

düzenlenen Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu‟nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiĢ halidir. 

 Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 
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Türkler, tarihin her devrinde meydana getirmiĢ oldukları kültür birikimlerini 

medeniyete hediye etmiĢlerdir. Fakat Ģunu da bilmekte yarar vardır ki kültür dediğimiz Ģey, her 

toplumda farklı özellik gösterir. Yani kültür toplumların yaĢama biçimleri ile ortaya çıkar. 

Medeniyet ise kültür birikimlerinin insanlığın hizmetine sunulmasıdır. Netice olarak kültür ve 

medeniyet bir bütünün parçaları gibidir. Bu iki kavramın birbirinden ayrılması mümkün 

değildir. Bugünkü medeniyetlerin temelinde kültür birikimi yatmaktadır. Av da, dünya 

kültürlerinin ve dolayısıyla Türk kültürünün de önemli bir parçasıdır.   

Av, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca insanlar giyim ve besin ihtiyaçlarını 

karĢılamak için, toplayıcılıktan baĢlamak üzere, avcılık ile uğraĢmıĢlardır. Bu uğraĢ zaman 

içerisinde eğlence, spor, savaĢa hazırlık gibi etkinliklerle günümüze kadar gelmiĢtir. 

Günümüzde, spor ve eğlence kısmını korumakla birlikte ekonomik kazanç kapısı haline de 

dönüĢmüĢ diyebiliriz. Hatta Türkler avcılığı savaĢ öncesi yapılan bir hazırlık olarak gördükleri 

için savaĢlardan önce tatbikat amaçlı sürek avları düzenlemiĢlerdir. Bu alıĢkanlık Selçuklular ve 

Osmanlılara da aynen geçmiĢtir. SavaĢ olmadığı zamanlarda hükümdarlar maiyetleri ile birlikte 

büyük av partileri düzenlemiĢlerdir (HuĢ, 1974, s.14; Karadavut, 2007, s.102). Türklerin av 

merasimleri ile ilgili, Kitâb-ı Dedem Korkut‟ta da geniĢ bilgi mevcuttur. Dede Korkut 

Hikâyelerinde geyik, önemli bir av hayvanı olarak ön plana çıkar: “...yorıyalum a bigler, av 

avlayalım kuş kuşlayalum, sığın geyik yıkalum…” (Ergin, 1997, s.85). Yüzyıllar boyu devam 

eden bu uğraĢının bir sonucu olarak av ve geyik ile ilgili kültür ve efsaneler de oluĢmaya 

baĢlamıĢtır.  

Av efsanesinden söz etmeden önce efsane kavramını izah etmek gerekirse; efsane, 

toplum ve toplumlar arasında muayyen Ģahıs, yer, herhangi bir Ģey veya olay hakkında anlatılan 

yaĢanmıĢ veya yaĢanmamıĢ bir hikâyedir diyebiliriz. Aslında efsaneler birçok bölgede benzer 

Ģekilde anlatılsa da bazı bölgelerde kendine özgü Ģekli ile de anlatılmaktadır. Efsanede hikâye, 

masal, menkıbe veya destan gibi halkın ortak kültür varlığının bir parçasını oluĢturmaktadır. 

Halk kültürü ise toplumların dıĢ etkenlerden uzak kalarak kendi imkân ve vasıtalarıyla kendi 

ihtiyaçları için meydana getirdikleri maddi ve manevi eserlerin bütünüdür (Kazmaz, 1995, 

s.727). Yani destan, efsane, masal, halk hikâyeleri ve menakıpnameler ait oldukları milletin 

hayallerini, ideallerini ifade eden metinlerdir (Kolcu, 2002, s.198).      

 Kültür, efsane, halk kültürü hakkında bu kısa bilgileri verdikten sonra, Antalya‟nın 

GündoğmuĢ ilçesine bağlı Ortaköy‟de anlatılan Geyik Efsanesi‟ni aktarmak istiyorum. Bu 

aktaracağımız efsanenin Ģimdilik baĢka bir varyantına rastlayamadık. Sadece bölgeye özgü 

anlatılmaktadır. Bu bakımdan önemli olduğu inancındayım. Kısaca geyik motifi üzerinde de 

birkaç kelime etmek gerekirse; Geyik de kurt gibi Ġslâm öncesi Türklerin hayatında önemli bir 

yere sahiptir (Çoruhlu, 2002, s.142). Geyik, Türk halk anlatılarının, inançlarının ve efsanelerinin 
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vazgeçilemeyen kutsal hayvanlarından birisidir (Çağatay, 1956, s.153-160). Hatta geyik motifi 

diğer mitlerde olduğundan daha fazla Türk mitolojisinde yer alır.  Bunun için geyik, efsaneler 

baĢta olmak üzere edebiyat ürünlerinin birçoğunda iĢlenmiĢtir. Bunlara göre geyik, sevimli, 

çevik ve hassastır.  Ġnsanı peĢinden sürükler. Sevgilidir, sevgilinin benzeridir. Bedduası avcının 

soyuna da tesir eder, çocukları ölür, karısı kaçırılır. Geyik, efsanelerde diĢi, beyaz, mavi ala gibi 

tasvir edilir. Yol göstericidir (Kolcu, 2002, s.204). Geyik, eski Türkler tarafından ecdat olarak 

görülmüĢ, onun yere ve göğe ait kut‟u taĢıdığına inanılmıĢtır. Mesela Cengiz Hanın atası bir 

bozkurt, onun karısı ise beyaz bir geyiktir (Atnur, 2005, s.215; Karadavut, 2007, s.102-108). 

Geyik, Türklerin Ġslam dinini kabul etmesinden sonra Ġslâmi inanç motifleri ile de süslenmiĢtir. 

Bu konuda birçok çalıĢma olduğu için burada bu konunun detayına girmeyeceğiz.  

GündoğmuĢ Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi 

GündoğmuĢ köylerinin birçoğu yakın zamana kadar kıĢlık ihtiyaçlarından olan hububat 

ve benzer ihtiyaçlarının büyük bir kısmını yakın çevreler ile birlikte Konya‟nın Bozkır 

ilçesinden temin etmiĢlerdir. Çünkü GündoğmuĢ arazisi dağlık olduğu için hububat üretimine 

elveriĢli değildir. Mesela 1500 yılında 94600 kile / 2431220 kg hububat cinsi üretilir iken 1555 

yılında 140600 kile / 3613420 kg üretim gerçekleĢmiĢtir. Hububat hemen hemen her köyde 

yetiĢtirilmesine rağmen köylülerin ihtiyacını karĢılamaktan çok uzaktır. Çünkü 1500 yılında kiĢi 

baĢına düĢen hububat miktarı 241 kg civarındadır. Aynı yıllarda Manavgat kazasında kiĢi baĢına 

düĢen sadece buğday miktarının 210 kg ile 510 kg. (Karaca, 2010, s.133) arasında değiĢtiğini 

göz önüne alacak olursak GündoğmuĢ arazisinin dağlık olması ve buğday, arpa gibi ürünleri 

yetiĢtirmeye uygun olmadığı tarihî belgelerde de kendini göstermektedir. 1555 yılındaki üretime 

bakacak olursak 140600 kile / 3613420 kg üretim vardır. Bu yıl ise kiĢi baĢına düĢen ürün 200 

kg.‟dır. Üretim 1500 yılına göre % 53 artmakla birlikte nüfus oranı da aynı oranda artınca yine 

üretim tüketimi karĢılamaktan çok uzak kalmıĢtır (BOA, TT 990, s.8-115; TKA, TT 172, s.31-

53). Çünkü bilim adamları yaĢam standartları gereği kiĢi baĢına 300 kg.‟a yakın buğday 

tüketimi öngörmektedirler. Her iki yılın verilerine bakıldığında üretimin yeterli olmadığı 

görülmektedir. Mesela aynı dönemlerde arazi yapısı benzer özellik gösteren Kastamonu 

kazasında da kiĢi baĢına 24 kg arpa ve buğday üretimi düĢmektedir (Yağcı, 1992, s.246). 

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi yöre halkı buğday gibi hububat ihtiyaçlarını Manavgat ve Bozkır 

baĢta olmak üzere çevre yerlerden karĢılamıĢlardır (Özkan, 2011, s.132-133).  

DerlemiĢ olduğumuz efsanenin bu yol ile yakın ilgisi vardır. Kısaca bu yol hakkında da 

bilgi verelim. Tarihin her devresinde yollar ekonomik, sosyal ve askeri açıdan önemli olmuĢtur. 

Yolların bu önemi eski dönemlerde biraz daha ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni ise ilkçağ, 

ortaçağ ve yeniçağ boyunca yolların ve kervanların ticari özelliklerinin dıĢında önemli bir kültür 

taĢıyıcısı olmasından ileri gelmektedir. Diğer bir açıdan bakacak olursak güçlü bir devlet 
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olmanın en önemli göstergelerinden birisi de yol ağının yoğunluğu ve güvenirliği ile doğru 

orantılı olmasındandır.  

Alanya ile iç bölgeler arası bağlantı en kısa Ģekilde efsanemiz geçtiği güzergâhtan 

sağlanmaktadır. Buranın önemi ve güvenirliği nedeni ile Sultan Alaeddin Keykubad bile 

Alâiye‟nin fethi sırasında bu güzergâhı takip etmiĢtir. Alanya ile Konya arasındaki ulaĢımı daha 

kısa yoldan sağlayacak olan bu tarihi Alanya-Bozkır yolunun, açılması ve daha iĢlek hale 

getirilmesi için Osmanlı Devleti döneminde bazı giriĢimler olmuĢtur. Fakat bu giriĢimlerin 

sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Bu konuda dâhiliye nezâretinden Teke mutasarrıflığına yazılan 

bir yazı ile iktisadî ve askerî durumu dikkate alınan Alâiye-Bozkır yolunun daha iĢler ve 

kullanıĢlı hale getirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir. Bu bağlamda 31 Mart 1920 

yılında Teke mutasarrıflığına yazılan bir yazı ile Alanya-Bozkır yolunun 120 km‟lik kısmı için 

1.220.000 lira masraf tutacağından bunun mümkün olmadığı bildirilmiĢtir.  Nafia nezâretinden 

dâhiliye nezâritine yazılan bir yazı ile ülke genelinde 7000 km‟den daha fazla yol yapımı 

planlandığı ifade edilmiĢtir. Yazının devamında ise senelik 700 km‟lik yol yapımı hesaplandığı 

ifade ile 1 metre yolun 600 kuruĢa mal olduğu açıklanmıĢtır. Bu yol yapımı sırasında birçok 

köprüler yapılacağından köprüler için 1.000.000 lira,  mühendis ve iĢçiler için 1.300.000 liraya 

ihtiyaç olduğu,  çalıĢacak personelin, mühendisin, memurun, müstahdemin maaĢı ve 

harcamaları dikkate alınarak 20 km‟si yapılan Alanya-Bozkır yolunun çok önemli olmasına 

rağmen Ģimdilik bunun mümkün olmayacağı bildirilmiĢtir (BOA, DH.UMVM, 72/52; 163/23). 

Bölgede önemli diğer bir yol ise Manavgat- Akseki ve Akseki – BeyĢehir yoludur. Bu yolun 

açılması içinde 1919 yılı sonlarında bir çalıĢma yapılmıĢtır. 21Aralık 1919 tarihinde dahiliye 

nezaretine yazılan bir yazıdan Manavgat-Akseki ve Akseki-Manavgat arasında ulaĢımı sağlayan 

Ģose yolun bir an evvel iĢler hale getirilmesi için halkın senede üç gün bu yolun yapımında 

çalıĢması için Akseki mahalli meclisinin kararı bildirilmektedir (BOA, DH.UMVM, 72/47).    

Efsanemizin geçtiği yollar hakkında bu kısa açıklamaları yaptıktan sonra efsanemize 

geçebiliriz. Rivayetlere göre güz mevsiminde günlerden bir gün Ortaköy(Malan)‟lü Arif isimli 

bir genç kıĢlık ihtiyaçlarını karĢılamak üzere Bozkır‟a gider. Ġhtiyaçlarını aldıktan sonra 

dönüĢte, hem dinlenmek hem de hayvanların ihtiyaçlarını gidermek için yaylaya yakın bir yerde 

konaklar. Bu arada yanına iki kız gelir. Arif, kızlara “kızlar siz nerelisiniz, nereden 

geliyorsunuz” diye sorar. Kızlar da “Biz Payallar
2
 Yörüklerindeniz

3
, deve

4
 kaybettik, onu 

                                                 
2 Payallar Alanya‟ya 15–20 kilometre uzaklıkta bir kasabanın ismidir.  
3 Alâiye sancağı konar-göçerler açısından zengin bir yerdir. Arazi Ģartları ve yaylaların bol olması Yörük grupların 

yaĢam alanlarını zenginleĢtirmiĢtir. Konar-göçerler yaĢayıĢ tarzlarının bir gereği olarak yaylak-kıĢlak hareketine bağlı 

idiler. Onların bu hayat tarzı biraz da hayvanlarına otlak bulmak düĢüncesinden doğmuĢtur. Bununla beraber kısmî de 

olsa küçük çapta zirâatla meĢgul oldukları da görülmektedir. Alâiye ve çevresinde yaĢayan Yörüklerin XIX. yüzyılın 

sonlarına doğru yerleĢik hayata geçtiklerini ve hayvancılıkla beraber ziraî faaliyet ile uğraĢtıklarını görmekteyiz. 

Yörüklerin Alanya sancağı genelindeki XIX. yüzyıldaki tahmini nüfusu 6735 civarındadır (BOA, MAD, 22011: 2-13; 
BOA, MAD.d, 21546: 2-11).            
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arıyoruz.” derler. Arif, kızların bu sözü üzerine biraz da kızarak “Bu mevsimde deve mi olur, 

bütün hayvanlar sahile indi, kıĢ geliyor burada hiç hayvan kalmadı, siz Payallar Yörüklerinden 

değilsiniz, gelin ben sizin Payallarlı olup olmadığınızı anlarım”. diyerek kızların saçlarını 

birbirine bağlar. Fakat kızların saçı çözülür. Bunun üzerine tekrar bağlar, saçlar yine çözülür ve 

bu arada da kızlar kaybolur. Tabi bu esrarengiz olay karĢısında Arif hem korkar hem de ĢaĢırır 

ve köyüne döner.   

 Arif, kıĢ geldikten sonra Alanya‟ya gider ve Payallar köyü kabristanından at ile 

geçerken ihtiyar bir adam / bir pir-î fâni, “Oğlum dur, sana diyeceklerim var, biraz konuĢalım.” 

der. Arif “ġimdi konuĢacak zamanım yok.” diyerek ihtiyarı dinlemek istemez. KıĢ dönemi bitip 

bahar dönemi gelince Arif ve köylüleri yaylaya çıkarlar. Arif avcılığı sevdiği için arkadaĢlarına, 

“Gelin ava gidelim,” diyerek ava gitmek ister. Fakat köylüler, “Yeni yayla yurdunda hayvanlar 

gezmeden dağlara ava gitmeyiz, dağları hayvanlar bir gezsin ve temizlensinler.” diyerek cevap 

verirler.  Dağlarda cinler periler çok gezer baĢımıza iĢ gelir, diyerek Arif‟in isteğini geri 

çevirirler. Arif arkadaĢlarını dinlemeyerek tek baĢına ava gider. Anlatıldığına göre bir süre 

gittikten sonra gözüne bir geyik sürüsü görünür. Arif, geyik sürülerini takip eder. Bir süre sonra 

peri kızları ve kadınların geyikleri sağdıklarını görür. Kadınlardan birisi Ģurada avcı var, Ģuna 

nasip ayıralım da vursun, gitsin, der. Fakat bu arada ortaya çıkan üç beĢ delikanlı, bizim kızlarla 

alay eden insan gelip bir de bizden nasip mi ister, diyerek Arif‟i döverler ve tüfeğini kırıp 

boynuna asarlar. Tam bu arada Arif‟in daha önce Payallar köyü mezarlığında gördüğü ihtiyar 

kiĢi ortaya çıkarak Arif‟i gençlerin elinden kurtarır. Arif‟e, oğlum kızlarla dalga geçersin, 

benimle konuĢmaya tenezzül etmezsin, gelir burada bir de dayak yersin, haydi buradan ayrıl, 

git, der. AkĢam olunca Arif‟in eve dönmeyiĢinden endiĢelenen yakınları yayla halkına haber 

verirler. Yayladakiler hep birlik olup Arif‟i aramaya çıkarlar. Köylülerden birisi, ben “kasnak 

boğazından”
5
 gelen bir insan gördüm, der. Bunun üzerine köylüler o tarafa doğru giderler. 

Denilen yere gelindiği zaman Arif, her tarafı kan revan içerisinde Kasnak Boğazı‟nın 

yakınlarında baygın bir Ģekilde yatmaktadır. Arif eve geldikten sonra yedi gün boyunca ölü gibi 

yatar. Yedinci gün kendine gelir ve baĢından geçenleri anlatır. Bu hadiseleri anlattıktan sonra 

altı ay kadar yaĢar ve ölür
6
.  

Geyiği avlayanların cezalandırılması eski Türklerin adetlerinden kaynaklanır. Totem 

olarak kullanılan geyiğin geliĢigüzel avlanması yasaktır, çünkü “eski Ortaasya ve Sibirya 

inançlarına göre, totem veya ongon kabul edilen bu kutsal hayvanlar insanlara iyilik verdikleri 

                                                                                                                                               
4 Deve, GündoğmuĢ ve köylerinde kullanılan önemli bir ulaĢım ve yük aracıdır. 1844 yılında kaydı bulunan 20 köyde 
176 adet deve vardır (BOA, ML.VRD.TMT.d., 9631, 9648, 9653). 
5 Kasnak boğazı, bugün Malan(Ortaköy) halkı tarafından kullanılan Oğuz(Uğuz) yaylasında bir yerin ismidir.  
6 Ramazan Özkan(2011/66), aynı zamanda babam olan Ramazan Özkan, gençliğinde Ortaköy‟den Bozkır‟a defalarca 
hububat almak ve yetiĢtirmiĢ olduğu incir, pekmez, üzüm gibi ürünleri satmak için gitmiĢtir.  
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gibi kötülük de getirirler.” Bu yüzden avcılık, tabiatın dengesini koruyarak yapılmalı, avcı her 

hayvanı avlamamalı idi. Türklerde yılın her günü avlanmak serbest olmadığı gibi, yavru 

hayvanların avlanması yasaktı ve onların büyüyüp çoğalmaları için Ekim ile Mart sonuna kadar 

beklenilmekteydi (Atnur, 2005, s.215; Ögel, 1989, s.35).   Anadolu Türk folklor ürünlerinde çok 

sık rastlanan geyik avı yasağının sebebi, totemist inançlardan doğan bir yasağı düĢündürmekle 

beraber, Türk düĢüncesinde kutsal olarak kabul edilen diğer hayvanların avlanmasına yönelik 

böyle baĢka bir yasağın olmaması bu düĢünceyi zayıflatmaktadır. Onun için geyik avı yasağının 

sebebini dinî inançlar ve bu inançların temellerinde aramak daha doğrudur (Karadavut, 2007, 

s.106). Toroslardan derlenen “Toroslar, Geyik Avcısı ve Aksakallı Ġhtiyar” masalında da 

aksakallı bir ihtiyar tarafından geyik avlamaması konusunda uyarılan avcının ihtiyarın sözünü 

dinlemeyerek geyikleri avlaması ve bunun soncunda dağların ruhu olan aksakallı ihtiyar 

tarafından cezalandırılması sonucunda dağlarda kayboluĢu, bu inancın bir ürünüdür (Karadavut, 

2007, s.105)  

Yukarıda aktardığımız efsaneyi birçok kiĢiden dinleme fırsatı bulduk. KonuĢtuğumuz 

köylülerin ve avcılıkla uğraĢan bazı kiĢilerin üzerinde bu efsanenin olumsuz izlerinin hala var 

olduğunu gördüm. Çünkü efsanenin anlatıldığı yerlerin geyik, cin ve perilerin idaresinde olduğu 

inancı hâkimdir. Bundan dolayı da avcılar arasında geyiklerin kendi baĢına hareket etmediğine 

inanılır. Bu durumun avcılar üzerindeki etkisine gelince elbette olumsuz yöndedir. Yine bu 

efsaneden Ģunu anlamaktayız ki avcılar, hayvanlar dağda gezmeden yani otlamaya çıkmadan 

ava gitmezler. Hayvanların dağı cinlerden ve perilerden temizlediğine inanılır. Ancak bu 

anlatımlara ve olumsuz izlenimlere rağmen geyik avı ve avcılığı bu bölgede yüzyıllardır 

süregelmiĢ ve sürmeye devam etmektedir.  

 Bölgede anlatılan diğer bir efsane daha vardır ki bu efsane, Çukurova baĢta olmak üzere 

birçok yerde anlatılmaktadır. Bu aktaracağımız efsane bölgeye özgü Ģekli ile Ģu Ģekildedir: 

Antalya GündoğmuĢ sınırları içerisinde bulunan Geyik Dağında
7
 “giden gelmez dağı” denen bir 

yer vardır. Aslında “giden gelmez dağı” denen yer bir çukurluk
8
 alandır. Buraya giden kiĢinin 

asla bir daha yolu bulamayıp burada kaldığına inanılır. Buraya da bu kiĢiyi cinlilerin 

yönlendirdiği veya çektiği inancı vardır. Bu inancın temelinde yatan efsanemizde Ģu Ģekildedir:  

                                                 
7 Halk arasında “Giği Sultan” olarak ta ismi zikredilen Geyik Dağı ile ilgili birçok efsane anlatılmaktadır. Bu dağın 
eteklerinde birçok yayla bulunmaktadır. 
8 Giden gelmez çukuru ile kendimin de bir hatırası vardır. Bu hatıra Ģu Ģekilde gerçekleĢti. Geyik Dağı‟nın 

zirvelerinde kar çukurları vardır. Köylüler yaylaya çıktıkları zaman, yazın sıcak günlerinde serinlemek için bu kar 

çukurlarından zaman zaman kar getirirler. Ben de 8-10 yaĢlarında iken, benden yaĢça büyük çocuklar ile bu 

çukurlardan birisine kar getirmek üzere gittim. DönüĢte bir çukurun önüne geldiğimiz zaman, yanımdakilerden birisi 

“sakın ha buraya inme, buraya inersen bir daha çıkamazsın ve orada ölürsün” diye beni ikaz etti. Aslında bu ikaz 

edilen yer, efsanede anlatılan çukurluk alandır. Buranın köylüler üzerinde çok fazla olumsuz etkisi vardır. Buraya 

hayvanlar dahi gitmek istese, çobanlar tarafından hayvanların inmesine engel olunulmaktadır.          
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Ava giden bir kiĢi, bir geyiğin peĢine düĢer. Geyik gittikçe o da gider. Geyik bir 

kaybolur bir görünür ve avcıyı bir daha dönemeyeceği yere kadar götürür. Peri ve cinlilerin 

insanların karĢısına geyik suretinde çıktığı inancı vardır. Bu peri veya cin de geyik olarak 

avcının karĢısına çıkmıĢtır. Avcı vadilerden birine indiğinde geyik birden kaybolur. Adamın 

vadiden çıkabilmesi için altına döĢek döĢeyip ipler sallarlar. Ama adam oradan çıkamayarak 

orada ölür. Bu efsane ile ilgili birçok yerde söylenen türkünün bir benzeri de burada 

söylenmektedir. Bu türkü geyik avlarken kayada veya çukurluk alanda kalıp can veren avcının 

hazin hikâyesini dile getirmektedir (Esen, 1986, s.159-160). Bu efsane ile ilgili olarak“Geyik 

avına biyol (bir kere) giden bir daha tövbe eder.” (Yalman, 1977, s.399).  Atasözü en güzel 

örnektir.   

     Ben gittim geyik avına  

Geyik çekti beni kendi dağına  

Tövbeler tövbesi geyik avına  

Siz gidin gardaĢlar ben kaldım kayada 

 

Ben giderken kayabaĢı kar Ġdi 

Yel vurdu da erim erim eridi 

Ak bilekler taĢ üstünde çürüdü 

Siz gidin gardaĢlar ben kaldım kayada 

 

Urganım kayada asılı kaldı 

Esbabım sandıkta basılı kaldı 

Sılada niĢanlım yaslı kaldı 

Siz gidin gardaĢlar ben kaldım kayada 

 

Kayanın dibine çadır kursunlar 

Çifte davul çifte zurna kursunlar. 

NiĢanlımı küçük kardeĢime versinler 

Siz gidin gardaĢlar ben kaldım kayada 

 

Sonuç 

Anadolu‟nun birçok yerinde olduğu gibi GündoğmuĢ ve çevresinde de birçok efsane 

anlatılmaktadır. Bu efsanelerden birisi de Geyik efsanesidir. Anadolu‟nun diğer yerlerinde 

anlatılan Geyik ve Alageyik efsanelerinin bir benzeri bölgede anlatılmakla beraber, burada 

naklettiğimiz ana efsane bölgeye özgü biçimi biraz farklılık arz etmektedir. Diğer taraftan 

efsanenin avcılar ve yöre insanı üzerindeki olumsuz izleri mevcuttur. Bu olumsuz etki geyiğin 
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Türk mitolojisindeki yeri ile izah edilebilir.  Çünkü geyik geliĢigüzel avlanan bir hayvan 

değildir. Geyiği geliĢigüzel avlayanlar cezalandırılır. Geyiği avlayanların cezalandırılması eski 

Türklerin adetlerinden kaynaklanır. Bugün bu efsanenin izlerini bölgede görmek mümkündür. 

Çünkü avcılar hala hayvanlar otlamadan ava çıkmazlar.   
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Özet 

Öğretim programları yetiĢtirilecek insan tipinin ana belirleyicisidir. Bu amaçla, yetiĢtirilecek insan tipinin 

hangi özelliklere sahip olması isteniyorsa, programlarda o nitelikleri kazandırmaya dönük içeriğe sahip 

derslere yer verilmelidir. Bu çalıĢma, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü‟nde 

2008 yılında uygulamaya konulan lisans öğretim programını değerlendirmek amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaca dönük olarak, hem Türkiye‟den hem de geliĢmiĢ ülkelerden seçilmiĢ bazı 

üniversitelerin coğrafya lisans öğretim programlarında yer alan dersler ve içerikleri analiz edilmiĢtir. Elde 

edilen sonuçlar ile Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi coğrafya lisans öğretim programında yer 

alan dersler ve içerikleri karĢılaĢtırılmıĢ ve bu programda görülen eksiklikler ve olumsuzluklar ele 

alınmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçları; araĢtırmaya konu olan programın aĢamalılık ilkesine göre 

oluĢturulmadığı, uygulamaya yönelik derslerin yeterli olmadığı, bazı derslerin günümüz koĢullarına 

uygun bir Ģekilde tasarlanmadığı ve içerikte aĢırı biniĢiklik bulunduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 

ıĢığında söz konusu programın yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur.     

Anahtar Kelimeler: Coğrafya Lisans Programı, Coğrafya Eğitimi, Giresun Üniversitesi. 

 

An Investigation  of Geography Undergraduate Programs: A Sample 

of Giresun University 
 

Abstract 

Instructional programs are the main determinant of the type of people trained. Content oriented courses 

should be included in programs to bring the characteristics of human type desired. This study was carried 

out to assess geography curriculum introduced in 2008  at Giresun University, Faculty of Arts and 

Sciences, Department of Geography. To achieve this objective, geography curriculums were selected both 

from Turkey and some developed countries. These curriculums were compared with the curriculum 

taught in Giresun University, Faculty of Arts and Sciences. Comparison is made in terms of course types 

and content analysis. Results of the study showed that the curriculum has not been designed in accordance 

with the principle of progressivity, some courses were not designed in accordance with the present-day 

conditions and the contents were excessively overlapped. In the light of these results various suggestions 

have been made to restructure the program. 

Key Words: Geography undergraduate curriculum, geography education, University of Giresun. 
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GĠRĠġ 
Program geliĢtirme, eğitim programın hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme 

ögeleri arasındaki dinamik iliĢkiler bütünü olarak tanımlanmakta (Demirel, 1996) ve ortaya 

çıkan yeni bir gereksinmeyi karĢılamak ya da mevcut uygulamaların yetersiz görülmesi ve yeni 

bir seçenek sunulması amacıyla yürütülmektedir (Çeliköz, 2004). Bilim, teknoloji, sosyal ve 

ekonomik alanlarda meydana gelen değiĢiklikler eğitim programlarının yenilenmesini ve 

güncellenmesini gerektirir. Bu gereklilik de, öğretim programlarının geliĢtirilmek amacıyla 

değerlendirilmesini gündeme getirmektedir.  

Bu anlamda değerlendirme, program geliĢtirme sürecini tamamlayan halkalardan biridir ve 

değerlendirme sürecinde ne tür veri toplanacağı ve programa nasıl yansıtılacağı, değerlendirilen 

programın özelliklerine göre değiĢir (Erden, 1995). 

Eğitim hedeflerinin gerçekleĢme derecesini belirleme süreci olarak tanımlanan program 

değerlendirme (Ertürk, 1994) farklı yaklaĢımlara göre yapılmaktadır. Bu yaklaĢımlardan biri de 

program tasarısına (içeriğe) bakarak yapılan değerlendirmedir (Demirel, 2007). Ġçerik 

seçilirken, bilginin öğrencinin en iyi ve kolayca anlayabileceği biçimde öğrenilebilir ve 

kullanılabilir bir yapıda olmasına özen gösterilmeli, içerikte yer alan bilginin özellikleri ve 

bunların birbirleriyle bağlantısı ele alınmalıdır. Seçilen içerik aynı zamanda belirlenen amaçlara 

hizmet etme noktasında da, kendi içinde değer taĢımalı, mantıksal ve bilimsel bir iĢleve de sahip 

olmalıdır. Öğrenme,  psikolojik süreçlerle doğrudan iliĢkili olduğundan, etkili bir öğretimde ve 

içeriğin aĢamalı olarak düzenlenmesinde psikolojik süreçlere iliĢkin verilerin dikkate alınması 

da önem taĢımaktadır (Demirel, 2007). 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, program değerlendirme ile ilgili yapılan araĢtırmaların çoğu 

ilköğretim ve ortaöğretime yönelik olarak gerçekleĢtirilmiĢ olduğu görülür (Alim, 2009; 

ġimĢek, Aydınözü ve Ġbret, 2009; Kayıkçı ve Sabancı, 2008; Orbeyi ve Güven, 2008; ġahin, 

2008; Arslan ve Demirel, 2007; Bayrak ve Erden, 2007; Karabağ ve ġahin, 2007; Demirci, 

2006; Demirkaya, 2006; Ata, 2006; Demirci, 2005; Yılmaz ve Demirci, 2004; Yıldız, 2003 ve 

Çapa, 2002). Buna karĢılık yükseköğretimdeki lisans ders programlarının değerlendirilmesi ile 

ilgili çalıĢmalar sınırlı kalmıĢtır.  

Yükseköğretimde yapılan bu çalıĢmalardan biri, ġahin (2003) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġahin (2003), Türkiye‟deki coğrafya eğitimini eleĢtirel açıdan incelemiĢ ve pek çok 

üniversitedeki coğrafya lisans programının yenilenmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Özgen ve 

Oban Çakıcıoğlu (2008) ise, yükseköğretimde (Coğrafya ve Sosyal Bilgiler bölümlerinde), CBS 

destekli yapılandırmacı bir öğretim stratejisiyle öğrencilerin coğrafya derslerine yönelik bilgileri 

daha etkili bir Ģekilde öğrendiklerini belirlemiĢlerdir. Nyerges ve Chrisman (1989), Washington 

Üniversitesi, Coğrafya Bölümü‟nde Kartografya ve CBS‟nin birleĢtirildiği bir öğretim 

programının geliĢtirilmesi için bir ana taslak oluĢturmuĢlardır. Sasaki ve diğerleri (2008) 
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tarafından yapılan bir çalıĢmada da, Japon üniversiteleri coğrafya bölümlerindeki CBS 

eğitiminin günümüzdeki durumu ve yönelimi incelenmiĢ, Japon Standart CBS  “Çekirdek 

Program” taslağı ile derslerin uzunluğu, sınıf sayısı ve ders Ģekli açısından CBS eğitiminin 

mevcut durumu arasında uyumsuzluklar olduğu ortaya konmuĢtur.  

Pasqualetti (1992), altı değiĢken (yerel Ģartlar; öğrenci niteliği, derse hazırlanma ve ders; 

mesleki iĢ çevresi; yayınlar ve verimlilik; koĢullar ve imkanlar; ve istihdam) açısından Britanya 

ve ABD‟deki uygulamalı coğrafyayı karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında, Britanya‟da coğrafyanın daha 

güçlü bir ulusal desteğe sahip olduğunu, coğrafya eğitimine daha büyük önem verildiğini ve 

Britanya‟nın üretken bir akademik fakülteye sahip olduğunu belirtirken; ABD‟de daha etkili bir 

lisansüstü öğretim programına ve daha iyi bir finansman olanağına ek olarak, bireysel geliĢme 

için daha fazla fırsatlar sunulduğunu ortaya koymuĢtur.  

Bu çalıĢma ise, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü‟nde 2008 yılında 

uygulamaya konulan lisans öğretim programını değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Yöntem 

Belirtilen amaca dönük olarak, “coğrafya” alanında lisans eğitimi veren yurt içi ve yurt 

dıĢındaki bazı üniversitelerin programları analiz edilmiĢtir. Türkiye‟den Ankara Üniversitesi, 

Fatih Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Balıkesir 

Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;  ABD‟den Californiya Üniversitesi-

Berkeley, Californiya Üniversitesi-Los Angeles, Wisconsin Üniversitesi; BirleĢik Krallık‟tan 

Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Durham Üniversitesi; Almanya‟dan Goettingen 

Üniversitesi, Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi; Avustralya‟dan Melbourne Üniversitesi; 

Rusya‟dan Perm State Üniversitesi ve Japonya‟dan Kokushikan Üniversitesi seçilmiĢtir. Bu 

üniversitelerde yürütülen programlar ile Giresun Üniversitesi “coğrafya lisans öğretim 

programı”nda yer alan dersler ve içerikleri karĢılaĢtırılmıĢ ve bu programda görülen eksiklikler 

ve olumsuzluklar ele alınmıĢtır. 

Bulgular ve TartıĢma 

AraĢtırmaya konu olan Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya lisans öğretim 

programının aĢamalılık ilkesine göre oluĢturulmadığı, uygulamaya yönelik derslerin yeterli 

olmadığı, içerikte aĢırı biniĢiklik olduğu, derslerin orantılı bir Ģekilde dağılmadığı ve bazı 

derslerin günümüz koĢullarına uygun bir Ģekilde tasarlanmadığı görülmektedir. 

AĢamalılık Ġlkesinin Ġhlali 

AĢamalılık ilkesini; içeriğin, önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri destekleyecek Ģekilde 

seçilmesi ve sıralanması seklinde tanımlamak mümkündür. Programa göre, “Jeomorfolojiye 

GiriĢ I” dersi birinci yarıyılda, “Jeomorfolojiye GiriĢ II” dersi de ikinci yarıyılda verilmektedir. 

“Genel Jeoloji” dersi ise üçüncü yarıyılda yer almaktadır. Ayrı bir bilim olan “Jeoloji”; 
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yerkabuğunun yapısı, bileĢimi, biçimi ve oluĢum tarihi gibi konuları inceler. Coğrafyanın 

inceleme alanlarından biri olan “Jeomorfoloji” ise yeryüzü Ģekillerinin özelliklerini ve oluĢum 

süreçlerini konu edinir. Yeryüzü Ģekillerinin oluĢumuna etki eden önemli faktörlerden birisi de 

iç kuvvetlerdir. BaĢka bir ifadeyle, yerkabuğunun özellikleri ile ilgilidir. “Jeomorfoloji” dersine 

temel oluĢturacak bilgilerin önemli bir kısmı, “Jeoloji” dersinin içeriğinde bulunmaktadır. 

Öğrencilerin Jeomorfoloji dersi ile ilgili içeriği etkili bir Ģekilde öğrenebilmeleri için, jeoloji ile 

ilgili temel kavramları bilmeleri gerekir. Bu nedenle, programda yer alan “Genel Jeoloji” 

dersinin birinci yarıyılda okutulması gerekir. Ege Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi 

Coğrafya Bölümlerinin, “Jeomorfoloji” ve “Jeoloji” derslerinin okutulmasında aĢamalılık 

ilkesine bağlı kaldıkları görülmektedir.  

Coğrafya biliminin inceleme alanlarından olan “Kartografya” gibi dersler matematiksel iĢlemler 

bilgisini gerektirir. Bu nedenle, birinci yarıyılda “Temel Matematik” dersinin okutulması 

öğrencilerin ön öğrenmelerinin yeterli olmasına katkı sağlayacaktır. Nitekim Fatih Üniversitesi 

ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya bölümleri, “Temel Matematik” dersine 

öğretim programlarının birinci yılında yer vermiĢlerdir.  

Uygulamaya Yönelik Derslerin Yetersizliği 

Programda araĢtırmaya yönelik olarak “Fiziki Coğrafya AraĢtırmaları”, “BeĢeri ve Ekonomik 

Coğrafya AraĢtırmaları”, “Arazi ÇalıĢmaları”, “Arazi AraĢtırmaları” ve “Coğrafya‟da 

Metodoloji” dersleri bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca “Arazi ÇalıĢmaları” ve “Arazi 

AraĢtırmaları” derslerinin haftalık ikiĢer saatlik uygulamaları mevcuttur. Bu derslere ek olarak, 

uygulamalı olan bir baĢka ders de, “Uygulamalı Jeomorfoloji” (2 saat) dersidir. Öğretim 

programında sekiz dönemdeki alan derslerine ait uygulama derslerinin toplamı, 109 saat teorik 

derse karĢılık 6 saattir.  

 

Tablo I: Türkiye’deki Bazı Coğrafya Bölümlerinin (Teorik ve Uygulama) Ders Saatleri 

Üniversite Fakülte 
Zornlu Alan 

Dersi Sayısı● 

Zorunlu Alan 

Derslerinin Saati 

T U 

Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat 25 54 28 

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.  Fen-Edebiyat 38 86 32 

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat 40 98 34 

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya 41* 156** 46*** 

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 58 112 16 

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 55 109 6 

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat 55 109 6 

Kaynak: Üniversitelerin coğrafya bölümlerinin Ġnternet sayfasındaki lisans öğretim programları esas alınmıĢtır.  

● Seçmeli dersler eklenmemiĢtir. 
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* DTCF‟de uygulanan sistem gereği bir öğrenci 5 adet zorunlu alan dersi, en az 36 adet seçmeli 

alan dersi almak zorundadır. 

** 15 saat zorunlu teorik derslere ek olarak seçmeli derslerin tamamının teorik derslerden 

seçildiği varsayılmıĢtır.   

*** 15 saat zorunlu teorik derslere ek olarak seçmeli derslerin tamamının teorik derslerden 

seçildiği varsayılmıĢtır.   

 

Farklı üniversitelerdeki coğrafya lisans öğretim programlarının karĢılaĢtırıldığı Tablo I 

incelendiğinde, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü‟ndeki uygulama 

derslerinin son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Nitekim Türkiye‟deki coğrafya 

bölümlerine ait incelenen öğretim programları arasında Fatih Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 

öğretim programında uygulama derslerine en fazla yer veren bölüm olurken; Giresun 

Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Coğrafya bölümleri için tam aksine bir durum söz 

konusudur. Çanakkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü‟nde ise 86 saat teorik derse karĢılık 38 

saat uygulamaya yer verilmekte, zorunlu dersler kapsamında toplam 28 kez de arazi çalıĢmasına 

çıkılmaktadır.  

Coğrafya biliminin araĢtırma ve uygulamaya dayanan bilimlerin baĢında geldiği düĢünülürse, 

daha önce de vurgulandığı üzere, programda yer alan uygulama derslerinin Giresun Üniversitesi 

Coğrafya Bölümü için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle, Giresun 

Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim programında yer alan Jeomorfoloji, Hidrografya, Toprak 

Coğrafyası, Biyocoğrafya, YerleĢme Coğrafyası ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi bazı alan 

derslerinin uygulamalı hale getirilmesi gerekir. “Coğrafi Bilgi Sistemleri” dersini uygulama 

yapmadan mezun olan öğrencilerin alan hâkimiyetini ve mezuniyet sonrasında paydaĢlarıyla ne 

düzeyde yarıĢabileceklerini de sorgulamak gerekir.  

Yurt dıĢındaki coğrafya bölümlerinde ise zorunlu alan derslerinin sayıca azlığı ön plana 

çıkmakla birlikte, bu derslerin çoğunun uygulama derslerine, laboratuar çalıĢmaları ve alan 

gezilerine ağırlık verilerek yürütüldüğü dikkat çekmektedir. Nitekim dünyanın önde gelen 

üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi‟nde öğrenciler, 3 yılda toplam 16 ders 

almaktadırlar. Ortalama haftalık 7–8 saat teorik ders iĢlenirken, birinci ve ikinci yılda laboratuar 

çalıĢmaları, uygulamalı dersler ve alan araĢtırmaları da yapılmaktadır. Oxford Üniversitesi 

Coğrafya Bölümü‟ndeki öğrenciler ise, 3 yılda iki seçmeli alan dersi ve bitirme tezi dahil 

toplam 10 ders almaktadırlar. Teorik dersler sabah iĢlenirken, öğleden sonra seminer ve 

uygulamalı dersler yapılmaktadır.  

Almanya‟da da coğrafya bölümlerindeki öğretim programları, daha çok uygulama ve 

araĢtırmaya yöneliktir. Örneğin, Goettingen Üniversitesi coğrafya lisans programında toplam 28 
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ders bulunmakta, ancak bunların önemli bir kısmını uygulamalı dersler oluĢturmaktadır. 

Özellikle Geoinformatik I – II (CBS I – II), Externes Praktikum I – II – III (Arazi Uygulamaları 

I – II – III), Angewandte Geographie I – II (Uygulamalı Coğrafya I – II) , Forschung und 

Anwendung: Projektseminar (AraĢtırma ve Uygulama: Seminer Projesi) ve Forschung und 

Anwendung: Angewandte Geoinformatik (AraĢtırma ve Uygulama: Uygulamalı CBS) isimli 

dersler uygulamaların ağırlıkta olduğu derslerdir. Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi‟ndeki 

programda ise 24 farklı alan dersi içinde arazi gezileri, uygulama çalıĢmaları ve staj 

bulunmaktadır. 

AĢırı BiniĢiklik 

Programın analiz edilmesi sonucunda bazı derslerin adlarının ve içeriklerinin birbirine çok 

yakın olduğu görülmektedir. Birinci yarıyılda hem “BeĢeri Coğrafya‟ya GiriĢ” hem de beĢeri 

coğrafyanın konu alanlarından biri olan “Nüfus Coğrafyası” ayrı dersler olarak verilmektedir. 

Bunlara, her iki dersi de kapsayan “Coğrafya‟ya GiriĢ” dersi eklendiğinde, daha programın en 

baĢında (birinci yarıyılda) aĢırı derecede bir tekrar olduğu açıkça görülmektedir. Aynı Ģekilde 

ikinci yarıyılda verilen “Hidrografya” dersi ile sekizinci yarıyıldaki “Sular Coğrafyası 

(OĢeonagrafi)” ders içerikleri, programdaki biniĢikliğe iliĢkin bir baĢka çarpıcı örnek olarak 

dikkat çekmektedir. Hidrografya, “sular bilimi” anlamına gelmekte olup; yer üstü suları, yeraltı 

suları ve kaynaklar bu bilim alanının baĢlıca araĢtırma konularını oluĢturmaktadır. Denizlerdeki 

hareketlerin coğrafi yönleri de yine bu bilimin kapsamına girer. Hidrografyanın esas coğrafi 

anlamı, “Sular Coğrafyası”dır (Doğanay, 2002). Bu bilgiler dikkate alındığında 8. yarıyılda 

okutulan “Sular Coğrafyası (OĢeonagrafi)” dersinin programdan kaldırılması gerekmektedir.  

BeĢinci ve altıncı yarıyıllarda yer alan “Türkiye BeĢeri Coğrafyası I-II”, “Türkiye Ekonomik 

Coğrafyası I-II” “Ege ve Marmara Bölgeler Coğrafyası” ile “Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeler Coğrafyası” dersleri programdaki aĢırı biniĢikliğe bir baĢka örnek olarak gösterilebilir. 

ġöyle ki, programın beĢinci yarıyılında “Türkiye BeĢeri Coğrafyası I” ve “Türkiye Ekonomik 

Coğrafyası I” dersleri ile birlikte “Ege ve Marmara Bölgeler Coğrafyası” dersi; altıncı yarıyılda 

ise, “Türkiye BeĢeri Coğrafyası II” ve “Türkiye Ekonomik Coğrafyası II” dersleri ile birlikte 

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler Coğrafyası” dersi aynı anda verilmektedir. Türkiye 

BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası içinde elbette ki bölgelere göre dağılımdan bahsedilmektedir. 

Bölgeler coğrafyasında da, bölgenin beĢeri ve ekonomik yapısından bahsedileceğine göre, aynı 

konular tekrar edilmiĢ olmayacak mıdır?   

Tablo I‟de de görüldüğü gibi, hem Giresun Üniversitesi hem de Atatürk Üniversitesi Coğrafya 

Bölümleri‟nde uygulanmakta olan lisans programlarındaki en dikkat çekici nokta, zorunlu alan 

derslerinin sayıca çokluğu (55 çeĢit) ve teorik ders saatlerinin fazlalığıdır (109 saat). Giresun 

Üniversitesi Coğrafya Bölümü‟ndeki ders çeĢidinin fazla olması, coğrafya biliminin konu 
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alanlarına daha fazla bölünerek programa ders olarak konulduğunu göstermektedir. Bu durum, 

farklı ders adlarının benzer ve biniĢik ders içeriklerinin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri 

olarak görülebilir.   

Daha önce de vurgulandığı gibi, zorunlu alan derslerinin sayıca azlığı, yurt dıĢındaki coğrafya 

bölümlerinin en dikkat çekici yanlarından biridir. Durham Üniversitesi (Ġngiltere)‟nde coğrafya 

bölümünde öğrencilerin alması gereken zorunlu alan dersleri sayısı 15‟tir ve bu derslere iliĢkin 

uygulama, seminer ve alan çalıĢmalarına katılma zorunluluğu vardır. Aynı Ģekilde California 

Üniversitesi-Berkeley‟de öğrenciler, 3‟ü alt sınıflardan, 8‟i üst sınıflardan olmak üzere toplam 

11 alan dersi almak zorundadır. California Üniversitesi-Los Angeles‟ta ise, lisans programlarına 

hazırlık için toplam 15 kredilik 3 ders ve lisans programı için de toplam 48 kredilik 12 ders 

alma zorunluluğu vardır. Ders sayıları açısından yurt dıĢındaki coğrafya bölümleri ile 

Türkiye‟deki coğrafya bölümleri karĢılaĢtırıldığında, Türkiye‟de lisans öğretim programlarında 

yer alan ders sayısının son derece fazla olduğu görülmektedir. Haliyle bu durum, Türkiye‟deki 

lisans coğrafya öğretim programlarında bir tekrar yaĢanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.    

Derslerin Orantısız Dağılımı 

Öğretim programı hazırlanırken içerik, belirlenen amaçlara hizmet edecek Ģekilde 

düzenlenmelidir. Bu açıdan içeriğin bireyleri belirlenen amaçlara, dolayısıyla bütüne ulaĢtırması 

ve genel amacı gerçekleĢtirebilecek düzeyde geliĢtirmesi beklenir. Bu amaca dönük olarak 

içerik, kendi içerisinde bir yapı sergilemeli ve içeriği meydana getiren boyutların yapısında bir 

denge bulunmalıdır. (Demirel, 2007, s.122). Bir baĢka deyiĢle, yenilenen programdaki dengenin 

nasıl oluĢturulacağı, programın tasarımındaki önemli kararlardan biridir (Doğanay ve Karip, 

2006, s.21).  

Toplam 55 adet zorunlu dersin bulunduğu Giresun Üniversitesi Coğrafya Bölümü lisans öğretim 

programındaki derslerin alanlara göre dağılımı incelendiğinde; 23 dersin “beĢeri ve ekonomik 

coğrafya”, 19 dersin fiziki coğrafya, 5 dersin kıtalar ve ülkeler coğrafyası, 4 dersin Türkiye 

Bölgeler Coğrafyası, 2 dersin arazi çalıĢmaları ve araĢtırmaları, 1 dersin coğrafyada metodoloji 

ve 1 dersin de CBS ile ilgili olduğu görülmektedir. Alanlara göre dağılım açısından bakıldığında 

ise, coğrafya öğretim programının beĢeri ve ekonomik coğrafya ağırlıklı derslerden oluĢtuğu, bir 

baĢka deyiĢle programın dengeli olmadığı görülmektedir. BeĢinci ve altıncı yarıyıllarda 

programda “Türkiye BeĢeri Coğrafyası I – II” ve “Türkiye Ekonomik Coğrafyası I – II” dersleri 

yer alırken, “Türkiye Fiziki Coğrafyası” dersinin hiç bulunmaması, bu dengesizliği ortaya 

koyan somut noktalardan biri sayılabilir. 

 

Modern Coğrafya AnlayıĢına Uygun Derslerin Yetersizliği 
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Coğrafya, tarihin ilk dönemlerinde yerin tanınmasını kendine konu edinen bir bilim olarak 

algılanmaktaydı. O dönemler yerkürenin büyük bir kısmının keĢfedilmemiĢ olması, böyle bir 

algıyı ortaya çıkarmıĢtır (Arı, 2008). Günümüzde ise coğrafya yerkürenin tasvirinden öteye 

giderek çok boyutlu bir bilim haline gelmiĢtir. Mekânsal boyut, insan-çevre iliĢkileri boyutu, yer 

bilimi boyutu ve bölgesel boyut bunların baĢlıcalarıdır. Coğrafyanın bu boyutlarını günümüz 

koĢulları ile iliĢkilendirerek coğrafya öğretimi gerçekleĢtirilmelidir. Örneğin, “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri”, “Uzaktan Algılama” ve “Küresel Konumlandırma Sistemleri” günümüzde 

kullanılan mekânsal teknolojileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya konu olan öğretim programında 

ise mekânsal teknolojileri konu edinen tek bir ders bulunması manidardır. “Coğrafi Bilgi 

Sistemleri” adı altındaki bu ders yedinci yarıyılda haftalık 2 saat verilmektedir. Bu dersin 

haftalık ders saatinin artırılması ve en az bir yarıyıl daha okutulması mezunların hem daha kolay 

iĢ bulmalarına hem de coğrafyayı günümüz koĢullarına uygun olarak öğrenmelerine katkı 

sağlayacaktır.  

Sonuç ve Öneriler 

Üniversitelerin fen-edebiyat fakülteleri coğrafya bölümleri için iyi hazırlanmıĢ bir öğretim 

programı, öğrencilerin okulda öğrendiklerini gerçek yaĢama yansıtabilmeleri, kalkınma ve 

toplumsal geliĢmeye katkıda bulunabilmeleri, analitik ve eleĢtirel bir bakıĢ açısı kazanmaları ve 

iĢ dünyasında aranan bireyler haline gelmeleri açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu 

bağlamda, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi “Coğrafya Bölümü” lisans öğretim 

programının incelendiği bu çalıĢmanın sonuçlarına dayalı olarak aĢağıdaki önerilerde 

bulunulmuĢtur: 

 Program, öğrencilerin ön öğrenmelerini dikkate alacak Ģekilde yeniden 

düzenlenmelidir.  

 Öğrencilere teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı tanınmalıdır. Bunu 

yapabilmek için de, derslerin uygulama saatlerinin artırılması gerekir.  

 Programdaki aĢırı biniĢiklik ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin, kıtalar ve ülkeler 

coğrafyası ile ilgili dersler “Dünya (Bölgesel) Coğrafyası” adı altında ders kredisi 

artırılarak birleĢtirilmelidir. Türkiye (Bölgesel) Coğrafyası ile ilgili dersler 

kaldırılarak, Türkiye Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya dersleri konulmalıdır.  

Böylece hem toplam ders sayısında bir azalma sağlanacak hem de tekrardan 

kaçınılmıĢ olacaktır.  

 Öğrencilerin hem modern coğrafya bilimini daha iyi öğrenebilmeleri hem de mezun 

olduklarında tercih edilebilir olmaları ve mesleklerinde baĢarılı olabilmeleri için 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Uzaktan Algılama”, “Küresel Konumlandırma 

Sistemleri”, “Temel Ġstatistik”, “Mesleki Ġngilizce”, “KüreselleĢme” ve 
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“Sürdürülebilir Kalkınma” gibi derslere programda yer verilmelidir. Ayrıca, “Temel 

Ġstatistik”, “Mesleki Ġngilizce”, “KüreselleĢme” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” gibi 

derslerin de programda yer alması gerekir.  

 Coğrafyanın insan çevre iliĢkileri boyutunda yer alan “Afet Coğrafyası” dersi, 

programda altıncı yarıyılda seçmeli olarak yer almaktadır. Özellikle doğal afetler, 

çevrenin insan üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdiği bir olgudur. Doğal afetlerin 

insan üzerindeki zararlarını azaltmak için pek çok bilim dalı araĢtırma ve uygulama 

yapmakta, coğrafya da bu bilimler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla programda 

doğal afetler ile ilgili bir derse “zorunlu” ders statüsünde yer verilmelidir.  

 Programda, öğrencilerin mevcut bilgi birikimlerini uygulamaya dökebilecekleri 

“Seminer” veya “Bitirme ÇalıĢması” gibi derslere rastlanmamıĢtır. Bu nedenle, Ege ve 

Harran Üniversitelerinin Coğrafya Bölümlerinde olduğu gibi “Fiziki Coğrafya 

Semineri”, “BeĢeri Coğrafya Semineri” ve “Bitirme ÇalıĢması” gibi derslere, 

“zorunlu” ders statüsünde yer verilmelidir.  

 Benzer araĢtırmalar ile diğer üniversitelerin coğrafya bölümleri lisans öğretim 

programları da sorgulanmalı ve coğrafya öğretimi için ortak standartlar 

geliĢtirilmelidir. 
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Kutsal ve Profan Unsurların Bir Arada YaĢatıldığı Kutlamalar  

Melda Medine GÜLEÇ  

 

Özet 

Sosyo-ekonomik değiĢme ve geliĢme sadece seküler yaĢantıda etkili olmamıĢ, biçim ve 

yoğunluğu farklı olmakla birlikte dinî ritüeller üzerinde de etkili olmuĢtur. AraĢtırma, kutsal ve profan 

unsurların farklı türden kutlamalarda toplumsal, psikolojik ve kültürel yaĢantıyla nasıl bütünleĢtiğini 

ortaya koymaktadır. 

Din sosyolojisi çalıĢması olarak tasarlanan bu araĢtırmada, saha araĢtırması çerçevesinde 

derinlemesine mülakat, görüĢme formu, doğrudan gözlem ve literatür taraması tekniklerinden 

yararlanılmıĢtır. Bu çerçevede Giresun-Espiye‟de yaĢayan ve niĢan, düğün, sünnet, asker uğurlama ve 

karĢılama töreni veren ve bu türden törenlere (kutlamalara) katılan kiĢilerle görüĢülmüĢtür. Ayrıca ilçe 

merkezi ve köylerinde görev yapan 49 din görevlisi ile görüĢülmüĢ ve görüĢme formu uygulanmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Din sosyolojisi, kutlama, kutsal, profan, seküler.  

 

 

A Combination of Sacred and Profane Elements Kept Alive 

Celebrations 

 

Abstract 

 Socio-economic change and development of effective life cannot just secular, religious rituals, 

but on a different shape and density have been effective. Research, sacred and profane elements in the 

celebrations of different kinds of social, psychological and cultural life reveals how to become united. 

 Designed to work in this study the sociology of religion, within the framework of field research 

in-depth interview, the interview form, direct observation and literature review techniques were used. In 

this context interviewed people who attend and to give engagement ceremony, wedding ceremony, 

birthday, circumcision feast and farewell and welcome to join the army in Giresun-Espiye. In addition, 49 

district religious officer who served city centre and in the villages, interviewed and the interview form 

were applied. 

Key Words: The sociology of religion, celebration, sacred, profane, secular.  

 

 

 

 

GiriĢ 

Durkheim‟a göre kutsal Ģeyler, (dini) yasaklarla korunan ve tecrit edilen Ģeylerdir; 

dindıĢı (profan) Ģeyler ise bu yasakların hedef aldığı ve kutsal olandan ayrı tutulması gereken 

Ģeylerdir. Buna bağlı olarak kutsal fenomenler olağanüstü sınıfına sokulur ve diğer her Ģeyden 

ayrı bir yere konur (Marshall, 2009, s.439).  Kaynağına göre bir sınıflandırma yapacak olursak 2 

tür kutsallıktan söz edilebilir: Bizzat Allah tarafından kutsal olduğu belirtilen ve insanlar 

tarafından kutsallık atfedilen mekân veya nesnelerdir (Yavuz, 2005, s.29).  
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NiĢan 

Büyük aileden çekirdek aileye geçiĢle birlikte evin reisine (babaya-büyükbabaya) 

bağımlı olan
1
 erkeğin (damat adayının) bağımsızlaĢması ve kadının sosyal hayata katılımı ve 

ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla birlikte, görücü usulüyle evlilikler yerine adayların 

birbirlerini tanıyıp evliliğe karar vermeleri yoluyla olmaktadır. Evlenmeye karar veren adaylar 

ailelerin de onayını alırlar. 

Erkek tarafından bir grup, kız tarafının evine, kızı istemeye gider “Allah‟ın emri 

peygamberin kavli” ile kız istenir. Kız tarafının onayı ile yüzükler takılır ve niĢan gerçekleĢir. 

Din görevlilerinden aldığımız bilgilere göre, nadir rastlanmakla birlikte niĢan törenlerinde 

mevlit okutan aileler de bulunmaktaymıĢ. Gelin ve damat olacaklar daha niĢanlandıktan itibaren 

bağlanmaya
2
 karĢı, korumaya alınır. Bunun için gelinin beline kalınca ip Ģeklinde kuĢak 

bağlanır. KuĢak (ip) 7
3
 kez düğümlenir. Ancak bu düğüm çözülebilecek niteliktedir. Çünkü 

gerdek gecesi çözülür. Oğlan için de aynısı yapılır. Üç düğüm yapılır ve oğlanın cebine konulur. 

Gelin eve gelince dua ile çözme iĢlemi gerçekleĢtirilir.  

Tüm bunlara rağmen gelin ya da damat bağlandı ise, hocaya götürülür, muska yazdırılır. 

Gelin ve damat baĢkaları tarafından bağlandı ise, hocalara muska yazdırılır ve çözmek için çaba 

sarf edilir. Düğüne 3 gün kala baĢlanarak düğüne kadar her iki tarafın evinde de dikiĢ dikilmez.  

Düğün 

Düğün ile ilgili olarak yöneltilen sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, düğünün 

düğün salonunda birkaç saat içinde olduğu eski uygulamaların terk edildiği görülmüĢtür. UlaĢım 

Ģartlarındaki iyileĢme ve modernleĢme ile birlikte geleneksel uygulamalara artık köylerde bile 

seyrek rastlanmaktadır. Düğün merasiminde eğlence tercih edilmesine rağmen, nikâh 

konusunda sadece resmî nikâh yeterli görülmeyip hem resmî hem de dini her iki nikâhın da 

mutlaka yapıldığı saptanmıĢtır. Din görevlilerinden aldığımız yanıtlar da bu durumu 

desteklemektedir. Dini merasimlerin tercih edilmediği din görevlilerine sadece belirli konularda 

danıĢıldığı belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma ile ilgili olarak hazırlanan görüĢme formunda yer alan “İki bayram arası 

(ramazan ve kurban bayramları) düğün yapmanın sakıncalı olduğunun düşünen var mı? Bu 

inançtan dolayı düğün tarihini erteleyen oluyor mu?” sorusuna birkaç din görevlisi dıĢında 

                                                 
1 Patrilokal yerleĢimi gerektiren aile biçimi hem ekonomik hem de sosyal anlamda erkeği ailesine bağlı kılıyor ve 

bağımsız karar almasını zorlaĢtırmaktadır.  
2 Bağlama ve Çözme: Düğün ve evlenme ile ilgili oldukça önemli konulardan biri de kız veya erkek olursa olsun 

cinsel birleĢmeye mani bir durumla karĢılaĢmalarıdır. Bunun adına “bağlama” denilir. Halk inanıĢında “bağlama” 

büyü, sihir veya dıĢarıdan yapılacak herhangi bir sebebe bağlıdır. Çözümü de tedbiri de bu sebebe göre düzenlenir. 
3 3 ve 7 sayılarının halk inançlarında özel bir yer tuttuğunu burada da görmekteyiz. 
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hemen hepsi “hayır”, “ olmuyor”  Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Diğer cevaplar ise aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

- DüĢünenler var ama düğün tarihini erteleyen yok. 

- DüĢüneler varsa da pek itibar edilmiyor. 

- Az da olsa var. 

- Genelde iki bayram arası düğün yapmamaya çalıĢıyorlar. 

- Bazen rastlıyoruz, gelip konu ile ilgili soru soruyorlar. 

- Bazen oluyor. 

- Söyleyen çok ama bunun için düğün ertelenip ertelenmediğini bilmiyorum. 

Bugün birçoğu terk edilmekle birlikte geleneksel düğün törenlerinde kutsal birçok unsur 

göze çarpmaktadır. Buna göre düğün süreci 3 baĢlık altında incelenebilir. 

a- Düğün öncesi dönem 

Düğün hazırlıkları bir hafta öncesinden baĢlar ve yemekler hazırlanır. Pazar veya 

Pazartesi günü fırınlar yakılır ekmek piĢirilir. Salı günü kız evine düğünlük (sini götürme) 

götürülür. PerĢembe akĢamı gelin getirilir. Düğünlük içinde mısır ekmeği, börek vb bulunurdu.  

Kız ve erkek tarafının hatırlı ve aynı zamanda çok yakını olanlar davetiye yerine özel 

yiyeceklerle (ekmek, börek, lavaĢ gibi), diğerleri ise “babamın selamı var filan gün düğünümüz 

var” denilerek selam ile çağırılır (Çelik ve Gürsoy, 2007, s.211). 

b- Düğün süreci 

Günümüzde düğün süreci bir salonda yine birkaç saat içinde sonuçlanırken geçmiĢte üç 

gün sürerdi. Salon düğünü yapmayan aileler hâlâ vardır.  

 “KomĢu gecesi” veya “kına gecesi” denilen düğünün ilk günü kız evinde yapılır. Kız 

tarafında düzenlenen geceye ilerleyen saatlerde erkek tarafı çerez ve kına getirerek katılırlar. 

Geline kına yakılacağı sırada kına tepsisi ve mumlarla gelinin etrafında genç kızlar dönerek 

türkü söylerler. Bu sırada gelinin yüzü baĢından aĢağıya doğru sarkan özel bir örtü ile 

kapatılmıĢtır. Gelinin avucu da kapalıdır. Damat veya annesi bahĢiĢi verdikten sonra avuç açılır 

kına yakılır. Yakılan kınanın içine, ailenin ekonomik durumuna göre para, altın gibi Ģeyler 

konulur ve eli bağlanır. Kına adanmıĢlığın sembolüdür ve kına yakılarak gelin ve damat 

birbirine adanmıĢ olur.   

Düğünün ikinci gün herkesin katılımıyla köy meydanında veya oğlan evinin fındık 

harmanında yapılır. Geceli gündüzlü eğlence sürer. 

Üçüncü gün gelin alma töreni olur. Genç kızlar gelinin ayakkabısının altına isimlerini 

yazarlar, en önce kimin ismi silinirse önce onun evleneceğine inanılır. Erkek tarafı
4
 kız evine 

gelir sonra teslim töreni baĢlar. Gelin evden çıkmak üzereyken, erkek kardeĢi yoksa 

                                                 
4 Kız almaya giden erkek tarafına yörede “gelinçi” deniyor. 
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yakınlarından bir erkek beline bir kuĢak bağlar, bunun için bahĢiĢ isterdi. Öte yandan çalgıcı 

ağlatma havası çalar, oğlan babası çağrılır, gelinin evden çıkması için gelinin yakınına ve 

çalgıcıya bahĢiĢ verilir (Çelik ve Gürsoy, 2007, s.212).   

Eski Türklerde Ocak kutsaldır ve haneyi koruyup kollayan evin koruyucu özel güçleri 

vardır (Kalafat, 1996, s.18). AraĢtırma alanında gelin eve girerken “ocak kültü” ile ilgili olarak 

rastlanan uygulamalar aĢağıdaki gibidir.  

Gelin oğlan evine boĢ gelmez. Ailenin her bir ferdine içinde giyecek, havlu, çorap, 

mendil gibi eĢyalar bulunan birer bohça getirir.  

Gelin eve girerken evin eĢiğinde tavuk veya horoz kesilir. Damat, gelinin baĢındaki 

örtüye/keĢana bereket getirsin diye arpa, buğday vb. serper.  Bu da düğüne gelen misafirlere 

dağıtılır. Gelin eve girerken uğursuzluklara karĢı önlem almak için bardak kırılır. Ailenin yeni 

üyesinin eve bolluk bereket getirmesi için koltuğunun altına ekmek konulur ve eli una batırılır. 

Tatlı yedirilir dili tatlı, geçimi iyi olsun diye. EĢikten içeri girerken bir tas suyu devirmesi 

istenir, sular seller gibi aziz olsun diye, eve girince de soyunun sürmesi ve gelinin kaynanadan 

güçlü olması için kucağına erkek çocuk verilir
5
.  

c- Düğün Sonrası Dönem 

Düğün sonrası dönemde önce damadın sonra da gelinin ailesinin evinde olmak üzere 2 

farklı uygulamaya rastlanmıĢtır. 

Erkek tarafının evine gelen gelin hediyesini almadan kaynanası ile konuĢmaz. Buna 

“söyletme” denir. Bu sayede hem ailenin yeni üyesinin aileye katılımın kapısı aralanmıĢ olur, 

hem de gelinin evde söz sahibi olmasının (ya da lafa karıĢmasının) normları belirlenmiĢ olur.  

Düğünden 1 hafta sonra damat ile gelin gelinin ailesinin ziyarete giderler. Buna 

“yedilik”
6
 denir. Burada damadın kaĢığı ve ayakkabısı saklanır. Yemek yiyebilmek için damat 

tabağın altına bahĢiĢ koyar ve kaĢığını verirler. Eve gidebilmek için de bahĢiĢ öder ve 

ayakkabısına ulaĢır. 

Doğum Günü 

 Ġnsanlar yaĢamlarında birkaç geçiĢ dönemi kat ederler. Ġnsan hayatıyla ilgili 

kutlamaların hepsi yaĢla ilgilidir. Bunların içinde en tipik olanları doğum günü kutlaması, 

yaĢlılık kutlaması, düğün törenleri, cenaze törenleri ve sünnet törenidir (Rahman, 1996, s.96). 

Yapılan mülakatlar sonucu doğum günü kutlamasının genelde çocuklar ve gençler arasında 

yaygın olduğu görülmüĢtür. Bu kutlamalar sırasında doğum günü için hazırlanan pasta 

üzerindeki mumlar söndürüldükten sonra ikram ve hediyeleĢmeler olur. Daha sonra da müzik 

eĢliğinde eğlenilir.  

                                                 
5 Gelinin kaynanadan güçlü olması için kucağına çocuk verilmesine yörede “kaĢık kırma” denmektedir. 
6 Düğünden 1 hafta sonra gidildiği için yedilik denmektedir. 
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Doğum gününde yeni yaĢının hayırlara vesile olması için ender de olsa mevlit 

okutanların olduğu bilgisine ulaĢılmıĢtır
7
. 

Sünnet 

Sünnet töreniyle ilgili olarak yapılan gözlem ve mülakatlar sonucunda çok farklı bir 

uygulama ile karĢılaĢılmamıĢ ve Anadolu‟nun her yerindeki uygulamalar görülmüĢtür. 1 gün 

önceden çalgılı eğlence yapılır. Ertesi günü sünnet olacak çocuk arabalarla konvoy yapılarak 

gezdirilir, mevlit okutulur ve ardından da sünnet olayı gerçekleĢir.  

Günümüzde rastlanmamakla ve dini açıdan da bir geçerliliği bulunmamakla birlikte, 

eskiden sünnet olan çocuğun, kirvesinin kızlarıyla evlenmediği bilgisine ulaĢılmıĢtır
8
. 

Asker Uğurlama ve KarĢılama 

Asker uğurlarken “asker düğünü” yapılır
9
. Bu düğünde eğlence olur ve havai fiĢekler 

atılır. Asker uğurlamaya eli boĢ gidilmez; hediye (iç çamaĢırı, çorap, para) götürülür
10

. Askere 

gidecek delikanlıyı arkadaĢları konvoy oluĢturarak ilçede tur attırır. Terhis olup evine 

döndükten sonra da evde ya da camide mevlit okunur. 

Askere gidene kına yakılır, sünnet inancından dolayıdır
11

 ve zamanla da gelenek hâline 

gelmiĢtir. Ancak yapılan mülakat ve gözlemler sonucunda Espiye‟de askere gidene kına yakma 

âdetinin günümüzde terk edildiği görülmüĢtür.  

Hıdrellez 

Dünyanın dönmesi mevsimleri, mevsimler tabiatı, tabiat da yaĢam tarzını ve kültürü 

biçimlendirir. YaĢam tarzı ve kültür de grubun ve topluluğun eğlence dünyasını Ģekillendirir. Bu 

büyülü devir, yaĢam denilen sürecin tek kaynağıdır. Devrin durması yaĢamın yok olması 

demektir. Ġnsanoğlu bu dönüĢü herhangi bir araca gerek duymadan ancak tabiatta gözleyebilir. 

Bu dönüĢün keĢfedilmediği dönemlerde de, günümüzde de bu duygu insanoğlunu 

heyecanlandırmıĢtır. ĠĢte tabiatın yeniden canlanıĢı ve dolayısıyla hayvansal ve bitkisel 

bereketin yeniden temini Türk kültüründe Hıdrellez gibi çeĢitli törenlerle kutlanmaktadır. 

Gerçekte, insanoğlu Hıdrellez törenlerinde, kendi yaĢamının mutlu ve sıkıntısız bir Ģekilde 

devamı için gerekli olan ortamın yeniden gelmesini kutlamaktadır. Hıdrellez‟de yaĢlılar yeni bir 

yıla eriĢmenin, yetiĢkinler geçimleri için gerekli olan hayvansal, bitkisel bolluk ve berekete 

kavuĢmanın, gençler ve çocuklar da eğlenmenin tadını çıkarırlar. 

 Türkler, bu doğal sebebi, din değiĢtirmenin de etkisiyle Hızır veya Ġlyas gibi dinî veya 

hayalî Ģahsiyetler etrafında yarattığı efsanelerle süsleme, kutsama ve algılama yolunu seçmiĢtir. 

Hıdrellez adı sosyo-kültürel bir sembol hâlini almıĢtır. Böylece pratiklerde ifade edilen 

                                                 
7 Kaynak KiĢi: Mustafa Elmas, cami imam hatibi 
8 Benzer uygulama için bakınız (ġahhüseyinoğlu, Nedim, 2000, 118). 
9 Kaynak KiĢi: Rahime Pir, emekli banka memuru 
10 Kaynak KiĢiler: Nahide Bekar, ev hanımı; Emine NakıĢoğlu sınıf öğretmeni 
11 Kaynak KiĢi: Mehmet Yazıcı, Espiye Müftüsü 
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dileklerin kabulü için sihrî-dinî bir zemin yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. Diğer bir deyiĢle 

Müslümanlığın kabul etmediği eski Türk yaĢamının ve dolayısıyla inanç sisteminin dinî-büyüsel 

pratiklerine Ġslamî renkler verilmiĢtir. Nitekim Kur‟an-ı Kerim‟de ve hadislerde baharın 

kutlanmasıyla ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır (Özdemir, 1999, s.33). 

 AraĢtırma alanında rastlanan Hıdrellez ile ilgili kutlamalar Ģu Ģekildedir: Sabah erken 

kalkılır. Dere varsa derenin karĢı tarafına, kuĢlar için, “eğrice büğrüce kurdun kuşun yemini 

ekiyorum” deyip, mısır, kabak ve fasulye tohumu karıĢtırılıp ekilir. Kayıklarla denize açılanır. 

Kötülüklerin dıĢarıda kalması amacıyla, Hıdrellezde ekilen tohumlar düzgün sıra ile değil de zig 

zaglı olarak ekilir. Hıdrellez‟de dal kesenin, o yıl çocuğu olursa sakat doğacağına inanılır (Çelik 

ve Gürsoy, 2007, s.215).  

 Hıdrellez‟de insanlar dilek tutarlar ve tuttukları dileğin resmini bir kâğıda çizip (ev, 

araba, çocuk gibi) bu kâğıdı ya gül ağacının dalına bağlarlar ya da gül ağacının dibini kazarak 

bu kâğıdı oraya gömerler. Kaynak kiĢilerden biri, bir arkadaĢının çocuğunun olmadığını ve 

Hıdrellez‟de bir kâğıda çocuk resmi çizip bu kâğıdı gül ağacının dalına astığını ve aynı yıl da 

hamile kalıp çocuk sahibi olduğunu dile getirmiĢtir
12

.   

Sonuç 

ÇeĢitli vesilelerle verilen ve herkese açık olan büyük ziyafetlere toy adı verilir. Toy 

kelimesi Türkçe “doymak” fiilinin köküdür. Toy‟a “Ģölen” veya “hân-ı yağma” da denmiĢtir. 

“Hân” Farsça‟da “yemek” demektir. Bu gelenek daha çok Yağma Türklerinde görüldüğü için 

onların adı ile anılmıĢtır (Koca, 2000, s.206). Espiye‟de de her türlü cemiyette asıl olan 

yemektir (baklava, börek, helva gibi). Helva özellikle cenaze evinde kokusu için kavrulup ikram 

edilir
13

. Ne türden olursa olsun kutlama düzenleyen aile bunu yemekli yapar; hacı adaylarını ve 

askerleri uğurlamaya gidenler ise ziyarete gittikleri eve yardım amaçlı yiyecek içecek (ekmek, 

kola, çay, Ģeker, bisküvi gibi) götürürler. Çünkü söz konusu aileyi özel durumlarından dolayı 

ziyaret edenler fazlalaĢtığı için, evlerine gelen ziyaretçilere ikram etmeleri sebebiyle yiyecek 

içecek türünden hediye götürülür. 

Eski Türk bayramlarının en önemli kısmını eğlenceler oluĢturuyordu. Zira Türkler, 

hayata bağlı, hayatı seven, gülmekten ve eğlenmekten hoĢlanan, son derece canlı, dinamik, 

hareketli, dıĢa dönük bir karakter yapısına sahip idiler (Koca, 2000, s.124). Kutlama 

törenlerinde, Ġslamiyet‟in kabulünden sonra yeni dinin normlarına göre biçim değiĢtirse de 

eğlence kültürü devam edegelmiĢtir. Öyle ki tamamen din temelli olan erkek çocuğun sünnet 

merasiminde de eğlence ve mevlit okutma bir arada olmaktadır.  

                                                 
12 Kaynak KiĢi: Tülay Öksüz, ev hanımı 
13 Kaynak KiĢi: Mehmet Topan, Tarih öğretmeni. Atalar Kültü ile ilgili olduğunu dile getirmiĢtir. 
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 Endüstri toplumunun gerçekleĢme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değiĢmelerin 

sonucu olarak dinî düĢünce, uygulama, inanç ve kurallar toplumsal anlam ve önemini eskiye 

oranla yitirmiĢtir (Cevizci, 2002, s.327). Bir yandan toplumsal pratiklerde dinî unsurların geç 

değiĢmesi, öte yandan endüstrileĢmeyle birlikte sekülerleĢme, insanları gündelik yaĢam 

biçimlerinde ve çeĢitli türden kutlamalarında ikisini bir arada uygulamaya itmiĢtir. Sonuç olarak 

da gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru olan farklı sebeplerle ve farklı biçimlerde yapılan 

kutlamalarda, kutsal olan ve profan olanın sentezi ortaya çıkmıĢtır. 
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Pervâne Muineddin’in Kayseri’deki ĠnĢa Faaliyeti ve  

Ahilerin Tasfiye Sürecine Dair 

Ahmet AKġĠT  

 

Özet 
Bu makalede Pervâne Muineddin‟in Kayseri‟de inĢa ettirdiği medrese ve mescidden hareketle 

inĢa faaliyeti ile siyasî geliĢmeler arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır. Pervâne‟nin yaptırdığı eserler onun hayrî 

duygularıyla açıklanabilir ise de, yapıların siyasî ve sosyal bir projeyle ilgili olduğu anlaĢılmaktadır. Ġki 

aĢamalı bu projeyi Ahilerin tasfiyesi ve onların yerine Mevlevîlerin hâkim kılınması Ģeklinde ifade etmek 

mümkündür. Projenin ilk safhasının Ahi Evren‟in ölümüyle bir ölçüde gerçekleĢtiği bilinmektedir. 

Pervâne ve onunla birlikte hareket eden devlet adamlarının bu hadiseden hemen sonra Ahilerin etkili 

oldukları Ģehirlerde vakıf kurumundan yararlanmak suretiyle Mevlevîleri etkili kılmaya çalıĢtıkları 

görülmektedir. Pervâne‟nin Kayseri‟de inĢa ettirdiği eserler de bu projeyle ilgili görünmektedir. 

Medresenin Ģehrin fiziki dokusundaki yeri, büyük bir törenle açılması ve Sultan Veled‟in mescidde 

yapmıĢ olduğu konuĢmalar projenin ikinci safhasına ıĢık tutmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kayseri, Selçuk, Ahi Evren, Pervâne Muineddin  

 

Pervâne Muineddin’s Constructional Activities in Kayseri And 

Liquidation Process Of Ahi Community 
 

Abstract 

This article focuses on the relationship between constructions of moslem theological schools and mosques 

built by Pervâne Muineddin in Kayseri and political activities during that period. It is understood that the 

works made by Pervâne are related to political and social projects rather than his feelings of the good. It is 

possible to express that it was aimed to liquidate Ahi Community and replace Mevlevi Community to 

thier place with  this two-stage project. The first phase of the project was occured to some extent after Ahi 

Evren's death. After this event, Pervâne and statesmen acting with him tried to Mevlevi Community 

effective by utilizing the foundations. It seems that the construction built by Pervâne in Kayseri are 

related to this project. The construction‟s physical configuration in the city,  holding a great opening 

ceremony for it and Sultan Veled‟s speeches made in the mosque shed light on the second phase of the 

project.  

Key Words: Kayseri, Selçuk, Ahi Evren, Pervâne Muineddin 

 

GiriĢ 

Ġslam dünyasında halkın merkezi hükümet tarafından temin edilemeyen ihtiyaçları 

vakıflar vasıtasıyla karĢılanmaktaydı. Vakıfların kuruluĢunda pek çok faktörün etkili olduğu; 

banilerin kimi zaman hayrî duygularla, kimi zaman ekonomik endiĢelerle, kimi zaman da siyasî 

geliĢmeler sebebiyle vakıf tesis ettikleri görülmektedir (Yediyıldız, 1993, s.159-172; Yüksel, 

2006, s.309-325). Ahi Evren‟in ölümünden sonra vuku bulan hadiseler Selçuklular devrinde 

vakıf ile siyasî geliĢmeler arasındaki iliĢkinin anlaĢılması bakımından oldukça önemlidir. 

Bilindiği üzere Mecdüddin Ġshak‟ın daveti üzerine Anadolu‟ya gelen (1205) Ahi Evren burada 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 

 

http://tureng.com/search/moslem%20theological%20school
http://tureng.com/search/ahi%20community
http://tureng.com/search/configuration
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ilk olarak Kayseri‟ye yerleĢmiĢ ve çevresinde büyük bir taraftar kitlesi oluĢturmuĢtu. Bu yıllarda 

devrin sultanları tarafından da desteklenen Ahiler II. Gıyaseddin Keyhüsrev devrinde 

konumlarını kaybetmiĢlerdi. Adı geçen sultan zamanında beĢ yıl tutuklanan Ahi Evren, Medh-i 

fakr u zemm-i dünya isimli eserinde devrin yöneticilerinden Ģikâyet etmekte, hiç bir suçu ve 

günahı olmadığı halde zulüm gördüğünü anlatmaktadır. Onun KırĢehir‟e yerleĢtikten sonra da 

Anadolu‟da vuku bulan hadiselerle ilgilendiği; II. Ġzzeddin Keykâvus ile IV. Rükneddin Kılıç 

Arslan arasındaki iktidar mücadelesinde Ġzzeddin‟in yanında yer aldığı ve halkı Pervâne‟nin 

kontrolündeki hükümete karĢı isyana teĢvik ettiği bilinmektedir (Bayram, 1991, s.53, s.82-85, 

s.87, s.115).  

1262 yılında Ahi Evren ve arkadaĢlarını öldürten (Bayram, 1982, s.21-35) devlet 

adamlarının bu hadiseden hemen sonra Ahilerin ellerindeki tekke ve zaviyelere el koydukları 

veya onların etkili oldukları Ģehirlerde
1
 vakıf kurdukları dikkat çekmektedir. Eflâkî (1987, II, 

s.133-135), Ahi Evren‟in ölümünden sonra Tâceddin Mûtez‟in Konya‟daki bir tekkeyi 

Ahilerden alarak Çelebi Hüsameddin‟e devretmeye çalıĢtığını, ancak Ahi Ahmed‟in posta 

oturma töreni için tekkeye gelenleri “Ben bu adamı bu havalide şeyhliğe kabul etmiyorum” 

diyerek kovduğunu bildirmektedir. Bu hadise yanında adı geçen emirin Aksaray‟da inĢa 

ettirdiği medresenin müderrisliği için Mevlânâ‟dan ġerefeddin isimli bir müderrisi (Eflâkî, 

1986, I, s.180-181) istemesi de devlet adamlarıyla Mevlevîler arasındaki iliĢkiyi göstermektedir. 

Mevlevîlerin KırĢehir‟de de yine devletin desteği sayesinde faaliyette bulunacakları bir ortama 

kavuĢtukları görülmektedir. Hadiselerin seyrinden Ahi Evren hayatta iken KırĢehir‟de faaliyette 

bulunamayan
2
 Mevlevîlerin Cacaoğlu Nureddin‟in müdahalesi sayesinde Ģehre nüfuz ettikleri 

ve bir süre sonra burada da zaviye
3
 kurabilecek bir güce eriĢtikleri anlaĢılmaktadır. Mevlevîlerin 

devlet adamları tarafından himaye edilmesi (Ocak, 1996, s.17-22) onlarla emirler arasındaki 

Ģeyh-mürid
4
 iliĢkisinden hareketle açıklanabilirse de, Ahi Ahmed vb Ģahısların bu durum 

karĢısında göstermiĢ oldukları tepkilerden, meselenin siyasî ve toplumsal bir yönünün olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

Pervâne Bey Medresesi ve AçılıĢ Töreni 

Ahilerin tasfiye sürecinde asıl üzerinde durulması gereken kiĢi Pervâne Muineddin 

Süleyman‟dır. Aksarayî‟nin anlatımından hemen her Ģeyin 1262-1277 yılları arasında yaklaĢık 

on beĢ yıl ülkenin yönetiminde söz sahibi olan (Kaymaz, 1970) Pervâne tarafından planlandığı 

                                                 
1 Selçuklu Ģehirlerindeki farklı fikri ve siyasî oluĢumlar için bkz. Bayram, 1994: 79-92 
2 Eflâkî, Mecdeddin Çağa ismindeki bir Mevlevî Ģeyhinin KırĢehir‟den bazı gençleri alarak Konya‟ya götürdüğünü ve 

onları Mevlânâ‟ya intisab ettirdiğini (Eflâkî 1986: I, 286), rivayet etmektedir ki, bu hadiseler Ahi Evren‟den önceki 

dönemle ilgili olmalıdır. 
3 Sultan Veled‟in halifelerinden ġeyh Süleyman-ı Türkmânî‟nin KırĢehir‟de kurduğu zâviye için bkz. ġahin, 1985: 

57-63 
4 Pervâne Muineddin, Taceddin Mutez ve Cacaoğlu Nureddin Mevlânâ‟nın müridlerinden idiler. Eflâkî‟nin eserinde 

bu emirler ile Mevlânâ arasındaki iliĢkilere dair pek çok anekdot bulunmaktadır.  
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ve yürürlüğe konduğu anlaĢılmaktadır. Aksarayî (2000, s.75), onun mevkii ve gücü hakkında 

bilgi verirken “Hepsinin üzerinde önemli önemsiz işlerde görüş sahibi Pervâne idi. Bütün devlet 

erkânının emel ve arzularının müracaat yeri, onun yüksek huzuru idi” demektedir. Pervâne‟nin 

Kayseri‟de bir medrese ve mescid inĢa ettirdiği bilinmektedir. 1273‟lerde inĢa edildiği tahmin 

edilen bu yapılar günümüze kadar gelememiĢtir (Çayırdağ, 1997, s.225-232; DenktaĢ, 2007, 

s.84-87). Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Pervâne‟nin Kayseri‟de inĢa ettirdiği eserleri de 

Ahi Evren‟in ölümünden sonra vuku bulan geliĢmelerden bağımsız olarak ele alıp incelemek 

mümkün değildir. Adı geçen emirler gibi Pervâne‟nin de bu vakıf eserler vasıtasıyla Ģehre nüfuz 

ederek
5
 Ahilerin merkezi sayılabilecek bir Ģehirde hem kendi iktidarını hem de Mevlevîliği 

hâkim kılmaya çalıĢtığı görülmektedir.  

Bu duruma iĢaret eden ilk husus medresenin büyük bir tören ile açılmasıdır. Eflâkî 

(1987, II, s.160), Pervâne‟nin dünyanın her tarafına haberciler göndererek pek çok kiĢiyi 

Kayseri‟ye davet ettiğini bildirmektedir. Pervâne‟nin daveti üzerine Kayseri‟ye gelen kiĢileri 

“bilginler”, “faziletli kişiler”, “şeyhler” ve “hâkimler” Ģeklinde tanıtan Eflâkî, bunların sayısı 

hakkında herhangi bir bilgi vermemekte ise de, törenden sonra misafirlere dağıtılan 

hediyelerden Kayseri‟de büyük bir grubun toplandığı anlaĢılmaktadır
6
. Anadolu‟nun hemen her 

yerinden Kayseri‟ye gelen bu grubun esas itibariyle Mevlevîlerden teĢekkül ettiğini tahmin 

etmek zor değildir. Pervâne‟nin bir medresenin açılıĢını vesile ederek Anadolu‟nun en buhranlı 

yıllarında Mevlevîleri Kayseri‟de toplaması ve törenin adeta bir gövde gösterisine 

dönüĢtürülmesi bunun Ahilere karĢı bir hareket olduğunu düĢündürmektedir. 

Sultan Veled’in Medrese ve Mescidde Yaptığı KonuĢma 

Büyük bir grubun toplanması yanında dikkat çeken bir diğer husus da Sultan Veled‟in 

Kayseri‟ye davet edilmesidir. Pervâne‟nin daveti üzerine Kayseri‟ye gelen Sultan Veled 

medrese ve mescidde halka hitap etmiĢtir. Ahilere muhalif bir kiĢinin Kayseri‟ye davet edilerek 

burada konuĢma yaptırılması Ahilerin tasfiyesiyle ilgili görünmektedir. Medresenin açılıĢı 

hakkında bilgi veren Eflâkî (1987, II, s.160), baĢ köĢeye oturan Sultan Veled‟in konuĢması 

karĢısında herkesin ona hayran kaldığını hiç kimsenin onun sözleri karĢısında “nasıl?” ve 

“niçin?” diye sormaya mecalinin kalmadığını bildirmektedir. Adı geçen müellif (1987, II, 

s.161), halkın isteği üzerine Cuma günü mescidde bir konuĢma daha yapan Sultan Veled‟in 

hutbeyi “Şeyhim, imanım, kıblem, kuvvetim, seyyidim, senedim, mutemedim, cesedimde 

ruhumun mekânı, bu günümün ve yarınımın zahiresi, gerçeği arayanların olgunlarının sultanı, 

                                                 
5 Kayseri Mevlevîlerin uzun süre nüfuz edemedikleri bir Ģehirdi. Seyyid Burhaneddin Anadolu‟ya geldikten bir süre 

sonra Kayseri‟ye yerleĢmek istemiĢ ancak Mevlânâ hocasının bu isteğine karĢı çıkmıĢtı. Mevlevî kaynakları, 

Seyyid Burhaneddin‟in Konya‟dan ayrılarak Kayseri‟ye gitmesini ve Mevlânâ‟nın buna karĢı çıkıĢını bir takım 

sebeplerle açıklamakta iseler de, bunun Ahilerle Mevlevîler arasındaki problemlerle ilgili olduğu aĢikârdır (AkĢit, 

2004: 1-8). Kayseri‟deki Mevlevîler için bkz. Çayırdağ, 2000: 101-113 
6 Eflâkî, Pervâne‟nin o gün Rum‟un bilginlerine, Ģeyhlerine ve fütüvvetdarlarına dört yüz at, katır ve birçok elbise 

hediye ettiğini bildirmektedir. Bkz. Eflâkî 1987: II, 162 
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hak yolunun erleri arasında Tanrı‟nın sırrı, efendim ve sığınağım babam, Hakkın ve dinîn celâli 

(Celâleddin)” diyerek bitirdiğini, Pervâne‟nin de onun elini öperek “O mübarek hanedana saygı 

göstermek, bütün mümin erkek ve kadınlara vâcib olan şeyler cümlesindendir” Ģeklinde karĢılık 

verdiğini bildirmektedir
7
.  

Sultan Veled ile Pervâne‟nin bu sözlerinden Ģehirdeki Mevlevîlerin
8
 memnun kaldığı 

aĢikâr ise de, Ahilerin buna karĢı çıktıkları görülmektedir. Eflâkî (1987, II, s.161-162), Sultan 

Veled‟in konuĢmasından hemen sonra kıskanç Ģeyhlerin, Pervâne‟ye “Bugün Mevlânâ 

Bahâeddin‟i büyük bir dehşet kapladı. Gerektiği gibi konuşmadı” diye Sultan Veled‟in 

aleyhinde bulunduklarını, yine o topluluktan bir kiĢinin de Mevlânâ hazretleri, riyazetten dolayı 

sarı benizli idi. Sultan Veled ise kırmızı yüzlüdür. Bunun sebebi nedir diye Pervâne‟ye 

sorduklarını bildirmektedir. Eflâkî, Sultan Veled‟e karĢı gösterilen bu tepkiyi bazı Ģeyhlerin 

kıskançlıkları Ģeklinde açıklamaya çalıĢmakta ise de, bunun toplumsal tabanı olan bir hareket 

olduğu yine onun muhaliflerden bahsederken “o topluluktan” biri Ģeklinde bir tarif yapmasından 

anlaĢılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, Sultan Veled‟i eleĢtiren kiĢiler Ahilerdir. 

Ahilerin esas itibariyle Pervâne‟nin “O mübarek hanedana saygı göstermek, bütün mümin erkek 

ve kadınlara vâcib olan şeyler cümlesindendir” cümlesiyle ifade edilen dünya görüĢüne, bir 

diğer ifadeyle Mevlevîliğin devlet eliyle empoze edilmesine karĢı çıktıkları anlaĢılmaktadır.  

Pervâne Bey’in ĠnĢa Ettirdiği Medrese ve Mescidin ġehrin Fiziki Doksundaki Yeri 

Pervâne‟nin inĢa ettirdiği medrese Ģehrin merkezinde; Kazancılar içerisinde eski 

Bakırcılar ÇarĢısı olarak bilinen yerde bulunuyordu
9
. Yukarıda nakledilen konuĢmalar ve 

törenin gövde gösterisine dönüĢtürülmesi yanında medrese ve mescidin yeri de Ģehirde yeni bir 

dönemin baĢladığını teyid etmektedir. Mescid ve medreseden önceki bütün eserler Ģehrin 

geliĢmesine paralel olarak merkezden dıĢa doğru inĢa edilirken, 1273 tarihli bu yapıların 

merkezde inĢa edilmesi, yapılaĢmanın en yoğun olduğu bir yerde mescid ve medrese için bir 

alan oluĢturulması, bu yapıların aslî fonksiyonlarından ziyade, halka verilecek mesaj ile ilgili 

görünmektedir. Kayseri‟nin fiziki dokusundan anlaĢıldığına göre, Ģehrin bu kesiminde bir 

medrese ve mescid inĢa edilmesini gerekli kılabilecek herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir. 

Pervâne, bu eserleri Ģehrin fiziki dokusuna nüfuz ederek iktidarını sembolize etmek ve bu yolla 

halka Ahilerin tasfiyesine dair mesaj verebilmek için merkezde inĢa ettirmiĢtir. Çünkü Ģehirlerin 

merkezinde inĢa edilen bu tür eserler “günlük yaşam için gerekli alt yapıyı sağlarken aynı 

zamanda da yapıların arkasına gizlenmiş bir toplumsal düzen ile onun belirlediği ilişkiler ağını 

                                                 
7 Kayseri‟de olduğu gibi Pervâne‟nin Tokat‟taki zaviyesinde de Fahreddin Iraki Mevlânâ‟nın büyüklüğünden 

bahsediyordu (Yüksel, 1996: 61). 
8 Sultan Veled Divanı‟nda Kayseri‟deki Mevlevîlerden övgüyle bahsetmektedir. Bkz. Çayırdağ, 2000: 105-106 
9 Medresenin kalıntıları Kayseri KapalıçarĢısı‟nda 1988 yılında yapılan restorasyon çalıĢmasında ortaya çıkarılmıĢtır. 

Bkz. Çayırdağ, 1997: 225-232; Çayırdağ, 1998: 721; Hovardaoğlu, 2006: 421-423 
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da yansıtmakta ve bu olgu da bireysel boyutta kentli tarafından da dolaylı olarak 

algılanmaktaydı” (YeniĢerlioğlu, 1999, s.19)
10

. 

Sonuç olarak, imar ve inĢa faaliyetlerini siyasî hadiselerden bağımsız olarak ele alıp 

incelemek mümkün değildir. Pervâne Muineddin baĢta olmak üzere, Taceddin Mutez ve 

Cacaoğlu Nureddin‟in kurmuĢ olduğu vakıflar ile siyasî geliĢmeler arasında da bir iliĢki söz 

konusudur. Ahi Evren ve arkadaĢlarını ortadan kaldırmak suretiyle devrin en önemli 

muhalifinden kurtulan bu emirlerin Ahilerin güçlü oldukları Ģehirlere nüfuz edebilmek için 

vakıf tesis ettikleri görülmektedir. Pervâne Muineddin‟in Kayseri‟de inĢa ettirdiği mescid ve 

medreseyi de bu proje kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. ġehrin merkezinde inĢa 

olunan bu eserler Pervâne‟nin iktidarını ve Mevlevîliği, dolayısıyla Ģehirde yeni bir dönemin 

baĢladığını sembolize etmektedir.  

Kaynakça 

Aksarayî (2000). Müsâmeretü‟l-Ahbâr. Çev.: Mürsel Öztürk, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

AkĢit, A. (2004). Mevlevî Yazarların Seyyid Burhaneddin‟in Kayseri‟ye GidiĢi Hakkındaki Rivayetlerine Dair. Tarih  

İncelemeleri Dergisi, XIX/1, 1-8. 

Bayram, M. (1982). Ahi Evren‟in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti. Ankara: II. Milletlerarası Türk Folklor  

Kongresi Bildirileri, 21-35. 

Bayram, M. (1991). Ahi Evren ve Ahi TeĢkilatının KuruluĢu. Konya. 

Bayram, M. (1994). Selçuklular Zamanında Anadolu‟da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel Yapılanma ve  

Siyasî Boyutları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 79-92. 

Çayırdağ, M. (1996). Kayseri Mevlevihanesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 91-95. 

Çayırdağ, M. (1997). Kayseri'de Pervâne Bey Medresesi. Vakıflar Dergisi, XXVI, 225-232. 

Çayırdağ, M. (1998). Kayseri‟de Zamanımıza Kadar GelememiĢ Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar. Ankara: IX. Türk  

Tarih Kongresi (21-25 Eylül 1981), Cilt II, 717-728. 

Çayırdağ, M. (2000). Seyyid Burhaneddin‟den Sonra Kayseri‟de Mevlevîlik. Kayseri: III. Kayseri ve Yöresi Tarih  

Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000), 101-113. 

DenktaĢ, M. (2007). Kayseride Yıkılan Anıtlarımız. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. 

Eflâkî (1987). Ariflerin Menkıbeleri. Çev.: Tahsin Yazıcı, Cilt I-II, Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 

Hovardaoğlu, S. Ç. (2006). Pervâne Bey Medresesi Olarak Adlandırılan Yapının ve Kayseri KapalıçarĢısı‟nın  

Korunması Yönünde Alınan Kararlar ve Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Sayı 21, 419-439. 

Kaymaz, N. (1970). Pervâne Mu'inü'd-Din Süleyman. Ankara: AÜDTCF Yayınları. 

Ocak, A. Y. (1996). Türkiye Tarihinde Merkezi Ġktidar ve Mevleviler (XIII-XVIII. Yüzyıllar) Meselesine Kısa Bir  

BakıĢ. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 17-22. 

Özbek, Y. (2008). Ġdeolojinin ĠnĢası: 15-16. Yüzyıl Osmanlı Selatin Camileri. Belleten, LXXII/264, 535-566. 

ġahin, Ġ. (1985). ġeyh Süleyman-ı Türkmani Zâviyesinin Vakıflarına Dair. Ankara: XX. Ahilik Bayramı Kongresi  

Tebliğleri (1 Eylül 1984), 57-63. 

Temir, A. (1989). KırĢehir Emiri Caca Oğlu Nur el Din‟in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi. Ankara: Türk  

Tarih Kurumu. 

                                                 
10 Ayrıca bkz. Özbek, 2008: 535-566 



 78 

 

Yediyldız, B. (1993). Vakıf. İA, XII/2, 153-172. 

YeniĢehirlioğlu, F. Ç. (1999). Saltanat Ġdeolojisi ve Osmanlı Sanatı. Osmanlı, Cilt 9, 17-22. 

Yüksel, H. (1996). Tokat Mevlevîhanesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 61-68. 

Yüksel, H. (2006). Anadolu Selçukluları‟nda Vakıflar. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı,  

Ankara, 309-325. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

Osmanlı Devletini ÇöküĢe Götüren Süreç: 

“Ġstikrazlar Ve Düyun-u Umumiye Ġdaresinin Kurulması”  

 

Nazım KURUCA  

 

Özet 

 Osmanlı Devleti‟nin çöküĢünü hızlandıran hadiselerin baĢında mali olayların geldiği ifade 

edilmektedir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütçe açığını kapatmak için dıĢ borç yoluna 

gidilmiĢtir. Kırım SavaĢı‟nın ardından yaĢanan iktisadî geliĢmelerin ıĢığında Büyük Britanya ve 

Fransa‟dan dıĢ borç alınmaya baĢlanmıĢtır.  

 19. yüzyıl öncesinde yaĢanan bütçe açıklarının kapatılması için daha çok iç borçlanma tercih 

edilmekte idi. Ancak bütçe açıklarının artması ve devlet gelirlerinin de azalması neticesinde iç borçlanma 

bu açıkları kapatmak için yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. 1854 yılından itibaren baĢlayan dıĢ borçlanma 

süreci, 1881 yılına gelindiğinde içinden çıkılmaz bir hal almıĢtır. YaklaĢık 27 yıllık bir süreç içinde 

devletin önemli gelir kalemleri yabancıların eline geçmiĢtir.  

 Düyun-ı Umumiye Ġdaresi‟nin kurulmasından itibaren belirli gelir kaynakları tamamen yabancı 

devletler tarafından kontrol edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu arada ihtiyaç duyulan malî kaynaklar ise yine dıĢ 

borçlanma sayesinde temin edilmeye çalıĢılmıĢtır. Osmanlı Devleti askerî ve siyasî alanda olmasa bile, 

1881 yılından itibaren malî alanda tasfiye edilmeye baĢlandığını söylemek kuvvetle muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, DıĢ Borçlar, Düyun-ı Umumiye Ġdaresi, 19. Yüzyıl, Fransa, Büyük 

Britanya. 
 

Process Leading to Collapse of The Ottoman Empire 

“Establishment of istikrazlar and Düyun-u Umumiye Administration” 
 

Abstract 

 It is stated that financial issues were one of the most important factors that caused the collapse of 

the Ottoman Empire. It was applied to foreign debt  to compensate the budget deficit, particularly in the 

second half of the 19th century. In the light of the economic developments after the Crimean War, solid 

cash was borrowed from from the Kingdom of Great Britain and France as an external debt.  

 Before the 19th century, budget deficits was compensated from mostly internal debt. However, 

increase in the budget deficits and decrease in government‟s revenues could not  respond to  budget 

deficits. External debt process started from 1854 has become inextricable by the year 1881. Important 

revenue of the state has passed into the hands of foreigners within a period of approximately 27 years.  

 Beginning from the establishment of Düyun-u umumiye administration, specific revenue sources 

began to be completely controlled by foreign governments. Meanwhile, financial resources that are 

needed were tried to be supplied through external borrowing. It is likely to say that Ottoman Empire was 

liquidated in the financial field since 1881 even if not in the military and political field.  

 Key Words: Ottoman State, external debts, Düyun-u umumiye Düyun-u umumiye 

administration, 19th century, France, Great Britain. 
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zayıflaması, yabancıların ve onların ülke içindeki gönüllü temsilcilerinin iktisadî, sosyal ve 

siyasî hayat üzerindeki etkilerinin fazlalaĢması olduğu ifade edilmektedir (KurmuĢ, 1982, s.18). 
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Osmanlı Devleti‟nin bulunduğu coğrafya uzun yıllar dünya ticaretinin merkezi ve tüccarların 

buluĢma yeri olarak kullanılmıĢtır. 16. yüzyılın sonlarında dünya ticaretinin Akdeniz 

limanlarının dıĢına kayması, fetihler yoluyla sağlanan gelirlerin kesilmesi, yeni üretim biçimi 

olarak Ġngiltere ve Avrupa‟da geliĢen kapitalizmin sunduğu yeni olanaklar karĢısında Osmanlı 

pazarı bu yeni ürünlere açıldı (Irmak, 1992, s.17). Bu geliĢmeler neticesinde, Osmanlı maliyesi, 

16. yüzyıldan baĢlayarak sürekli ve artan bir çöküntüye sahne olmuĢ ve bu durum 19. yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde çıkılmaz bir hal almaya baĢlamıĢ idi (Aydın, 1993, s.109). 

Bu arada, 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti, malî sorunlarının yanı sıra önemli 

bir askerî sorunlarla da karĢı karĢıya kalmıĢtı. Mevcut birliklerin niteliği artık, yeni fetihler 

yapmak Ģöyle dursun, imparatorluğu ayakta tutup, savunmaya bile yetecek durumda değildi 

(Cezar, 1986, s. 244). 19. yüzyılda, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda toplumsal ve yapısal dönüĢümü, 

kapsamlı bir arazi yasası veya eyalet yasası gibi yasalarla bir anda tersine çevrilemeyecek, 

yönlendirilemeyecek veya örgütlenemeyecek aĢamaya gelmiĢ, en önemlisi ise, Osmanlı 

Devleti‟nin teĢkilât yapısı artık toplumunda tek iktidar kaynağı olmaktan çıkmıĢ idi (Kasaba, 

1988, s. 53). 

Avrupa ticaret sermayesi, 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ekonomisine nüfuz ederken, 

hem Osmanlı tüccarlarını hem de mültezimleri aracı ve mal tedarikçisi olarak kendi hizmet 

ağına katmıĢ görünmektedir (Kıray, 1995, s. 80). Gayr-i müslim tebaanın yabancı devletlerin 

himayesine sığınarak ticaret yapmaları hususunda PadiĢah II. Mahmud oldukça hassas 

davranıyordu (BağıĢ, 1983, s.90). Bu tüccar grubu bir nevi yabancı devletlerin temsilcileri gibi 

davranıĢ gösteriyorlardı. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda öteden beri ihraç edilecek mallar, Osmanlı 

tüccarı tarafından iskele Ģehrine getirilir, yabancı tüccar tarafından buradan satın alındıktan 

sonra gümrük resmi ödenerek ihraç olunurdu. Ancak, 18. asrın sonlarından itibaren Avrupalı 

tüccarlar, aradaki mutavassıtları çıkarıp malı istihsal edildiği bölgede satın aldıkları takdirde 

kârlarının daha fazla olacağı düĢüncesiyle memleket dâhiline nüfuz etmeğe baĢladılar 

(Kütükoğlu, 1976, s.4). 19. yüzyılın baĢlarında Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ihracatında en 

önemli yeri ham maddeler almakta olduğundan, ham pamuk ve yün ihracatı dokunmuĢ kumaĢa 

oranla çok daha büyük bir yere sahipti. Bunun baĢlıca sebebi ise, mamul ihracat yapılan 

memleketlerde sanayiinin hızla ilerlemesi ve sadece hammadde iĢleyen büyük imalât 

merkezlerinin gittikçe geliĢmesi ve Osmanlı sanayiinin eski gücünün kalmaması olarak ifade 

edilmektedir (Sarıkoyuncu, 1992, s.94). 19. yüzyılda Avrupa‟da ciddi bir sanayileĢme olduğu 

gibi, sanayi için gerekli olan hammaddenin temini ise yeni arayıĢları da beraberinde getirmekte 

idi. Osmanlı Devleti, Tanzimat (1839) öncesi ve sonrasına rastlayan yıllarda, Batılı ülkelere 

kıyasla biraz geç de olsa, bir “sanayileşme hamlesi” yapmaya çalıĢmıĢ; ancak bu hamle onun bir 

sanayi toplumu haline dönüĢmesine yetmemiĢtir (Cezar, 1991, s.161). 
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19. yüzyıldaki imtiyazlar, daha öncekilerden kapsamları ve sınırlarının daha bilinçli bir 

Ģekilde saptanması ve ticarî hayata uygulanmasıyla diğerlerinden ayrılırlar (Okçuoğlu, 1999, 

s.498). 1838 yılında imzalanan ticaret antlaĢması, en az düzeyde de olsa, ülkede bazı reformlar 

gerçekleĢtirmeden uygulanamazdı. Mübadele alanında mutlaka liberalizmin uygulama alanına 

geçmesi, siyasal alanda da asgari bir liberalizmi gerektirmekteydi (Yerasimos, 1980,  s.336). Bu 

ticaret anlaĢması Osmanlı ülkesinde sadece ticarî faaliyetler üzerinde değil aynı zamanda siyasî 

ve hukukî alanda da kendisine hareket sahası yaratmak istemiĢtir.  

Tanzimat devlet adamları, 1856–1876 yılları arasında yalnız gelenekselleĢmiĢ bir iĢ 

haline gelmiĢ olan idarî alandaki suistimallerin kökünün kazınması için değil, aynı zamanda 

temsili yönetim ile yönetimde nihai sekülarizasyona temel oluĢturan Batı fikirlerinin 

benimsenmesi yönünde de çaba harcadı (Davidson, 1997, s.18). Tanzimat dönemi devlet 

adamları kötü planlanmıĢ malî merkezîleĢtirme teĢebbüsünde ve iç pazarların Avrupalılara 

açılmasında, neticeleri imparatorluk sisteminin çöküĢünden önce tam olarak asla 

düzeltilemeyecek iki önemli hataya, belki de kaçınılmaz olarak düĢtüler (Fınley, 1994, s.138). 

Bu hatalardan biri yabancı devletlere tanınan imtiyazlar gelmekte olup; bir diğeri de sosyal 

hayatı derinden etkileyecek olan Batı tarzı bir hukukî sistemin ülke içinde uygulamaya 

konulmak istenmesidir. 

Ġngilizler, Anadolu mahsulâtı üzerinde tatbik edilen yed-i vahidden baĢka, Mısır valisi 

Mehmed Ali PaĢa‟nın hemen bütün Mısır mahsulâtına teĢmil ettiği inhisar siteminin 

kaldırılmasını istemekte idiler (Kütükoğlu, 1974,  s. 86). Nihaî müzakereler, Hariciye Nazırı 

ReĢid PaĢa riyasetinde, BaĢvekâlet muavini M. Kani Bey ve Hariciye müsteĢarı Nuri Efendi‟nin 

iĢtiraki ile ReĢid PaĢa‟nın Balta Limanı‟ndaki yalısında gizli olarak yapıldı ve dıĢarı herhangi 

bir haber sızmaması için gayret gösterildi. Sultan Mahmud‟un evâhir-i Cemaziyülevvel 1254 

(12–16 Ağustos 1838) tarihli ve muahedenin Devletin Ģanına uygun suretle yapılmasına âmir 

fermanının sudûrunu müteakip, hazırlanan muahede 16 Ağustos‟ta ReĢit PaĢa ve Ponsonby 

taraflarından imza edilip müteakiben hükümdarın tasdikine sunuldu (Kütükoğlu, 1974,  s. 107-

108). 1838 Ticaret AntlaĢması‟nın meyvelerini bir an evvel toplamak hevesinde olan Düvel-i 

Muazzama ülkede reformların yapılmasından yana idi (Özcan, 1995, s.29). 

Balta Limanı Ticaret AntlaĢmasıyla önemli oranda imtiyaz sahibi olan Ġngiltere, 

üretimini ve dıĢ ticaretini geliĢtirebilmek amacıyla, Sanayi Devrimi‟nin baĢında olduğu gibi 19. 

yüzyılda da koruyucu bir gümrük politikasının ayakta tutmaya çalıĢmıĢtır (Kuyucuklu, 1982, 

s.87). Ticaretin hiçbir kısıtlamaya bağlı olmadan geliĢtirilmesini savunan Ġngiltere sanayi 

burjuvazisi, hücumlarını Levant ġirketine yöneltmekte de gecikmedi. ġirketin tekelci 

imtiyazının kaldırılması ve Osmanlı pazarının kendine güvenen herkese açık tutulması yolunda 

yoğun bir propaganda kampanyası baĢlatıldı (KurmuĢ, 1982, s.16). Ġngiliz pamuklularının 
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ucuzluk, renklerindeki parlaklık ve dayanıklılıklarıyla Kahire‟den Ġstanbul‟a kadar Osmanlı 

pazarında “prodigious demand” bulduğu ve ticaretin Ġngiltere için son derece önemli olduğu 

kaydedilmektedir (Ġnalcık, 1996, s.305). 

Bunu takip eden yıllarda Fransa ile 6 Nisan 1839‟da, 18 Mayıs 1839‟da Hansa 

Ģehirleriyle (Lubecek, Bremen, Hamburg), 2 Eylül 1839‟da Sardunya, 31 Ocak 1940‟da Ġsveç 

ve Norveç, 2 Mart 1840‟da Ġspanya, 14 Mart 1840‟da Hollanda, 30 Nisan 1840‟da Belçika, 22 

Ekim 1840‟da Zolverein hükümetleri (Prusya, Baviyera, Saksonya, Wurtenberg, Baden, Hasen 

elektörlüğü ve grand dükalığı, Thuringen, Nassau birliği, serbest Frankurt Ģehri), 1 Mayıs 

1841‟de Danimarka, 20 Mart 1843‟de Portekiz ile aynı Ģartları havi muahedeler imzalayarak 

ticarî imtiyaz sahibi olmuĢlar idi (Kütükoğlu, 1974, s.115–117).  Ġngiliz dıĢiĢleri bakanı 

Palmerston, Fransız büyükelçisine: “Şunu hareket noktası olarak kabul ediyorum ki, ortak 

siyasetimizin hedefi Osmanlı İmparatorluğu‟nun muhafazasıdır. Avrupa‟da dengeyi elde 

tutmanın en zararlı güvencesi budur. Bu bakımdan onu düşmanları kadar, dostlarına karşı da 

savunmak zorundayız” (Özcan, 1995, s.29) diyerek kendi siyasî ve iktisadî hedeflerini ortaya 

koymaktadır. Osmanlı bürokrasisinde ise aynı dönemde, “1856 Paris Antlaşması ile ülkenin 

toprak bütünlüğünün Avrupa‟nın toplu güvencesine bağlanması Reşit, Ali ve Fuat Paşalar 

tarafından yürütülen dış politikanın bir neticesi olarak kabul edilmektedir. İlk defa Hıristiyan 

olmayan bir devletin, Osmanlı Devleti‟nin Avrupa hukukuna ve Avrupa milletler ailesine 

alınması Devletler hukukunun, gerçek anlamda uluslararası bir nitelik kazanmasını 

sağlamıştır” (Yıldız, 2002, s.94) düĢüncesi hâkim kılınmaya çalıĢılmaktadır. 

Ġngiltere‟nin isteği ile imzalanan 1838 Ticaret AntlaĢması‟ndan önce, kapitülasyonlar 

aracılığıyla, ithalât ve ihracat üzerindeki rüsumlar, geleneksel %10 oranından, ithalâtta %5‟e ve 

ihracatta %3‟e düĢürülmüĢ durumda idi. Transit ticaret vergisi ise %8 olarak tahsil edilmekte idi 

(Issawi, 1966, s. 38). Islahattan sonraki geçici devrede, bilhassa aĢarın toplanmasında meydana 

çıkan kargaĢalıklar ve eski mültezimlerle mahallî ayanın baltalama hareketleri yüzünden, 1839–

1840 yılı devlet gelirinin mühim bir kısmı toplanamamıĢtı (Ġnalcık, 1996, s.373). Sikkelerin 

tağĢiĢi ve halkın elindeki iyi sikkeleri vererek tağĢiĢlileri almaya zorlamak, altına çevrilemeyen 

kâğıt para basmak ve %12 faizle Galata bankerlerinden borç almak gibi yöntemler de 

uygulanıyordu. Mevcut koĢullar altında her ne kadar mantıklısı Galata bankerlerinden faizle 

borç para almak idiyse de, bu da merkezî bürokrasisinin uzun vadeli çıkarlarına, yani ekonomik 

fazlanın denetiminin merkezileĢtirilmesine zarar veriyordu (Kıray, 1995, s.83-84). Toplam 

10.000 kese olarak basılması tasarlanan kaimelerin 1/4‟ü 62,5, 1/4‟ü 125, 1/4‟ü 250 ve diğer 

1/4‟ü ise 500 kuruĢluk olarak çıkarılması düĢünülmüĢtür (HH, No.52864; Akyıldız, 1996, s.29). 

Çıkarılan kaimelerin hazinenin ihtiyacına cevap verememesi üzerine, 13 B 1256/10 Eylül 1840 

tarihinde senelik faizi 6.000 kese tutan 48.000 keselik yeni bir tertib kaimenin daha 
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çıkarılmasına karar verilmiĢti. Böylece çıkarılan kaimenin faizinin toplamı 10.000 ve 

muaccelesi de (peĢinat) 80.000 keseye ulaĢmıĢtı (Akyıldız, 1996, s.30). 

Avrupa‟yla iktisadî ve malî bütünleĢme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, 1840‟larda 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda ilk kez olarak bankalar kurulmaya baĢlandı. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda faaliyete geçen ilk banka, 1844 yılında Londra‟da bir grup Ġngiliz tüccar 

tarafından kurulan Ġzmir Ticaret Bankası‟ydı (Commercial Bank of Smyrna), 200 bin sterlinlik 

sermaye ile kurulan banka, Ġzmir bölgesindeki Avrupalı ve diğer tüccarların artan ihtiyaçlarını 

karĢılamayı amaçlıyordu (Pamuk, 1999, s.229). Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda kurulan ilk banka 

ise, 1847 yılında Galata bankerleri tarafından 200 bin sterlinlik bir sermayeyle ve devlet desteği 

ile kurulan Dersaadet Bankası‟ydı (Banque de Constantinople). YaĢanan kriz neticesinde bu 

banka 1852 yılında ciddi manada devlete borç bırakarak kapanmak zorunda kalmıĢtır (Issawı, 

1980, s.340; Pamuk, 1999, s.229). 

Osmanlı Devleti’nde Borçlanma Süreci 

Tanzimat dönemi aslında siyasî, askerî ve malî bir buhran döneminde baĢlar. 19. asır, 

devletin mali gücünü ve merkezî kontrolünü geliĢtirmek, bu dönem bürokratlarının amacı 

olduğuna göre; vergileri artırmak ama bunun için vergi kaynaklarını tespit etmek, kanunî vergi 

almak ve devlet hazinesini bu yoldan bol varidata kavuĢturmak hedeflenmektedir (Ortaylı, 

2007, s.477). “Gülhane Hatt-ı Hümayunu‟nun bir sonucu Osmanlı‟nın iç gerilimlerini 

uluslararası plana taşınması, hükümetin Ferman‟ın zamanlaması ve dilinde dış baskılara boyun 

eğmesi, reform sürecini yabancı denetimine açılmış, bu da Hıristiyan Avrupa ile İslâmî Osmanlı 

kültürleri arasında derin görüş farklılıklarını vurgulamıştır.” (Fınkel, 2007,  s.399) 

Osmanlı Devleti‟nde 19. yüzyıldan önce de buna benzer görüĢlerin ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Hazine darlığını hariçten borç para almak suretiyle giderme fikri, ilk defa 18. 

yüzyılın son yarısında, I. Abdülhamit devrinde Osmanlı devlet adamları tarafından ortaya 

atılmıĢtır (Karal, 1983, s.209). Eylül 1784 tarihinde devletin ileri gelenlerinin iĢtiraki ile yapılan 

toplantıda ortaya atılan görüĢler çerçevesinde Defter Emini Hasan Efendi‟nin düĢüncesine göre, 

“Devletin para gereksinimi ancak bir yabancı ülkeden borç alınarak karĢılanabilirdi. Borç için 

baĢvurulacak ülkeler Fransa, Felemenk ve Ġspanya” (Cezar, 1991, s.90) devletleri olabilirdi. 

Devletin halktan talep edeceği fonlar için karĢılık gösterebilmesi, halkın da yatırım için belli bir 

tasarrufunun mevcut olması gerekiyordu. 1875 yılında uygulamaya baĢlatılan “esham”ın 

mukataaların malikâne satıĢlarına oranla halk tarafından daha câzip karĢılandığı anlaĢılmaktadır 

(Cezar, 1991, s.105). 

“Esham bir maliye terimi olarak ilk defa, 1775 yılında uygulamaya konularak 1860‟lı 

yıllara kadar mahiyetini değiştirmeden devam eden belirli bir iç borçlanma sistemini ifade eder. 

(Genç, 2000, s.186) Mukataa adıyla bilinen vergi kalemlerinden bazılarına ait yıllık nakdî 



 84 

 

gelirlerin, faiz denilen belirli bölümlerinin sehimler halinde dilimlenerek özel şahıslara 

“muaccele” adı verilen bir peşin meblağ karşılığında kayd-ı hayat şartı ile satılması esham 

sisteminin özünü teşkil etmekte idi.” (Genç, 2000, s.186) Bu uygulamaya devletin önemli gelir 

kalemlerinin dahil edildiği, buna taĢranın küçük ve önemsiz mukataaları, merkezdeki Emtia ve 

Duhan gümrükleri gibi önemli mukataalara ilhak edilerek yeni sehimlerin bu câzip mukataalar 

adıyla piyasaya sürülmesi takip etti. 

19. yüzyılın ortalarına doğru, Sadrazam Mustafa ReĢit PaĢa, maliyede reform yapmak 

suretiyle para tedariki için vaktin elveriĢli olmadığı düĢüncesinde idi. Acil bir tedbir olmak 

üzere, borç para alınması cihetine gidilmesini uygun gördü (Karal, 1983, s.209). Reformlara 

karĢı hazine gelirleri giderek artan merkezîleĢmenin gerektirdiği masrafların çok gerisinde 

kalıyordu. Bu yüzden hükümet yeni kaime çıkararak o dönemde alacaklılarının çoğu 

imparatorluk sınırları içinde yaĢayan kiĢilere önemli ölçüde borçlandı (Shaw ve Shaw, 2000, 

s.132). Devletin para politikası saraydaki altın ve gümüĢ tabakların eritilmesi, Ģeriatın 

mücevheratı günah saydığını ilân ederek halkın ziynet eĢyalarını devlete vermesi için ferman 

çıkarmaya kadar değiĢiklikler gösteriyordu (Kıray, 1995, s.83). 

1850‟li yıllar, baĢta Fransa ve Ġngiltere olmak üzere, bazı batı Avrupa ülkelerine 

mensup tasarruf sahiplerinin yeni yatırım alanları aradığı döneme rast gelmektedir. Osmanlı 

yönetiminde ise Mustafa ReĢit PaĢa‟nın baĢında bulunduğu reform yanlıları borçlanmadan yana 

olmalarına rağmen; Fehmi Ahmet PaĢa ve Mehmet Ali PaĢa‟nın da dâhil olduğu grup dıĢ 

ülkelerden borç alınmasına karĢı çıkarak PadiĢah Abdümecid‟i bu konuda ikna etmeye 

muvaffak oldular (Önsoy, 1999, s.39; Karal, 1983, s.210). Tanzimat döneminde uygulanmak 

istenen reformun meyvaları Kırım SavaĢı‟nın patlamasına kadar hayal kırıklığı uyandıracak 

derecede az oldu (Davidson, 1997, s.57). 

Bu arada kontrol edilemeyen kaime hızla değer kaybetti ve bu durumdan dıĢ ticaret 

olumsuz etkilenmeye baĢladı (Önsoy, 1999, s.32). Bu doğrultuda, maliye idaresi devlet 

görevlilerinden ve Osmanlı uyruğunda olanlardan “yardım” (iane) adı altında bir tür vergi 

toplayarak önceleri basılan getirili “kâğıt para”ları dolanımdan çekmeye baĢladı (Belin, 1999, 

s.474–475). 1851 yılında baĢlatılan bu uygulama “Doğu SavaĢı” nedeniyle ileri bir süreye 

ertelendiği gibi hükümet, üstüne üstlük elinde bulundurduğu yörelerde geçerli olmak üzere 

“ordu kaimesi” adı ile yeniden 10 ve 20 kuruĢluk “kâğıt para”lar çıkarmak zorunda kalmıĢ ve bu 

sözü edilen kaimelerin miktarı 171.250 keseye ulaĢmıĢtı (Belin, 1999, s.475). 

Paris ve Londra‟da bulunan banka ile yapılan anlaĢma gereği Osmanlı Devleti‟nin 

borçlanma isteği kabul edildi ve imzalanan mukavelenâme ile 55 milyon franklık yani 260 

milyon kuruĢluk bir borçlanma kabul edildi (Karal, 1983, s.209-210). Sadrazam ReĢit PaĢa, 

Ġstanbul Bankası‟na (Banque de Constantinople) olan hazine borçlarını ödeyebilmek için 
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1850‟de Paris‟te Bechet Dethomas et Cie ve Londra‟da Deveaux et Cie müesseseleriyle 55 

milyon franklık bir istikraz mukavelesi imza etti. Ġstanbul Bankası‟nın Londra‟daki ajanı 

Baltazzi müessesesine istikraz hâsılatına mahsuben 20 milyon frank yatırıldı. Fakat istikraz 

mukavelesi iradeye arz olunduğu zaman ReĢit PaĢa iktidardan tekrar uzaklaĢtırıldı. Mukavelenin 

reddi üzerine, Osmanlı Devleti 20 milyon frank avansı iade ettiği gibi 2,2 milyon frank da 

tazminat ödenmek zorunda kalmıĢtır (Suvla,1999, s.269). 

 DıĢ borç alınması konusunda, “Sadrazam Ali Paşa inisiyatifini kullanarak, Padişahın 

onayını almadan, belki de onu oldu-bitti karşısında bırakmak düşüncesiyle, 1 Eylül 1852 

tarihinde Paris‟te Bechet Dethomas ve ortakları Bankası ve Londra‟dan Devaux kuruluşu ile 

%6 faizli, %4 komisyonlu, 27 yıl vadeli 55 milyon frank tutarında bir istikraz anlaşması 

imzaladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi Padişahın onayı şartına bağlanmıştı. Bu işlen 

tamamlanmadan hisse senetleri Paris‟te piyasaya satışa sürüldü. Ancak Padişah bu antlaşmayı 

imzalamadı ve neticede 220 milyon kuruş tutarında tazminat ödenmesinin kabul edilmesiyle 

mesele halledilmiştir.” (Önsoy, 1999, s.39-40). Neticede, devlet adamlarından toplanan yardım 

ve bağıĢlarla 2.200.000 frank tazminatla beraber geri ödenerek kapatılan bu borç anlaĢmasının 

hafızalarda yarattığı olumsuz intiba yüzünden Avrupa piyasaları Osmanlı Devleti‟nin borçlanma 

taleplerine karĢı gayet temkinli yaklaĢmakta idi (Akyıldız, 2007, s.16). Diplomasi sahasında 

yaĢanan bu “karışık ve plansız” durum Batılı devletler nezdinde Osmanlı Devleti‟nin itibarının 

zedelenmesine de vesile olmuĢtur. 

 1854 yılının ilk yarısında Avrupa‟nın önemli bankerlerinden olan Rothschild vasıtasıyla 

yapılan baĢka bir borçlanma giriĢimi de baĢarısızlıkla neticelenmiĢ idi (Akar ve Al, 2003, s.3–5; 

Akyıldız, 2007, s.16). Kırım SavaĢı‟nın yarattığı yeni siyasî geliĢmeler baĢta Ġngiltere ve Fransa 

olmak üzere Batılı devletlerin Osmanlı maliyesine doğrudan müdahale etmelerine de fırsat 

yaratmıĢtı (Blaısdell, 1940, s.44). Türkiye ilk istikraz mukavelesini müttefikleri olan Fransa ve 

Ġngiltere ile akdetti. Bu istikrazat 1853–56 senelerinde Rusya ile yapılan harbin icap ettirdiği 

fevkalâde masraflara karĢılık olmak üzere yapılmıĢtır (Blaısdell, 1940, s.43). Bu savaĢ, durumu 

zaten pek parlak olmayan Osmanlı hazinesine, yaklaĢık 11,2 milyon sterlinlik büyük ve ek bir 

malî yük getirdi (Akyıldız, 2007, s.11). 1854‟te baĢlayan Osmanlı-Rus harbi malî durumu 

büsbütün kötüleĢtirmiĢtir. 24 Ağustos 1854‟te Londra‟da Palmer, Paris‟te Goldschmidt 

müesseseleriyle borçlanma akdi imzalandı (Karal, 1983, s.210).  

Londra‟daki Palmer ve Paris‟teki Goldschmidt müesseseleri aracılığıyla hükümetlerin 

garantisi olmadan borçlanmanın yapılmasına karar verildi. Bu iki ülkenin desteğiyle Mısır 

vergisi karĢılık gösterilerek ihraç fiyatı %80, faiz oranı %6 ve vadesi 33 yıl olan 5 milyon 

sterlinlik bir borçlanma sağlandı. Bu paranın 2 milyon sterlinlik kısmı daha sonra kullanılmak 

üzere 3 milyonluk bölümü beĢ taksit halinde Osmanlı hükümetine teslim edildi. 1854 
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borçlanmasından komisyon, sigorta, havale, faiz vs. masraflar indirildikten sonra Osmanlı 

hazinesine giren para 2.018.845 sterlin olmuĢtur (Akyıldız, 2007, s.17). Fransız ve Ġngiliz 

hükümetleri ödemelerin güvencesini üstlendiklerinden dolayı, alınacak paranın nerelerde 

kullanılacağını denetlemekle yükümlü olmak üzere bir karma kurul oluĢturuldu. Bu kurulda 

Fransa adına bir “maliye genel denetmeni” ile Ġngiltere adına da bir delege bulunacaktı (Belin, 

1999, s.476). Bu istikraz mürettebatının ödenmesi için Mısır vergisi karĢılık gösterilmiĢtir 

(Suvla, 1999, s.270). 

Ġlk istikrazın üzerinden henüz bir sene geçmiĢken, imparatorluk 1855‟te fevkalâde 

diyebileceğimiz Ģartlar altında ikinci bir istikraz akdetmiĢtir. Bu istikraz ile hazineye 5.65 

milyon Osmanlı altını temin edilmiĢ ve karĢılık olarak Mısır vergisinin birinci istikrazdan kalan 

kısmı ile Suriye ve Ġzmir gümrükleri varidatı gösterilmiĢtir (Suvla, 1999, s.270). 27 Haziran 

1855‟te Türk hükümetiyle Fransız ve Ġngiliz hükümetleri arasında bir mukavele imzalandı ve bu 

iki devlet “hâsılatı harbin idamesine sarf olunacak” beĢ milyon sterlinlik bir istikrazın faizlerine 

kefalet ettiler. Faizin bu suretle temin edilmiĢ olması en muhafazakâr bankerleri bile ortaya 

çıkardı ve bu rekabet ihraç fiyatında da tesirini gösterdi. Bu muamelede ecnebi kontrolü fikrinin 

ilk tohumları mevcut bulunuyordu (Blaısdell, 1940, s.43-44). Alınan borcun harcanmasının 

denetlenmesi,, hazine hesaplarının kontrol edilmesi için Ġngiliz hükümeti temsilcisi Lord Hobart 

ve Fransız Marci de Ploeue‟dan teĢekkül eden bir komisyon kuruldu. Osmanlı hükümetinin sert 

tepkisine sebep olan bu komisyon, yabancıların Osmanlı iç iĢlerine ciddi bir müdahalesi, 

müttefiklerin Babıâli‟ye güvensizliklerinin bir göstergesi idi (Önsoy, 1999, s.47). 1854–1855 

borçlanmalarından elde edilen 7,4 milyon sterlin, Osmanlı hazinesine 11,2 milyon sterline mal 

olan Kırım SavaĢı‟nın finansmanına kullanıldı (Kıray, 1995, s.92). 

  
Tablo 1:Yabancı Paraların Osmanlı Lirasına Göre Değerleri  

Para ÇeĢitleri 1 Osmanlı Lirası KuruĢ Değeri 

Ġngiliz Lirası 0,903 110,69 

Frank 22,84 4,39 

Mark 18,44 5,42 

Mısır Lirası 0.88 113,37 

Florin 10,94 9,14 

Dolar 4,39 22,75 

Ruble 8,54 11,70 

Kaynak: M. Belin, age.,  s.472. 

 

Yukarıdaki tabloda, 19. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı lirasının yabancı paralar 

karĢısındaki değeri verilmiĢtir. Buna göre, Osmanlı lirasının Ġngiliz ve Mısır lirası karĢısında 

daha düĢük değerde olmasına rağmen, mark, frank, florin, dolar karĢısında daha değerli 

görünmektedir. Devletin muhtelif kurumlarındaki hizmetlerinin neticesinde tekrar Hicrî 1269 

(1852–1853)‟da Takvîm-i-hâne musahhihliğine tayin olunan Lütfi Efendi‟nin Kırım SavaĢı 

münasebetiyle müracaat edilen iç ve dıĢ borçlanmaya dair eserinde: “Müddet-i muhârebe olan 
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yirmi sekiz ay zarfında Devlet-i aliyye‟nin kâffe-i mesârifâtı-ı harbiyye-i fevka‟l-âdesi yedi 

milyon liret olup, üç milyonu istikâz akçesinden ve dört milyonu dâhil-i memleketten, yani 

kâimeden ve i‟âne-i cihâdiyyeden hasıl olmuş olduğu bazı evraklarda görülmüştür” (Aktepe, 

1984,  s.117) denilerek borçların kaynağı belirtilmektedir. 

Osmanlı maliyesi çok tehlikeli bir durumda bulunduğundan Mustafa ReĢid PaĢa 

1858‟de yeni bir dıĢ borçlanmaya gittiğinde, alacaklılar kendisinden karĢılık olarak bellibaĢlı 

reformları yapmasını ve değerini kaybederek devletin kalan parasal güvenilirliğini de yok sayan 

bono ve kâğıt parayı kaldırmasını istediler. Yabancı alacaklılar imparatorluğa öylesine ağır faiz 

koĢulları kabul ettirmiĢlerdir ki, yalnızca bu borç için imparatorluğun ödemek zorunda olduğu 

faiz %60‟ı buluyordu (Shaw ve Shaw, 2000, s.133). Yabancı devletlerden alınan borç para, 

ekonomi hayatının düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi için sarf edilmedi. Borçların faizleri bile yeni 

borçlar yapılmak suretiyle ödenmeye baĢlandı (Karal, 1983, s.217).  

1858 istikrazı, kaimenin tedavülden çekilmesi için alınmıĢ olmasına rağmen mevcut 

kaimenin ancak bir kısmının kaldırılmasına kâfi geldi. Borçların yıllık faizi ve geri ödeme 

taksitleri bir milyon lirayı geçmiĢ, birçok borç senedi tedavül etmeğe baĢlamıĢtı. Galata 

bankerlerinden kısa vadeli borçların alınması baĢka bir sıkıntıya zemin hazırlamıĢtı. Bunun 

yanında hazine, Saray, Tophane, Tersane ve Harbiye‟nin masraflarını karĢılamak üzere esham-ı 

cedid, sergi, hazine tahvili, esham-ı mümtaze ismi altında bonoları piyasaya çıkararak iç 

borçlanmaya gitmek zorunda kalmıĢ idi. Yapılan bu borçlanmanın toplam tutarı 10–15 milyon 

liraya ulaĢmıĢ ve PadiĢah Abdülmecit 28 Ağustos 1858 tarihinde bir fermanla halkı tasarrufa 

davet etmiĢtir (Yerasimos, 1980, s.140; Önsoy, 1999, s.57). Buna rağmen sarayın israfatı 

gittikçe büyüyordu; çünkü fermanın neĢriyle bir zaman harcamalarını kısan saray yetkililerinden 

bir kimse, yüksek fiyata mücevherat almakta bir sakınca görmemiĢtir (Morawitz, 1978, s.28). 

PadiĢah, 19 Kasım 1859 tarihli bir hatt-ı hümayun ile Ġmparatorluk maliyesinin içine 

düĢtüğü sıkıntıları tespit etmek ve bunun çözümü noktasında çareler aramak için Hazine-i 

Meclis-i Âlisi‟nin kurulmasını emretmiĢtir. Babıâli, Avrupa tecrübesinden faydalanmak üzere 

Meclise üç yabancı uzmanı davet etmiĢ ve Avusturya‟dan M. Lackenbecher, Fransa‟dan 

Marquis de Ploeuc ve Ġngiltere‟den M. Fallconnet ülkeye getirilmiĢtir (Blaısdell, 1940, s.46). 

Avusturya‟dan M. Lackenbecher 1857 yılından beri Osmanlı Devleti‟nde Islahat-ı Meclis-i 

Âlisinin idarî ve malî müĢavirliği sıfatın da taĢımaktadır (Blaısdell, 1940, s.46). 

1860‟lı yıllara gelindiğinde kaimenin sebep olduğu karıĢıklık dolayısıyla Ġstanbul 

piyasasında tam bir belirsizlik yaĢanmaya baĢlandı. Altın piyasadan çekildi, döviz kurları 

günden güne, hatta saatten saate değiĢiklik göstermeye baĢladı (Du Velay, 1978, s.89). 1860 

yılında içlerinde bazı ileri gelen bankerlerin bulunduğu bir grup 350.000 lira sermayeli Ġttihat-ı 

Malî Ģirketini kurarak, Osmanlı lirasını Ġngiliz sterlini karĢısında sabit tutmaya, kaimelere 
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numara vermeye değeri 750.000 lira tahmin edilen kaimeyi tedrici bir Ģekilde on yıl içinde 

tedavülden kaldırmayı düĢünmekte idi. ġirkete her yıl 165.000 lira tazminat ödenecek ve bu 

tazimata ağnam vergisi karĢılık gösterilecekti (Du Velay, 1978, s.89, Önsoy, 1999, s.59). 

Kurucular  banknot basma imtiyazına sahip bir devlet bankasına dönüĢmek gayesiyle Türkiye 

Bankası adıyla yeni bir kredi kuruluĢu vücuda getirdilerse de bütün bu teĢebbüsler baĢarısızlık 

ile neticelenmiĢtir (Önsoy, 1999, s.59-60). 

Musevi asıllı Mires, Fransa‟da basın hayatında önemli iĢlere imza atmıĢtı ve basın 

yoluyla halkın gelecekte demiryollarının geleceğine dair dikkatlerini çekerek hisse senetlerini 

satmayı düĢünüyordu. Bu arada Osmanlı Devleti‟ndeki geliĢmeleri yakından izleyen Mires, 

Babıâli‟ye en sıkıntılı zamanında istikraz teklif ederek onun sempatisini kazanmaya muvaffak 

oldu. Ġstikraz antlaĢması 29 Ekim 1860 tarihinde imzalandı ve 17.775.000 lira tutarındaki 

borçlanma %6 faizli ve 36 yıl vadeli idi (Önsoy, 1999, s.67-68). Tahvillerin ihraç fiyatı %53,75 

olarak kabul edildi, Mires, istikrazı bir defada olmayıp 18 taksit halinde Osmanlı Devleti‟ne 

verilecekti. Buna karĢılık anapara ve taksitlerinin hemen geri ödenmesine baĢlanacaktı. Bu 

durumda Osmanlı Devleti‟nin eline geçen para azaldığı gibi, Mires‟in kâr haddi daha da 

artacaktı (Önsoy, 1999, s.68). Fransız polisi, Mires‟i öteki Ģirketlerindeki fonları kötüye 

kullanmaktan ötürü tutuklayıncaya kadar tahvil satıĢları oldukça baĢarılıydı (Kıray, 1995, s.97). 

18 ġubat 1861 tarihinde finans kâğıtları üzerinde tahrifat yapmak ve karĢılıksız çek vermek, 

sahte evrak düzenlemek gibi suçlardan dokuz yıl hapis ve 3.000 frank para cezasına 

çarptırılmıĢtır (Önsoy, 1999, s.70). Sterlinin değeri bu hadisenin devamında beĢ ay içinde 129 

Osmanlı kuruĢundan 200 kuruĢa fırlamıĢtır (Du Velay, 1978, s.95). Ġstanbul‟daki kriz daha 

vahim oldu ve Galata tüccar ve bankerleri paniğe kapıldılar. Piyasada altın sikke mevcut 

olmadığından Avrupa‟ya olan borçlara karĢılık, sandıklar dolusu gümüĢ ve bakır paralar 

“Messagerie Maritime” kumpanyasına mensup vapurlarla Marsilya‟ya gönderildi (Du Velay, 

1978, s.99). 

Bu müddet zarfında, malî vaziyet yaĢanan olumsuzluklar üzerine tekrar sıkıntılı bir 

döneme girmiĢti. Dört milyon Ġngiliz lirasına baliğ olan ve senevî %12 faizi mürekkep verilen 

borç her altı senede bir misli artıyordu (Blaısdell, 1940, s.50). 1860‟ta Islahat-ı Maliye 

komisyonu Islahat-ı Maliye Meclis-i Âlisine tahvil olundu ve bu yeni heyet Mires istikrazının 

fena neticelerini izale için, Lord Hobart ve Mr. Foster ile teĢriki mesai edebilmesi maksadıyla 

salahiyetler verildi (Blaısdell, 1940, s.61). 1858 ve 1860‟da alınan diğer istikrazlar ancak geçici 

bir ferahlık yarattı ve 1861‟de malî bunalım kıvamına erdi. Ġngiliz ve Fransız yardımı Osmanlı 

hükümetine yerli istikrazları ödemek ve yeni bir malî araç Osmanlı Bankasını kurmak imkânını 

verdi (Lewıs, 1988, s.120). Ġngiliz hükümetinin iki görevlisi, Lord Hobart ile M. Forster, Mires 

kredisinin baĢarısızlığıyla ortaya çıkan ve çıkması muhtemel durumu incelemek üzere, 23 
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Mayıs 1861 tarihinde Ġstanbul‟a geldiler (Önsoy, 1999, s.71). Aynı günlerde, Fransa hükümeti 

de Fransa Bankası Müdür yardımcısı Baron Doyen‟i Ġstanbul‟a gönderdi. Yaptığı temaslar 

neticesinde zararlarını abartılı olarak 450 milyon Osmanlı lirası olarak tespit etmiĢlerdir (Önsoy, 

1999, s.71-72). 

1–13 Mart 1862 tarihine kadar “kaime” basımına devam edildi ve ayda 60.000 keselik 

10, 20, 50, 100 kuruĢluk “kaime”ler Ġstanbul‟da dolanıma sunuldu (Belin, 1999, s.475). 1862 

yılında piyasadaki miktarı 10 milyon lirayı aĢmıĢ bulunan kaimelerin mutlaka tedavülden 

kaldırılması gerekli görülmüĢtür. Kaimelerin %40‟ının para ile ve %60‟ını “esham-ı cedide” ile 

ödenmesi Ģartıyla 200 milyon Franklık bir borçlanma yapılmıĢtır. Bu istikrazın ihraç fiyatı %68, 

müddeti 23 yıl, faiz oranı %6, itfa oranı %2 idi. KarĢılık olarak da tütün, tuz, damga resmi 

hâsılatı ile temettü vergisi gelirleri gösterilmiĢti ki, bunların yıllık tutarı 16 milyon Frank idi 

(Sayâr, 1977, s.211). ÇalıĢmaların yapıldığı iki aylık müddetin sonu olan 1 Eylül 1278/13 Eylül 

1862‟de gazetelerde bir ilân yayınlanarak, kaimenin artık tamamen tedavülden kaldırıldığı ve bu 

tarihten sonra alıĢ-veriĢin altın ve gümüĢ mecidiye, beĢlik, altılık ve daha küçük meskûkâtla 

yapılması gerektiği halka bildirilmiĢtir. Ra 1279/9 Eylül 1862‟den itibaren alıĢ-veriĢlerde kaime 

kullanılmamaya ve muamelât sadece sikke ile yapılmaya baĢlanmıĢtı (Akyıldız, 1996, s.74-75).  

1863 yılında Osmanlı Bankası‟nın imtiyaz fermanını ellerine alan Fransız ve Ġngiliz 

kurucular 200 milyon Franklık 1863 borçlanmasının eshamının çıkarılmasını üstlendiler. Bu 

istikrazın ihraç fiyatı, 50 milyon için %68, 150 milyon için %72 idi. KarĢılık olarak da Bursa ve 

Edirne vilayetlerinin Harir (ipek) öĢrü, Ġzmir, Karasi, Midilli vilayetlerinin zeytin öĢrü ve bazı 

vilayetlerin gümrük gelirleri gösterilmiĢtir (Sayâr, 1977, s.212). 1863 yılında Osmanlı Bankası 

banknot çıkarma yetkisini almıĢ ve bu bankanın banknotları 1947 yılına kadar piyasalarda iĢlem 

görmüĢtür (Kipal ve Uyanık, 2001, s.22). Osmanlı Bankası‟nın kurulmasını takiben, 1868‟de 

(Credit General Ottoman)‟ın, 1871‟de (Banque Austro-Turque) ve (Banque de 

Constantinople)‟un, 1872‟de (Societe Ottomane de Change et de Valeurs)‟un kurulduğunu ve 

faaliyetlere baĢladığını görmekteyiz (Sayâr, 1977, s.207). 

1865 yılına gelindiğinde, dıĢ borçların vadesi gelen kupon bedellerini ödeyebilmek için 

hazinede para yoktu. Bunun üzerine hükümet Osmanlı Bankası, Credit Mobilier de Paris ve 

Societe General ile 1865 borçlanma sözleĢmesini imzaladı. Bu borçlanmanın müddeti 21 yıl, 

faiz oranı %6, itfa oranı %2.44 idi. KarĢılık olarak Ergani Bakır Madeni gelirleri ile Ağnam 

resmi hâsılatı gösterildi (Sayâr, 1977, s.213). O zamana kadar uygulanandan farklı olarak belirli 

bir devlet geliri yerine devletin genel gelirleri karĢılık gösterilmiĢtir (Önsoy, 1999, s.91). 

Eshamı Cedide Tahvilât-ı Mümtaze, vergiler ve sair borçlardan oluĢan eski iç borçlar, faiz 

amortismanlı yeni tahvillerle değiĢtirilmiĢtir ki, bu iĢleme maliyede “Borçların 

Değiştirilmesi/Conversion des dettes” denilmektedir. Büyük çoğunluğu Galata bankerlerinin, 
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bir kısmı da yabancıların elinde bulunan bu tahvillerin faiz ve amortismanlarının ödenmesi için 

1864–1865 bütçesine 2.464.000 lira/56.000.000 franka ödenek konulmuĢtur (Sayâr, 1977, 

s.213). 

Osmanlı Devleti yaklaĢık beĢ yıl süre ile borç almadı, devlet bu süre içinde, devlet 

memurlarının birer maaĢlarını hazineye bağıĢlamalarını, memurların maaĢlarının yarısını %10 

faizli tahvillerle ödenmesini, vergi mükelleflerinin ödedikleri verginin ¼ oranında maliyeye 

borç vermesi gibi tedbirlerle durumu düzeltmeye çalıĢmıĢtır (Önsoy, 1999, s.91-92). 

Ġmparatoriçe Eugenie‟nin 13 Ekim 1869 tarihinde Sultan Abdülaziz‟i ziyaret etmesi, Fransız 

halkı üzerine bir memnuniyet havası yaratmıĢtır. Paris para piyasalarında Osmanlı tahvillerine 

karĢı ilgi artmaya baĢlamıĢtır. Fransız Comptoir d‟Escompte bankası ile 24.440.000 lira 

(555.555.000 frank) tutarında bir borç anlaĢması yapılmıĢtır. Alınan bu borç %6 faizli ve 33 yıl 

geri ödemeli olacaktı. Bu amaçla çıkarılan tahviller %54 ihraç fiyatıyla Fransa bankası, banka 

tarafından da %61 üzerinden Paris, Lyon, Londra, Amsterdam, Berlin, Hamburg ve Ġstanbul‟da 

halka satıldı. KarĢılık olarak Cezayir, Halep, Adana, Suriye, Yanya ve Trabzon vilayetleri 

aĢarından 22.300.000 frank, Bursa vilayeti aĢarından 8.100.000 frank, Bosna vilayeti aĢarından 

4.500.000 frank, Aydın ve MenteĢe vilayetleri aĢarından 2.700.000 frank, Konya aĢarından 

3.600.000 frank, Bağdat varidatından 5.700.000 frank, ağnam resmi fazlasından 13.600.000 

frank olarak toplam 60.500.000 frank (2.688.000 lira) teminat gösterildi (Yeniay, 1964, s.42; 

Önsoy, 1999, s.93). 

1870 yılında Bayındırlık Bakanı Davut PaĢa‟nın Avrupa ziyareti ile Belçika 

Bankerlerinden Baron de Hirsch ile yapılan görüĢmelerde bir anlaĢmaya varılmıĢ ve buna göre; 

2000 kilometrelik bir demiryolunun yapılması için 99 yıllık bir imtiyaz verilmesine ve yılda 

22,000 franklık “kilometre garantisi” tanınmasına karar verilmiĢtir Bu garantinin 14.000 

franklık kısmı devlet tarafından, 8,000 franklık kısmı imtiyaz sahibi Ģirket tarafından 

sağlanacaktı. Baron de Hirsch bu anlaĢmaya göre piyasaya çıkarılan tahvilleri 128,5 franktan 

satın alıp Avrupa bankalarına 150 franktan satmıĢ elde edilen karın %30‟una ortak olmuĢtur. 

Avrupa‟nın her kentinde 180 franklık bir fiyata satıĢa çıkarılan tahviller, Avusturya bankasında 

183 franka yükselmesine karĢılık, diğer ülkelerde pek rağbet görmemiĢtir (Sayâr, 1977, s.216). 

Baron de Hirsch denetimindeki bu iĢletmeye daha sonraki zaman içinde Avusturya ve Fransız 

iĢtirakçilerde girer (Aksoy, 1991, s.65). 1872 yılında imzalanan yeni bir sözleĢme ile 2000 

kilometre uzunluğunda döĢenmesi gereken hatlar 1250 kilometreye indirilmiĢ ve yapımına 

devam edilmiĢtir (Sayâr, 1977, s.216). Bu dönemde Batı Anadolu‟da iki küçük hat olan Ġzmir-

Aydın (18679 ve Ġzmit-Turgutlu (1866) ve AlaĢehir hattı (18759 Osmanlı malî müdahalesi 

olmadan Ġngiliz gruplarının sermayesiyle iĢletmeye açılmıĢtır (Aksoy, 1991, s.65). 
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1870 Fransız-Alman savaĢı siyasî alanda olduğu gibi ekonomik sahada da etkisini kısa 

zamanda göstermiĢtir. 1871 Haziran ayında Credit General Ottoman ve Londra‟daki Cohen and 

Sons ve Dent Palmer and Company kuruluĢları arasında 6.270.000 liralık istikraz akd 

olunmuĢtur. Ġstikrazın faizi %6, bu amaçla çıkarılan tahvillerin ihraç fiyatı %73 olarak tespit 

edilmiĢtir (Önsoy, 1999, s.95). Bu geliĢmelerin olduğu sırada, 1862, 1863 ve 1865 yıllarına ait 

borçların faizleri Londra para piyasasından yüksek faizle alınan avanslara ödenmek durumunda 

kalmıĢtır. 

1872 yılında ödenmesi gereken borçlar, Osmanlı Bankası ve diğer finans 

kuruluĢlarından alınan yüksek faizli kredilerle karĢılanabilmiĢtir. 1871 yılı sonunda Osmanlı 

Devletine kredi vermek amacıyla merkezi Viyana‟da bulunan Avusturya-Osmanlı ve 

Avusturya-Türk bankaları kuruldu. 1872 yılı dıĢ borçları %9 faizli ve %98,5 ihraç fiyatlı 

12.238.000 lira değerindeki hazine tahvilleri bu bankalara satılarak ödendi (Önsoy, 1999, s.96). 

1873 yılında Ġstanbul‟daki Credit General ile Paris‟teki Cresit Mobilier bankaları ile yapılan 

anlaĢma sonucunda, beheri 500 franklık 1.388.889 frank tutarında tahvil çıkarılacak, bu iki 

bankaya 270, piyasaya 297,5 franktan satıĢ yapılacaktı. Bu borçlanmanın faiz oranı %6, itfa 

oranı %1 olan bu istikrazın karĢılığı olarak da Ankara, Tuna vilayetleri aĢar vergisi gelirleri ile 

Anadolu ağnam resmi hâsılatı ve tütün inhisarı fazlası gösterilmiĢtir (Sayâr, 1977, s.220-221). 

1873 yılında, Ġstanbul ve çevresindeki tütün satıĢı tekeli “Ġdareyi Ġnhisariye-yi Duhan” adı 

altında yeni bir idareye bırakılmıĢtı. Bu idare ilk “devlet tekeli” idaresi niteliğindedir (Oktar, 

1992, s.35). 

1874 baĢına gelindiği halde, 1872 yılı hazine tahvillerinin kupon vadesi ödeme 

yapılamadığı için protestolar ile karĢılaĢılıyordu. Yabancı bankalar kendilerinde bulunan 

Türkiye‟ye ait menkul değerler üzerine haciz koyuyorlardı. Galata bankerlerinden 75 milyon 

frank avans alınmıĢ ve Maliye Bakanı Paris‟e giderek 1 milyon 570 bin sterlin avans almayı 

baĢarmıĢ idi (Sayâr, 1977, s.221). 

Bu arada Osmanlı Bankası‟na tanınan yeni imtiyazlar ile sermaye artımı yapıldı ve 

bankaya, devletin hazine iĢlerini yapmak görevi verildi. 1874 yılında Osmanlı Bankası III. 

Tertip Genel Borçlar Tahvillerini ihraç etmiĢ idi. 40 milyon liralık bu borçlanmanın ihraç fiyatı 

%43,5 faiz oranı %5, itfa oranı %1 idi (Sayâr, 1977, s.222). 

 
Tablo 2: Osmanlı Borçlarının Dönemi ve Miktarı 

Dönem Ġstikraz Adedi Borçlanılan Ele geçen Para (Altın Lira) 

Abdülmecit (1854–1861 4 16 milyon 8 milyon 

Abdülaziz (1861–1875) 12 227 milyon 121 milyon 

Abdülhamit (1875–1909) 18 113 milyon 77 milyon 

Kaynak: Kipal ve Uyanık, 2001, s.22 
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Yukarıdaki tabloya göre; 1854 yılında baĢlayan dıĢ borçlanma süreci 1909 yılına kadar 

devam etmiĢ ve bu dönemde 34 kere alınan borçların genel toplamı 256 milyon liraya 

ulaĢmıĢtır. DıĢ borçlanma konusunda daha önce karĢılaĢtığı güçlüklerin üstesinden gelen 

Osmanlı Devleti, 24 Ağustos 1854 tarihinde Londra‟dan 3.000.000 milyon Ġngiliz lirası (livres 

sterling) almayı baĢardı.  

Alınan borcun önemli bir kısmı ihraç bedeli olarak, komisyon hakkı olarak kesilmiĢtir. 

Bu kesinti 1854-1865 döneminde alınan borçlar için %50, 1861-1875 döneminde alınan borçlar 

için %47, 1876-1909 dönemi için %32 ve 1909-1914 dönemi için de %20‟dir. 1854-1914 

arasında alınan toplam 402 milyonluk borcun %60,4‟ü ele geçerken, geriye kalan %39,6‟sı 

alacaklılarda kalmıĢtır (Okçuoğlu, 1999, s.548). 

1879 yılı sonunda Galata bankerleriyle altı resim anlamına gelen Rüsum-ı Sitte Ġdaresi 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır. SözleĢme gereğince, Galata bankerlerinden alınan 8.725.000 lirayı bulan 

kısa vadeli borçların faiz ve amortisman bedellerinin karĢılığı olarak bütün tuz, damga, müskirat 

su avcılığından elde edilen resimler ile Bursa, Edirne, Samsun‟un ipek öĢründen oluĢsan altı 

kaynağının on yıllık hasılatı Rüsum-ı Sitte Ġdaresi tarafından tahsil edilerek kısa vadeli borçların 

faiz ve amortismanlarını ödenecekti (Sayâr, 1977, s.241). 

Abdülhamit döneminde ihracat 1878-1879‟da 839,6 milyon kuruĢtan 1907-1908‟de 1,9 

milyar kuruĢa çıkarak %100‟lk bir artıĢ göstermiĢtir (Shaw ve Shaw, 2000, s.290). Buna rağmen 

bu dönemde alınan borçların artarak devam ettiği ve yapılan çalıĢmalara rağmen bütçede ciddi 

açıkların devam ettiği görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin Ġflas Ġlânı 

Bu dönem boyunca dıĢ ticaretin hızı bu yüzyılın en yüksek düzeyine ulaĢtı. 1857–1873 

yılları arasında, ihracatın ortalama yıllık büyüme hızı, sabit fiyatlarla %6,2, ithalatınki %5,2 idi 

(Pamuk, 1884, s.21; Kıray, 1995, s.135). Ġmparatorluğun borçlarını ödeyemez duruma 

gelmesinin nedeninin, tavsiye edilen bütün reformları gerçekleĢtirememesi olduğu 

söylenebilirse de, bu o kadar kolay değildir (Kıray, 1995, s.135). 1874 istikrazının 

muvaffakiyetine rağmen, imparatorluğun dâhilî ahvali hiç de iyi değildi. O sene vilâyetlerde 

mahsulât fena olmuĢ; hükümet açlığa mâni olmak için halkın bir kısmına muavenete mecbur 

kalmıĢtı. Harici borçlar iki yüz milyon sterline baliğ olmuĢtu; senevî mürettebat da on iki 

milyon sterline yakındı (Blaısdell, 1940, s.99). Sadece Ankara bölgesinde, 1873-1874‟te 

yaĢanan seller ve salgın hastalıklar neticesinde nüfusun %25‟i, çiftlik hayvanlarının da %25‟inin 

öldüğü bildirilmektedir (Issawı, 1980, s.7). 1875 Ağustos‟unda Mahmut Nedim PaĢa iktidara 

getirilmiĢ, Avrupa devletleri ise bu yönetime karĢı bir güvensizlik içinde idi. Türkiye‟nin haricî 

borçlar mürettebatını tediyeye muktedir olmadığını ilân eden iradeler bunun zamanında 

neĢredilmiĢti (Blaısdell, 1940, s.100-101). 1875‟te iç ve dıĢ borç faizlerinin ancak yarısının 
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ödenebileceği, geri kalan kısmının ise 5 yıl içinde %5 faizli bonolar ve taksitlere bağlanacağı 

alacaklılara duyurulmuĢtur (Sayâr, 1977, s.207). 

6 Ekim 1875 tarihinde yayınlanan bir kararname ile iflâs resmen ilân edilmiĢ oldu. 6 

Ekim 1875‟te Osmanlı hükümeti Ġstanbul gazetelerinde bir duyuru yayımlayarak, 5 milyon 

Osmanlı lirası tutarındaki bütçe açığını gözönüne alarak, borç faizi tutarının sadece yarısını para 

olarak, geri kalan borcu, yeni basılıp dağıtılacak %5‟lik hisse senetleriyle ödemeye karar 

verdiğini açıkladı (Kıray, 1995, s.145). Bu kararnameye göre, iç ve dıĢ borçların taksit ve faiz 

toplamının beĢ yıllık süre içinde sadece yarısı ödenecek, diğer yarısı için 10 yıl ödemeli %5 

faizli tahviller verilecekti. 1874‟te hükümetin gelirleri 22 milyon sterlin, ihracatı da 19 milyon 

sterlindi. Borç- ihracat oranı %10,5‟e, borçların faizleriyle birlikte ödenmesinin getirdiği yük, 

ihracatın %66‟sına, hükümet gelirlerinin %57‟sine tırmandı. Bir de ödenmesi gereken 16 

milyon sterlin kadar kısa vadeli borç vardı (Issawı, 1980, s.360; Blaısdell, 1940, s.80; Kıray, 

1995, s.145). 

Tahvillerin güvence altına alınması amacıyla genel gümrük gelirleri, tuz ve tütün 

hâsılatı, Mısır vergisi, bu kalemlerin yetersizliği durumunda bunlara koyun vergisi eklenecekti. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesinde Osmanlı Bankası görevli olacaktı (Önsoy, 1999, s.106-107). 

Osmanlı Bankası baĢta olmak üzere batılı para piyasaları kararı tepkiyle karĢılamıĢlardır. 

Osmanlı Bankası yetkilileri hadiseden kendilerinin haberi olmadan böyle bir uygulamanın 

baĢladığını ifade etmiĢler ve geliĢmeleri hayretle karĢıladıklarını bildirmiĢlerdir. 

1876 Nisanından itibaren bütün ödemelerin durdurulması Osmanlılara karĢı gösterilen tepkinin 

daha da yoğunlaĢmasına sebep olmuĢ borsalarda bir panik baĢlamıĢ ve Osmanlı tahvilleri 

önemli ölçüde değer yitirmeye baĢlamıĢtır (Önsoy, 1999, s.112). 1877 Rus harbi Osmanlı 

hazinesini ödenmek zorunda kalınan tazminat neticesinde eskisinden de kötü bir duruma soktu. 

Osmanlı Bankasının aracılığıyla Londra‟da halka müracaat usulüyle yeni bir istikraz için 

teĢebbüse geçildiyse de pek talip çıkmadığından tahviller %52 fiyatla Osmanlı Bankası 

tarafından satın alındı. SavaĢ sonucunda Osmanlı Devleti 35 milyon lira harp tazminatı ödemek 

mecburiyetinde kalınca durum daha da vahimleĢti (Kütükoğlu, 1994, s.549–550; Blaısdell, 

1940, s.110). 

Ġngiltere, Fransa‟nın alacaklarına karĢılık Osmanlı Devleti‟ne karĢı bazı yaptırımlar için 

çalıĢmalara baĢladığı sırada, devlet ödemeler konusunda samimi olduğunu ve batıda baĢlatılan 

bu tür söylentileri yalanlamak için çalıĢmalara baĢlamıĢtı. Babıâli kendisiyle anlaĢmaya hazır 

olan Osmanlı Bankası ve yerli alacaklılara kendisine bir teklif hazırlamalarını istemiĢtir. 

GeliĢmeler üzerine 22 kasım 1879 tarihinde aĢağıdaki maddeleri ihtiva eden bir sözleĢme 

hazırlanmıĢtır (Önsoy, 1999, s.142). 
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1.Hükümetin Osmanlı Bankası ve Galata bankerlerine olan 8.725.000 lira tutarındaki 

borç 10 yılda (faiz ve taksitleriyle) 1.100.000 liralık taksitler halinde ödenecektir. Ġfade edilen 

1.100.000 lira her biri 275.000 liralık taksitlere bölünecektir. 

2.Hükümet, borçlara teminat olarak tütün, tuz, pul, müskirat, Ġstanbul ve civarı deniz 

ürünleri vergisi, Ġstanbul ve civarı, Edirne, Samsun ve Bursa ipek öĢrünü gösterecekti. 

3.Bu kalemlerin hasılatından 1.100.000 lira çıkarıldıktan sonra geri kalan kısım, diğer 

bazı gelirlerle birlikte hükümetin dıĢ ve diğer iç borçlarının ödenmesine tahsis edilecektir. 

4.On yıl sona ermeden evvel hükümet söz konusu 8.725.000 liralık borcu öder veya 

alacaklıları için daha müsait Ģartlar ihtiva eden anlaĢma yaparsa bu mukavele fesh edilecektir. 

19. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Osmanlı Devleti‟nin dıĢ ticaretinde ciddi açıklar 

verdiği kaynaklara yansımaktadır. AĢağıdaki tabloda Osmanlı Devleti‟nin 1878–88 yılları 

arasındaki ithalat ve ihracat rakamları ile bunun neticesinde ortaya çıkan açıklara dair bilgiler 

verilmiĢtir. 

 
Tablo 3: Osmanlı Devleti’nin DıĢ Ticaret Verileri 1878-1888 

(Milyon KuruĢ Olarak) 

Yıllar Ġthalat Ġhracat Açık 

1878-79 2001 839 1161 

1879-80 1942 876 1066 

1880-81 1785 850 935 

1881-82 1949 1129 819 

1882-83 2019 1096 923 

1883-84 1976 1239 737 

1884-85 2064 1351 713 

1885-86 2000 1303 698 

1886-87 2070 1367 704 

1887-88 2011 1214 797 

Kaynak:Esin Irmak, age., s.23 

 

Yukarıdaki tabloda, 1878–88 yılları arasında Osmanlı Devleti‟nin on yıllık ithalat 

toplamı 19.817 milyon kuruĢ, ihracatı 11.264 milyon kuruĢ ve aradaki açık ise 8.535 milyon 

kuruĢ olarak görülmektedir. 1878–88 yılları arasında yıllık ortalama ithalat 1981 milyon kuruĢ, 

ortalama ihracat 1126 milyon kuruĢ ve bu yılların ortalama yıllık açığı ise 855 milyon kuruĢa 

tekabül etmektedir. Ġthalat ve ihracat arasındaki en büyük fark 1878-1879 yıllarında 1161 

milyon kuruĢ olarak görülmektedir. Daha sonraki yıllarda ise ithalat ihracatın yaklaĢık iki katına 

yakın bir rakama ulaĢmıĢtır. 

Muharrem Kararnamesi 

Kırım SavaĢı‟nın ardından baĢlayan dıĢ borçlanma süreci 1875 yılında ilân edilen iflas 

ile doruk noktasına çıkmıĢtır. 1881 yılına gelindiğinde ve Osmanlı maliyesi üzerine Avrupa 

alacaklılarının denetimi kurulduktan sonra ise, Osmanlı bürokrasisi bütçe açıklarını denetim 

altına almadan dıĢ borçlanmaya giriĢmenin uzun vadeli maliyetleri ve sonuçları hakkında artık 
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hayli deneyimliydi (Pamuk, 1999, s.233). Türk, Ġngiliz, Fransız, Alman, Ġtalyan, Avusturya, 

imtiyazlı tahvil hamillerinin temsilcilerinden derlenmiĢ “Düyûn-ı Umumiyye Varidat-ı 

Muhassasa İdaresi” tesis edilerek Osmanlı borçlarının tahsili konusu gündeme getirildi. 

1881‟de dıĢ borçların itibarî değeri yarıya indirildi, Avrupalı alacaklılar Osmanlı maliyesi 

üzerinde denetimini ve dıĢ borç ödemlerinin düzenli sürmesini sağlamak üzere Düyun-u 

Umumiye Ġdaresini kurdular (Pamuk, 1999, s.233). Yabancı alacaklı temsilcileriyle Osmanlı 

hükümeti temsilcileri arasında müzakereler 13 Eylül 1881 tarihinden 20 Aralık 1881 tarihine 

kadar üç ay devam etmiĢtir. 20 Aralık 1881 tarihi, 28 Muharrem 1299 tarihine rastladığından 

anlaĢma “Muharrem Kararnâmesi” adını almıĢtır (Önsoy, 1999, s.153). Muharrem 

Kararnamesine, 1858, 1860, 1862, 1863, 1865, 1869, 1870, 1872 ve 1873 istikrazları dâhil 

edilmiĢ olup; Fransa ve Ġngiltere‟nin kefil oldukları 1855 istikrazı ile Mısır vergisi karĢılık 

gösterilerek akdedilen 1854, 1871 ve 1877 istikrazları Kararnâme dıĢında bırakılmıĢtır (Önsoy, 

1999, s.153).  

Tahvilâtın amortismanı muayyen bir cetvele göre yapılacaktı. Birinci grup 1858 ve 1862 

istikrazlarından terekküp ediyordu; 1860, 1863, 1864, 1872 istikrazları ikinci grubu teĢkil 

ediyordu, 1865, 1869 ve 1873 istikrazları üçüncü gruba ve nihayet Düyun-u Umumiye 

tahvilâtıyla ikramiyeli tahvilât dördüncü gruba dâhil bulunuyordu (Blaısdell, 1940, s.118-119). 

Gruplara ayırmak hususunda esas, her bir istikrazın teminatı derecesi idi. Evvelâ birinci grup 

amorti edilecek ve bunu, sırasıyla diğerleri takip edecekti. Ġtfa senede iki kere ve Meclisin 

arzusuna göre ya iĢtira veya kur‟a suretiyle icra olunacaktı. Fii faiz yüzde bir olduğu zaman itfa 

payı sermayenin yüzde altmıĢ altı ve üçte ikisini teĢkil edecekti (Blaısdell, 1940, s.119). Düyun-

ı Umumiye Ġdaresi‟nin kurduğu denetim sayesinde, Osmanlı Devleti‟nin dıĢ borçlarında ödediği 

faiz oranı kısa bir süre sonra %4-5 düzeyine indi. Daha önce 1785 öncesindeki borçlanmalarda 

ise Osmanlı Devleti dünya fiyatlarının sabit olduğu bir dönemde %10–12 arasında bir faiz 

ödemekte idi (Pamuk, 1999, s.233). 

Osmanlı Devleti‟nin iç ve dıĢ borçları Rusya‟ya savaĢ tazminatı 35.000.000 lira dâhil 

olmak üzere, toplam 237 milyon Osmanlı lirasından (215,5 milyon sterlin) 141,5 milyon 

Osmanlı lirasına (128,6 milyon sterlin) indirildi; ayrıca, yıllık faiz ve ana para ödemeleri 15 

milyon Osmanlı lirasından (13,6 milyon sterlin) 3 milyon Osmanlı lirasına (2,7 milyon sterlin) 

indirildi (Kıray, 1995, s.212). Meclis Ġdaresi, 1 Kânunusani 1882‟de vazifeye baĢladı ve 10 

TeĢrinisani 1879 kararnamesiyle Galata bankerleri sendikasına verilen salâhiyetlere müsteniden 

Mr. Hamilton Lang tarafından tesis olunan idarî teĢkilâtı olduğu gibi eline aldı. Ġmparatorluk 

hudutları dâhilinde teĢekkül eden bu ecnebi meclis Avrupalı hâmillere pek büyük ümitler 

veriyordu (Blaısdell, 1940, s.122). 
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Osmanlı Devleti‟nin gelirlerinin tabanının ve miktarının büyümesinde Osmanlı Devleti 

ile Düyun-ı Umumiye idaresinin uygulamalarının önemli rol oynadığı görülmektedir (Arıcanlı, 

1998, s.133). Devlet, tuzların ve iĢletilme ile tütün inhisar gelirleri hakkını önce Rüsum-ı Sitte 

sonradan Düyun-u Umumiye Ġdaresine bıraktı. Tanzimat‟tan sonra hazineye gelir temin etmek 

amacıyla siyah veya soğuk damgalı “evrak-ı sahiha” denilen kağıt kullanılırdı. 1873 yılında bu 

kâğıt kaldırılmıĢ ve yerine damga pulu kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu pulların gelirleri 1882 

yılından itibaren Düyun-u Umumiye Ġdaresine bırakılmıĢtır. Daha önce iki yıl süre ile Rüsum-ı 

Sitte Ġdaresi tarafından tahsil edilen içki gelirleri Düyun-u Umumiye Ġdaresine bırakılmıĢtır. 

Ġstanbul ve çevresinde elde edilen su ürünlerinden elde edilen vergiler ve Ġstanbul ve civarı, 

Edirne, Bursa ve Samsun ipek öĢrü gelirleri. Tömbeki hasılatından yıllık 50.000 liralık gelir. 

Ġthal ihraç gümrüklerinin yükselmesi halinde meydana gelecek artıĢların gelirleri. Temettü 

gelirlerinden elde edilecek artıĢlar. Bulgaristan vergisi, Kıbrıs adasından meydan gelecek hasılat 

fazlası, Doğu Rumeli vergisi, Osmanlı Ġmparatorluğundan ayrılan Sırbistan, Karadağ, 

Bulgaristan ve Yunanistan idareye ödeyecekleri Osmanlı borçları payı Düyun-u Umumiye 

Ġdaresine bırakılmıĢtır (Önsoy, 1999, s.159). Bu arada, Osmanlı Devleti ile Duyunu Umumiye 

Ġdaresi ve ġirketi arasında yapılan 27 Mayıs 1883 tarihli bir sözleĢme ile Reji ġirketi 

kurulmuĢtur. Reji ġirketi, Osmanlı Devleti sınırları içinde daha önceleri bandrol yönteminin 

uygulandığı yerlerde, ülke içinde tüketime ayrılan tütünlerin üretim, satın alma, depolama, 

iĢlenme ve ayrıca sigara üretim ve satıĢ aĢamalarını gerçekleĢtirmek, bu faaliyetlerini Osmanlı 

Devleti adına yürütmek üzere kurulmuĢtu (Oktar, 1992, s.43-44). 

1886 yılındaki Gümrük Borçlanması, 1888 yılındaki Anadolu Demiryolları Borçlanması 

ve aynı yıl yapılan borçlanma yeni dönemdeki malî hareketlerin dıĢ destekli sürdürüldüğünü 

göstermektedir (Sayâr, 1977, s.257). 

1882–1914 yılları arasında borç faizi olarak 124 milyon sterlin ödendi. Ġdare baĢarısının 

bir bölümü, doğrudan uyguladığı reformlardan kaynaklanmaktadır.  

Bu uygulamalardan olarak,  ipekten alınan aĢarı arttırmak için Bursa‟da parasız bilgi 

veren ve dut ağaçları dağıtan “İpekböcekçiliği Enstitüsünü” kurdu. 1890-1910 yılları arasında 

Türkiye‟de 130.000 dönüm araziye 60.000.000 dut ağacı dikilerek 1881-82 yılında 17.000 lira 

olan ipek öĢrü 1906-7 yılında 125.000 liraya çıkarılmıĢ oldu (Blaısdell, 1940, s.138). 

Göztepe‟de “Bağ AĢı Ameliyat Mektebi” ile “Numune Bağı” adlı fidanlık kurulmuĢ ve bu 

fidanlık sayesinde her yıl 300-400 bin adet aĢılı ve aĢısız fidan yetiĢtirilmiĢ ve bağcılığın 

kalkınmasına hizmet etmiĢtir (Sayâr, 1977, s.254). 

Duyun-u Umumiye, bir nevi imparatorluk içinde imparatorluk, maliye içinde maliye idi. 

Dolayısıyla siyasî teslimiyetin doruk noktası olan Düyun-u Umumiye‟nin kurulması, Avrupa 

devletlerinin kendi aralarında yeniĢememelerinin sonucu, Osmanlı Ġmparatorluğu‟na verilen 
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borç oranına göre kolektif sömürülerinin hukukî zeminidir. Düyun-u Umumiye, aynı zamanda 

Avrupa devletlerinin çıkar için kendi imzalarının da çiğnemelerinin de bir sonucudur 

(Okçuoğlu, 1999, s.550). 

Sonuç 

Osmanlı Devleti‟nin son yüzyılı yani 19. yüzyılı incelendiğinde, yabancı sermaye 

beraberinde hem ülke içinde hem uluslararası faaliyetler çerçevesinde yapısal değiĢikliği 

getirdiği gibi dıĢa bağımlılık sürecini de hızlandıran bir dönem olarak ifade edilmektedir. 

Ġngilizlere imzalanan Balta Limanı Ticaret AntlaĢma ile baĢta bu ülke tüccarlarına olmak üzere 

yeni bazı imtiyazlar verilmiĢtir. Devletin önemli gelir kalemlerinden olan gümrük resimleri 

1838 yılına kadar yıllık %10 iken, bu anlaĢmadan sonra ithalatta %5‟e, ihracatta ise %3‟e 

indirilmiĢtir. Dünya iktisadî süreciyle bütünleĢme gayretleri 19. yüzyılın ikinci yarısında 

hızlanarak devam etmiĢ ve yüzyılın sonlarına doğru Batılı devletlerin hâkimiyeti hissedilmeye 

baĢlanmıĢtır. Devletin gelir kalemlerindeki azalma ve masraflardaki artma, bütçelerde ciddi 

oranda açıklar yaratmıĢtır. Tanzimat dönemi idarecileri bu açıkların kapatılması için öncelikle iç 

piyasadan borçlanma yoluna ya da malî imkânı olanlardan “iane” ve çalıĢanların maaĢlarından 

kesintiler yapmak suretiyle kaynak yaratılarak açıklar kapatılmak istenmiĢtir.  

Tanzimat döneminde Osmanlı ticaretini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de 

bankacılık faaliyetleri olarak görünmektedir. Bankacılık konusundaki ilk denemeler 1844 

yılında Londra‟da bir grup Ġngiliz tüccar tarafından kurulan Ġzmir Ticaret Bankası olup, bunu 

1847 yılında Galata bankerlerinin 200 bin sterlin sermaye ile kurulan Ġstanbul Bankası takip 

etmiĢtir. Bu alandaki faaliyetler Avrupa‟da ve Osmanlı ülkesinde meydana gelen siyasî 

hadiselerin yarattığı olumsuz hava neticesinde baĢarısızlıkla neticelenmiĢtir. Fransız ve Ġngiliz 

sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası bu sahadaki kalıcı çalıĢmaların ilk örneği olarak 

görülmektedir. Adı geçen banka, 1863 yılında banknot çıkarma yetkisini de almak suretiyle 

Osmanlı malî piyasasında kısa zamanda güçlü bir müessese haline gelmiĢtir. Osmanlı 

Bankasının evrakları 1947 yılına kadar piyasalarda iĢlem görmeye devam etmiĢtir. 

Mustafa ReĢit PaĢa‟nın Avrupa piyasalarında 1850 yılında borç para bulmak için yaptığı 

çalıĢmalar yönetimde meydana gelen değiĢiklikler neticesinde baĢarısızlıkla neticelenmiĢ idi.  

Yapılan anlaĢmanın tatbiki mümkün olmadığından 2,2 milyon frank tazminat ödenmek 

durumunda kalınmıĢtır. Kırım SavaĢı‟nın yarattığı maliyetin giderilmesi için ilk olarak 1854 

yılında yabancı ülkelerden borç alınmaya baĢlanmıĢtır. Alınan ilk dıĢ borcun en önemli özelliği 

borca kefil olan Ġngiltere ve Fransa‟nın kefil oldukları borcun harcadığı yerleri denetlemek 

üzere bir komisyon oluĢturmasıdır. Bu komisyon Osmanlı Devleti‟ne malî alanda ilk defa 

doğrudan dıĢ müdahaleyi baĢlatmıĢ ve bu süreç devletin tasfiyesini hazırlayan Düyun-ı 

Umumiye Ġdaresinin tesis edildiği 1881 yılına kadar devam etmiĢtir. 1854 yılından devletin iflas 
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ilân ettiği 1875 yılına kadar geçen sürede alınan borçlar çok ağır koĢullarda alınmıĢ olmasıdır. 

1860 yılından sonra hazineye borç olarak giren 1 Ġngiliz lirasına karĢılık olarak, hazineden 2 

Ġngiliz lirası borç ödemesi olarak çıkmıĢtır. 

Tanzimat idaresinin, uygulamaya koyduğu bir baĢka malî geliĢmede piyasalara çıkarılan 

kâğıt paralar konusunda olmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nin resmî parası akçe olmakla beraber 

piyasada mahallî paralarında tedavülde olduğu bilinmektedir. Sultan Abdülmecid saltanatında 

kâğıt para basılmasına teĢebbüs edilmiĢ idi. 1840 yılında ilk defa olarak piyasaya çıkarılan 

10.000 keselik kaimenin ihtiyaca cevap verememesi üzerine yıllık faizi 6.000 kese olan 48.000 

keselik kaime daha piyasaya sürülmüĢtür. Ġlk faizsiz kaimeler, 1850 yılında 10 ve 20 kuruĢluk 

kupürler halinde piyasaya çıkarılmıĢtır. 1861 yılında yüzlük mecidiye altını 350 kuruĢa 

yükselince kaimelerin piyasadan çekilmesine ihtiyaç duyuldu. Ülkede belli bir istikrara 

kavuĢturulamayan kaime basım iĢlemine 13 Eylül 1862 tarihinde alınan bir kararla son 

verilmiĢtir.  

Osmanlı Devleti‟nin piyasaya çıkardığı tahvilleri Batı ülkelerindeki tahvillere göre daha 

kârlı olduğundan yabancıları için bir kazanç kaynağı haline dönüĢmüĢtür. Ġngiliz yatırımcılar 

kendi ülkelerinde piyasaya verilen tahvilleri daha az kârlı buldukları için bunları ellerinden 

çıkararak Osmanlı tahvillerine yatırım yoluna dahi gitmiĢlerdir. Bu arada yabancı Ģirketlerin 

Osmanlı ülkesinde gayr-ı müslim ahaliden ortaklar seçmesi de dikkat çekici olarak ifade 

edilmektedir. Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın sonlarına doğru iktisadî geliĢmeler neticesinde, 

klasik bir devlet yapısından kapitalist bir devlet hüviyetine bürünmüĢtür. 

Osmanlı Devleti malî piyasasında yaĢadığı olumsuzluklar ve yüksek faizli borçlar 

sonucunda 6 Ekim 1875 tarihinde borçlarının ödeyemeyeceğini ilân etmek zorunda kalınmıĢtır. 

Osmanlı Devleti 1875 tarihinde yaklaĢık yirmi yıldan bu yana aldığı borçları ve bu borçların 

yüklü miktardaki faizlerinin ödeyememesi üzerine, bu kararı almak zorunda kalmıĢtır. Bu karar 

iç dıĢ piyasada Osmanlı Devleti‟ne karĢı önemli ölçüde bir güvensizliğin doğmasına zemin 

hazırlamıĢ idi. 1881 yılındaki Muharrem Kararnamesi ile alacaklı ülkeler Osmanlı maliyesine 

kendi müteĢebbisleri ve yandaĢları sayesinde doğrudan müdahale etmiĢtir. Düyun-u Umumiye 

Ġdaresi, Osmanlı ülkesindeki üretim kaynaklarını artırmak için ipek böcekçiliği ve fidancılığın 

geliĢtirilmesi için üretim merkezleri oluĢturmuĢ ve ülkenin ihtiyacı dut ve diğer fidanların bol 

miktarda yetiĢtirilmesini sağlamıĢtır. 

19. yüzyılda Osmanlı maliyesini baĢta borçlanmalar sayesinde olmak üzere ele geçiren 

Avrupa devletleri, bölgede kısa zamanda kendi iktisadî ve siyasî hakimiyetlerinin tesis 

etmiĢlerdir. Devlet yetkilileri, borçlar sayesinde maliyede meydana gelen açıkları kapatabilmek 

düĢüncesinde iken zamanla borç aldıkları ülkelerin etkisi altına girdiklerini fark edememiĢlerdir. 

Sürekli artan harcamalar ve borç faizleri devleti iflasa götürdüğü gibi, devletin iktisadî 
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kaynaklarını ipotek altına alınmasına zemin hazırlamıĢtır. Ülkemizin kaynakları yakın 

tarihimize kadar Osmanlı Devlet zamanında alınan bu borçların ödenmesi için kullanılmıĢtır. 
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Erzurum Ziraat Tarihinden Notlar: Zeyrek 

 
Selahattin TOZLU   

Ümit KILIÇ  

 
Özet 

Bu makale, Erzurum ziraat tarihinde mühim bir yeri olan “zeyrek” bitkisine ayrılmıĢtır. Özellikle 

klasik Osmanlı zamanlarında bir sanayi bitkisi olan zeyrek, aslında “yabani keten tohumu” demektir. 

“Bezirhane” adı verilen iĢletmelerde tohumlarından yağ çıkarılır ve bu yağa “beziryağı” denilirdi. Günlük 

hayatta yaygın bir kullanımı vardı. 20. yüzyılın ortalarına kadar giderek ekimi azalmıĢ, bugün ise 

nerdeyse unutulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Zeyrek, Keten Tohumu, Beziryağı, Bezirhane, Erzurum, Ziraat Tarihi, Osmanlılar. 

 

 

 

Notes From the Agriculture History of Erzurum: Zeyrek 
 

Abstract 
This article emphasizes on the plant of „zeyrek‟ which has a  important place in agriculture history of 

Erzurum. Zeyrek , an industrial plant especially in Classical  Otoman Period, is actually „linseed‟. The oil 

of  linseed is taken in the places called „Bezirhane‟ and they are called „beziryağı‟. It had a common use 

in daily life. Until the middle of 21th century its planting became less and today it is almost forgotten. 
Key Words: Zeyrek (linseed), Linseed oil, Linseedhouse, Erzurum, Agriculture History, The 

Ottomans.  
 

Konuyu Takdim 

Osmanlılar zamanı dikkate alındığında, Erzurum ziraat tarihi büyük nispette Doğu 

Anadolu ziraat tarihi demektir. Dolayısıyla, Erzurum tarihi içerisinde mütalaa edilen herhangi 

bir bitkinin, Doğu Anadolu‟nun birçok yerinde bulunduğu görülecektir. Bu etütte, Erzurum‟da 

yetiĢtirildiği halde, Türkiye‟de pek bilinmeyen ve bilindiği yerlerde de nerdeyse unutulan bir 

kültür bitkisi ele alınmaktadır: “Zeyrek”. 

Bu makalenin konusu olan zeyrek, araĢtırılıp üzerinde durulmuĢ bir bitki değildir. Bu 

da, Türk ziraat tarihi üzerinde ciddi etütler olmamasından kaynaklanmaktadır. Türk ziraat tarihi 

bir yana, bir tarım devleti olan Osmanlı Devletinin ziraat tarihine dair hususi bir özet bile 

yapılmamıĢtır. Hatta, klasik Osmanlı devrine ait çalıĢmalarda, tarım ürünleri, “yetiĢtirilen 

ürünler” baĢlıkları altında geçiĢtirilmiĢtir. Diğer taraftan, defter veya belgelerde adı yazıldığı 

halde, nasıl bir bitki olduğu dahi bilinmeyenler vardır ve onlardan biri de zeyrektir. Osmanlılar 

devrinde bir sanayi bitkisi olduğu anlaĢılan zeyrek, halkın günlük hayatında da epeyce yer 

tutmakta ve kullanılmaktadır. 
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Genel Bilgi 

Zeyrek, anlaĢıldığı kadarıyla, “yabani keten” için kullanılan bir addır. Bu bakımdan 

ketenle benzerliği açık olmakla birlikte, “ehil keten” değildir. Keten ve zeyrek tohumlarından, 

“beziryağı” denilen yağ çıkarılarak değiĢik alanlarda kullanılıyordu. Tohumdan beziryağının 

çıkarılması iĢleminin yapıldığı yere de, “bezirhâne” deniliyordu. 

Keten (=linum usitatissimum), ekimiyle toplanması arasında 10-100 cm. boyunda bir 

kültür bitkisidir. AraĢtırmalara göre, zeyrek de ketenle hemen aynı boydadır; ancak, bölgelere 

göre de değiĢiklik göstermektedir. Mesela, Erzurum‟da yetiĢmiĢ zeyrek 50 santimi 

geçmemektedir. Zeyrek, hasat zamanı kirli sarı bir renk alır. Tohumları ise, mavi bir baĢak 

içinde ve susama benzer koyu kahverengidir. Anadolu‟nun muhtelif yerlerinde, keten ve zeyrek 

tohumlarına “bezir”, “sârek”, “segerek”, “seğerek”, “seğrek”, “seyelek”, “seylek”, “siyelek”, 

“zağrek”, “zârek”, “zegerek”, “zegir”, “zeğrek”, “zeprik”, “zerek”, “zeyerek”, “zeylek”, 

“zeyrek” ve “zigr” adları verilmektedir (Baytop, 1994, s.172, 292; TDK.DS, 1993, s.4349, 

4355, 4363; Ögel, 1991, s.342; Kırzıoğlu, 1988, s.201; Pakalın, 1993: “Bezir Ġsi Mürekkep”; 

Ahmed Vefik, 2000: “Bezir”, “Keten (Tohumu)”). 

Erzurum’da Zeyrek ve Beziryağı 

a-Tarımı 

Zeyrek, buğday ve arpa gibi tahıllardan sonra, genellikle Nisan veya Mayıs aylarında 

ekilen bir bitkidir. Ekimin bu belirsizliği, esasında iklimle alakalıdır. Çünkü zeyrek 

tohumlarının yağmurlu zamanlarda ekilmesi, çürüme tehlikesi dolayısıyla mümkün 

olmamaktadır. Fazla ekilmeyen bitki olan zeyrek, buğday ve arpa nispetinde ekonomik olmadığı 

gibi, kullanım alanı da onlardan azdır. Diğer taraftan su istemeyen bir bitki olması sebebiyle 

“kıraç” ve hatta “taĢlık arazide” bile tarımı yapılmaktadır. Dolayısıyla değerli tarım arazilerini 

iĢgal etmemektedir. 

Hasadı elle yapılan zeyrek, diğer tahıllarla aynı zamanda kaldırılmaktadır. Tırpan veya 

orakla biçilmemesinin sebebi, asıl faydalanılan kısım olan tohumların tarlaya dökülmesini 

önlemektir. Fakat hasatta geç kalınması halinde orak veya tırpanla da biçilmektedir. Zeyreğin 

tarladan harmana ve oradan da içeri alınmasında çok acele edilir. Harmanda öküzlerin veya atın 

çektiği “gem” adlı aletle tohumu ayrılır ve hemen çuvallara doldurularak içeri taĢınır. Zira 

tohumların en ufak yağmurda bile birbirine yapıĢıp iĢe yaramaz hale gelmesi an meselesidir. 

Bunu önlemenin yolu da, çok sıcak ve açık havada hemen harmanlamak ve ara vermeden 

harmandan kaldırmaktır. 
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Çuvallara doldurularak içeri taĢınan zeyrek, susam taneleri kadar küçük olmakla 

birlikte, ağırdır. Bundan dolayı, buğday ve arpanın ölçüldüğü büyük ölçekler yerine, “dandik”
1
 

adı verilen küçük bir ölçekle ölçülür. 

b-Tarihi 

Zeyrek veya keten bitkisinin, Erzurum ve aĢağıda adı geçecek civar yerlerde ne zaman 

ekiminin yapıldığını tespit etmek Ģimdilik müĢküldür. 17. yüzyıl ortalarında Erzurum‟u ve bu 

arada yetiĢtirilen ürünleri anlatan Evliya Çelebi, keten veya zeyrekten bahsetmez (Evliya 

Çelebi, 1999, s.108-109)
2
. Fakat Evliya‟dan en az yüz yıl öncesine ait Osmanlı tahrir (=yazım) 

defterlerinde, Erzurum‟un yakın köylerinde yetiĢtirilen zeyrek ve buna bağlı olarak çalıĢtırılan 

bezirhaneler hakkında kâfi bilgi vardır. Erzurum kazasının 1540 (h. 947) yılına ait tahrir 

defterinde tamamen “segerek ( )” Ģeklinde yazılan zeyrek, nahiye ve köylere göre aĢağıya 

çıkarılmıĢtır. Bu yazımda zeyrek miktarları “kile” ölçüsüyle gösterilmiĢ ve “kile baĢına beĢ akçe 

vergi” alındığı kaydedilmiĢtir: 

 
Nahiyenin Adı Köyün Adı (ġimdiki Adı) Zeyrek 

(kile) 

Vergisi 

(akçe) 

Defterin 

sayfası 

Nefs-i Erzurum Kân (DadaĢ) 20 100 25 

 Müdürge (Çayırtepe) 5 25 26 

 Gez 20 100 28 

Karaarz Nefs-i Karaarz (Karaz) 50 250 31 

 Erkinis (Yerlisu) 5 25 32 

 Ortuzi (Çiçekli) 10 50 33 

 Tivnik (Altınbulak) 5 25 34 

 Salasor (Sarıyayla) 10 50 35 

 Haçevank (Aktoprak) 15 75 36 

 Kiğhor/Kevahor 

(Ortadüzü) 

10 50 36 

 Iğdasor (Arıbahçe) 5 25 37 

 Ümidim (Umudum) 5 25 39 

Gecik Gecik 10 50 40 

 Çipak (Çipak) 10 50 40 

 Tafta (Gökçeyamaç) 10 50 41 

 Kâmbur /Kamber 

(KırmızıtaĢ) 

10 50 42 

 Dinarkom (Muratgeldi) 20 100 43 

 KöĢk 10 50 44 

 Apgazi 10 50 45 

 Giregösek (YeĢildere) 20 100 45 

 Akdağ 20 100 46 

 Tuvanç /Tufanç 

(Güzelova) 

10 50 47 

 Hins (Dumlu) 10 50 48 

 Konk (Altıntepe) 10 50 50 

 Gün 10 50 51 

                                                 
1 Dandik, ağaçtan yapılmıĢ küçük bir tahıl ölçme kabı olup, Erzurum‟da ¼ “urup” kadardır. Dandik veya daha ufak 

kaplar, genellikle değirmencilerin öğüttükleri tahıl karĢılığında tahıl sahibinden aldıkları “hak” için kullanılmaktadır. 

Erzurum‟da kullanılan zirai ölçü ve tartılar ayrı bir çalıĢmada incelenecek ise de, tahılların ölçüleri Ģöyledir: Kile 

(God, Kod)=2 Teneke=4 Urup (ġinik, Çinik). 
2 Evliya Çelebi, Erzurum‟da, özellikle “kılçıksız” ve “devediĢi” nevileri meĢhur olan yedi çeĢit buğdayla birlikte 

arpa, darı, çiriĢ, eĢhın, badıncan (patlıcan), lahana ve bazı sebzelerin yetiĢtirildiğini yazar (Evliya Çelebi, 1999, s.108-

109). 
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Cinis Cinis 20 100 54 

 Evrenli (Atlıkonak) 15 75 56 

 Nerdüban (Merdiven) 5 25 56 

 Ziravank (Sorkunlu) 5 25 57 

 Tebrizcik 5 25 58 

 Çermik  5 25 59 

 Yahya DaniĢmend/diğer 

adı Abdalcık (Abdalcık) 

5 25 59 

Mürskulu* Haydari (Dereboğazı) 5 25 61 

 Künbed (Kümbed) 5 25 62 

 Müderris Kendi 5 25 63 

 Pulur (Ömertepe) 10 50 63 

 Özbek 5 25 64 

 Sakalı Kesük 10 50 65 

 Cebrail Kendi 10 50 66 

 Mördülük (Tınazlı) 20 100 67 

 SüngâriçSüngeriç 

(Adaçay) 

5 25 68 

Çörmeli (TaĢpınar) Kotanis 10 50 72 

 Sığırzindanı (YeĢilova) 10 50 73 

 Haküd (Kevenlik) 10 50 73 

 Mindivan (Buğdaylı) 10 50 73 

 Canviran/Canören 

(Canören) 

10 50 74 

 Çögender 10 50 74 

 Kurd Deresi 5 25 76 

 Asmasor 5 25 76 

 Söğüdlü 5 25 77 

 Toplam 540 2.550  

Kaynak: BA.TD., nu. 205. 

 

1540 yılına ait defterde, zeyrekten çıkarılan beziryağının iĢlendiği bezirhanelere dair 

herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte, bezirhanelerin varlığı Ģüphesizdir. 

Erzurum kazasının yazıldığı 1591 (h. 1000) yılına ait bir defterde ise, zeyrek ve 

bezirhanelere dair daha ayrıntılı bilgiler vardır. Bu defterde tamamen “zegerek ( )” Ģeklinde 

yazılan zeyrek, evvelki defterdeki gibi “kile” üzerinden ölçülenmiĢ ve “kile baĢına yedi akçe 

vergi” alınarak geliri hesap edilmiĢtir. Bu deftere göre zeyrek yetiĢtirilen köyler ve zeyrek 

miktarları Ģöyledir: 

 

Nahiyenin Adı Köyün Adı (ġimdiki Adı)3 Zeyrek 

(kile) 

Vergisi 

(akçe) 

Defterin 

sayfası 

Nefs-i Erzurum Kân 35 235 14b-15a 

 Müdürge 25 175 15a-15b 

 Gez 20 140 15b 

 Tasmasor 50 350 16a 

Karaarz Nefs-i Karaarz 50 350 19a-19b 

 Erkinis (Yerlisu) 15 105 20a-20b 

 Ortuzi 15 105 20a 

 Tivnik 10 70 21a-b 

 Kiğhor /Kevahor 20 140 23a 

 Özni (Beypınar) 30 210 23a-24a 

                                                 
* Bu nahiyenin adı çeĢitli araĢtırmalarda “Mereskulu”, “KaraĢkulu” vs. Ģekillerde okunmuĢ ise de, 17. yüzyıla ait bir 

Erzurum Defterinde, harekeli olarak “Mürskulu” Ģeklinde yazılmıĢtır (BA.MAD., nu. 5152, s. 130). 
3 Sadece, yukarıdaki listede olmayan köylerin yeni adları eklenmiĢtir. 
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 Erinkâr (Ocak) 30 210 24a 

 NorĢen 20 140 24b 

 Sitavuh (Yolgeçti) 50 350 25a 

 Terkini (Yazıpınar) 30 210 25b 

 Komk 50 350 26a-b 

 Ebulhindi (Alaybeyi) 10 70 26b-27a 

 Kurnuç (Büyükdere) 5 35 27a-b 

 Ġsavank (Özbilen) 20 140 27b 

 Arzvank 10 70 28a 

 Iğdasor 20 140 29b 

 Gideverek (TopalçavuĢ) 20 140 30a 

 Peskeriç (Düztoprak) 10 70 30a-b 

 BadiĢen (Çayırca) 10 70 30b 

 Mülk 20 140 30b 

 Köçegi 10 70 31a 

 Vağaver/Ağaver 

(Demirgeçit) 

20 140 32a 

 Titgir (Çiğdemli) 10 70 32b 

 Tosik (Kavaklıdere) 10 70 33a 

 Ümidim 10 70 33a-b 

Gecik Gecik 10 70 36a 

 Dinarkom 20 140 37a-b 

 KöĢk 20 140 37b-38a 

 Kevank (TaĢkaynak) 20 140 38a 

 Apgazi 20 140 38a-b 

 Giregösek 10 70 38b 

 Akdağ 20 140 38b 

 Tufanç 10 70 39b-40b 

 Hins 20 140 41a 

 Konkviran 20 140 41a-b 

 Mülk 20 140 41b 

 Bağçacık 20 140 42a-b 

 Arzuti (YeĢilyayla) 30 210 42b-43a 

 Hedelemek (Gülpınar) 20 140 43a-b 

 Zağgi (ġenyurt) 10 70 43b 

 Ahurcuk 10 70 44b 

 Kızılcakilise 20 140 45a-b 

Cinis Evrenli 20 140 47a-b 

 Tebrizcik 20 140 48b 

 Pırtın (Güllüdere) 20 140 47b-48a 

Mürskulu Mördülük 30 210 52b 

 Tuzcukendi (Tuzcu) 12 60 54a 

Çörmeli Sığırzindanı 20 140 59b 

ġogayn AĢkalası (AĢkale) 20 140 72a 

 Toplam 1.077 6.865  

Kaynak: ATKGM.KKA.TD., nu. 41. 

 

Bayburt sancağında yetiĢtirilen zeyrek ve buna bağlı olarak da bezirhaneler hakkında 

kâfi bilgi vardır. Söz konusu defterleri değerlendiren merhum Ġsmet Miroğlu, bunların 1520, 

1530 ve 1591 yıllarında düzenlendiğini belirtir (Miroğlu, 1975). Erzurum‟un sadece ġogayn 

(=AĢkale) kazası köylerini ihtiva eden bu yazımlarda Erzurum‟a ve buradaki zeyrek (ve keten) 

üretimine dair herhangi bir bilgi yoktur. 16. yüzyıl defterlerinde, Bayburt sancağına bağlı kaza 

ve köylerden, zeyrek (ve keten tohumu) üretimi yapılanlar Ģöyle tespit edilmiĢtir: 

Sancağın Bayburt kazasının Balahor (Ģimdi AkĢar kazası) köyünde keten tohumu; 

Ardusta (Ġncili), Çömürgi, Everek (Örence), Hanzar (Çağıllı), Hart (Ģimdi Aydıntepe kazası), 
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Kaliskavar (Kabaçayır), Keleverek (Sancaktepe), AĢağı Kırzı, Kopuz, Ostuk (NiĢantaĢı), 

Pinçirge (Çiçekli), Pülürek (Yelpınar) ve Sinor (Çayıryolu) köylerinde ise zeyrek 

üretilmektedir. 

Kelkit kazasının Ecmede (Gökçeköy), Gindehrek (ÖbektaĢ), Mormoç, Pekün 

(Dedeyolu) ve Posus (Salyazı) köylerinde zeyrek yetiĢtirilmektedir. 

Tercan-ı Ulya (Yukarı Tercan) ve Tercan-ı Süfla (AĢağı Tercan) kazalarının Abrank, 

Corcun (Saraycık), Gürebağdı (Yaylakent), Espeverek (Verimli), Hayrani (Ozanlı), Kötür 

(Bağpınar), Pekeriç (Çadırkaya), Piriz (Çaykent), Tacik, Mans (Ģimdi Çayırlı kazası) ve Vartik 

(Beğendik) köylerinde zeyrek tarımı sözkonusudur. 

Zeyrek ve keten tarımının yapıldığının tespiti 19. asırda daha kolaydır. Çünkü 1869 

yılından itibaren vilayet matbaasında basılan yıllıklarda, bu hususta istatistik bilgileri vardır. 

AĢağıda sunulacak olan bu istatistiklerde, zeyrek ve keten tohumu ayrı yazılarak miktarları 

verilmiĢtir. AnlaĢıldığına göre, Erzurum vilayetine bağlı Erzurum, Erzincan, Van, MuĢ, Kars, 

Bayezit ve Çıldır sancaklarının tamamında, miktarı değiĢik olsa da, zeyrek ve keten tohumu 

ekilmektedir. 

Vilayetin tamamını alakadar eden birkaç kaydın aktarılması meseleye açıklık 

kazandıracaktır. Vilayetin 1887 yılında yayımlanan yıllığına göre; Erzurum sancağının 

Erzurum, Tercan, Hınıs, Kiğı, Pasinler ve Ova kazaları; Bayburt sancağının Bayburt ve Kelkit 

kazaları; Bayezit sancağının Bayezit, Tutak (Antap), Karakilise (Ģimdi Ağrı), Diyadin ve 

EleĢkirt kazalarında zeyrek tarımı vardır. Aynı yıllıktan, Erzincan sancağında zeyrek 

üretilmediği anlaĢılmakta ise de, bu doğru olmamalıdır. Çünkü, zeyrek ve keten tohumunun 

varlığı bezirhanelerin varlığıyla teyit edilmektedir ve Erzincan kazalarının tamamında bezirhane 

vardır (ES, 1304, s.242-297). 

19. yüzyıl sonunda (1899-1900) basılan Erzurum yıllıklarına göre de, vilayette zeyrek 

ve keten tohumu ekilen yerler Ģöyle tespit edilmiĢtir: 

Erzurum sancağının Erzurum kazasında zeyrek, kazanın Ilıca nahiyesinde keten tohumu 

ve AĢkale nahiyesinde zeyrek ekimi yapılmaktadır (ES, 1317, s.166-180; ES, 1318, s.276-287). 

Sancağın Tercan (ES, 1317, s.183; ES, 1318, s.303), Bayburt (ES, 1317, s.192; ES, 1318, 

s.296), Ġspir (ES, 1317, s.198; ES, 1318, s.308), Pasinler (ES, 1317, s.211; ES, 1318, s.321-

322), Hınıs (ES, 1317, s.224; ES, 1318, s.335), Tortum (ES, 1317, s.230; ES, 1318, s.341) ve 

Kiğı (ES, 1317, s.237; ES, 1318, s.347) kazalarında da zeyrek tarımı vardır. 

Erzincan sancağının Erzincan, Kemah, Refahiye, Kuruçay ve Pülümür kazalarından, 

sadece Pülümür‟de zeyrek üretildiği (ES, 1317, s.253-258; ES, 1318, s.365-373) kayıtlıysa da, 

bunun doğru olmaması gerektiği yukarıda açıklanmıĢtı. 
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Bayezit sancağının Bayezit, EleĢkirt, Tutak, Diyadin ve Karakilise kazalarında zeyrek 

tarımı yapılmaktadır (ES, 1317, s.274-278; ES, 1318, s.390-393). 

Yukarıdan beri sıralanan bilgilerden de anlaĢılacağı gibi, Erzurum vilayetinin hemen 

tamamında zeyrek ve keten tohumu tarımı vardır. Ancak, bunların nispeti değiĢiklik 

gösterebilir. Bunu tespit için vilayet yıllıklarında yeterli bilgi bulunmaktadır. Erzurum 

yıllıklarının bazılarından aktarılacak aĢağıdaki istatistikler, hem nerelerde zeyrek ve keten 

tohumu ekildiğini, hem de miktarlarını göstermek bakımından seçilmiĢtir. 

Erzurum‟a ait 1871/1288 yıllığında, zeyrek için bir istatistik yoktur. Sadece “keten 

tohumu” miktarı sancaklara göre “kıyye”
4
 olarak yazılmıĢtır. Erzurum 9.842, Kars 1.920, MuĢ 

29.881, Erzincan 1.600, toplam 68.053 kıyye. Demek ki, vilayette yaklaĢık 87.312 kg. keten 

tohumu üretilmiĢtir. Fakat, bu yıllıkta, vilayete bağlı Van, Bayezit ve Çıldır sancaklarında keten 

tohumuna yer verilmemiĢtir (ES, 1288, s.155). 

1873/1290 yıllığında, zeyrek ile keten tohumu miktarları ayrı yazılmıĢtır. Sancaklara 

göre üretilen “zeyrek” miktarı; Erzurum 32.000, Van 18.350, Erzincan 8.000, MuĢ 5.000 ve 

Bayezit 1.000, toplam 64.350 “kile”
5
 olarak kaydedilmiĢtir. Yıllıkta, Kars ve Çıldır 

sancaklarında zeyrek kayıtlı değildir. “Keten tohumu” ise; Erzurum 25.000, Van 27.940, MuĢ 

30.000, Çıldır 1.000, Kars 1.000 ve Bayezit 1.000, toplam 85.040 kıyye olarak yazılıdır. Bu da 

yaklaĢık 109.106 kg. eder. Yıllıkta, Erzincan‟da keten tohumu miktarı yoktur (ES, 1290, s.154-

157). 

1874/1291 yıllığında da, zeyrek ve keten tohumu miktarları ayrı gösterilmiĢtir. 

Sancaklara göre üretilen “zeyrek” miktarı; Erzurum 33.000, Van 16.460, Erzincan 5.450 ve 

Çıldır 600, toplam 55.510 “kile” olarak kayıtlıdır. MuĢ, Kars ve Bayezit sancaklarında zeyrek 

gösterilmemiĢtir. Sancaklara göre üretilen “keten tohumu” miktarı ise; Erzurum 25.000, Van 

14.606, MuĢ 1.000, Çıldır 100, Kars 9.830 ve Bayezit 6.000, toplam 56.536 “kıyye” olarak 

yazılmıĢtır. Bu da yaklaĢık 72.536 kg.dır. Yıllıkta, Erzincan‟da keten tohumu kayıtlı değildir 

(ES, 1291, s.144-147). 

  1875/1292 yıllığında da zeyrek ve keten tohumu miktarları ayrıdır. “Zeyrek” miktarı; 

Erzurum 8.900, Van 14.520, Erzincan 15.030, MuĢ 12.765, Çıldır 500, Kars 15.000 ve Bayezit 

1.000, toplam 67.715 kile. Bu da, yaklaĢık 1.422.070 kg.dır. “Keten tohumu” ise; Erzurum 

22.000, Van 14.306, MuĢ 19.722, Çıldır 2.400 ve Kars 100, toplam 58.528 kıyye olarak 

                                                 
4 Kıyye, bir Osmanlı ağırlık ölçüsü olarak bir (1) okka veya 400 dirhem veya 1,282945 kilogram karĢılığıdır 

(Naumann, 1983:462). 
5 Mahalli bir ağırlık ölçüsü olan kile, mahalli ölçmeye göre yukarıda açıklanmıĢtı. Kile‟nin kilogram karĢılığı buğday 

ve arpa için farklı, zeyrek için farklıdır. Kırzıoğlu‟na göre buğdayın kilesi 20, arpanın ise 15-16 kilo kadardır 

(Kırzıoğlu, 1988, s.212-213). Fakat, 1875/1292 yılına ait Erzurum Salnamesinde, zeyrek miktarları gösterilirken 

“kile” olarak yazılmıĢ ve “beher kilesi 17 kıyye” diye not düĢülmüĢtür (ES, 1292, s.152-153). Bu nota göre, bir (1) 

kile zeyrek veya keten tohumu 21 kg. 800 gram etmektedir. Bundan sonraki “kile” karĢılıkları, bu nota göre 

verilmiĢtir. 
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kayıtlıdır. Bu da yaklaĢık 75.092 kg.dır. Yıllıkta, Erzincan ve Bayezit‟te keten tohumuna yer 

verilmemiĢtir (ES, 1292, s.152-155). 

1876/1293 yıllığına göre üretilen “zeyrek” miktarı; Erzurum 11.700, Van 39.000, 

Erzincan 5.450, MuĢ 12.800, Kars 8.000, Bayezit 1.000, toplam 78.350 kiledir. Bu da yaklaĢık 

1.708.000 kg.dır. “Keten tohumu” ise; Erzurum 1.860, Van 16.662, Bayezit 1.000, toplam 

20.522 kıyye; yani, 26.330 kg.dır. Yıllıkta Erzincan, Çıldır ve Kars‟ta keten tohumu 

yazılmamıĢtır (ES, 1293, s.152-155). 

Doksanüç Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus savaĢının yaĢandığı yıla ait 1877/1294 

yıllığında da zeyrek ve keten tohumu ayrı yazılmıĢtır. Fakat, daha evvel Erzurum vilayetine 

bağlı olan Van ve MuĢ sancakları vilayetten ayrıldığından, istatistiklerde onlara artık yer 

verilmemiĢtir. Ayrıca, anlaĢma gereği Ruslara bırakılan Kars ve Çıldır (merkezi Oltu) sancakları 

da, doğal olarak vilayet istatistiklerinde yoktur. Bu seneki “zeyrek” miktarı; Erzurum 10.700, 

Erzincan 5.450, Çıldır 400, Kars 8.000, Bayezit 5.000, toplam 29.550 kile ki, yaklaĢık 644.190 

kg.dır. “Keten tohumu” ise; Erzurum 1.500, Bayezit 1.000, toplam 2.500 kıyye. Bu da 3.210 

kg.dır. Kars ve Çıldır‟da keten tohumu kayıtlı değildir (ES, 1294, s.136-139)
6
. 

1882/1299 yıllığında keten tohumu istatistiği yoktur. Sancaklara göre üretilen “zeyrek” 

miktarı; Erzurum 7.000, Bayezit 3.700, Erzincan 2.520, Bayburt 100, toplam 13.320 kile. Bu da 

yaklaĢık 290.380 kg.dır (ES, 1299, s.160)
7
. 

1887/1304 yıllığında da keten tohumuna dair bir kayıt yoktur. Sadece “zeyrek” 

istatistiği verilmiĢ ve miktarı “Ģinik” olarak gösterilmiĢtir. Sancaklara göre; Erzurum 35.000, 

Erzincan 4.200, Bayezit 24.000, Bayburt 2.800, toplam 66.000 Ģinik zeyrek kayıtlıdır. Bu da, 

yaklaĢık 359.700 kg.dır (ES, 1304, s.324). 

c-Bezirhaneler ve Beziryağı 

Arapça bir kelime olan “bezir”, “tohum” demektir. Beziryağı ise, keten veya zeyrek 

tohumundan elde edilen yağdır. Bunun yapıldığı iĢyerine de “bezirhane” denir. Yapılan 

derlemelere göre Erzurum‟daki bezirhaneler, iĢleyiĢi bakımından; su ile çalıĢtırılan ve hayvan 

gücüyle çalıĢtırılan olmak üzere iki türlüdür. ĠĢ kapasitesi açısından da; “çift baskılı (kapaklı)” 

ve” tek baskılı (kapaklı)” olarak yine iki çeĢittir. Eski sözlüklerde “bezir tohumu” denen 

zeyrek‟ten beziryağı elde edilmesi, mutlaka “kavurma” iĢleminden sonradır. Yani tohumlar bitki 

sapından ayrıldıktan sonra kavruluyor, sonra da yağı çıkarılmak üzere bezirhaneye 

götürülüyordu. Tohumların kavrulmaması halinde beziryağı çıkarılamıyordu. 

                                                 
6 Bu yıllıkta, Kars sancağının karĢısına 300.000 kıyye gibi çok yüksek bir miktar yazılmıĢ ve bununla birlikte toplam 

üretim 302.500 kıyye olarak gösterilmiĢse de, bunun imkânsız olduğu açıktır. 
7 Bu yıllıkta Erzurum vilayetinin dört sancağı vardır. Doksanüç Harbinden sonra Rusya‟ya bırakılan yerler sebebiyle 

vilayetin idari yapısı yeniden düzenlenmiĢ; daha önce Trabzon vilayetinin GümüĢhane sancağına bağlı olan Kelkit ve 

ġiran kazaları oradan ayrılarak Bayburt‟a bağlanmıĢ ve Bayburt sancağı teĢkil edilmiĢtir (Tozlu, 1998, s.55-61). 
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Erzurum ve çevresinde klasik Osmanlı zamanlarında bezirhanelerin bulunduğu ve 

iĢletildiği bilinmektedir. Bu bakımdan 1591 yılına ait Erzurum tapu yazım defterinde Ģu bilgiler 

vardır: Erzurum kazasına bağlı Tivnik Köyünde dört bezirhane olup, bezirhane baĢına 60 

akçeden yıllık 240 akçe;  Kân Köyünde iki bezirhaneden bezirhane baĢına 60 akçeden yıllık 120 

akçe; NorĢen Köyünde bir bezirhaneden yıllık 60 akçe; Terkini Köyünde bir bezirhaneden yıllık 

30 akçe; Tufanç Köyünde bir bezirhaneden yıllık 60 akçe ve Hins Köyünde bir bezirhaneden 

yıllık 20 akçe vergi geliri kayıtlıdır
8
. 

Bayburt sancağının 16. yüzyıl kayıtlarından nerelerde bezirhane bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. Bayburt‟a bağlı Çömürge, Kopuz ve Balahor‟da birer, Siptoros‟ta iki ve Kısanta‟da 

üç bezirhane vardır. Bunların toplam yıllık geliri ise 880 akçedir. Kelkit‟e bağlı Gindehrek‟teki 

bezirhanenin yıllık geliri 35 akçedir. Tercan‟ın Espeverek, Tacik, Gürebağdı ve Vartik 

köylerinde birer, Pekeriç ve Piriz‟de ikiĢer, Kötür köyünde de üç bezirhane bulunmakta olup, 

yıllık toplam gelirleri 550 akçedir (Miroğlu, 1975, s.151-152). Gelirleri kayıtlı bu bezirhaneler 

dıĢında Bayburt‟un Everek köyünde iki, Keleverek, Ostuk ve Pülürek köylerinde de birer 

bezirhane vardır. Ayrıca Tercan‟ın Mans köyünde de bir bezirhane iĢlemektedir. 

19. yüzyıldaki bezirhanelerin tespiti yıllıklardan rahat yapılmaktadır. 1873 yılında 

sadece Erzurum kazasına bağlı köylerdeki bezirhaneler kayıtlı olup, bunlar 23 adettir (ES, 1290, 

s.148). 1875 yılında Erzurum kazasına bağlı köylerde 23, Hınıs‟ta 30, Bayburt‟ta 3 ve 

Tercan‟da 23 olmak üzere, toplam 79 bezirhane vardır (ES, 1292, s.146). 1876 yılında merkez 

kazaya bağlı köylerde 23, Hınıs‟ta 30, Bayburt‟ta 3 ve Tercan‟da 25 olmak üzere, toplam 81 

bezirhane yazılıdır (ES, 1293, s.140). 1877 yılında ise, merkez kaza köylerinde 24, Hınıs‟ta 30, 

Tercan‟da 15, Kiğı‟da 15 ve Bayburt‟ta 4, toplam 88 bezirhane kayıtlıdır (ES, 1294, s.131). 

1882 senesi yıllığında Erzurum kazası köylerinde 24, Kiğı‟da 10, Hınıs‟ta 33 ve 

Tercan‟da 18, toplam 85 bezirhane vardır (ES, 1299, s.157). Bayburt ve Bayezit sancaklarındaki 

bezirhaneler yazılmamıĢtır. 

1887 yılında ise, sadece üç kazadaki bezirhaneler; Ova kazasında 24, Hınıs‟ta 33 ve 

Kiğı‟da 10 adet olarak yazılmıĢtır (ES, 1304, s.242-263). Erzincan sancağının yalnızca merkez 

kazasına bağlı köylerde 17 adet bezirhane kayıtlıdır (ES, 1304, s.271-274). Bayburt sancağının 

merkez kazası köylerinde 3, Kelkit kazasında da bir bezirhane yazılmıĢtır (ES, 1304, s.283-

285). Bayezit sancağında ise, sadece EleĢkirt kazasında 9 adet bezirhane gösterilmiĢtir (ES, 

1304, s.295-297). 

1899-1900 yıllıklarına göre; Erzurum merkez kazasına bağlı köylerde 5-6, Ilıca 

nahiyesinde de 5 bezirhane vardır (ES; 1317, s.167, 173; ES, 1318, s.276, 280). Bayburt‟ta 3, 

Hınıs‟ta 29 ve Kiğı‟da 12 bezirhane kayıtlıdır (ES; 1317, s.192, 224; ES, 1318, s.296, 335, 347). 

                                                 
8 ATKGM.KKA.TD., nu. 41, köylerin sayfa numaraları yukarıdaki ikinci tablodadır. 
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Aynı yıllarda Erzincan sancağı merkez kazası köylerinde 12, Kemah‟ta 11 ve Kuruçay‟da 6 

bezirhane vardır (ES; 1317, s.253-257; ES, 1318, s.365-373)
9
. Bayezit sancağının Tutak 

kazasında 8 ve EleĢkirt kazasında 9 bezirhane yazılıdır (ES; 1317, s.274-278; ES, 1318, s.390-

393). 

Değerlendirme 

AnlaĢıldığı kadarıyla zeyrek ve bundan elde edilen beziryağı birçok alanda 

kullanılmaktadır. Erzurum ve çevresinde zeyrek ve buna bağlı olarak beziryağının birçok 

Ģekilde kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Hem bitkinin kendisi, hem de kullanım alanları hakkında 

yerinde yapılan derlemelerde elde edilen bilgiler, Ģüphesiz kitaplarda bulunmamaktadır
10

. Ancak 

Erzurum Ovasında artık ekimi yapılmayan zeyrek, birçok köylü tarafından bile yanlıĢ 

hatırlanmakta ve baĢka bitkilerle karıĢtırılmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak yerinde olur: 21 

Eylül 2002 tarihinde Erzurum ovasının Tivnik (Altınbulak), Mülk ve Erkinis (Yerlisu) 

köylerinde Selahattin Tozlu tarafından yapılan derlemelerde; eskiden “zeyrek” bitkisine 

“kendir” denildiği, görüĢülen kimseler tarafından ifade edilmiĢtir. Halbuki, “kendir” ile 

“zeyrek” arasında hiçbir bağ ve benzerlik yoktur. Keza, aynı derlemelerde zeyreğin, buğdayın 

kaynatılarak haĢlanmasıyla yapılan ve “hedik” denilen yiyeceğe karıĢtırılarak hediğin daha 

lezzetli olmasını sağlayan “çedene” ile de karıĢtırıldığı tespit edilmiĢtir. Bu da zeyreğin uzun 

zamandan beri ekilmediği ve bu sebeple ahalinin bitkiyi unutmasına yol açtığını göstermektedir. 

Çedene, “erkek kenevir” tohumuna verilen mahalli isimdir ve kısmen uyuĢturucu özelliği vardır. 

Hatta tütün ve sigaralara karıĢtırarak içenler bile vardır. 

Zeyrek, klasik Osmanlı kayıtlarına göre Anadolu‟nun bilhassa orta kesimlerinde 

yetiĢtirilmektedir ve bunun tespiti Ģüphesiz özel bir incelemeye muhtaçtır. Kullanım alanları 

bakımından Osmanlılar zamanındaki kullanım alanları Erzurum‟dakilerle benzeĢmektedir ve bu 

da doğaldır. Ancak, sözü edilen bitkinin “bugünkü kullanım alanları” üzerinde ayrıca 

durulmalıdır. Birçok internet sitesi bilgisinde; zeyreğin kolesterol oranı en düĢük yağ bitkisi 

olduğu, Avrupa‟da bilhassa ilaç yapımında kullanıldığı ifade edilmektedir. Diğer yandan 

beziryağının, ahĢap malzemeyi korumak amacıyla hem tarihte hem de Ģimdi kullanıldığı da 

tespit edilmiĢtir. Hatta, lifli bitki olması dolayısıyla tohumu dıĢında kalan gövdesinden elyaf 

elde edildiği de bilinmektedir. ġüphesiz bütün bu hususlar ilgilileri tarafından etüt edilmelidir. 

Derlemeler 

1) Selahattin Tozlu: 21 Eylül 2002 tarihinde; Erkinis Köyünden Mehmet oğlu 1935 

doğumlu Hamdi Kaya ve aynı köyden Yusuf oğlu 1937 doğumlu Vahdet Damlakaya ile yaptığı 

                                                 
9 Sonki yıllıkta Refahiye‟de 10 bezirhane kayıtlıyken, Kemah‟ta hiç görünmemektedir. Esasında, yıllıklardaki bu nevi 

bilgiler gözden geçirilmeye muhtaçtır ve bazı yerlerde bu yapılmıĢtır. 
10 Erzurum ve çevresinde yapılan derlemeler ve bunların kimler tarafından ne zaman yapıldığı, makalenin sonunda 

bulunmaktadır. 
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mülakatlar. Bu derlemeler Hins (Dumlu), Tufanç, Sitavuh (Yolgeçti) ve Alaca gibi birçok köyde 

de yapılmıĢ, aynı bilgiler edinildiği için farklı kiĢiler buraya alınmamıĢtır. 

2) Şemsettin Çelik: 2002 yılında (tam tarih belirtilmemiĢ) Horasan ilçesinin Harçlı 

Köyünden 1951 doğumlu Ġzamettin Gültekin ile yaptığı görüĢmenin metni vardır. Ġzamettin 

Gültekin tarafından verilen bilgilerin özeti Ģudur: 

“Zegeregin bezirhanede yağı çıkarılır ve yağında “piĢi” piĢirilir. Hasankale‟nin 

Badicivan (Esendere) Köyünde Ali Kırmızı‟nın oğlu Hamza Kırmızı, bunların bezirhanesi 

vardı. “Şılka” ağacından sepet yapılır, zegerekler bu sepetlere doldurulur ve mengene ile 

sıkıĢtırılarak yağı çıkarılırdı. Geriye “gobden” denilen küspesi (posası) kalırdı. Bu posa 

camıĢlara yedirilirdi. Zegerekten “kavut” da yapılırdı. Beziryağını Çerkesler daha çok 

kullanırdı. Zegeregi hali vakti yerinde olanlar ekerdi, daha çok da camıĢı olanlar ekerdi. Çünkü 

camıĢ, bezirsiz olmazmıĢ. Beziryağı ile camıĢlar yağlanır, özellikle “tanhaç (karışım)” yapılarak 

sırtlarına ve boyunlarına sürülür ki yük taĢımaktan dolayı sertleĢen kısımlar yara olmasın. Hem 

camıĢ hem de insan yarasına, haĢlanmıĢ zegerek çekilirdi. “Bezir lambası” denen Ģamdanların 

haznesine beziryağı konularak ıĢıklandırmada kullanılırdı. Zegereğin boyu kenevirden küçük 

olup, fiğ kadardır. 1960‟lara kadar satılırdı. Kıraç yerlerde ekimi yapılırdı”. 

3) İbrahim Kırmacı: 2002 yılında (tam tarih belirtilmemiĢ) birkaç defa Pasinler 

(Hasankale) ilçesinin Baldızı Köyünden 1342/1926 doğumlu Tevhid oğlu Arif Kırmacı; aynı 

köyden 1342/1926 doğumlu Hasan oğlu Necati Karslı ve yine aynı köyden 1933 doğumlu 

Tahsin oğlu Ertuğrul Kırmacı ile yapılan görüĢmelerde alınan bilgilerin özeti Ģöyledir: 

“Yukarı Pasin Ovasında 1947 yılından zeyrek ekimi yapılmamıĢtır. Dönüm baĢına 7-8 

kile (god, bir kile veya god 25 kg) ürün vermektedir. Badicivan Köyünde 1945 yılına kadar 

çalıĢtığı kesin olarak bilinen bezirhane bulunmaktadır. Bu bezirhane üç taĢlı ve su ile 

çalıĢmaktadır. Hasankale‟nin içinde Çermiktepe denilen yerde hayvanla çalıĢtırılan bir 

bezirhane bulunmaktaydı, ancak burası Badicivan‟dan önce kapanmıĢtır. Zeyreğin ticareti 

gayriresmi olarak bir kiĢinin elinde olup, bu da PaĢa Bey‟dir ve soyadı Mindivanlı‟dır. PaĢa 

Bey, zeyreği satın alır, kavurtturur ve yağını çıkararak Rusya‟ya bile satar. En çok ekilen köyler 

Komasor ve Mindivanlı köyleridir. Yukarı Pasin‟de Sos, Çögender ve Müceldi köylerinde de 

ekimi yapılmaktadır. Sulu susuz tarımı yapılmakla birlikte, esasında susuz tarımı yapılmakta ve 

bir kere su vermek yeterli olmaktadır”. 

4) Lütfullah Mutafoğlu: 2002 yılının Ağustos ayında Erzurum‟un Ova Köylerinde 

yaptığı uzun derlemeler olup, görüĢülen kimselerin künyeleri kayıtlı değildir. Zeyrek ile alakalı 

hemen her konuda bilgi bulunan bu çok kıymetli derlemelerin özü Ģöyledir: 
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“Zeyerek, zegerek, zegrek adlarıyla söylenen bu bitkiye, özellikle ova köylerinde 

“zecereç
11

” denilmektedir. Susam Ģeklinde olup, koyu kahverengine döner. Ekimi Nisan ve 

Mayıs aylarındadır. Ekimin bu iki ay arasında değiĢiklik göstermesi havanın durumuyla 

alakalıdır. Zira yağmurlu havalarda tohumun serpilmesi halinde tohum çürümektedir. YetiĢme 

döneminde kuraklık isteyen bir bitkidir. Tarladan toplama zamanında boyu 50 santimi 

geçmemektedir. Ürün yetiĢtiği zaman bitki kirli sarı rengini alır. Zegeregin yetiĢmiĢ bitkisinin 

baĢakları leblebi Ģeklinde olup, zegerek taneleri bu leblebi Ģeklindeki baĢağın içindedir. Bu 

baĢaklar toplanır, harmana yayılır ve “gem” ile sürülerek zegerek taneleri baĢaktan ayrılır. Bu 

hale getirilen taneler, “tığ” yapılır ve “yaba” denilen aletle savrularak samandan ayrılır. Daha 

sonra “teç (tej)” yapılır ve çuvallara doldurularak içeri taĢınır. Zegerek, buğday ve arpaya göre 

küçük olduğu halde, ağırlığı fazla olan bir bitkidir. Zegerek umumiyetle orakla biçilmekte, 

zamanı olanlar elle daha hassas toplamaktadır. Tırpan ile biçilmez, çünkü tırpanın sert darbeleri 

baĢaktaki zegereğin dökülüp zayi olmasına sebebiyet verir. Ancak zamanı dar olanlar tırpanla 

da biçmektedir
12

. 

Zegerek Erzurum‟un Ova Köylerinde genellikle ekilmekteydi. Ova Köyleri arasında 

Ovacık tarafında Poççik Köyünden yukarı olan Dapkan (Daphan) Ovasında daha çok 

ekilmektedir. Zegeregin ovanın sulak köylerinde Dapkan Ovasına göre daha az ekilmesinin 

sebebi, su isteyen diğer bitkilere öncelik verilmesidir. Dapkan Ovasında ise sulama 

yapılamaması sebebiyle, kurak iklime uyum sağlayan ve fazla suya ihtiyaç duymayan zegerek 

ekilmektedir. Dapkan Ovasında zegerek ekimi yapılan baĢlıca köyler Meymansur, Yoncalık, 

Serçeme, Zuvans, Ecemansur, ġegav, Büyük Kâğdariç, Küçük Kâğdariç, Emrecik, Alaca, 

Titgir, Poççik, Erinkâr, Salasor, Ebilhindi ve Erçik köyleridir. 

Zegerek günümüzde ya ekilmemekte yahut çok az ekilmektedir. Köylülerin ifadelerine 

göre; elde edilen ürün; ekim, bakım ve toplama masraflarını bile karĢılamamaktadır. Bundan 

dolayı Dapkan Ovasının tamamında yetiĢen zegerek, günümüzde birkaç köyde ekilmektedir ve 

bunlardan biri de Emrecik Köyüdür. 

Zegeregin Üretilme Nedenleri ve Kullanıma Hazırlanışı: Zegerek, ilkin yağı (beziryağı), 

sonra da posası (gobden) için üretilir. Ayrıca tohumu satılarak da gelir sağlanır. 

Zegerek, Erzurum Ovasında bulunan üç köydeki değirmenlerde (aslında bezirhanelerde) 

yağ haline getirilmekteydi. Bunlar Salasor, Erinkâr ve Alaca köyleridir. Köylüler, bu köylerin 

haricindeki köylerde zegerek değirmeni bulunmadığını söylemiĢlerdir. Bu değirmenlere 

zegeregi getiren köylüler, burada beziryağını çıkarttıktan sonra posasıyla birlikte alıp 

                                                 
11 Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu‟nun mühim bir kısmında ve bu arada özellikle Erzurum‟un Ova Köylerinde; 

“ge” harfi “ce”, “ke” harfi de “ç” Ģeklinde telaffuz edilmektedir. BaĢka birçok hususiyeti bulunan bu “ağız 

değiĢikliği” çoğu kere yanlıĢ yorumlanmıĢ ve hatta isim verilememiĢtir. Bunun Akkoyunlu Türkmenlerinden kalma 

“Bayındır Ağzı” olduğu belirtilmelidir. 
12 Metinde geçen mahalli ziraat deyimler Ģu kaynakta vardır (Aras ve Sönmez, 2009). 
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götürüyorlardı. Değirmenlerde camızların (camıĢlar) tarafından çevrilen değirmen taĢı ile 

sıkıĢtırılan zegerek, bu yolla yağından ayrılıyordu. 

Değirmen sahibine anlaĢmaları çerçevesinde öğüttüğü zegeregin bir miktarı “hak” 

olarak verilirdi. Mesela; dört (4) god (kile) zegerek öğütülüp yağı çıkarılırsa, zegerekten bir (1) 

god miktarı değirmenciye hak verilirdi. 

Zegeregin Kullanım Alanları: Zegeregin posası tekerlek Ģekline getirilir, ihtiyaç oldukça 

elle ufalanıp samana karıĢtırılarak hayvanlara yedirilirdi. Zegeregin taneleri harmandan sonra 

kesinlikle yıkanmazdı, çünkü yıkandığında halinde ıslanan taneler birbirine yapıĢır, iĢe yaramaz 

hale gelir ve yağı çıkarılamaz olurdu. Bu mahzurdan dolayı sadece elekle elenerek değirmene 

götürülür ve yağı çıkarılırdı. Çıkan yağın alt kısmında kirli bir yağ tabakası çöker ki, buna 

“solobor” denmektedir. Yağın altına çöken solobor alınmaz, üstte kalan yağ alınarak kullanılırdı 

ki, bu kullanılan yağa “beziryağı” denilirdi. Solobor yağı, hayvanların kuyruklarından ense 

köklerine kadar olan sadece omur kısmına, bu kısım tıraĢ edildikten sonra sürülürdü. Bundan 

gaye hayvanların besiden dolayı sırtlarında oluĢacak yaraları engellemek ve hayvanı rahat 

ettirmekti. Beziryağı ise kete, çörek, bazlama gibi unlu gıdaların tüketiminde lezzet vermek için 

kullanılırdı. Ağır bir yağ olarak algılandığından dolayı yemeklerde kullanılmazdı. Ayrıca lezzet 

versin diye, buğdaydan yapılan “kavurga”ların içine atılarak eğlence Ģeklinde tüketilmektedir. 

Beziryağının bazı hastalık ve rahatsızlıklara iyi geldiği de ifade edilmektedir: Bunlar 

kanlı basur, karın ağrısı, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak böceğinin çıkarılması, kabızlık ve 

kaĢıntılı basurdur. Köylüler, hapların bulunmadığı zamanlarda bu tür rahatsızlık ve hastalıkların 

beziryağı marifetiyle iyileĢtirildiğini söylemiĢlerdir. Diğer taraftan süt ile karıĢtırılarak (bu 

karıĢtırma iĢine tanhaç deniliyor) pıhtılaĢtırılıp kaynatılan zegerek taneleri, bir bez veya kâğıda 

sürülerek kiĢinin ağrıyan sırtına, beline veya herhangi bir yerine yapıĢtırılırdı. Böylece ağrı 

alınır veya köylülere göre belki de uyuĢur. Çünkü bu ilacın sürülen bölgede fazla kalması 

rahatsızlık verir, bu sebeple de en fazla bir saat kalması gerektiği belirtilmiĢtir. 

Ek-1 (Bir Yusufeli Türküsü: Zegerek) 

Zegerek zegerek 

Dağ baĢında zegerek 

Zegeregâ su gerek (2) 

Al beni uĢağikân 

Yüzum yumuĢagikân (2) 

Sonra beni neylarsın 

Buyuğum olur dikân (2) 

Zegerek zegerek 

Dağ baĢında zegerek 
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Zegeregâ su gerek (2) 

Orta boyli yigida 

Ġnca belli gız gerek (2) 

Kayuği verdum suya 

Ha yuriya yuriya (2) 

Ben sani saramadum 

Seni saran gollar çuriya (2) 

 

Ek 2: Bezirhane TaĢının Hayvanların KoĢularak Döndürülmesi Durumundaki ġekli ve 

TaĢın Kesiti  

 

 

yağ oluğu 
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Kitap Tanıtımı 

Sözün DüĢüĢü (The Humiliation Of The Word)
13

 

 

ġenol SANCAK  
 

 

Jacques Ellul‟un yazıp, Hüsamettin Arslan‟ın Ġngilizceden dilimize tercüme ettiği 

“Sözün DüĢüĢü” (The Humiliation of the Word) adlı eser, önsöz ve giriĢten sonra yedi ana 

bölümden oluĢurken her ana bölüm de kendi içinde çeĢitli alt baĢlıklara ayrılmıĢtır. Hüsamettin 

Arslan‟ın, kitabın baĢında “Türkçe Baskıya Önsöz”de bahsettiği üzere Fransızca asıllı bir eser 

olan “Sözün DüĢüĢü”, dil hakkında bir kitaptır. Kitabın dördüncü bölümünde yer alan “Söz 

alanının imajlar tarafından istilası, rollerin değiĢmesiyle ve egemenlikle sonuçlanır ve bu 

da bizi modern gerçekliğimizin bir baĢka özelliğine götürür: Sözün düşüşüne.” (s. 191)  

cümlesi belki de tüm kitabı özetler niteliktedir. Bu eser genel anlamda “dilin bütünüyle kötüye 

kullanımının ve imajlara tehlikeli düĢkünlüğümüzün modern toplumun ayırıcı özelliği olduğunu 

güçlü ve ikna edici bir Ģekilde” ortaya koymaktadır. Önsözde belirtildiği gibi kitabın yazarının 

Ģu sözü eser hakkında bilgilendirici niteliktedir: “Ġnsanlığı kurtarma isteği duyan herkes 

günümüzde, öncelikle sözü kurtarmalıdır.”  

Kitabın önsözünü yazan Joyce Main Hanks‟a göre, yazarın temel amacı imajlara çamur 

atmak değil, dili, insanî özgürlük yolu mücadelesinde ana silah olarak özgürlüğüne 

kavuĢturmaktır. Böylece bu eser aynı zamanda Ellul‟ün daha önce yazmıĢ olduğu  “Özgürlük 

Etiği” adlı eserinin devamı olarak da görülebilir. Çevirmene göre, yazarın çoğu kitaplarında 

öncelikle bir Ģeylere saldırı, hatta bir Ģeyleri yıkma giriĢimleri ön plandadır. Ancak bu eserdeki 

hamleleri negatif değildir. Kitap daha çok sosyolojik kategoride yer aldığı halde teolojik yönü 

de bulunmaktadır. Çünkü eser teolojik düĢünce ve Kitab-ı Mukaddes metinlerinin yorumlarıyla 

doludur. Kısaca söylemek gerekirse kitapta sosyolojik ve teolojik tefekkürün birleĢtirilmesi, her 

iki disiplinin birbirini ısrarla teĢvikine ve mükemmelleĢtirmesine imkân sağlar. 

Eserin “Temellere Dönüş” baĢlığını taĢıyan giriĢ bölümünde yazar, diğer kitaplarında 

da olduğu gibi içinde yaĢadığımız dünyaya yöneldiğini, onu anlamaya çalıĢtığını ve bunun 

kendisini içinde yaĢadığı baĢka bir gerçeklikle, ancak bütünüyle ispatlanamaz gerçeklikle yüz 

yüze getirdiğini ifade ederken, kitapta görme, iĢitme, gösterme ve konuĢma arasında yapılmıĢ 

bulunan aĢırı ölçüde basit bir ayrıma bağlı kaldığını vurgular. Bunun yanında yazar, sözü imaja 

                                                 
13 Jacques Ellul, Sözün Düşüşü, (çev. :Hüsamettin Arslan), Paradigma Yayınları, Ġstanbul 1998, 320 s. 

 Öğr. Gör., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 
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dönüĢtürmeyi reddederken, imajları söze dönüĢtürmeye veya imajlar serisini dil saymaya da 

karĢı çıkar. 

 

“Görme ve İşitme adını taĢıyan birinci bölüm Ģu alt baĢlıklardan oluĢmuĢtur:  

1. Görme: Yazara göre görme bir evren inĢa ettiği gibi; renkli, basit, armonik imajlarla 

kompoze edilmiĢ, doğrudan algılanabilir bir gerçekliği açmaktadır. Görme ve bakma 

onun için farklı Ģeylerdir. Burada görmek ve bakmak arasındaki farka daha fazla 

değinmek durumundayız. Özön‟e (1971, s.103-104) göre görmek, bilinçdışı bir durum 

yahut davranıştır. Göz açık bulunduğu zaman dıştaki nesneler ister istemez ona çarpar. 

Hiçbir şey düşünmeyerek gezdiğimiz zaman gökyüzünü, ağaçları, akarsuyu görürüz; 

evleri, insanları görürüz…. Bunların izleri peşi sıra gelir, birbirini silerek geçer. Biraz 

sonra bu görmüş olduklarımızı zar zor, eksik gedik olarak hatırlarız. Bakmak, iradeli ve 

düşünceli bir iştir. Bir anıt, güzel bir yapı önünde dururuz; eğer kendimizi ona bakmaya 

zorlarsak, onun güzel taraflarını çıkartırız. Üslubuna, orantılarına bakarız. Görmek, 

organlarımızdan birinin normal bir işidir. Nefes almayı nasıl öğrenmiyorsak, görmeyi 

de öğrenmek zorunda değiliz. Bakmak ise, görüşümüzün eğitimi ile olur. Elllul‟e göre 

ise görme, içinde eylemini icra edeceği gerçekliği, eylemin mümkün olup olmadığını 

bilmeyi sağlarken bakma, insanın çevresini saran dünya ile ilgili bilgi sağlamaktadır. 

Ona göre görme öncelikle gerçekliği, bilinçte hazır duran bir Ģey olarak gösterir. Ġmajlar 

hem eylemde bulunmaya imkân verirler hem de eylemin Ģartıdırlar; onlar daima 

buyurucudur ve eylemin sınırlarını çizerler. Ellul‟e göre imaj insanı eyleme ikna 

edemez; eylemin imkânlarını ve Ģartlarını oluĢturur. Bireyin kültürel arka planına 

bağlıdır. Ancak görsel imajlar olmaksızın eylemlerimiz kesinlikle kör, tutarsız ve 

belirsizdir. Görme bütün bir gerçeklik alanını, somut nesneleri ve uzayı kapsadığı için 

eylemde bulunma imkânı verir. Ġmajlar kendi içinde belirli çeliĢkiler taĢırlar, bu yüzden 

de imaja bakmadan önce görmeyi öğrenmiĢ olmak gerekir, gördükten sonra onu 

yorumlamayı öğrenmek gerektiği gibi. Ġmajlar gerçekten değiĢmeyen nesneleri 

getirirken, görsel imaj nesneyi inĢa eder. Yazara göre görsel ile teknik arasındaki 

bağlantı da önemle kaydedilmesi gereken olgulardan biridir. 

2. ĠĢitme: Yazara göre iĢitme, bir anlamda görülen Ģeyin ne olduğuna karar vermede bize 

yardımcı olur. Ona göre imajlar birbirlerine göre kalıba girerler fakat sesler girmez. 

Bunun yerine sesler birbirleriyle çeliĢirler ve birbirlerini dengelerler. Sesler tutarsızlık 

oluĢtururlar. Tutarlı ve bozulmamıĢ panoramamız görseldir. Yazar bir sesin asla kendi 

baĢına açık ve basit olmadığını ifade eder. O daima kendisiyle birlikte sorular getirir. 

Görme uzaysalken,  ses alanı zamansaldır ve bizi bir kaplamdan çok bir süreye 
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yerleĢtirir. Sözün bir nesne hailine gelebilmesi için biri tarafından yazıya 

dönüĢtürülmesi gerekir. Fakat bu durumda da artık o konuĢma değildir. Sözün birine 

söylenmiĢ olması zorunluluktur. Eğer biri yoksa kiĢi onu kendisine ya da Tanrı‟ya 

söyler. Dil, bir çağrı, bir mübadele, bir sözdür. Söz belirsizdir; enformasyondan daha 

zengindir ve enformasyonun hâlesinden daha belirsiz bir hâle içerir. Dil çağrıĢımlar ve 

imajlarla iĢlemektedir. Dilin kutsanmıĢ belirsizliği, bütün zenginliğinin kaynağıdır. 

Söylem çok anlamlıdır ve asla açık değildir. Söz bizi zamana yerleĢtirir. O, bizi sonsuz 

sayıda yanlıĢ anlamalar, yorumlamalar ve çağrıĢımlarla birlikte yaĢar duruma getirir. 

Dil, gerçeklik yerine hakikate atıfta bulunduğunda kendisidir. Söz ise hakikatin 

yaratıcısı, kurucusu ve üreticisidir. Dil daima özgürlüğün kullanımını içerir. O, asla 

mekanik değildir; tıpkı bir nesne olmadığı gibi! Ellul‟ün söylediklerinin altında dilin 

birey tarafından kullanımının somut sonucu olarak sözün oluĢması ve sözün bireyselliği 

anlayıĢı vardır.  F. de Saussure‟e göre dil, “dil yetisinin birey dışında kalan toplumsal 

bölümüdür. Birey tek başına onu ne yaratabilir ne de değiştirebilir.” Yine dil bilimcinin 

belirttiği gibi, “dili sözden ayırmak: 1- Toplumsal olguyu bireysel olgudan; 2-Önemli 

olguyu önemsiz, belli oranda rastlantısal nitelik taşıyan olgulardan ayırmak demektir. 

Başka bir deyişle, sadece “dil” birleşmeler ve kurallar terimiyle betimlenebilen bilimsel 

bir nesnedir.; çünkü onu kullanan bireyden bağımsız, yapılmış bir görsel dizgedir 

(Kıran, 2006, s.287). Yani Saussure‟e göre dil, yetisinin toplumsal ve kurallaĢmıĢ 

yönüdür. Kendi içinde göstergelerinin nasıl kullanılacağını düzenleyen kurallar bulunur. 

Bir dilsel toplumdaki bireyler bu kurallara göre, aslında soyut olan dili, kendi 

telaffuzları, kendi kültürel edinimleri çerçevesinde söze dönüştürüp somut olarak alıcı 

tarafından duyulmasını sağlarlar. Bu bakımdan, bir toplumda tek bir dil olmasına 

karşın, o dilsel topluluğu oluşturan bireylerin sayısı kadar söz vardır (Kıran, 2006, 

s.119). Ellul‟e göre dilin ikinci önemli özelliği de paradoksal olması, bir baĢka özelliği 

ise onun muammasıdır. En açık söz ve en iyi açıklanmıĢ söz, buna rağmen kiĢiyi 

kaçınılmaz biçimde muammaya götürür. Bununla birlikte imaj hiçbir Ģekilde muammalı 

değildir. Ġmaj paradoksal olamayan bir Ģeydir çünkü o daima doxa (kanaat, kural, kaide) 

ile uyum içindedir. Suları bulandıran yalnızca sözdür. Onlar gerçekliğe atıfta bulunurlar 

ve gerçekliğin hiçbir muamması bulunmadığı için, onun muammasız doğrudan bir 

açıklamasını verirler. Ġmajlar çözülmemiĢ problemler içerebilirler ancak hakikat ne 

çözümlenmesi gereken problemler sunar ne de insanı sarsan halisülasyonlar. 

3. Görme ve ĠĢitme: Bu bölümde söz ile imaj, gerçeklik Ġle hakikat arasındaki 

farklılıklara dikkat çekilmektedir. Görme ve iĢitme birbirleri için tamamlayıcıdırlar. 

Ġnsani iĢlerde hiçbir Ģey onların ortak müdahalesi olmaksızın yapılamaz. Yıldız‟a (2006, 
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s.180-181) göre, genel olarak dinlemenin fiziksel boyutu olarak tanımlanan işitme 

mesajın algılanması için önemlidir. Ancak iletişim için esas olan bu mesajlardaki 

kelimelerle, verici kişi tarafından giydirilmiş olan anlamlardır. Dinleme yalnızca işitme 

ile gerçekleşemez, dinlemenin etkili olabilmesi için görme de gerekir. Görme, tepkilerin 

oluşmasında, alıcının mesajı daha etkili ve daha doğru anlamasında ya da mesajın 

daha doğru ve etkili olarak aktarılmasında işitmeyi tamamlayacak bir ögedir. Ellul‟e 

göre ikisinin ana antitezi bir taraftan uzay ve zamanın arasındaki, diğer taraftan 

gerçeklik ve hakikat arasındaki ayrımla iliĢkilidir. Söz yalnızca hakikatle iliĢkiliyken 

imaj gerçeklikle iliĢkilidir; ancak söz gerçekliğe de atıfta bulunabilir ve çok anlamlıdır. 

Buna karĢın imaj çok anlamlı değildir. Yazar, Hakikat nedir? Sorusunun cevabını 

doğrudan vermemekle birlikte, “Eğer hakikat yoksa ne yanlıĢ ne de hata var olabilir.” 

der. Ġmaj gerçeklik alanına ait olduğu için hiçbir Ģekilde hakikat düzeni ile ilgili bir Ģey 

taĢıyamaz. Bir imaj, Kilise‟nin tarihini bizim için aydınlatmak üzere uygun bir biçimde 

kullanabilir; fakat o, bize asla Kilise‟nin ne olduğunu söyleyemeyecektir (s.48). Söz 

günümüzde sadece gerçekliği dile getirmek için kullanıldığından değerini yitirmiĢtir. 

Söz Hakikatle iliĢkisini reddettiğinde yanlıĢa dönüĢür. Burada gerçek ve hakikat 

konusunu irdelemekte fayda vardır. Hakikat gerçeklerin arkasında bulunan, zaman, 

mekân ve insan unsuruna göre değişmeyen değer ve durumlardan her birinin adıdır. Bu 

manada da hakikatlerin en büyüğü Tanrı‟dır.  Gerçek ise, beş duyuyla algılanabilen, 

ilişki kurulabilen, yargıya bağlanabilen, dünyada karşılaştığımız varlık veya 

durumlardan her birinin adıdır. Hakikatlere ve en büyük hakikate ulaşmak, imanla 

doğru orantılıdır. Gerçek ile hakikat arasında kalan değer, durum ve etkiler karşısında, 

şahsi veya mahalli yahut milli planda kalan, inanış ve tutumlara ise kanat diyoruz 

(Tural, 1997, s.103–104). Bu bilgiler ıĢığında baktığımızda dili, hakikat ve gerçeklik 

düzleminde nereye yerleĢtirebiliriz? Ellul‟e göre söz hakikat düzlemine, imaj ise 

gerçeklik düzlemine aittir. Ancak hakikat hiçbir duruma ya da zamana göre değiĢmeyen 

olduğuna göre söz de hakikatin dıĢında kalmaktadır. Ancak bahsedilen söz eğer 

Tanrı‟nın sözü ise bu hiçbir zaman ve hiçbir mekana göre değiĢmeyeceği için elbette ki 

hakikat düzlemine aittir. Mutlak hakikat olan Tanrı‟ya ulaĢmanın da yolu da Ellul‟ün de 

söylediği gibi Tanrı‟nın sözünü takip etmek olacaktır.  

4. Felsefeciden Ne Haber?: Bu alt baĢlıkta yazar, tarih içinde her zaman bir kiĢi veya 

gurubun, sözlerinin hakikatle özdeĢ  olduğuna inanmıĢ veya hakikatin baĢka bir yerde 

olmayacağına inanarak bütünüyle hakikati dile getirdiklerini iddia etmiĢ 

bulunmalarından doğan dehĢeti gördüğünü ifade eder. ÇeĢitli felsefeci ve akımların 

hakikat anlayıĢlarını ele alır. Yazara göre dinlemeyi reddeden felsefeci hem hakikati 
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hem de gerçeği reddetmektedir. O, koca bir Ģato inĢa eden, ancak onun arkasındaki 

kulübede yaĢayan adam gibidir. Onlar, sözleri hiçbir düĢünceleri olmadığını gizlemek 

için kullanırlar.  

5. Yazı: Yazılı söz sürekli tekrarlanan ve hep aynı olan sözdür; bu gerçek söz için 

mümkün değildir. Sizinle konuşan kişiden ona söylediğiniz açıklamayı tekrarlamasını 

isteyin; farklı olacaktır. (s. 64)  Yani yazma teybe kaydetmeyle aynı Ģeydir. Çünkü 

zamansal olandan uzaysal olana geçilmiĢtir. Söz artık kendisi olmaktan çıkmıĢtır. Söz 

yazıldığında soyut, güvenilir bir tartıĢma aracına dönüĢür. Yazıldığı andan itibaren, 

hakikat, birisi tarafından söylendiği zaman sahip olduğu etkisini kaybeder. Yazılı söz 

sadece, sargıları bir gün çıkartılıp atılacak „birkaç kemiği keşfetmek için değil, daha 

çok tekrar hayat verilmek için mumyadır. Dini bir mesajın hakikatini yalnızca söz 

aktarır. (s.67) 

“Putlar ve Söz” ana baĢlığını taĢıyan ikinci bölüm dört alt baĢlıktan oluĢmuĢtur: 

1. Tanrı KonuĢur: Kitab- Mukaddes‟in sadece sözle ilgili olduğunu söyleyerek 

Yuhanna‟dan alıntıya yer verir. „Söz Tanrı ile birlikte vardı ve Söz Tanrı idi.‟ (s.69) 

Yazar, Hıristiyan olamayanlar, Ġsa‟nın, Tanrı‟nın ağzıyla konuĢtuğunu iddia etiklerinde 

Tanrı‟yı devasa ağzı olan bir hayvana benzettiklerinin farkında olmalıdırlar diyor ve 

eğer Kitab-ı Mukaddes‟ göre „Tanrı konuĢur‟ yalnızca bir ifade olsaydı dokuz ya da 

onyüzyıl boyunca sabit kalmazdı. BaĢka birçok ifade, imaj ve karĢılaĢtırma olmalıydı.  

Mesele sadece ilahi sözleri iĢitip iĢitmediğimizi bilmek değildir, daha çok neden 

seçilmiĢ insanların ve dolayısıyla peygamberlerin, havarilerin ve Ġsa‟nın bu anolojiyi 

kullandığıdır. Yazara göre,  Kitab- Mukaddes Hıristiyanlar dahil mistiklerin bütün 

tasvirlerine karĢı çıkar Tanrı asla doğrudan doğruya kavranamaz. Tanrıyı kavramanın 

yolu vahyi yani sözü takip etmektir. O, anlamı olduğu kadar gücü de temsil eder. 

Bilinmez tanrı bu yolu, kendisini bilinir kılmak için seçer. Onun, insan zekasının 

çerçevesine bu yolla ve yalnızca bu yolla girerken en yüksek ve insani melekeyi 

kullanması, tesadüfi değildir.Bize söylenen ve bizim için gerekli olan bu söz, böylece 

Tanrı‟nın hiçbir şekilde yabancı olmadığına ve gerçekten bizimle birlikte olduğuna 

şahitlik eder (s.72). Söz, temel iliĢkidir. Sözü yoluyla yaratan Tanrı, yarattığı varlığın 

dıĢında değildir. Onunla birliktedir ve özellikle, kesinlikle bu sözü iĢitmesi için 

yaratılan Adem‟le birliktedir. Yani Tanrı‟yla Adem arasındaki iliĢki diyalog ve sözdür.  

Yazar Tanrı‟nın sözü ile insanın sözü arasındaki temel farkı Ģöyle 

açıklamaktadır: Tanrı‟nın sözü havada savrularak ortadan kaybolan bir ses, 

dinleyicinin zihni tarafından, daha sonra unutulmak üzere bir anda kavranan anlam 

değildir sadece. Tıpkı yaradılışın başlangıcından Tanrı „Bırak aydınlansın‟ dediğinde 
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olduğu gibi, mesajın bir kesin ve reddedilmez işaretidir.  Yeniden seslendirilen söz ve 

ışık, geçmişte konuşulan Söz‟ün ebedi tanığı olarak varlık kazanır (s.73). Tanrı söz 

vasıtasıyla yaratır. Söz yaratır çünkü varlıkları adlandırarak onları birbirlerinden ayırır.  

Her Ģey söz ile doğar çünkü gösterilmeye elveriĢli değildirler. Görünmeyen Tanrı da söz 

olarak ortaya çıkar.  Hizmeti sırasında Ġsa da yalnızca konuĢur. Hiçbir Ģeyi tesis ederek 

organize etmez. Hiçbir Ģey göstermez.  Mucizeleri ise sadece iĢaretleridir. Söz 

hakkındaki iĢaretleri, Tanrı konuĢur sözünde gördüğümüz gibi, O sözü hiçbir Ģekilde 

durdurmadığı gibi özgürleĢtirmeyi de durdurmaz. 

2. Vizyonlar ve Putlar: Yazar bu bölümde, tanrıyla olan biricik iliĢkinin söze 

dayandığına dikkat çeker. Vizyon, bütün Kitab-ı Mukaddes boyunca Tanrı‟yı görmenin 

imkânsızlığından bahsedilir. Burada Hz. Musa‟nın Tanrıyı görmek isteyip de 

bakmaktan korktuğu o an hatırlatılır ve Tanrı‟yı görmenin imkânsızlığına inandığından 

bahseder. Tanrı‟yı görme yoluyla kavramaya çalıĢmak -ki bu onu hakiki gerçekliğe 

indirgemektir- imkânsızdır. Yani Tanrı‟yı gerçekliğe indirgemek, gerçekliği Tanrı‟ya 

dönüĢtürmek, aĢk iliĢkisini dine dönüĢtürmek lanetlenmiĢ ve onunla birlikte görmek de 

lanetlenmiĢtir. Kitab-ı Mukaddes‟in Tanrısı‟nı, Yehova‟yı, görmenin mümkün 

olmadığını sorgulayan insan ve bunun diğer tarafında kendileri için putlar yapan 

insanlar. Bu ikinci durumda olanlar gerçekten imajlarla karĢı karĢıyadır. Kısaca bu 

bölümde Tanrı‟nın tezahürünün sadece iĢaretlerde olduğu ve somut olarak 

görülemeyeceği anlatılmaktadır. Zaten tezahürü sırasında önemli olan söylenen 

sözlerdir. Tanrı‟nın biricik mümkün imajı (sureti) insandır. Ancak insan Tanrı değildir 

ve insanın vizüel temsili, Tanrı‟nın yerine ikame edilemez. Bu nedenle vizüel olanın 

her nasıl olursa olsun önemi yoktur. Dil, ilahi gerçekliğin ilahi görünüĢünü tasvirde 

bütünüyle yetersizdir.  Kitab-ı Mukaddes‟e göre görmenin nesnesi, apaçık Ģekilde 

Tanrı‟nın Söz‟üdür. 

Sahte tanrılar biri tarafından görülen tanrılardır ve bu nitelikleri onların tanrı 

olamayacaklarını ortaya koyar. Heykel tanrıları ve bu türler asılmıĢ hayvan kürkünden 

baĢka bir Ģey değildir.  Tanrılar gerçekten vardırlar ancak putlar var olamazlar. Bu da 

onların duyularla algılanabilir, görünebilir olmasından kaynaklanır. Yani para gerçekte 

var olabilir ama banknot var olamaz. O, kağıt parçasından baĢka bir Ģey değildir. Tanrı 

asla apaçık değildir. Kısaca söz hakikat evrenine; görme ise gerçeklik evrenine aittir. 

Ġkisi birbirinden ayrıldığında yalnızca gerçekliğe teslim olmuĢ bulunan insanlık, 

hakikatten kopma noktasına girmiĢtir. 

3. Ġkonun Teolojisi: Ġmaj apaçık sözden üstündür, çünkü imaj, sözün dile getirdiği Ģeyi 

gösterir. Ġkon (heykel, Hıristiyan azizelerin resimleri vb.)  bizi sembolü aĢmaya ve tarif 
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edilmeze katılmak için aslıyla iletiĢimde bulunmaya davet eden bir sembolik temsildir. 

Ancak aĢılması gereken bir semboldür. Ġkon, „bizi baĢka bir Ģeye götüren imaj‟, mistik 

ve aĢkın arayıĢtaki dayanaktır. Ġkon, ne iĢaret ne de resimdir; daha çok bir görüntünün 

sembolü, gizemli olanın imaj formundaki göz kamaĢtırıcı mekânıdır. O, saf Ģekilde 

ruhsaldır, bütün maddileĢtirilmiĢleri dıĢarıda bırakır. Ġsa ikonu elbette bir Ġsa değildir. O 

yalnızca bir imajdır.  Ġkon, sembolik olduğundan esasen o, öncelikle iĢaretlerden 

sembollere geçiĢi içerir. Sonra bütün bir ayine dahil edilir.  

4. Tanığın Sözü: Tanrı konuĢur. Mit bu sözden doğar, fakat bu söz doğrudan doğruya 

iĢitilemez ve asla olduğu gibi nakledilemez; çünkü insanlar Tanrı‟nın kelimeleriyle 

konuĢamazlar. Tanrı tarafından verilen ve daha sonra söze dökülen metin her yeni 

okuyuĢta da tekrar söze dönüĢür. Metin kiĢiyi miti yeniden dile getirmeye ve yeniden 

yaratmaya çağırır. Bu yeniden yaratılmıĢ bulunan mit, nihai ve mutlak Söz‟ü çağırır, 

Tanrı‟nın Sözü‟nü Yalnızca söz nakledebilir ve Tanrı‟nın kendisini bize açmak için 

kullandığı biricik araç, sözdür. Tanığın sözü de açık olmalıdır ve belirsizlik 

içermemelidir. Ancak dil yine de yetersiz olmayı sürdürecektir. Tanrı‟nın Sözü‟nün 

tanığı -Tanrı‟nın söz olduğuna ve konuĢtuğuna Ģahitlik eden kiĢi- aynı zamanda insani 

söze mükemmelliğini verirken de tam anlamıyla bir tanıktır. Tanık Tanrı‟nın sözünü 

aktarırken çok dikkatli olmalıdır çünkü kimse Tanrı‟yı yalancı haline getirme hakkına 

sahip değildir. Tanık usturanın ağzında yürümektedir.  

“Gözün Zaferi” ana baĢlığını taĢıyan üçüncü bölümde yazar,  insan ırkının baĢlangıcından beri 

her toplumun kendi imajları bulunduğundan, ancak bugünkü imajların daha önceki toplumların 

imajlarından farklı olduğundan bahseder. Aynı zamanda insanın geçmiĢteki imaja bakıĢı ve 

imajın geçmiĢteki etkisiyle bugünkü etkisinin farklı olduğunu söyler. Bu ana baĢlık İmajların 

İstilası, Fayda, Televizyon ve Teknik alt baĢlıklarından oluĢmuĢtur:  

1. Ġmajların Ġstilası: Ġmajlar evrenince kuĢatılmıĢ durumdayız. Fotoğraflar, filmler, 

televizyon, reklam, reklam panoları, yol iĢaretleri vb. AlıĢkanlık icabı her Ģeyi 

görselleĢtiriyoruz. Kelimeler gün geçtikçe imajların daha fazla arkasına çekiliyor. 

Ġmajlar bir zamanlar metnin resimleriydiler, bugün metin, imajların açıklamasına 

dönüĢmüĢtür. Yazar bu bölümdeki fikirlerini çeĢitli alt baĢlıklar açarak sunar:  “Eğitim” 

adlı alt baĢlıkta imajların eğitim alanını da istila ettiğini vurgularken, imajın eğitimde 

daha öğretici olduğuna yönelik ortak fikir birliği olduğunu da gözden kaçırmamak 

gerektiğini söyler.  “Göstergeler ve Reklam Panoları” bölümünde, göstergelerin insanın 

tepkilerine biçim vererek insanın bilgilerini deforme ettiğini ve bu Ģekilde sürekli 

düĢünceleri iĢgal eden gösterge ve reklam panoları üretildiğini söyler. Yazara göre 

övünerek onların etkisinde kalmadığını söyleyen kiĢi en çok etkisinde kalan kiĢidir. 
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“Sergiler ve Müzeler” adını taĢıyan bir diğer alt baĢlıkta, yazarın tespitine göre ders 

kitaplarında olduğu gibi sergi ve müzeler de imajlarla, formların özel büyüsü yoluyla 

öğretmeye çalıĢmaktadır. Bu tür bilgi sezgiseldir ve akıl yürütmeye dayalı değildir, bu 

yüzden de gerçekliğin tamamını bir bakıĢta kavramamıza neden olmaktadır. Ġmajların 

etkisinin en uzun süreli olduğunu belirttiği alt bölüm ise “Filmler” adını taĢımaktadır. 

“Televizyon” bölümünde anlattıklarına göre en kuvvetli uyuĢturucular televizyonlardır. 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte doğal dünya bir değiĢim geçirmektedir; ancak yazara 

göre bu değiĢim yıkıcı bir değiĢimdir ve televizyonlar da bunun baĢ aktörüdür. 

“Gazeteler, Magazinler ve Çizgi Romanlar” bölümünde de imajların sözlerden daha ön 

plana çıktığına değinen yazar, çağdaĢ bireyin en uygun hikâye Ģeklinin bu yönde 

ilerlediğini, bu imajların modern insan adına tartıĢılması imkânsız ihtiyaç haline 

dönüĢtüğünü belirtir. Ġmajların bize önerilen Ģeyler olduğu kadar bize saldıran Ģeyler 

olduğunu da savunan yazar aynı zamanda. görsel probleme kilitlenmiĢ halde sürekli 

resmetmeye çalıĢtığımızı da “Fotoğraflar” bölümünde eleĢtirir. Elul‟e göre resimler 

içselleĢtirmeyi önler ve her Ģeyi görsel hatırada dondurur, daha sonra resme bakılarak 

hatıralar canlandırılır bütün söz bu kadardır. Yazar, gerçeklik açısından resimlere 

bakıldığında da en güzel resimlerin dahi kendisini gerçekliğin yerine ikame eden ve 

bizim dünyaya iĢtirak etmemizi engelleyen ve bizi yeniden yansıtılmıĢ görsel zeminde 

yaĢar hale getiren bu imajlar evrenine ait olduğunu söyler. “Ayinler”e de ayrı bir bölüm 

açarak, politik ve dini ayinlerde de imajın hakikati gerçekliğe indirgediğini,  her geçen 

gün bu imajların düĢüncenin, sözün ve konuĢmanın yerini aldığını ifade eder. Ellul‟e 

göre ayinler, içinde sözün hiçbir anlamının ve ağırlığının bulunmadığı saf görsel 

manzarayla meĢgul durumdadırlar. Ġmajların her yerde hazır bulunuĢu tesadüfî bir olgu 

olmadığını ise “Ġmajların Her Yerde Hazır-Nazırlığı” bölümünde aktarırken, 

hayatımızın büyük bir bölümünü sadece seyirci olarak yaĢamakta olduğumuza dikkat 

çeker.   

2. Fayda: Görme, insanı düĢünme hatırlama derdinden kurtardığı için faydalıdır.  Ġmajlar 

içinde yaĢanılan gündelik gerçeklikten kaçtığımızda temel öneme sahip olurlar. Ġmajlar 

gerçekliğe vekâlet eden bir gerçeklik yaratırlar; söz, insanı gerçekliği hakikat 

noktasından ele almaya zorlar. Kendini hakikat diye yutturan suni imajlar hayatın ve 

toplumun gerçekliğini silerek ortadan kaldırırlar. Ġmajların büyüsü bazen somut bir 

Ģeyin aksini gösteriyor olsa bile farkına varmamızı engeller. Bu, sürekli yenilenen imaj 

akıĢının temel faydasıdır. Ġmajlar metinlerdeki soyut okumayı da canlı hale 

getirmektedir. Soyut terimleri soyut terimlerle açıklamak doğru değildir çocuklar için 

onların resmedilerek somutlaĢtırılmaya çalıĢılması daha doğru olur. Zaten çocukların da 
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eskisi gibi sadece minik yazılardan oluĢan resimsiz kitaplara da ilgi göstermeyeceği bir 

gerçektir. Sözlü anlatımlar yetiĢkinleri bile sıkmaktadır, bu nedenle de bilgi artık 

günümüzde imajlarla dile getirilmektedir. Ġmajlar, ekonomi, matematik, coğrafya, 

biyoloji, sosyoloji vb. alanlarda da kaçınılmaz bir ihtiyaç unsuru olmuĢtur. Kısaca 

günümüzde bu eğilimden kaçabilecek hiçbir bilgi alanı yoktur. Yazarın söylediklerini 

eğitim açısından değerlendirecek olursak Dale‟nin YaĢantı Konisi‟nde de gördüğümüz 

gibi insanlar, öğrendiklerinin %83‟ünü görme, %11‟ini işitme, %3,5‟ini koklama, 

%1,5‟ini dokunma ve % 1‟ini tatma duyularıyla edinmektedirler. Ayrıca zaman sabit 

tutulmak üzere insanlar; işittiklerinin %20‟sini, gördüklerinin %30‟unu, hem işitip hem 

de gördüklerinin %50‟sini hatırlamaktadırlar (Nuhoğlu vd. 2008, s.11–12). Bu 

bilgilerden hareketle diyebiliriz ki günümüzdeki bu eğilim, eğitim açısından da normal 

ve de kaçınılmazdır.“İşitsel” olarak gelişmiş olan “sözlü” insan dili bile, ancak  

“görsel” yazıya döküldükten sonra insanlık tarihinde gerçek bir uygarlık dönemi 

başlayabilmiştir. Bir bakıma, “Bir resim, bin sözcükten daha etkilidir” sözü bir gerçeği 

yansıtır. Örnekse, “kravat bağlama” nasıl olur diye bunu karşısındakine öğretmeye 

çalışan birisi, az sonra görecektir ki, yalnızca karşıdaki kişi anlamamakla kalmakta, 

kendisi de bunu anlatmayı bir türlü becerememektedir (BaĢkan, 1988, s.68–69).   

3. Televizyon: Televizyon zorunlu olarak bir anti sürrealizm gibi, anlamı ortadan kaldıran 

bir Ģey gibi eylemde bulunur. Televizyonlar gerçekliğin kompozisyonunu ve yapısını 

bize değiĢtirerek sunmaktadırlar. Televizyonda izlenen imajların tutarlılığı, yalnızca 

toplumun bir yeniden yorumundan kaynaklanır. Her yerden gelen ve anlamsızca 

birbirine karıĢan ve harmanlanan imajlar yığını içinde birden bire bir düzen ortaya 

çıkar. Üreticisi tarafından yapılmıĢ bir seçim ve silsile vardır. Televizyondaki bu imajlar 

kısa ömürlüdürler. Bu yüzden onlar üzerinde konuĢmaya baĢlandığı andan itibaren 

insan bir boĢluğa düĢecektir. Eğer imajlar üreten kiĢi ideolojik bakımdan içinde yaĢadığı 

topluma muhalif ise bilinçsizce bir sosyal kontrol aktörü olarak eylemde bulunacaktır. 

Televizyon hem göze hem de kulağa dayanan göndermelerle insanın sözde var olan 

düĢünme ve eleĢtiri boĢluğunu ikinci plana atar ve zihni sürekli görüntülerle meĢgul 

eder. Böylece imaj bizi tekeli altına alır.  

4. Teknik: Teknik, imaj patlamasını, imajların sınırsızca çoğalmasını, imajların sözün 

yerini almasını, imajlar evrenin inĢasını mümkün kılar. Fakat aynı zamanda, imajlarla 

tekniğin, bir karĢılıklı birbirlerinin yerini alma talepleri ve nihayet paylaĢtıkları ortak bir 

doğaları vardır. Teknik araçlar olmaksızın imajların zafer kazanması imkânsızdır. Aynı 

zamanda teknik yarattığı imajların da hızlıca yayılmasına sebep olur. Telefon ve radyo 

gibi sözden faydalanan teknikler de vardır ancak bunlar imajlar dünyasıyla birlikte 
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sunulan televizyonların karĢısında çok gerilerde kalmaktadır. Ġnsanlar dinlemeseler de 

çoğu kez radyoları açıktır veya konuĢmaların arkasında bir müzik söz konusudur. Bu da 

sözün ikinci plana atıldığının kanıtıdır.  Diğer taraftan tekniğin görsel yönelimi 

insanların geliĢmeleri için gerekli bir temel ihtiyaç olmasıdır. Görseller daha çabuk 

anlamayı ve ilgiyi sağladığı da unutulmamalıdır. Görme insanı kesin delillere iterken 

konuĢma ikna eder. 

“Sözün Aşağılanması” bölümü üç alt baĢlıktan oluĢmuĢtur: 

1. De Facto, DüĢüĢ: Hiçbir Ģey söylemeksizin konuĢma alıĢkanlığı, bir kanser gibi sözü 

yiyip bitirmiĢtir. Hiçbir Ģey söylemeksizin konuĢmak gevezelikten baĢka bir Ģey 

değildir. Bu gevezelik son zamanlarda bilginler dünyasını da istila etti. 16. yüzyıldan 

sonra giderek yararsız hale gelen bir konuĢma kütlesinin altında kaldık. Birbirine 

karıĢan sıradan ve entelektüel gevezelik sonunda sözsüzlüğe dönüĢtü. Söyleyecek sözü 

olmadığı halde durmadan konuĢanların sözleri de ciddiye alınmaz. Zaten bu sözün 

değerini bir kaybediĢidir. 

Eğer bir kiĢi sözünün arkasında değilse sözü yalnızca gürültüdür. Kitab-ı Mukaddes‟te 

söz, kiĢinin temel bir unsurudur. Eğer kiĢi doğru ise sözü de doğrudur. Bugün konuĢucu 

ile sözü arasındaki kopukluk sözü soyup soğana çevirir. Anonim ifadeler sözün 

herhangi bir sahibi olmadığından gerçekte söz değildir. BaĢıboĢ dolaĢır.  Bu sözler 

sadece esintidir. Onlar geçip giderler ve hiçbir önemleri yoktur: İnsan konuştuğu sözün 

arkasına bütün bir hayatının anlamını yerleştiremediği sürece bir ifadeyi diğerinden 

nasıl daha fazla ciddiye alabiliriz? KonuĢucu ile konuşucunun sözleri arasındaki 

kopma, kesin bir kopuştur. Eğer bir kişi sözünün arkasında değilse, sözü yalnızca 

gürültüdür (s. 193-194) .  

2. Dili AĢağılama: AĢağılama ile ilgili uygulamalar hem entelektüellerin hem de 

teknisyenlerin aĢağılamasını içeriyor. Teknisyenlerin tümü dili bir araç haline 

getirdiğinden dil aĢağılanıyor. Entelektüeller ve sanatçılar da kelimelerle 

oynamaktadırlar. Onlara göre kelimeler sadece bir (oyun)dur. Sürrealizmin bu Ģekildeki 

saldırısı da dile yeniden söz olarak egemen olan boyutunu tekrara kazandırma ihtimalini 

yok etti. Kelimelerle oyun onların elinde düĢüncenin yerini aldı. Bunlar kelime 

hokkabazlarıdır. Ġnsan dilini parçalayarak toz haline getirmek için değiĢik teknikler 

kullandığı zaman çok daha eğlendirici olduğunu düĢünüyor. Bu atılacak en tehlikeli 

adımdır ve etkileri bütün bir dile yayılır. Bu sözleri ve kelimeleri hiçbir Ģey 

yapamayacak duruma getirmektir. Linguistler ve yapısalcılar da dili fizikçi ve 

kimyacıların maddeyi ele aldıkları gibi ele aldıkları için bu aĢağılayıcı bir tutumdur. 

Dili mutlak bir nesne olarak görmektedirler ve dili yola gelir bir nesne olarak kabul 
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ederler. Oysa kelimeler ve nesneler aynı Ģeyler değildir. Bu bağlamda iki eğilim ortaya 

çıkıyor: Bir taraftan dil, keyfi bir ĢeymiĢ gibi görünüyor; diğer taraftan gösteren aĢırı 

değer kazanıyor. 

Tüm bu aĢağılama aĢamalarında dil bir mesajın aracı, anlamın kaynağı veya diyalogun 

mekânı olmak dıĢında literal herhangi bir Ģeye dönüĢür. KonuĢma birine bir Ģey 

söylemek dıĢında hiçbir Ģeydir. Dil bir makineye dönüĢtüğü için artık insan tarafından 

doğrulmuĢ bir söz değildir. 

3. Sözden Nefret: Sözü aĢağılamadan sonraki aĢama düĢmanlıktır. Bazıları dilin 

yetersizliğini, insani ifade olarak yararsızlığını göstermekle kalmaz dili, tahrip edilmesi, 

parçalanması zorunlu bir Ģey olarak görürler. Bunun için doğrudan pratik analiz 

düzeyinde ilerlerler. Burada en tehlikeli olansa mükemmel bir dil ustalığına sahip 

birinin, dili öldürmek isteyen birinin kasıtlı eyleminin söz konusu olmasıdır. Bunlar 

konuĢucuyu çıldırmıĢ bir makine olarak sunarlar. Dili aĢağılama merhalesinde her Ģey 

makineye indirgeniyordu. Onu izleyen bu söze düĢmanlık ve sözden nefret aĢamasında 

mesele düzeni bozuk ve yanlıĢ çalıĢan makine meselesidir. Dil hiçbir Ģeye atıfta 

bulunmaz, zihinsel parçalanma ve kopuĢ dıĢında heceler ve sesler dizgesinden baĢka bir 

Ģey değildir onlar için. 

Yazar, dilin iletiĢim boyutunu yok sayanların söylemlerini akıl hastalarının söylemlerine 

eĢ değer görür.  

Modern düĢünce bize gerçekliği hakikat olarak kabul ettirmeye çalıĢırken söze 

düĢmanlık, satır aralarından okunacağı veya söylemin sessiz anlarında iĢitileceği 

düĢünülen mevcut hakikatin reddini dile getirir. 

“İmajla Söz arasındaki Dinî Çatışma” ana baĢlığını taĢıyan beĢinci bölüm ise Ģu alt 

baĢlıklardan oluĢmuĢtur: 

1. Ġmajların Ġstila Ettiği Kilise: Ġmajların istilasına bizatihi kilisenin kendisi izin 

vermiĢtir. Kilise, görülebilir olanla otoriteyi etkili kılmayı benimsedi ve kendisini, delil 

temelinde kurumlaĢtırarak görülebilir olmak istedi. Tanrı‟nın mesajını görselleĢtirmek 

akabinde büyü, hurafe, putperestlik, paganizm ve politeizm her türlü görüntüler Roma 

ve Ortodoks kiliselerinde Orta Çağ ve daha sonraki hataların kaynaklarıdır. Tanrı‟ya 

Ģükretmek ve Tanrı‟yı yüceltmek için yapılan imajlar dıĢında tablo ve heykellerle 

Ġncil‟in ve Hıristiyanlığın özetini verirken basit ve cahil insanlar için yazılmıĢ 

hikâyelere dönüĢtürdüler. Bu imajlar sırf öğretimin ötesine geçerek tapınma hissi de 

uyandırırlar. Ġmaj ve heykeller halkın büyümüĢ oyuncak bebekleridir. Eğer iyi 

giydirilmiĢ ve kuĢatılmıĢlarsa daha fazla saygı görürler. 
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Yazar burada, amacın görmenin ve imajların Ģeytani olduğunu vurgulamak olmadığını, 

aksine yanlıĢlığın hakikat düzleminde olan Ģeyin görselleĢtirme yoluyla gerçeklik 

düzlemine indirgenmesinde olduğunu göstermek istediğini söylüyor.  

2. Nihaî Değer ve Tutsak Söz: Bu bölümde sözle imaj arasındaki dini çatıĢmaya modern 

dünyadaki Musevi-Hıristiyan evreninden çok Hıristiyan olmayan evren bağlamında 

yaklaĢılmıĢtır. Yazara göre bu çatıĢma iki farklı alanda gerçekleĢmiĢtir: Nihai değer ve 

gizli olan her Ģeyi hariçte bırakma. 

Birinci durumda merkezi problem insanların günümüzde daha çok neye güvendiğiyle 

alakalıdır. Ġnsanlar bugün daha çok sunî görsel imajlara bel bağladıklarından bunları da 

hakikat olarak algılamaktadırlar. Aslında içinde yaĢadığımız bu somut gerçekliğin hiçbir 

önemi yoktur. Modern insanın inançlarının tamamı, ona sunulan gerçekliğin içine 

yerleĢtirilmiĢtir. Onun hiçbir zaman görülebilir değiĢmeden baĢka hiçbir Ģeyin beklentisi 

içinde olmadığı da ikinci önemli problemdir. 

3. Gizli Olanın Reddi: Tanrı‟nın gizli Krallığı elimine edilerek Hz. Ġsa‟nın da kiĢinin 

yalnızca sözle tanıklığına dayanan maya veya tohumun gizli niteliği ile ilgili bütün 

alegorik hikâyeleri günümüzde mutlak olarak önemsiz hale gelmiĢtir. Çünkü insanlar 

fotoğraflanabilir ve istatiksel olarak açıklanabilir olana ihtiyaç duymaktadırlar. Oysa 

görülebilir pek çok Ģey görülemeyen güçler sayesinde gerçekleĢmektedir. Tanrı‟nın söz 

olduğunun reddi gizli olanın reddidir ve aslında temel olgu, günümüzde insanların 

hakikat sorunu karĢısında bütünüyle ilgisiz bir konumda bulunmalarından 

kaynaklanmaktadır. 

“İmaja-Yönelimli Kişi ” ana baĢlığını taĢıyan altıncı bölümde öncelikle her Ģeyin artık görme 

tarafından kuĢatıldığı ve Batılı insanların artık iĢitmediğini, konuĢmayı bırakarak her Ģeyi 

gösterme eğiliminde olduklarından bahsediliyor. Günümüz entelektüelleri zaman zaman sözü 

maskaraya çeviriyor: bunların yanında Ģairler, politikacılar, kilise adamları, hukukçular, 

filozoflar, bilim adamları da bir dereceye kadar Moliere tarafından hicvedilen doktorlara 

benzetiliyor.  

1. Ġmajların Tüketicisi: En alt seviyedeki insanlardan ortalama insanlara kadar herkes 

imajların tüketicisi durumundadır. Özellikle ortalama insanlar kendisini imajlar 

dünyasına sokan bir mutasyon da geçirmiĢtir. 

2. Entelektüel Süreç: Ġmajlar, eskisinden veya klasik eğitimce geliĢtirilenden daha farklı 

bir entelektüel süreç üretirler. Günümüzdeki yeni faktör, bizi bir düĢünme biçiminin 

egemenliğine tabi kılan görsel yeniden üretimin baĢka her Ģey üzerindeki zaferinin 

etkisinden doğuyor. Bu üstünlük yenidir. Bütünüyle yeni olmasa da yenidir. Ve onun 

özelliklerinden bir çağrıĢımlı ve imajlı düĢünmedir. 
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Ġmajlara dayalı entelektüel süreç, sözle iliĢkili entelektüel akıl yürütme süreciyle 

çeliĢki içindedir. Bir nesneyle zihinsel meĢguliyetin farklı iki yolu vardır.  Onlar yalnız 

farklı yaklaĢımları gerektirmezler, aynı zamanda çok daha önemlisi birbirine muhalif 

zihinsel tutumları da gerektirirler. Bu, analiz ve sentez veya mantık ve diyalektik gibi 

bir tamamlayıcı süreç sorunu değildir. Bu süreçler herhangi bir niteleyici ortak 

paydadan yoksundurlar.  

ĠĢitsel ve görsel süreç bize teknik dünyanın mecburi bir parçası olarak empoze 

edilir. Ġmajlar süreci her alanda ilerletilerek sözün kaybolmasına neden olurken 

imajlarla ilgili ifadelerimiz „Ģey…‟ sözcüğü ile baĢlayıp aynı sözcükle sona erecektir. 

Söz ekranda görüneni adlandırmak için bir araç halindedir. Oysa imajların verimlilik 

fayda ve gerçeklik boyutu ile iliĢkisi dıĢında düĢünce boyutu ile iliĢkisi yoktur. Görsel 

ve iĢitsel yalan insana dili ancak bu Ģekilde öğrenebileceğini sunar. Burada ilginç olan 

görsel ve iĢitsel olarak öğrenilmeyenin faydasız olarak gösterilmesidir. Görsel olanlar 

bu süreç içerisinde sözü dıĢarıda bırakacağı için onunla bütünleĢmek iddiasında olsalar 

bile aldatıcıdır. 

3. Modern Sanatta Uzay ve GörselleĢme: Görsel ve uzaysal olan, zamansal ve iĢitsel 

olanın üzerindeki en büyük zaferini sanat dünyasında kazanmıĢtır. Dünyada uzaysal 

olmayan estetik temsili yoktur artık. Uzay sanattaki temel yönelime dönüĢmüĢtür. Filme 

alınan bir roman Ģimdilerde romanın yerini almıĢtır. Bütün bu eğilim film gibi parçalara 

ayrılmıĢ roman yazımını geliĢtirir. Bu en iyi yazarların bile tipik bir özelliğine 

dönüĢmüĢtür. Uzaya açılan görsel Ģekil (biçim)  içindeki dil, zamana açılan sözel dilin 

yerini alır. Uzay artık bütün sanat dallarına genelleĢtirilmiĢ ve görsellik ön plana 

çıkmıĢtır (sinema, modern müzik, heykelcilik vb.). Uzaysal olana ilgi tekniğin yalnızca 

gerçekliğe atıfta bulunmasından kaynaklanıyor ve bu gerçeklik uzaydan baĢka bir Ģey 

değildir. Zamanla iliĢkisi bakımından da teknik zamanı reddetmektedir. 

“Uzlaşma” ana baĢlığını taĢıyan yedinci ve son bölüm ise Işık, Uzlaşma, İkonların Yeniden 

Keşfi, Yuhanna İncili, Değişme, Sözün Özgürlüğü alt baĢlıklarından oluĢmuĢtur:  

1. IĢık: „Tanrı bir nurdur (ıĢıktır)‟ sözünden hareketle Yuhanna Ġncili‟ndeki „Başlangıçta 

söz vardı. Söz dünyanın ışığı (idi)‟ ifadesinden hareket ederek burada birliğin esas 

olduğu vurgulanıyor. Yazara göre söz ve ışık birleştirilmiştir ve Yaratılışta söz ile ışık 

arasındaki ilişki mükemmelen tesis edilmiştir. Işık, sözün bir etkisidir (s. 278).  

ġüphesiz ıĢık hem hakikate hem de gerçekliğe ulaĢmayı sağlayan özel bir varlıktır. 

Yaratıcı söz ile konuĢtuğu anda ıĢığın yayılmasına yol açar Fakat bu ikincil bir ıĢıktır. 

Her yerde Tanrı bir ıĢık değil, hatta her ıĢık da Tanrı değildir. Ancak ıĢık ondan 

doğmaktadır. 
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2. UzlaĢma: Vizyonlar daima çift boyuta sahiptir: Tarihsel, ezeli/ebedi ve nihai boyut. 

Tanrı‟nın yargısının zamansal yargılamayla ve baĢka hiçbir Ģeyle sınırlı olduğuna 

inanamayız. Ġsrail‟in Tanrı‟sı, Ġsrail halkının tarihine giren Tanrı‟dır, bu hikâyede 

mevcut ve halkına eĢitlik eden bir Tanrı; yine de bu her Ģeye kadir Tanrı aynı zamanda 

kalabalıkların ezeli ve ebedi Tanrı‟sıdır. Gönderdiği sözler ve vizyonlar belirli bir 

zamanla ve mekânla sınırlı değildir. Tanrı‟yı ve gerçekliği görme ihtimali yalnızca 

mevcut gerçeklikten kopmayla yani bedenler yok olduğunda mümkün olabilecektir. 

Yani Tanrı‟yı görme mevcut gerçekliğimiz içerisinde gerçekleĢmez aksine bu daha çok 

kalbin temizliğine bağlı nihai ve bağımsız bir vizyondur. ÇeĢitli nedenlerle bu ve 

benzeri vizyonlarda giderek önemli hale geldiler fakat aynı zamanda kesinliklerini de 

kaybettiler. Doğru vizyonlar halka sözel olarak ifade edilmekten çok uygun Ģekilde bir 

kitapta tasvir edilmektedir. Yani vizyon bir anlamda görünen bir metin üretmektedir. 

Çünkü okuma görsel bir iĢlemdir. Okuma bu belirsiz biçimde vizyonla sözü birleĢtirir. 

DondurulmuĢ metin, söze tekrar döndürülerek canlı hale gelmeyi beklediği için 

konuĢmaya hazır duruma gelir. Vahiyler Kitabı bütünüyle vizyonlar üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Ġmajlarının yorumundan ve keskinliğinden dolayı da vahiy literatürünün 

zirveye ulaĢtığı noktadır. Her Ģey o kadar güçlü imajlarla sunulur ki okuyucu onları 

„görmeyi‟ baĢaramaz ve söz imajları formüle eder. Söz yalnızca hakikati tebliğ etmekle 

kalmaz; onu aynı zamanda imajla ve imajın arka planıyla da iliĢkilendirir. Söz, imajın 

doğrudan anlamıyla değil, aksine onun sembolik ve daimi anlamıyla da iliĢkilidir. 

3. Ġkonların Yeniden KeĢfi: Sembolik olarak bile, bu vücut bulmuĢ Söz‟ü bütün 

ihtiĢamıyla görsel olarak resmedemeyiz. Yani ikonlar, gerçekliği sembolik olarak 

gösteriyor bulunma iddialarıyla yanlıĢtırlar. Fakat onlar bir vaat çağrısı, görmeyle sözün 

henüz gerçekleĢtirilmemiĢ, sadece tebliğ edilmiĢ uzlaĢmasına bir referans olarak kabul 

edilebilirler.  Onlar dindarlığı ve ibadeti cezb etmeksizin (ki bunu kesinlikle yapmazlar) 

hiçbir gerçeklikleri, hiçbir ayinsel rolü bulunmaması Ģartıyla kabul edilebilirler. Onlar 

basitçe Tanrı‟nın bizi hangi istikamete çevirdiğini bilmek için kılavuzluğuna 

baĢvurduğumuz bir iĢaret levhası olmalıdırlar. Tanrı imajını verebilmemizi sağlayacak 

hiçbir analoji veya ayna, hiçbir alegori veya sembolizm yoktur. O bir kere Ġsa‟da vücut 

bulmuĢtur ve hiçbir Ģekilde resmedemeyeceğimiz biçimde geri gelecektir. 

4. Yuhanna Ġncili: Görme ve vizyonla en fazla iliĢkisi bulunan Ġncil‟dir. Görmek fiili yüz 

kereden daha fazla tekrar edilir. Yuhanna sorunu, görmenin statüsünün sınırlarını 

çizerek tesis etmek için uğraĢır. Bu tabii onun ıĢık hakkında geliĢtirdiği teolojiyle 

iliĢkilidir.  Bu Ġncil‟in baĢında „Hiç kimse Tanrı‟yı hiçbir zaman görememiĢtir.‟ 

sonunda ise „Beni görmeyen fakat inananlara ne mutlu.‟ ifadelerinden hiçbir Ģeyin 
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Tanrı‟nın bu dolaysız vizyonuna atıfta bulunamayacağını çıkarmamız gerektiği 

vurgulanmaktadır. Tanrı, gerçekliğin bilindiği dereceyle bilinebilir değildir.  O bizim 

için görme duyusuyla gözlemlenebilir değildir. Ġncil‟in bütünü içinde, görülen Ģeyle 

görülen Ģey hakkında söylenen Ģey arasında açık bir çeliĢki bulmak mümkündür. Ġsa 

öldüğü için dünya tarafından görülemeyecek; artık görülebilir gerçeklik alanına ait 

olmayacak. Fakat o hayatta olacağı için „görmelerini‟ görülemez olana geniĢletenlerce 

görülüyor olacak; yani onlar baĢka bir görme türüne geçecekler. Bu gerçeklikle ilgili 

değil, gizli olanla ilgili bir görmedir. Yuhanna Ġncili bizi merkezi görme ve iman 

problemine götürür.  Bu Ġncil aynı zamanda pek çok yanlıĢ anlamalar ve yanlıĢ 

yorumlamalar incilidir.  Esasen Yuhanna Ġsa‟nın yeryüzündeki varlığını, bir sürekli 

tecelli türü olarak Vücut Bulma‟yı sunar.  Ancak Ġsa‟nın ölümü bizi tekrar önceki 

duruma döndürür. Biz artık Ġsa‟yı ve dolayısıyla Tanrı‟yı hiçbir görme yoluna sahip 

değiliz. Yalnızca onun hakkında söylenenleri iĢitiriz.  Bu Ġncil görmeyi vahye göre 

mükemmel bir konuma yerleĢtirir ve gerçeklik ile hakikatin birleĢtiği nihai noktayı 

konumlandırır. 

5. DeğiĢme: Bu alt baĢlıkta Tarihin önceliğine özellikle vurgu yapılmıĢtır. Yazar, 

Tanrı‟nın istediği zaman dolmadan zamanın ilerisine geçmemeliyiz derken bunun 

bilincinde olarak imajla sözün, gerçekle hakikatin uzlaĢmasının uzun bir bekleyiĢ 

gerektirdiğini hatırlatıyor. Söz çağımızda büyük ölçüde sakat kalmıĢtır, kadavradır ve 

neredeyse ölmüĢtür. Ġnsanlığı korumayı arzu eden kiĢi öncelikle sözü korumalıdır. 

Kendisini bütünüyle imajlara teslim eden anlayıĢa muhalefet içinde olmalıyız. Bu bir 

put kırıcılıktır. Bilime gerçeklikle iliĢkili olarak meydan okumalıyız ki o hakikatin 

tamamı olduğunu iddia eder. Yazarın açıklamalarına göre dini alanda da görsel 

mistizme meydan okunmalıdır. Ġmajlar sadece onları oldukları gibi gördüğümüz sürece 

çevremizi oluĢtururlar.  Bu bölümde Pavlus‟un görüĢünden yola çıkılarak dilin sadece 

ortak iletiĢim aracı olmadığını aynı zamanda herkese açık vahyedilmiĢ hakikatin aracı 

da olduğunu ifade eder.  Bu anlamda entelektüellerin ve filozofların söylemleri Ġsa‟nın 

sözleri gibi açık olmadıkları için değersizdir.   

6. Sözün Özgürlüğü: Sözün özgürlüğü öncelikle çok büyük bir çabayı ve adanmayı 

gerektirir. KiĢi ayaklarından ve bileklerinden hızla taklit imajlara zincirlenmiĢtir. Bir 

balyoz bulunarak bu zincir kırılmalıdır. Ġnsan tekniğinin iyi ürünü olan zincirlerin 

bazıları kırılabilir ancak unutulmamalıdır ki sözün özgürlüğüne kazandırılması macerası 

çok büyük bir çaba ve adanma gerektirir. Söz tekrar özgür hale geldiğinde biz yekpare 

çeliĢkiler serisine düĢeriz fakat onlar hayat için zaruridir.  
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Ellu‟ün de üzerine basarak belirttiği gibi günümüzde imajlar, teknolojinin yayılması 

ve geliĢmesiyle birlikte sözü ikinci plana itmiĢtir. Ġmajlarla elde ettiğimiz gerçeklik 

sözün değerini yitirmesine yol açmıĢ, hakikatler de böylelikle gerçeklik düzlemine 

indirgenmiĢtir.  Örneğin bir masa resmi yapıp da resmin altına “bu masa değildir”  

ifadesini yerleĢtirsek bile bu sözün bir değeri kalmayacaktır artık. Ġnsanlar gördükleri 

anda ne olduğuna karar verdikleri bu resim için herhangi bir zihinsel faaliyette 

bulunmayacağı gibi sizin sözünüz de havada kalacaktır.  
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