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EM-BİR-SEN olarak üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi ve refah seviyele-
rinin arttırılmasının yanında medeniyet mirasımızı gün yüzüne çıkartacak ilmi araş-
tırmalara da büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Şehir ve Medeniyet Dergisini ye-

niden ayağa kaldırarak yeni bir editöryal anlayış ve yeni bir perspektifle başlamış olduğumuz 
şehir ve medeniyet yolculuğumuz devam ediyor. 2020 yılı içerisinde “Kentleşme Dinamik-
leri”, “Şehir ve Tevhidi Düşünce” ve “Şehircilik ve Covid-19 Özel Sayıları”nı yayınladık ve 
bu süre zarfında sizlerden çok olumlu dönütler aldık. Böylece ne kadar isabetli bir karar ver-
miş olduğumuzu siz değerli üyelerimiz ve okuyuculardan gelen dönüşler sayesinde teyit etmiş 
olduk.  

 
Zamanın ve mekânın bildiğimiz klasik anlamlarını kaybettiği yeni bir dönemde yaşıyoruz. 

Artık, yerler eski bildiğimiz yerler, şehirler eski bildiğimiz şehirler değil. Her şeyin anlamı 
değişmekte ve yeni anlamlar kazanarak hayat yoluna devam etmektedir. Böylesi bir zamanda 
Şehir ve Medeniyet Dergisi olarak bu sayımızda “Kültürden Mekâna, Şehirden Edebiyata 
Yansımalar”ı ele alıyoruz. Medeniyet mirasımızın ve kültürel birikimimizin farklı açılardan 
yeni ilmi perspektiflerle ele alındığı coğrafya, tarih, sosyoloji, sanat tarihi, şehir tarihi, edebi-
yat, sinema başta olmak üzere son derece zengin konu başlıklarıyla bezenmiş bir dosya ile 
karşınızdayız.   

 
BEM-BİR-SEN olarak şehir ve medeniyet konusunu değişik perspektiflerden ele alan 

birbirinden değerli ve birbirlerini tamamlayan çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine 
sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaların uzun vadede büyük İslam düşünürü 
Farabi’nin Medînet-il-fâzıla” yani erdemli şehir ve “faziletli toplum”una ulaşabilme nokta-
sında bir çakıl taşı mesabesinde de olsa katkı sunacağına inanıyoruz.  

Başta editör, yazarlar ve hakemler olmak üzere bu sayının yayına hazırlanmasında emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederim.  

Önümüze ki sayıda yeniden buluşmak dileğiyle… 
Saygılarımla, 

Levent USLU 
Genel Başkan 
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Mekân, Yer ve Yersizlik Kavramları Üzerine 

Bir İnceleme 
 

Mazlum Ar*  
 

 
Öz 

 
Modern mekân anlayışında olduğu gibi “yer”in değersizleştirilmesi ve metalaştırılması ile eş 
zamanlı olarak, yer olgusu da ciddi bir değişim yaşamıştır. Yerin anlamı, bilinçdışından bilinçli 
aşamaya ve bilinçli aşamadan üretilmiş aşamaya en az üç tür dönüşüm yaşamıştır: “köklülük, 
yer duygusu ve anlam üretimi.” Yere dair bu dinamiklerin yitimi yalnızca bireyleri değil, toplu-
lukları ve yaşam alanlarını (mikro ve makro ölçekte: ev, sokak, mahalle, şehir ve ilgili arketipler) 
bağlamından koparmıştır. Hümanist coğrafyacıların (John Kirtland Wright, Yi-Fi Tuan, David 
Seamon, Edward Relph, Anne Buttimer ve David Ley) kantitatifleşme süreciyle bireyin 
mekândan koparılışına karşı ortaya koydukları radikal bir çıkışın kavramsal karşılığı olarak yer 
kavramı, üstmodernitede bağlamından kopmuş ve yaşadığı anlam kaybı yersizlik olarak etiket-
lenen bir olguda karşılık bulmuştur. Yer kaybının temel dinamiklerini açıklamak üzere yersizlik 
nihayet yer tartışması yoluyla kavramsallaştırılmış ve tanımlanmıştır. Genel anlamda yer ve yer-
sizlik araştırmalarının olgular ve örneklemler üzerinden değerlendirildiği göz önüne alındığında 
çalışmanın ilgili kavramların bağıntılarında gerçekleşen değişimin izini sürmesi araştırmacıla-
rına daha anlamlı bir kapsam sunacaktır. Bu doğrultuda çalışmada, öncelikle mekân ve yer 
kavramlarının bağlamları, değişimleri, geleneksel dönem ve modern süreçteki diyakritik du-
rumu irdelenmiştir. Bu girişimin gerekçesi hem yer hem de mekân kavramının kimi çalışma-
larda aynı anlamı içerecek şekilde birbirinin yerine kullanılması ve diğer bazı çalışmalarda ise 
bilinçli bir ayrıma gidilerek ele alınmasıdır. Mekân ve yer tartışmaları öz değerlendirmesinden 
sonra çalışmada, yer kavramından hareketle anlam ve konumlar arasında uygun bağlantı kaybı 
ile karakterize edilen yersizliğin ilgili dinamikleri yazın incelemesine bağlı olarak betimsel yak-
laşımla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, geleneksel dönemde mekân kavramıyla bütün-
sel bir içerime sahip olan yer kavramının modern süreçte mekân kavramındaki değişimlere 
paralel olarak ondan ayrıştığı tespit edilmiştir. Kopuşun sürdüğü üstmodernitede, yer kavra-
mının ne tür dinamiklerle bundan etkilendiği belirtilmiştir. Son tahlilde yer kavramındaki de-
ğişimin ifade biçimi olarak yersizlik kavramının birey ve coğrafya arasındaki ilişki sorunsallığını 
açıklayan bir yaklaşım sunduğu ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: mekân, üstmodernite, yer deneyimi, yer, yersizlik 
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A Study on the Concepts of Space, Place and 

Placelessness 
 
 

Mazlum Ar *  
 

 
Abstract 

 
As in the concept of contemporary space, the devaluation and commodification of the word “place” 
have experienced a serious change with its spirit synchronously. The meaning or spirit of the place has 
experienced at least three types of transformations from the unconscious to the conscious stage and from 
the conscious stage to the manufactured stage: "essentialness, spirit of place and composition of mean-
ing." The dissipation of these dynamics of place has detached not only individuals but also the commu-
nities and ultimately did that to their living spaces (in micro and macro scale: house, street, neighborhood, 
city and related archetypes) from their subjects. The concept of place, as the cognitive equivalent of a 
radical departure from the humanist geographers (John Kirtland Wright, Yi-Fi Tuan, David Seamon, 
Edward Relph, Anne Buttimer and David Ley) against the quantitative separation of the individual from 
the space, the loss of meaning experienced by being taken out of context as a link to super modernity 
was reciprocated in a phenomenon labelled as unplaceable. In order to explain the basic dynamics of the 
loss of place, placelessness is finally conceptualized and defined through the discussion of place. Consid-
ering that place and placelessness studies are generally evaluated through facts and samples, it will provide 
researchers with a more meaningful scope for the study to follow the changes in the relations of the 
related concepts. In this study, at first the contexts, alteration and the diacritical situation from the tradi-
tional to the modern period of the concepts of space and place will be examined accordingly. The reason 
for this initiative is that both the concept of place and space will be used interchangeably in some studies 
to include the same meaning, and in some other studies they will be handled with a conscious distinction. 
After a self-evaluation of space and place discussions, the study will evaluate the relevant dynamics of 
placelessness, which is characterized by the loss of appropriate connection between meaning and loca-
tions, based on the concept of place, with a descriptive approach, depending on the literature review. As 
a result of the study, it has been determined that the concept of place, which has a holistic content with 
the concept of space in the traditional period, diverges from it in parallel with the changes in the concept 
of space in the modern period. It has been revealed that the change in super modernity continues and 
the concept of place is affected by what kind of dynamics. In the final analysis, it has been revealed that 
the concept of placelessness as an expression of the change in the concept of place offers an approach 
that explains the bond between the individual and geography. 
 
Keywords: place, place experience, pelacelessness, space, supermodernity 
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Giriş 
 

ağımızın hızla değişen ve gelişen örüntüleri ile yaşam tarzlarımız, algılayışları-
mız ve geleceğe bırakılması gereken izlerimiz klasik kültürümüzden ve yaşa-
dığımız medeniyet anlayışından farklılaşmaktadır. Her anın tarihe mal olduğu, 

bireysel açıdan ezoterik bir anlayışın geliştiği ve kolektif yaşam tarzının yitirildiği bu 
süreç aidiyet duygularımızı da etkilemektedir. Bireyi doğduğu coğrafyanın ve yerin 
öznesi olmaktan çıkarıp “küresel köy”ün bir nesnesi kılan bu yeni atmosfer, coğ-
rafya ve birey arasındaki hermeneutiksel bağlamı da değiştirmektedir. Bu farklılaş-
maya rağmen temel realite birey/yer bağlamının bir bütün olup ayrıştırılabilir un-
surlar olmadığı, iç içe geçmiş içeriden değerlendirilebilecek bir ağ örgüsüne sahip 
olduğudur.         

Sadece fiziksel değil, bilişsel ve deneyimsel pratikleri bünyesine alacak biçimde 
anlamlı kılan “yer” kavramının zaman kavramı ile olan diyalektiği ve bu düalist al-
gılayışta yaşanan değişime de bağlı olarak yapıbozunuma uğraması coğrafya disipli-
ninin nüfus, kimlik, kültür, yer politiği ve şehir gibi çalışma alanları müktesebatında 
ki önemini daha da anlamlı bir görünüme kavuşturmuştur. Dolayısıyla yer kavramı 
araştırmalarında temel soru geleneksel süreçten modern döneme geçişte yaşanan 
değişimin gerekçelerini saptayarak bireyin ontolojisini sağladığı yer ile bağlamsal ko-
puşunu anlamlandırmaktır (Ar, 2020, s.152). Benzer şekilde mekân ve zaman kav-
ramları ile ilgili analizler saymaca daha erken bir içerimle ön plana çıkmıştır. Mekân 
somut ve ölçülebilir bir anlayışla değerlendirildiği gibi soyut özellikleriyle de araştır-
maların merkezinde yer almıştır. Bu noktada yer kavramında olduğu gibi mekân ve 
zaman kavramlarının da ayrı ayrı ele alınması ya da ilişkisel bir açıyla incelenmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bireyin ve toplumun mekân/yer ile olan bağlantısı farklı ölçek ve seviyelerde 
gelişmektedir. Gündelik yaşamın temel pratiklerinin yanında bilişsel ve akademik 
çalışmalarla derinliği kazanılmaktadır (Sarı & Özgen, 2021, s. 30). Özellikle 1970’li 
yıllardan sonra özne faktörünün önem kazanmasıyla mekân ve yer arasındaki an-
lam, sınır ve bağlamsal ilişki özelinde gerçekleştirilen çalışmalar daha çok anlam 
kazanmıştır. Mekân, zaman ve yer ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası sayılabilen 
ve yeni tartışmalara neden olan duruma bağlı olarak öznenin yerden kopması ve 
bireyin küresel sistemin bir nesnesi haline gelmesiyle bu kopuşun farkındalığı ortaya 
çıkmıştır. Üstmodernite olarak adlandırılan süreçte yer kavramında yaşanan yitimi 
açıklamak için yok-yer ve yersizlik gibi aktüel kavramsallaştırmalar mekân ve yer 
tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Böylece yersizlik, özellikle yerler ara-
sındaki uygun bağlantının bir kayıp öyküsü olarak ortaya çıkmıştır (Cox, 1968, s. 
423).  

Bu çalışmanın amacı, araştırmacılara daha iyi bir tasarım ve bakış açısı sunabil-
mek için yer ve yersizliğin durumunu incelemektir. Bu bakımdan öncelikle, mekân 
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ve yer tartışmaları öz bir değerlendirmeyle ele alınacak, daha sonra böylesi bir ze-
minde çalışma, yer kavramından hareketle anlam ve konumlar arasında uygun bağ-
lantı kaybı ile karakterize edilen yersizliğin ilgili dinamiklerini değerlendirilecektir. 
Kavramsal bir araştırma olan bu çalışmada yazın incelemesine bağlı olarak betimsel 
yaklaşım ortaya konulmuştur. 

 
Mekân, Yer Dikotomisi ve Sorunsallığı 

 
Mekân ve yer kavramları tarihsel süreç içerisinde bütünsel bir yapı olarak ele 

alındığı gibi ayrı olgular olarak da değerlendirilmiştir. Farklı disiplinlerde (coğrafya, 
sosyoloji, felsefe, antropoloji, etnografya vb.) farklı anlam kaymalarıyla birbirinin 
yerine algılanan kullanımlarının yanında karşıt yapılar olarak da incelenmiştir. Özel-
likle çağdaş mekân söyleminin son birkaç on yılda önemli ölçüde değişime uğraması 
modernite ve küreselleşmeden büyük ölçüde etkilenen yer kavramının da hem üre-
timine hem de anlam kapsamına etkide bulunmuştur (Agnew, 1984, s. 38). Bu, 
mekânın öklitçi bir anlayışla değerlendirilmesine neden olmuştur. Mutlak, statik, 
değişmez ve matematiksel bir yaklaşıma dayanan öklitçi mekân anlayışının episte-
molojisinde modernizmin homojen dinamikleri yer almakta olup bu anlayışta nice-
liksel özellikler değer olarak temellendirilmiştir. İlişkisellik, anlam, duygu vb. olgu-
ların yitime uğradığı bu yaklaşımda aksiyoma dayalı mekânsal pratikler evrensel bir 
genellemeye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla birey ve kültürel bağlamı arasında bir ko-
pukluğa neden olan ve ölçülebilir bir kavram olarak ele alınan mekân karşıtlığında 
yer kavramı aidiyet, anı, bellek ve kimlik oluşumunu sağlayan bir olgu olarak ön 
plana çıkmıştır (Nalbantoğlu, 2008, s. 93).  

Bu noktada mekân ahir süreçte analitik çerçeveden yeniden sıyrılarak yerin te-
mel dinamiklerini de içerimleyecek bir kapsamla değerlendirilmesine rağmen üç bo-
yutlu mekânın deneyimlenmesi ve birey ile anlam kazanması vurgusuyla yer kav-
ramı kavrayışını bağımsız bir mevzide tamamlamıştır. Artık temel soru mekân kar-
şısında yerin ne’liğidir. Bu hususta fenomonolojik yaklaşımı savunan Heidegger yer 
ve zamana mekândan daha çok önem vererek ortaya koyduğu bağlam “şey” ve 
“nesne” arasında kurduğu ilişkiye benzer. “Nesne,” gündelik yaşantıdan kopuk olan 
mekân ile; “şey” ise yer ile ilişkilendirilir (Sharr, 2013, s. 25).  

Heidegger mekân ve yer arasında farkı şöyle ortaya koymaktadır: “Mekân doğru-
sal yönelmelerin, ölçülebilir, hesaplanabilir boyutlarını içerir. Mekânın tözü bu boşluk içinde yer 
alan uzantıdır. Yer kavramı ise ait olma duygusunu bilinç durumuna getiren pratik bilgilerle 
mekânı anlama -kendi dışına çıkararak gerçekliğini anlama- modunu yansıtır. Yer kavramında 
geometri ve diğer rasyonalize edilen şeylerden önce mekân gelir veya kasılır, uzar veya kısalır” 
(Heidegger, 1971’den akt. Aydınlı, 2003, s.58). De Certeau ise Heidegger’in belirt-
tiği mekân ve yer terminolojisini tersten bir yaklaşımla ele almakta ve ilgili kavramlar 
arasındaki farkı açıklamaktadır. De Certeau (1984, s. 173), kendi terminolojisinde 
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yeri ölü, mekânı hareket kavramlarıyla açıklamaktadır. Yeri tanımlamak amacıyla 
“haritalar ve planlar üzerindeki lokasyon-konum” mealinde lokasyonları, mekânı açıkla-
mak içinse eylemlerle oluşan anlamlı mevkileri belirtir. Mekânların “içerisinden birey-
lerin geçtiği canlı sokaklar”, yerlerin ise “bu sokakları var kılan meskenler ve diğer yapılı çevre 
ürünleri” olduğunu düşünür. De Certeau, mekânları ve yerleri karşıt olgular olarak 
görmemektedir. Bu tasarımda Augé (2017, s.75)’ye göre “mekân kullanılan yerdir, sü-
rekliliklerin kesiştiği noktadır. Kentselliğin yer olarak geometrik zaviyeden tanımladığı sokağı 
mekâna dönüştürenler içinde var olan ve dinamik eylemlerde bulunan bireylerdir.” Bu tersten 
okumada; De Certeau mekânı devingen, yeri stabil bir olgu olarak nitelendirir. O, 
mekâna karşıtlığında yerin sonradan mitleştirilmiş anlamını bilinçli olarak kabul et-
memekte ve yer mevzuunda fazla anlamlı bulduğu bu değer çokluğunu reddetmek-
tedir. Esasında mekânın, bireylerin canlı kıldığı yerler olduğunu müdafaa ederken, 
mekânı yere göre üstün kılmakta, yere yüklenen rolü yeniden mekâna atfetmektedir 
(Augé, 2017, s. 75).  

Heidegger ve De Certeau arasındaki bu ayrım her ne kadar epistemolojik fark-
lılıktan kaynaklanıyor gibi görünse de Certeau’nun savunduğu mekân anlayışı poli-
tize olmayan ve deneyim alanı olan mekân anlayışını yansıtıyor olmasından dolayı 
temel noktada Heidegger’in benimsediği yer kavramı ile benzer anlamlar taşımak-
tadır. Bundan ötürü varoluşsal yer kavramı ile bireyden soyutlanmamış mekân kav-
ramı bağlamsal bir bütünlüğe sahiptir. Her ne kadar De Certeau mekânın önemini 
ortaya koyarak yeri içerimlediğini belirtse de mekânın mutlaklığı karşısında yere at-
fedilen bağlam nedeniyle birçok etnograf ve fenomenolojist coğrafyacı (Cresswell, 
Tuan, Seamon vb.) Heidegger’in mekânı “form”, yeri “var olma biçimi” kabulüne ka-
tılmışlardır. Sonuç olarak mekân ve yer düalizminde çağdaş bilimin mekâna atfettiği 
değer her ne kadar kantitatifleşmenin yani öklitçi paradigmanın ontolojisinden ay-
rıştırılsa da yer kavramı kazandığı anlam zenginliği ve mekânı aşan sosyo-politik 
ilişkiselliğiyle “akışkan modernitenin” (Bauman, 2019) birey ve çevresine dair sürekli 
yeniden kurulumunu tanımlayarak multidisipliner bağlamını gerçekleştirmiştir. Bu 
bağlamda soyut bir kavram olarak mekânın hacim ve boyut genel kabulünün ya-
nında yer, mekâna atfedilen lokasyondan ya da alandan ayrıştırılarak bunlar arasında 
bir var olma biçimine göndermede bulunmaktadır. 

İki kavram arasındaki ayrımın diğer bir boyutu hem geleneksel ve modern dö-
nemlerde hem de modern sonrası süreçte içinde bulunduğu zamanın bilimsel, tek-
nolojik, sosyolojik ve kültürel özelliklerine bağlı olarak farklı bağlamlarla ele alın-
masıdır. Bu durum ayrıca “Her mekân bir yer midir? Ya da her yer bir mekân mıdır?” 
sorgulamalarını sürdürmüştür. Tartışmalar, fiziksel mekânın yanı sıra günlük yaşa-
mın, etno-kültürel farklılıkların, deneyimlerin anlamlandırılması, toplumsal-bireysel 
davranış şekillerinin betimlenmesi ve iki kavram arasındaki farklılık-aynılığın ortaya 
konulması açısından önemlidir. Bu noktada eş zamanlılık ve art zamanlılık kavram-
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ları üzerinden mekân ve yer arasındaki anlamsal ve kavramsal bütünlük/ayrılık de-
ğerlendirildiğinde tarihsel olarak farklı gelişmelerin yaşandığı ve bunun mekân/yer 
kavrayışının dinamiklerinin değişmesinde önemli rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. 

Geleneksel dünyada eş zamanlılık kültürel üretim içinde yer aldığı bağlamla doğ-
rudan ve zorunlu bir anlam ilişkisi içindedir. Bu ilişki sadece anlamsal bir zorunluluk 
taşımamakta aynı zamanda kültür ilişkisini bağlamını tanımlayan yeri, mekânın zo-
runlu bir parçasına dönüştürmektedir. Burada yer ve mekânın bir bütün olarak tas-
vir olunduğunu belirtmek gerekir. Geleneksel ya da modern öncesi dünyada belli 
bir yerden bahsetmek aynı zamanda belli bir mekândan bahsetmek anlamını taşı-
maktaydı. Ayrıca geleneksel dünyada bağlamın bir parçası olma durumunun iki un-
suru bulunmaktadır: Anlamsal ve fiziksel boyut. Anlamsal boyut bağlamla kurulu 
ilişkideki anlam alanını oluşturan ve kendi kültür dünyasına ait bir kozmologya dü-
şüncesidir. Bu açıdan farklı kültürel bağlamlar söz konusu olabilir ama arka plandaki 
kozmologya düşüncesi o bağlamı tanımlayan anlam alanını oluşturur ve bu noktada 
karşımıza anlam alanıyla şekillenmiş bütünsel yapı çıkmaktadır. Ayrıca bu yapı mo-
dern öncesi dünyada özne ve nesne birlikteliğiyle şekillenir. Fiziksel boyutun bağ-
lamın bir unsuru olma durumu da geleneksel dünyanın kültürel aktarım nesnesinin 
bir diğer özelliğidir (Köksal, 2011).  

Rönesans’la birlikte bilimsel, toplumsal ve sanatsal bağın geleneksel bütünsel-
likten soyutlanarak yeniden kurulması ve modernitede tanımlanmış özcü tasarımın 
ayrıştırılarak aklın epistemolojisine dayandırılması bu bağlamsal bütünlükte ve ge-
leneksel dünyanın özne ve nesne birlikteliğinde çözülme yaşanmasına neden ol-
muştur. Daha açık bir ifadeyle belli bir zaman diliminde mekânsal arketipleri verme 
girişimi yitime uğrayarak öznenin nesneye dışarıdan bakması ile yeni bir boyut ola-
rak “aynılaşma” ilave olunmuştur (Altan, 1993, s. 85). Mekân ve yer kavramının 
özdeş olduğu modern öncesi dünyada, aynı mekânda olma durumu aynı yerde olma 
durumu olduğu algısı modern dönem ile değişime uğramıştır. Modernleşme bu açı-
dan yerin mekândan kopuşunun ilk adımıdır (Köksal, 2011). Bu kopuş sürecini 
Giddens (2010, s. 65): “Modernlik ile birlikte konumsal açıdan yüz yüze etkileşim duru-
munda olmayan yani birbirinden uzak olan kişiler arasındaki ilişkilerin geliştiği böylece mekânın 
yerden koptuğunu (yöreden değil)” şeklinde belirtmektedir. Ayrıca ulaşım ve iletişim araç-
larının gelişimiyle yani yerin sağladığı eş zamanlılıktan uzaklaşmayla daha da belirgin 
hale gelmiştir.  

Endüstrileşme ile birlikte modern dünyada yerin tanımladığı eş zamanlılık du-
rumunda yeni bir anlayış gelişmiştir. Bu durum aslında yeni bir iletişim ağı olan 
telgrafın bulunuşundan kaynaklanmaktadır. Böylece eş zamanlılık olanağı ilk kez 
keskin bir biçimde yerden bağımsız hale gelmiştir. Yerin tanımladığı mesafe artık 
mekânsal ilişkilerde belirleyici olmaktan çıkarak yeni bir mekânsal bağlam ortaya 
çıkmıştır (Harvey, 1997, s. 299-300). Modern sonrası dünyada ise bu durum küresel 
bir sanal mekân olanağına da kavuşmuştur. Bu çerçevede geleneksel dünyanın 
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mekânsal ve eş zamanlı toposu küresel bir köy durumuna dönüşmüştür. Köksal 
(2011)’ın betimlediği modern dünyanın mekân ve yer ayrımı bağlamındaki yeni eş 
zamanlılık eksenini Augé (2017, s. 45), “üstmodernlik” olarak açıklamaktadır. Gerek 
Köksal’ın gerekse de Augé’nin ortaya koyduğu mekân ve yer bağlamı bir bakıma 
deneyimlenmeyen yerin sanal gerçekliğine atıfta bulunmakta, ayrıca küreselleşen ve 
aidiyet oluşturmayan yer(sizlik) ile sıkışan mekân algısını ortaya koymaktadır. 

 
Bir Deneyim Alanı Olarak “Yer”  

 
Yer kavramı basit olduğu kadar karmaşık bir niteliğe sahiptir. Basittir çünkü 

herkes isteyerek ya da istemeyerek “yer”den bahseder. Karmaşıktır çünkü nicel bir 
anlayışın ötesinde bir kavrayışa sahiptir. Bu durumda fiziksel karşılıktan, yükseklik-
ten, uzaklıktan başka bir özelliğe sahip olan “yer” nedir? Bu soruya Cresswell şu 
şekilde cevap verir: “Yer bireylerin iletişime geçtikleri ve bağlandıkları mekânlar, anlamlı 
konumlardır” (Cresswell, 2004, s. 75). Her ne kadar bu açıyla mekân ve yer arasında 
bir ayırım görünmese de daha sonra mekânı bir dış veya geometrik mekân, yeri de 
bunların arasındaki alanlar olarak tarif ederek mekân ve yer arasında bir ayrıma git-
miştir. Yer, kültürel ya da bireysel olarak belirlenen anlamların ya da niyetlerin odağı 
olarak kavranabilir. Yerler, insanın dünyaya katılımının temel ifadeleridir ve bu ne-
denle mekâna anlam kazandırır. Yerler yalnızca tüm insan faaliyetlerinin bağlamını 
sağlamayan aynı zamanda insanın varoluşunun temeli, bireyler ve gruplar için gü-
venlik ve kimlik alanıdırlar (Relph, 1976, s. 38). Bu açıyla yerler dilin, bilginin ve 
tecrübenin görsel aktarım alanları olarak varlık sahasını şekillendirmektedir. Diğer 
bir ifadeyle kuşaklar arası bağlantıyı sağlayarak geçmişi geleceğe aktarır. Dolayısıyla 
atfedilen kapsam ve bağlam açısından duygu/duyuşsal yaşantıya yönelik ilişkiselliği 
ifade eder. Bireyin zerreden küreye bir alan ya da nesneye yönelik sezgisel, bilişsel, 
eylemsel, edimsel ve aynı zamanda duygu/duyuşsal durumlarını betimler (Özgen, 
2020, s. 31).  

Toplumun kolektif bilgisinin aktarım alanları olarak yerler, ben ve öteki arasında 
sınırları belirlemektedir. Doğal bir morfolojiye ve devinime sahip olup birey ve top-
lum ilişkiselliği içerisinde sembolik ve semiyotik kodlar aracılığıyla mekânsal bütün-
lüğü oluşturan bir özelliğe sahiptir. Yer ayrıca deneyim ve özlemleri somutlaştırır. 
Hareketler, sanat eserleri, binalar ve şehirler mekânı anlam merkezi olarak organize 
edebildikleri için yerlerdir (Tuan, 1971, s.187). Bu hususta yerin güvenilirliği ve 
önemi ön plana çıkmaktadır ki bu durum da araştırmacıları iki gruba ayırmaktadır: 
Bazıları yerin ölümünü önerirken (Toffler, 1970, s. 63), diğerleri ise yerin hâlâ 
önemli olduğunu savunmaktadır (Massey & Allen, 1984; Shuman, 2013). Anlaşılan 
o ki yer ve kavramsal bağlamı ile ilgili kafa karışıklığının bir kısmı, kesin bir yoruma 
izin vermemesinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle ölçeğinin değişken olması yani 
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bir ülkenin veya bölgenin büyüklüğünden bir mahalle, cadde ve haneye kadar deği-
şiyor olması. İkincisi, anlamı ve amacının farklı insanlara farklı şeyler önermesi; ki-
mileri için yerel, bölgesel veya ulusal kimliklerde ortaya çıkan önemli bir duygusal, 
kültürel veya tarihsel değer taşırken diğerleri için ekonomik işlemler için bir yer an-
lamına gelir. Son merhalede tutarlı, sınırlı ve yerleşik olarak sınırsız ve genişleyen 
seyreltilmiş ve dağınık bir "akış alanı"na sahip olmasıdır (Castells, 1989, s. 126).  

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında öteki üzerinden ben olgusunu anlamlı kılan 
yer kavramında Kartezyen düşüncenin aksine birey, çevresi (ister belli bir sınır ol-
sun ister olmasın) ile anlam kazanır. Bundan ötürü sosyal davranışları tarif edilemez 
biçimde sınırlayan ve somutun içindeki soyut anlamı ihtiva eden yer ile temasa ge-
çilmeden kesin sınırlarını çizmek ya da kavramı oluşturan unsurları ayrıştırmak 
mümkün değildir. Hayal ile gerçek, geçmiş ve gelecek arasındaki iletişimi sağlayan 
anlamlarla şekillenen yer, eski ve yeni arasında bir köprü görevi görerek genetik 
mühendisliği özelliği ile birey ve toplum yaşamının varlığını gösterir. Pratiğe dayalı 
bilgilerle kavranmakta olan yer ayrıca bireylere ait yerleri oraya sahip olmayanlardan 
muhafaza etme ve bıraktıkları yerler için nostaljik biçemler oluşturma istenci birey 
bağıntısındaki ontoloji ile ilgili gizi ortaya çıkarmaktadır (Relph, 1976, s. 145). Do-
layısıyla yeri anlamlı kılan bireyin kendisi sürekli bir oluş ve akış içerisindedir. Anla-
dığı şeyi yorumlama ve yorumladığı şeyi anlama kabiliyetine sahip olan birey varo-
luşunu diğer bireylerle, toplumsal olanla birlikte sağlar. Bu bir aradalığı sağlayan te-
mel unsurlardan biri de yerdir. Yani orada (da) bulunan (sein) birey yer ile hermene-
utiksel bir ilişki içerisinde aidiyet kazanır (Başaran, 2018, s. 236). Yer kavramının bu 
anlamsal özelliğinden ötürü onu sadece fiziksel ya da anlamsal boyutuyla irdelemek 
yetmez aynı zamanda kültürel, tarihsel ve deneyimsel bağlamlarıyla bütünsel bir 
yaklaşımla analiz etmek gerekir (Ötkünç, 2017, s. 7).  

Bireyin, bedenin ve öznenin yer bağımlılığı ile olan ilişkiselliği noktasında yeri 
insan varlığına dair kodların okunduğu ve bireyin yeryüzünde yer tutma durumu 
olarak ifade eden felsefi düşünce değerlendirildiğinde yer, amaç ve eylem zemini ve 
bağlamında anlam kazanmaktadır. Bu bağlam bireylerin yeryüzünde yer bulma ça-
balarında ve inşa eyleminde şekillenir. İnşa etmek ile yer tutmak, yerleşmek yer üze-
rinden sağlanmaktadır. Dolayısıyla hane, bina vb. yapılar bireyin varoluşunu ko-
numlandırmaktadır. Sahipleri aidiyet hissettiği yeri kendi ihtiyaçlarına göre oluşturur 
ve zamana bağlı olarak ikame biçimlerine göre yeniden şekillendirir.  

“İnşa etmek, varlığında oturmaktır. İnşa etmenin varlığını gerçekleştirmek, alanlarını birleş-
tirerek yerler yükseltmektir. Ancak oturabildiğimizde inşa edebiliriz. Oturmak ve inşa etmek 
arasında amaç ve araç ilişkisi vardır“ (Heidegger, 1971, s. 13). Bu açıdan inşa edilmiş 
bir köprü sadece bir kıyıdan diğer bir kıyıya geçişi sağlamak için inşa edilmiş bir 
nesne değildir. Aksine köprü inşa edildikten sonra işlevinin ötesinde bir amacı ifade 
eder ve sembole dönüşür.  
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“[Yer] köprü olmadan önce zaten orada değildir. Köprü bulunmadan önce tabii ki ırmak 
boyunca bir şey tarafından işgal edilebilecek birçok nokta vardır. Bunlardan biri [yer] olup çıkar, 
bunu da köprü sayesinde yaşar. Dolayısıyla köprü orada durmak için önce bir [yer] tutmaz, 
aksine bir [yer] ancak köprü sayesinde meydana gelir (Heidegger, 1971, s. 16).“ 
 

Yer, köprünün inşa edilmesinden önce var olan bir durum değil, köprü ile anlam 
kazanır ve çevredeki potansiyelleri bir araya toplayarak konumlandığı alanı yer ha-
line dönüştürür (Heidegger, 1971, s. 16). Bu dönüşüm birey ve yer arasında bir 
deneyim ve aidiyet oluşturur. Ancak yer deneyimi çoklu bir yapıya sahiptir. 
Mekânsal üretim, bu yapının nesneleşmiş çıktısıdır. Mekân, fiziksel çevrenin anlam-
sal saiklerinin bireylerce yorumlanması ile şekillenir. Bireyin inşa yetisi çevresini 
kavramasıyla doğrudan bağlantılıdır. Birey gündelik yaşantısını devam ettirebilmek 
için gerekli bilgisini, yaşadığı toplum ile ilişkisi sonucunda elde eder. Ancak, sahip 
olduğu yaşama mekânı deneyimi gündelik yaşam bilgisinden farklı olup yer deneyi-
minin nesneleşmesi aidiyet kavramı ile ilgilidir. Bu noktada yere ait olabilmek her 
şeyden önce yerin anlamını kavramakla başlar. Bu da duyarlı olmayı ve yer ile te-
masa geçmeyi gerektirir. Unutulmaması gereken yerin yapısal ve doğal nesnelerin 
oluşturduğu toprak ile toplumsal bir bütünlük oluşturduğudur. Bu açıdan yer dene-
yimini mümkün kılan toprak, tanımlı yerleşmedeki adaptasyon ve kaçışlara karşı 
oluşmuş aynı özellikteki sosyal eylem dokusu ve ortak paylaşılan değerler bütünü-
dür. Taşıdığı anlama göre şekil alır ve sınırlandırılabilir. Anlam değeri çevreden alı-
nan ve çevreye verilen tepkiden oluşan etkileşimden doğan bir bütündür. Bütünden 
ayrılmaz ve başka bir yere aynı anlam değeri aktarılmaz (Relph, 1976, s. 149). Aidi-
yet ve bilinçli eylem ile şekillenen birey için kimlik oluşumunu sağlayan bu bütünlük 
ve anlam değeri ötekinin imgesel algılayışı karşısında simgesel algılayışını şekillendi-
rir.     

Yerin analitik ve bilimsel kalıplar üzerinden açıklanmayacağını söyleyerek feno-
menolojik bir bakış açış ortaya koyan Schulz (2012, s. 280), bu durumu “yerin ruhu” 
ifadesiyle tanımlar. Yerin ruhu karakter ve mekân kavramları ile çözümlenen bir 
olgudur. Yeri analiz etmeye yarayan karakter mekândan daha somut ve daha genel 
bir kavramdır. Kavram bir açıdan yerin genel atmosferini açıklarken diğer açıdan 
yeri tanımlayan unsurların somut biçimi ve ontolojisini oluşturmaktadır. Bazı açı-
lardan ise bir yerin karakteri zamanın bir fonksiyonudur. Zamansal etkilere göre 
farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle mekân, yeri var kılan unsurların üç boyutlu ta-
sarımıyken karakter o yerin atmosferidir. Bu atmosfer anlam, kimlik ve tarih değer-
leriyle kavranır. Varlığının özünü gösteren yerler inşa etme arzusunda olan birey 
doğada gizli kalmış anlamları sembolleştirerek ortaya çıkarmak, doğanın benliği için 
anlamını açıklamak ve olmayanı inşa ederek var kıldığı ile övünmek arzusundadır. 
Arzu ise deneyimlenen anlamları biriktirerek yeri oluşturma gayreti olup, kimlik sa-
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hibi olarak bireyin varoluşunun bir yoludur. Bu açıdan ikame etmek aidiyet oluştu-
rur ve yer yaşamı görünür kılarak bütünselliği sağlar (Schulz, 2012, s.277-279). Do-
layısıyla ortaya koymuş olduğu “yerin ruhu” tanımlamasıyla Schulz, Heidegger’in yer 
ve varoluş yaklaşımıyla da parelellik göstermektedir.  

Fenomenolojiden yararlanan Seamon (2015, s. 114), yer ve aidiyet kavramlarını 
ele alır ve hareket üzerinden yerin başlıca deneyimsel niteliklerini bulur. Ayrıca is-
tisnai örnekleri aşıp yerin vücut bulduğunu, şekillendiğini ifade ederek günlük ha-
reketlerin çoğunun bir alışkanlıklar biçimi haline geldiğini belirtir. Bu tarz günlük 
edimler bilinç ve farkındalık seviyesinin altında gerçekleşir. Beden ilgili edimleri ez-
berler, dolayısıyla bu davranışlar istemsiz olarak ortaya çıkar. Bunlar sürekli aynı 
zaman dilimlerinde tekrarlanıyorsa zaman ve mekân rutini ortaya çıkar. Varoluşsal 
içerdeliği ya da yaşamın ritmi bağlamında yere duyulan aidiyeti üretmek amacıyla bu 
zaman ve mekân rutini bedenlerin eylemleri ile birleşir ve deneyim gerçekleşir.  

Lokasyon olarak yer, çağdaş yer anlayışındaki tek dönüşüm olmamıştır. İletişim 
alanındaki teknolojik gelişmeler, üretim sistemindeki değişimler, bireyselleşme gibi 
faktörlerden ötürü yerin üstmodernitede bağlamından koparılması ve öznenin dı-
şında kurgulanarak yine bireyin tüketimine sunulması "değersizleştirilmesine" ve "meta-
laştırılmasına" neden olmuştur. Bununla eşzamanlı olarak, yer deneyimi de ciddi bir 
değişim yaşamıştır. Yerin anlam veya deneyiminin zikredilen etmenlerden ötürü in-
san unsurundan soyutlanması bilinçdışından bilinçli bir aşamaya ve bilinçli bir aşa-
madan üretilmiş bir aşamaya en az üç tür dönüşüm yaşamasına neden olmuştur. 
“Köklülük, yer deneyimi ve üretilmiş anlam” etrafındaki tartışma yerin anlamının dönü-
şümü ile ilgili argümanı yakalar. Yer deneyimi birey ve mekân arasında kurulan iliş-
kinin yer üzerinden elde edilmesidir. Bireyin coğrafya ile olan bağı olarak da belir-
tebileceğimiz bu durum bilginin üretimidir. Yer deneyimine bağlı olarak bu üretim 
bireyin ötekine karşı kendi varlığını, kimliğini oluşturarak yer üzerinden aidiyetini 
sağlar. Böylece kendini yere ait hisseden birey, yaşadığı toplumla birlikte yere ait 
öznel değerler oluşturur ve ötekine karşı bütünsel bir kimlik oluşturmuş olur (Tuan, 
1971, s. 184). Bütünsel kimlik oluşumu yer kavramının ilişkisel özelliği ile birey ve 
toplumun yer bağlantısı üzerinden temsiliyetini gerçekleştirir. Bu ikilik kapsamında 
bireyin temsili sadece toplumsal bir yapım olduğu için değil ama aynı zamanda ai-
diyete dayalı birey temsili onunla aynı özneden olan bir toplumsal bağ temsili ol-
duğu için de önemlidir.  

Toplumsal olanın bireysel olduğu anlayışından hareketle birey ve toplum tem-
siliyeti ve bu bağlamda topluma dair deneyimin bütünselliği iki açıdan somuttur: 
hem bireyin hem de toplumun zaman ve mekân içine konumlanmış deneyimleri. 
Bu noktada birey toplumdan bağımsız değil onun aracılığıyla kurulmuş bir bağlamı 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla birey, içerisinde yer aldığı toplumun kültürel dinamik-
leriyle bezeli olduğu için bütünseldir ve yine toplumun kültür sahasını oluşturan 



 
Şehir ve Medeniyet Dergisi § Journal of City and Civilization 

 

18 
 

yere aittir (Augé, 2017, s. 39). Tarihsel bağlamın ön plana çıktığı bu anlayış çerçe-
vesinde mekân temsiliyetine karşı gelişen yer ve buna bağlı ürettiği kodlar yer kim-
liği kavramını şekillendirmektedir. Yer kimliği etkinlikler, anlamlar ve çevre olmak 
üzere üç özelliğe sahiptir. Çevre ya da dışsal görünüm bir yerin doğal ya da yapay 
olarak üretilmiş özellikleri ile şekillenir. Bu özellikler o yerin bireyler tarafından oku-
nabilirliğini artırarak yaşayışı düzenler ve yeri kolayca tanınabilir, tasarlanabilir ve 
içerisinde rahatça dolaşılabilir duruma getirir (Ujang, 2010, s. 69).  

Etkinlikler düzenlenmiş fiziksel çevrenin kullanımı sonucunda beliren gözle gö-
rülebilir işlevler, davranışlardır. Anlamlar ise bir yerin bireyler açısından ne ifade 
ettiği ve onlara neler hissettirdiğidir (Relph, 1976, s. 123). Yer kimliği (Schulz, 2012; 
Relph, 1976; Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983) (ben ve öteki algısında olduğu 
gibi) bir yerin diğer yerlerden farklılaşmasını sağlayan özgün özellikleri anlamına 
gelmektedir. Bir yerin sokak adlarından tutun da spesifik bir özelliği ile (örneğin taş 
işlemeciliği ya da telkari sanatı ile Mardin) ön plana çıkmasına kadar geometrik 
mekânı yerin ruhu kılan tüm bileşkeler yer kimliği kapsamında fenomenolojik bir 
açıyla içinde yaşayan bireyler için bellek, dışardan gözlemleyenler açısından ise imge 
unsurlarını ortaya çıkarmaktadır.  

Bir sosyal yapı olarak yer ve anlam, çeşitli ölçekler ve seviyelerde yani ulusal, 
bölgesel veya yerel olabilir. Buradaki endişe, “yersizliğin” ortaya çıkmasına katkıda 
bulunduğu yer anlamındaki dönüşümün izini sürmektir. Köklülükte gömülü olan 
“sakinlik” aidiyeti ve kaderi tasavvur etmekte, ayrıca iradeyi somutlaştırmaktadır. 
Mekânsızlık ise anlam kaybını ifade etmektedir (Hayden, 1995). Anlam kaybı, yal-
nızca kentsel formda büyük bir paradigma değişikliğine işaret etmekle kalmaz, aynı 
zamanda insanların yere bağlılık algısının zaman içinde nasıl dönüştüğünü de yan-
sıtır. Yerin anlamının izini sürerken, kişi ilk önce en doğal, bozulmamış, aracılık 
edilmemiş insan-yer bağlamı olarak köklülükle karşılaşır.  

Coğrafyacı Tuan (1980, s. 7)'a göre, kök salmışlık, bir mahalde bilinçsiz, düşün-
cesizce güvenli ve rahat bir varoluş halidir.  Öyle ki kişi zamanın akışının ve dünya-
nın bile bilincinde değildir. Evde olmanın uyumu ve durumu o kadar derinleşir ki, 
genellikle kültürel uyumdan biyolojik adaptasyona geçer. Esasen fiziksel ortamla 
bağlar kurarak anlam üretmenin öz bilinçli hali olan yer duygusu, köklü olmanın 
bağ ve bağlanma güçlerinden yoksundur. Modern bir girişim olarak yer duygusu 
tipik olarak ulusal, bölgesel veya yerel kimliği yücelten tarihi koruma projelerinde 
kendini gösterir. Bilinçli bir eylem olarak yer duygusu ile köklü olmanın bilinçsizliği 
arasındaki zıtlık doğal ve yeniden kurgu arasındaki ilişkiyi imlemektedir (Cox, 1968, 
s. 423). Her iki durumda da yerin anlamının ve hafızasının, yerin fiziksel olarak de-
ğiştirilmiş olabileceğinden çok sonra da devam ettiği savunulmaktadır.  

Modernizmin evrensel olma iddiasının özne ve dolayısıyla ona dair kültürel nos-
yonları tektipleştirmesi ve özcü dayatmalarda bulunması çeşitliliğin birey ve perife-
risinde anlam kaybına uğramasına neden olmuştur. Bu durum özdeş coğrafyalar 
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ortaya çıkarmış, çoklu mekânsal diyalojilerin yitimi yere olan duygusal bağlılığı boz-
muş ve örtük olarak yer duygusu, yersizliğin tohumlarını doğurmuştur. Bilinçli bir 
eylem ve modernizmin mirası olarak yer duygusu genellikle kimlik oluşumuna yö-
nelik romantik, nostaljik bir yaklaşım olarak kabul edilir. Bu yaklaşım, yerin “meta-
laştırılması” olarak adlandırılan şeyle tarihsel olarak örtüşmüştür (Agnew, 1984, s. 
41). Yerin metalaşması ve değersizleştirilmesi yersizliği, standartlaştırılmış tipoloji-
leri ve özgünsüzlüğü üreten küreselleşmenin derinliklerinde yatar (Harvey, 1988, 
s.37). 
 

“Yer”den Yersizliğe: Anlamsal ve Eylemsel Bir Değişim 
 

1960 sonrası meydana gelen sosyo-politik gelişmelerle birlikte coğrafya disiplini 
(hümanist coğrafya) ile kullanılmaya başlanan yer kavramı üstmodernitede özellikle 
şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve küresel sermayeye bağlı olarak önemli bir deği-
şim geçirmektedir. Genelden özele yaşamın tüm alanlarını kapsamaya başlayan bu 
değişim kavramsal olarak karşılığını yok-yerler, yersizlik, sahte, yapay yerler vb. ta-
nımlamalarda bulmaktadır. Yersizlik terimi, başlangıçta erişilebilirliğin yakınlık ve 
yakınlıktan daha üstün hale geldiği yeni bir döneme işaret ediyordu. Çünkü yakınlı-
ğın kısıtlamalarından kurtulmak, "yer olmayan mekânın" özünü yakalıyordu (Webber, 
1964, s. 126). Aslında bu kurtuluş, yeni fikirlerin doğuşu için muazzam fırsatlar sağ-
lamıştır.  

Yer topluluklarından ziyade çıkar toplulukları, günümüzde orijinal yer merkezli 
topluluk kavramının halefleri olarak kabul edilmektedir. Siber uzayın ortaya çıkma-
sıyla birlikte ikincil (yüz yüze değil) temasların çoğalması, bir zamanlar mekâna bağlı 
toplulukların temel özellikleri olarak kabul edilen toplumsal bağların zayıflamasına 
neden olmuştur. Bu dönüşümün yer algısı üzerinde derin sonuçları olmuştur: bağ-
lantı kaybı ve sosyal yükümlülüklerdeki dönüşüm (Kunstler, 1994, s. 194). 

Değişimin kavramsal karşılığı olarak yersizlik, önemli yerlere sahip olmayan bir 
ortamı ve bağlam kaybının altında yatan tutumları tanımlar. Yersizlik; en derin yer 
seviyelerine geri dönerek kökleri keser, sembolleri aşındırır, çeşitliliği tekdüzelikle 
değiştirir, kavramsal düzen ile deneyimsel düzeni ortadan kaldırır ve bireyi kendi 
bağlamından koparır (Relph, 1976, s. 80). Bu durumda yersizlik düşünsel bir model 
olarak var olan yer kavramının ve onun tasarıma dayattığı bağlamın geçerliliğini yi-
tirmesi midir? Başka bir açı ile yersizlik yer kavramının karşıtı mıdır? Bu noktadan 
hareketle yok-yerler yerin tam olarak karşıtı değildir fakat yer bağlamının geçerlili-
ğini ne ölçüde yitirdiğini ya da yitirip yitirmediğini ortaya koymanın zorluğu karşı-
sında anlamlı bir içerik sunmaktadır. Dahası teknoloji ve küreselleşmeye bağlı ola-
rak meydana gelen gelişmeler “bir aradalığa dair” yeni bir durumu oluşturması yerin 
bağlamsal realitesini değiştirmekte ve modern sonrası süreçte yersizlik kavramını 
şekillendirerek anlam ve biçem ikileminde yeni boyutlara kapı aralamaktadır. Bu 
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boyutların ortaya konulması açısından yersizlik olgusunun kavramsallaşma serüve-
ninde 20. Yüzyılda hemen hemen bütün disiplinleri etkileyen “görüngübilim ve yapı-
salcı” düşünme biçimi etkili olmuştur.  

Görüngübilim; kâinatı birey algısı deneyimi ve bilincine bağlı görüngüler olarak 
açıklama, yorumlama ve kavrama amacı çerçevesinde konumlanmıştır. Bu yapıda 
görüngüler genel felsefenin aksine özlerin bir yansıması ya da bunlardan bağımsız 
etkiler değil, özlerin kendisidir. Mutlak özler görüngülerden bağımsız olmadığından 
kesin bilgiye dayalı kurmaca sistemler yoluyla bunları elde etmekte de anlamsızdır 
(Husserl , 2010, s. 26-27). Doğa bilimlerinin mekân kavramını bu doğrultuda ele 
alması modernleşmenin en derin sorunlarından birisine, yabancılaşmaya neden ol-
maktadır. Başka bir deyişle gerçekliğin öklitçi mekân anlayışı içinde aranması 
üstmodernitenin en temel problemlerindendir. Yerleri var eden temel unsurların 
azalması, insanın çevresine yabancılaşması yani bireyin kültüründen ve tarihinden 
uzaklaşması ve buna bağlı olarak kimlik ve aidiyet ünsiyetlerinin kaybı görüngübili-
min yersizleşme bağlamında ortaya koyduğu eleştirilerdir (Güçlü, 2002). Yersizleş-
menin çözümlendiği, gerçekleştiği olguları tanımlanan yapılar içerisinde ele alan, ya-
pıların parçalarının hem birbirlerine hem de yapının kendisine ayrılmaz bir şekilde 
bağlı kılan yapısalcılık kuramı açısından ise bir yapının ögeleri tek başlarına bir an-
lam ifade etmezler. Ögeler yan yana gelişleri, birbirlerine göre konumlanışları ile 
anlam kazanır. Yapısalcılık açısından yeri oluşturan ögelerin kendilerine odaklan-
maktan çok bunların bir araya geliş biçimlerine ve konumlanışlarına odaklanmak 
gerekir. Yapının hem kültürel, duygusal, düşünsel, vb. hem de fiziksel çerçevede 
diğer ögelere göre anlam kazanan bir yeri, aidiyetin hissedildiği yapısal bir dizgesi 
vardır. Bu yapısal sistem ilişkiselliğini anlamlandıran unsur ise bağlamdır. Bağlam 
bir açıdan yerin varoluşunu nedenselleştiren bir gayeye aracılık ederken diğer yan-
dan da ürünün deneyimsel yanını birey açısından anlamlı kılar. Bu açıdan yapısalcılık 
kavrayışı çerçevesinde yersizlik ne şekilde ele alınırsa alınsın yere atfedilen bağlamın 
işlevini yitirmesidir. Yerin düşünsel, coğrafi, fiziksel çevre boyutunda ait olduğu 
dizgenin ortadan kalkmasıdır (Nesbitt, 1996, s. 123).   

Modern sonrası süreçte ya da üstmodernitede bağlamsal kopuş yerin zaman ve 
mekân katmanları içinde ayrışması, mitsel algılanıştan kuramsal algılanışa evrilmesi, 
somut olmayan kategoriler ile temsil edilip algılanması, türdeşleştirilmesi ve meta-
laştırılması gibi etmenlerle yersizliği üretmektedir (Köksal, 2011). Bu sürecin hızla-
narak zaman ve mekân edimlerinde ikinci bir keyfiyet dönüşümün yaşanması ula-
şım ve enformasyon alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan zaman 
ve mekân sıkışması ile mümkün olmuştur (Massey, 1993, s. 63). Telgrafın öncülü-
ğünde deneyim algısının değişmesi olarak belirtilebilen bu süreç faks, internet vb. 
iletişim araçlarının gelişimi ile ivme kazanmıştır. Algısal dönüşüme bağlı olarak ya-
kın olanın uzak, uzak olanın ise yakın olabildiği üstmodernite ortamında bireyle 
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bağını koparmış olan yer olgusu, sadece çevresine değil zamanına da yabancılaş-
maktadır. Herhangi bir yer ve zamanda üretilmiş olan düşünce, üslup ve biçim bağ-
lamından kopuk bir şekilde bir araya gelebilmektedir (Massey, 1993, s. 67).  

Enformasyon alanındaki gelişim uzak mesafelerde bulunan bireyler arasındaki 
iletişimin gelişimini yerden koparmıştır. Eş zamanlılık açısından yersizleşme unsu-
runu Augé (2017, s. 94) üstmodernlik bağlamında üç aşırılık unsuru ile ifade etmek-
tedir: “Olayların (zamanın) aşırı bolluğu, mekânların aşırı bolluğu, göndermelerin bireyselleş-
mesi.”  Hem olayların hem de mekânların aşırı bolluğu Simmel (2017, s. 149)’in “ya-
bancılaşma” olarak ifade ettiği neticeyi doğurmaktadır ki bu durum bireyin yerden 
soyutlanmasına ve toplumsal yeniden üretimin yitimine neden olmaktadır.  

Bağlamsal içerikten yoksun bir bilincin gelişim gösterdiği küresel coğrafyada bilgi 
ve birey hareketliliğinin artması insan-insan ve insan-doğa ilişkiselliğinin yeniden ele 
alınmasını beraberinde getirmiştir. Kendi bulunduğu periferinin ve zamanın özellik-
lerinden ziyade iç dinamiklerinden referansını alan yeni anlayış kendini yerin bağla-
mından uzak tipolojilerde göstermektedir (Webber, 1964, s. 145). Yerleri lokasyona 
indirgemek anlamına gelen bu durum, yerin nitel yönlerinden ziyade nicel yönlerine 
daha fazla vurgu yapar. Bu durum sadece yer kavramını önemli ölçüde değiştirmemiş, 
aynı zamanda kentsel çevrelerin yargılanması için farklı kriterler de geliştirmiştir. Ma-
hallelerinden ve yerleşim yerlerinden daha fazla otoyol geçen şehirler tipik olarak bol-
luk ve refah ile ilişkilendirilmiştir. Artık önemli olan, konumlar arasındaki bağlantıla-
rın kalitesinden çok bağlantıların sayısıdır. Bağlantıların sayısı, daha canlı ekonomiler 
ve işlemler, daha iyi erişilebilirlik ve gelecekteki büyüme potansiyeli anlamına gelmek-
tedir.  

Yersizlik, zamanla “sözleşme yükümlülükleri”ni değiştirmiştir. Ortak değerlere ve 
inançlara dayanan geleneksel ve doğal kolektif sözleşme yükümlülüklerinin aksine, 
yersizliğin tek başına olmaya elverişli olduğu savunulmaktadır (Augé, 2017, s.89). Bu-
gün kentsel manzaralarımızda, bu iki tür sosyal yükümlülük bir arada var oluyor. Oto-
banlar, havaalanları, alışveriş merkezleri, süpermarketler kodların ve nasıl yapılacağı 
hususunda tasarlanmış talimatları bireyin davranışını ve yükümlülüklerini şekillendir-
diği tek yönlü sözleşmeye örnek teşkil etmektedir (Harvey, 1997, s.229). Belli bir ras-
yonalitenin inşasına dayanan bu yapılar modern bireyin zihinsel diyalektiğinin hem 
edinimi hem de yansımasını oluşturmaktadır (Aytaç & Öztürk, 2018, s. 2039). Bu 
yapısal tasarım içerisinde bireysel davranış, modern öncesi yer merkezli deneyim üze-
rinde biriken, paylaşılan değerler ve inançlara dayanmaz. Bunun yerine, bireyler uçağa 
binmek, süpermarkette alışveriş yapmak veya otobanda araba kullanmak gibi belirli 
faaliyetleri gerçekleştirmek için programlanmış ve önceden belirlenmiş talimat ve 
kodlarla eylemde bulunur (Kunstler, 1994, s. 246). Bu mekânlar genel anlamda sürekli 
kullanılan fakat benimsenmeyen, herhangi bir mekânda herhangi bir süreçte tasarlan-
mış bütünsel yapılar olarak karşımıza çıkar. Bünyelerinde şekillendirdikleri mekânsal 
benlik, kimlik daimi olarak değişken olabildiğinden bu mekânlar ile ilgili anlamlı bir 
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kapsam ya da betimleyici bir kimlik ortaya koyabilmek zordur. Her yerde karşılaşıla-
bilecek bu mekânlar bulundukları fiziki yer ile toplumsal ve kültürel bağlamı kopmuş 
lokasyonlardır (Ibellings, 1998, s. 134). Aksine kendi bağlamını kendisinin oluştur-
duğu alışveriş merkezleri gibi yok-yerlerin referansı yine kendi varlığının ürünüdür. 
Bu durum yerin bir gösteri alanına dönüşmesine neden olmaktadır. İnşa edilen bu 
gösteri alanlarında gerçek olan estetikleştirilmektedir. Diğer bir deyişle bu mekânlarda 
hayali bir sanrı kurgulanarak, gerçekliği aşkın kılan (hipergerçeklik) daha yeni bir ger-
çeklik oluşturulmaktadır. Bütün bu tasarım içerisinde sahte ve gerçeğin ne olduğunu 
kavramak zorlaşır. Hem yapının hem de bireyin yabancılaştığı bu yeni hipergerçeklik 
bir köklülükten ya da bir gerçeklikten yoksun gerçekliğin formlar aracılığı ile türetil-
mesidir (Baudrillard, 1985, s. 61).  

Yeni gerçeklik her açısı rasyonel olarak planlanmış gündelik yaşam içinde yer 
alan bireyleri soyutlamaktadır. Kendi bağlamında kronolojik ve bağlamsal özelliğin-
den bağımsız bir şekilde yapılan gösteri mekânlarında özgün bir kimlikten söz et-
mek zordur (Gintz, 2010, s. 104). Bununla birlikte yok-yerler kendilerini aynı za-
manda sözcükler, metinler ve görseller aracılığıyla bizlere sunmakta ya da bu dina-
miklerle tanımlanmaktadırlar. Birey ve mekân arasındaki akışı düzenleyen ve eyle-
min şartlarını tasarlayan yok-yerler bağlamına uygun olarak yazılı ve sözlü talimat-
larıyla şekillenirler. Amaçsal olarak her bir birey için farklı (tabela, afiş vb.) araçlarla 
mesajlarını iletirken sonuçta kolektif düzeni sağlarlar (Augé, 2017, s. 86). Bu aşa-
mada birey açısından bir standardizasyon alanı olan yok-yer, sezgisel ve algısal bo-
yutundan ziyade işlevsel olarak ön plana çıkar ve yer olgusunu var eden algısal de-
neyim artık söz konusu olmaz.   

Farkındalık halinin ortadan kalkması birey açısından aidiyet ve kimlik sorunla-
rını beraberinde getirir. Heidegger’in köprü metaforunda olduğu gibi müphem olan 
mekânı anlamlı kılan ve orayı yer haline dönüştüren bireyin aidiyet duygusu, algısal 
deneyimi yok-yerlerde ortadan kalkmaktadır. Bu mekânlarda tam anlamıyla bir kim-
liksizlik olgusu şekillenmez, aksine yapıyı üreten ve bireyi artık sisteme entegre eden 
ve sistemin işlemesini sağlayan geniş ve benzer bireyler topluluğu oluşmaya başlar. 
Çünkü yere ait her türlü yapıyı ahlaki edinimlerden yoksun niteliğiyle metalaştır-
maya çalışan kapitalizm başta dini alan (cami, kilise, sinagog vb.) olmak üzere aile, 
okul, özel-kamusal alan ve düşünülebilecek her türden toprağa bağlı olgunun top-
lumsal hiyerarşi yoluyla dağıtılması ya da yersizleştirilmesi gayesini gütmektedir. Ay-
rıca kapitalizm işleyebilmek, varlığını sürdürebilmek için bir takım toplumsal grup-
laşmalara gereksinim duymaktadır. Bundan ötürü aile ve cemaat gibi yeni gruplaş-
malara, birtakım toplumsallaşmaların yeniden şekillenmesine, yer elde etmesine 
belli ölçüde izin verir. Bir bütün olarak gerçekleştirilen bu koşullarda kültürlerin 
yaşamı bir yandan çökertilirken öbür taraftan kapitalist gerekler doğrultusunda ye-
niden yapılandırılmaktadır (Deleuze, 1996).  
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Birey ve yersizlik arasındaki ilişki sözleşmeye dayanmaktadır. İlgili sözleşme ya-
pısal bir içkinliğe sahip olup sözleşmeyi inşa eden gücün, iktidarın, geleneğin doğ-
rudan ya da dolaylı gözetimi altında bireye sunulmakta ve bağlı kalması sağlanmak-
tadır. Deneyimin ve aidiyetin olmadığı bir kimliklenme süreci olarak bu yapay tasa-
rım, bireyi tarihsel bağlamından kopartarak zamanın akışkanlığında sürekli yeniden 
kurgulamaktadır (Augé, 2017, s.90). Bu noktadan hareketle yerlerin ve yok-yerlerin 
birlikte varoluşu içerisinde üstmodernite üretimini, sürekliliğini var olanı yıkarak 
saymaca kurduğu yeni yapı ile devam ettirmektedir. 
  

 
Sonuç  

  
Modern öncesi dönemin özcü birlikteliğinde kültür, kimlik, aidiyet, duygu ve bel-

lek gibi bağlamlarla bütünsel bir yapı ortaya koyan mekân kavramı belli bir zamanda 
yine belli bir mekânda olmaklığı ifade etmiştir. Fakat modern süreçte başta enformas-
yon teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak toplumsal yapıdaki kurulumun ve her türlü 
işlevsel dağılımın hızlanarak değişmesi mekân ve zaman arasında kopuşu meydana 
getirerek zaman ve mekân algılayışının değişimine ve aynı zamanda şartlara göre yiti-
mine neden olmuştur. Zaman bağlamından kopuşuna ek olarak mekânın kantitatif-
leşmeyle ölçülebilir dinamiklere indirgenmesi geleneksel süreçte mekân ile anlam ka-
zanan birey ve topluma dair dinamikleri anlamsız kılmıştır. Yer mekânın bu paradig-
mada konumlanışı karşısında yine birey ve toplumun çevresiyle olan ilişkiselliğini an-
lamlı kılma girişimi olmuş ve geleneksel süreçte mekânla olan iç içeliğini ayrı bir kav-
ramsallaştırmayla fakat aynı ontolojiyle modern sürece taşımıştır.  

Değişimin temel ilkeleri arasında olan ve küreselleşmenin temel zeminini teşkil 
eden gelişmeler (iktisadi, sosyal ve politik yeniden kurulumun bireyi yerden ve za-
mandan ayrıştırarak mekânsal ölçekleri yeniden kurgulaması) birey ve yer arasındaki 
bağlamların derecelerini de değiştirmeyi sürdürmektedir. Yerden kopuş olarak da 
ifade edilebilecek ilişkisel kırılma yeni bağlamsallıklarla ve fakat yeni anlam ve sü-
reçlerle özelde bireysel, genelde ise toplumsal olanı yeniden düzenlemekte ve özne-
nin varlığını, zihin dünyasını oluşturan nesnel gerçekliği dönüştürerek yeni soyut 
gerçeklikler üretmektedir.  

Zamanın dinamik hareketliliği içerisinde meydana gelen değişimlerin bir taraftan 
yaşayışları, zaman ve mekân bağlamlarını benzer kılıp türdeşleştirdiği; öbür taraftan 
da yeni ayrımlar, farklılıklar, kimlikler, semboller, düşünme biçimlerinin oluşabilmesi 
için önemli derecede olanaklar sağladığı görülmektedir. Bundan ötürü her bir alanda 
günümüz koşullarını daha iyi anlayabilmek için hem farklılıkların hem de türdeşleş-
melerin yeni oluş şekillerinin incelenebileceği kategorilere gereksinim vardır. Yer kar-
şısında yersizlik/yok-yerler bu kategorilerdendir. Bu bağlamda yok-yerler doğrudan 
mutlak bir mekânsal gerçekliğe karşılık gelmeyen fakat mekânsal unsurların değişi-
mini kavramamızı sağlayan ve birbirinden çok farklı gelişmeleri ortak bir temelde bize 
sunan günümüz dünyasının yeni ve önemli bir kavramsal temayüzüdür.  
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Alışveriş merkezlerinden insanın özgür dolaşım alanını sınırlayan ve geçişini en-
gelleyen yollara, havalimanlarına varıncaya kadar yaşamımızın birçok yerini kapla-
mış olan yok-yerler, bireyi hem tarihsel bağlamından sıyırmakta hem de kapitalist 
sistemin entegrasyonu ile bireyin kendisine yabancılaşmasına neden olmaktadır. 
Deneyimlenmeyen ve belli prospektüslere sahip olan bu alanlar üstmodernitede 
daha fazla görünüm kazanmakta ve kültürel norm, dinsel ritüel, sosyal yaşam vb. 
birçok kolektif düzlemin bireyselleşmesine ve bütünsel deneyimden kopmasına ne-
den olmaktadır. Doğal dinamiklerinden soyutlanmış birey ve toplumsal aidiyetler 
yeniden tasarlanarak yapay ve denetlenebilir bir içkinliğe haiz bırakılmaktadır. Bu 
durum ayrıca bireyi sistem karşısında korumasız bırakarak radikal çıkışların ortaya 
çıkmasını engellemektedir.  

Sonuç olarak, yer mefhumunun bileşenlerinde önemli değişimler meydana gel-
miş ve bu dönüşümler, mevcut uygulamanın ve yerin anlamının özü olarak yersizliği 
ortaya çıkarmıştır. Bu seviyede hem mekân hem yer hem de yersizlik kavramları ne 
bir başlangıcı ne de bir sonu vurgulamaktadır. Bireyin yeryüzündeki yaşam seren-
camı doğrultusunda çok farklı dinamiklerle yeni boyutlara evrilen ve derinleşerek 
yeni anlamlar kazanan mekân algılayışında olduğu gibi (Köşker, 2018, s. 103) yer ve 
onun yitime uğrayan ontolojisinin ifade biçimi olarak yersizlik her türlü katı kav-
ramsallaştırma iddiasının aksine geleceğin sosyo-politik mirası olarak güncel zama-
nın hitamıyla korolojisini sunmaktadır.  
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Fetihten XVII. Yüzyıla Üsküp’te Kentsel ve 

Sosyal Dönüşüm 
 

Mevlüt Dede*  
 

 
Öz 

 
Günümüzde Kuzey Makedonya’nın başkenti olan Üsküp, beş asırdan fazla bir süre Osmanlı 
Devleti’nin idaresi altında kalmıştır. Üsküp, Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce uzun 
bir süre herhangi bir ülkenin hâkimiyetinde kalmamış ve sürekli olarak el değiştirmiştir. Os-
manlı’nın Üsküp’ü fethiyle birlikte şehir yönetimsel olarak istikrara kavuşmuştur. Osmanlı ida-
resinde şehir hızla gelişmiş ve mekânsal olarak da genişlemiştir. Bu genişleme çeşitli sebeplerle 
sosyal hayata da yansımıştır. Türkler burayı daha kozmopolit hale getirmiştir. Daha sonra Ya-
hudilerin de şehre yerleşmesiyle birlikte Üsküp, bir ticaret merkezi haline gelerek daha da zen-
ginleşmiştir. Bu çalışmada, Üsküp şehrinin Osmanlı Devleti’nin fethinden XVII. yüzyıla kadar 
hem fiziksel, hem de toplumsal olarak nasıl bir değişime uğradığını ortaya konulmaktadır. Üs-
küp, Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce sadece Hristiyanların yaşadığı küçük bir şehir 
iken; Osmanlı döneminde hızlı bir gelişim göstermiştir. Fetihten itibaren çok kısa bir süre içe-
risinde Müslümanların çoğunlukta olduğu ve giderek yeni mahallelerin eklendiği büyüyen bir 
yer haline gelmiştir. Bu çalışmada Osmanlı döneminde Üsküp’ün geçirmiş olduğu kentsel ve 
sosyal dönüşüm ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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From the Conquest to XVII. Century Urban 

and Social Transformation in Skopje 
 
 

Mevlüt Dede*  
 

 
Abstract 

 
Skopje, the capital of North Macedonia today, had been under the rule of the Ottoman 
Empire for more than five centuries. Before Skopje was conquered by the Ottomans, it was 
not under the rule of any country for a long time and changed hands constantly. With the 
Ottoman conquest of Skopje, the city became administratively stable. Under the Ottoman 
rule, the city developed rapidly and expanded spatially. This expansion was also reflected in 
social life for various reasons. Turks made this place more cosmopolitan. Later, with the 
settlement of the Jews in the city, Skopje became even richer by becoming a trade center. In 
this study, it is revealed how the city of Skopje underwent both physical and social changes 
from the conquest of the Ottoman Empire to the 17th century. Skopje, before it was 
conquered by the Ottomans, it was a small city inhabited only by Christians; It showed a rapid 
development during the Ottoman period. In a very short time since the conquest, it has 
become a growing place where Muslims are the majority and new neighborhoods are gradually 
added. In this study, the urban and social transformation of Skopje during the Ottoman period 
was tried to be revealed. 
 
Keywords: Skopje, Ottoman Society, Ottoman City, Balkan History 
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Giriş 
Bir Medeniyet Şehri Üsküp 

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır, 
Evlâd-ı Fatihân’a onun yadigârıdır. 

………. 
Üsküp ki Şar Dağı’nda devâmıydı Bursa’nın 

Yahya Kemal Beyatlı (Kaybolan Şehir şiirinden)  
 

ünümüzde Balkanlar’ın ortasında bir mevkide konumlanan Kuzey Ma-
kedonya’nın başkenti olan Üsküp’ün bizim için önemli bir şehir olması, 
Osmanlı Devleti’nin bölgeyi ve şehri fethettiği XIV. Yüzyılla başlar. Üs-

küp neden önemlidir? Neden bir medeniyet şehridir? Üsküp, Osmanlı Devleti’nin 
bölgeyi hâkimiyet alanı içerisine dâhil etmesinden önce sadece Hristiyanların yaşa-
mış olduğu bir şehirdir. Osmanlı’nın Üsküp’ü fethinin ardından bölgeye yerleştiri-
len ‘evlâd-ı fâtihân’ taifesiyle birlikte şehir ve şehirde yaşayan halk Türk kültürü ve 
İslam inancı ile tanışmıştır. Fethedilen yerlerin sınır güvenliğini sağlamak için Ana-
dolu’dan getirilip şehre yerleştirilen Türklerle birlikte şehrin imar, iskân ve İslam-
laşma süreci başlamış ve şehir hızlı bir dönüşüme uğramıştır.  

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar haricinde sahip olduğu toprakların hemen he-
men hepsi Osmanlı idaresinden önce İslam inanç ve kültürüyle tanışmıştır. Balkan 
coğrafyası ise tarihsel süreçte Osmanlı Devleti’nin İslamiyet’i ilk kez götürdüğü, ta-
nıttığı ve yaydığı yer olması hasebiyle diğer yerlerden kendini hep ayrı tutmuştur. 
Üsküp de kendisine bu gözle bakmamız gereken bir şehirdir. Osmanlı öncesinde 
tamamen Hristiyan inanç, kültür ve geleneğine sahip olan şehir, zamanla Müslü-
manların da yaşadığı ve hatta sonrasında İslam Medeniyetinin en önemli özellikle-
rini taşıyan bir İslam şehri haline gelmiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli 
bir husus da şudur ki, şehrin bir İslam şehri haline gelmesi, Gayrimüslimlerin yok 
olması veya İslamlaşması anlamına gelmemektedir. Üsküp’ün çok kültürlü, kozmo-
polit ve heterojen yapısı şehrin Osmanlı idaresinden çıktığı yirminci asra kadar 
böyle devam etmiştir.  

Fetihten itibaren Üsküp, Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir arada yaşama hoş-
görüsüne sahip olduğu çok kültürlü sosyal bir yapıya dönüşmüştür. Balkan coğraf-
yasına bakışımızı şekillendiren en önemli husus da budur; asırlar boyu bir arada 
yaşayabilme tecrübesi ve Osmanlı’nın günümüz de dâhil olmak üzere hiç bitmeyen 
medeniyet ve kültür etkisi.  Müslüman-Gayrimüslim tebaa iç içe birlikte yaşamış, 
birbirlerine karşı hoşgörülü olmuştur. Aynı mahallede oturmuşlar, birbirleriyle alış-
veriş yapmışlardır. Osmanlı’nın şehri idare ettiği asırlar da bu yapı hep böyle devam 
etmiştir. Sosyolojik anlamda şehri bir medeniyet şehri haline getiren şey de bu olsa 
gerek. 
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Mimari, sanat tarihi gibi alanlarda şehri bir medeniyet merkezi olarak görmemizi 
sağlayan nedir sorusuna cevap bulmak ise kısa bir şehir turuyla mümkün olacaktır.1 
Üsküp şehrini ve özellikle Osmanlı döneminden kalma Üsküp çarşısını ve diğer 
tarihi eserleri gördüğümüzde medeniyetin ayak izlerinin buraya kadar nasıl ulaştığını 
çok açık bir şekilde görebilmemiz mümkün olacaktır. Belki akla şöyle bir soru ge-
lebilir; “ Osmanlı hâkimiyeti öncesi veya sonrasından kalma bir bakiye yok mudur 
?” Bu sorunun cevabını şehrin tarihinin anlatıldığı bölümde ayrıntılı bir şekilde ver-
mekle birlikte kısaca şunu söyleyebiliriz;  

Üsküp’le ilgili Osmanlı öncesi döneme ait pek fazla somut veri bulunmamakta-
dır. Şehrin fiziki yapısıyla ilgili bilgilere ulaşılsa da sosyolojik yapısı hakkında aynı 
şeyi söyleyemiyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi; geriye yönelik verilere ulaş-
manın zor olması, ikincisi ise şehrin öncesinde gerçekten de herhangi bir medeniyet 
emaresinin bulunmayışıdır. Ancak az da olsa o döneme ait elde edilen bilgiler iler-
leyen süreçte paylaşılacaktır. Osmanlı sonrası süreci değerlendirecek olursak; Os-
manlı’dan sonra özellikle Yugoslavya idaresindeki şehirde, sonrasında devleti par-
çalayacak ve Üsküp’ü Makedonya’nın başkenti yapacak yaşanan iç savaşın etkisin-
den dolayı bir medeniyet emaresine rastlanılamamaktadır. Yugoslavya dönemi Üs-
küp’üne dair en önemli emare geniş yollar olsa gerektir. Eğer somut anlamda me-
deniyet denince akla tarihi geçmiş ve bunun günümüze ulaşmasını sağlayan somut 
deliller yani tarihi eserler aklımıza geliyorsa, dünyanın herhangi bir yerinden Üs-
küp’ü gezmeye gelenlerin şehirde görebileceği yegâne medeniyet Osmanlı medeni-
yeti, İslam medeniyeti olacaktır. Çünkü şehrin tarihi kimliğini oluşturan ve ayakta 
kalan tarihi eserler, Osmanlı dönemine ait mimari yapılardır. Burada şöyle bir çıka-
rımda bulunabiliriz: Osmanlı Devleti Üsküp’ü sadece idari anlamda kendi yöneti-
mine dâhil etmemiştir. Şehir zamanla çok önemli bir değişim yaşamış ve bu değişi-
min sonucunda bir Osmanlı medeniyeti inşa edilmiştir. Daha önemlisi bu medeni-
yet Üsküp’te kalıcı olmuştur. Bununla ilgili verilebilecek en ibretlik örnek herhalde 
Endülüs olacaktır. Emevi Devleti’nin bir uzantısı olarak Endülüs Emevi Devleti ve 
sonrasında kurulan küçük devletler, günümüzdeki Portekiz ve İspanya coğrafya-
sında yaklaşık sekiz asırlık bir Müslüman varlığının en somut delilleri olmuştur (Öz-
demir, 1995, s.211-225). Ancak bu sekiz asrın ardından yaşanan siyasal ve sosyal 
gelişmelerle birlikte ne yazık ki, XVI. Yüzyılın başlarından sonra Endülüs’te bir 
Müslüman devletin varlığından söz etmek mümkün olmamıştır. Günümüzde bizim 
Endülüs diye tabir ettiğimiz coğrafyada beşeri olarak bir İslam varlığından söz edi-
lemezken, kendimizi sadece hâlihazırda katedral olarak kullanılan Kurtuba Mescidi 
ve müze haline getirilen Elhamra Sarayı ile avutabilmekteyiz. Sonuç olarak Müslü-
manlar Endülüs’te sekiz asır gibi uzun bir süre kalmışlar, ancak orada kalıcı olmayı 
başaramamışlardır. Osmanlı ise yaklaşık beş asır kaldığı Üsküp’te ve hâkim olduğu 

 
1 2012 yılının Ekim ayında doktora tezi çalışmam için şehri ziyaret etmiş olmam şehrin fiziki ve 
sosyolojik yapısı hakkında fikir edinmem açısından önemli katkıda bulunmuştur. 
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diğer Balkan coğrafyasının tümünde ictimai, beşeri ve medeni anlamda kalıcı olmayı 
başarabilmiştir. Bu etki günümüzde de hala devam etmektedir.   

Üsküp’te günümüzde çok farklı etnik ve dini gruplar yaşamaktadır. Osmanlı’dan 
kalma bu toplumsal yapıyı oluşturan gruplara göz atacak olursak; Hristiyan Make-
donların dışında Müslüman Makedonlar/Torbeşler (Dikici, 2014, s.127), Boşnak-
lar, Arnavutlar, Sırplar, Romanlar ve Türkler bulunmaktadır (Emin, 2014, s.14). 
Osmanlı döneminde Yahudilerin varlığı 15. Yüzyıla kadar uzanıyor olsa da (İnbaşı, 
2012, s.377-378) yakın dönemde onların varlığı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı Üsküp’te çok kültürlü toplumsal 
yapının Osmanlı Devleti hâkimiyetiyle birlikte başladığını ve günümüzde de hala 
devam ettiğini görebilmekteyiz.  

 
Osmanlı Öncesi Üsküp Şehrinin Adı ve Tarihi Üzerine 

 
Üsküp, Osmanlı’nın şehri ele geçirmesiyle birlikte Balkan coğrafyasında hızla 
önemli bir yer haline gelmeye başlamıştır. Üsküp’ün çok kültürlü yapısını anlayabil-
mek için şehrin tarihine göz atmak gerekecektir. Kuzey Makedonya; kuzeyinde Ko-
sova ve Sırbistan, doğusunda Bulgaristan, güneyinde Yunanistan ve batısında Ar-
navutluk bulunan beş komşulu bir devlettir. Ülke, Balkanların ortasında kalmakta-
dır. Makedonya’nın başkenti olan Üsküp ise ülkenin kuzeyine yakın bir yerde ko-
numlanmaktadır. Vardar Nehri şehrin ortasından geçmektedir. Şehrin doğusunda 
Kumanova, batısında Tetova (Kalkandelen) bulunmaktadır.  Üsküp ve bu iki şehir 
Osmanlı döneminde de önemli merkezler olmuşlardır.  

Üsküp kaynaklarda ilk olarak II. Yüzyılda Batlamyus’un eserinde “Skupi” olarak 
geçmiştir. Skupi isminin ise İllirce’den geldiği iddia edilmektedir.  Bundan bir asır 
sonra III. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun yollarla ilgili haritasında da şehre yer 
verildiği görülmektedir.  Üsküp, asıl önemli bir merkez olma özelliğini ilk defa Ro-
malılarla birlikte kazanmıştır. Üsküp, Romalıların Dardania eyaletinin merkezi ol-
muştur. VI. Yüzyıla tekabül eden bu dönemden, VII. Yüzyılın sonlarına kadar 
Roma idaresinde kalan Üsküp, daha sonra Slav hâkimiyetine girmiştir. Şehrin gü-
nümüzde de telaffuz şekli olan “Skopje” adı ilk defa bu dönemde Slavlar tarafından 
kullanılmıştır.  X. Yüzyıla kadar Slavların hâkimiyetinde kalan şehir Çar Samoil dö-
neminde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. XII. Yüzyılda yaşamış olan 
Endülüslü âlim El İdrisî 1154 yılında tamamladığı Nuzhet’ül-Müştak adlı coğrafya 
eserinde şehri İşkubiya olarak zikretmiştir. Böylece ilk defa bir İslam âliminin ese-
rinde şehrin ismi zikredilmiştir (İnbaşı, 2012, s.377).  

Şehir daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans)’nun hâkimiyetine girmiş 
ve bu hâkimiyet XIII. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Sırp kralı II. Millutin, şehri 
Bizans Devleti’nin elinden kendi devletinin başkenti ilan etmiştir. Bölgede başlayan 
Sırp hâkimiyeti, şehrin 1392’de Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesine kadar 
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yaklaşık bir asır sürmüştür (Hoca, 1997, s.122). Bu tarihten itibaren Üsküp, yaklaşık 
olarak beş asır kesintisiz bir şekilde Osmanlı idaresinde kalmıştır.  
 

Osmanlı Dönemi ve Sonrasında Üsküp 
 
Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminde, XIV. Yüzyılın ortalarında Balkanlara ayak 
basmıştır. Bizans imparatoru Kantakuzenos taht kavgası esnasında Orhan Bey’den 
yardım istemiş, Orhan Bey bu yardım talebini kabul etmiş ve Kantakuzenos’un yar-
dımıyla Gelibolu’ya Çimpe Kalesi’ne yerleşmiştir. Bu siyasi süreç Osmanlıların Ge-
libolu’dan başlayarak yavaş yavaş Balkanlara yayılmalarının önünü açmıştır. Bu dö-
nemden itibaren topraklar düzenli olarak Balkanlara doğru genişlemiş ve Üsküp 
1392 yılında Osmanlı uç beyi olan Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilmiştir. Şehir, 
1512 yılında Belgrad’ın fethedilmesine kadar Osmanlı’nın Balkanlardaki en önemli 
stratejik üssü olmuştur. Daha sonraki dönemlerde de önemini yitirmemiştir.  

Üsküp’ün idari yapısında dönem dönem bazı değişiklikler olmuştur. İlk dönem-
lerde, şehrin fatihi Paşa Yiğit Bey’in yönetiminde uç beyliği olarak idare edilen Üs-
küp, daha sonraki dönemlerde ise; bazen Kosova Vilayeti’nin merkezi, bazı dönem-
lerde de bu vilayete bağlı bir sancak ya da Nahiye olarak kaynaklarda ismi zikredilen 
bir şehir olmuştur.   Üsküp 1392 yılında gerçekleşen fetihten sonra tam 520 yıl bo-
yunca Osmanlı Devleti’nin idaresinde kalmıştır.  

Üsküp, 1912 yılında başlayan I. Balkan Savaşı’nda Sırplar tarafından işgal edil-
miştir. Daha sonra 1913 yılında imzalanan Bükreş Anlaşmasıyla 1915’de Bulgarların 
idaresine geçmiştir.  1918 yılında tekrar Sırpların hâkimiyetine giren şehir 1991’e 
kadar Yugoslavya Devleti’nin bir şehri konumda hayatını devam ettirmiştir. 1991’de 
Yugoslavya’dan ayrılarak Makedonya Devleti’nin kurulunca Üsküp Makedonya’nın 
başkenti ve en büyük şehri olmuştur. Ülkenin adı Yunanistan ile yaşadığı isim so-
runundan dolayı 2018 yılında Kuzey Makedonya olarak değiştirilmiştir. Şehir günü-
müzde de hala ülkenin başkenti olma statüsünü devam ettirmektedir.  

 
Üsküp’ün Fethi ve İdari Statüsü 

 
Üsküp 1392 yılında Osmanlı idaresine geçmesiyle birlikte, Müslüman Türkler tara-
fından hızlı bir şekilde iskân ve imar edilmiştir. Daha önce de bahsedildiği üzere 
özellikle; Roma hâkimiyetine girdiği dönemden itibaren önemli bir şehir haline ge-
len Üsküp, sonrasında Slavların, Bizans’ın ve Sırpların eline geçmiştir.  Üsküp’ün 
yaşamış olduğu siyasi istikrarsızlık Osmanlı dönemine kadar devam etmiştir. Os-
manlı’nın uzun süren hâkimiyeti şehrin istikrarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamış-
tır. Böylece şehir güvenilir bir yer halini almış ve sahip olduğu coğrafi imkânlarla 
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birlikte ticari anlamda da önemli bir merkez haline gelmiştir. Vardar Nehri’nin sar-
dığı bereketli topraklara sahip olan şehirde envai çeşit gıda maddelerinin üretildiği 
görülmektedir. Hocam bunu somut olarak örneklendirirsen iyi olur. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Orhan Bey, Bizans İmparatorluğu’nda ortaya çı-
kan taht kavgasına tahta aday olan Kantakuzenos’un yardım teklifini kabul ederek 
müdahil olmuştur. Destek amacıyla ve Kantakuzenos’un da yardımıyla Gelibolu 
üzerinden Avrupa yakasına geçmiştir.  Orhan Bey, Kantakuzenos tarafından geçici 
olarak Çimpe Kalesi’ne yerleştirilmiş ancak daha sonra taht kavgasını kazanarak 
imparator olan Kantakuzenos’un kaleyi boşaltma teklifini reddederek Çimpe Ka-
lesi’ni Osmanlı toprağı haline getirmiştir (Uzunçarşılı, 1988, s.131-142). Böylece 
uzun yıllar sürecek olan Osmanlı’nın Balkanlara yayılma düşüncesinin ilk adımları 
atılmıştır. Bu dönemden itibaren düzenli olarak fetih yönünü Balkanlara doğru ge-
nişleten Osmanlı, Yıldırım Bayezid devrinde sınırlarını Üsküp’e kadar genişletmiş 
ve şehir 1392 yılında Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilmiştir. Şehri fetheden Paşa 
Yiğit Bey, 1414 yılında ölümüne kadar Üsküp’ün ilk uç beyi olarak görev yapmıştır. 
Paşa Yiğit Bey’den sonra kendisinden evlatlığı olarak bahsedilen İshak Bey uç bey-
liği görevini yapmıştır. XV. Yüzyılın ikinci yarısına kadar, ‘uç bölgesi’ olarak idare 
edilen Üsküp’ün idari statüsünün bu dönemden itibaren değişiklik gösterdiğini gör-
mekteyiz. Önce ‘vilayet’ statüsünde olan şehir daha sonraki dönemlerde sırasıyla;  
‘nahiye’,   Rumeli Vilayeti içerisinde bulunan paşa sancağına bağlı bir ‘kaza’, Rumeli 
Eyaleti’ne bağlı bir ‘sancak’ statüsünde idare edilmiştir. En son olarak da Kosova 
Vilayeti ’ne bağlı bir ‘sancak’ olarak idare edilen Üsküp (Dede, 2015, s.11), Balkan 
Savaşları’nın ardından 10 Ağustos 1913 tarihinde imzalanan Bükreş Anlaşması’yla 
Osmanlı toprağı olmaktan çıkmıştır (Karal, 1986, s.345).     

 
Üsküp’te Mahalle/li ve Sosyal Hayat 

 
Üsküp, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmeden önce tek tip bir inanca sahiptir. 
Bölgede hâkim olan inanç Ortodoks Hristiyanlığıydı. Türkler, Orta Asya’dan İslam 
öncesi dönemde -IV. Yüzyılda-  zorunlu sebeplerle farklı coğrafyalara göç etmek 
durumunda kalmış ve bu güzergâhlardan birisi de Karadeniz’in kuzeyinden Av-
rupa’ya olmuştur. İşte bu dönemde -daha önce Asya’da kurulmuş olan Büyük Hun 
Devleti’nin torunları tarafından- Avrupa’da; Avrupa Hun Devleti kurulmuş ve Av-
rupa coğrafyasında geniş bir alana hükmetmiştir.     

Osmanlının fethi öncesinde Üsküp şehrinin üç bölgeden ibaret olduğu ifade 
edilmektedir. Birinci bölge; şehre hâkim yüksek bir tepede inşa edilmiş Üsküp Ka-
lesi’nin bulunduğu bölgedir. Buraya aynı zamanda ‘yukarı kasaba’ adı verilmiştir. 
İkinci bölge; kalenin hemen bitişiğinde (doğusunda) ancak daha alçak bir bölge olup 
burası da ‘aşağı kasaba’ olarak geçmektedir. Üçüncü ve son bölge ise Serava Irmağı 
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boyunca insanların yerleşmiş olduğu ve aşağı kasabanın bitişiğinde (doğusunda) bu-
lunan yaşam kalitesinin düşük olduğu belirtilen ‘varoş’ bölgesidir. Varoşun hemen 
doğusunda Serava Irmağı’nın doğu yakasında ise şehir sınırlarının dışarısında ol-
duğu kabul edilen bir manastır kompleksinin olduğu görülmektedir (Krstikj, 2013, 
s.37).  Dolayısıyla yerleşim çoğunlukla sur içinde dar bir alanda yoğunlaşmıştır.  

Osmanlı idaresinde ise şehrin fiziki yapısında hızlı bir gelişme yaşandığı görül-
mektedir. Paşa Yiğit Bey, şehrin uç beyi olduktan sonra kurduğu vakıfla şehrin ima-
rına dair ilk Osmanlı mührünü vuran kişi olmuştur. Fetih sonrası şehre yerleştirilen 
Müslüman Türkler kurulan vakıflarla oluşturulan mahallelere iskân edilmişledir. Bu 
şekilde her geçen zamanda iskânlar ve kurulan vakıflarla yeni yeni mahalleler oluş-
turulmuş ve şehrin fiziki yapısı genişlemiştir. Oluşturulan bu yeni mahallelerin ismi 
de ya kurulan vakıfların kurucusunun adını almış veyahut vakıf bünyesinde imar 
edilen cami, han, hamam, tekke gibi mimari eserlerin adını almıştır. Örneğin; Os-
manlı idaresinden sonra İslam devletlerinin âdeti üzere bir Cuma cami inşa edilir ya 
da şehirde uygun bir mekân (kilise gibi) varsa Camiye çevrilirdi. Bu camiye cami-i 
kebir veya ulu cami adı verilirdi. Üsküp’te Sultan II. Murad’ın yaptırdığı cami şehrin 
Cami-i kebiri olmakla birlikte, inşa edildiği mahalleye de adını vermiştir. Bu süreçten 
sonra o bölge Cami-i Kebir Mahallesi olarak anılmıştır. Üsküp’te bu örnekleri ço-
ğaltmak mümkündür (Dede, 2015, s.38).  

Vakıflar bünyesinde inşa edilen mimari yapılar ile vakıflarda görev alan kişilerin 
buralara yerleşmesiyle, zamanla yeni mahalleler oluşmuştur. Vakıfların öncülü-
ğünde kurulan yeni mahallelerle birlikte şehir kontrollü bir şekilde genişlemiştir. 
Üsküp’te pek çok yerde şehirde vakıf kurucuları yahut vakıf eserleri mahallelerin 
simgesi halini almış ve mahallelere isim babası olmuşlardır. Böylece   Üsküp, fethe-
dildikten yarım asır sonra çoğunluğu Müslümanların yaşadığı bir şehre dönüşmüş-
tür.  

1455 yılında vilayet olarak kayda geçen şehirde o dönemde mevcut olan otuz 
bir mahallenin yirmi üçünde Müslümanlar yaşarken, yalnızca sekizinde Gayrimüs-
limlerin yaşadığı görülmektedir (İnbaşı, 1995, s.41). Bu, bilgiden hareketle şehirde 
daha önceki zamanlardan itibaren Müslümanların çoğunlukta yaşadığı ihtimali güç-
lenmektedir. Bu durum için iki sebep ortaya konabilir: Birincisi, şehrin hızla Türkler 
tarafından iskânı. İkincisi ve kuvvetle muhtemel olan ise Osmanlı Devleti’nin yö-
netiminden önce Üsküp’ün büyük bir şehir olmayıp, Osmanlı idaresiyle birlikte şeh-
rin hızla büyümesi ve gelişmesi olarak değerlendirilebilir. Tabi ki ilk ortaya konulan 
sebep Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda genel iskân politikası olduğu için yadırga-
namaz bir gerçekliktir. Ancak büyük bir şehrin Anadolu’dan getirilen Türklerle hızla 
iskân edilmesi ve kısa zamanda şehrin kahir ekseriyetini oluşturması zor bir ihtimal 
olarak görülmektedir. Şehirde yaşayan Müslümanların sayısının artmasında Türkle-
rin buraya getirilerek iskân ettirilmesinin yanında ihtida hareketlerinin de etkisinin 
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olduğu söylenebilir. Daha öncesinde Hristiyan Ortodoks olup, sonrasında Müslü-
man olan Makedonlar (Torbeşler), Arnavutlar ve Boşnaklar bu tespitin en önemli 
delilleridir. Bahsi geçen üç grup Osmanlı hâkimiyeti döneminde Müslümanlığı ka-
bul etmekle beraber günümüz Üsküp şehrinde de hala bu kimliklerini yaşamaya ve 
korumaya devam etmektedirler. 

Aradan geçen bir asrı aşkın zamanın ardından 1569 yılında şehirde bulunan ma-
halle sayısının iki kattan fazla arttığı görülmektedir. Toplam altmış yedi mahalleye 
ulaştığı görülen Üsküp’te bu mahallelerin elli yedisinde Müslümanların geriye kalan 
on mahallede ise farklı gayrimüslim grupların yaşadığı görülmektedir (İnbaşı, 1995, 
s.42). 1455’den 1569’a gelinirken verilen bu rakamlar mahallelerin artışıyla orantılı 
olarak şehrin coğrafi yayılım alanının da genişlediği anlamına gelmektedir.   Dolayı-
sıyla Üsküp’te Osmanlı Devleti’nin idaresinin başlamasıyla sosyal, kültürel, iktisadi, 
mimari vb. açılardan hızlı bir kentsel yaşanmıştır. Şehir bu hareketliliği sadece mer-
kezde kazanmamış olup, kırsalda da tebaanın talebi üzerine yeni ticaret mekânları-
nın oluşturulmasına yönelik çalışmalarda yapılmıştır. Örneğin; Kanuni Sultan Sü-
leyman (1520-1566) döneminde Üsküp’e bağlı bir köyde, yaşayanların talebi üzerine 
bir ‘cumabazarı’ kurulmasına karar verilmiş ve bu pazarın kurulması için şehrin ka-
dısına hüküm gönderilmiştir (BOA, 1 Nolu Mühimme Defteri, s.210, No: 1312). 

XIV. Yüzyılın sonlarında fethedilen şehir, XV. Yüzyılın ortalarından itibaren 
Müslümanların çoğunlukta olduğu bir toplumsal yapıya dönüşmüştür. Fethin şehri 
sadece siyasi olarak dönüştürmesi değil, sosyal olarak da güçlü bir Osmanlı şehrine 
dönüştüğünü arşiv belgelerindeki bazı bilgiler bize göstermektedir. Örneğin; Sultan 
III. Murad döneminde (1574-1595) 1577 yılına ait bir mühimme kaydında şehirde 
yaşayan Yahudilerin Müslümanlar gibi giyindikleri ve bu nedenle Müslüman kıya-
fetlerinin pahalandığından bahsedilmektedir. Nitekim aynı kayda göre bu durum 
bir sorun olarak görüldüğü için Yahudilerin Müslüman kıyafetlerini giymeleri ya-
saklanmıştır (BOA, 31 Nolu Mühimme Defteri, Varak159b, No: 698). Bu olayda 
dikkati çeken diğer bir husus ise; Osmanlı’da toplumsal tabaka içerisinde Müslü-
manların şikâyet ettikleri şey, gayrimüslimlerin hukuken yasak olmasına rağmen 
kendileri gibi giyinmelerinden ziyade, bu tutumun giyim-kuşam alanında Müslüman 
kıyafetlerinin pahalanmasına yol açmasıdır. 

Sultan III. Murad dönemine ait bir mühimme kaydında verilen bilgilerden ha-
reketle şehrin çevre temizliğine de önem verildiği söylenebilir. Vardar Nehri kena-
rında bulunan ve belgeden anlaşıldığı kadarıyla çarşıya yakın bir yerde konumlanan 
Kadı Müfettiş Mahallesi’nde yaşayan tebaa çarşı esnafını şikâyet etmiştir. Şikâyetin 
sebebi ise esnafların mezbelelerini Vardar Nehri kenarına dökerek nehrin tıkanma-
sına sebep olmasıdır. Çünkü tıkanan nehrin suyu taşarak-belgede geçen tabirle- ma-
halleye tecavüz etmektedir. Halkın bu şikâyeti üzerine; esnafın Vardar Nehri’ne 
mezbelelerini dökmemelerine dair çıkan karar şehrin beyi ve kadısına hüküm olarak 
gönderilmiştir (BOA, 67 Nolu Mühimme Defteri, s.28, No: 66). Alınan bu kararla 
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hem bahsi geçen mahalle halkının mağduriyeti giderilmiş, hem de şehrin kentsel ve 
mekânsal yapısının zarar görmesi, bozulması ve kirlenmesinin de önüne geçilmiştir. 

Sultan I. Mustafa’nın ikinci saltanat döneminde (1622-1623), Üsküp’te atıl olan, 
işletilmeyen darphanenin Niko ve Şiro (Petro?) adındaki iki zimmiye mukataa ola-
rak verildiği görülmektedir (BOA, İE. DRB, s.1). Para basımı gibi önemli bir işin 
iki Gayrimüslime verilmesi, Osmanlı’nın tebaasına bakışını gösteren örneklerden 
sadece biridir. Ancak o dönem itibariyle şehirde Müslümanlar çoğunlukta olsa da 
talep eden kişilerin Gayrimüslim olmaları ve işletmenin bu kişilere mukataa olarak 
verilmesi toplumsal adalet ve anlayış açısından çok önemli olsa gerek! Ayrıca bu 
verilerden hareketle ayrı bir hususa da dikkat çekmek gerekmektedir: Osmanlı Dev-
leti’nde devletin işlettiği yegâne darphane İstanbul’daki Darbhane-i Amire’dir. Bu-
nun dışında devlet o kadar geniş alana yayılmıştır ki sadece burada basılacak para-
larla halkın sikke (metal para) ihtiyacını karşılamak mümkün olmayacaktır. Bu ne-
denle Osmanlı Devleti ticaretin yoğun olduğu şehirlerde ve merkeze uzak bazı böl-
gelerde para ihtiyacını karşılamak üzere darphanelerin işletilmesine izin vermiştir. 
Belirli ve sınırlayıcı kaidelerle işletilen darphanelerin işletme hakkı ise mukataa (bir 
nevi ihale sistemi denebilir) yoluyla talep edenlere verilmiştir. Tüm bu bilgilerden 
hareketle Üsküp’te bir darphanenin açılması, şehrin Osmanlı idaresi nazarında 
önemli bir yer olarak görüldüğü anlamına gelebilir. Çünkü yakın bölgelerin para 
ihtiyacı bu şehirden karşılanmıştır. Ayrıca darphaneler maden yataklarına yakın yer-
lerde açılmaktadır. Üsküp de aynı zamanda bu özelliğinden dolayı darphane açıl-
masına müsait bir şehir olarak görülmüştür (Sahillioğlu, 1993, 501-502). Nitekim 
şehirde bulunan darphanenin geçmişi arşiv kayıtlarında XVI. Yüzyılın ortalarına 
Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzanmaktadır (BOA, MAD, 21959). Ev-
liya Çelebi de ünlü eserinde Üsküp’te ki darphaneyi Rumeli’de bulunan darphane-
lerin dördüncüsü olarak ifade etmiştir. 

Üsküp’ü 1661 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi; şehrin isminin nereden geldi-
ğine dair verilen bilgi dâhil pek çok farklı malumatlara eserinde yer vermiştir. Kaleyi 
tasvir eden Evliya Çelebi; kalenin duvar yüksekliğini elli arşın (yaklaşık otuz dört 
metre) olarak verirken, yetmiş tane burcunun olduğunu söylemektedir. Mimari açı-
dan sağlam ve estetik açıdan ise gayet latif ve zarif olduğunu ifade etmiştir. Çelebi, 
Vardar Nehri etrafında şekillenen şehrin gül bahçeleri, bağ ve bostanlarla bezeli bir 
şehir olduğunu dile getirmiştir. Şehir merkezinde toplam yetmiş mahalle, iki bin 
dükkân, yüz yirmi cami ve mescit olduğundan bahseden büyük seyyah, bu camilerin 
bazılarının büyük cuma camii olduğunu ifade etmektedir. Seyyahın verdiği dikkate 
değer diğer bir malumat ise şehirde yaşayan etnik ve dini topluluklar hakkındadır. 
O’na göre şehirde Müslüman Türklerin dışında çeşitli milletten ve mezhepten Hris-
tiyanlar ve Yahudiler de bulunmaktadır (Evliya Çelebi, 1315, s.553-563). Dolayısıyla 
Evliya Çelebi’nin şehri gezdiği dönemde Üsküp’ün artık tam manasıyla gelişmiş bir 
Osmanlı şehri olduğu görülmektedir.  
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Sonuç 
 
Üsküp kadim bir şehir olmakla beraber tarihinde yaşadığı siyasi istikrarsızlıklar belki 
de şehrin olması gereken konumdan daha geride olmasına yol açmıştır. Üsküp, Ro-
malılar ve Sırpların elinde bulunduğu dönemde nispeten bu sıradanlıktan kurtulsa 
da bu durum uzun sürmemiştir. Ta ki Osmanlı Devleti’nin 1392 yılında şehri fet-
hetmesine kadar. Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Üsküp istikrarlı bir yapıya kavuş-
muştur. Şehir, Osmanlı öncesi dönemde sur içi ve varoşlarında bulunan sınırlı bir 
şehir iken, fetihten sonra hızla genişlemiştir. Bunun en bariz örneği mahalle sayıla-
rındaki artıştır. Öyle ki, fetihten yaklaşık yarım asır sonra otuz bir mahallesi bulunan 
Üsküp, XVI. Yüzyılın ortalarında altmış yedi mahallesi olan büyük bir şehir haline 
gelmiştir. Üsküp bir yandan kurulan yeni mahallelerle büyüyüp gelişirken, diğer yan-
dan şehir dokusunun korunmasına yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin; mer-
kezde çarşıda çalışan esnafların Vardar Nehrine döktükleri çöpler hem bitişiğindeki 
mahalleliyi mağdur ederken, şehrin dokusunu da bozduğu için devlet derhal müda-
hale etmiş ve bu sorunun önüne geçerek şehir dokusunun bozulmasını engellemiş-
tir. Şehir merkezindeki bu büyüme aynı zamanda iktisadi bir canlılık anlamına da 
gelmektedir. Yaşanan bu istikrarlı büyüme kırsala da yansımış ve kırsalda yaşayan 
tebaanın talebi üzere yaşadıkları bölgelere yeni pazarların açılmasına da izin veril-
miştir.  

Kentsel yapıdaki dönüşümü aynı zamanda sosyal yapı da izlemiş ve başta fetih 
sonrası şehre gelen Türkler olmak üzere Yahudiler ve farklı milletlerden çeşitli Hris-
tiyan gruplar Üsküp’ün kozmopolit bir şehir olarak hayatını devam ettirmesini sağ-
lamıştır. Osmanlılar, uyguladıkları adil yönetim tarzı ile Gayrimüslimleri Müslüman-
lardan ayrı görmeyerek sosyal ve iktisadi faaliyetlerinde hep desteklemişlerdir. Hatta 
işletmedeki en önemli esasın güvenilirlik olduğu darphaneyi bile iki gayrimüslime 
teslim edebilmişlerdir. Kısaca ifade etmek gerekirse Osmanlı idaresi şehrin kentsel 
ve sosyal yapısının korunması ve geliştirilmesi açısından bir dönüm noktası olmuş-
tur. Nitekim günümüzde Üsküp’e baktığımızda sosyal ve kentsel yapının daha çok 
Osmanlı döneminin eseri olduğu net bir şekilde görülmektedir.  
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Belge 1. Yahudilerin Müslüman Kıyafetleri Giydiğine dair Mühimme Kaydı 

 
 
Belge 2. Eserdürk Köyü’nde cumapazarı kurulmasına dair hüküm 
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Belge 3. Üsküp’te bulunan Darphanenin Zimmilere mukataa olarak verildiğine dair belge 
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Öz 

 
Bu çalışmada Şair Nâbî’nin (1642-1712) Divan ve Hayriyye adlı eserlerinden hareketle şehir ve 
şehirli hakkındaki duygu ve düşünceleri; algı ve izlenimleri incelenmiştir. Divan’da 16. kasidede 
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Abstract 

 
In this study, Poet Nâbî's (1642-1712) feelings and thoughts, perceptions and impressions 
about the city and its inhabitants, based on his works named Diwân and Hayriyye, were ex-
amined. In the Diwan, the information concentrated in the 16th eulogy was emphasized, and 
the couplets that provides important information for the study were also examined. From the 
work named Hayriyye, couplets from Der-Beyân-ı Sheref-i Istanbul section were selected. The 
aim of the study is to make determinations about the city Nâbî saw and its inhabitants, based 
on these poems. The poet, who wanted to immigrate from Aleppo to Istanbul, has hesitations 
due to delusions and answered them within himself. The ideas that emerged in these questions 
and answers provide data about the ideal characteristics of the city and its inhabitants. Unlike 
the technical data of city studies, these poems describe the ideal city and urban features in a 
way that the reader can understand. In this respect, the study makes a serious contribution to 
the balanced and harmonious relations of the people living in the city with the city. As a result, 
the study reveals the city and inhabitant characteristics from the eyes of a poet and decodes 
the language of the city with the language of poetry. It is seen that the similes and descriptions 
in the poem reveal important data about the harmony of city spaces and nature. 
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Giriş 
 

ehir uzmanlarınca birçok açıdan tarif edilmiştir. Biz bu çalışmamızda şehrin 
bazı özelliklerine değinmekle iktifa edip Şair Nâbî’nin (1642-1712) Divan (Bil-
kan, 2011a) ve Hayriyye (Nabi, 1989) adlı eserlerinde şehre dair zikrettiği un-

surlar hakkında bilgi vermekteyiz. Bu unsurlar, şairin hayalindeki şehir olarak tasav-
vur edilmektedir. Zira şair, bazı tasvir ve kıyaslamalarla bir şairin yaşayabileceği şe-
hir portresi çizmektedir.  

Şehrin hem tarifi hem de fonksiyonu çerçevesinde Cansever şöyle demektedir: 
“Şehir, ahlakın, sanatın, felsefe ve dinî düşüncenin geliştiği çevre olarak insanın bu 
dünyadaki vazifesini, en üst düzeyde varlığının anlamını tamamladığı ortamdır. Bu 
idrak, şehir biçiminin oluşmasını da sağlar ve insanın en üst gelişme düzeyine ulaş-
masının temeli olur” (2010, s.9). Şehrin, bu tarifinden de anlaşılacağı üzere, somut 
yapısının arkasında değerler manzumesi bulunmaktadır. Bu değerler, onları görebi-
lecek kabiliyeti olanlara görünürler veya onlar tarafından fark ve tarif edilebilirler. 
Bununla birlikte değerlerin yerli yerinde olduğu bir şehir içinde yaşayan şehirliye her 
halükârda bir his ve sezgi verebilmektedir. Zamanla ortaya çıkarılan biçimler ve de-
ğerler yine zaman içinde değişime uğrar ve kendini yeniler. Bu akış içinde bir ça-
tışma yaşamak yerine geçmişi şimdiye ve geleceğe taşıma vazifesi görür (Mumford, 
2013, s.45; Ökten, 2008, s.313). Bu sayede insanın ait olduğu medeniyetin varlığı 
şehirde tezahür etmiş olur (Cansever, 2002, s.169).  

Şehirleri kuran dünya görüşünün, medeniyet telakkisi (Ökten, 2012, s.10) farklı 
şekillerde ifade edilmiştir. Şair Nâbî’nin mısralarına yansıyan da aslında tam da bu-
dur. Şairin hayalindeki şehri ortaya koyarken aynı anda şehrin arka planındaki dünya 
görüşünü ortaya koymuş olmaktayız. Çalışmamızda Nâbî Divanı ve Hayriyye adlı 
eserler incelenmiş ve şehirle ilgili beyitler tespit edilmiştir. Beyitler, klasik Türk ede-
biyatında uygulanan metin şerhi yöntemiyle ve şehir kaynaklarıyla desteklenerek in-
celenmiştir. Bu yöntemlerle şairin algı ve izlenimlerinden hareketle şehir ve şehirliye 
ait özellikler ve esaslar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 
Nâbî’nin Kısa Biyografisi ve İstanbul’a Göç Hikâyesi  

 
Asıl adı Yusuf olan ve Nâbî mahlasıyla tanınan şair, 1052/1642’de Urfa’da, o günkü 
adıyla Ruha’da doğmuştur. Bizzat kendisi vatanının Ruha olduğunu dile getirmiştir 
(Nabi, 1989, s.27). Ayrıca Divan’da musiki manasını da içerecek şekilde şu beyitte 
nereli olduğunu ifade etmiştir:  

“Hâkümüz mevlididür Hazret-i İbrâhimün 
Nâbîyâ râst makâmında Ruhâvîyüz biz.”  (Divan, g. 271/7.) 

Ş 
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“Kardeşi Seyyid Ahmed’in el yazması bir el-Fütûḥâtü’l-Mekkiyye’nin iç kapağına 
yazdığı kayıttan anlaşıldığına göre babasının adı Seyyid Mustafa, dedesi Seyyid Mah-
mud, dedesinin babası Seyyid Muhammed Bâkır ve onun babası Şeyh Ahmed-i 
Nakşibendî’dir”(Karahan, 2006, s. 58). Nâbî’nin ecdadı ilimle meşgul olmuşlar, ilim 
rütbesiyle yüksek payeler elde etmişler, ilim sayesinde soyu şöhret bulmuştur (Nabi, 
1989, s.28).  

Nâbî, çocukluk ve gençlik yıllarını Urfa’da geçirmiş, iyi bir eğitim almıştır. Bu 
devrede Arapça ve Farsçaya vukufiyet sağlamıştır. Aynı devrede Yâkub Halife 
adında bir şeyhe intisap ederek tasavvuf yoluna girdiği, şeyhinin Nâbî’yi İstanbul’a 
gitmesi için teşvik ettiği söylenmektedir. Bazılarına göre ise Urfa’da arzuhalcilik 
mesleğiyle uğraşırken bir mutasarrıfın dikkatini çekmiş ve onun yönlendirmesiyle 
1076/1666’da İstanbul’a gitmiştir (Şentürk ve Kartal, 2010, s.445). Bu ilk gidişi ve 
o zamanda ki duyguları şu beyitlerde görülmektedir: 

Gurbeti ihtiyâr idüp nâ-çâr 
Eyledüm himmet ile terk-i diyâr 
 
İtdüm âhir ‘azîmete niyyet  
Kandasun diyü dergeh-i devlet  
 
Ne enîsüm ne ne yâr-ı gam-hârum 
Ne teselli virür vefâ-dârum  
 
Nice demdür ki bî-kesüm bî-kes 
Olmasun kimseler esîr-i heves (Bilkan, 2011b, s.XII) 
İstanbul hayatının ilk zamanlarında beklediğini bulamamış bundan dolayı da ha-

yal kırıklığına uğramıştır. Kısa bir süre sonra Sultan IV. Mehmed’in musahibi Da-
mad Mustafa Paşa ile tanışır. Mustafa Paşa’nın 1098/1687 yılında ölümüne kadar 
onunla yakın bir dostluk kurar ve ilk zamanlara göre beklediğine daha yakın bir 
hayat yaşar. Paşa’nın ikinci vezirliğe ulaşmasından sonra kendisi divan katipliğine 
seçilir. Bu aşamadan sonra şöhreti yayılır. Nâilî gibi büyük şairler de tanımaya ve 
şiirlerini takdir etmeye başlar. Bu süreçte saray çevresine yakın şairler gibi Nâbî de 
bazı savaşlara tanıklık etmiş ve onları şiirlerine taşımıştır. Musahip Mustafa Paşa’nın 
Lehistan seferi bunlardan biridir. Kamaniçe fethi üzerine de iki tarih tertip etmiştir. 
Bu tarihlerden birisi kale kapısına nakşedilmiştir. Tarihi hadiselere gösterdiği tanık-
lıklardan biri de IV. Mehmed’in şehzadeleri için 1086/1657 yılında düzenlediği sün-
net kutlamaları için yazmış olduğu Surnâme’dir.  

Mustafa Paşa’nın ölümüne kadar Boğazhisar’da (Seddülbahir) kalan Nâbî, 
Paşa’nın 1098/1687’de ölümünden sonra geri Halep’e yerleşir. Ebülhayr Mehmed 
Çelebi ve Mehmed Emin isimli çocukları, Halep’te dünyaya gelir. Burada devletin 
kendisine tahsis ettiği maaş ve malikânede huzurlu bir hayat sürer. Ancak Çorlulu 
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Ali Paşa’nın 1117/1706’da sadarete gelmesiyle elinden imkânların alınır. Bunun da 
üzerinden fazla geçmeden Halep Valisi Baltacı Mehmet Paşa’nın sadrazamlığa yük-
seltilmesiyle 1121/1710’da Paşa tarafından İstanbul’a götürülür. Divan’da dile getir-
diği ve İstanbul’a göç etmesinin sebeplerini anlattığı kasideyi bu devrede yazmıştır. 
Zaman zaman hasretlerini, gözlem ve algılarını dile getirmesinin sebebi daha önce-
den İstanbul’da bir müddet kalmış olmasındandır. Nâbî’nin İstanbul’a bu gidişinde 
şairler tarafından daha çok kabul gördüğü söylenmektedir. Özellikle Sâbit ve Seyyid 
Vehbî çok büyük memnuniyet duymuşlardır. Kültür çevrelerinde zamanının 
şeyhü’ş-şuarâsı olarak kabul görmüştür. Muhtelif devlet görevlerinde bulunmuş; şiir 
ve inşâ çalışmalarına devam etmiştir (Karahan, 2006, s.258-259).  

Şair Sâbit’in Baltacı Mehmed Paşa’ya sunduğu Ramazaniyye’deki beyitler Nâbî 
hakkında düşünce ve duygularını göstermektedir:  

Yükledip tâze kumâş-ı Haleb-i ma‘nâyı 
Geldi İstanbul’a şeh-bender-i taht-ı ‘irfân 
 
Farzdur rûze gibi mükrem ü mer’î tutmak 
Geldi bir kadri büyük zâtı mübârek mihmân  
 
Şu‘arâdan müteşâ‘irleri temyîz eyler  
Ayrılur gayri ısırgan dikeninde reyhân (Bilkan, 2011b, s.XVII) 
Nâbi, 1712 yılının baharında ağır şekilde hastalanır ve henüz ölmeden kendisine 

Farsça bir tarih kıtası yazar. Ölümüne işaret olarak okunan bu kıta, kimilerince onun 
ermişliği olarak görülmüştür (Diriöz, 1994, s.120). İkinci İstanbul hayatı 6 Rebîülev-
vel 1124/13 Nisan 1712 tarihinde sona eren ve ahirete irtihal eden Nâbî, Üskü-
dar’da Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilmiştir. Eserleri şunlardır: Türkçe Divan, 
Divânçe-i Fârisî, Hadîs-i Erba‘în, Hayriyye, Hayr-âbâd, Sûrnâme, Tuhfetü’l-Hare-
meyn, Zeyl-i Siyer-i Veysî (Şentürk ve Kartal, 2010, s.447). 

 
Osmanlı Şehrinin Vasıflarına Yönelik Algı ve İzlenimler 

 
Şehir hakkında değerlendirme yapılırken şehrin yapısı, şehirli ve şehir hayatı gibi 
unsurlar dikkate alınmalıdır (Ökten, 1999, s.29). Zira şairin hayal dünyasını besleyen 
ve ona yaşama zevki veren unsurlar bir bütündür. Şairin hayal dünyasında şehir, 
insan, tabiat uyumlu bir kompozisyon oluşturmaktadır. Bu kompozisyon her ne 
kadar işin erbabınca oluşturulmuş gibi görünse de aslında toplumsal bir şuur ve 
zevkin ürünüdür (Ökten, 1999, s.30-31). 

Nâbî, uzun yıllar Urfa’da yaşamış ve hayatının sonuna doğru İstanbul’a göç et-
miştir.  Bu dönem hakkında bilgi verirken göç kararına sebep teşkil eden gerekçeleri 
sıralamaktadır. Bu gerekçeler hem şehir hem de şehirliyi kapsayan şehir hayatıyla 
ilgilidir. Kendi gerekçesini sunduğu kasidede kendisine yöneltilen sorularda da bir 
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şehirde yaşanmaya değer gerekçelere değinmektedir. Ancak şair, bir sanatkâr ince-
liğiyle hiçbirisine tenezzül etmediğini gönlünde başka niyetler olduğunu dile getir-
mektedir. Teberdâr Muhammed Paşa’ya sunduğu 16. kasideden (Bilkan, 2011b, 
s.115-128) yapılan seçme beyitlerle ilgili başlıklar oluşturulmuş ve incelenmiştir. 

 
Vehim ve Vesveseden Doğan Yaşama Sebepleri ve Şairin Reddiyeleri 

 
Nâbî, Hakk’ın yardımıyla göç etme kısmetinin geldiğini söylemesinden sonra kendi 
kendisiyle bir çekişmeye veya yer yer çatışmaya başlar. İçten içe vehim ve vesvese 
ile sorular sorar ve her birine tek tek cevap verir. Sonra da gerekçelerini izah eder.  

Hakk’ın ihsan rüzgârı esmiş, Rum’un gül bahçesi içindeki sarayına kısmeti düş-
müştür.  Bu sayede Halep diyarından ayağı çekilir ve Rûm’a yani Anadolu’ya doğru 
yola çıkma düşüncesi iyice tahrik eder ancak içine düşen vehim kararlılık ve gayret 
üzengisine elini uzatır: 

Hakkun olup vezîde nesîm-i ‘inâyeti 
Gülşen-serây-ı Rûm’a düşürdükde kısmeti Divan, k. 16/1. 
Ya‘nî olup diyâr-ı Halebden keşîde-pâ 
Tahrîk idince Rûm’a rikâb-ı ‘azîmeti  Divan, k. 16/2. 
Nâgâh vehm ü vesvese-fermâ-yı kec-nazar 
Urdı ‘inân-ı ‘azmüme dest-i cesâreti   Divan, k. 16/3. 
 
İçine düşen vesvese, gerekçeleri makam, mansıp ve izzet olarak sıralar. Ken-

disine “Ey aklı durmuş, aciz ihtiyar!” diye seslenir ve yetmiş yaşında bu seferin hik-
metini sorar:  

Didi ki ey füsürde-hıred pîr-i nâ-tüvân 
Heftâd sînde bu seferün ney ki hikmeti  Divan, k. 16/7. 
Bu sinn ü sâlde garazun ‘izz ü câh ise 
Yok ‘izz ü câha cism-i nizârun liyâḳati Divan, k. 16/14. 
Var ise arzû-yı menâsıb zamîrde   
Anun da tâzelükdedür âyîn-i şevketi  Divan, k. 16/15. 
 
Şair Nâbî’ye göre bir şehre gitmenin sebebi izzet ve makam elde etmek olabil-

mektedir. Zira şehirler bu gerekçeler uygun yerlerdir. Oysa kendisinin zayıf bedeni 
bu imkânları elde etmek için liyakatli değildir. İzzet ve makamdan sonra mansıp 
yani devlet hizmetinde büyük bir memuriyet (Ayverdi, 2010, s. 769) sebebi zikredi-
lir. Eğer içinde mansıp sahibi olmak gibi bir niyet varsa onun da engeli vardır. 
Çünkü devlet memuriyetine tayin olunmak için yaşı çok geçmiştir; zira yüksek ma-
kamlara tayin ile çıkmaya heves etmek gençliğin işidir. İhtiyarlık tam da dinlenmeye 
çekilecek ve huzur bulmak istenen bir yaş iken neden gittiğini sormaya devam eden 
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şair ihtişam heveslisi olmayı da reddetmektedir. Çünkü ihtiyarların kıyafeti ihtişam 
için de elverişli değildir:   

Esbâb-ı ihtişâma eger var ise heves 
Pîrânuŋ aŋa dahi yakışmaz ḳıyâfeti    Divan, k. 16/16. 
Güzel yüzlü hizmetlilere de içten içe bir rağbet mi var diye soran şair o konuda 

da olumsuz bir cevap verir. Gözleri güzel yüzlü hizmetkârları göremeyecek kadar 
körelmiştir:  

Huddâm-ı sâde-rûya ise raġbet-i derûn 
Yoḳ çeşmünüŋ müşâhedeye ḳâbiliyyeti Divan, k. 16/17. 
 
Acaba gönlü cezbeden şey, genç cariyeler midir sorusuna da hayır yanıtı alır. 

Onların da yaşlılıkta bir anlam ifade etmediğini söyler:  
Tâze kenîzekân ise inciẕâb-ı dil  
Bî-tâblıkda fevt olur anuŋ da leẕẕeti   Divan, k. 16/18. 
 
Şehirde yaşama sebebi olarak haris mide, yani açgözlülük seçeneğini de redde-

der. Çünkü nimetin hakkını verecek dişleri kalmamıştır: 
Ger m‘ade-yi harîs ise ḫvâhişger-i ni‘âm 
Dendân gerek edâya dahı haḳḳ-ı ni‘meti  Divan, k. 16/18. 
 
Nâbî’nin istekleri arasında kesb-i mâl da yer almaz çünkü malın harcayacak 

gençlik elinde değildir. Yaşlılıkta ise malın kadri ve kıymeti yoktur:  
Sevdâ-yı kesb-i mâl ile mâlî ise dilüŋ 
Anuŋ da pîrlikde nedür ḳadr ü ḳıymeti  Divan, k. 16/20. 
 
Görüldüğü üzere Nâbî’nin şehirde yaşama sebepleri arasında makam, mansıp, 

mal biriktirme, açgözlülük, hırs, cariye ve ihtişam gibi noktalar bulunmamaktadır. 
Her ne kadar bunu reddetse de kendi içinde bunların olabileceğine dair vesveselere 
de muhatap olmaktadır. Bu, inanın iç dünyasında verdiği mücadeleyi göstermesi 
açısından anlamlı bir çatışma örneğidir. Nihaî olarak şairin sağduyusunun galip gel-
mesi ise bu anlamlı çatışmayı şair tercihi açısından önemli kılmaktadır.  

 
Şehrin Özellikleri 

 
Nâbî, içindeki vesveseden mütevellit sorulara cevap verdikten sonra içinden geçen 
sebeplere de yer verir. Önce buraya aklına gelen gerekçelerin hepsi bedenin rahat-
lığa dönük istekleridir. Oysa şairin içinde başka hayaller dolaşmaktadır:  

Ez-cümle ol senüŋ didigüŋ râhat ve ferâġ 
Matlûb-ı cismdür yok anuŋ câna nisbeti Divan, k. 16/36. 
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Şehrin her tarafında sohbet meclisleri kuruludur. Bazen ocak başında bazen pa-
zarda eğleşirken dahi ilim ve sohbet ortamları oluşmaktadır: 

Gâhî ocak başında gehî bâġzârda  
Eylerken ehl-i dâniş ü ‘ilm ile ṣoḥbeti Divan, k. 16/22. 
Bu beyit, Halep’in sosyal ve kültürel ortamından bahsetmektedir. Kendi yaşadığı 

şehirde böyle bir ortamı varken neden gitmesi gerektiğine dair düşüncelere bundan 
sonra başlamaktadır.  

Beyitte dikkati çeken sohbet ve ilim meclisleri Osmanlı Devleti’nin hüküm sür-
düğü topraklarda görülen bir gelenektir. Edebî muhit şeklinde yapılmış çalışmalarda 
görülmektedir ki saray meclislerinden mahalle meclislerine kadar toplum ilim ve 
irfan geleneğini bu meclislerde yaşatmıştır. Yaşlı ve gençlerin; hüner sahipleri ile 
gönül kulağıyla dinlemesini bilenlerin buluştuğu bu mekânlarda aynı zamanda meşk 
geleneği de devam etmektedir.1  Ancak şu var ki hiçbiri İstanbul’un yerini tutacak 
gibi değildir. Şairin Halep’teki muhiti İstanbul’a karşı zayıf kalmıştır.  

İlk dile gelen gerekçe pâkize-nutk ve hüsndür. Temiz, hâlis bir konuşma kula-
ğın, güzellik ise gözün gıdasıdır.  Şair; letafet ve zarafet dolu sözlerin manasını duy-
mayı, güzellikleri de görmeyi dilemektedir. Bu iki sebep Nâbî’nin İstanbul’a gitme 
sebepleri arasındadır. Aslında güzelliğin de temelinde bu iki duyu vardır. Estetik 
değer ve yargı için bu iki duyu önemli iki araç konumundadır (Tunalı, 2019, s.43). 
İstanbulluların şeker gibi tatlı sözlerini işitme gönlünde hasret olup kalmıştır:  

Sem‘ün ġıdâsı maᶜnî-i pâkize-nutkdur 
Çeşmün ġıdâsı hüsndür anla hikâyeti  Divan, k. 16/40. 
Elfâz-ı sükkerîn-i Sitanbuliyândan 
Sem‘ün kenârlarda kalur dilde hasreti  Divan, k. 16/41. 
 
Şaire göre gözün gıdası arasında şehirlinin endam ve nazik kıyafeti de yer al-

maktadır: 
Çeşmün dahı ġıdâsı nigâh-ı ümîdidür 
Endâm-ı şehriyânun o nâzük kıyâfeti Divan, k. 16/42. 
İstanbul’da yaşayan insanların kıyafetlerindeki zarafet o günün toplumsal bir gü-

zellik ölçüsünün de varlığını göstermektedir.  Kıyafet, geleneğe bağlı kalmakla bir-
likte yeni uyarlamalar ve yorumlarla zamanının ve haliyle giyen kişinin de güzellik 
anlayışını gösterdiği söylenebilir (Bozkurt, 2002, s.508). Toplumda oluşan ma‘şerî 
güzellik ölçüsü aynı zamanda devlet erkânında da kendini göstermektedir. Resmî 
de olsa kendisine göre estetik ölçüleri olan kıyafetler tasarlanmış ve bazıları bizzat 
kanunnameler marifetiyle uygulanmıştır (İpşirli, 2002, s.510-512). Karakteri yansı-
tan iki önemli unsur olan endam ve kıyafet Nâbî’de birlikte zikredilmiştir.  

 
1 Bu konuda geniş bilgi edinmek için bkz. Dîvân Edebiyatından Edebi Muhitler 
(İpekten, 1996). 
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Nâbî’yi İstanbul’a cezbeden kulağın ve gözün gıdası olan güzellikler, Os-
manlı’nın devlet ve toplum olarak yüksek zevkinin veya zevk-i seliminin yansıdığı 
baş şehirde hayatın içindedir. Şair de böyle yüksek bir zevk muhitinde yaşamak ve 
zevk-i selimden nasipdar olmak istemektedir. Bedenin rahatını ve zevkini geride 
bıraktığını söyleyen Nâbî, bununla ruhun zevkine işaret etmektedir.  

Nâbî, gözün ve kulağın gıdası üzerinden şehirli özelliklerini anlatmaya ve onun 
karşısında duyduğu hayranlığı ve beğeniyi ifade etmeye devam etmektedir. Şehirli-
nin o güzelliği ve letafeti insanın gözünü sevinç nuruyla doldurmaktadır: 

Mînâ-yı çeşmi ġarka-yi nûr-ı sürûr ider 
Hûbân-ı şehriyânun o hüsn ü letâfeti  Divan, k. 16/43. 
 
Hüsn-i edâ ve hüsn-i vefâ en iyi şeklini benzeri olmayan şehirde yani İstan-

bul’da bulmaktadır:  
Hüsn-i edâ vü hüsn-i vefâsın her umûr 
Ol şehr-i bî-bedelde bulur hüsn-i ġâyeti  Divan, k. 16/44. 
 
İstanbul’da şehirlinin Türkçesinde yer alan dil-güşâ makaller, yani gönül açan 

sözler, akıl dolu nükteler, can veren sözler, şuh edâlar, halâvet Halep’te asla gö-
rünmemektedir:  

Ol dil-güşâ makâller ol hurde nükteler 
Mümkin midür bula ‘Arabistân’da sûreti  Divan, k. 16/45. 
Ol cân-fezâ suhanlarun ol şûh edâlarun 
‘Âkkâmlar lisânına olsun mı nisbeti  Divan, k. 16/46. 
Olsun mı hiç edâsı zarîfâneye bedel  
“Usbur şeva tukâl tekassa”2 ibâreti  Divan, k. 16/47. 
“Ba‘dî leke”3 hitâblarından gelür mi hiç  
Harf-ı cânum âh efendüm halâveti   Divan, k. 16/48. 
Beyitte Halep’in adını doğrudan vermeyip Arabistan olarak belirtmektedir. O 

dönemde Arap nüfusun çoğunluğu teşkil etmesi (Masters, 1997, s.245) dolayısıyla 
böyle bir tercihte bulunmuş olması muhtemeldir. İstanbul’da şehirlinin konuştuğu 
Türkçenin ne kadar zarifane olduğundan, edasından, gönül alışından vs. bahsettik-
ten sonra Arapçada halk dilinde kullanılan bazı kalıp ifadelerle karşılaştırma yap-
maktadır. Bu ifadelerin ise İstanbul Türkçesine asla denk gelmediğini vurgulamak-
tadır. Kıyaslamalardan sonra kendisinin gitmesine gerekçe olarak tecrübesini ve 
duygusunu dile getirmektedir.  

 
2 “Sabret, kızarmak, söylenir, serpilmek, yayılmak.” 
3 “Benim sana uzaklığım.” 
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Nâbî, İstanbul şehrine ve şehirlisine ait zikrettiği gönlünü cezbeden özellikleri 
görmüştür ve artık onlardan mahrum kalmak istememektedir. Kulağı ve gözü nâze-
nin kıyafet, renkli ve latif edâ ile tanışmış ve ülfet etmiştir, yani hoşlanmıştır. Mah-
rumiyeti durumunda eziyet çekecektir: 

Ol nâzenin kıyâfet o rengîn edâ ile  
Çeşmümle gûşum itmiş iken hüsn-i ülfeti Divan, k. 16/50. 
Lâyık mıdur bu sâmi‘a bu bâsıra fakîr 
Mahrûmî-i ġıdâ ile çekmek eziyyeti   Divan, k. 16/51. 
 
Nâbî’nin güzel ve güzellik hakkında ne düşündüğünü açıkça ifade eden şu be-

yitler önem arz etmektedir. Hayriyye’sinde kendi oğlunu beden güzelliğine kapılma-
dan hakikî güzelliğe gitmesi konusunda uyarmaktadır. Demek ki şehirde hakikî 
güzelliğe götüren bir düzenleme bulunmaktadır ya da bulunmalıdır. Önemli olan 
hakikate ulaşabilmektir: 

Dilberüŋ naḳşına olma mâ’il 
Ol mezâyâsına naḳşuŋ vâsıl  
Nedür ol câzibe-i rûhânî 
Nedür ol nâzike-i cismani (Nabi, 1989, s. 79). 
 

Himaye ve İltifat 
 
Buraya kadar İstanbul’un ve İstanbullunun özelliklerinden bahseden Nâbî, bundan 
sonraki bazı beyitlerde Osmanlı Devleti’nin himaye ve marifete iltifat geleneğinden 
bahsetmektedir. Nâbî, hilafetin merkezi olan İstanbul’u görmek ve iltifata mazhar 
olmak istemektedir. Çünkü devlet, ülkenin en uzak noktasındaki bir zerreyi dahi 
iltifatından mahrum bırakmamakta ve idrak nuruyla ihata etmekte ve görmektedir: 

Şâyân mıdur ki hasret olup rûy-ı devlete  
Çeşm-i ümîd görmeye dârü’l-hilâfeti  Divan, k. 16/53. 
Aksâ-yı kişverinde olan köhne zerreyi  
Eyler ihâta lem‘a-yi nûr-ı fetâneti   Divan, k. 16/72.  
 
İtmez per-i hümâyı meges-rânlıġa kabul 
Âsûdegân-ı zîr-i cenâh-ı himâyeti  Divan, k. 16/84.  
 
Nâbî, şehir ile ve özelde İstanbul ile ilgili duygu ve düşüncelerini Hayriyye (1989, 

s.67-77) adlı eserinde de bariz şekilde ifade eder. Öncelikle oğluna seslenir ve mü-
cevher hazinesine mühür (kilit) vurmaktansa hüner mücevherinin parlatıcısı olma-
nın iyi olduğunu belirtir. Yani hünerini işlemesine ve kemale erdirmesine işaret et-
mektedir: 

Olmadan mühr-zen-i genc-i güher  
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Yegdür olmak güher-efrûz-ı hüner  Hayriyye, b. 364. 
Şair, hüneri mücevhere benzeterek mücevher ile arasında ilişki kurmuştur. Der-

Beyânı Şeref-i İstanbul başlığıyla yazdığı bölümde bu beyit, oğlunun hünerini geliş-
tirmek için İstanbul’u değerlendirmesi manasında bir nasihat olarak anlaşılabilir. Şe-
hirler de hazine saklı bir mahzen gibidir. Gerek maddî gerek manevî birçok mücev-
her ve hünere ev sahipliği yaparlar. Yukarıdaki beyit etrafında ortaya çıkan görüş 
çerçevesinde Nâbî, ilim ve marifetin kabul ve iltifat gördüğü yerin İstanbul oldu-
ğunu ve ondan daha iyi bir şehrin olamayacağını kat‘î bir ifade ile belirtir: 

‘İlm ile ma‘rifete cây-ı  kabûl   
Olmaz illâ ki meger İstanbûl   Hayriyye, b. 365.  
 
Aşağıda alıntılanan beyitte şehir başka bir benzetme ile karşımıza çıkar: Hüner 

bağının meyve yiyicisi. Bu demektir ki şehir yüksek zevk ürünü hünerlere kapısını 
açmaktadır ve onları değerlendirmektedir. Bu hususta da yine benzersizdir:  

Olmağa meyve-hor-ı bâğ-ı hüner 
Olmaya şehr-i Sitanbûl kadar  Hayriyye, b. 366. 
 
Hüner bağının meyve yiyicisi benzetmesi ilk bakışta olumsuz bir çağrışım oluş-

tursa da aslında zımnen o ürünün ortaya çıkaranın da olduğunu kabul etmektedir. 
Zira kendisine hüneri kemale erdirmek için davet eden şehir, onların güzel meyve-
lerinden de istifade etmektedir. Hüner bağının ortaya çıkardığı meyveler maddi ma-
nevi ürünlerdir. Yetiştirmek ve yemek; üretmek ve beslenmek döngüsünü göster-
mektedir. Yani şehir, kendisinden istifade edeceği, besleneceği hünerleri yine ken-
disi yetiştirmektedir. Şehir ile hüner bağının meyvesi arasında böyle bir döngüsel 
ilişki vardır. Şehrin ürettiği değerler, yeniden şehri üretirler. Bu şehrin yeni zaman-
lara da uyum sağlaması ve zamanın icaplarına göre donanması anlamına gelmekte-
dir.  

 
Kâmil İnsanlar, Yüce İşler ve İncelikli Sanatlar İstanbul’dadır 

 
Nâbî, İstanbul’a baktığında insan idrakinin ötesinde bir şehir görmektedir. Bu şe-
hirde ulvî işler, irfanî fikirler ve kâmil insanlar görmektedir. Bu sebepledir ki İstan-
bul’a dua eder ve Allah’tan onu mamur etmesini diler.    

İtsün İstanbul’ı Allah ma‘mûr  
Andadur cümle meâlî-i umûr 
Meâlî/maâlî, “Yücelikler, üstünlükler; beşer idrâkinin üstünde olan yüce fikirler, 

ancak ilim ve irfan sâhiplerinin çözebileceği ince ve derin düşünceler.” (Ayverdi, 
2010, s. 749) manasındadır.  İstanbul sadece aklî bir şehir değildir. Hatta akıl ötesi 
aşkın âlemden gelen haberi his ve idrak eden; onunla kendisini düzenleyen bir aşk 
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medeniyetinin şehridir.4 Fâzıl’ın (ö. 1810) şu beyti de bu konuya çok bariz şekilde 
değinmektedir:  

Hâric ez akl-ı beşer İstanbûl  
İremez gâyetine ehl-i ‘ukûl (Levend, 1958, s.112) 
İstanbul, beşer aklının ötesindedir ve onun sınırlarına ehl-i akıl olanlar eremez-

ler.  
Şaire göre ne kadar erbab-ı kemâl varsa onların hepsi İstanbul’da kıymet bul-

maktadır.  Yani, hüner sahibi kimseler, İstanbul’da karşılanır, ağırlanır ve hünerle-
rini kemâle erdirme fırsatı bulur. Burada Osmanlı Devleti’nde var olan himaye ge-
leneğine işaret edilmektedir.5 İstikbal hem gelecek hem de karşılama manasını taşır. 
Gelecek manası verilirse hüner sahibi olan, geleceğini İstanbul’da inşa eder. Karşı-
lama manası verilecek olursa ashâb-ı kemâl, İstanbul’da kabul görür: 

Ne kadar var ise ashâb-ı kemâl 
Hep Sitanbul’da bulur istikbâl Hayriyye, b. 369. 
  
Nâbî, İstanbul ile ilgili görüşlerini aşağıda alıntılanan beyitlerde devam ettirmek-

tedir. Benzer manalarda oldukları için beyitlerin günümüz Türkçesine çevirisiyle ye-
tinilmiştir:  

Her kemâl anda bulur mi’yârın  
Her hüner anda görür mikdârın  Hayriyye, b. 370. 
Her kemal, hak ettiği değerine uygun ölçüyü onda bulur; her hüner, hak ettiği 

kıymetini onda görür. 
 
Andadur mertebe-i ‘izz ü şeref 
Ğayri yerlerde bulur ömr telef Hayriyye, b. 371. 
İzzet ve şeref mertebesi ondadır. Başka yerlerde ömür telef olur. 
 
Hep revâcını bulur bî-teşvîş 
Zâyi‘ olmaz hüner anda kem ü bîş Hayriyye, b. 372. 
Hüner noksan veya fazla olsun, orada itibarını ve geçerliliğini tereddütsüz bulur 

ve ziyana uğramaz. 
 
Bulınur câh u menâsıb anda  
Turuk u kat‘-ı merâtib anda   Hayriyye, b. 373. 
Makam ve mansıp onda bulunur. Yüce mertebelere ulaşma ve (yüce mertebe-

lere giden) tarikatlar/yollar ondadır. 
 

 
4 Geniş bilgi için bkz. (Ökten, 2012). 
5 Geniş bilgi için bkz. (Durmuş, 2021; İnalcık, 2003) 
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Ne kadar ‘âlemi devr itse sipihr 
Bulmaz İstanbul’a benzer bir şehr Hayriyye, b. 374. 
Felek âlemi ne kadar devretse, dolaşıp dursa da İstanbul’a benzer bir şehir bu-

lamaz. 
 
Ne kadar var ise aksâm-ı hüner  
Hep Sitanbul’da bulur revnak u fer Hayriyye, b. 376. 
Ne kadar hüner türleri, sanat şubeleri var ise hepsi İstanbul’da ışır ve görünür. 
 
Nakş u tasvîr u hutût u tezhîb 
Hep Sitanbul’da bulur zînet u zîb  Hayriyye, b. 377. 
Nakş, resim, hatlar ve tezhip hep İstanbul’da ziynet ve güzellik bulur. 
 
Mâ-hasal cümle sınâât u hıref 
Hep Sitanbul’da bulur izz ü şeref Hayriyye, b. 378. 
Hasılı, tüm sanatlar ve mesleklerin hepsi İstanbul’da izzet ve şeref bulur. 
 
Dahı vardur nice envâ-ı hüner  
Taşrada nâmını da bilmezler  Hayriyye, b. 379. 
Bunlardan başka da İstanbul’da nice hüner türleri vardır ki taşrada adını bile 

bilmezler. 
 
Bî-kusûr anda müheyyâdur hep 
Nağme vü mûsıki vü ehl-i tarab Hayriyye, b. 381. 
Nağme, musıki ve safa ehli onda kusursuz ve her an hazırdır.  
 
Andadur kâide-i remy-i sihâm 
Andadur seng-i nişânî-i benâm Hayriyye, b. 382. 
Okçuluğun kaidesi ve meşhur nişan taşı ondadır. 
 

Şehirde Topoğrafya ve Tabiatla Dostluk 
 
Şairin hayal ettiği şehirde sosyal ve kültürel ortamlar olduğu gibi şehrin fiziksel ya-
pısı da dikkat çekmektedir. Zira şehirde yaşayan insanların oluşturduğu muhit gö-
zün ve kulağın gıdası olduğu gibi şehrin fiziksel organizasyonu da bu gıdanın bir 
parçasıdır.  

Şehri güzelleştiren ve içinde yaşayana bu güzelliği fark ettiren toprağa ve topoğ-
rafyaya uyumlu bir organizasyondur. Toprağın mizacına uyumlu bir imar planı, 
şehri tekdüzelikten kurtarıp şehirlinin beğeni ve hayranlık duygularını harekete ge-
çiren, heyecan ve keyif veren bir bütünlüğe kavuşturmaktadır (Ökten, 2012, s.66). 
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İstanbul bu uyumun en güzel örnekliğini göstermiştir. Birbirinden farklı hususiyet-
lere, tabiatlara sahip şehirliler kendi mizaçlarına en münasip semtte ikamet edebil-
mekteydiler (Ökten, 2012, s.79-82). 

 
Şehirde Gökle Yer Dosttur 

 
Şairin hayalinde şehir gök ve yerle birlikte uyumlu bir bütündür. Güneş ve ay yer-
yüzünde yaşayan insanlar gibi güzellikleri görmek isteyen şehir sakinleri gibidir. Bu 
sebeple şehirdeki bir mekânın gönlü cezbeden nakışlarını seyretmek için geldiklerini 
ve toprağa değdiklerini hayal eder. Buradaki temel nokta güneş ve ay toprakla bu-
luşabilmesine imkân tanıyan bir organizasyonun varlığıdır:  

Zînet-i naḳş-ı dil-âvîzini seyr itmek içün 
Dîde-i mihr ü mehin itmede hâke ilḳâ Divan, k. 92/13. 
 
Güneş gönlünü cihanı süsleyen gönül cezbeden binayı her gün görmek istemek-

tedir. Güneşin her gün güzelliklerle temas kurması bir şehirlinin güzele âşina ruhu 
gibidir. Güzel ile irtibatını sürekli hale getirmek istemektedir. Bu sebeple her sabah 
gelip seyreder: 

Öyle nâzikdür binâ-yı dil-keşi kim her sabâh 
Seyrine mihr-i cihân-ârâyı mu‘tâd eyledi Divan, k. 55/9. 
 
Güneş ve ayın tabiî hareketleri esnasında cama yansıma meydana gelmektedir. 

Bu ise şairin tahayyülünde ay ve güneşin camdan kıyafet giymesi şeklinde yorum-
lanmıştır. Ayrıca başıboş gezen serserilere (Çağbayır, 2015, s. 1456) benzetilmiştir: 

Lâciverdî ḳubbelerde gûş idüp âvâzeler  
Câmdan câme giyer mihr ü meh olmış serseri Divan, k. 30/19. 
 
Şehirdeki bir mekânın ay ve güneş ile olan münasebeti, her gün birbirleriyle te-

mas halinde olmaları da ayrıca önemli bir mevzudur. Güneş gündüz vakti, ay ise 
gece vakti ışık yaymaktadır. Bir nevi Allah’ın nuru gece ve gündüz her an insanı 
kuşatmıştır. Bu hal, insanın idrakine sunulmuş bir vesile olarak düşünülebilir. Ayrıca 
gündüz ve geceye mahsus ışıklar, şehirde yaşayan insanın ruhî ve bedenî ihtiyaçları 
arasındadır. Işık, insanın hissetme ve davranma biçimlerinde etkilidir. Kâinatın sun-
duğu yücelik ve güzelliği de güneş ve ayın ışıkları sayesinde görmektedir. İnsandaki 
iç zaman denilen biyolojik sistem de bu sayede kozmosun döngüsüne katılabilmek-
tedir (Hyman, 2001, 11-16, 18, 19, 105-110). Bu açılardan bakıldığında güneş ve 
ayın şehirde hissedilmesi, fark edilmesi basit bir hadise değildir.  
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Şehir Rüzgâr ile Dosttur 
 
Şehrin güzelliğini sağlayan en önemli unsurlardan birisi tabiata ait canlıların şehirde 
görünür olmasıdır. Bunların da en yoğun bulunduğu ve görüldüğü mekânlar ise 
bahçelerdir. Şehrin bahçeleri genelde cennete benzetilmiştir. Bunda Türklerin Müs-
lümanlık sonrası bahçelerini cennetle bütünleştirme ve dinî bir değer atfetme özel-
likleri de etkendir (Evyapan, 1991, s.478). Hatta bazen teşbih-i maklûb yapılarak 
cennetten bile daha güzel olduğu dile getirilmiştir ki aşağıdaki beyit bunlardan biri-
dir. Bahçenin çiçeklerinin yapraklarının güzelliği hurilerin kızgınlığına sebep olmak-
tadır. Buradaki dikkatimizi çeken önemli bir nokta rüzgârın bahçedeki yeridir. 
Rüzgâra geçecek yol tahsis edilmekte ve rüzgâr hissedilmektedir. Bu özellik 
mekânın topoğrafya uyumunu gösteren, insan ruhunun ferahlığının en önemli un-
suru olan rüzgârın şehir hayatına katılmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Ay-
rıca rüzgârın geçiş güzergâhının da açık olması anlamına gelir ki göz de ufuk göre-
bilecek bir imkâna sahip demektir:  
Ṣahn-ı gülzârı güzergâh-ı nesîm-i cennet 
Berg-i ezhârı gażâb-bahş-ı cebîn-i havrâ Divan, k. 72/5. 
   
Yukarıdaki beyte münasip şekilde aşağıdaki beyit de rüzgârın geçiş yoluyla ilgi-

lidir. Evin kapısının saadet kafilelerine iniş yeri olmasıyla açık penceresinin saba 
rüzgârının geçiş yolu olması arasında bir ilişki düşünülebilir. Rüzgârı hissetmeyle 
insanın saadeti arasında bir irtibat kurulmuştur: 

Deri ḳavâfil-i iḳbâle bârgâh-ı nüzûl 
Güşâde penceresi reh-güzâr-ı bâd-ı sabâ  Divan, k. 14/2. 
 
Yukarıdaki ilk beyitte nesîm-i cennet ikincisinde ise saba rüzgârı öne çıkmak-

tadır. Hissetme ve koku geçirmektedir. Klasik şiirimizde genelde saba ve nesîm sev-
giliyi anlatır ve özellikle sevgilinin kokusunu veya onun bir haberini getirir  (Onay, 
1996, s.417). Bu, estetikte dile getirilen görme ve koku duyumlarının  (Tunalı, 2019, 
s.42) harekete geçmesidir. Ancak bu harekete geçirme şiddetli ve rahatsız edici de-
ğildir. Çünkü nesîm “tahrik etmez, tehziz eder.” (Müstecâbî-zâde, 2011, s.77) denil-
mektedir.  

Şairin tahayyül ettiği bu plan ve tasarımlar rastgele bir oluşum olmayıp varlık ve 
kâinat tasavvuruna göre organize edilmiş tümel bir fikirden hareketle gerçekleştiri-
len planlı ve şuurlu bir faaliyettir. Tekdüze yapılar yerine şehirlinin heyecan duygu-
larını harekete geçiren; neşe ve huzur veren Osmanlı toplumunun bilinçli yapılarıdır 
(Cansever, 2010, s.17-25).  
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Şehir Su ve Toprakla Dosttur 
 
Şairin hayalindeki şehir zıtlıkların uyumlu birlikteliğini sağlamaktadır. Diğer yandan 
şehirde olması gereken her şey, olması gerektiği şekilde tertip edilmiştir, her şey yerli 
yerindedir. Beyitte su ve toprak, kuru ve yaş üzerinden bu düzen ifade edilmektedir. 
Bahçenin düzeni su ve toprağı uyumlu güzel bir düzenle organze etmiştir. Bu uyum 
kuru ve yaşı birbirine dost hale getirmiştir: 

İntiẓâm-ı ṭarḥı virüp âb u hâke imtizâc 
Cilve-i sîmâsı hem-çeşm eyledi huşk u teri  Divan, k. 30/5. 
 
Osmanlı evlerinde bahçedeki bu uyum aynı zamanda şehri güzelleştiren önemli 

bir unsurdur. Bahçenin duvarlarından sokağa taşan çiçek, bitki ve meyve ağaçları 
türlü renkleri ve kokularıyla şehirliye zevk-i temaşa tattırmaktadırlar. Osmanlı, in-
sanı tabiatın kendisine sunduğu güzellikleri uyum ve ahenk içinde organize ederek 
şehir halkına sunmaktadır. Bu demektir ki ait olduğu bütün içinde güzelin bir par-
çası haline gelmektedir (Cansever, 2016, ss. 117-118).  

Güneş ve ayın bina ile ülfetini izah ettiğimiz beyitlere benzer bir beyit de aşağıda 
görülmektedir. Buna göre kasır, başına miğfer giymiş olarak hayal edilmiştir. Burada 
da öne çıkan özellik mekânın ufuk ile olan münasebetidir. Ufku görebilecek oran-
tıda yükseklik düşüncesi vermektedir: 

Baḥr u berrün gûyiyâ sâḥib-ḳırânıdur bu ḳasr  
Başına teshîr içün âfâḳı giymiş miğferi Divan, k. 30/15. 
 
Karanın ve denizin sahib-kıranı oluşu da ilginç bir benzetmedir. Sahip-kırandaki 

uğurlu ve kutlu olma; ilâhî mutluluk ve huzura erme (Çağbayır, 2017, s.1405) ma-
nalarına dikkat edilecek olursa kasır deniz ve kara için kut ve uğur vesilesidir. De-
nizin ve karanın kendisini uğurlu görmesindeki gerekçelerden biri de sarayın ken-
dilerini ezmeyecek, hakkını ve haddini aşmayacak şekilde inşa edilmiş olmasıdır de-
nilebilir. 

 
Camii: Şehir Merkezindeki Tuğra 

 
Şair bu sefer şehrin en önemli mekânı olan mabedi hayal etmektedir. Buna göre 
camii, bir fermanın satırlarının üzerinde duran tuğrası gibidir. Bu demektir ki ma-
bed, şehrin diğer mekânlarından daha üsttedir ve fermanın sahibinin nişanesidir. 
Burada şehir ferman; camii tuğra teşbihi söz konusudur. Nasıl ki tuğra padişahın 
nişanesi ise (Derman, 2012, s.336) camii de Cenâb-ı Hakk’ın nişanesidir. Ayrıca şu 
ilişki de dikkate değerdir. Padişah tuğrası olmadan ferman nasıl geçersiz ise camii 
olmadan da şehir geçersizdir: 

Görinür sadr-ı sevâdında binâ-yı şehrüŋ  
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Satr-ı fermân u berât üzre misâl-i tuğrâ Divan, k. 97/6. 
 
Aşağıdaki beyitte caminin yüksek oluşuna işaret edilmektedir. Her yerden görü-

nen, hem maddî hem de manevî yüksek bir makama sahip olan camii, bu yüce ma-
kamdan ezan-ı Muhammedî’yi okumaktadır: 

Târîḫini felekde melek yazdı Nâbîyâ  
Bâlâ binâ makâm-ı ezân-ı Muhammedî Divan, k. 98/2. 
Olup maḳbûl-ı dergâh-ı ilâhî cümle âs̱ârı 
Ola mîzânına mevzûᶜ o sengin bünye-i ‘ulyâ  Divan, k. 103/28. 
 
Caminin en yüksek bölümü minaresidir. Görünme hem işlevsel hem de sembo-

liktir. Sadece işlevselliğine bakıldığında hataya düşülür ki hala camilerde görülmesi 
anlamını yitirir. İslam estetiği konusunda çalışmaları olan Oliver Leaman işlevine 
odaklandığı için minarelerin yapımına devam etmesini anlamsız bulmaktadır (Lea-
man, 2012, s.185). Minare bir nevi Müslümanların varlığının sembolüdür. Ezanın 
duyurulmasından öte, taşıdığı sosyal, siyasal ve dinî simgelere sahiptir (Grabar, 
2018, s.149-150).   

 
Osmanlı Şehirlisinin Vasıflarına Yönelik Algı ve İzlenimler 

Şehirli Hakîkat-bîn ve Hayran Olmalıdır 
 
Şehir hem fiziksel organizasyonu hem de yönetimi açısından Farabî’den itibaren 
hakikatin somutlaştığı yer olarak görülmektedir (Türker, 2013, s.49). İnsan bu ha-
kikati bilmek vazifesindedir ki “bilmek ve haz duymak yeteneklerine sahiptir.” (Ökten, 
2019, s.57). İnsanın bu iki özelliği güzeli ve hakikati kavramasına imkân vermekte-
dir. Güzellik ve faydanın İslam bediiyatında birlikte ele alındığını da düşünürsek 
şehir bu iki unsuru insana sunmalıdır ki insan, hakikate ulaşabilsin. Şair Nâbî, bu 
çerçevede hakikatin ilahî güzellikle ilişkisine de böylece işaret etmiş olmaktadır. Bu 
işaret bizi cemal ve kemâlin birlikteliğine götürmektedir. Zira bunlar İslam estetik 
anlayışında hazırlanmış eserlerde birlikte görülmektedir (T. Koç, 2015, s.80-88). Dil 
çalışmalarında da güzel kelimesine karşılık olarak hakikatin kullanıldığı görülmekte-
dir (Tulum, 2011, s.784). Hakikatin mahiyet manasına da geldiği (Uludağ, 2005, s. 
153) düşünüldüğünde eşyanın mahiyetinde güzelliğin olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
Dolayısıyla sadece hakikati görenler dünyanın zahir ve batın yönünü; Allah’ın isim-
lerinin öğretildiği bir yer olduğunu anlayabilirler: 

Hâkîḳat-bîn olanlar fehm iderler oldıgın ancaḳ  
Cihân-ı zâhir ü bâtın hükûmet-hâne-i esmâ  Divan, k. 1/58. 
 
Cihân-ı zâhir ü bâtın ifadesi tasavvufta karşımıza çıkan bir ifadedir: “Dünya, zâhirî 

ve bâtınî yönü olan bir metâdır.”(Hasîrîzâde Mehmed, 2015, s. 82)  
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Şehirliden hakikati anlamasını bekleyen Nâbî, bu sefer zevk-i temaşa istemekte-
dir. Gözün güzellikle olan münasebeti hayranlık düzeyindedir. Hayranlık deli di-
vane olacak seviyededir ki bu, onsuz asla yapamayacağı anlamına gelmektedir:  

İdüp çeşme havâle hıdmet-i zevḳ-i temâşâyı 
Cemâl ü çeşmi itmiş birbirine vâlih ü şeydâ  Divan, k. 1/63. 

Nâbî’nin güzeli tarif etmekte aciz kaldığını gösteren bir beyittir. Şöyle de denilebilir: 
İnsan güzelin tarifini yapmaktan acizdir. Zira beyitte aciz kalanı kendisine hasret-
memiş, akıl diye teşmil etmiştir. Aklın acizliği karşısında gönül hayrandır. Zira gü-
zelliğin idrak edildiği yer gönül olarak görülmektedir. Şair, insanın yüce Allah’ın sa-
natı karşısında hayran olması gerektiğini zımnen ifade etmektedir: 

Hıred derkinde ‘âciz sun‘ınun fehminde dil hayrân 
Ta‘âllah zihî Sânî‘ ta‘âllah zihî dânâ  Divan, k. 1/66. 
 

Şehirli Zevk-i Temâşâ ve Seyir Sahibi olmalıdır 
 
Bu bölümde seçilen beyitlerde şehirlinin şehrin tabiatla uyumlu güzelliğini temaşa 
ve seyretmesi hususu yer almaktadır. Temâşâ, “Bakma, zevkle seyretme” (Çağbayır, 
2017, s. 1638) ve  “Maddi ve manevî âlemlerdeki ilâhî güzellikleri müşahede etme” (Uludağ, 
2005, s. 352) manalarına gelmektedir. 

Bahçenin benzersiz ve eşsiz güzelliği hem temaşa zevki vermekte hem de gönlü 
aydınlatmaktadır: 

Habbezâ bagçe-yi bî-bedel ü bî-hemtâ  
Ki virür zevḳ-i temâşâsı dil ü çeşme cilâ Divan, k. 72/1. 
 
Nâbî’nin hayal dünyasında temaşa zevki, gönlü bütün paslardan ve pisliklerden 

arındırmaktadır. Ne gönül aynasında pas ne de kalpte keder de bulanıklık da bırak-
mamaktadır. Bu özelliğe sahip şehirli, tamahkârlığından kurtulup güzele talip olabi-
lecektir: 

Jengâr komaz âyîne-i sînede jengi  
Hâtırda komaz zevk-i temâşâsı kudûret Divan, k. 121/14. 
 
Güzel bir mekânı seyretmek de ruhun gıdası arasında sayılmıştır. Güzel bir tarzla 

ortaya konan mekân göze aydınlık olmaktadır:  
Habbezâ kasr-ı hoş-âyende-i nev tâze edâ 
Ki temâşâsı virür ruha gıdâ çeşme ziyâ Divan, k. 39/1. 
 
Ruha gıda veren temaşanın arka planında mekânda zuhur eden anlayış dikkate 

alınmalıdır. Daha önceki beyitlerde zikredilen güneş ve ay ışığının mekâna girmesi 
sağlanarak Allah’ın nurunun yansıtılması düşünülmüştür. Ziya her ne kadar fiziksel 
olsa da Allah’ın nurunun bir tecellisi şeklinde de kabul görmektedir (Sayar, 2003, 
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s.101). Görüldüğü üzere temâşâ, maddî ve manevî bir arınma sağlamakta; insanın 
Allah ile olan irtibatının sürekliliğini sağlamaktadır. Her an tecelliyi fark etmek için 
bir zaruret olan temâşâ, Nâbî’de şehirlinin özellikleri arasında yer alması önemlidir.  

 
Sonuç 

 
Urfalı büyük şair Nâbî’nin Divan ve Hayriyye adlı eserlerinden hareketle hazırlanan 
bu çalışmada şehir ve şehirliye dair öne çıkan karakteristik özellikler tespit edilmiş-
tir. Bunar sosyal, kültürel ve estetik olarak kategorize edilebilir. Beyitlerde bazen 
doğrudan bazen dolaylı olarak izah ve işaret edilen bu özelliklere bakıldığında öne 
çıkan en temel nokta şehir ve şehirlideki güzel algısıdır.  

Nâbî’nin hayal dünyasındaki şehir, hayatla birlikte bir bütündür. Şehrin gönül 
alıcı tabiî güzellikleri olduğu gibi mekânlara yansıyan tabiatla ahenk ve uyum içinde 
inşa edilmiş güzellikler de bulunmaktadır. Şiirlerde uyumun göstergesi olarak güneş 
ve ayın şehrin mekânları ile olan münasebetleri, oyunları, ziyaretleri yer almıştır. 
Mekânlar gerek bitkilerle gerekse rüzgarla dostluk içindedir. Bu da yine uyumun bir 
işareti olarak okunabilmektedir.  

Şehir hünere, marifete iltifat eden bir sosyal yapıdır. Hüner ve marifet sahibi 
insanlar iltifat görerek kendi alanlarında kemâle ermektedir. Bu şehrin, daha doğ-
rusu İstanbul’un en önemli cazibelerinden biridir. İstanbul üzerinden şehir nedir 
veya bir şehirde neden yaşanır sorularının yanıtlarını veren Nâbî, henüz İstanbul’a 
göç etme kararı aşamasındayken içine doğan sorularla da şehirde yaşamaya değer 
başka sebepleri sıralamaktadır. Bunlar beyitlerde şu şekilde sıralanmaktadır: Ma-
kam, mansıp ve izzet, ihtişam, genç cariyeler, haris mide, yani açgözlülük, kesb-i 
mâl.  

Şehirde göze çarpan sosyal kültürel değerler şunlardır: Sohbet meclisleri, pâkize-
nutk ve hüsn, şehirlinin endam ve nazik kıyafet, şehirlinin güzelliği ve letafeti, hüsn-
i edâ ve hüsn-i vefâ, dil-güşâ makaller, yani gönül açan sözler, akıl dolu nükteler, 
can veren sözler, şuh edâlar, halâvet, nâzenin kıyafet, renkli ve latif edâ, hakikî gü-
zelliğe açılan kapılar.  

Şehirde bulunan vasıflar ve kişiler şunlardır:  
Ulvî işler, irfanî fikirler,  
Ashâb-ı kemâl, 
Her hünerin hak ettiği kıymet, izzet ve şeref, 
İzzet ve şeref mertebesi ondadır, 
Yüce mertebelere ulaşma ve (yüce mertebelere giden) tarikatlar/yollar, 
Bütün hüner türleri, sanat şubeleri (Nakş, resim, hatlar ve tezhip vb), 
Nağme, musıki ve safa ehli. 
Nâbî’nin zikrettiği olumlu ve olumsuz özellikler ve şehirde yaşama sebepleri şi-

irlerinde zikredilir ama kendisi iyiyi, güzeli ve hakikati tercih eder. Şehirde yaşama 
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sebebi de bunlardır. Bunun en bariz örneği oğluna nasihatlerde bulunduğu Hay-
riyye’sinde oğluna hakikî güzelliği bulması yönünde yaptığı telkindir.  
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Öz 

 
Mehmet Âkif’in, Divan şiirine karşı hayatının farklı dönemlerinde birbirinden farklı yaklaşım-
lar sergilediği görülür. Gençlik döneminde yazdığı ve Safahât’a dâhil etmediği, hatta imha ettiği 
âşıkane ve rindâne şiirleriyle adeta bir Divan şairi portresi çizer. Ancak Âkif’in Safahât’ın ilk 
kitabında yayımladığı şiirleri, dönemin anlayışına da uygun olarak cemiyet hayatından tablolar 
yansıtan realist ve didaktik tarzda manzumelerdir. 1925’te Mısır’a gidene kadar yayımlanan Sa-
fahât’ın diğer kitaplarında ise vatanın uğradığı felâketler ve buhranlar karşısında şairin feryadı 
duyulur. Şair, toplumsal sorumluluk şuurunun bir yansıması olan bu şiirlerde millette mücadele 
bilincini inşa etme ve bu azmi uyandırma çabasındadır. Buna bağlı olarak, dönemin ruhuna 
uygun olmayan Divan şiiri ile insanları atalete ve miskinliğe sürükleyen bir çeşit tasavvuf anla-
yışını şiddetle eleştirmiştir. Mısır’a yerleştikten sonra hareketli yılları arkasında bırakan şairin 
özellikle Gece, Secde ve Hicrân şiirlerinde metafizik bir anlam dünyasına açıldığı ve daha ön-
ceden eleştirdiği Divan şiirine ait şarâb, meyhâne ve kadeh gibi remizleri de kullanmaktan geri 
durmadığı görülür. Bu makalede Âkif’in çeşitli hadiselerin tesiriyle farklılık arz eden şiir anlayı-
şının takip ettiği seyir dönemsel olarak ele alınarak değişen ve sabit kalan yönleri tespit edilmiş, 
Divan şiiriyle bağlantılı olarak tasavvuf ve mutasavvıflara bakışı ve onlarla münasebeti irdelen-
miştir. Çalışmada Âkif’in şiirleri başta olmak üzere mensur yazıları ve yakın arkadaşları tarafın-
dan kaleme alınan biyografiler esas alınmıştır. 
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Abstract 

 
It is seen that Mehmet Âkif exhibited different approaches to Divan poetry in different peri-
ods of his life. He almost paints a portrait of a Divan poet with his ashiqane and rindâne 
poems that he wrote in his youth, which he did not include in Safahat or even destroyed. 
However, Akif's poems published in Safahât's first book are realist and didactic style poems 
that reflect pictures from social life in accordance with the understanding of the period. In the 
other books of Safahât, which were published until he went to Egypt in 1925, the poet's cry 
is heard in the face of the disasters and depressions that the country has suffered. In these 
poems, which are a reflection of the social responsibility consciousness, the poet tries to build 
up the consciousness of struggle in the nation and awaken this determination. Accordingly, 
he severely criticized the Divan poetry, which was not suitable for the spirit of the period, and 
a kind of Sufi understanding that led people to inertia and sloth. It is seen that the poet, who 
left the active years behind after settling in Egypt, opened to a metaphysical world of meaning 
especially in the poems of “Gece (Night)”, “Secde (Sajdah)” and “Hicran (Sorrow)”, and did 
not hesitate to use the symbols of Divan poetry, such as wine, tavern and glass, which he had 
criticized before. In this article, the course followed by Âkif's understanding of poetry, which 
differs due to the influence of various events, has been dealt with periodically. Its changing 
and constant aspects have been determined, and his view of Sufism and Sufis in connection 
with Divan poetry and its relations with them have been examined. In the study, prose writ-
ings, especially the poems of Âkif, and biographies written by his close friends were taken as 
basis. 
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Giriş 
 

ehmet Âkif’in ilk hocası, babası İpekli Tâhir Efendi’dir. Âkif dört ya-
şında Fatih civarında Emîr Buhârî’deki mahalle mektebine gider. İki 
sene sonra Fatih’te muvakkithânenin yanındaki ibtidaî mektebine başlar 

ve üç sene devam eder. Bu mektebe giderken bir yandan da babasından Arapça 
dersi alır. Babasından sarf ve nahvi öyle kuvvetli öğrenmiştir ki şerhli edebî eserleri 
az bir yardımla veya yardıma ihtiyaç duymadan okuyabilmektedir. İbtidâiyyeyi biti-
rince Fatih Merkez Rüşdiyesi’ne geçer. Rüşdiyedeki Türkçe hocası Kadri Efendi, 
Âkif’in sevdiği ve ehemmiyet atfettiği bir zattır. Arapça, Farsça ve Fransızcası çok 
kuvvetli olan Kadri Efendi’nin özellikle lisan itibariyle Âkif üzerinde tesiri olmuştur. 
Rüşdiyede iken Hâfız Dîvânı, Gülistân, Mesnevî gibi temel eserleri okutan Es‘âd 
Dede’den ders alır. Bu dönemde en çok lisan derslerine temayülü vardır, Türkçe, 
Arapça, Farsça, Fransızcada birincidir ve şiiri çok sever (Ayas’tan akt. Eşref Edîb, 
2011, s.495-499; Çantay, 2020, s.59-66). Rüşdiyeden sonra Halkalı Baytar Mek-
tebi’ne devam eder. Bu sırada Hukuk Mektebi talebelerinden, kendisi de şair olan 
Ispartalı Hakkı Bey’in teşvikiyle Batı edebiyatıyla meşgul olur, Fransız edebiyatını 
yakından tetkik etme fırsatı bulur. Öyle ki Batı edebiyatına vukufiyle tanınan edipler 
bile onun karşısında aczlerini kabul etmek zorunda kalırlar (Tarlan, 1971, s.32-33; 
Okay, 2019, s.89). 

Âkif’in ilk okuduğu şiir kitabı Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn adlı mesnevisidir. 
Örnek aldığı şairler Ziyâ Paşa ve Muallim Nâcî’dir. Hatta onları o kadar beğenir ki 
adeta kendine meşk edinir. Nâmık Kemâl ve Abdülhak Hâmid’den ise fikren çok 
istifade ettiğini belirtir. Ancak Batı ve Doğu edebiyatı içinde en çok Sa‘dî’nin eser-
lerinden etkilenmiştir (Ayas’tan akt. Eşref Edîb, 2011, s.496, 499; Kuntay, 2020, s. 
309). En çok sevdiği şairler arasında Türklerden Fuzûlî, Nedîm; Araplardan İbnü’l-
Fâriz, Mütenebbi; Farsça yazanlardan Şirazlı Sa‘dî, Feyzî-i Hindî; Fransızlardan La-
martine vardır (Eşref Edîb, 2011, s.73-74, 220; Süleyman Nazif, 2015, s.13). Hâtif-
i İsfehânî’nin Terkîb-i bend’ini ezbere bilir (Tâhirü’l-Mevlevî’den akt. Eşref Edîb, 
2011, s 416), Muhteşem-i Kâşânî’nin Mersiye’sini beğenir (Süleymân Nazîf, 2015, 
s.12). Eşref Edîb’in aktardığına göre Âkif; Firdevsî, Kisaî, Enverî, Hakânî, Ömer 
Hayyâm’ı ve bilhassa Hâfız, Sa‘dî, Mevlânâ, Attâr ve Senâî gibi şairleri kendi hocası 
gibi tanımakta ve şiirlerini ezbere bilmektedir (2011, s.245). Yakın arkadaşlarından 
Hasan Basri Çantay, Âkif’in severek okuduğu isimler arasında şunları da sayar: Sü-
leymân Çelebi, Bâkî, Nâbî, Şeyhülislam Yahya, Şeyh Gâlib, Âkif Paşa. Çağdaşların-
dan Ziyâ Paşa, Nâmık Kemâl, Recâizâde Mahmûd Ekrem, Osman Şems, Muallim 
Cûdi, Abdülhak Hâmid; gençlerden ise Mithat Cemal ve Faruk Nafiz’i beğenir 
(2020, s.112). 

Süleymân Nazîf Farsça yazan şairlerin ileri gelenlerini tetkik eden Âkif’in en çok 
Sa‘dî ve Mevlânâ’yı sevdiğini söyler (2015, s.6). Eşref Edîb de Âkif’in Mevlânâ’ya 

M 



 
Yakut: Mehmet Âkif’in Divan Şiiri ve Tasavvufla Münasebeti 

 
 

 

63 
 
 

bayıldığını (2011, s.252) ve şiirlerini ezbere bildiğini (2011, s.245) söyler. Diğer yan-
dan Tâhirü’l-Mevlevî ise Âkif’in Mevlânâ, Senâî, Attâr gibi muhakkiklerin tasavvufî 
eserlerini okumadığını ve bunun bir eksiklik olduğunu belirtir. Âkif daha sonra bu 
eksikliğin farkına varmış ve Mesnevî’yi mütalaaya başlayarak bu noksanı telafi et-
miştir (akt. Eşref Edîb, 2011, s.416). Doğrusu şu ki 1911 yılında yayımlanan Sa-
fahât’taki Acem Şâhı adlı şiirinde “Şarkın irfan güneşleri” olarak saydığı Farsça ya-
zan şairler arasında Mevlânâ, Senâî ve Attâr’ın isimleri yer almaz. Buna mukabil 
1924 yılında yayımlanan Âsım kitabında ise tasavvuf yine eleştirilmekle birlikte mu-
tasavvıf bir şair olan Attâr’ın isminin sitayişle anılması (Ersoy, 2012, s.323-324) 
Tâhirü’l-Mevlevî’nin belirttiği hususiyeti destekler mahiyettedir. Âkif’in Mısır’da 
bulunduğu yıllarda (1925-1936) Mesnevî okuduğu konusunda ise muhtelif kaynak-
lar mutabıktır (Eşref Edîb, 2011, s.166-167; Kuntay, 2020, s.154, 234).  

Âkif’in sevdiği şairler yanında bir de sevmediği veya birini diğerine tercih ettiği 
şairler de vardır. Fuzûlî ve Nedîm’i seven “Âkif’in Nef‘î’ye o kadar muhabbeti 
yok”tur (Süleyman Nazif 2015, s.13). Kuntay bu durumu “Nef’î’yi sevmiyor, yalnız 
beğeniyor” (2020, s.39) sözleriyle dile getirir. Özellikle Batılıların büyük değer ver-
diği Hayyâm’ın kıymeti ise Âkif için “kabul edilmiş fikirleri kabul etmemekten çıkan 
yalancı bir kıymet”tir (Kuntay, 2020, s.75). Sa‘d’î ve Firdevsî’yi mukayese eden 
Âkif’in nazarında Firdevsî’nin “altmış bin beyitli kitabı [Şehnâme], Bostân’ın sekiz 
beyitli hikâyesi kadar insanlığa hizmet etmemiştir” (Kuntay, 2020, s.75). Süleyman 
Nazif’e göre Âkif’in Şehnâme’ye karşı bu mesafeli tutumu, Firdevsî’nin Acemlerde 
milliyet hissini uyandırmak ve böylece milliyet hissini din hissine tahakküm ettirmek 
istemesinden kaynaklanmaktadır (Süleyman Nazif, 2015, s.6-7). 

Tarlan’a göre hayalin başat unsur olduğu Fars edebiyatına nazaran müşahedenin 
ön plânda olduğu Arap edebiyatı Âkif’in ruh bünyesine daha uygundur (1971, s.37). 
Bununla beraber onun şahsiyetindeki iki cephe, sanatında belirleyici olmuştur. Bun-
lardan biri içli ve derin bir hassasiyet, diğeri ise aklî cephedir (1971, s.45). Şahsiyetini 
oluşturan bu iki hususun etkisiyle, devrin siyasî ve ictimâî şartlarına da bağlı olarak 
şiirleri lirik ile didaktik olma arasında seyreden bir yön takip etmiştir (Tansel, 1973, 
s. 125; Eşref Edîb, 2011, s.677). Âkif daha çok, Safahât’ın büyük bir bölümünü 
teşkil eden didaktik manzûmeleriyle tanınır. Oysa gençlik devrinde gazeliyata dair 
birçok şiir yazmış ve birçok defter doldurmuş; bunlardan biri kaybolmuş, diğerlerini 
de sonradan kendisi imha etmiştir. Zira o, şiirlerini ictimâî meselelere tahsis etmeye 
karar vermiştir (Okay, 2019, s.92; Eşref Edîb, 2011, s.214). 1925’ten sonra gittiği 
Mısır’da münzevî bir hayat yaşadığı dönemde yazdığı ve Safahât’ın son kitabını 
oluşturan Gölgeler’de ise ictimâî meselelerden uzaklaşarak özellikle bazı şiirlerinde, 
lirizme yöneldiği ve tasavvufî düşüncelere meylettiği görülür. 

O hâlde Âkif’in edebî şahsiyeti, Divan şiiri ve onunla yakından ilişkili olan ta-
savvufla münasebeti bakımından üç devrede ele alınabilir: 1. Gençlik yıllarında ka-
leme aldığı ve Safahât’a dâhil etmediği gibi birçoğunu da imha ettiği şiirler. 2. 
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1925’te Mısır’a yerleşmesinden önce yazdığı şiirler (Safahât’ın ilk altı kitabı). 3. Mısır 
yıllarında kaleme aldığı şiirler (Safahât’ın yedinci kitabı olan Gölgeler’deki şiirleri). 
Bu makalede Mehmet Âkif’in Divan şiiri ve ona bağlı olarak tasavvufa bakışı ve bu 
ikisiyle münasebeti dönemsel olarak incelenirken, Safahât’a dâhil ettiği ve etmediği 
şiirler başta olmak üzere, düzyazıları ve yakın arkadaşlarının kaleme aldığı biyogra-
filer esas alınmıştır. 

1. Safahât Öncesi: Âşıkâne Şiirler 
 
Âkif Safahât’ın ilk kitabında 1904’ten sonra yazdığı şiirleri toplamıştır. Safahât’a al-
dığı şiirlerin en eskisi yayımlandığında 31 yaşındadır. 1911 yılında Safahat yayımlan-
dığında ise 37 yaşındadır. Bir şair için görece geç denebilecek bir yaştır. Ancak ve-
fatından sonra yapılan araştırmalar neticesinde Âkif’in yazılıp basılmayan veya muh-
telif dergilerde yayımlandığı hâlde Safahât’a alınmayan birçok şiiri ortaya çıkarılmış-
tır (Okay, 2019, s.87). 

Safahât öncesinde âşıkâne gazeller, terkib-i bend ve tercî-i bendler yazdığı bilin-
mektedir. Yakın arkadaşı Eşref Edîb bir gün kendisine “Üstad, hiç gazelleriniz yok 
mu?” diye sorduğunda Âkif şu cevabı verir: 

“- Gençlik devirlerinde idi, gazeliyâta ait çok şiirler yazdım. Müteaddid defterler 
doldurdum. Bir aralık bunlardan birini kaybettim. Buna çok yandım, yakıldım. Fa-
kat bilahare şiirimi hayatî, ictimâî mevzulara tahsis edince o defterin kaybolmasına 
hiç acımadım. Diğer defterlerimi de kendi elimle imha ettim. Neşretmediğim şiirler 
pek çoktur” (2011, s.214). 

Hasan Basri Çantay ise Safahât öncesinde yazdığı şiirlere dair Âkif’in şu sözlerini 
nakleder: 

“Ben arkadaşlarıma 100’er beyitli mektuplar yazardım. Ziya Paşa üslubunda 
Terkîb-i bend’im, Tercî-i Bend’im vardı. Fakat bugün bunların bir mısraı bile hatı-
rımda kalmamıştır. Kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden beri sanattan 
ziyade cemiyeti düşünmek istedim” (Çantay, 2020, s.106). 

1892 yılında (19 yaş) Halkalı Baytar Mektebi’nde iken yazdığı Destûr adlı şiirinde 
Muallim Nâcî ve Ziyâ Paşa’nın etkisi görülür (Tansel 1971, s.10). Gerek şekil ve 
gerekse muhteva yönünden Divan şiiri geleneği özellikleri arz eden âşıkâne edalı bu 
şiirde Âkif kendisini Bağdatlı Rûhî’ye benzetir, sevgiliye serenatta bulunur ve aşk 
acısından şikâyet eder. Bu yönüyle tam bir Divan şairi profili sergileyen bu şiirdeki 
Âkif’in, Safahât’ta ictimâî ve didaktik manzûmeleriyle tanıdığımız Âkif’le neredeyse 
ilgisi yoktur: 

 
  
Şeydâ-yı gamım beste-i zencîr-i hevâyım 
Uşşâka şu hâlim ile ben gıbta-fezâyım 
Mahv eyledin ey âfet-i cân akl ü şu'ûrum 
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Allâh bilir garka-i seylâb-i kazâyım 
İster isen öldür beni ey rûh-i revânım 
Bir emrine cânım da fedâ ben de fedâyım 
Dûr eyledi devran beni bâb-ı kereminden 
Ümmîd-i telâkî şerefinden de cüdâyım 
Sen bezm-i rakîbâna çerâğ olmadasın âh 
Ben Halkalı'da çillekeş-i derd ü belâyım 
Bilmem ne hayâl gösterir âyîne-i gerdûn 
Nâçâr olarak muntazır-ı lûtf-i Hudâ'yım 
Sensin beni şâirliğe sevk eyleyen ey mâh 
Şevkın ile bir Rûhî-i rengîn-edâyım 
Âteş saçıyor hâme-i esrâr-nüvîsim 
Âciz değilim şâir-i i'câz-nümâyım 
Ey bâd-i seher uğrar isen söyle nigâre 
Ben böyle neden hemdem-i envâ-i cefâyım 
Arz eyle neler çektiğini Âkif-i zârın 
Öldürdü beni dâğ-ı gamı, rahme sezâyım 
Sor kim dil-i bîçâreciğim kâm alacak mı 
Hicrân elemi yoksa müdâmen kalacak mı 
  
(Tansel, 1973, s.11-12)  
1895’te Mekteb dergisinde yayımlanan Kur’ân’a Hitâb adlı şiiri dinî – lirik bir 

muhtevaya sahiptir (Tansel, 1973, s.14). 10 Şubat 1896 tarihinden itibaren dâhil ol-
duğu Resimli Gazete’de manzumeleri yayımlanmaya başlar. Kıt‘a, gazel, mesnevi 
ve münacatlardan oluşan bu manzumelerde muhteva ve şekil yönünden yenilik bu-
lunmaz. Bu dönemde yazdığı şiirler, henüz 24 yaşlarındayken Hâfız, Sa‘dî gibi 
Acem şairlerine temayülünü göstermesi açısından önemlidir (Tansel, 1973, s.16). 

Servet-i Fünûn dergisinde 17 Ekim 1898 tarihli 399. sayıdan itibaren Bedâyiü’l-
Acem başlığı altında Sa‘dî ve Hâfız gibi klasik şairlerden çevirileri yayımlanmaya 
başlar. Ankara’da milletvekili olduğu dönemde Hâfız Dîvânı’nı okuttuğundan bah-
sedilmektedir. Âkif’in Divan şiiriyle arasındaki mesafe, hayatının farklı dönemle-
rinde değişse de şiirlerinde Sa‘dî’nin tesiri hayatı boyunca devam etmiştir (Tansel, 
1973, s.16-17). Kuntay (2020, s.65-66), Sa‘dî’nin birkaç satırını veya beytini 
Şehnâme’nin binlerce beytinden daha değerli gördüğünü belirtmektedir. 

Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan, Âkif’e ait dört gazel ve bir terkîb-
i bend, Kaya Bilgegil tarafından değerlendirmelerin yer aldığı tetkikle beraber neş-
redilmiştir. 1896 yılından önce yazıldığı tahmin edilen bu metinler Divan şiiri gele-
nekleri içinde kaleme alınmış; âşıkâne ve rindâne mahiyette şiirlerdir. Şairin alaycı 
bir üslupla bir mollaya çattığı rindâne muhtevalı birinci gazelin ilk beyti şöyledir: 
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Kürsîye çıkıp bâde-perestâne atarsın 
Ey hâce-i pejmürde fazîlet mi satarsın 
(Bilgegil, 1971, s.10) 
Âşıkâne tarzda olan ikinci gazelin son beytinde Âkif ayrılık acısından yakınır ve 

terk edilme endişesini dile getirir: 
Derd-i tâkat-sûz-ı hicrin Âkif’i mahveyliyor 
Merhamet kıl etme terk Allâh içün ey can beni 
(Bilgegil, 1971, s.12) 
Üçüncü gazelin üçüncü beyti aşk acısından bahseder: 
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin 
Gel hâtır-ı vîrânemi zîr ü zeber etme 
(Bilgegil, 1971, s.15) 
Dördüncü gazelin sonu, tam bir Divan şairi edasıyla, Safahât’ın Âkif’inde alışık 

olunmayan bir fahriye beytiyle biter: 
Tavsîfine tezyîfine halkın ne bakarsın 
Nâdir bulunur Âkif’im eş‘ârına benzer 
(Bilgegil, 1971, s.15-16) 
Onar beyitlik terkîb-hânelerden oluşan terkîb-i bendin altı terkîb-hânesi def-

terde kayıtlıdır, devamı eksiktir. Terkîb-i bend, Muallim Nâcî ve Ziyâ Paşa’nın 
terkîb-i bendlerinde olduğu gibi sâkîye hitapla başlar. Bağdadlı Rûhî’de ise bu hitap 
ikinci bende bırakılmıştır (Bilgegil, 1971, s.22). Manzûmenin ilk beyti şöyledir: 

Sâkî! Getir ol bâdeyi kim rûh-ı revândır 
Peygûle-nişînân-ı gama neş’e-resândır 
(Bilgegil, 1971, s.16-22) 
Terkîb-i bendin sâkî, bâde, meyhâne, peymâne gibi kavramlara yer verilen ilk 

bendinde şarap ve dünya lezzetlerinin övüldüğü izlenimi verir. Ancak söz konusu 
bendin altıncı beytinde şerâb-ı ezelî terkibinin elest bezmine yaptığı gönderme, be-
yitteki şarap ve meyhane kompozisyonunu tamamen tasavvufî bir manaya dönüş-
türür: 

El çekme bu ser-germ-i şerâb-ı ezelîden 
Bî-çâre felâket-zededir hâli yamandır 
Yukarıda aktarılan, Safahât öncesinde yazılmış bu şiirler örneklerinde şairin ya-

radılış bakımından hassas ve şairâne ruhunun yansıması görülmektedir. Ancak şair, 
bu şairane ruh yapısının yanı sıra, içinde yaşadığı toplumun ıstıraplarına kayıtsız ka-
lamayan düşünce yapısına da sahiptir. Şahsiyetinde taşıdığı bu iki temayül arasında 
bir süre çatışma yaşayan Âkif, hassasiyet ile sorumluluk şuurunu uzlaştırmış ve şai-
rane duygularını ictimâî ve millî meselelere tevcih ve temerküz etmiştir.  Gölgeler 
kitabında yöneldiği dinî mistisizm bir yana bırakılacak olursa Safahât’taki Âkif için 
“cemiyet mistiği” demek mümkündür (Okay, 2019, s.93, 99). O bu hususta öyle 
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kararlıdır ki evvelden yazdığı âşıkâne ve rindâne şiirleri Safahât’ına almayacağı gibi 
büyük bir kısmını imha edecektir. 

 
2. Safahât Sonrası: Sa‘dî ve Diğerleri 

 
Âkif’in Divan şiiriyle münasebeti açısından Safahât’ta iki hususun altını çizmek ge-
rekir. Onun Sa‘dî’ye olan ilgisi ve hayranlığı kuvvetlenerek devam etmiş ve bu dö-
nemde yazdığı şiirlere yansımıştır. Diğer yandan Safahât’ın birinci kitabında olmasa 
da ikinci kitaptan itibaren Divan şiirine ve tasavvufa eleştiriler yöneltmiştir. 

Âkif’in şahsiyetinde bulunan ve zaman zaman birbiriyle çatışan bazen de uzla-
şan hissî ve aklî temayül arasında bu geçişleri; ülkenin ve kendisinin içinde bulun-
duğu şartlarla da ilişkilendirmek mümkündür. Safahât’ın birinci kitabında yer alan 
şiirleri büyük ölçüde II. Meşrutiyet’e takaddüm eden dönemde yazılmıştır ve ictimâî 
hayattan muhtelif sahneleri bir ressam dikkatiyle ve gerçekçiliğiyle tablolar hâlinde 
resmetmiştir. Safahât’ın ikinci kitabından Mısır’a yerleşmesine kadar geçen dönem-
deki şiirleri ise büyük buhran ve felâketlerin yaşandığı bir zamana tekabül eder. Ar-
tık ictimâî meselelerin yerini vatan ve milletin felâket ve elemleri alacaktır (Eşref 
Edîb, 2011, s.623). Hatta biri biterken diğeri başlayan savaşların  da etkisiyle artık 
Divan şiiri estetiğine ve tasavvuf düşüncesine yabancılaşacaktır.  

 
2.1. Bazı Divan Şairlerine Saygı 

 
Yedi kitaptan oluşan Safahât’ın ilk cildi 1908–1911 yılları arasında Sırât-ı Müstakîm 
dergisinde yayımlanan şiirlerden oluşur (Düzdağ, 2012, s.Giriş/41). Safahât adını 
taşıyan birinci kitapta Divan şiiriyle ilgili henüz olumsuz bir düşünceye rastlanmaz. 
Mehmed Âkif’in hayatının her döneminde Sa‘dî tesiri devam etse de özellikle 
1908’den sonra yayımlanan bazı şiirlerinde ona olan temayülünün kuvvetlendiği gö-
rülür. Mehmed Âkif’in cemiyet meselelerine karşı hassasiyeti ve devrin realist mah-
sullere değer veren hâkim edebî akımları Âkif’in Sa‘dî’ye olan ilgisini bir ölçüde 
açıklar (Tansel, 1973, s.18).  

Âkif bu şiirlerinde Sa‘dî’den bir beyti bazen epigraf olarak kullanmış, bazen 
onun bir hikâyesinin tercümesi ve şerhini yapmıştır. İlk defa 10 Eylül 1908’de Sırât-
ı Müstakîm’de yayımlanan Durmayalım şiiri Sadî’nin bir hikâyesinin ilk sekiz beyti-
nin serbest bir çevirisiyle başlar, şiirin devamı ise tercümesi yapılan sekiz beytin 
şerhi mahiyetindedir: 

  
Sa‘dî diyor ki: “Bir gece biz kârbân ile 
Âheste-seyr iken yolumuz düştü bir çöle. 
Sür’atle tayy için o beyâbân-i vahşeti, 
Hep yolcular fedâ ederek istirâhati, 
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Gitmektelerdi. Bir aralık bende meşye tâb 
Hiç kalmamış ki düşmüşüm artık zebûn-i hâb 
Âvâre bir piyâdeyi bekler mi kâfile? 
Nâçâr şedd-i rahl edecek tâ be-merhale. 
Durmuş, diyordu, bir de uyandım ki, sârban : 
“Kalk ey zavallı yolcu, uzaklaştı kârban! 
Uykum benim de yok değil amma bu deşt-zâr, 
Ârâmgâh olur mu ki bin türlü korku var? 
Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden; 
Yoktur necât ümîdi bu çöller geçilmeden. 
Heyhât, yolda böyle düşen uyku derdine, 
Hep yolcular gider de kalır kendi kendine!”  
(Ersoy, 2012, s.24) 
11 Şubat 1909 tarihinde yayımlanan Azîm şiiri “Sa‘dî, o bizim Şark’ımızın rûh-i 

kemâli” (Safahât 58-59) mısraıyla başlar ve Sa‘dî’nin bir hikâyesinin  tercümesidir. 
Sa‘dî’nin birer beytinin epigraf olarak kullanıldığı 5 Kasım 1908’de yayımlanan 

Acem Şâhı ve 19 Kasım 1908’de yayımlanan Geçinme Belâsı  şiirleri ilgili beyitlerin 
manaca genişletilmesiyle oluşturulmuş manzumelerdir (Tansel, 1973, s.19). Acem 
Şâhı şiirinin ilk kısmı Midhat Cemâl, ikinci kısmı ise Mehmed Âkif tarafından yazıl-
mıştır. Mehmed Âkif’in yazdığı kısmın başında Sa‘dî’nin Bostân’ınının ilk bâbından 
şu beyit vardır: 

“Riyâset be-dest-i kesânî hatâst 
Ki ez-destşân-ı desthâ ber Hudâst.” 
(Sa‘dî, 1371, s.54) 
(Kendilerinden dolayı halkın ellerinin beddua ile göklere açıldığı kimselerin yö-

neticilik yapması hatadır.) 
Geçinme Belâsı (Safahât 29) şiiri Sa‘dî’den Gülistân adlı eserinin birinci bâbın-

dan aktardığı şu beytin şerhi niteliğindedir: 
“Ömr-i giran-mâye der in sarf şûd 
Tâ çi horem sayf, çi pûşem şitâ!” 
(Sa‘dî, 1376, s.133) 
(Ömür sermayesi yazın ne yiyeyim kışın ne giyeyim endişesiyle tükendi.) 
Sa‘dî’ye ait yukarıdaki beytin şerhi mahiyetindeki şiirin ilk mısraları şöyledir: 
“Doksan senelik ömre, İlâhî, bu mu gâyet? 
Bilmem ki ne âlem bu cedelgâh-ı maîşet! 
Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, 
Sa‘dî o kadar felsefesiyle, hüneriyle, 
Fikrindeki hürriyet-i fevka’l-beşeriyle 
Esbâb-ı maîşet denilen kayda girerse, 
Yâd etmesin âzâdeliğin nâmını kimse.” 
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(Ersoy, 2012, s.29) 
Acem Şâhı şiirinde Sa‘dî, Firdevsî ve Örfî gibi şairlerin yanı sıra Hâfız’ı da şarkın 

irfan güneşleri olarak anar: 
“O Sa‘dî’ler, o Hâfız’lar, o Firdevsî, o Râzî’ler, 
Gazâlî’ler, o Kutbüddîn, o Sa‘düddîn, o Kaadî’ler 
Yetiştirmiş; o Örfî’nin, o birçok şems-i irfânın 
Ziyâsından tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın, 
Bugün makhûr-i nâdânîsidir bir fırka haydûdun!” 
(Ersoy, 2012, s.69-72) 
Oysa Âkif bundan dört yıl sonra (1912) yayımlanacak olan Süleymâniye Kürsü-

sünde adlı uzun manzûmesinin bir kısmında Hâfız’ın şiirine gösterilen ihtiramı ve 
ona yüklenen aşırı kutsiyeti eleştirecektir. 

1912 sonrasında tasavvuf hakkında sert ve olumsuz ifadelerini göreceğimiz 
Âkif; 29 Haziran 1911 yılında Sırât-ı Müstakîm dergisinde yayımlanan bir yazısında 
tasavvuftaki vahdet-i vücûd anlayışını panteizm olarak gören düşünceyi eleştirir, 
Mevlânâ’nın Mesnevî’de “en gāmiz, en mücerred mesâili mahsûsât dâiresine indir-
mekteki kudretine hayrân” olduğunu dile getirir ve Mesnevî’den mutlaka baştan 
başa okunması gereken “kitâb-ı muazzam” olarak bahseder.  

Safahât’ın 1914 yılında yayımlanan dördüncü kitabı Fâtih Kürsüsünde’nin Vâiz 
Kürsüde adlı manzumesinde Sa‘dî’nin Derviş ile Tilki  hikâyesinin serbest bir çevi-
risi vardır. Örneğin Sa‘dî’nin hikâyesinde aslanın pençesindeki av hayvanı çakaldır. 
Âkif’in tercümesinde ise aslanın kavî dişleri arasında bir ceylan vardır.  

 
2.2. Dîvân Şiirine ve Tasavvufa Hücum 

 
Âkif’in 1912 yılında Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd dergilerinde ortaya koyduğu 
bazı görüşleri onun divan edebiyatı ile arasındaki mesafenin giderek açıldığını gös-
termektedir.  Âkif kendi şiirlerinin vasf-ı mümeyyizini “her şeyi olduğu gibi görmek 
ve göstermek” olarak tanımlar. Ona göre, şiirinde yüksek hayaller bulunmaz. Sıra-
dan şeylerden bahseder. Eşyanın hakikatini hayal kuvvetiyle değiştirip tabiatüstü bir 
şekle koymaz (Eşref Edîb, 2011, s.223-224). Oysa eski şairlerimiz mahsusata [beş 
duyuyla algılanan şeylere] ait tasvirlere hiç ehemmiyet vermemişlerdir. İlk devirlerde 
gelen şairler İran yerine kadim Arap şiirine kafa yorsalardı bugün elimizde tasvire 
dair güzel güzel eserler bulunurdu. Maalesef divanlarımızdaki tasvirler baştanbaşa 
hayale dayanır (Eşref Edîb, 2011, s.77).  Âkif “Sanat sanat içindir” anlayışına karşı-
dır. Edebiyattan ahlakî ve ictimâî bir fayda bekler. Edepsizliğin başladığı yerde ede-
biyat biter (Eşref Edîb, 2011, s.76).  

Âkif’in yine aynı (1912) yılda yayımlanan Safahât’ın ikinci kitabı olan Sü-
leymâniye Kürsüsünde adlı manzumesinde Divan şiirine daha ağır ve sert eleştiriler 
yönelttiği görülür. Söz konusu manzumede İslam dünyasının geçmişinde ilim, irfan 
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ve sanat merkezleri olarak mühim rol oynayan Semerkant, Taşkent ve Buhara’nın 
eski parlak günlerinden uzak oluşu karşısında duyduğu teessürü dile getirir. “O mü-
barek, o muazzam toprak” şimdi zillet içindedir, İbn-i Sînâ gibi yüzlerce ilim ada-
mına beşiklik eden bu topraklardan artık bir tek âlim çıkmamaktadır. Gördüğü ce-
halet, hurafe ve ahlaki çöküntü karşısında infiale kapılan Âkif, Divan şiirine ve ta-
savvufa yönelik ağır ithamlarda bulunur: 

  
“Sayısız medrese var gerçi Buhârâ’da bugün... 
Okunandan ne haber? On para etmez fenler, 
Ne bu dünyâda soran var, ne de ukbâda geçer! 
Üdebâ doğrusu pek çok, kimi görsen: şâir. 
Yalınız, şi‘rine mevzû iki şeyden biridir: 
Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı... 
Nefs-i emmâre hizâsında henüz duyguları! 
Sonra tenkîde giriş: Hepsi tasavvufla dolu: 
Var mı sôfiyyede bilmem ki ibâhiyye kolu? 
İçilir, türlü şenâ’atler olur, bî-pervâ; 
Hâfız’ın ortada dîvânı kitâbü’l-fetvâ! 
‘Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!’ 
Urefâ mesleği; a’lâ, hem ucuz, hem de şeker!”  
(Ersoy, 2012, s.151-152) 
Aslında ilk bakışta doğrudan tasavvuf, Hâfız ve divan edebiyatı eleştirisinden 

ziyade bunlara yüklenen anlamlara yöneltilen bir eleştiri gibi görünmektedir. Ancak 
“Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya karı” mısraında doğrudan dönemin edebiyat 
anlayışını ve geleneğini hedef alan bir yaklaşım söz konusudur. Keza eleştiriye konu 
olan “Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!” mısraı da Hâfız’ın bir gazelinde 
geçmektedir.    

Safahât’ın 1924 yılında basılan altıncı kitabı Âsım’da Köse İmam ile Ho-
cazâde’nin münakaşasında Köse İmam Divan şiiriyle ilgili olumsuz görüşler beyan 
eder: 

  
“Şuarâ” dendi mi, birdenbire oynar sinirim. 
İyi gün dostu herifler, o ne yardakçı gürûh, 
O ne müstekreh adamlar! Hani bakmak mekrûh. 
Dalkavukluktaki idmanları sermâyeleri... 
Onlar azdırdı, evet, başlıca pespâyeleri. 
Bu sıkılmazlara “medh et!” diye, mangır sunarak, 
Ne erâzil adam olmuş, oku târihi de bak! 
Edebiyyâta edebsizliği onlar soktu, 
Yoksa, din perdesi altında bu isyan yoktu: 
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Sürdüler Türk’e “tasavvuf” diye olgun şırayı; 
Muttasıl şimdi “hakîkat” kusuyor Sıdkı Dayı! 
Bu cihan boş, yalınız bir rakı hak, bir de şarâb; 
Kıble: Tezgâh başı, meyhâneci oğlan: Mihrâb. 
Git o “divan” mı, ne karn’ağrısıdır, aç da onu, 
Kokla bir kerre, kokar mis gibi “Sandıkburnu!” 
Beni söyletme, neler var daha! 
  
Âkif’in Divan şiirine ve tasavvufa yönelik bu sert sözleri, dönemin olumsuz şart-

larından bağımız düşünülemez. Bunda milletin karşılaştığı bütün bu facialar ve buh-
ranlar karşısında insanları atalete sürükleyen ve mücadeleden alıkoyan yanlış bir te-
vekkül ve tasavvuf anlayışının da etkisi olduğu söylenebilir. Ancak Köse İmam, 
içinde hikmet olan şiire karşı değildir ve örnek olarak Attâr ve Sa‘dî’yi gösterir: 

Sâde pek sövme ki, Peygamberimiz şi‘ri sever. 
-Vâkı‘â “inne mine’ş-şi‘ri...” büyük bir ni‘met; 
Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lâkin, hikmet, 
Ben ki Attâr ile Sa‘dî’yi okur, hem severim; 
Başka vâdileri tutmuşlara ancak söverim 
 (Ersoy, 2012, s. 322-324). 
Attâr’ın aynı zamanda büyük bir mutasavvıf olduğu düşünüldüğünde Köse 

İmam’ın şahsında Âkif’in tasavvufa karşı olmadığını veya bu konudaki görüşlerinin 
bazı nüanslar barındırdığını düşündürmektedir. Eşref Edîb’e göre Âkif “tasavvufa 
verilen eşkâl”e karşıdır. “İslâm’a, söylediği gibi görünmemeyi, gördüğü gibi söyle-
memeyi öğreten, en fena telâkki edilecek bir şeyin orasına burasına kulp takarak, iyi 
bir şeymiş gibi gösteren, şuur yollarını bozan, irade keskinliklerini körelten bu 
Bâtınîler tasavvufuna hücum ederdi. Hakikî tasavvufu bunlardan ayırırdı. Meselâ 
Gazzâlî’nin kudreti önünde eğilir, Mevlânâ’ya bayılırdı” (2011, s.252). Kuntay da 
Âkif’in “tasavvuf düşmanlığında” bir hususiyete dikkat çeker. Kuntay’a göre o, “cü-
rüm işlemek için lazım olan bir nevi karanlık diye kullanılan tasavvufa düşmandı” 
(Kuntay, 2020, s.272). 
 

3. Mısır Yılları: Mevlânâ, Tasavvuf ve Bazı Şiirler 
 
Bu dönemde Âkif, dikkatini cemiyetten tekrar iç dünyasına çevirmiş ve adeta 1908 
öncesi şiirine dönmüştür. Bir arkadaşı ona “Hazret, siz vâdiyi değiştirmişsiniz” de-
diğinde verdiği cevap ilginçtir: “Benim asıl vadim bu idi. Ben şiirlerimi cemiyete 
faydalı olsun diye yazdım” (Okay, 2019, s.93). Mithat Cemal onun bu dönemde 
Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr okuduğunu dile getirir. Sadece bu bile onun gerek klasik 
şiire ve gerekse tasavvufa bakışının değiştiğini gösterir. Keza Mısır’dayken yazdığı 
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Gece, Hicrân ve Secde (1926) şiirleri duygu ve düşünce dünyasındaki değişimi bariz 
bir şekilde gösterir (Tansel, 1973, s.125). 

Âkif’in Mısır’daki kitapları arasında Mesnevî’nin Türkçe ve Farsça beş-altı şerhi 
vardır. Ona göre bu şarihler arasında Mesnevî’yi en çok anlayan Ankaravî’dir. Âkif 
Mesnevî’yi okuyup maksadını anlamaya çalışır, sonra şerhleri tetkik eder ve Anka-
ravî ile birleştiğini görünce “çocuk gibi sevinir.” Mesnevî’yi iki defa okumuştur. Ta-
savvuf ilmine çok vakıf olmadığını söyler, fakat dil açısından yedinci cildin 
Mevlânâ’ya ait olmadığına kanaat getirmiştir. Âkif’in yaptığı bu tespit, onun 
Mevlânâ’ya ve onun şiir diline ne kadar vukufiyeti olduğunun da bir göstergesidir. 
Ona göre Mevlânâ Mesnevî’sinde mürşid, Dîvân-ı Kebîr’inde ise çok kuvvetli bir 
şairdir (Eşref Edîb, 2011, s.166-167). 

Âkif’in millet hayatı için ölüm kalım dönemi olan yıllarda millî meseleleri mer-
keze alan ve mücadele azmini diri tutmaya çalışan şiirlerinden sonra, vatandan uzak 
kaldığı günlerde Mısır’da yazdığı şiirlerde görülen bariz değişimi göstermesi açısın-
dan Gece şiiri güzel bir örnektir. Burada dikkat çeken en önemli husus şiirde tasav-
vufun varlık nazariyesine ve Divan şiirinin daha önce Âkif tarafından eleştiriye konu 
olan remizlerine yer verilmiş olmasıdır: 

“Diyorlar, hep senin şemsinden ayrılmış, bu ecrâmı... 
İlâhî, onların bir ân için olmazsa ârâmı; 
Nasıl dursun, benim bîçâre gölgem, senden ayrılmış? 
Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış! 
Henüz yâdımdadır bezminde medhûş olduğum demler; 
O demlerdir ki yâdından kopar beynimde bin mahşer! 
Tutundun kibriyâdan bir nikâb, uçtun nigâhımdan.” 
Âkif’in “Güneşlerden değil, yâ Rab, senin sînenden ayrılmış! / Henüz yâdımda-

dır bezminde medhûş olduğum demler” mısralarında dile getirdiği Tanrı’dan ve in-
sanın asıl vatanından ayrılmış olduğu düşüncesi (bezm-i elest) tasavvuf düşüncesi-
nin temel unsurlarından biridir. Bu aynı zamanda Divan şiirinin anlam dünyasını 
şekillendiren temel tasavvurlardan biridir. “Tutundun kibriyâdan bir nikâb, uçtun 
nigâhımdan” mısraında da kesretin ardında saklı olan vahdet fikrinin bir tezahürü 
vardır. Divan şiirinde Tanrı’nın cemâl ve celâl sıfatları sevgili metaforu üzerinden 
dile getirilir. Sevgilinin yüzü vahdeti (birlik), saç ayva tüyleri (hat) gibi unsurlar ise 
kesreti yani çokluğu temsil eder. Mısrada geçen “nikâb” kelimesi bu sebeple anahtar 
kelimelerden biridir. Zira mutlak güzelliğin temaşasının ve vahdetin layıkıyla idra-
kinin önünde, bu “oluş ve bozuluş” (kevn ü fesâd) âlemi bir perdedir. 

Divan şiiri remizleriyle tasavvuf ıstılahlarının iç içe geçtiği şu mısralar dikkat çe-
kicidir: 

“Ömürler geçti, sen yoksun, gel ey bir tânecik Ma’bûd, 
Gel ey bir tânecik gâib, gel ey bir tânecik mevcûd! 
Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşet-zâr eden hicrân, 
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Ya bir nefhanla serpilsin bu hâsir kalbe itmînân. 
Hayır, îmânla, itmînânla dinmez rûhumun ye’si: 
Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi! 
Senin mecnûnunum, bir sensin ancak taptığım Leylâ; 
Ezelden sunduğun şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ! 
Gel ey sâkî-i bâkî, gel, Elest’in yâdı şâd olsun: 
Yarım peymâne sun, bir cür’a sun, tek aynı meyden sun! 
O lâhûtî şarâbın vahyi her zerremden inlerken, 
Bütün âheng-i hilkat bir zaman dinsin enînimden. 
Gel ey dünyâların Mevlâ’sı, ey Leylâ-yı vicdânım, 
Senin yâd olduğum sînende olsun, varsa, pâyânım!” 
Hilvan, 5 Kânûnisânî 1341 (5 Ocak 1925) 
Vahdet-gâh (birlik yeri), nefha, elest kavramları mutasavvıfların ve Divan şairle-

rinin daima zihinlerinde canlı tuttukları yaradılış anına ve anısına doğrudan gönder-
mede bulunurken sâkî (şarap sunan), peymâne (kadeh), cür‘a (tortu), mey (şarap) 
kavramları ise Divan şiirinin temsilî diline mahsus remizlerdir. “Ezelden sunduğun 
şehlâ nigâhın mestiyim hâlâ!” mısraı ise Ahmet Paşa’nın şu meşhur beytini hatırlatır: 

Cânıma bir merhabâ sundu ezelde çeşm-i yâr 
Şöyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim. 
(Ahmed Paşa G.191/5) 
Âkif’in bu mısraları elbette Divan şiirinin geleneksel üslubundan farklıdır. Bir 

diğer önemli fark ise şiirin muhatabı konusunda okuru tereddütte bırakan ve hatta 
çoğu zaman dünyevî lezzetlerden bahsedildiği izlenimi veren Divan şiirinin kendine 
has çok anlamlı yapısından uzak durmasıdır. Âkif, vahdet-gâh, Mevlâ, îmân gibi 
bazı kavramları kullanarak Divan şiirinin karakteristik özelliklerinden biri olan; dün-
yevî ile uhrevîyi, dinî ile lâ-dinîyi mezceden bu ikili dilden “kurtulmayı” istemiş gi-
bidir. Tarlan’a göre Âkif, tamamen şeriate bağlı ve “tasavvufa ruhen yanaşmış bir 
insan”dır. Mevlânâ’nın Mesnevî’si ve Dîvân-ı Kebîr’i ile meşgul olması, eserlerinin 
bazısına sinen “tasavvuf kokusu” o yola yabancı olmadığının bir işaretidir. Fakat bu 
madde asrında tasavvufun bir kurtuluş yolu olamayacağı kanaatindedir ve bu yüz-
den ruhunun bu cephesini şiirlerinde ifşa etmemiştir. Tasavvuf onda büyük ölçüde 
bir iç mesele olarak kalmıştır (1971, s.48-49). 

Mısır yıllarında tasavvuf düşüncesinden izler taşıyan şiirleri onun aynı zamanda 
Kur’ân tercümesiyle meşgul olduğu yıllara denk gelmektedir. Dolayısıyla bu şiirler 
Mısır’daki görece münzevî bir hayat sürmesinin yanı sıra Kurân tercümesiyle iştigal 
etmenin getirmiş olduğu ulvî duyguların bir yansıması olarak da düşünülebilir (Çu-
kurlu, 2021, s.61-63). 

Safahât’ın yedinci kitabı Gögleler’de Sa‘dî’den tercümenin yer almış olması 
Âkif’in ruh ve düşünce ikliminde Sa‘dî’nin müstesna yerini her zaman koruduğunun 
göstergesidir: 
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Bahâr olmuş, çemenler, lâleler, güller bütün bitmiş; 
Gülüm, bir sensin ancak bitmeyen hâlâ şu topraktan. 
Rebî’î bir bulut şeklinde ağlarken mezarında, 
Nihâyet öyle yaş döksem ki, artık sen de fışkırsan! 
 (Ersoy, 2012, s.452) 
 

Sonuç 
 
1. Çocukluğundan itibaren şark edebiyatını yakından tanıyan ve gençliğinde garp 
edebiyatıyla tanışan Mehmed Âkif’in Divan şiiri ve tasavvufla ilişkisi sabit bir seyir 
göstermez. Yaşanan hadiselerin Âkif’in şiir ve düşüncesinin şekillenmesinde ve sey-
rinde büyük etkisi vardır. Buna göre Divan şiiriyle münasebeti bakımından üç ev-
reden bahsetmek mümkündür:  

a. Gençlik döneminde âşıkâne ve rindâne şiirler yazdığı dönem. b. Safahât kita-
bında önce cemiyet ve sonra millet meselelerini merkeze alan şiirler. c. Mısır yılları: 
Daha önce eleştiriye konu ettiği Divan şiirine ait estetik unsurları ve tasavvufî re-
mizleri şiirlerinde kullandığı dönem.  

2. Âkif’in şiirlerinde bazen lirizm bazen de didaktizm güçlü bir biçimde kendini 
gösterir. Gençlik yıllarında (Safahât öncesi) bu lirizm şahsî mevzularda kendini gös-
termiş, Safahât’ta ise sırasıyla cemiyet, vatan ve din-tasavvuf mevzularına yönelmiş-
tir. 

3. Âkif’in her zaman eleştirdiği konu; insanda mücadele azmini ortadan kaldıran 
ve onu onulmaz bir atalete mahkûm eden yanlış tevekkül anlayışıdır. Tasavvufla 
ilgili eleştirisinin temelinde de bu olduğu söylenebilir. 

4. Âkif’in Sa‘dî’ye karşı bakışı her zaman olumlu olmuştur. Sa‘dî kadar çok bah-
setmese de hikemî tarzda şiir yazan şairlere de aynı müspet tavır içinde olduğu söy-
lenebilir. Firdevsî ve Hâfız gibi şairlerden ise bazen olumlu bazen olumsuz bahse-
debilmektedir. Keza dünya lezzetlerini yücelten rindane/âşıkane şiir anlayışını eleş-
tirir ve bunların tasavvuf ile tevil edilmesini kabul etmez. 

5. Âkif’in şahsiyetinde cemiyetçi-münzevî, aklî-hissî, içe ve dışa dönük olmak 
üzere iki zıt temayülden bahsedilebilir. Hadiselerin tesiriyle bu temayüllerden bazen 
biri öne çıkmış, bazen de bunları birbiriyle telif etmiştir. Örneğin hissî, şairane yö-
nünün, sorumluluk bilinciyle bir araya gelmesiyle cemiyet ve millet hayatına temas 
eden coşkulu şiirler ortaya çıkmıştır. 

5. Divan şiirine ve tasavvufa bakışı ve bunlarla münasebeti dönemlere göre fark-
lılık arz etmiş olsa da Mehmet Âkif, Mısır yılları da dâhil olmak üzere, gençlik dö-
neminde kaleme aldığı âşıkane tarzda şiirlere rücû etmemiştir.  
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1938’de Dersim İsyanı’nın bastırılmasından sonra Türkiye’deki Kürt milliyetçileri yirmi küsur 
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bölgede halef-selef milliyetçiler arasındaki bu farkı ortaya çıkaran toplumsal değişimlere bak-
maktı. Bunun için de kırklardan altmışlara kadarki yıllarda Kürtlerin yoğun bulunduğu illerdeki 
“şehir”le veya “şehirli” olmakla ile doğrudan bağlantılı nüfus ve eğitim verilerine bakılmıştır.İl-
gili yıllardaki nüfus ve eğitim verileri incelendiğinde; Türkiye’de Kürt milliyetçiliğinin, 1908-
1914 ve 1920-1938’den sonra üçüncü dalgası olarak nitelenebilecek altmış-yetmişlerdeki yeni 
dalganın “şehirli” kimliğinin ortaya çıkmasında Kürt milliyetçilerinin örgütlü-bilinçli çalışma-
larının değil, tarımda makineleşme, kentlere göç, merkezi hükümetin okullaşma politikası gibi 
çevresel koşulların etkili olduğu görülmüş ve bu nedenle çalışma başlı başına milliyetçilerin 
faaliyetleri dışındaki bu alanları konu edinmiştir. Çalışmanın nüfus ile ilgili verileri, Şehir ve 
Medeniyet Dergisi’nin Aralık 2020 tarihli 13. sayısında, yayınlanmıştı. Eğitim ile ilgili bu makale 
de nüfus ile ilgili makalenin tamamlayıcısı niteliğindedir. Söz konusu iki makale, Kürtlerin yo-
ğun olarak yaşadıkları illerde ilgili dönemdeki toplumsal dönüşüm yapbozundaki iki önemli 
parçayı bilim camiasının kullanımına sunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kürtler, Kürt milliyetçiliği, Eğitim, Okullaşma, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu 
 

 
* Bu makale, 2020 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 
Dalında kabul edilen “1938-1960 Kürt Hareketinde Sessizlik Devri” isimli doktora tezinden üretil-
miştir.  
* * Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Mardin 
E-mail: serdaryildirim21@yahoo.co.uk  
Orcid: http://orcid.org/0000-0001-8279-872X 
Geliş Tarihi: 14.05.2021 ▪ Kabul Tarihi: 25.06.2021 
 



 
 
 
 

 

 
Şehir ve Medeniyet Dergisi Journal of City and Civilization ISSN: 1308-8386 
http://www.sehirvemedeniyetdergisi.org 
 

 
Schooling Rates of the Fifteen Densely  

Kurdish Populated Provinces in the East of  
Turkey (1945-1971) 

 
 

Serdar Yıldırım *  
 

 
Abstract 

 
One of the reasons of the rise in Kurdish nationalism after 1965 and 70s was the population 
movements and growth in the schooling rates of the previous two decades. Article used offi-
cial educational records of that period (1945-1971) to demonstrate the schooling rates in the 
Kurdish speaking regions of Turkey. I used official mother tongue data about Kurdish lan-
guage from censuses (1945 to 1965) and determined 15 provinces from east and south-east 
of Turkey as ‘cities have a substantial Kurdish population’. Article limited its work in the east 
of Turkey to these cities. The Kurdish nationalist movements of 20s and 30s had mostly a 
rural character. On the contrary the nationalists of the 70s mostly had an “urban” character. 
The work concentrated on the roots of the urbanization of the Kurdish nationalists and fo-
cused on official census and educational statistics of then. The census statistics of the period 
published as a separate article in December 2020, in Journal of Şehir ve Medeniyet (issue 13). 
This article contains educational statistics and is the complementary work for the previous 
article. Article, used memories of the Kurdish nationalists of the time to show the effect of 
the schools on their process of political socialization and gaining an ethnic conscious. Article 
also found a huge increase in the primary school level in the schooling rates of the region. But 
when the secondary and high schools were in concern the statistics showed that the rise in 
rates slowed down. In total there was an enormous rise in numbers of students when region 
compared in itself from 45 to 71. But when region compared with the average rates of Turkey, 
it has been seen that region’s “high schooling” rates were lower than general average of the 
country. In 1971 there were only 44 high school in all fifteen provinces. The findings puts 
forth a temporal overlap between the rise in the number of Kurdish nationalists and schooling 
rates observed in densely Kurdish populated areas.  
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Giriş 
 

ürt milliyetçiliğinin, altmış ve yetmişlerdeki şehirli kimliği Kürt milliyetçi-
lerinin bilinçli bir tercihi değildi. Bu kimliği ortaya çıkaran şey, aktif milli-
yetçileri de aşan (veya kapsayan) hem dünya hem de ülke genelindeki 

kentleşme ve kentleşmeyi müteakip eğitim imkânlarındaki artış gibi “çevresel ko-
şullar”dı. Kürt milliyetçilerinin bu gelişmelerde hiçbir dahilleri yoktu. Şehirli kimli-
ğin, “çevresel koşulların” etkisiyle ortaya çıktığı tespiti yapıldıktan sonra çalışmanın 
odak noktası sessizlik yıllarındaki nüfus hareketleri ve eğitimle ilgili gelişmeler ola-
rak belirlendi. Ama her iki alanda yüklü miktarda istatistiğin ortaya çıkması ve ça-
lışmanın bir makalenin sınırlarını aşması nedeniyle ana çalışma nüfus ve eğitim olarak 
iki makaleye ayrıldı. Çalışmanın 1945-1970 nüfus sayım sonuçları üzerinden ilgili 
dönemdeki tarımda makineleşme, şehirleşme ve nüfus hareketlerini inceleyen bö-
lümü, Şehir ve Medeniyet Dergisinin Aralık 2020 tarihli 13. Sayısında, “Türkiye’de 
Kürtlerin Yoğun Olarak Yaşadığı On Beş İlde Nüfus Hareketleri ve Şehirleşme (1945-1970)” 

2 ismiyle yayınlanmıştır. Nüfus ile ilgili makalede de belirtildiği üzere eğitim ile ilgili 
bu makale bir öncekinin tamamlayıcısı niteliğindedir.  

Ana çalışmayı tetikleyen temel varsayım, altmışların ikinci yarısından sonra ve 
yetmişlerde birden bire ortaya çıkmış gibi görünen on binlerce Kürt milliyetçisi gen-
cin, “birden bire” ortaya çıkmış olamayacağı, bunun önceki yıllara dayanan siyasal, 
sosyal veya ekonomik bir zeminin olması gerektiğiydi. Bu konuda ilk akla gelen 
cevap, eski tüfek bazı Kürt milliyetçilerinin yürüttükleri propaganda faaliyetlerinin 
sonucunda bir kısım gencin Kürt milliyetçiliğini benimsemiş olmasıdır. Fakat yet-
mişlerin ikinci yarısında 10’dan fazla örgütte faaliyet yürüten ve elde net bir sayı 
olmamakla beraber sayıları on binler civarında olduğu tahmin edilen çok sayıdaki 
milliyetçisi, militanı veya sempatizanının; kırk ve ellilerdeki “bir avuç” denebilecek 
kadar az sayıdaki Kürt milliyetçisinin faaliyetleri sonucu bu çizgiyi benimsemiş ol-
maları tek başına açıklayıcı olmamaktadır. Bu nedenle Kürt milliyetçilerinin aktif 
propaganda faaliyetleri dışında bazı olguların da bir kısım Kürt gençlerini Kürt mil-
liyetçiliğine yöneltmiş olabileceği ihtimali sonucuna varıldı. Bunun için de, milliyetçi 
faaliyetlerin belli bir eğitim seviyesindeki bir kitleye ihtiyaç duyuyor olması nede-
niyle önceki yıllardaki eğitim konusundaki verilere bakılması kararlaştırıldı.3 

Türkiye genelinde tarımda makineleşme sonucu 1950’den sonra kırsaldan şehir-
lere büyük bir göç hareketi olmuştu. Kürt köylüsü bundan en çok etkilenenler ara-

 
2 Yıldırım, S. (2020), “Türkiye’de Kürtlerin Yoğun Olarak Yaşadığı On Beş İlde Nüfus Ha-
reketleri ve Şehirleşme (1945-1970”, Şehir ve Medeniyet Dergisi, 6(13), ss. 417-448. 
3 Kırk ve ellili yıllardaki Kürt milliyetçilerinin ve milliyetçiliğinin seyri için bkz., Yıldırım, 
S. (2020), “1938-1960 Kürt Hareketinde Sessizlik Devri”, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Mardin.  
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sındaydı. Tarımda makineleşmenin “itici gücü”ne şehirlerdeki yaşamın eğitim, sağ-
lık, iş gibi alanlardaki “çekici güç”leri4 de eklenince, anne-babaları kırsal kökenli 
olan ama kendileri şehirlerde büyümüş yeni bir Kürt nesli ortaya çıkmıştı. Eğitim 
imkânlarının da artması ile şehirlerdeki (uluslararası konjonktürde kimlik siyasetinin 
güçlenmesi, 68 olayları, 3. Dünya ülkelerindeki bağımsızlık savaşları ve Filistin me-
selesi gibi dış faktörlerin de etkisi ile) genç Kürt nüfusunun bir kısmı milliyetçi pro-
pagandaya daha açık hale gelmişti. Bu dönemle ilgili hatıralar (bir kısmı makalede 
aktarılacak) politik eylem ve fikirlerden etkilenenlerden sayıca daha fazla gencin ise 
okullarda karşılaştıkları “öteki ile karşılaşma”, “dışlanma”, “alay edilme”, “baskı 
görme” gibi nedenlerle hiçbir Kürt milliyetçi propagandasına maruz kalmamış ol-
malarına rağmen Kürt kimliğine ilgi duymaya başladıklarını ve eğitim hayatlarının 
ilerleyen yıllarında milliyetçi yayın ve kişilere yöneldiklerini göstermektedir.5 Okul-
laşma verilerinde bölgedeki okul ve öğrenci sayısında tablolarda gösterilmiş olan 
artışlar da bu varsayımlarla uyumludur. 

  
Yöntem ve Materyal 

 
Çalışmanın Sınırları 

 
Çalışmada ‘okul’ kavramı, çok sayıdaki veri kalemini üç başlıkta toplayabilmek 
amacıyla en yaygın olan üç okul tipi; ilkokul, ortaokul ve liselerle sınırlandırılmıştır. 
Bölgede sayıca fazla olmayan Köy Enstitüleri, Akşam Sanat Okulları, İmam-Hatip 
Liseleri, Ticaret Liseleri, Sağlık Liseleri, Halkevleri Ulus Okulları, dışarıdan bitirme 
imtihanına girenler gibi “okul” kategorisine girebilecek kalemler inceleme dışında 
tutulmuşlardır.  
 
  

 
4 Göç literatüründe “itici/push” ve “çekici/pull” etkenler için bkz., Yıldırım, S. (2012), “The 
Impact of migrant-receiving states' policies on crime rates and drug abuse among immi-
grants: The cases of Japan, Sweden, USA, and Turkey”, Mukaddime, Sayı: 6, s. 91. 
5 Kırklardan seksenlere kadar aktif olarak faaliyet göstermiş bazı Kürt milliyetçilerinin bi-
reysel milliyetçileşme serüvenlerinde okulun, öteki ile karşılaşmanın ve diğer etkenlerin 
tesirleri için bkz., Yıldırım, S. (2020), “1938-1960 Kürt Hareketinde Sessizlik Devri”, Mar-
din Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Mar-
din, s. 569-639. 
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Çalışmanın mekân ve zaman sınırı 
 
Kürt nüfusun belli bir yoğunlukta olduğu on beş il (Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa ve 
Van) 1945-1965 nüfus sayımlarının anadil verileri kullanılarak belirlenmiştir. Bu il-
leri kapsayan saha, makalede yer yer “bölge”, yer yer de “on beş il” olarak anılmıştır. 
Derginin Aralık 2020 sayısında yayınlanmış olan nüfus makalesinde 1945-1970 ara-
sındaki nüfus hareketlerine o yıllardaki altı nüfus sayımının verileri kullanılarak ba-
kılmıştı. Bu makalede ise mümkün olduğunca nüfus verileri ile bir karşılaştırma ya-
pabilmek amacıyla nüfus sayım yılları ile örtüşecek okul verilerine odaklanılmıştır. 
Ama zaman zaman farklı yılların istatistiklerine de müracaat edilmiştir.  

 
Tablo 1. On Beş İlde Anadili Kürtçe Olanların Oranı: 1945-1965 

 1945  1950 1955  1960 1965 
Adıyaman - - 0.46 14.5 43.9 
Ağrı 59.1 68.8 61.3 60.3 63.3 
Bingöl 55.8 78.9 13.4 67.6 37.8 
Bitlis 60.5 65.1 64.0 63.8 59.9 
Diyarbakır 71.4 71.3 64.6 66.0 49.6 
Elazığ 41.5 39.8 33.9 0.74 14.7 
Hakkâri 87.8 89.4 88.3 80.6 86.2 
Kars 17.1 23.1 20.1 18.6 22.0 
Malatya 32.8 14.1 1.42 0.74 17.2 
Mardin 66.4 66.3 66.0 66.4 66.7 
Muş 63.5 60.6 65.8 50.3 41.8 
Siirt 74.1 73.2 69.8 71.5 67.6 
Tunceli 52.8 55.8 22.2 4.1 21.7 
Urfa 46.5 45.2 46.0 37.8 38.8 
Van  59.9 66.3 49.0 51.1 55.3 

 
Çalışmada başlangıç yılı, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki yıl olan 1945-

1946 eğitim yılı, bitiş yılı olarak da 1970-1971 eğitim yılı kabul edilmiştir. Bu zaman 
dilimi, 1945-1971 arasındaki; tek parti rejiminin son yılları (1946-1950), Demokrat 
Parti yılları (1950-1960) ve 27 Mayıs darbesinden sonraki yılları (1960-1971) kapsa-
maktadır. Böylece her üç dönemin de istatistikleri görülebilmiştir. Kitlesel göçler-
den veya nüfus hareketlerinden sonra, göç alan bölgedeki kamu erkinin altyapıyı 
buna hazırlaması uzun yıllar istemektedir. Bu nedenle 1950’li yıllardaki göçün, okul-
laşmaya yansımalarını daha iyi görebilmek için inceleme, 1960’ların sonlarına kadar 
uzatılmıştır. Her tablonun oluşturulmasında çok farklı yıllara ait çok sayıda kaynak 
kullanıldığı için ilgili kaynaklara tabloların altında tek tek yer verilememiş, kaynakça 
bir bütün olarak makalenin sonunda aktarılmıştır. 
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Çalışmada, ana materyal olarak TÜİK / DİE’nin 1945-1971 yılları arasındaki 
eğitim verilerini içeren 7 ayrı eğitim yılına ait 16 yayını kullanılmıştır. Kürt milliyet-
çilerinin hatıratları veya hatıralarını içeren eserler de önemli birer kaynak olarak kul-
lanılmışlardır. 

 
1. Okullar ve Milliyetçi Kimlik İnşası 

 
Okullar, özünde devletler tarafından inşa edilmiş siyasi kurumlardır. Althusser’in 
"devletin ideolojik araçları" arasında saydığı okulların, ‘devlet’ açısından en önemli 
amaçlarından biri, yeni neslin ilgili rejimin öngördüğü insan tipinde yetiştirilmesidir. 
Candan ve Işık da çalışmalarında, Althusser’in bu tanımlamasından yola çıkarak 
birçok farklı devlet üzerinde yaptığı incelemelerinde, bu devletlerin okulları siyasal 
toplumsallaşma aracı olarak kullandıklarını belirtmektedirler: “İdeolojik devlet, bireyin 
bazı normları, siyasal değerleri, mevcut ideolojisiyle paralel birtakım bilgi, beceri ve kazanımları 
sağlaması için okulu bir araç olarak kullanır.” (Candan ve Işık, 2019, s.568-569.) 

Özgen Yalçın da siyasal toplumsallaşma üzerine yaptığı çalışmasında okulların 
önemini şöyle açıklamaktadır: “okullar… Ne öğrettikleri ve nasıl öğrettikleri aracılığıyla 
öğrencilerin nasıl bir yurttaş olacaklarını etkileyebildikleri gibi, öğrencilerin siyasal katılımlarını 
da etkileyebilirler.” (2015, s.332-333.) Siyasal toplumsallaşma çalışmaları genel olarak 
okulun, aile ve akranlarla beraber, bireyler üzerinde çok etkili araçlardan biri oldu-
ğunu göstermektedir: “Başlıca aktörler; aile, akranlar, okul ve kitle iletişim araçlarıdır. İlk 
dönem çalışmalarda, bir toplumsallaşma aktörü olarak genellikle ailenin baskın rol oynadığı 
görüşü savunulmuştur. Az sayıda olmakla birlikte; okulun daha merkezî bir rolü olduğunu 
belirtenler de vardır. Görüş farklılıkları, farklı aktörlerin, farklı dönemlerde, farklı siyasal top-
lumsallaşma alanlarında daha başat olabileceğini akla getirmiştir.” (Yalçın, 2015, s.326.) 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren birçok resmi yetkili, “dağ Türkleri” 
olarak niteledikleri Kürtler arasında okul sayısının arttırılarak “dağ Türkçesi” konu-
şan bu insanlara “Türkçe”nin öğretilmesi gerekliliğine vurgu yapmışlardır (Akek-
mekçi, Pervan, 2010). Dördüncü Umumi Müfettişliğin görev alanındaki önemli fa-
aliyetlerinden biri de eğitim alanında ki çalışmalarıdır: “Dördüncü Umumi Müfettişliğin 
görev bölgesini kalkındırma yolunda en önemli çalışmalarından biri eğitim öğretim alanındaki 
çalışmalarıydı. Bu sebeple öncelikli amaçlar arasında, bölgedeki okul sayısının arttırılması, eğiti-
min yaygınlaştırılması, kız çocuklarının okula gönderilmesi, Türk dilinin bölgede yaygınlaştırıl-
ması vardı.” (Toparlak, 2016, s.227). Kürt milliyetçileri de bölgedeki okul sayısının 
arttırılması çabasının arkasında, “Türkçe ve Türklüğün yaygınlaştırılması amacı” olduğu 
konusunda hemfikirdirler (Sağnıç, 2000, s.201).  

Dönemin Kürt milliyetçileri bu amacı bildikleri halde, Kürt çocuklarını “hükü-
met” okullarından uzaklaştırma yoluna yönelmemiş tam tersine ellerinden geldikçe 
eğitim yoluyla “doktor”, “mühendis” vs. olmaya teşvik etmişlerdir. Milliyetçilik ile 
asimilasyon temelli bir müfredatı olan resmi okullara teşvik arasındaki denge, eğitim 
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yoluyla yükseldikten sonra gündelik hayatta Kürt kimliği ile teması sürdürmeyi teş-
vikle sağlanmaya çalışılmıştır. Örneğin; 1940’lardan itibaren Kürt milliyetçileri ara-
sında öne çıkan Musa Anter’in “Kürtçülük”ten hapiste iken, 1960-61 yıllarında yaz-
dığı “Brîna Reş” (Kara Yara) piyesindeki ana tema Kürt çocuklarının eğitim yoluyla 
yükselmesidir. O yıllarda Kürtçe konuşan hekim sayısı o kadar azdır ki, okul oku-
yarak “doktor” olan ve sonra Diyarbakır’a dönen piyesin ana karakterinin hastala-
rıyla Kürtçe konuşması hastalar tarafından hayretle karşılanmaktadır. Anter, ese-
rinde bir yandan Kürt çocuklarını “ücretsiz” olduğuna vurgu yaptığı hükümet okul-
larına teşvik ederken diğer yandan da, okuyarak doktor olan ana karakter nezdinde 
kimliklerini korumaları gerektiğini telkin etmektedir.6  

Milliyetçiliğin öncü kadrolarının, belli bir kültür düzeyinde olmaları gerektiği 
açıktır. Çünkü millet, dil, din, etnisite, kendi kaderini tayin hakkı, asli unsur, kurucu unsur, 
azınlık hakları gibi kavramlara milli kimlik esaslı fikirler geliştirebilmek veya en azın-
dan öncü gruplarca geliştirilmiş bu minvaldeki düşünceleri hedef etnik gruba akta-
rarak, bu fikirlerin kitlelere mal olmasını sağlamak belli bir entelektüel birikim ge-
rektirmektedir. Miroslav Hroch da “okullaşmanın bulunduğu yerler milliyetçi uyanışın or-
taya çıkmasında öncü olmuşlardır” demektedir. Hroch’a göre de okuma-yazma bilmek, 
milliyetçi uyanışın ön koşuludur (1985, s.163-174). Çalışmanın konusu da Kürt mil-
liyetçilerinin tekrar ortaya çıkışının arka planına bakmak olduğu için bölgedeki salt 
“okur-yazarlık” verileri yerine bilfiil okul okumakta olan nüfusun incelenmesinin 
daha isabetli olacağı sonucuna varılmıştır. Aşağıda bahsedileceği üzere, o yıllardaki 
Kürt milliyetçilerine “talebe” denildiğinden, talebelerle ilgili veriler onların doğuşunu 
hazırlayan sosyal zemin hakkında daha fazla bilgi sunacaktır. 

 
Dönemin Bazı Kürt Milliyetçileri Üzerinde Okulların Etkisi 

 
Kürt öğrencilerin okullarda karşılaştıkları dışlanma, alay edilme, dilleri nedeniyle da-
yak yeme gibi hususlar, hiçbir Kürt milliyetçisi propagandaya maruz kalmamış ol-
salar da, içlerinden bazılarında etnik kimliğin öne çıkması sonucunu doğurmuştu. 
Etnik bilinçleri kırklardan altmışlara kadar ki dönemde gelişmiş olan birçok Kürt 
milliyetçisinin hatıraları bu tür örneklerle doludur. 

Kırklı yıllardan doksanlara kadar oldukça aktif bir Kürt milliyetçisi olan Musa 
Anter, 1938’de Adana’da lise okurken Dersim isyanı sebebiyle başlayan bir atışma-
dan sonra kavgaya karışmış ve 15 gün gözaltında kalmıştır. Anter’in karıştığı olayda 
dikkat çeken şey kavga eden lise öğrencilerinin “milli sembol” kabul ettikleri kişi-

 
6 Eserde, evladı kara yara hastalığına yakalanmış bir kadın, hekimin Kürtçe konuştuğunu 
görünce; “benimle dalga geçme de doktoru çağır” demektedir. Hekimin, “doktor benim” 
demesi üzerine ise “Aaa, hiç Kurmanc doktor var mı ki!” şeklinde hayretini ifade etmekte-
dir. Anter, 1991, s. 40-41. 
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likler üzerinden birbirlerine laf atmış olmalarıdır. Anter’in bazı sınıf arkadaşları Der-
sim’deki çatışmalar nedeniyle Seyyid Rıza’nın eşi Besê’ye küfürler edince; arkadaş-
larınca ‘Besê’nin torunu’ olarak anılmakta olan Anter de, kendisi “Besê’nin torunu” 
ise onların da “Zübeyde’nin torunları” olması gerektiği zannıyla Zübeyde Hanıma kü-
für ederek kendince misillemede bulunmuştur. Anter bunun üzerine 15 gün gözal-
tında kalmış ve Atatürk, olayı bir çocukluk olarak değerlendirip şikâyetçi olmayınca 
da ceza almadan bırakılmıştır (Anter, 2016, s.47-49). 

1946 Diyarbakır doğumlu Davut Ökütçü, 1958 yılında Daruşşafaka’da okumaya 
başlamıştır. Ökütçü, okulun ilk zamanlarında; “mağara numarası”, “dövmeye çalışma”, 
“şivesi”, “kuyruk”, “eşkıya Koçero” gibi birçok fiil veya niteleme ile alaya ve dışlanmaya 
maruz kalmıştır. Ökütçü o günler şöyle anlatmaktadır: “1958’in sonbaharında Darûş-
şafaka’daki hayatım başladı. Darûşşafaka’daki ilk aylarım zor geçti. “Kürt, mağara numaran 
kaç?” diyerek alay edenlerden,… Darûşşafaka’ya ilk girdiğim yıllarda birinci lâkabım Kürt’tü. 
Mağara muhabbetinin dışında bir de “Kürt, kuyruğun nerede?” diye sorgularlardı. Bunları şimdi 
düşündüğümde çocuksu takılmalar olarak kabul ediyorum. Ama itiraf edeyim ki beni hırslan-
dıran bu takılmalar oldu…” (2009b, s.158-159). 

Şerafettin Kaya, 1948-49 yıllarında başladığı Erzurum Öğretmen Okulu’nda, 
Türk milliyetçisi öğrenciler tarafından tehdit edildiklerini anlatmaktadır (2016, s.56-
60). Okul hayatına Türkiye’de başlamış olan, Suriye’deki önde gelen Kürt milliyet-
çilerinden olan Nureddin Zaza da, Elazığ Maden’deki okul yıllarında karşılaştığı, 
Kürtlerin varlığının inkârı, Kürtçenin yasaklanması ve asimilasyon beklentisi gibi 
hususları şöyle anlatmaktadır: “Batıdaki öğretmen okullarından yeni mezun öğretmenler … 
Kürt değilsiniz deyip duruyorlardı. Bizler Kürtler yalnızca Türkçe konuşmak zorundaydık… 
Öğrencilerin bazıları içten Kürt olarak kalırken öğretmenlerin övgüleriyle yüceltilmek için yap-
macık davransalar da, üst sınıflarda öğretmenlerinin kuramlarını gerçek bir coşkuyla kavramak 
ve ileride Mustafa Kemal’in yandaşı olmak için çırpınan kimi öğrenciler de oluyordu.” (2000, 
s.43)  

Kürtçe konuştuğu için dayak yiyen, ceza verilen veya okuldan atılan öğrencilerle 
ilgili başka kaynaklarda da anlatılar bulunmaktadır (Pêşeng, 2015, s.44). Ana dili 
Türkçe olmayan başka gruplar da benzeri baskılara maruz kalmışlardı. 17 Mayıs 
2013’te Kanal 24’te yayınlanmış olan “Farkında Mısınız?” programının konusu “Kay-
bolmakta olan Diller”dir. Bu programda Çerkezce, Zazaca, Lazca üzerine söz alanlar 
bu dillerin yasak olduğu yıllarda, okulda anadillerini konuştukları için birbirlerini 
ihbar etme sistemi kurulmuş olduğunu anlatmaktadırlar. Örneğin; Ümit Duman, 
Çerkezce konuştuğu için (1.bl, 6-7.dk); Yusuf Ziya Döger, Kürtçe/Zazaca konuş-
tukları için (1.bl, 9-10.dk), öğretmenlerin ispiyonculuğa teşvik ettiği öğrenciler tara-
fından ihbar edilenlerden bahsetmişlerdir. İsmail Avcı ise “önceleri bunları sadece bizim 
yaşadığımızı, Lazların yaşadığını sanırken, sonra böyle dinledikçe herkesin aslında aynı şeyleri 
yaşadığını öğrendim” demektedir. (1.bl, 10.dk). Arhavili bir amca, Avcı’ya şunu anlat-
mıştır: “Ben, dedi, ilkokuldayken, Lazca Konuşanlarla Mücadele Kolu Başkanıydım. Ve 
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“Türkiye’de Lazlar” adını taşıyan ilk kitabın yazarıdır bu.” (1.bl, 11:42-11:54)7 Bu amca 
da okul hayatındaki baskıların etnik bilinç geliştirmesinin örneklerinden birini teşkil 
etmektedir. 

1951 Mardin Derik doğumlu Kutbettin Alış, 1958 yılında ailesi Diyarbakır’a göç 
edince şehir merkezinde ilkokula başlamıştır. Lise yıllarında, amcasının da ilk üye-
lerinden biri olduğu TKDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi) ile tanışacak olan 
Alış, ilkokul yıllarında okuldaki öğretmenin tavırları nedeniyle Kürtçe konuşmanın 
ve Kürt olmanın utanılacak şeyler olduğunu düşündüğünü aktarmaktadır. “Bazı 
olaylar olur, üzerinden zaman geçer ve değerlendirirken demek ki bunlar şunun için oldu dersin. 
Diyarbakır’a göç ettiğimizde Türkçe bilmiyorduk. ... öğretmen… Bana sürekli derdi ki: “Kürt 
ne bilir bayramı, zır zır içer ayranı.” Utanıyordum bu sözü duyunca. Türkçe bilmemek Kürt 
olmak utanılacak bir şeydi bizler için… Komşumuz Elmas Hanım vardı. Kürtçe konuştuğu-
muzda bizleri azarlardı. Bir defasında kendisine “biz Kurmanci konuşmuyoruz” dediğimi ha-
tırlarım. Bunlar tabii sonradan bana büyük malzeme oldu. Lise yıllarımda Kürdistan Demokrat 
Partililerle (KDP) tanıştım.” (Diken, 2009a, s.412). 

1950 Diyarbakır Lice doğumlu Zerruk Vakıfahmetoğlu, babasının memuriyeti 
nedeniyle 1959-60 gibi Ankara’da ilkokul okurken mahallede ve okulda çocukların 
“kıro” şeklindeki alaylarına maruz kaldıklarını, kardeşi ile beraber kendileriyle alay 
eden çocuklarla sık sık taşlı sopalı kavgalara karıştıklarını aktarmaktadır. Vakıfah-
metoğlu, bu iki yılda yaşadıklarının siyasi hayatında çok etkili olduğunu söylemek-
tedir. “Haftada en az 3-4 gün eve mutlaka ağlayarak gelirdim. Bizleri çok horladılar. Gerçek-
ten ezdiler. O iki yılı hayatım boyunca hiç unutmadım desem yeridir. Belki de benim sonraki 
politik yaşantımda, gençlik yıllarımda bazı şeylere karşı tepkici olmamda o iki yılın çok etkisi 
oldu diyebilirim. Çok hüzün verici iki yıldı. Annem oturur ağlardı. Babam üzülmesin diye ondan 
saklardık.” (Diken, 2009a, s.196). 

Yaşar Kaya’nın ellili yılların sonunda Kabataş Lisesinde okurken maruz kaldığı 
alay veya tahkir edilme ise öteki öğrencilerden değil onu sürekli olarak “eşkıya” ola-
rak çağıran bir öğretmeninden kaynaklanmıştı. Kaya’nın Kürt bir öğretmeni ise ona 
Ağrı Dağı isyanı ile ilgili bir ödev yaptırarak, doğrudan bir propaganda yapmadan, 
dolaylı etki yöntemi ile onda Kürtlük fikirlerinin yeşermesinde etkili olmuştu 
(Pêşeng, 2015, s.49-50).  

Kürt milliyetçisi siyasi hareketler içinde bilindiği kadarıyla hiç yer almamış olan 
Ahmed Arif de lise yıllarında Kürt kimliği üzerinden benzeri bir kavgaya karışmıştır. 

 
7 O zamanki görevleri ile; İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ferhat Kentel, Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ümit Duman, Zazaca araştırmacısı Yu-
suf Ziya Döger, Lazca Sözlük yazarı İsmail Avcı ile kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya ka-
lan diller ile ilgili konuşmuşlardı. Berfu Haşıoğlu, “Farkında Mısınız?: Kaybolmakta olan 
Diller”, Kanal 24, 17 Mayıs 2013, 20:15’te yayınlanmış olan programın, 1. Bölümü: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xPdUJkNQIE, 2. Bölümü: https://www.you-
tube.com/watch?v=UQU7Yv0XPeM Erişim: 25.11.2013. 
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Arif, Afyon’da lise okurken, kendisine “eşşek Kürt” dediği için, bir sınıf arkadaşını 
ciddi şekilde yaralamıştır.8 

Bu tür hatıralara sahip gençlerin, büyüyerek aktif siyaset sahnesinde olduğu 
1970’lerde, hem bölgedeki hem de batıdaki şehirlerde ortaya çıkan silahsız/silahlı 
Kürt milliyetçisi örgütlerin taraftar/sempatizan/militan kadrolarının “öğrenci” kim-
likleri o kadar ön plandadır ki (çoğu lise veya üniversite öğrencisiydiler) o dönemlerde 
onlara “talebeler (Talebeyan)” denmekteydi. Hatta militanlar için “talebe” tabirini kul-
lanmak doksanlara kadar da tedavülde kalmıştı (Beşikçi, s.53 ve Çelik, 2011, s.60).9  

O dönemlerde bazı Kürt öğrencilerin faaliyetleri, MİT Müsteşarı Fuat Doğu’nun 
12 Mart Muhtırasından bir ay önce MGK’ya sunduğu rapora da konu olmuştu. Ra-
porda, ortaokul ve lise öğrencilerinin “Kürtçülük faaliyetlerinin” örnekleri ile aktarıl-
mış olması devletin, ortaokul düzeyinde bile siyasallaşma süreçlerini yakından izledi-
ğini, Kürt kimliğine vurgu yapan öğrencileri takip ettiğini göstermektedir.10 

 
2. Şehirleşme (1945-1970) 

 
İç göçle şehirlere gelen kentin yeni sakinlerinin çocukları için ihtiyaç duyulacak 
kamu yatırımlarının başında hiç şüphesiz ki okullar gelmektedir. Araştırma saha-
mızdaki on beş ilde de 1945 ile 1970 arasında yukarıda zikrettiğim nüfus makale-
sinde detaylı olarak ele alındığı üzere yoğun bir iç göç meydana gelmiştir. On beş 
ilin genelinde söz konusu yıllarda, köylerden il merkezlerine ve bazı ilçe merkezle-
rine doğru bir hareketlenme görülmüştür. 1945’te il merkezlerindeki nüfus, topla-
mın % 9.9’u iken 1970’te %15.3’e çıkmıştır. Tüm il ve ilçe merkezleri nüfusu olarak 
bakıldığında 1945’te toplam nüfusun %19.4’üne denk gelen “şehirler” nüfusu 
1970’te %29.4’e çıkmıştır. (Yıldırım, 2020b).  

Bölgesel bir bakış sunabilmesi amacıyla on beş ilin genel verilerine bakıldığında; 
1945’te % 80.4 olan kır-kent oranının 1970’te % 70.6’ya indiği, bölgenin kendi 

 
8 Refik Durbaş’ın “Ahmed Arif Anlatıyor, Kalbim Dinamit Kuyusu” kitabından aktaran 
“Ahmed Arif'in “Otuzüç Kurşun” şiirini yazma hikâyesi”, İnsanOkur, https://www.insa-
nokur.org/ahmed-arif-inotuzuc-kursun-siirini-yazma-hikayesi/ 30.06.2020. 
9 Afganistan ve Pakistan’daki ‘Taliban’ örgütü de ismini aynı mantıktan, yani kurucu mili-
tanlarının öğrenci olmasından almıştır (Şahin, 2016, s. 231-232). 
10 “Ceylanpınar Ortaokulu öğrencilerinden Hüseyin Deniz, maruf ve mahkum Kürtçü liderlerden 
Musa Anter’e yazdığı mektubunda 150 lira para yardımı istemekte ve “Bizler, her birimiz, yarının 
Kürtler için yetişmiş birer genci olacağız. Bizim okul talebeleri arasında benim kadar kendisini 
Kürt sayan yoktur. Biz Kürtler için çalışıyoruz. Bu zamanda yetişen Kürtlerin değeri 150 lira değil 
dünya malı değerindedir” demektedir. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nin bazı talebeleri sınıf du-
varlarına ‘Zafer Kürtlerindir’ ibaresini yazmışlardır.” Oktay Pirim, Süha Arabacıoğlu ,“12 
Mart'ın gizli tarihi - 5- Tedbir alınmazsa Kürtçülük gelişecek!”, Milliyet Gazetesi, 7 Mart 
2013, https://www.milliyet.com.tr/gundem/12-martin-gizli-tarihi-tedbir-alinmazsa-kurtcu-
luk-gelisecek-1677227 Erişim: 11.07.2020. 
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içinde 10 puanlık şehirleştiği görülmektedir. Ama 1945’te Türkiye ortalaması ile 
bölge kır-kent oranları arasındaki fark % 5.4 iken, bu fark 1960’ta 8.9’a çıkmıştır. 
1960 ile 1970 arasında ise bölge ile Türkiye ortalaması birbirine yakın oranlarda 
seyretmişse de fark 0.2 puan da olsa artarak 9.1 olmuştur. Yani bölge, bir bütün 
olarak şehirleşme hızı konusunda ülke ortalamasının hayli gerisinde kalmıştır. İl ba-
zında bakıldığında ise Diyarbakır, Elazığ ve Urfa’nın ülke ortalaması civarlarında 
şehirleşen iller olarak öne çıktıkları görülmüştür. Bitlis, Malatya ve Siirt, Türkiye 
ortalamasının gerisinde kalmış olsalar da bölge içinde şehirleşen diğer iller olarak 
öne çıkmaktadırlar.11  

1965’ten sonraki sayımlarda bulunmayan ikamet ve doğum yeri karşılaştırmasını 
içeren cetvellere göre 1960’a kadar göç bölgenin kendi içinde cereyan etmiş, bölge 
dışına önemli bir göç olmamıştır. Ama 1960’tan sonra on binlerce kişi Türkiye’nin 
batı ve güneyindeki büyük şehirlere adeta akın etmiştir. On beş il12 doğumlu olup 
da sayımlar sırasında Türkiye’nin yedi büyük ilinden birinde (Adana, Ankara, An-
talya, Bursa, İçel, İstanbul ve İzmir) ikamet etmekte olanların toplam sayısı 1950’de 
sadece 11.106 kişidir. 1960’ta bu rakam belli bir artışla 25.672’ye (% 131) çıkmıştır. 
Ama esas artış 1960’tan sonra görülmüş, 60-65 arasındaki beş yıl içinde söz konusu 
nüfus 212.379’a (% 727 artış) çıkmıştır. 1965 sayım sonuçlarına göre İstanbul 
83.820, Adana 51.358 ve Ankara 40.026 kişi ile göçün çoğunun yöneldiği şehirler 
olarak öne çıkmışlardır.13  

 
3. On Beş İlde Okullaşma 

 
Bölgenin, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki isyan yıllarından yetmişlerdeki üçüncü dalga 
Kürt milliyetçiliğine kadar geçen zaman zarfındaki dönüşümünün anlaşılabilmesi 
için tarım ve nüfus kalemlerinden sonra bakılması gereken bir diğer kategorinin de 
eğitim olduğuna daha önce değinilmişti. “Sessizlik dönemi” veya “sessizlik yılları” 
olarak isimlendirdiğimiz dönemin sona erişinde etkili olan hususlar arasında şehir-
leşmenin getirdiği eğitim imkânları önemli bir yer tutmaktadır. “… göç literatüründeki 
“itici ve çekici faktörler (push and pull effects)” açısından Kürtlerin hareketliliğine bakıldığında, 
1920 ve 1930’lardaki isyanlar dönemi ve ellilerdeki tarımda makineleşme Kürt köylüleri için 
“itici/zorlayıcı” faktörler olurken; şehirlerdeki iş, eğitim ve sağlık olanakları da “çekici” faktör-
ler gibi görünmektedir.” (Yıldırım, 2020a, s.341-342). 

 
11 “On beş ilde, yirmi beş yıldaki toplam nüfus artış oranı % 102, şehirlerin toplam nüfus artışı % 
202, köylerin toplam nüfus artışı da % 77 olmuştur.” (Yıldırım, 2020b, s. 435). 
12 Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, 
Muş, Siirt, Tunceli, Urfa ve Van. 
13 Ayrıntılı veriler için bkz. Tablo 4. “İkamet Durumuna Göre On Beş İl Doğumluların 
Yedi Büyük İle Dağılımı: 1950-1965”, Yıldırım, “Türkiye’de Kürtlerin Yoğun Olarak Yaşa-
dığı On Beş İlde Nüfus Hareketleri Ve Şehirleşme (1945-1970)”, s. 448. 
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Çalışmada “on beş il” veya “bölge” olarak tanımladığımız Adıyaman, Ağrı, Bin-
göl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, 
Urfa ve Van illerinin 1945-1971 yılları arasındaki okullaşma verileri aşağıdaki gibidir. 

 
1945-1970 Döneminde Okul ve Öğrenci Sayıları 

 
Bahsi geçen on beş ildeki okullaşma verilerine bakılırken “okul” kavramı, daha önce 
belirtildiği üzere ilkokul, ortaokul ve liseler ile sınırlı tutulmuştur. O yıllarda ülkenin 
doğusundaki tek üniversite Erzurum’da 1958-59 eğitim yılında açılan Atatürk Üni-
versitesi’dir. İnceleme alanımızdaki on beş ilde ise herhangi bir üniversite bulunma-
maktadır. Sadece dönemin sonlarına doğru Ankara Üniversitesi bünyesinde 1966-
67 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesi ve 1970 yılında da Elazığ Veteriner Fakültesi 
kurulmuştur. Bu nedenle bu makalede ayrı bir üniversite başlığı açılmamıştır. 1945-
1970 yılları arasında bölgedeki liseler bile aşağıda görüleceği üzere oldukça sınırlı 
sayılardadırlar. 

 
3.1. İlkokullar 

 
Çocukların evlerinden ilk çıkış dönemi olduğu için ilkokul düzeyinde, lise ve üni-
versitenin aksine, bölgede o yıllarda hükümetlerin Türkçeyi öğretmeyi hedefleyen 
bir “ilköğretim davası” bulunuyor, hükümetler ilkokulların yaygınlaşmasına özel 
önem veriyordu. Bu faaliyetin odak noktası da, istatistiklerin de göstereceği üzere 
Tunceli ve Elazığ illeriydi (Toparlak, 2016, s.227). Bu nedenle tüm okul kategori-
sinde ilkokullar başlı başına önemli bir yer tutmaktadırlar. 

  
Tablo 2.1. İlkokulların-Öğrenci Sayılarının ve Bölge Nüfusunun Ülke Ge-

neline Oranları (%) 
 İlkokul  Öğrenci Nüfus 
1945-46 5.7 8.8 13.6 
1950-51 11.4 8.7 14.0 
1954-55 12.8 12.4 14.1 
1960-61 13.5 9.8 14.0 
1965-66 14.4 10.8 14.3 
1970-71 15.8 12.4 14.4 

 
1945-46 eğitim yılında Türkiye’deki ilkokul sayısı 14.010 olup, on beş ildeki 

okul sayısının buna oranı % 5.7’dir. Oysa aynı dönemde on beş ilin toplam nüfu-
sunun ülke nüfusuna oranı yüzde 13.6’dır. Yani bölgedeki okul sayısının nüfusa 
oranı, Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Bölge nüfusunun Türkiye nüfusu 
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içindeki oranı 25 yıl boyunca aşağı yukarı % 14 civarında sabit kalmış, okul sayıları-
nın bu oranı yakalaması veya ona yaklaşması 1960’tan sonra, öğrenci sayıları ise 
1970’te bile bu orana ulaşamamıştır.  

 
Tablo 2.2 İllere göre ilkokul sayıları 14 

 1945-
1946 

1950-
1951 

1954-
1955 

1960-
1961 

1965-
1966 

1970-
1971 Artış% 

Adıyaman 39 116 120 219 291 425 378 
Ağrı 27 88 117 157 243 311 338 
Bingöl 24 40 88 177 226 307 598 
Bitlis 15 40 86 118 186 188 453 
Diyarbakır 53 136 190 230 350 543 389 
Elazığ 101 206 201 278 345 536 196 
Hakkâri 10 42 55 71 99 132 450 
Kars 190 433 446 519 588 696 74 
Malatya 119 294 249 365 519 684 151 
Mardin 58 102 157 207 315 483 489 
Muş 16 86 93 132 146 240 176 
Siirt 24 59 95 157 233 307 598 
Tunceli 57 172 195 240 299 394 196 
Urfa 49 106 156 245 354 511 449 
Van 20 64 115 173 251 318 430 
Toplam  793 1.984 2.363 3.288 4.445 6.075  

 
1945-1970 arasında bölgedeki okul sayılarında, genel olarak dört-beş kat bir artış 

görülmektedir. Oransal olarak en büyük artışlar Bingöl, Siirt ve Mardin’de görül-
müştür. Sayısal olarak ise 1945’te en çok ilkokul; Kars, Malatya ve Elazığ’da bulun-
makta iken, 1970’te bu illere Diyarbakır, Urfa ve Mardin de eklenmiştir. 1950 ve 
1970 arasındaki yirmi yılda Elazığ ve Tunceli’deki okul sayılarının nüfuslarına oranla 
diğer illerden fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

Bölgedeki okullaşmada onar yıl ara ile kırılma anları görülmektedir. Bu kırılma-
ların ilkinde, ellili yıllarda ilkokul sayısında ikiye-üçe katlanma görülmüştür. Sonraki 
kırılma anları ise 1960-61 ve 1970-71 senelerinde olmuştur. Bu yıllarda, bölgedeki 
ilkokul ve öğrenci sayılarında önemli bir sıçrama görülmektedir.  
  

 
14 Bütün tablolarda 1954 yılında il olan Adıyaman’ın bu yıldan önceki verileri hesaplanır-
ken, sonradan kendisine bağlanan ama o tarihte her biri Malatya’nın ilçeleri olan Adıya-
man, Besni ve Kahta’nın ilgili yıldaki okul ve öğrenci sayıları toplanarak elde edilmiştir. 
Malatya’nın 1954 öncesindeki okul ve öğrenci sayılarından da bu üç ilçesinin sayıları dü-
şülmüştür.  
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Tablo 2.3 İllere göre ilkokul Öğrenci Sayıları 

 1945-
1946 

1950-
1951 

1954-
1955 

1960-
1961 

1965-
1966 

1970-
1971 

Ar-
tış% 

Adıyaman 3.248 6782 6.688 15.825 23271 35.291 615 
Ağrı 2.649 5731 7.925 14.327 23462 31.921 690 
Bingöl 1.600 3455 4.730 9.816 14530 20.930 669 
Bitlis 1.822 2638 4.686 7.883 13314 16.336 665 
Diyarbakır 7.053 9859 15.115 21.400 32913 56.314 577 
Elazığ 9.847 13811 14.798 26.700 35364 53.240 319 
Hakkâri 441 1525 2.120 2.793 5307 07.886 739 
Kars 22.521 35009 39.170 54.654 76735 103.497 222 
Malatya 18.084 22748 23.837 41.620 59842 77.180 299 
Mardin 6.205 8345 11.824 19.235 31201 46.156 533 
Muş 1.500 4693 5.290 9.866 13880 25.414 628 
Siirt 2.326 4228 6.642 10.290 18921 29.515 1.168 
Tunceli 5.491 9964 9.526 13.800 20614 26.417 381 
Urfa 5.716 7899 12.180 21.690 34080 51.580 647 
Van 2.528 3630 6.751 11.608 20749 31.138 782 
Toplam  91.031 140.317 171.282 281.507 424.183 612.815  

 
Yirmi beş yıl içinde, bölgedeki okulların fiziksel mekân sayısı ile Türkiye geneli 

arasındaki farkın kapanmış olduğunu ilk tabloda görmüştük. Öğrenci sayılarında ise 
1945-46 yılında Türkiye’deki ilkokul öğrenci sayısı 1.357.740 olup on beş ildeki öğ-
rencilerin toplam içindeki oranı % 8.8’dir. İlkokulların ülke geneline oranının aynı 
yıl 5.7 olması öğrencilerin kalabalık sınıflarda eğitim gördüklerine işaret etmektedir. 
Aynı dönemde on beş il nüfusunun ülke geneline oranı da yüzde 13.6’dır. 1970-71 
sezonunda ise ülke genelindeki 38.513 ilkokuldaki öğrenci sayısı 4.939.556 olup 
bölgedeki öğrenci sayısının genele oranı yüzde 12.4’tür. Aynı yıl ülke genelinde öğ-
rencilerin nüfusa oranı % 13.5’tir. Yani bölge bir bütün olarak henüz ülke ortala-
masını yakalayamamış ama oldukça yaklaşmıştır. Bu yıllar boyunca okul sayısı ile 
öğrenci sayısının paralel bir oranda artmadığı da görülmektedir. Okul sayısındaki 
artışla paralel bir öğrenci artışı olmaması kalabalık sınıfların giderek azalmakta ol-
duğuna işaret etmektedir. 

İncelenen dönemde, öğrenci sayıları il bazında iki kattan, altı kata kadar değişen 
oranlarda artış göstermiştir. 1959-60 arasındaki sıçrama bu tabloda da görülebil-
mektedir. Örneğin; Ağrı’da öğrenci sayısı 1959 ile 60 arasında, sadece bir yıl içinde 
% 40 artmıştır. 1945’te on binden fazla veya o civarda öğrencisi olan iller Kars, 
Malatya ve Elazığ iken, yirmi beş yılın sonunda, 1970-71 senesinde Kars’ta öğrenci 
sayısı yüz bini aşmış, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa’da da elli bini aşmıştır.  

Bu veriler, ilkokul düzeyinde bölgede çok hızlı bir okullaşma olduğunu göster-
mektedir. Sonraki tablolarda görüleceği üzere ortaokul ve hele lise verileri aynı dü-
zeyde bir artış göstermemektedirler. Böylece dönemin ana eğitim mekânının ilko-
kullar olduğu tespit edilmiştir. Ama verilerin daha anlamlı olabilmesi için ilgili illerin, 



 
Şehir ve Medeniyet Dergisi § Journal of City and Civilization 

 

90 
 

bu zaman dilimi içindeki nüfus artış oranları ile okullaşma verilerinin çapraz olarak 
sorgulanması faydalı olacaktır. Çünkü okullaşma hızı, nüfus artış hızının gerisinde 
kalmış ise bu artışların, “gelişme” olarak yorumlanması zor olacaktır.  

 
Tablo. 2.4. İlkokul, Okul/Öğrenci Sayıları ve Nüfus Artış Oranları 1945-

1970 on beş il 

 
Nüfus 
Artış % 
1945-70 

Okul Artış 
% 
1945-1970 

Öğrenci 
Artış % 
1945-1970 

Öğrencilerin il nüfusuna oranı 

1945-46 1960-61 1970-71 

Adıyaman 127 990 987 6,82 6,77 11,63 
Ağrı 117 1052 1105 1,98 6,66 10,99 
Bingöl 136 1179 1208 2,12 7,47 11,76 
Bitlis 158 1153 797 2,53 6,11 8,81 
Diyarbakır 133 924 698 2,82 5,32 9,69 
Elazığ 90 431 441 4,97 9,59 14,12 
Hakkâri 191 1220 1688 1,25 4,12 7,71 
Kars  73 266 360 5,91 10,05 15,68 
Malatya 73 522 327 4,22 10,56 15,10 
Mardin 93 733 644 2,65 5,44 10,19 
Muş 183 1400 1594 1,81 5,88 10,85 
Siirt 140 1179 5468 1,74 4,43 9.20 
Tunceli 74 591 2202 6,07 9,85 16.79 
Urfa 104 943 802 2,17 5,40 9,58 
Van 155 1490 1132 1,98 5,50 9,55 

 
Tabloda da görüldüğü üzere yaklaşık yirmi beş yıllık zaman diliminde hem okul 

hem de öğrenci sayıları açısından nüfus artış oranının çok çok üstüne çıkılmıştır. 
1945’te Adıyaman, Kars, Tunceli ve Elazığ (4,97) haricindeki tüm şehirlerde öğren-
cilerin nüfusa oranı, yüzde beşin altındadır. On beş yıl sonra, 1960’ta neredeyse tüm 
illerde bu oran yüzde beşin üstüne çıkmış, Kars ve Malatya’da yüzde 10’u da geç-
miştir. Tunceli ve Elazığ da yüzde 10’a en yakın iller olmuşlardır. 1970’te ise dokuz 
ilde öğrencilerin nüfusa oranı yüzde 10’u geçmiştir. Hakkâri yirmi beş yıl boyunca 
tüm iller arasında öğrencilerin nüfusa oranın en düşük olduğu il olarak kalmaya 
devam etmiştir. Tunceli, 1970 yılında öğrencilerin nüfusa oranının en yüksek ol-
duğu il olmuştur. Kars, Malatya ve Elazığ da onu yüksek oranlarla takip etmişlerdir. 

Bu zaman zarfında okullaşma hızının bölgenin kendi içindeki nüfus artış hızının 
çok üstünde olması, bölgenin eğitim açısından önemli gelişmeler kaydettiğini gös-
termektedir.  

Bölge, ilkokulların fiziksel mekân ve öğrenci sayıları ile kıyaslandığında, orta öğ-
retim kurumları açısından ise geri durumdadır. Özellikle lise düzeyi eğitim birçok 
ilde, dönemin çoğunda tek bir okulda yürütülmüştür.  
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3.2. Ortaokullar 
 

Tablo 3. 1. Ortaokul Sayıları15 
 1945-46 1950-51 1954-55 1960-61 1965-66 1970-71 
Adıyaman - 2 3 3 5 7 
Ağrı 1 2 3 6 7 8 
Bingöl - 2 2 4 5 5 
Bitlis 1 3 3 4 4 6 
Diyarbakır 1 4 6 8 11 13 
Elazığ 1 3 4 8 9 8 
Hakkâri 1 1 1 1 2 6 
Kars 4 5 9 10 15 15 
Malatya 2 4 6 8 12 10 
Mardin 1 4 6 7 7 12 
Muş 1 2 2 4 4 4 
Siirt 1 2 3 5 5 11 
Tunceli - 3 7 8 8 8 
Urfa 1 3 4 7 10 9 
Van 1 2 4 5 6 8 
Toplam  16 42 63 88 110 130 

 
1945 yılında çoğu şehirde ortaokul olmadığı olan da az sayıda olduğu için, 

1970’deki veriler baz etkisi ile istatistiki olarak çok yüksek çıkmaktadır. On beş ilde 
1945’te 16 ortaokul varken 1970’de bu sayı 130’a çıkmıştır. Artış kendi içinde % 
712’dir.  

1940 ve ellilerdeki istatistiklerde ortaokul sayıları, ‘okul şube sayıları’ şeklinde 
verilmiştir. Bölge illerinin bazılarında, şube kısmı da boş bırakılmış sadece öğrenci 
sayıları verilmiştir. Cetvellerdeki okulların tek tek sayılması suretiyle on beş ilde 
1945’te toplam 16, 1950’de 42 ortaokul bulunduğu tespit edilmiş ama bu okullarda 
toplamda kaç şube olduğu net olarak tespit edilememiştir. 1960’lardan itibaren ise 
istatistiklerde artık şube sayısı değil, doğrudan okul sayısı verilmektedir.  

1945-46 sezonunda ülke genelindeki ortaokul sayısı 252 olup bölgedeki 16 oku-
lun toplam içindeki oranı yüzde 6.3’tür. 1970-71 sezonunda ülke genelinde 1.842 
ortaokul varken, bölgedeki 130 okulun toplama oranı yüzde 7 civarındadır. On beş 
il nüfusunun genele oranı (14.4) ile okul sayılarının genele oranı arasındaki fark 
yirmi beş yıllık zaman zarfında, ilkokulların aksine, kapanmamıştır. Bu da ilkokul 
sonrası eğitim konusunda merkezi hükümetlerin ilkokullar düzeyindeki gibi bir ka-
rarlılık göstermedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

  
  

 
15 “Diyarbakır Lisesi”, “Siverek Lisesi” gibi liselere bağlı ortaokullar istatistikler de "bağlı 
ortaokullar” olarak, diğer ortaokullardan ayrı gösterilmişlerdir. Bu tür okullar da, her bir 
ilde bağlı oldukları liselerden bağımsız olarak hesaplanmış ve “ortaokullar kategorisine" 
eklenmişlerdir.  
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Tablo 3. 2. Ortaokul Öğrenci Sayıları 
 1945-46 1950-51 1954-55 1960-61 1965-66 1970-71 
Adıyaman - 150 246 810 1.439 3.325 
Ağrı 214 181 245 751 1.457 3.404 
Bingöl - 95 108 502 698 1.805 
Bitlis 202 192 241 599 873 2.009 
Diyarbakır 426 641 916 2.417 4.095 6.625 
Elazığ 501 645 1.204 3.112 5.109 10.090 
Hakkâri 53 27 51 81 128 544 
Kars 766 701 1369 4.785 6.783 13.513 
Malatya 578 763 1535 3.835 6.180 12.380 
Mardin 369 377 484 1.316 1.905 4.304 
Muş 154 164 85 636 1.316 2.176 
Siirt 202 127 223 618 1.570 3.227 
Tunceli - 133 459 1.195 1.907 3.950 
Urfa 209 482 646 1.947 2.705 5.441 
Van 186 235 322 1.132 1.086 2.820 
Toplam 3.860 4.913 8.134 23.736 37.251 75.613 

 
1945-46 eğitim yılında ülke genelindeki ortaokul öğrenci sayısı 65.608 olup on 

beş ildeki öğrencilerin toplam içindeki oranı % 5.9’dur. Bu oran 5.7 olan ilkokul 
öğrencilerinin oranı ile aşağı yukarı aynıdır. Her iki rakam da nüfusun toplama oranı 
olan yüzde 13’ün bir hayli altındadır. 1960-61 sezonunda ülke genelindeki ortaokul 
öğrenci sayısı 291.266 olup bölgedeki öğrenci sayısının toplam içindeki oranı yüzde 
8.1’e yükselmiştir. 1970-71 sezonunda ülke genelindeki ortaokul öğrenci sayısı 
783.471’e, bölgedeki öğrenci sayısının toplam içindeki oranı da % 9.6’ya yükselmiş-
tir. Aynı yıl okulların genele oranı ise % 7’dir. Okulların fiziksel mekan olarak ora-
nından daha fazla öğrenci olması ortaokullarda eğitimin ülke geneline göre daha 
kalabalık sınıflarda sürdürüldüğünü göstermektedir. Özetle yirmi beş yılın sonunda 
bölgedeki öğrenci sayısı kendi içinde yirmi kat artmış olsa da, nüfusun Türkiye ge-
neli içindeki oranı ile (14.4) arasındaki fark kapanmamıştır.  

İlkokullardaki gelişmelerin ortaokul düzeyinde görülmemiş olmasının iki sebebi 
olabilir. Ya bölgede ilkokul sonrası eğitim, bilinçli hükümet politikaları ile geri bıra-
kılmıştır ya da hükümetler, bölgeyi geri bırakmak kaygısı ile olmasa da, ilgilerini ül-
kenin diğer bölgelerine daha çok kaydırmışlardır. Hangi seçenek geçerli olsa da böl-
gedeki öğrencilerin ilkokul sonrası eğitime devam ihtimali ülkenin genel ortalama-
sının gerisinde kalmıştır. Öte yandan öğrenci sayısının bölgenin kendi içindeki kı-
yaslanması ile yirmi kat artmış olması ise milliyetçi propagandaya açık kitlenin mik-
tarında muazzam bir artış olduğu şeklinde yorumlanabilir. O günün şartlarında or-
taokul öğrencilerinin faaliyetlerinin bile üst düzey istihbarat toplantılarına konu ol-
duğuna önceden değinilmiştir.  
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3.3. Liseler 
 
1940 ve ellilerdeki istatistiklerde, liseler de şube sayıları üzerinden verilmiş olup, her 
bir ildeki okulların ayrı ayrı sayılması ile ilgili tablo oluşturulmuştur. 1945-46 eğitim 
sezonunda ülke genelinde 83 lise bulunurken on beş ilin sadece dördünde birer adet 
(4 lise, %4.8) lise bulunmaktadır. Yaklaşık yüzde beşlik bu oran, ilk ve ortaokullarla 
kıyaslandığında eğitim alanındaki en düşük orandır.  

Bölgedeki lise sayısında esas artış 1955 yılından sonra olacaktır. 1960’ta ikisi Di-
yarbakır’da16 olmak üzere on beş ildeki lise sayısı 16’ya, 1970’te ise 44’e çıkmıştır. 
1960’ta liselerin ülke geneli içindeki oranı (1622 şube içinde 113 şube) % 7 civarına, 
1970’te ise (518 lise içinde 44) % 8.5’a çıkmıştır. Liselerin ülke geneli içindeki oranı 
iki kat kadar artış göstermişse de hâlâ oran, aynı yıldaki bölge nüfusunun Türkiye 
nüfusuna oranının (14.4) hayli altındadır.  

 
Tablo 4. 1. Lise Sayıları 

 1945-46 1950-51 1954-55 1960-61 1965-66 1970-71 
Adıyaman - - - 1 (6ş) 1 3 
Ağrı - - 1 1 (6ş) 1 2 
Bingöl - - - 1(3ş) 1 1 
Bitlis - - 1 1(6ş) 1 3 
Diyarbakır 1 1 (7 şb) 1 2(12ş) 2 4 
Elazığ 1 1 (7 şb) 1 1(13ş) 1 3 
Hakkâri - - - 1(3ş) 1 1 
Kars 1 1 (6 şb) 1 1(12ş) 1 6 
Malatya 1 1 (6 şb) 1 1(15ş) 2 5 
Mardin - - 1 1(8ş) 1 4 
Muş - - - 1(5ş) 1 2 
Siirt - - 1 1(5ş) 1 2 
Tunceli - - - 1(5ş) 1 1 
Urfa - 1 (4 şb) 1 1(8ş) 2 5 
Van - 1 (4 şb) 1 1(6ş) 1 2 
Toplam 4 6(34şb) 9 16(113) 18 44 

 
1945-46 eğitim yılında ülke genelinde 25.515 lise öğrencisi bulunmaktadır ve 

lisesi bulunan dört ildeki öğrencilerin toplam içindeki oranı % 11.3 gibi, şu ana ka-
darki verilerle uyumsuz olarak, oldukça yüksek bir rakama ulaşmaktadır. Ama 
1950’de bu oran % 5.1’e düşerek diğer istatistiklerle daha uyumlu hale gelmiştir. 
1950 öncesinde öğrenci sayıları o kadar fazladır ki, 1954-55 senesinde bile, okul 

 
16 1956 yılında Maarif Koleji ismiyle açılmış olan Diyarbakır Anadolu Lisesi kentteki ikinci 
lise olarak tabloya eklenmiştir. Bu okulun 1960-61 eğitim yılına kadar, sadece orta kısmı 
bulunmaktadır. Bu öğrencilerin liseye geçmesi 60-61 sezonunda olacaktır. Bu nedenle Di-
yarbakır’da ikinci lise ilk defa 60-61 verisinde gösterilmiştir. 
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sayısı iki kat artmış olduğu halde, toplam öğrenci sayısı hâlâ 1945 verilerinin geri-
sinde görülmektedir. 1960-61 sezonunda ise ülke genelindeki lise öğrencisi sayısı 
75.632 olup bölgedeki öğrenci sayısının toplama oranı % 5 iken, 1970-71 sezo-
nunda ise ülke genelindeki 244.569 öğrenci içinde on beş ildeki öğrencilerin oranı 
önemli bir sıçrama yaparak % 9.2’ye çıkmıştır.  

 
Tablo 4. 2. Lise Öğrenci Sayıları 

 1945-46 1950-51 1954-55 1959-60 1965-66 1970-71 
Adıyaman - - - 195 271 738 
Ağrı - - 53 147 280 755 
Bingöl - - - 102 163 315 
Bitlis - - 72 136 140 569 
Diyarbakır 810 217 365 519 1.007 2.322 
Elazığ 808 227 458 614 1.718 3.766 
Hakkâri - - - 58 35 99 
Kars 568 209 248 632 1.531 3.907 
Malatya  705 261 429 735 1.505 3.736 
Mardin - - 177 263 380 1.427 
Muş - - - 138 276 372 
Siirt - - 133 137 257 1.014 
Tunceli - - - 191 187 494 
Urfa - 94 207 414 648 1.953 
Van - 124 149 191 358 1.079 
Toplam 2891 1132 2291 4472 8756 22546 

 
1949 ve 1950 yıllarında öğrenci sayılarındaki yüksek düşüşün sebebinin anlaşıl-

ması için istatistikler incelenerek, kapatılan okullar olup olmadığı anlaşılmaya çalı-
şılmış ama kapatılmış bir okul tespit edilememiştir. 1949 ve 50’deki öğrenci sayısın-
daki azalma belki de okulların öğrenci yükünün azaltılmış olmasından kaynaklan-
maktadır. Ama öğrencilerin gönderileceği yeni bir okul da açılmamış olduğuna göre 
‘bu öğrencilerin hepsi okulu mu bırakmıştır veya okuldan mı atılmışlardır?’ sorusu akla gelmiş 
ve bunun için de okuldan ayrılma ile ilgili istatistiklere bakılmıştır. 1949-50 cetveline 
göre Diyarbakır Lisesi’nden 224, Elazığ Lisesi’nden 111, Urfa Lisesi’nden 63 ve 
Van Lisesi’nden 31 kişi olmak üzere toplamda 429 kişi okullarından ayrılmışlardır.  

Resmi gerekçelere bakıldığında “tasdikname almak suretiyle” ayrılmak birinci 
sırada gelmekte, onu “devamsızlıktan kaydının silinmesi” takip etmektedir. Örne-
ğin Diyarbakır’daki 224 kişinin 152’sinin kaydı tasdikname nedeniyle silinmiştir. 
Toplamdaki 429 kişi içinde tasdikname nedeniyle kaydı silinenlerin sayısı 316’dır. 
Bu da okullarda yapılmış toplu bir temizliğe işaret etmektedir. Bir sonraki sene 
1950-51 istatistiklerinde ise Diyarbakır Lisesi’nden kimse ayrılmamış, Elazığ Li-
sesi’nden 9, Van Lisesi’nden ise 10 kişi ayrılmıştır. Urfa Lisesi’nden kimse ayrılma-
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dığı gibi üç yeni katılım olmuştur. Yine de “ayrılma” kategorisi tek başına 1700 ki-
şilik azalmayı açıklayamamaktadır. Her dört ilde de bu büyük düşüşün sebebi ile 
ilgili başka bir somut bilgiye ulaşılamamıştır.  

Özetle 1945’te 15 ilin sadece 4’ünde birer adet lise varken 1970’te artık tüm 
illerde en az bir adet lise vardır ve toplam lise sayısı 44’e çıkmıştır. Bunlardan biri 
özel, biri akşam lisesi, biri de kolej olup geri kalanlar resmi liselerdir. Aynı dönemde 
öğrenci sayısı da 2.891’den, 22.546’ya çıkmış, her iki kalemde de yaklaşık onar kat 
artış görülmüştür. Ama Türkiye genelindeki artışla kıyaslandığında -aynen ortaokul-
larda olduğu gibi- lise öğrencileri düzeyinde de bölgede bariz bir geri kalma göze 
çarpmaktadır. 

Bu durum Fevzi Çakmak’ın genelkurmay başkanıyken (1922-1944) söylediği 
ifade edilen,  bölgenin bilinçli olarak geri bırakılması gerektiği yönündeki görüşle-
riyle uyumlu görünmektedir: “Mesela; Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanıyken (1922-
44) sınırlara yakın yerlere fabrika yapmayın, ben onları müdafaa edemem diyor. Bir de şunu 
ekliyor: "Biz bu Kürtlerin okumamışlarıyla baş edemiyoruz, bir de onları okutursanız nasıl başa 
çıkacağız?" ” Heper, bu görüşün devlet politikası olmadığını belirtmektedir.17 Nite-
kim, daha önce aktarıldığı üzere, Kürtlerle ilgili birçok resmi raporda da bölgede 
hızla okullaşma önerilmektedir (Akekmekçi ve Pervan, 2010). İlkokullaşma verileri 
de bilinçli bir geri bırakmayı desteklememektedir. Ama “okumuş adam” kategori-
sinin orta öğretim ve üstünü kapsadığı düşünüldüğünde bu kategorideki istatistik-
ler, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, bu kategoride bir geri kalma veya bırakılma 
haline işaret etmektedir. 

 
Sonuç 

 
Yetmişli yıllarda bazı örgütlerin üyeleri, duruşmalarda mahkeme heyeti tarafından 
kimlik tespiti yapılırken sorulan “mesleğiniz ne?” sorusuna “profesyonel devrimci”18şek-
linde cevap vermekteydiler. İçinde bulunduğu devletin sistemini değiştirmeyi he-
defleyen herhangi bir siyasal fikrin veya hareketin, mücadelesini taşıyacak çok sayıda 
‘profesyonel devrimci’ye ihtiyacı vardır. Siyasi-sosyal hareketlerin ‘görünür’ olmaları 

 
17 Metin Heper’le röportaj. Ezgi Başaran, "Devlet Kürtleri ne asimile etti, ne inkár etti sa-
dece bilinçli olarak göz ardı etti", Hürriyet, 12 Ekim 2008, https://www.hurriyet.com.tr/ke-
lebek/devlet-kurtleri-ne-asimile-etti-ne-ink-r-etti-sadece-bilincli-olarak-goz-ardi-etti-
10094707 Erişim: 15 Mayıs 2021. 
18 “Profesyonel devrimci olmak, hayattaki varoluşun bütünüyle devrimciliğe adandığı, onun dışın-
daki her tür ilgi ve kaygıyla ilişkinin kesildiği anlamına gelirdi. Bu tavırda, yüce ruhanî yöneliş 
karşısında anlamsız ve değersiz duruma düşen dünyevîliği reddediş, kesin bir iman ve inanç hali ile 
“kendisini yargılayanlar” dahil dışarıdaki herkese karşı “bu en zor durumda dahi” ispatı vücut 
yapma kastı vardı.” Naci Bostancı, “Devrimci Tahayyülün Arkasındaki”, Muhafazakâr Dü-
şünce Dergisi, Devrim-1, Yıl: 3 Sayı: 11, Kış 2007, s.99-106, s.100. 
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davalarına inanan ve her türlü fedakârlığı yapmaya hazır fertlerin niceliği ile doğru-
dan bağlantılıdır. Herhangi bir ülkünün taşıyıcılarının sayısı, ilgili davayı taşımak 
veya en azından görünür bir şekilde sürdürebilmek için gerekenden daha azına 
inerse o dava da kadrolarındaki erimeyi müteakiben sessizliğe bürünecektir. Fearon 
ve Laitin, isyan ve iç savaşlar üzerine yaptıkları çalışmalarında, isyan başlatmak için 
gerekli asgari rakamı, 500 ile 2.000 arası genç erkek olarak hesaplamışlardır.19 Collier 
ve Hoeffler de, 161 ülkedeki çatışmalar üzerine yaptıkları çalışmalarında, isyancıla-
rın ortalama 500 ile 5000 arasında üyeleri olduğunu tespit etmişlerdir (Collier ve 
Hoeffler, 2000, s.3). Kürt örgütlerine baktığımızda da 1958 yılında 500 peşmergesi 
bulunan Irak KDP, bu sayıyı Irak Kralına karşı ‘isyan başlatmak’ için yeterli gör-
müştü (Kutschera, 2013, s.238-239). Ağrı isyanı lideri olan İhsan Nuri Paşa da is-
yanı esnasında eğer elinde “500 Kürt savaşçısı” olsaydı akıbetin farklı olacağını söyle-
mektedir.20 

Çalışmanın “giriş” bölümüne de alınabilecek bu değerlendirmelerin “sonuç” 
kısmına alınmasının amacı şudur ki, yirmi-otuzlu yıllardaki isyanları bastırılmış ve 
“profesyonel kadroları” eritilmiş (öldürülmüş, hapsedilmiş, sürgün edilmiş, ülke dı-
şına kaçmış vs.) olan Kürt milliyetçilerinin yeniden hareketlenebilmelerine imkân 
verecek “sayılar”a ancak altmışların ortalarından sonra ulaşabilmiş olduklarına dik-
kat çekmektir. Hem şehirleşme hem de eğitim verileri kentlerde yetişen yeni bir 
Kürt nesline işaret etmektedir. Öğrenci sayılarındaki on binlerce kişilik artışların, 
ulusal ve uluslararası siyasi iklimin de elvermesi ile kırk ve ellilerde sayıları herhangi 
bir örgütsel faaliyete imkân vermeyecek kadar azalmış olan Kürt milliyetçilerine 
yeni kadrolar sağladığı kanaatine ulaşılmıştır. 

 
19 “Eğer ki, doğru çevresel koşullar altında, sadece 500 ile 2000 arasında faal gerilla, uzun-vadeli, 
yıkıcı bir iç savaşı sürdürebiliyorlarsa böylesi durumlarda ilgili grup içindeki baskı görmüşlük, hor-
lanmışlık duygusunun yaygınlık düzeyi de o kadar önemli olmayabilir. Burada önemli olan aktif 
isyancıların hükümet güçlerinden saklanıp saklanamadığı ve ekonomik koşulların isyancıların ha-
yatını 500 ile 2000 arasında genç erkeğe çekici kılacak kadar kötü olup olmadığıdır. Baskı görme, 
zulme maruz kalma duygusu aktif olmayan isyancıların, faal olanları saklamaları konusunda is-
yana yardımcı olabilir.” (Fearon ve Laitin, 2003, s.88). 
20 İhsan Nuri Paşa, kitabının ‘sonsöz’ünde Ağrı Dağı isyancıları ile ilgili yerli ve yabancı 
basında çıkan haberleri değerlendirirken “Ben hiçbir yerde Ağrı savaşçılarının sayılarını yaz-
mamış ve belirtmemiştim… Bu kahramanların sayısını çok abartmışlar… bu gazeteye göre, (The 
Times) binlerce Kürt silahlı savaşçısı Ağrı’ya yerleşmiş ve burayı tutmuşlar. Fakat değil bin, eğer 
yalnız 500 Kürt savaşçısı bu çatışmalarda bulunmuş olsaydı savaşın neticesi de başka olurdu. Ben 
burada Türk askerlerinin zayıflığını ve beceriksizliğini belirtmek istemiyorum ama ben kendim 
Türk ordusunda görev yapmış, Arnavutluk, Rus, Yemen, Gürcü ve Ermenistan savaşlarına katıl-
mışım, meslektaşım olan Türk subaylarının ve askerlerinin başarılarına da şahit olmuşumdur. Fa-
kat buna rağmen Ağrı ispatlamıştır ki onlar hiçbir zaman Kürt savaşçılarının önüne geçemezler.” 
(İhsan Nuri Paşa, 1992, s.112.) 
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Çalışmanın ulaştığı ikinci sonuç ise “profesyonel devrimci” olarak nitelenebile-
cek az sayıdaki Kürt milliyetçisinin propaganda faaliyetleri ile “davalarına” kazan-
dırdıkları gençlerden çok daha fazlasının “ötekileştirici” olarak tanımlanabilecek tu-
tum ve davranışlar nedeniyle Kürt milliyetçiliğine yönelmiş olduklarıdır. Göçle ge-
len bu yeni neslin bir kısmı, geldikleri şehirlerde ve de özellikle okullarda karşılaş-
tıkları; Kürt kimlikleri nedeniyle hor görülme, dışlanma, dayak yeme gibi “ötekileş-
tirici” tutum ve davranışlardan dolayı tepkisel olarak kendi kimliklerine daha çok 
yönelmişlerdir. Ulusal ve uluslararası siyasi iklimin de etnisite/kimlik temelli hare-
ketlerin arttığı bir dönemden geçiyor olması da bu tepkiselliğin daha örgütlü siyasal 
sonuçlar doğurmasını kolaylaştırmıştır. 

Çalışmanın ulaştığı son sonuç hükümetlerin, on beş ilde ilkokul düzeyinde okul-
laşmaya gösterdikleri özeni, orta öğretim düzeyinde göstermemiş olduklarıdır. Orta 
öğretim düzeyindeki okullaşma ilkokul düzeyindekinin gerisinde kalmıştır.  
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Türk Sinemasında Urfa ve Urfalı İmgesi 
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Öz 
 

Türk sinemasında konu ve konuya uygun bir mekân bulma problemi tüm zamanlarda kendini 
hissettirmiştir. Türkiye’deki diğer Anadolu şehirlerine kıyasla Urfa, Türk sinema kültürünün 
oluşum dönemlerinden itibaren hem konu hem de mekân bakımından film yönetmenlerinin 
gözde şehirlerinden biri olarak ön plana çıkmıştır. Şehrin otantik yapısı, tarihi mimarisi ve dinî 
mekânları yanında köklerini geçmişten alan zengin folklorik unsurları (giyim-kuşam, yemek 
kültürü), diğer şehirlere kıyasla daha fazla dikkat çeken konuşma ağzı, değişime direnen 
olumlu/olumsuz geleneksel uygulamaları, sınır bölgesine yerleşen coğrafi pozisyonu gibi fak-
törler çoğu zaman bir mekân krizi içerisine giren Türk rejisörleri için Urfa’yı cazip bir seçenek 
haline getirmiştir. Bu makalede erken dönemlerden itibaren Türk sinemasında konu/mekân 
bağlamında önemli bir boşluğu dolduran Urfa şehrinin Yeşilçam’da çokça tercih edilmesinin 
sebepleri analiz edilecek, ayrıca beyaz perdeden yansıyan Urfalı profilinin gerçeklik değeri üze-
rine çıkarımlar yapılacaktır.  
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Giriş 
 

arihi Mezopotamya bölgesinin en eski ve önemli şehirlerinden biri olan 
Urfa’nın Türk sinema tarihinde konu/içerik bağlamındaki yeri hakkında 
değerlendirmeler yapmadan evvel şehrin film senaryolarına önemli ölçüde 

ilham kaynağı olan coğrafi pozisyonu ve tarihi hakkında kısaca bilgi vermek doğru 
olur. MÖ. 10 bin yılına tarihlenen Göbeklitepe yerleşimi vesilesiyle dünya üzerin-
deki en eski şehirlerden biri olduğu tescil edilen Urfa, antik çağlardan günümüze 
sadece siyasi alanda değil, sosyo-ekonomik, mimari ve kültürel açılardan da köklü 
geçmişe sahiptir. Anadolu, Irak ve Suriye hattını birbirine bağlayan bir coğrafya 
üzerinde kurulmuş olan şehir, MÖ. I. binden başlayarak Asur, Pers ve Makedonya-
lıların hakimiyetine girmiş, Büyük İskender’in ölümünden sonra sırasıyla Selevkos-
lar, Abgar ve Osrhoene krallıklarının elinde kalmıştır. Erken Orta Çağ’da Edessa 
adıyla Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en güçlü kalelerinden biri olarak tasarla-
nan Urfa kenti, bu dönemde kurulan Süryani akademisi vesilesiyle de imparatorlu-
ğun doğudaki kültür başkentlerinden biri olarak boy göstermiştir (Honigmann-Gö-
yünç, 1986, XIII, s.50-57; Işıltan, 1960, s.1-31; Turan, 2010, c. 38, s.336-341; Hayes, 
2002; Ekinci, 2006; Ekinci-Paydaş, 2008). 

Tarih boyunca Anadolu, Suriye, İran ve Irak arasında seyreden ticari sirkülasyo-
nun önemli duraklarından biri olması, Urfa’nın ticari yönden istikrarlı bir dina-
mizme sahip olmasını sağlamıştır. İslam egemenliğinin bölgede hâkim olmasıyla bu 
kez Doğu ve Batı kültürlerinin sürekli karşı karşıya geldiği merkez şehirlerden biri 
haline gelen Urfa, 7. asır ortalarından 11. yüzyıla kadar bölgedeki yerel Müslüman 
devletler ile Bizans arasında el değiştirmiştir. Urfa, 11. asır sonlarından itibaren yak-
laşık yarım yüzyıl boyunca Haçlıların bölgede kurdukları en stratejik kontluğa ev 
sahipliği yapmıştır. 16. yüzyıl başlarında gerçekleşen ve Mezopotamya, Irak ve Su-
riye ülkelerini tek çatı altında birleştiren Osmanlı egemenliği sonrası politik anlamda 
suskun bir döneme girmesine rağmen mimari, folklorik ve sosyo-kültürel zenginli-
ğini günümüze kadar muhafaza etmiştir. Urfa’nın tarihin ilk yerleşimlerinden biri 
olması, şehirdeki toplumsal yelpazenin çok çeşitliliğini temin etmiş, böylece geç za-
manlara kadar şehir Yahudi, Ermeni, Süryani, Arap, Kürt ve Türk unsurlarının 
uzun yıllar bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biri olmuştur. Köklerini tarihten alan 
bu çok çeşitlilik Urfa’nın ayırıcı özelliklerinden biri olarak ön plana çıkmış, böylece 
şehir bugün Türkiye sınırları içerisinde en dikkat çeken yerleşimlerden biri haline 
gelmiştir. Toplu bilgi için bkz. (Honigmann-Göyünç, 1986, XIII, s.50-57; Işıltan, 
1960, s.32-97; Demirkent, 1994, I-II; Segal, 2002; Turan, 2010, c. 38, s.336-341 vd.). 
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Urfa’nın Filmografik Çehresi 
 
Giuliana Bruno, bir yazısında her şehrin sinematik olamayacağını söyler. Ona göre, 
sine-şehirler doğası ve mimarisi gereği fotojeniktir, hareketli görüntüyü cezbeder ve 
iyi tepki verirler. Sinemayı ilk adımlarından itibaren içinde barındıran bu şehirler 
aynı zamanda ortak bir tarihe de sahiptirler (Bruno, 1997, s.47). Aslında şehirlerin 
sinematik bir yapı arz etmesi çoğu zaman onların iç dinamikleriyle alakalıdır ve bu 
dinamikler her [sinematik] şehir için farklı bir yapı arz eder. Gerek dünya gerekse 
Türk sinema sektöründe genellikle fantastik, ütopik, metropol ya da liman kentleri 
sinematik şehirler olarak ön plana çıkmıştır. Bu hususiyetlerden hiçbirine sahip ol-
madığı halde Urfa bir sine-mekân olarak neden sıklıkla tercih edilmiştir? 

Urfa’nın, beyaz perdede çokça gündeme gelmesinin sebepleri diğer sinemasal 
şehirlerden farklıdır. Her şeyden evvel zengin tarihi mimarisi, kültürel, geleneksel, 
görsel dinamizmi ve çok kültürlü yapısı bu konuda belirleyici olmuştur. Özellikle 
kırsal alandaki doğal yapısı ve halen güçlü bir şekilde yaşatılan gelenek ve görenek-
leriyle Urfa ve yakın çevresi Yeşilçam senaristleri için önemli bir esin kaynağı olur-
ken yönetmenler için eşsiz bir dekor teşkil etmiştir. Şehrin “Peygamberler Şehri” 
olarak ön plana çıkmış olması ve çok sayıda peygamber/evliya makamını barındır-
ması1 gibi etkenler de özellikle dinî içerikli film veya diziler için tercih edilmesini 
sağlamıştır.2  

Filmler için Urfa’nın seçilmesinin bir diğer sebebi, olgunlaşma döneminde Türk 
sinemasını etkisi altına almaya başlayan “toplumsal gerçekçi” yönelim olmalıdır. Be-
yaz perdenin “halkın sesi” olma eğilimi, özellikle çağdışı töresel uygulamalar hak-
kında toplumu bilinçlendirmek ve sosyal mesaj vermek isteyen yapımlar için genel 
olarak doğu, özelde ise Urfa kırsalının tercih edilmesine sebep olmuştur. Bunun 
dışında şehrin sine-mekân olarak görülmesinin sebeplerinden birinin de Türk sine-
masının oluşum evresini yaşadığı dönemde (1960-1980 yılları arası) popüler olan 
Urfalı sanatçılar olduğu söylenebilir. Nitekim bu yıllarda Urfa’da film çeviren bazı 
başrol oyuncularının (Hüseyin Peyda, Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel, İbrahim Tat-
lıses) Urfalı olduğu görülmektedir.3 Bütün bu sebepler bir yana şehrin sinemada bu 

 
1 Şehirde Hz. İbrahim’in doğduğu kabul edilen mağara ile ateş atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl, ayrıca 
Hz. Eyyub’un Sabır Makamı, Şuayb peygamberin yaşadığı kabul edilen Şuayb Şehri gibi peygamber makamları 
dışında Hayat-ı Harranî adıyla bilinen evliyanın türbesi de bulunmaktadır.  
2 Urfa, bu konuda genellikle dizi formatında çekilen kısa metrajlı peygamber/evliya biyografilerini konu alan 
yapımların ana mekânı olmuştur (Bkz. Kurtoğlu, s. 73-78). 
3 Ayrıca Urfalı olmasalar da bazı yönetmen ve oyuncuların Urfa odaklı projelerde sıklıkla yer aldıkları gözlem-
lenir. Yönetmen sıfatıyla Lütfi Ö. Akad ve Yavuz Turgul; oyuncu sıfatıyla Şener Şen, Kamuran Usluer ve Talat 
Bulut gibi sanatçılar bu bağlamda birden fazla projede yer almış olan isimlerdir. 
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kadar popüler olmasının asıl sebebi, konu-mekân arasındaki doğrusal ilişki olmalı-
dır. Esasen Türk sinemasında Urfa içerikli filmlerin içeriğine kabaca bakıldığında 
hepsinin ana temasının şu birkaç başlık altında kümelendiği görülmektedir.4 

 
a. Ağalık Sistemi / Feodalizm 

 
Ağalık düzeni, Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde son dönem 
Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin taşrada önemli ölçüde zayıflamasının 
olumsuz çıktıları olarak günümüze kadar gelmiştir. Batı feodalizminin, farklı coğrafi 
şartlar ölçeğinde kılık değiştirmiş bir şekli olarak tanımlanabilecek bu düzen, geniş 
topraklara ve monarşik zihniyete sahip bir kişinin (ağa) bu toprak mülkiyeti üzerin-
den topraksız köylüyü (maraba) hem yaşam tarzı hem de ekonomik anlamda ken-
disine mecbur kılması süreci olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman aşırı zengin, kuralcı, 
otoriter, asık suratlı, kurnaz, çıkarcı ve gaddar kimliğiyle ön plana çıkarılan ağa ti-
polojisi, Türk filmlerinde töreye ve statükoya karşı haykırışın hedefinde olan “kötü 
adam”dır ve bu sebeple bu tür filmlerde ağa rolünü çoğu zaman kötü rol oyuncuları 
(Hüseyin Peyda, Erol Taş, Bilal İnci, Hayati Hamzaoğlu, Sırrı Elitaş vs.) üstlenmiş-
tir. 

Ağalık sistemi üzerinden feodalizm eleştirisinin Türk sinemasında en popüler 
konulardan biri olduğu dönemde Urfa şehri, bu çarpık düzene göndermelerde bu-
lunan senaryolar için en fazla tercih edilen mekânlardan biri olmuştur. 70’li ve 80’li 
yıllarda Urfa kırsalında yaşamaya devam eden feodal zihniyet, bu içerikteki senar-
yolar için ilham kaynağı olmuş, bu dönemde çevrilen filmlerde Urfa kırsalı, feoda-
lizm eleştirisi yapan birçok senaryonun icra merkezi olmuştur. Bu senaryolarda fe-
odal sistemin başı olarak gösterilen ağalar, kendilerine bağlı köylülerin kusursuz ita-
atini ve töreye sadakatini kıskanç bir hassasiyetle talep etmekte, bunun için güçlü 
yaptırımları koz olarak kullanmakta, hatta düzenlerine karşı çıkanları fail-i meçhul 
suikastlarla öldürtmektedir.5 

Urfa’da çevrilmiş olup ağalık zihniyetine eleştirel göndermelerde bulunan film-
lerden biri Hudutların Kanunu (Ö. Lütfi Akad, 1966) adlı yapımdır. Filmde ağanın 
kontrolsüz mülkiyet ve gücü karşısında yer edinemeyen topraksız köylünün mec-
buren kaçakçılık gibi gayrı meşru bir işe yönelerek hayata tutunmak zorunda kalışı-
nın trajik hikâyesi anlatılır. Aynı şekilde Urfa-İstanbul (O. Nuri Ergün, 1968) filmi de 
-basit bir kaçış hikâyesinden ibaret görünse de- netice itibariyle ağadan ve ağalık 
düzeninden kaçışın öyküsüdür. Diğer filmlerdeki kadar vurgulu bir feodalizm eleş-
tirisi içermese de filmde ağalık düzeninin getirdiği töresel uygulamalar (miras için 

 
4 Metinde Urfa konulu filmlerden en popüler olanları örneklem olarak seçilmiştir. 90’lı yıllardan itibaren dizi 
formatında çekilmiş yapımlar da dahil edildiğinde Urfa’nın sinema sektöründe en çok tercih edilen Anadolu 
şehri olduğu anlaşılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. (Kurtoğlu, 2017). 
5 Kara Çarşaflı Gelin filmindeki ağa karakterine böyle bir rol verilmiştir. 
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beşikteki bebeği öldürmeye kastetme) ve sömürüler üzerinden dolaylı bir eleştiri 
sezilir. Buna benzer göndermelerin yapıldığı Urfa konulu diğer filmler, Kara Çarşaflı 
Gelin (Süreyya Duru, 1975) ile Su (Erdoğan Kar, 1986) adlı yapımlardır. Her iki film de 
feodalizm ve ağalık sistemine karşı keskin mesajlar içeren diyaloglara sahiptir. Kara 
Çarşaflı Gelin filminde gayrı meşru cinayetler işleyen ağa profili (Zülfikar Divani) 
kendi düzenine karşı tehlike olarak gördüğü kişileri ortadan kaldırmayı meşru sayan 
bunun için farklı kişilerin ekonomik çaresizliğini suiistimal eden bir tip olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Su filminde ise gaddar ve kuralcı bir ağanın (Bahri Selin) zul-
müne karşı verilen mücadele anlatılırken özellikle kırsal kesimde daha baskın olan 
“erkek egemen” toplum anlayışı da keskin bir dille eleştirilir. 

Urfa, ağalık sistemine alaycı göndermeler yapan ve güldürürken düşündüren mi-
zah filmlerine de konu/mekân olmuştur. Bu çerçevede Kibar Feyzo (Atıf Yılmaz, 
1976) filmi en dikkate değer örneklerden biridir. Urfa’da çevrilmiş olmasa da film-
içi diyaloglardan anlaşılacağı üzere içerik olarak Urfa kırsalının (Harran) anlatıldığı 
bu film, ağa-toprak-maraba üçgenindeki dengesiz dağılımın sosyo-ekonomik çıktı-
larını sorgulayan bir içeriğe sahiptir. Filmin baş karakteri Feyzo (Kemal Sunal), as-
kerden köyüne döndükten sonra ağanın topraklarında karın tokluğuna çalışan sivri 
dilli ve keskin zekâlı bir marabadır. Köy topraklarının tamamı (köylülerin kendisi 
de dâhil) ağanın tasarrufundadır. Topraksız köylünün çaresizliği, sadece toprağı de-
ğil kendilerini de sahiplenmek isteyen ağanın taciz ve şantajlarıyla artmıştır. Filmde 
bu durumun en temel sebebi olarak yansıtılan ağalık düzeni ironik diyaloglarla eleş-
tirilir ve aynı dönemde büyük şehirde (İstanbul) “kentli bir ağalık düzeni” olarak 
yansıtılan patronaj sistemiyle karşılaştırmalar yapılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışı-
lır. 

Ağalık sistemine trajikomik göndermelerde bulunan Urfa’da çekilmiş filmler 
arasında belki de en başarılısı Züğürt Ağa (Nesli Çölgeçen, 1985) adlı yapımdır. Bu 
filmdeki ağa karakteri, Türk sinemasında zâlim ve gaddar kişiliğiyle ön plana çıkan 
klasik ağa görüntüsünden tamamen farklı olarak duygusal, yardımsever, iyi niyetli, 
komik ve hatta oldukça saftır. Dolayısıyla bu filmdeki ağa profili, Türk sinemasında 
çizilen alışılmış ağa portresinin oldukça dışında bir yerdedir (Esen, 2000, s.121). 
Bununla birlikte bu konuyu işleyen diğer filmler gibi ağalık sistemi ve onun sebep 
olduğu çağdışı uygulamalara ironik göndermelerle dolu bir senaryoya sahiptir. 

Züğürt Ağa filminde, Urfa’da birkaç köyü içine alan geniş topraklarıyla kusursuz 
bir otoriteye sahip olan bir ağanın kuraklık sebebiyle topraklarını yok pahasına satıp 
sermaye yaparak geldiği İstanbul’da beş parasız (züğürt) kalışı, köydeyken emrinde 
çalışan marabalarıyla aynı işleri yapacak kadar çaresiz ve itibarsız kalışının hikâyesi, 
modern toplumlarda “ağalık düzeni”ne yer olmadığı vurgusunu güçlendiren diya-
loglarla sunulmuştur. Dolayısıyla filmin ağalık düzeniyle ilgili verdiği nihaî mesaj, 
kırsal alanda mutlak bir otorite kaynağı olarak kabul edilen ağanın endüstrileşmiş 
yenidünya düzeni içinde hiçbir karşılığının olmadığı yönündedir. Filmde toprak 
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adaletsizliği dışında yine ağalık düzeninin bir çıktısı olarak görülen başlık parası ve 
çok eşlilik gibi geleneksel uygulamalara da güldürü içerikli eleştiriler yapılmıştır. 

Ağalık sistemi eleştirisi içeren bazı filmlerde Urfa kırsalının baskın tarımsal eko-
nomisiyle bağlantılı olarak bölgedeki susuzluk sorununa da vurgu yapılmıştır. Top-
rağın, daha da önemlisi insanların suya olan ihtiyacı, 70’li ve 80’li yıllarda çevrilen 
filmlerde Urfa’nın mekânsal olarak ön plana çıkmasını sağlamıştır. Özellikle bere-
ketli, fakat susuzluk yüzünden işlenemeyen topraklarıyla Harran ilçesi halkın da bu 
konuda hazır bir belleğe sahip olması nedeniyle bu tür filmler için tercih edilen bir 
mekân olmuştur. Doğal olarak kuraklık ve susuzluk temalı filmler, -bölge insanı o 
dönemde zaten bu sorunla mücadele ettiği için- daha gerçekçi bir sunumla aktarı-
labilmiştir. Bu çerçevede Harran’da çevrilen Su filmi,6 bölgedeki ağalık düzenine su 
kıtlığı üzerinden göndermeler yapan bir içeriğe sahiptir. Harran’ı konu alan Kibar 
Feyzo filminde de belli aralıklarla susuzluk sebebiyle toprağın işlenememesi proble-
mine dikkat çekilmiştir. Aynı şekilde doğrudan Harran’da çekilen Züğürt Ağa fil-
minde bölgenin susuzluk ve kuraklık sorunu “yağmur duası” sahneleriyle daha vur-
gulu şekilde işlenmiş, hatta kuraklık sebebiyle ekilip biçilemeyen topraklar, ağa ve 
köylüsünü yeni umut ve arayışlarla İstanbul’a göç etmek zorunda bırakmıştır. 

 
b. Sınır Bölgesi / Kaçakçılık 

 
Urfa’yı Türk sinemasında mekânsal olarak ön plana çıkaran ana özelliklerinden biri 
de sınır bölgesine yerleşen coğrafi pozisyonudur. Urfa şehir kırsalı, bu pozisyonu 
sebebiyle kaçakçılık konulu devlet-köylü çatışmalarının işlendiği filmlere ana mekân 
olmuştur. Dolayısıyla bu tür içeriğe sahip, hayal ürünü olmaktan ziyade coğrafi ko-
numu gereği Suriye ile uzun sınıra sahip olan Urfa’nın somut bir gerçekliğidir. Ka-
çakçılık, o dönemde (60’lı, 70’li ve 80’li yıllar) Urfa sınır boylarına yerleşen köylerin 
realitesi, topraksız, susuz ve çaresiz köylülerin ise alternatif geçim kaynaklarından 
biridir. Dolayısıyla bu senaryoların Urfa ve sınıra komşu ilçelerinde (Suruç, Akça-
kale, Ceylanpınar) icra edilmesi konu-mekân uyumunu sağlamaya yöneliktir. Bu tür 
filmlerde genellikle feodal paylaşımda toprağa sahip olmayan fakir köylü, geçim 
kaygısıyla -bazen ağanın da zorlamasıyla- cazip bir kazanç alanı olan kaçakçılığa yö-
nelir, bu vesileyle çoğu zaman devlet ile karşı karşıya gelir, mayına basarak sakat 
kalır veya kör bir jandarma kurşunu ile son nefesini verir. Aslında ana konu kaçak-

 
6 Filmin esas itibariyle basit ve gerçekçi olmayan bir konu üzerine (sarı sünger yatak) odaklandığı söylenebilir. 
Çalışmak için uzak şehirlere giden Merdan (Talat Bulut) birkaç yıl sonra köyüne dönerken yanında “süngerden 
bir sarı yatak” getirmiştir. Köydeki herkesin dikkatini çeken bu yatak köyün ağası (Bahri Selin) tarafından ısrarla 
talep edilmiştir. Bu arada Merdan köye döndüğünde sevdiği kızın da (Perihan Savaş) yüklü bir başlık parası 
karşılığında ağaya kuma olarak verildiğini öğrenince ağaya ve ağalık düzenine olan nefreti daha da artmış, sarı 
yatağı da vermemekte direnmesi, ağanın Merdan ve ailesine köyün tek su kaynağı olan kuyudan su almalarını 
yasaklamasına neden olmuştur. (Kurtoğlu, 2007, s. 175) 
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çılık etrafında şekillense de bu filmlerin çoğunda ana eleştiri merkezini yine feoda-
lizm oluşturur. Nitekim köylü çok istediği için değil çaresiz kaldığı için sakat kalma 
ve hatta ölme pahasına böylesi gayrı meşru bir geçim kaynağına yönelmektedir. Bu-
nun dışında verilen mesajı daha etkili kılmak için bu tür filmlere çoğu zaman kan 
davası, başlık parası ve töre üçgeninde çıkmaza sürüklenen bir “sevda hikayesi” de 
serpiştirilmiştir. 

Kaçakçılık içerikli bazı filmlere (mesela Hudutların Kanunu) yerleştirilen ayağı to-
pal insan görüntüleri bu faaliyetlerin acı tablosunu özetleme amaçlı görseller olma-
lıdır (Kurtoğlu, 2007, s. 81). Yine bu filmlerde kaçakçılık faaliyeti sırasında jandarma 
kurşunuyla hayatını kaybeden kaçakçı cesedi köy meydanında teşhir edilirken köy-
lülerin -kendi hısım ya da komşuları olmasına rağmen- bu kişiyi tanımadıklarını söy-
lemesi de dikkate değer bir ayrıntıdır. Kara Çarşaflı Gelin filminde böyle bir sahne 
yer alır. Aynı şekilde bölge ağzıyla konuşulan İsyan (Orhan Aksoy, 1979)7 adlı filmde 
de kaçakçılık konusu merkeze alınır ve yine aynı sahneye yer verilir. (Özgüç, 2102, 
s.532). Bölge halkının mevcut belleğinden ayıklanarak senaryoya eklendiği anlaşılan 
bu tür sahneler, kaçakçılığın gayrı meşru bir faaliyet olduğunun bölge insanı tara-
fından da bilindiğini göstermektedir. Köylünün -öz kardeşi dahi olsa- teşhir edilen 
cesedi tanımadığını söylemesi, jandarma/hükümet ile başını belaya sokmama kay-
gısına vurgu yapmak için senaryoya eklenmiş olmalıdır. 

Urfa’da çekilen kaçakçılık içerikli yapımların başında Hudutların Kanunu adlı film 
gelmektedir. Filmde sempatik ve iyi kalpli bir kaçakçı rolü üstlenen Hıdır (Yılmaz 
Güney) üzerinden kaçakçılığın topraksız bölge halkının ekonomik anlamda hayata 
tutunmak adına mecburen giriştiği bir iş olduğu mesajı verilmeye çalışılır.8 Filmi 
içerik-gerçeklik ilişkisi bağlamında değerlendiren yönetmen Lütfi Akad, filmin se-
naryo itibariyle “devlet-fert ilişkilerinin mübalağa edildiği” bir içeriğe sahip oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte çekim vesilesiyle görüştüğü gerçek kaçakçılardan edin-
diği izlenim üzerinden kaçakçının gerçekte devletin alt rütbelileriyle anlaşma halinde 
olduğunu belirtmektedir (Kayalı, 2006, s.137). Bu detay, Urfa konulu filmlerde yö-
netmen ve senaristlerin konu, mekân ve mesaj arasındaki gerçeklik ilişkisini sağlam-
laştırmak için halkın belleğinden istifade ettiklerini göstermesi bakımından değerli-
dir.  

Öncelikli olarak töre, kan davası ve ağalık sistemi eleştirisi gibi vurgulara sahip 
olmasına rağmen Kara Çarşaflı Gelin filminde bazı sahne ve diyaloglar aracılığıyla 
kaçakçılığın topraksız bölge halkı için zaruri yönelimlerden biri olduğu mesajı veril-
miştir. Filmde kan davalıları tarafından rehin alınarak sık sık horlanan ve psikolojik 

 
7 Filmde bir mekân tanımlaması yapılmış olmasa da kadraja giren mimari görseller (Cendere Köprüsü, Şeytan 
Köprüsü, Kahta Kalesi vs.) filmin Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çekildiğine işaret etmektedir. 
8 Filmin kaçakçılık konusu ile ilgili vurgusu, afişte bu tür görsellere yer verilerek güçlendirilmiştir (Bkz. Resim 
1). 
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tacize maruz bırakılan bir kadının (Semra Özdamar), kardeşini de (Menderes Sa-
mancılar) bir kaçakçılık faaliyeti sırasında kaybetmesiyle yaşadığı çaresizlik trajik di-
yaloglarla anlatılmaya çalışılmıştır. Filmde ayrıca kaçakçılık faaliyetlerinin, bölge 
halkı ile devleti sık sık karşı karşıya getirmesinin geri planındaki esas sebebin feoda-
lizmin/ağalık sisteminin olduğu mesajı verilmeye çalışılmıştır. Son olarak yine 
Urfa’nın Harran ilçesinde çevrilen ve çağdışı töresel uygulamalar konusuna odakla-
nan Havar (Hüseyin Peyda, 1980) adlı filmde kaçakçılık konusuna zayıf bir vurgu ya-
pılmıştır ki (Özgüç, 2012, s.530; Kurtoğlu, 2017, s.134) burada da diğer filmlerde 
olduğu gibi başka çaresi olmayan bölge insanının ekonomik kaygılarla bu alana yö-
neldiği mesajı verilmiştir. 

 
c. Göç Konusu 

 
Urfa’nın konu-mekân uyumu bağlamında Türk sinemasını takviye ettiği alanlardan 
biri de göç konulu filmlerdir. Göç içerikli senaryoların -ister doğrudan Urfa’da çe-
kilmiş olsun ister başka bir yerde- özellikle Urfa’dan İstanbul’a göçü konu edinme-
sinin önemli sebeplerinden biri her şeyden evvel iki şehir arasındaki uzaklığa vurgu 
yapmak olmalıdır. Çünkü göç, birbirinden ne kadar uzak bölgeler arasında yapılırsa 
o kadar etkileyici mesajlar verilmiş olacaktır. Urfa ile İstanbul arasına yerleşen yüz-
lerce kilometrelik mesafe, izleyicide göçün sebep olduğu duygusal kopuşları daha 
derinleştirecek, bu vesileyle verilmek istenen mesaj daha gerçekçi bir zemine otur-
tulmuş olacaktır. Bu çerçevede Urfa-İstanbul ve Düğün (Ö. Lütfi Akad, 1973) filmle-
rinin başında verilen Urfa görüntüleri, bu mekânsal uzaklığa vurgu yapmak için kul-
lanılmış olmalıdır. İstanbul ve Urfa arasındaki uzaklık dışında bu iki şehrin birbirin-
den tamamen farklı kaynaklardan beslenen ekonomik üretim gereçleri, yani tarıma 
dayalı ekonomiye karşılık sanayi ve seri üretime dayalı üretim tarzı, ayrıca iki şehir 
arasındaki paradoksal yaşam tarzı gibi etkenler film üzerinden izleyiciye verilen me-
sajı derinleştiren bir değere sahiptir. Dolayısıyla bu filmlerde katı bir şekilde tarımsal 
ekonomiden beslenen Urfa’dan, fabrikasyon ve sanayinin merkezi olan İstanbul’a 
göç “daha müreffeh bir yaşam standardına kavuşmak” amacıyla yapılır ve bu yö-
nüyle bir bakıma feodalizmden kapitalizme geçişi resmeder. Göç eyleminin keyfi-
yetten değil mecburiyetten yapıldığı vurgusu, senaryo içinde belli aralıkla tekrarla-
nan diyaloglarla hissettirilir. Bununla birlikte bu türden senaryolara sahip bütün 
filmlerde göçün sebepleri yalnızca ekonomik kaygılar değildir. Namus cinayeti, 
zorla evlendirilme, miras veya kan davası gibi gerekçeler de Urfa’dan İstanbul’a 
göçmeyi gerektirmiştir. 60’lı yılların sonlarında çekilen Urfa-İstanbul filmi bu tür bir 
içeriğe sahiptir. Filmde Urfa’dan (Harran) İstanbul’a göç ekonomik sebeplerden 
değil, çağdışı bir töre anlayışından kaçışı ifade eder. Bu vesileyle ağalık sisteminin 
“töre” dayatması filmde konu edinilir ve eleştirilir. Bununla birlikte film, içerik ola-
rak göç konulu diğer filmler kadar vurgulu bir feodalizm eleştirisi içermez. Esasen 
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zengin oyuncu kadrosuna rağmen derin diyaloglara sahip olmayan bu filmde Urfa 
sadece İstanbul’a olan mekânsal uzaklığı sebebiyle değer kazanır. 

Kabul etmek gerekir ki öznesi Urfa olan filmlerde göç olgusunun en gerçekçi 
şekliyle işlendiği yapımlar ekonomik gerekçelerle büyük şehirlere göçü konu alan 
filmler olmuştur. Göç edilen şehir, umumiyetle “fırsatlar ve yeni ümitler kenti” ola-
rak tasavvur edilen İstanbul’dur (Adiloğlu, 2001, s.62). Şehirde işsizliğin ve kırsalda 
topraksızlığın tetiklediği çaresizlik duygusuyla o dönemlerde “taşı toprağı altın” me-
taforuyla dillerde yer eden İstanbul’a göçen Urfa insanı, marabalıktan fabrika işçili-
ğine ve mikro ekonomiden makro ekonomiye göç etmektedir. Böylece idealleri uğ-
runa Türkiye’nin en doğusundan en batısına göçmeyi göze alan bu insanlar sadece 
geçim kaynaklarını değil, yaşam tarzlarını da kökten değiştirmeyi göze almakta, ba-
zıları öz değerlerinden koparak yozlaşırken bazıları katı kapitalist sisteme ayak uy-
duramayıp çaresizlikleriyle baş başa kalmaktadır. Urfa’yı konu alan bu tür filmlerin 
en başarılı örneği Düğün adlı yapımdır. Tamamen ekonomik sebeplerle Urfa’dan 
İstanbul’a göç ederek bir bilinmezliğe sürüklenen altı kardeşli bir ailenin burada 
ayakta kalma hikâyesinin anlatıldığı film (Özgüç, 2102, s.399), gerçekçi sahneleri ve 
duygusal diyaloglarıyla çekildiği dönemde taşradan büyük şehirlere yapılan göçün 
trajik sonuçlarına dikkat çeken en başarılı yapımlardan biri olmayı başarmıştır. 

Urfa’dan İstanbul’a göç konusunu işleyen bir başka başarılı yapım olan Züğürt 
Ağa filminde de yine ekonomik sebeplerle gerçekleşen bir göç konusu işlenir. 
Urfa’da iken geniş topraklara sahip, iyi niyetli ve saf görünümlü bir ağanın muhtelif 
vesilelerle köyünü yok pahasına satıp iyi bir sermaye ile zengin olmak için geldiği 
İstanbul’da tutunamaması ve kendi deyimiyle “sıfırı tüketmesi”, bu sebeple Urfa’da 
iken kendi emrinde çalışan marabaları arasında dahi alay konusu olması gibi hadi-
seler duygusal diyaloglarla aktarılmıştır. Final sahnesi itibariyle etkili mesajlar veren 
filmde aynı konuyu işleyen birçok filmde olduğu gibi gelecek planları yapmadan 
İstanbul’a göç etmenin çok parlak bir fikir olmadığı mesajı verilmiştir. 

Urfa’dan İstanbul’a göçün işlendiği filmlerden biri de Eşkıya (Yavuz Turgul, 
1996) adlı yapımdır. Ancak bu filmdeki göç, ekonomik sebeplerden dolayı değil 
kendisine yapılan ihanetin intikamını alma refleksiyle yapılır ve ailevi değil tek kişilik 
bir göçtür. Kendisini jandarmaya ihbar edip 35 yıl hapis yatmasına sebep olan ve 
sevdiği kız (Keje) ile de evlenip onu zorla İstanbul’a götüren Berfo’yu (Kamuran 
Usluer) bulmak için eşkıya Baran’ın (Şener Şen) yaptığı zoraki ve yapayalnız göç, 
filmde bu şekilde sıra dışı bir sebebe dayandırılmıştır. Bununla birlikte nihaî mesaj 
itibariyle kırsal alandan ani kararla yapılan göçlerin metropol şehirlerde bir oldukça 
bariz bir “kültür şokuna” sebep olduğu vurgusu bakımından diğer filmlerle aynı 
noktada buluştuğu söylenebilir. 
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d. Müzik Kültürü (Sıra Geceleri, Türkü/Türkücülük) 
 
Urfa’nın Yeşilçam senaryolarına sıklıkla mevzubahis olduğu konulardan biri de şeh-
rin köklü bir gelenekten beslenen müzik kültürü olmuştur. Kentin çok sayıda güzel 
sesli şarkıcı/türkücü yetiştirmiş olması, (Kurtoğlu, 2017 s.179) özellikle İbrahim 
Tatlıses’in popüler olduğu 80’li yıllarda bu konuya vurgu yapan Urfa temalı filmlerin 
çekilmesine vesile olmuştur.9 Dolayısıyla 80’li yılların ortalarında Urfa ve müzik te-
malı filmlerin artması, Tatlıses’in bu döneme rastlayan hızlı çıkışı ve popülaritesiyle 
doğrudan alakalıdır. Ayrıca bu yıllarda büyük şehirlerde hızlı bir ivme kazanan kent-
leşme olgusu, büyük şehirlerde yaşayan taşralıları kendi iç dinamikleriyle baş başa 
bırakmış, onların “kendilerini kabul ettirme, seslerini duyurma ve özel bir kültür 
oluşturma” isteğiyle arabesk kültür kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
(Kırık, 2014, s.91, 93) Çok geçmeden kendi müzik türünü de üreten bu kültür, taşra 
kökenli kentlilerin bir yaşam ve ifade biçimi haline gelmiştir. Böylece ortaya çıktığı 
dönemde kitlesel bir teveccühle karşılanan arabesk müzik, Tatlıses’in acıklı hikâyesi 
ve yanık sesiyle bu alana yönelmesi sonrası dikkate değer bir popülarite kazanmış, 
böylece Urfa şehri arabesk müzik içerikli senaryolarla daha fazla Yeşilçam günde-
mine gelmeye başlamıştır.  

Aslında 80’ler öncesi dönemde çekilen bazı filmlerde müzik ve Urfa bağlantısı 
vurgulanmıştır. Mesela Adana-Urfa Bankası (Mehmet Dinler, 1976) filmindeki Urfalı 
profili (Öztürk Serengil) elinde sazı ve güzel sesiyle ön plana çıkarılmış biridir. An-
cak yukarıda belirtildiği üzere Tatlıses’in hızlı bir çıkış yaptığı 80’li yıllarda bu ko-
nuya daha doğrudan vurgular yapan senaryolar üretildiği görülmektedir. Bu çerçe-
vede Son Urfalı (Ömer Uğur, 1986) adlı film Tatlıses’in hayat hikâyesi üzerinden10 
güzel sesli, Urfalı bir inşaat işçisi figürünün işlendiği bir yapımdır (Özgüç, 2012, 
s.664). Filmde Şeyhmus’un (Talat Bulut), kendisine rol model aldığı Tatlıses gibi 
keşfedilmek için sergilediği çaba söz konusu edilir. Urfa’nın müzik kültürünü mer-
keze alan bu tür filmler arasında konuyu en başarılı şekilde işleyen ve hikâyesi itiba-
riyle kendi dönemi içerisinde en çok ses getiren film kuşkusuz Muhsin Bey (Yavuz 
Turgul, 1987) adlı yapım olmuştur. Filmde 80’li yıllarda Urfa’dan türkücü olma sev-
dasıyla İstanbul’a gelen saf bir gencin o dönemde popüler hale gelen arabesk yaşam 
tarzı ve pavyon kültürü içinde yitirilişinin acıklı hikâyesi aktarılır. Filmde Urfalı ka-
rakterini canlandıran Ali Nazik’in (Uğur Yücel) kendine rol model aldığı isim de 
yine Tatlıses’tir. Ali Nazik’e göre, “Urfalılar güzel seslidir ve kendisi de kaliteli se-
siyle bir gün mutlaka keşfedilecektir” Buna karşılık arabesk müziği, bir tür “toplum-

 
9 Tatlıses’in kendisi de hem yönetmen hem oyuncu sıfatıyla Urfa temalı birçok filmin içinde yer almıştır. Detay 
için bkz. (Kurtoğlu, 2017). 
10 Filmin afişi üzerinde filmin adının yanında “İbo’nun Hayatı” şeklinde açıklayıcı bir ibare bulunur (Bkz. Resim 
10). 
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sal yozlaşma”, “gürültü kirliliği” ve “öz değerlerden kopuşun çıktısı” olarak algıla-
yan Muhsin Bey’in (Şener Şen), Ali Nazik’ten tamamen farklı müzik dünyasında 
kesişen tek nokta Urfa türküleridir ki bin bir güçlükle çıkarılan kaset de bu isim ve 
içerikle piyasaya sürülür. 

Urfa’da, yaşatılan bir gelenek olarak her hafta muntazaman düzenlenen sıra ge-
cesi kültürü ve bu gecelerde icra edilen müzik de muhtelif filmlerde senaryolara 
dahil edilmiştir. Aslında sanıldığı gibi salt bir müzik organizasyonu değil aynı za-
manda bir sohbet meclisi olan bu etkinliklerde söylenen türküler, okunan gazel ve 
hoyratlar Urfa’daki müzik kültürünün canlı kalmasına ve güzel sesli insanların keş-
fedilmesine vesile olmuş, bu yönüyle de Urfa temalı filmlerde sıra dışı görseller ola-
rak izleyiciye servis edilmiştir. Bu çerçevede mesela Muhsin Bey filmindeki Ali Nazik 
karakteri -tıpkı Tatlıses gibi- sıra gecelerinde icra edilen müzik geleneği vesilesiyle 
ön plana çıkmış bir tip olarak yansıtılmıştır. Ayrıca hem Züğürt Ağa filminde hem 
de Eşkıya filminde bu geleneğin icrası türlü görsellerle temsil edilmiştir. 

Urfa türküleri, Urfa içerikli filmlerde bazen doğrudan bazen enstrümantal ola-
rak yer alır. Bunlar genellikle filmin hikâyesini takviye eden melodilerdir. Mesela 
Düğün filminde İstanbul’a göçen ailenin gecekondu görseli yansıtılırken geri planda 
Urfa yöresine ait “Kardaş kalk gidelim Urfa’ya doğru” türküsü fon olarak kullanılır 
ve böylece filmde verilen mesaj daha duygusal bir boyuta taşınır. Aynı şekilde Muh-
sin Bey filminde Ali Nazik, Beyoğlu’nun köhne bir binasının çatı katında şafak sö-
kerken okuduğu “Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar” adlı türküyle yüreklere dokunur 
ve filmdeki konu-rol-malzeme arasındaki gerçeklik ilişkisi bu şekilde güçlendirilmiş 
olur. Aynı türkü bu kez enstrümantal haliyle Eşkıya adlı filmde Baran’ın (Şener Şen) 
köyüne dönüşü sahnesinde kullanılarak içerik/mekân ilişkisi fonetik unsurlarla tak-
viye edilir. Urfa müziği ile senaryolarda aktarılan acıklı hikâyeler bu şekilde bir araya 
geldiğinde filmlerin bazı sahnelerinin kendiliğinden bir melodrama dönüştüğü gö-
rülür. 

e. Töre (Kan Davası, Namus Cinayeti, Poligami, Başlık Parası) 
 
Urfa konulu filmlerde ağalık sistemi ile birlikte eleştirilen konulardan biri töre olgu-
sudur. Esasen Türk sinemasında töre konulu bütün filmlerde bu iki kavramın (ağa-
lık sistemi ve töre) çoğu zaman birbirinden beslendiği imajı verilmiştir. Bu çerçe-
vede kan davası, namus cinayeti, berdel, başlık parası, çokevlilik, leviratus11 gibi çağ-
dışı uygulamalar töre çatısı altında işlenmiş ve beyaz perdenin konu olarak en fazla 
beslendiği mecralardan biri olmuştur. Aslında töre ve bu ad altında sürdürülen ge-
lenekler, sadece Urfa’nın değil Türkiye’nin doğusunun “hastalıklı uygulamaları” ola-
rak Türk sinemasında sıkça işlenen/eleştirilen konulardan olmuştur. Bununla bir-
likte bu içerikteki senaryolar için ağırlıklı olarak Urfa ve kırsalı tercih edilmiştir.  

 
11 Ölen erkek kardeşin dul kalan eşiyle evlenme uygulaması 
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Urfa’da çekilmiş olup feodalizm eleştirisi içeren birçok filmde kan davası ve na-
mus cinayeti en popüler konulardan biri olmuştur. Aynı şekilde bu filmlerde en çok 
işlenen konulardan biri de başlık parasıdır. Düğün filminde Urfa’dan İstanbul’a gö-
çerek gelen aile, iki kız kardeşin -rızalarına muhalif olarak- evlendirilmesiyle elde 
ettikleri başlık parasıyla tutunmaya çalışır. Özellikle Kibar Feyzo filmi, bu konunun 
kara mizaha dönüştüğü yapımlardan biridir. Filmde başlık parasını denkleştirmek 
için defalarca büyük şehre giden Feyzo (Kemal Sunal), buna rağmen bu parayı öde-
yememiş, İstanbul’da öğrendiği işçi/emekçi sloganlarını köyüne taşıyarak töre adı 
altında köylüyü fakirleştiren başlık zihniyetine karşı koymak için onları örgütlemeye 
çalışmış, hatta bu vesileyle katı geleneğin savunucusu konumundaki köy ağasının 
(Şener Şen) katili olmuştur. Keza Züğürt Ağa filminde bazı diyaloglar bu konuya 
ayrılmış, başlık parasının bölge kırsalının bir gerçekliği olduğu mizahi bir dille anla-
tılmıştır. 

Türk sinemasında poligamiye yapılan göndermeler doğu ve güneydoğuda çeki-
len filmlerde sıkça mevzubahis olmuştur. Urfa’da çevrilen ve özellikle ağalık düze-
ninin işlendiği bazı filmler bu konuya dramatik/mizahi göndermeler yapan içerik-
lere sahiptir. Züğürt Ağa filminde ağanın babası rolünde oynayan kişi (köyün eski 
ağası) oldukça ilerlemiş yaşına rağmen ısrarla beşinci evliliğini yapmak isteyen ve 
neticede yüklü bir başlık parası mukabilinde genç bir kızla (rızası muhalifinde) ev-
lenerek amacına ulaşan bir tiptir. Aynı oyuncu (Bahri Selin), Harran’da çevrilen Su 
filminde de köyün çok eşli ağası rolünü canlandırmış, başlık parası mukabilinde kö-
yün genç ve güzel kızı Pero’yu (Perihan Savaş) üçüncü eş olarak almıştır. 

Evlilik geleneği kapsamında Urfa’da (Harran) çekilmiş sıra dışı içeriğe sahip 
filmlerden biri Ferman (Yücel Uçanoğlu, 1988) adlı filmdir. Leviratus konusunun iş-
lendiği filmde sevdiği kızla evlenmek için başlık parası biriktirmeye uğraşan bir gen-
cin (Berhan Şimşek) Almanya’dan dönen ağabeyinin trafik kazasında aniden haya-
tını kaybetmesi sonucu “töre gereği” onun dul kalan eşiyle (Melike Zobu) evlen-
meye zorlanmasının öyküsü aktarılır. Film, bu çağdışı uygulamaya karşı çıkan genç-
lerin çareyi kaçmakta bulmasıyla son bulur (Kurtoğlu, 2017, s.187). 

 
f. Yöresel Unsurlar (Konuşma Ağzı, Yemek Kültürü, Kıyafet Geleneği) 

 
Urfa şehrinin kendine özgü mahalli unsurları doğu toplumunu merkeze alan film 
senaryolarına sıkça konu olmuştur. Urfa’yı merkeze alan filmlerde daha ziyade kır-
sala yönelik konular işlendiği için bu filmlerde kırsala özgü kıyafetler (poşu, şalvar 
vs.) kullanılmıştır. Kara Çarşaflı Gelin, Kibar Feyzo, Züğürt Ağa, Su ve Eşkıya gibi ya-
pımlarda Urfa kırsalının yöresel giyim gelenekleri kullanılmış, erkeklerde şalvar, 
poşu, fistan ve aba gibi geniş ve rahat giyim tarzları ön plana çıkarken kadınlarda 
bölge kırsalında tercih edilen beli kemerli, allı pullu, rengarenk basma ve fistanlar 
tercih edilmiştir. Özellikle Harran’da çevrilen filmlerde bu giyim geleneği daha çok 
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ön plana çıkarılmıştır. Bazı yapımlarda bu giyim tarzı yöre halkının vazgeçilmez un-
surlarından biri olarak yansıtılmıştır. Mesela Züğürt Ağa filmindeki ağa karakteri (Şe-
ner Şen) İstanbul’a göç ettikten sonra bile bu tarz giyimini bir müddet sürdürmüş, 
bilahare metropol şehir yaşamında bu tarz giyimin yeri olmadığını anlayarak mevcut 
geleneğe ayak uydurmak zorunda kalmıştır. 

Urfa’nın sinemaya, özellikle de mizah içerikli filmlere konu olmasının en önde 
gelen sebeplerinden biri filmlerin güldürü ögesini kuvvetlendiren şehrin mahalli ko-
nuşma ağzıdır. Kurtoğlu’nun da belirttiği gibi (2017, s.125) Urfa ağzının mizaha 
yatkınlığı, senarist ve yönetmenleri bu şehre odaklayan önemli unsurlardan biri ol-
muştur. Farklı mekânlarda işlenen töre ve feodalizm konulu kara mizah içerikli se-
naryolarda dahi Urfa ağzının tercih edilmesinin sebebi bu olmalıdır. Gerek Kibar 
Feyzo gerekse Züğürt Ağa filmlerinin güldürü konusundaki başarısında bu konuşma 
biçiminin rolü yadsınamaz. Bununla birlikte şehri konu alan bazı filmlerde yerel 
konuşma ağzı yerine doğrudan İstanbul Türkçesi tercih edildiği görülür. Bu çerçe-
vede Hudutların Kanunu, Urfa-İstanbul, Düğün, Adana-Urfa Bankası gibi filmlerde di-
yaloglar İstanbul Türkçesiyle verilmiştir. 

Sinema sektöründe Urfa’yı mekân ve profil bakımından öne çıkaran mahalli un-
surlardan biri de şehrin yemek kültürüdür. Urfa’nın bu konudaki zengin geleneği, 
Türk filmlerinde Urfa ve Urfalı profilinin vazgeçilmez aksesuarlarından biri haline 
gelmiştir. Bazı yapımlarda abartılı ögeler12 içerse de Urfa, özellikle isot (kurutulmuş 
acı biber) gibi gıdalar içeren lahmacun ve çiğköftenin anavatanı olarak yansıtılmış, 
bu ayırıcı yönüyle filmlerde kullanılmıştır. Düğün filminde Urfa’dan gelen aile gece-
kondu evlerinin bahçesindeki odun ocağında pişirdiği lahmacun ve içli köfteleri sa-
tarak geçinmeye çalışır. Ayrıca filmin bazı sahnelerine çiğköfte yoğurma geleneği ve 
bu geleneğin Urfa şehrine özgülüğü ile ilgili görseller serpiştirilmiştir. Acı yeme alış-
kanlığı, bazı yapımlarda Urfalılara özgü bir gelenek olarak servis edilmiştir. Mesela 
Muhsin Bey filminde Urfalı karakterin (Ali Nazik) yaptığı çiğköfte İstanbullu Muhsin 
Bey tarafından gereğinden fazla acı bulunur. Aynı şekilde Züğürt Ağa filmindeki ağa, 
çiğköfte yoğurma dışında hiçbir işi doğru dürüst yapamayan bir karakter olarak kar-
şımıza çıkar ve filmin finalinde de bu yegâne becerisi üzerinden İstanbul’da tutun-
mayı başarır. 

Filmlerdeki Urfalı Profilinin Gerçeklik Değeri 
 
Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere Urfa, 60’lı yıllardan itibaren konu ve 
mekân bağlamında sinemanın popüler şehirlerinden biri olmuştur. Peki, Türk film-
lerinde çizilen Urfa tipolojisi ne kadar gerçekçidir? Bu soruyu cevaplamak için film 
içi diyaloglar/görseller ile somut gerçeklik arasında mukayeseler yapmak gerekir. 

 
12 Mesela Adana-Urfa Bankası filmindeki Urfalı profili bir oturuşta onlarca lahmacun yiyen ayran içen bir tip 
olarak sunulur. 
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Ancak bu konuya geçmeden evvel sinematik şehirlerle ilgili önemli bir gerçeğin al-
tını çizmek gerekir. Kurtoğlu’nun belirttiği gibi (2017, s.13-15) sinemasal şehirler 
mekânsal olarak beyazperdeye aktarılmış olsa da gerçekte görünen yalnızca kame-
ranın bakış açısı kadardır. Yani çoğu zaman kadrajın dışında kalan başka ve daha 
büyük bir dünya bulunur. Bu yüzden sinemanın şehirleri genellikle düşsel şehirler-
dir, onları filmlerde görüldüğü gibi kabul etmek yanıltıcı olabilir. 

Urfa’nın, filmlere konu/mekân olmasının ve sinema sektöründe sürekli gün-
demde kalan bir kent olmasının güzelliği yanında bir de yaşadığı bir talihsizlik vardır 
ki o da şehrin sosyal yaşantısının hep kırsalıyla beyaz perdeye aktarılmış olmasıdır 
(Kurtoğlu, 2017, s.16). Özellikle 80’li yıllarda çevrilmiş filmlerde içeriğin genellikle 
Urfa kırsalına odaklanması, sinema izleyicisinin zihninde tüm Urfa’nın, filmlerde 
yansıtıldığı gibi modernizmin en ufak kalıntılarının bile bulunmadığı bir kent olduğu 
izlenimini uyandırmıştır. Aynı şekilde Urfa eksenli filmlerde vurgulu şekilde işlenen 
olumsuz ögeler (ağalık sistemi, başlık parası, leviratus, berdel, poligami, kan davası 
vs.) seyircinin nazarında negatif unsurlar içeren bir Urfa ve Urfalı profilinin oluş-
masına neden olmuştur. Bu durum şehrin, “değişime direnen doğu feodalizmini” 
temsil eden tipik bir Orta Çağ bir şehri gibi algılanmasına yol açmıştır. Filmlerde 
çağdışı bu töresel uygulamalar, bütün doğu bölgesinin kanayan yarası gibi gösteril-
mişse de çoğu zaman kırsal/şehirli ayrımı yapılmadığı için bölge hakkında fazlaca 
bilgi sahibi olmayan Türk izleyicisinin Urfa ile ilgili düz mantık genellemeler yap-
masına vesile olmuştur.  

Urfa içerikli filmlerdeki kadının sunumuyla gerçek Urfalı kadın portresi arasın-
daki ilinti hakkında bir şeyler söylemek gerekirse yukarıda içerikleri anlatılan filmler 
ekseninde birçok yönden (giyim, töresel uygulamalar, yaşam biçimi, günlük rutinler) 
kırsal alandaki kadın figürünün ön plana çıkarıldığı, filmlerin Urfalı şehir kadını hak-
kında bir gerçekliğe yaslanmadığı, daha doğrusu filmler aracılığıyla Urfalı şehir ka-
dınlarının köydekilerle aynileştirildiği söylenebilir. İstanbul içerikli filmlerde kadın 
çoğu zaman idealize edilmiş, hassas ve nazik bir varlık iken (vamp kadın), Urfa’da 
ve genel olarak Doğu ve Güney Doğu’yu konu alan filmlerde çağdışı/ilkel bir varlık 
olarak sunulmuştur. Bu filmlerde kadın, “erkek egemen toplumun” aşağılanan, hor-
lanan başlık parası karşılığında rızası muhalifinde alınıp satılan bir meta’ı gibi yansı-
tılır. Aynı şekilde bazı yapımlarda kız çocuk istenmeyen, değersiz bir varlık gibi gös-
terilmiştir.13 Kırsal alan için bu göstergeler bir dereceye kadar doğru kabul edilse 
bile şehirdeki insan modeli ve yaşam biçimi için de izleyiciyi aynı genellemeyi yap-
mak zorunda bırakması bakımından problemlidir. Aslında bu dönemde Urfa’daki 
şehir kadını yaşam tarzı, günlük rutinleri, giyim ve alışkanlıkları bakımından Ana-
dolu’nun herhangi bir şehrindeki kadın figüründen olağanüstü farklılıklar barındır-
maz. 

 
13 Züğürt Ağa filminde Ağa (Şener Şen), kendisinden harçlık isteyen iki çocuğundan erkek olana para verdikten 
sonra kız çocuğuna şöyle der: “Sen kızsın, sana yok” 
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Filmlerde erkek karakterler ise icra ettikleri role göre bir feodal derebeyi ya da 
daha yoğunluklu olarak serf (maraba, topraksız köylü) profili ile karşımıza çıkar. 
Filmlerin çekildiği dönemde bölgede varlığını sürdüren ağalık düzeni ekseninde de-
ğerlendirildiğinde bunlar gerçekdışı karakterler değildir. Ancak kadın profilinde ol-
duğu gibi erkek rollerde de izleyiciye bu karakterlerin kırsala özgü tiplemeler olduğu 
detayı çoğu senaryoda verilmemiştir. Filmlerdeki erkek karakterlerin çoğu yoksul-
luk, kuraklık ve topraksızlığın belini büktüğü çaresiz tipler olarak karşımıza çıkar. 
Bu sorunların sebep olduğu ekonomik çıkmazın dışında başlık parası, namus cina-
yeti, poligami ve endogami gibi töresel uygulamalara karşı verdikleri mücadele ile 
duygusal kırılmalara sürüklenen karakterlerdir ki bu yönüyle de bölge kırsalının 
problemlerini beyaz perdeye taşımaları bakımından gerçekçi ve başarılı tipler olduk-
ları söylenebilir.  

Başrollerde oynayan Urfalı erkek karakterler çoğu zaman fakir ama cömert, güç-
süz ama mert tipler olarak kodlanmıştır. Mesela Züğürt Ağa sırf bu özellikleri sebe-
biyle İstanbul’daki kapitalist ve oportünist düzene ayak uyduramaz. Keza Eşkıya 
filmindeki Baran karakteri de Urfa’dan İstanbul’a giderken tanıştığı bir gencin ha-
yatını kurtarmak için yıllarca kavuşmayı beklediği kadından bir çırpıda vazgeçebilen, 
hatta bu uğurda uyuşturucu mafyasını karşısına alarak onlarla çatışmayı göze alan 
bir tiptir. Bununla birlikte durum her zaman bu şekilde değildir. Urfa’dan İstanbul’a 
göçü konu alan bazı yapımlarda göçün sebep olduğu kültürlerarası şok kadın ka-
rakterlere kıyasla erkeklere daha derinden yansıtılmıştır. Bu çerçevede Muhsin Bey 
filmindeki Ali Nazik iyi bir örnektir. Bu filmde Ali Nazik’in filmin sonu itibariyle 
Muhsin Bey’in sevdiği kadını (Sevda Hanım) elinden alması genellikle mertlikle öz-
deşleşen doğulu (veya Urfalı) profiliyle bağdaşmaz. Ancak bu final, muhtemelen 
doğudan İstanbul’a göçenlerin değer yargılarından uzaklaşarak bozulduklarını gös-
termek için senaryoya eklenmiştir (Kurtoğlu, 2017, s.179). 

Filmlerin, Urfa ağzını nasıl yansıttığı konusu da tartışılması gereken bir diğer 
husustur. Bu noktada bir iki yapım hariç başarılı olunduğu söylenemez. Kur-
toğlu’nun belirttiği gibi (2017, s.27) kaybolan Urfa ağzı bu filmler üzerinden araştı-
rılsa gerçek Urfalıcayı bulmak imkânsızdır. Urfalı sanatçıların rol aldığı bazı filmler 
dışında bölgedeki gerçek ağız özelliklerini yansıtan yapım yok denecek kadar azdır. 
Filmlerde Urfa ağzı olarak verilenler gerçekte “yerel telaffuz biçimleriyle bozulmuş 
bir İstanbul Türkçesini” temsil etmektedir. Urfa ağzında gırtlaktan çıkarılan sert 
sesler bu filmlerde yerini ince seslere bırakmış, böylece ne Urfa ne İstanbul Türk-
çesine benzeyen garip bir konuşma şekli ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte özellikle 
Şener Şen’in oyuncu olarak yer aldığı (Kibar Feyzo, Züğürt Ağa, Eşkıya) senaryolarda 
şehrin konuşma biçiminin diğer yapımlara kıyasla daha başarılı bir şekilde yansıtıl-
dığı söylenebilir.  

Filmlerde kullanılan isimlerin yerel gerçekliğine gelince, karakterler için tercih 
edilen isimlerin en isabetli olduğu yapım Düğün filmi olmalıdır. Bu filmde seçilmiş 
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isimler (Halil, İbrahim, Yusuf, Ferhat, Zeliha, Habibe, Cemile) tüm zamanlarda 
Urfa’da tercih edilen adlar arasındadır. Bu konuda bir başka husus olarak şahıs ad-
larının yöre ağzıyla telaffuz biçiminin (Maho, Hüso, Feyzo, Ali Cello, Bilo, Zülfo, 
Gülo, Pero, İbo vs.) yerel bir gerçekliğe yaslandığı söylenebilir. 

 
Sonuç 

 
Türk sinemasında 60’li yıllardan itibaren Urfa ve çevresinin çokça seçilmesinin 

en temel sebebi mekân-konu ilişkisini güçlü kılma çabasıdır denebilir. Filmin verdiği 
nihaî mesajın izleyici üzerinde daha derin bir etki oluşturmasının mekânsal gerçek-
likle sağlanacağının bilincinde olan yönetmen/senarist/oyuncular, Türk sineması-
nın toplumsal mesaj içeren birçok filminin icra sahası olarak Urfa ve çevresini tercih 
etmişlerdir. Böylece dinî/tarihî mekânları, değişime direnen gelenek ve görenekleri, 
kırsal alanda yaşatılan töresel uygulamaları ile Urfa şehri, geç dönemlere kadar Türk 
sineması için bir cazibe merkezi olmuştur. Bazı senaryolar için Urfa, yalnızca ta-
rihî/dinî yapıları sebebiyle değer kazanmış ise de diğer birçoğu için doğu insanının 
temel sorunlarına dikkat çeken filmlere uygun bir mekân olarak görülmüştür. Top-
lumsal mesaj içeren bu filmler çoğu zaman yaşayan bir gerçekliğe yaslandığı için 
Urfa konulu filmlerin “kurgusal” olmaktan ziyade “belgesel” bir yapıda oldukları 
söylenebilir. 

Sinema ve Urfa arasındaki bu “öyküsel bağlantı” her ne kadar bölgedeki sorun-
lara, çağ dışı/feodalist uygulamalara dikkat çekme ve bunlarla ilgili bir farkında-
lık/toplumsal bilinç oluşturma noktasında faydalı olmuş ise de çoğu senaryoda ilkel 
gelenek ve alışkanlıkların (ağalık sistemi, kan davası, namus cinayeti, töre, başlık 
parası, kaçakçılık, berdel, leviratus vd.) merkeze alınması sebebiyle Türk toplumu-
nun ve sinemaseverlerinin hafızasında olumsuz bir Urfa ve Urfalı imajının oluşma-
sına yol açmıştır. Bütün bunların, bölgenin bir gerçekliği ve filmler çekildiği sırada 
halen yaşayan uygulamalar olduğu kabul edilse bile filmlerde çoğu zaman kırsal-
şehirli ayrımının yapılmaması sebebiyle izleyicide giyim, gelenek ve daha da önem-
lisi davranış biçimi bakımından istisnasız bütün Urfalıların aynı zihniyette oldukları 
yanılgısına sebep olmuştur. Böylece sinemanın kendisine yüklediği imajla Urfa, 
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra diğer birçok Anadolu şehri gibi kendi çapında 
bir kentleşme eğilimi göstermesine rağmen kırsal şehir parantezi içerisinde unutul-
muş bir yerleşim olarak zihinlerde yer etmiştir. 
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Görseller (Film Afişleri) 
 

  

Resim 1: Hudutların Kanunu (1966) 
(İnanoğlu, 2004, s.286) 

 

Resim 2: Urfa-İstanbul (1968) 
(İnanoğlu, 2004, s.369) 

 

  
Resim 3: Düğün (1973)  
(İnanoğlu, 2004, s.556) 

 

Resim 4: Kara Çarşaflı Gelin (1975) 
(İnanoğlu, 2004, s.633) 
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Resim 5: Adana Urfa Bankası (1976) 
(İnanoğlu, 2004, s.649) 

Resim 6: Kibar Feyzo (1978)  
(İnanoğlu, 2004, s.712) 

  

Resim 7: Havar (1980) 
(http://www.sinematurk.com) 

Resim 8: Züğürt Ağa (1985) 
(İnanoğlu, 2004, s.841) 
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Resim 9: Su (1986) 
(http://www.sinematurk.com) 

Resim 10: Son Urfalı (1986) 
(http://www.sinematurk.com/) 

 

 

 

Resim 11: Muhsin Bey (1986) 
(İnanoğlu, 2004, s.858) 

Resim 12: Eşkıya (1996) 
(İnanoğlu, 2004, s.943) 
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Tarihi Mardin Evlerinin Başoda Geleneği 

 
İbrahim Halil Karabulut*- Osman Aytekin** 

 
 

Öz 
 

Mardin, ticari faaliyetlerin güzergâh noktalarından biri olması sayesinde erken dönemlerden 
itibaren yerleşim alanı olmuştur. Kent, geleneksel mimarinin özgün şekilde korunmuş olduğu 
önemli kentler arasında yer almaktadır. Kentin dokusunu, topoğrafyaya göre biçimlenmiş öz-
gün değerlerini yansıtan tarihi ve geleneksel evler oluşturmaktadır. Bölgede çokça kullanılan 
sarı kalker taşının temel yapı malzemesi olarak tercih edildiği evlerde malzemeye bağlı olarak 
gelişen taş oyma sanatının inceliği de görülmektedir. Geleneksel mimarinin genel özelliklerini 
yansıtan evlerde dikkat çekici özelliklerden biri de plan özellikleri ve yaşam birimleri arasında 
önemli görülen başodalardır. Başoda, genel itibari ile ev sahibinin gücünün belirgin şekilde 
gösterildiği evin diğer odalarından daha gösterişli olanıdır. Başodaların tasarım özelliklerinin 
öne çıkan yönü, çeşitli bitkisel ve geometrik süslemelerin yoğun şekilde kullanıldığı mekân ol-
masıdır. Bu kapsamda Mardin merkez ilçede yer alan evler çalışmanın özünü oluşturmaktadır. 
Yapılan araştırmalar neticesinde Mardin evlerinin geleneksel plan özelliklerini yansıtan ve ba-
şoda özelliği gösteren evler belirlenmiştir. Çalışmada, Tarihi Mardin evlerinin başoda gelene-
ğini yansıtan 5 evin mevcut durumları belirlenmiş, plan ve süsleme özellikleri incelenmiştir. 
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Abstract 

 
Mardin, has been a residential area since early times due to being one of the Route points of 
commercial activities. The city is among the important cities where traditional architecture has 
been preserved uniquely. Historical and traditional houses reflect the texture of the city, its 
original values shaped according to the topography. In houses where yellow limestone, which 
is widely used in the region, is preferred as the basic building material, the fineness of the stone 
carving art developed depending on the material is also observed. One of the notable features 
in houses that reflect the general characteristics of traditional architecture is the main rooms, 
which are considered important among the plan features and living units. The main room is 
more flamboyant than the other rooms of the house, where the power of the landlord is 
clearly shown in general. The prominent aspect of the design features of the main rooms is 
that it is a place where various herbal and geometric ornaments are used extensively. In this 
context, the houses in the central district of Mardin constitute the essence of the study. As a 
result of the researches, the houses that reflect the traditional plan features of Mardin houses 
and show the features of the main room were determined. In the study, the current conditions 
of five houses, which reflect the tradition of the historical Mardin main room, were deter-
mined, and their plan and ornamental features were examined. 
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Giriş 
 

ardin kent dokusu, yüzyılları aşkın bir süre karşılıklı etkileşim içinde ya-
şayan çeşitli etnik ve dini grupların ortak kültürel mirasını yansıtmakta-
dır. Bölgede, çeşitli medeniyetlere ait ve kültürler arası etkileşim netice-

sinde ortaya çıkmış mimari eserlere rastlanmaktadır. Anadolu’nun fethinin ardın-
dan Artuklular döneminde kent ve çevresinde mimari yapılanma hızlanmıştır. Uzun 
süren Artuklu egemenliğinde kentte anıtsal ve sivil mimaride önemli yapılar inşa 
edilmiştir. Ardından gelen Akkoyunlu ve Osmanlı egemenliği dönemlerinde kentte 
oluşan mimari gelenek bozulmadan devam etmiş ve yeni inşa edilen yapılar mimari 
geleneğin devamı olarak görülmüştür. Osmanlı dönemi boyunca özellikle sivil mi-
maride tarihi dokuyu şekillendiren yapılar inşa edilmiştir. Çok kültürlü dinamik bir 
yapıya sahip kentte, konut mimarisinin gelişimi ekonomik refah ve güç göstergesi 
boyutunda da şekillenmiş görünmektedir. Nitekim başoda geleneğini yansıtan ev-
lerin hemen tamamının kentte söz sahibi Müslüman, Ermeni ve Yahudi ailelere ait 
olduğu bilinmektedir.  

Başoda; Türk evinde ve plan tipleri içerisinde en büyük ve gösterişli oda olarak 
anılmaktadır (Sözen ve Tanyeli, 2011, s.47). Başoda, ağırlıklı olarak dikdörtgen plan 
şemasına sahip, önemli misafirlerin ağırlandığı, sahibinin zenginlik ve statüsünü be-
lirleyen bu nedenle özenle tasarlanmış mekân olarak görülmektedir (Kuban, 1995, 
s.113). Simgesel bir anlam yüklenmesi neticesinde başoda, evin diğer tüm odaların-
dan bağımsız konumda yer almaktadır. Türk evinde, belli ölçüde aynı simgesel de-
ğere sahip kapalı veya yarı açık mekânlar; selamlık, köşk, köşk-Evyan gibi isimlen-
dirmeler ile anılmıştır (Eldem, 1968, s.15).  Bölgesel bir değerlendirmelerde başoda 
için aynı isimlendirmeler kullanılmış, odanın büyüklüğü ve fazlaca ışık almasından 
ötürü cennet oda tabiri de kullanılmıştır (Erbaş, 2012, s.124). 

Ekonomi-mimari bağlamında şekillenen konut mimarisi ve başoda geleneği, ça-
lışmada incelenen 5 ev ile sınırlı tutulmuştur.2 İncelemeye tabi tutulan evler gerekli 
izinler alınarak, başoda geleneğinin önemini yansıtan özelliklerinin korunması için 
fotoğraflanmış, plan ve çizimler için ölçüleri alınmıştır.  

Çalışma, Tarihi Mardin evlerinin plan özelliklerini bir ölçüde şekillendiren ba-
şoda geleneğini ve sahip olduğu mimari tezyinatı ön plana çıkarma amacı taşımak-
tadır. Başoda geleneğinin zengin iç mekân tasarımına ait özelliklerin de önemine 
vurgu yapılarak, incelenen evlerin tanıtılması ile literatüre katkı sağlanmış olacaktır. 

 
 

 
2 Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi 
Anabilim Dalı’nda hazırlanan ‘Tarihi Mardin Evlerinin Başoda Geleneği’ isimli yük-
sek lisans tezinden üretilmiştir.  
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Başoda Geleneğine Sahip Evlerden Örnekler 
 
Mardin, tarihi kaynaklara göre farklı yüzyıllarda büyüyen ve genişleyen mahalleler-
den oluşmaktadır. 16. Yüzyılda dokuz olan mahalle sayısı, 18. Yüzyılda on bire, 19. 
Yüzyılda ise on üçe ulaşmıştır (Şekil 1). Bu mahalleler; 16. Yüzyıl için, Bab-ı Cedid, 
Zakkara, Kıssis, Bab’ül Hammara, Kölasiyye, Şemsiyye, Zeytun, Kamil (Bimaris-
tan) ve Yahudiyan’dır (Göyünç, 1991, s.97-101). 18. Yüzyıl için; Bab-ı Cedid, Zak-
kara, Kıssis, Bab’ül Hammara (Meşki), Kölasiyye, Şemsiyye, Zeytun, Bimaristan, 
Sevindik, Baş (Ala-Edna) ve Bab’us Sor (Savur) isimlerindedir (Gürhan, 2012, s.34). 
19. Yüzyılda ise; Bab-ı Cedid, Tekye (Tekke), Cami-i Kebir, Meşki, Golasiyan, Şeyh 
Çabuk, Şeyh Şeydullah (Şar), Şehidiye, Latifiye, Bab’us Sor, Medrese, Necmeddin 
ve Emineddin şeklindedir (Aydın vd, 2001, s.226-446; Yaşar, 2006, s. 647). Kentte 
yaşayan farklı etnik ve dini gruplar, farklı büyük aşiretlerin oluşturduğu mahallelerde 
birlikte yaşam kültürü oluşturulmuştur (Alioğlu, 2003, s.39; Göyünç, 1991, s.97-
107).  

Çalışmanın kapsamında değerlendirilen evler bu mahallelerin üçünde incelen-
miştir. Söz konusu evlerin üçü Şeyh Sadullah (Şar), biri Medrese, biri ise Çabuk 
mahallesindedir.  

 
Şahtana Evi 

 
Yapı, Medrese Mahallesinde, 31, 32. pafta, 109 ada ve 2 parselde yer almaktadır. 
Evin, Ermeni aile Karsaslar tarafından 19. Yüzyılda Mimarbaşı Serkis Lole’ye yap-
tırıldığı bilinmektedir (Aydın vd. 2002, s. 446). Mimarbaşının ve ailesinin Mardin’de 
ve çevre illerde birkaç kuşak boyunca birçok yapı inşa ettiği mimar bir aile olduğu 
bilinmektedir (Çerme, 2000, s. 15-16; Deveci, 2006, s. 553-571). 

Şahtana evi, 1930 yılında memleket hastanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Ardından 1953 yılına kadar Palas otel olarak hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra 
mülkiyeti Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait olarak PTT binası olarak kulla-
nılmış, 2010 yılından itibaren ise Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesis ve Uy-
gulama Oteli olarak kullanılmaya devam etmektedir (Şekil 2). 

Yapı, şehir topografyasına uygun şekilde, araziye yaslı olarak güney cephenin 
daha göz önünde tutulmuş şekilde inşa edilmiştir. Bir avlu etrafında sıralanmış bi-
rimleri ile ‘U’ plan şemasına sahip yapı, bodrum kat hariç iki katlıdır (Akgül, 2019, 
s.179; Yeşilbaş, 2019, s.18) (Şekil 3-4). Tamamen kesme taştan inşa edilmiş olarak 
plan ve malzeme özellikleri ile Mardin evi özelliklerini bütünüyle yansıtmaktadır.  

Güneyde ana giriş açıklığı haricinde yapının; ikinci katta doğu ve batı bölüm-
lerde sokağa açılan basit girişler olmak üzere 3 adet girişi bulunmaktadır.  

Zemin kat, sütun ve ayakların taşıdığı, çapraz tonoz örtülü revak ile ardında sı-
ralanmış kapalı ve yarı açık mekânlardan oluşmaktadır. Kareye yakın plan özellikleri 
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ile kapalı mekânlar, kuzey ve batı yönde konumlanmış iken doğu yönde bir eyvan 
ünitesi çevresinde düzenlenmiştir. Revaklar bugün yeni eklentiler ve düzenlemeler 
ile kapalı alanlar ile birleştirilerek yeni kullanım alanları haline getirilmiştir. Avlu or-
tasındaki merdiven, belirli yüksekliğe kadar tek ardından iki farklı yöne doğru ayrı-
larak üst kata erişimi sağlamaktadır (Şekil 5). 

İkinci kat, teras etrafında ‘U’ plan şeması oluşturacak biçimde sıralı mekânlardan 
oluşmaktadır (Şekil 6). Katta yer alan bütün kapalı mekânlar birer eyvan ile iki bö-
lüme ayrılmış vaziyettedir. Kapalı mekânların tümüne erişim eyvan içerisinde bulu-
nan sivri kemer formuna sahip, girintili ve süslü kapıdan sağlanmaktadır. Bu 
mekânların tamamı terasa dönük vaziyetteki sivri kemer formlu zikzaklı süslemeleri 
ile pencereler ile aydınlatılmaktadır.  

Güney cephenin batı bölümünde yer alan birim, ev sahibinin varlık durumunu 
ve statüsünü gösterecek şekilde tasarlanmış, yapının süsleme bakımından en zengin 
bölümü olan başodadır (Şekil 7). Kuzey- güney doğrultuda uzanan dikdörtgen 
plana sahip başoda, çapraz tonoz ile örtülü ortada geniş bir sivri kemer ile iki birime 
ayrılmış, bir nevi taht odası hüviyetine büründürülmüş halde konumlanmıştır. Öyle 
ki, odaya erişimi sağlayan kapı açıklığından başlayarak, düzenli ve zengin süsleme 
oda içerisinde bulunan her detayda görülebilmektedir. Duvarlar üzerinde yer alan 
nişler, kandil nişleri, örtü sistemini destekleyen dışa taşkın kemer yüzeyi ve kemer 
tokası gibi diğer yaşam birimlerinde sıradan geçişler ile sade tutulan detaylar başoda 
içerisinde ince taş işçiliğinin zenginliği ile zerafet kazanmıştır (Şekil 8-9-10).  Ba-
şodanın diğer en önemli dikkat çeken bölümü ise istisnasız bir şekilde güney duvara 
bitişik halde giriş aksına simetrik olan mihrabiye formlu niştir (Şekil 11).   

Niş, dışarıdan içeriye doğru üç sıra bordür, dikdörtgen planlı hücre, yuvarlak 
kemerli kavsara, alınlık ve alınlık içerisindeki kitabeden oluşmaktadır. Nişi ilk olarak 
çevreleyen bordür içerisinde kıvrık dallar arasında palmet ve altı yapraklı çiçek mo-
tifleri bulunmaktadır. Niş iki yanda sütunçeler üzerine yükselen derinliği daha az 
olan ikinci bir niş içerisine alınmıştır. Sütunçeler ve başlıkları ile kemer yayı, kıvrım 
dallar ve soyut ve bitkisel motifleri oluşturan palmet ve rumiler ile süslenmiştir. 
Kemer yayı içerisinde altta ikili örme deseni ile sınırlandırılmış üstte ise kıvrım dallar 
arasında asma yaprakları ile üzüm salkım motifleri ile süslenmiştir. Daha üst kısımda 
yarım daire kemer yüzeyinde ise kitabeye yer verilmiştir. Mihrabiye formlu niş en 
dışta bir sütunçe altlığı üzerine yükselen üzeri geometrik desenler ile süslü bordür 
ile üç yönden kuşatılmıştır. Altı şerit çapraz ve zikzaklar ile süsleme hareketlilik 
oluşturarak birbirleri örtüşmektedir. Bordür içerisinde en üstte, üzeri palmet ve ru-
miler ile süslenmiş üçgen alınlık yer almaktadır (Şekil 12). Alınlığın her iki yanında 
ortada damla motifinin yer aldığı, etrafı biktisel motiflerle oluşturulmuş rozetler yer 
almaktadır. Niş en üstte, üzeri iki sıra mukarnas işlemeli süsleme ile tamamlanmıştır.  
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Abdurrahim Bakay Evi 
 

Yapı; Çabuk Mahallesinde, 31. ada ve 20. parselde yer almaktadır. Evin mimarı ve 
ilk kullanıcısı hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Yapı inşa tarihi başoda içerisinde yer 
alan mihrabiye formlu niş üzerindeki kitabeye göre belirlenmiştir. Kitabede sonuna 
düşülen 1896 tarihi, yapının inşa tarihi olarak kabul edilmiştir (Şekil 13) (Karabulut, 
2019, s.26). 

Yapı, inşa edildiği tarihten itibaren konut olarak kullanılmıştır. Sonraki dönem-
lerde yapının batı bölümü, giriş ve ilk kat dâhil olmak üzere yıkıntı ve/veya eklen-
tiler ile kullanıma uygun hale getirilerek doğu bölümden bağımsız olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Bu şekildeki bölünme yapının orijinalliğine ve plan şemasına za-
rar vermiştir. Tarihsel referansları ile günümüze gelebilmiş olan bölüm yapının 
doğu bölümünde yer alan birimlerdir. Yapıda, başodanın da yer aldığı doğu bölümü 
incelenmiştir (Şekil 14). 

Yapı, eğimi daha az olan araziye uyumlu olarak inşa edilmiştir. Yapının ayakta 
olan birimleri bir bütünün parçası olarak değerlendirildiğinde daha geniş ölçekli ‘L’ 
plan şemasını yansıttığı görülebilmektedir. Yapı, düzgün kesme taştan inşa edilmiş-
tir (Şekil 15).   

Yapıya erişim, güney cephe üzerinde basit yarım daire kemer formlu kapıdan 
sağlanmaktadır. Ayrıca, içeriden yapıya erişim sağladığından, ahır olarak kullanıldığı 
açıkça belirgin olan bölümün girişi de ana girişin hemen yanında yer almaktadır.  

Giriş kat, doğu bölümde tek bir taşıyıcıya bağlı iki bölümlü revaklı avlu çevre-
sinde sıralanmış mekânlardan oluşmaktadır. Giriş aksının bulunduğu koridorun, 
asıl olarak revakın devamı olduğu algılanmaktadır (Şekil 16). Bu bütünsellik algısı, 
asıl girişin yapıyı ortalayacak şekilde cephenin ortasında yer aldığı ve daha gösterişli 
olduğuna işaret etmektedir. Avlunun ve revakın doğusunda, hem içeriden hem dı-
şarıdan erişimi bulunan ahır yer almaktadır. Bu mekân, dikdörtgen bir alanı kapla-
yan ve beşik tonoz örtülü genişçe bölümdür.  

Kuzey yönde yer alan, dikdörtgen ve iki bölümlü kapalı birime erişim revak içe-
risindeki kapı açıklığından sağlanmaktadır. Batıya doğru uzanan bölüm, cephe du-
varı üzerinde iki basit pencere açıklığı ve bunların daha üstünde yer alan kare bir 
açıklık ile ışı ve hava almaktadır. Oda içerisinde yer alan kullanım amaçlı nişler, be-
lirli bir düzen dâhilinde olmayacak şekilde sıralanmıştır. Sadece batı duvarı üzerinde 
yer alan nişler, üçlü bir düzen kurgusu ile tasarlanmışlardır (Şekil 17). Odanın doğu 
ucunda yer alan nispeten daha küçük mekân, içerisinde bulunan ocak nişi kalıntısı 
ile buranın özgün kullanımının mutfak ve ocaklık olduğunu göstermektedir.  

Birinci kata erişim, avlu ortasında yer alan, sonradan yapılmış iki bölümden olu-
şan dar merdiven sağlanmaktadır. Uzun ve geniş bir görünüme sahip teras küçük 
betonarme eklentiler ile farklı bir görünüme bürünmüştür. Birinci kat orijinalliğin-
den uzaklaşmış halde bulunan iki birimden oluşmaktadır (Şekil 18).   
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Kuzey yönde doğu-batı yönde uzanan ve basit bir kapı açıklığına sahip dikdört-
gen kapalı yaşam alanı yer almaktadır. Beşik tonoz örtüye sahip alan süsleme açı-
sından sade tutulmuştur.  

Tüm ana hatları ile başoda özelliği gösteren birim yapının doğu bölümünde gü-
neye doğru uzanan bölümünde yer almaktadır. Kuzeydeki yapı ile bütünlüğü sağla-
yan eyvanın kapatılarak yeni bir birimin elde edilmesi ile başodaya erişimin sağlan-
dığı girişte kapatılmıştır (Şekil 19-20). Eyvan içerisinden girişi sağlanan kahve ocağı 
da eklentiler ile yeni bir kapalı alan işlevi görmektedir. 

Başoda, kuzey-güney doğrultuda uzanan bir plan şemasına sahiptir. Odaya ya-
pılan eklentilerin fazlalığı ile asıl plan şemasından uzaklaşmıştır. Odaya erişimi sağ-
layan asıl girişin kapatılması ile cephe duvarı üzerinde yer alan pencerelerden yeni 
bir giriş açıklığı elde edilmiştir (Şekil 21). Bu giriş, başodayı iki bağımsız birime dö-
nüştürmüştür. Mevcut durumda başodayı değerlendirmek yapıdaki eklentilerin faz-
lalığından ötürü zorlaşmıştır. Buna rağmen; kullanıma uygun olarak düzenlenerek, 
orijinal tasarımı bozulmamış odanın duvarları üzerinde halen yer almakta olan nişler 
ve bunlara ait kemer süslemeleri, üzerleri sıvanmış olsa bile görülebilmektedir (Şekil 
22).   

 Yapılan bu eklentiler yapının bütününe yeni kullanım alanı kazandırmasının ya-
nında, başodanın bütün özgünlüğünü ortadan kaldırmıştır. Buna rağmen, odanın 
güney duvarı üzerinde, iki pencere ortasında yer alan mihrabiye formlu niş süsleme 
açısından yapının ve başodanın en zengin bölümünü oluşturmaktadır (Şekil 23).   

Mihrabiye formlu niş, dışarıdan içeriye doğru; üç sıra bordür, dikdörtgen planlı 
hücre, yarım daire kemerli kavsara, alınlık ve alınlık içerisinde yer alan kitabeden 
oluşmaktadır. Nişi, en dışta küçük geometrik formların birleşimi ile oluşturulmuş 
tekrarlar ile hareketlendirilmiş bordür yer almaktadır. Üç yönden nişi çevreleyen 
bordür en üstte bir taç ile sonlanmaktadır. İkinci kademe bordür dışa taşkın sütunçe 
başlıkları ile dikkat çekmektedir. Bordür ve sütunçe yüzeyleri birbirini kesen ve tek-
rarlardan oluşan geometrik şekiller ile bezelidir. Üçüncü sıra bordür yüzeyi yuvalar 
bir kemer formunda düzenlenmiştir. Üzeri kıvrık dallar, asma yaprakları ve üzüm 
salkım motifleri ile süslenmiştir. Dışa taşkın sütunçelerin bulunduğu bordür sırası 
mihrabiye formlu nişi iki bölüme ayırmış gibi durmaktadır. Alınlık bu şekilde ba-
ğımsız görünmektedir. Soyut bitkisel süslemeler ile bezenmiş yarım daire kemer 
içerisinde kitabe yer almaktadır. Üzeri sıvanmış şekildeki Arapça kitabe kısmen de-
forme olmuştur (Şekil 24). 

 
Hacı Mehmet Ağa Evi 

 
Yapı; Şar Mahallesinde, 89. ada ve 4 nolu parselde yer almaktadır. Evin mimarı ve 
ilk kullanıcısı hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Yapım tarihi başoda giriş kapısı üze-
rinde deforme edilmiş bir haç motifi altında yer alan tarihe göre belirlenmiştir. 1885 
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tarihi yapının inşa tarihi olarak kabul edilmiştir (Karabulut, 2019, s.39). Ayrıca tari-
hin yer aldığı bölümde tahrip olmuş haç motifine ait izlerin olması, yapının ilk sa-
hibinin kentte yaşayan gayrimüslim bir aile olabileceğini göstermektedir. 

Yapı, eğimli araziye uyumlu olarak kesme taştan giriş kat ile beraber iki kat ola-
rak inşa edilmiştir. Yapı, tüm birimler ile ‘L’ plan şemasına sahiptir (Şekil 25-26).  

Yapıya ait tek giriş kapısı, ön cephede, sokak arasında geniş yarım daire kemere 
sahip ana giriş açıklığıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan restorasyonlar sonrasında yapı 
restoran olarak kullanılmaktadır. 

Giriş kat, dört yanı revaklar ile çevrili dar bir avluya açılmaktadır. Avlu etrafında 
sıralanmış birimler bu katın ‘U’ plan şemasına sahip olduğunu göstermektedir. 
Daha sonraki dönemlerde revakların kapatılması ile oluşturulan yeni alanlar farklı 
kullanımlara hizmet etmektedir. Yeni oluşturulmuş kapalı alanların bir kısmı dış 
cephede birbirinden bağımsız girişleri bulunan dükkânlara dönüştürülmüştür. Giriş 
katında bulunan diğer kapalı mekânlara erişim sağlanamamıştır.  

Birinci kata erişim daraltılmış avlunun batı kısmında yer alan merdiven ile sağ-
lanmaktadır. Birinci kat kuzey ve doğu yönlerde sıralanmış yaşam alanlarından oluş-
maktadır. Bu birimler ile birinci kat ‘L’ plan şemasına sahiptir (Şekil 27). Kuzeyde 
yer alan geniş bölüme erişim anıtsal bir giriş açıklığı iledir. Anıtsal özelliklere sahip 
kapı açıklığı, üç yönden soyut bitkisel süsleme ile bezenmiş kalın bir bordür tarafın-
dan çevrelenmiştir. Kapının her iki yanında ikişer pencere açıklığı yer almaktadır. 
Pencere açıklıkları birbirini tamamlayan iki niş içerisinde yer almaktadır. Her iki niş 
üzeri çeşitli soyut bitkisel süslemeler ve zikzaklar ile hareketlendirilmiştir. Ana giriş, 
geniş bir sofaya açılmakta ve sofanın her iki yanında seki ile yükseltilmiş iki yan 
birimler yer almaktadır. Sofayı ve etrafında yer alan mekânları dışa taşkın halde bu-
lunan sivri kemer ayırmaktadır. Kemer yüzeyi ve kemer üzengi taşı bitkisel motifler 
ile süslenmiştir (Şekil 28-29-30). Sofa etrafındaki yan birimlerin ve kuzeye doğru 
genişleyen diğer alanın duvar yüzeylerinde üçlü düzen kurgusu ile tasarlanmış nişler 
yer almaktadır. Hafif sivri kemere sahip niş yüzeyleri sade tutulmuştur.  

Avlu doğu bölümde, kuzeydeki mekânlar ile geniş bir eyvan aracılığı ile bağlanan 
Başoda yer almaktadır.  

Başoda, kuzey-güney doğrultuda uzanmakta ve yapının kuzeyde yer alan bölü-
münden daha zengin bir süsleme programına sahiptir (Şekil 31). Başoda, terasa 
doğru üç, güney cephede sokağa doru ise iki adet pencere ile açılmaktadır. Başodaya 
geçiş eyvan içerisinde yer alan kapı açıklığı sağlanır. Kapı açıklığı, sivri kemer formu 
içerisinde üç yönden soyut bitkisel bezemeler ile süslü ve ikili örme desenlerinden 
oluşan bordür ile çevrelenmiştir. Kapının bordürler ile sınırlandırılmış çevresinde, 
içeride, burma ve ikili örme deseninden oluşan kuşakla çevreli madalyon bulun-
maktadır. Madalyon içerisinde, birbirine geçmeli kıvrık dallar, rumiler ve soyut bit-
kisel motifler yer almaktadır. Madalyon üst kısmında ise deforme edilmiş başka bir 
süsleme ögesi ile tarih dikkat çekmektedir (Şekil 32). 
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Başoda, çapraz tonoz örülüdür (Şekil 33). Odayı iki birime ayıran sivri kemer 
dışa taşkın vaziyettedir. Kemer yayı üzeri sade tutulmuş fakat kemer yayı başlangıcı 
ise iki kademeli bitkisel motifler ve sarkık palmet motifi ile süslenmiştir. Oda du-
varları üzerinde çeşitli büyüklüklerde nişler yer almaktadır. Doğu duvarı üzerinde 
yer alan üçlü düzen kurgulu nişler yuvarlak ve sivri kemer formuna sahiptir. Kemer 
yayları kıvrım dallar ve palmetler ile süslenmiştir. Ortada yer alan geniş nişin her iki 
yanında yer alan kandil nişleri yer almaktadır. Küçük olmalarına rağmen kemer yay-
ları çeşitli bitkisel motifler ile süslenmiştir. Batı duvarı üzerinde ise pencere aralıkları 
kandil nişleri ile hareketlendirilmiştir. Daha güneye yer alan niş ise diğerlerinden 
farklı olacak şekilde at nalı kemer formunda düzenlenmiş, yanında yer alan kandil 
nişler ile üzeri çeşitli soyut bitkisel bezemeler ile süslenmiştir (Şekil 34-35).  

Başoda içerisinde en dikkat çekici bölüm güney duvarı üzerinde yer alan mihra-
biye formlu niştir (Şekil 36). Mihrabiye formlu niş dışarıdan dikdörtgen görünüme 
sahiptir. Dışarıdan içeriye doğru; iki sıra silme bordür, iç bükey bordür, iki yanda 
sütunçeler ile yarım daire yuvarlak kemerli kavrasa ve alınlık kısmında yer alan iki 
adet rozetten oluşmaktadır. 

Nişi iç yönden saran sade iki sıra bordür ardından gelen iç bükey bordür yüzeyi, 
kıvrım dal, rumi, palmet ve soyut bitkisel bezemeler ile süslenmiştir. Niş hücresinin 
iki yanında yer alan sütunçe yüzeyleri rumi ve palmetlerden oluşan bir süsleme dü-
zenine sahip iken, at nalının andıran yarım daire kemer yüzeyi soyut bitkisel beze-
meler ile süslenmiştir. Kemer yayı üzerinde yer alan boşlukları ise iki adet rozet 
doldurmaktadır. Rozetler, merkezde on iki yapraklı bir çiçek motifi etrafında rumi 
ve palmetlerden oluşan bitkisel bezemeden oluşmaktadır (Şekil 37). 

 
Jaklin Ezilmez Evi 

 
Yapı; Şar Mahallesinde, 55. ada ve 2 nolu parselde yer almaktadır. Evin mimarı ve 
ilk kullanıcısı hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Yapım tarihi, kuzey eyvan duvarı 
üzerinde yer alan kitabeye göre 1881’dir (Karabulut, 2019, s.58).  

Eğimli araziye uygun teraslı şekilde inşa edilmiş yapı, birbirinden bağımsız ola-
cak şekilde iki katlı olarak inşa edilmiştir. İlk kat incelenememiştir. İncelenen ikinci 
kat yapıya daha sonraki dönemde ihtiyaca cevap verecek şekilde eklenmiştir. Yapı 
girişi kuzeyde dar sokak arasında basit ve gösterişsiz bir kapı açıklığı iledir.  

Giriş, uzun sayılacak bir koridorun ardından ortada bir eyvanın iki yanında sıra-
lanan birbirinden bağımsız doğu-batı yönünde uzanan iki yaşam alanlarının önün-
deki dar bir terasa açılmaktadır (Şekil 38).  

Kuzeyde bir eyvan etrafına toplanan yaşam alanları ters ‘T’ plan şemasını yakın 
bir plan özelliğini ortaya çıkarmaktadır (Şekil 39). Eyvan içerisinde erişimi sağlanan 
yaşam alanları ayrıca ikişer pencere ile de hem eyvana hem de terasa doğru açılmak-
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tadır. Avluya doğru açılan pencere açıklıkları derinlikleri fazla olmayan iki niş içeri-
sine alınmıştır. İlk niş, zikzakları oluşturarak ilerleyen ve sivri kemer formuna sahip 
bir düzendedir. İkinci niş ise kenarlarda sütunçe görevi gören ikinci bir sivri kemer-
den oluşmaktadır. Sütunçe gövdeleri sarmal düzende devam eden zincir kuşağı 
oluşturmuştur.  

Yapının, doğu ve kuzey odalarına erişim sağlanamamıştır. Yalnızca doğu bö-
lümde yer alan başoda özelliği gösteren oda bütünüyle incelenmiştir. 

Doğu bölümde yer alan başodaya erişim basık kemerli kapı açıklığı iledir. Kapı 
kemer yayı üzeri, rumi ve kıvrım dallar arasında yer alan yaprak motifler ile bezelidir. 
Bu süsleme programının tekrarı, en dışta iki kaval silme ile çevrelenmiş kapı açıklığı, 
daha içeri doğru ise pencere açıklıkları üzerinde de yer almaktadır (Şekil 40). Başoda, 
eyvan içerisine iki ve terasa doğru yine iki adet pencere açıklığı ile açılmaktadır.  

Başoda, bir seki ile yükseltilmiştir. Ortada geniş bir kemerin ayırdığı çapraz to-
noz örtülü üç birim yer almaktadır. Kuzeyde yer alan üçüncü birim araya bir duvar 
eklenerek yeni bir alan oluşturacak şekilde Başoda’dan ayrılmıştır. Başodayı birim-
lere ayıran dışa taşkın geniş kemer yüzeyi stilize edilmiş yaprak motifler ile bezen-
miştir. Kemer üzengi taşı üzerinde merkezde kıvrım dalların yer aldığı yaprak motifi 
yer almakta en sonda ise ters lale motifi püskül halde bırakılmıştır (Şekil 41). 

Oda, doğu ve batı duvarları üzerinde kullanım amaçlı nişler yer almaktadır. Sivri 
kemer formuna sahip niş yüzeyleri genel olarak soyut bitkisel bezemeler ile süslen-
miştir. Üçlü düzen kurgusu ile tasarlanmış nişlerden doğu duvarı üzerinde daha gü-
neyde kalanları, ortada yarım daire kemer, her iki yanda ise sivri kemer formuna 
sahiptirler. Kemer yüzeyleri ‘S’ kıvrımlarının iki yanda bütünleşmesi, ortada ise bir 
yaprak motifinin yer aldığı düzendedir. Kandil nişleri ise üç dilimli kemer formunda 
düzenlenmiştir (Şekil 42). 

Başoda, güney duvar üzerinde mihrabiye formlu niş yer almaktadır. Dışarıdan içe-
riye doğru niş; tek sıra olacak şekilde bir bordürün oluşturduğu üç dilimli sivri kemer 
formu, iki yanda iki sütunçe ve mukarnas kavsaradan oluşmaktadır (Şekil 43).   

Nişi en dıştan üç yönden çevreleyen bordür ile sivri kemer formu içe dönük 
hilallerin üst üste gelmesi ile oluşturulmuştur. Sütunçe yüzeyleri, sütunçe başlıkla-
rına kadar soyut bitkisel süslemeler ile süslenmiştir. Sütunçe başlıkları ise kenarlarda 
birer yaprak motifi, merkezde insan yüzü figürlü bir süsleme ile bezenmiştir. Mer-
kezde kavsara, iki sıra mukarnas ile hareketlendirilmiştir (Şekil 44). 

 
Fuat Pamukçu Evi 

 
Yapı; Şar Mahallesinde, 57. ada ve 2 nolu parselde yer almaktadır. Evin yapım tari-
hine ait herhangi bir kayıt bulunamadığından mimarı ve ilk kullanıcısı hakkında bil-
giye ulaşılamamıştır. Yalnızca inşa tekniği ve malzemeye bakılarak yapının 19. Yüz-
yıl sonlarında inşa edildiği söylenebilir (Şekil 45). 
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Şehir topoğrafyasına uygun şekilde inşa edilmiş yapı giriş kat dâhil üç katlı olarak 
inşa edilmiştir. Yapı giriş katı ‘U’, ikinci kat ‘L’ plan şemasına sahiptir. Üçüncü kat 
incelenememiştir. Yapıya erişim sokak arasında geniş yarım daire kemerli kapı açık-
lığı sağlanmaktadır. Üçüncü kata bir üst sokaktan sade ve gösterişsiz bir giriş ile 
geçilmektedir (Şekil 46). 

Giriş, revaklı dar avluya açılmaktadır. Avlu çevresinde sıralanmış yaşam alanla-
rına basit gösterişsiz birer kapı açıklığı ile erişim sağlanmaktadır. Birinci kata avlu 
doğu bölümünde yer alan dar merdiven ile çıkılmaktadır.  

Birinci kat, dar bir teras etrafına sıralanmış yaşam alanlarından oluşmaktadır (Şe-
kil 47). Kuzey yönde yer alan dikdörtgen birim doğu-batı yönünde uzanmaktadır. 
Bu alana erişim basık kemerli sade bir kapı açıklığı iledir. Kapı her iki yanda sütunçe 
üzerine yükselen sivri kemer ile çevrelenmiştir. Kapı açıklığının her iki yanında ya-
pının dışa açılan toplan dört adet pencere açıklığı yer almaktadır. Pencere açıklıkları 
fazla derinliğe sahip olmayan, zikzaklar ile hareketlendirilmiş sivri kemerli niş içeri-
sine alınmıştır (Şekil 48). Geniş bir sofa etrafında sıralanmış odalar çapraz tonoz 
örtülüdür. Yan odalar basit birer kapı ve ikişer adet yarım daire kemerli pencere 
açıklığı ile sofaya açılmaktadır. Sofanın kuzeyinde yer alan odalar kullanım amaçlı 
birimler olarak kullanılmaktadır. Doğu ve batı yönde yer alan odalar ise simetrik 
olarak düzenlenmişlerdir. Her iki odanın tasarımında üçlü düzen kurgusu ile dü-
zenlenmiş fakat olabildiğince sade tutulmuş nişler yer almaktadır.  

Batı bölümde yer alan kapalı mekânlara erişim sonradan kapatılmış görünen ey-
vanda yeniden tasarlanmış kapı açıklı iledir. Kapıya ait alınlık kısmında merkezde 
bir kilit taşı üzerine işlenmiş ok ucu ile yanda kıvrım dallar, rumi ve altı yapraklı 
çiçek motifinin yer aldığı bir süsleme programı bulunmaktadır. Kapı üzerinde yarım 
daire şeklinde bir pencere açıklığı bırakılmış onunda üstünde damla motifinin çev-
relediği havalandırma penceresi yer almıştır (Şekil 49). 

Giriş, dar bir sofayı andırır vaziyettedir. Kuzey ve güneyde yer alan yaşam alan-
larının erişimleri buradan sağlanmaktadır. Kuzeyde yer alan oda iki bölümden olu-
şacak şekilde ortada geniş bir kemer ile ayrılmıştır.  

Yapının batı bölümünde, güneye doğru bir uzantı halinde Başoda yer almakta-
dır. Başodaya erişim basık kemerli yüzeyi sade tutulmuş kapı açıklığı iledir. Başoda 
tüm cephelerde toplam altı pencere açıklığı ile dışarıya açılmaktadır. Pencere açık-
lıkları fazla derin olmayan zikzaklardan oluşan sivri kemerli niş içerisine alınmıştır.  

Başoda, ortada geniş bir kemerin ikiye ayırdığı, merkezde iki adet sekiz kollu 
yıldızın kabartma halinde bulunduğu aynalı tonoz ile örtülüdür (Foto 50). Geniş 
kemer yüzeyi sade olmasının yanında kemer üzengi taşında püskül halde palmet 
motif yer almaktadır. Köşelerde ise üst örtüyü taşıyan kemerlerin dışa taşkın bö-
lümlerine ait kısımlar yaprak eseni verilmiş haldedir. Oda, doğu duvarı üzerinde 
farklı tasarıma ait nişler yer almaktadır. İlk bölümde yer alan üçlü düzene sahip niş-
ler yuvarlak ve sivri kemere sahip iken ikinci bölümde kalan geniş niş at nalı kemere 
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sahiptir. Bu niş etrafında yer alan kandil nişleri ise sivri kemer ile kaş kemer formuna 
sahiptir. Oda batı duvarı üzerinde ilk bölümde yer alan nişler yarım daire ve sivri 
kemer formundadır. Bunlardan daha geniş ve yarım daire kemere sahip olan nişin 
kemer yayı üzerinde üçgen sarkıtlar yer almaktadır (Foto 51). 

Başoda, güney duvarı üzerinde mihrabiye formlu niş yer almaktadır. Her açıdan 
daha zengin bir süsleme programının uygulandığı mihrabiye formlu niş, dışarıdan 
içeriye doğru iki sıra bordür, sütunçe ve yarım daire kemerli kavsaradan oluşmak-
tadır. 

Nişi üç yönden saran çevreleyen bordür içe doğru hilal şeklinde bir düzen içeri-
sindedir (Şekil 52). İkinci bordür sırası sarmal şeritlerden oluşmaktadır. İçeride sü-
tunçe yüzeyleri palmet ve rumi motiflerin oluşturduğu soyut bitkisel motifler ile 
bezenmiştir. Sütunçe başlıkları yaprak motifi şeklinde tasarlanmıştır. Kavsara ke-
merin üzerinde ise kıvrım dallar, asma yaprakları ve üzüm salkım motifleri ile süs-
lenmiştir (Şekil 53). 

 
Değerlendirme 

Başoda Konumu 
 
Tarihi Mardin evlerinin arazi şartlarından kaynaklı sınırlı ölçekteki gelişim yönü, 
plan özelliklerinin özgün tasarımlar ile ortaya çıktığı görülmektedir. Mardin ev mi-
marisi, Kuzey Suriye ile benzer özellikler taşıyan, orta Anadolu’da da yaygınlığı bu-
lunan taş mimarinin özelliğini göstermektedir (Alioğlu, 2008, s.31). Evlerin inşa edi-
len ilk bölümlerinin giriş katları olduğu, ilave ikinci ve üçüncü katların ise daha son-
raki dönemlerde gerekli görüldüğü durumlarda inşa edilerek özgünlüğe eriştiği göze 
çarpmaktadır. Böylece Anadolu geleneksel evleri için geçerli olan giriş kat düzeni 
Mardin evlerinde görülmemektedir. Bu durum, giriş katı üzerine inşa edilen ilave 
katların, açık ve kapalı mekân özelliklerine göre şekillenen yeni plan türlerinin isim-
lendirmesini mümkün kılmamaktadır (Alioğlu, 1989, s.78). Aynı kültür özelliklerine 
sahip çevrelerde bu durum kısmen geçerliliğini korumakta, coğrafi etkenler plan 
biçimlemesini etkilemektedir (Akkoyunlu, 1989, s.124; Tuncer, 2015, s.45; Erbaş, 
2012, s.23-25).  

Tarihsel referansları antik dönemlere değin uzanan dikdörtgen Başoda geleneği 
(Akın, 1989, s.16), Mardin evlerinin ‘’U’’ ve ‘’L’’ plan tiplerinin güneye bakan kolla-
rında dikdörtgen bir uzantı olarak yer almaktadır. Başodalar konum olarak, evlerin 
ikinci ve/veya üçüncü katlarında, genellikle bir eyvan ile diğer kapalı mekânlardan 
ayrılmış vaziyette, birden fazla pencere açıklığı ile ışık alan, güney yöne doğru uza-
nan bir plan şemasına sahiptirler. Plan şeması üzerinde eyvan ile ayrılan başodanın 
tasarımında kahve ocağı faktörü önemli bir etkendir. Başodayı diğer tüm mekânlar-
dan ayıran eyvanın kuzeyinde kalan kahve ocağı, Başoda geleneğinin tasarımında 
ve simgesel anlamının varlığında etkin konumdadır. Ters ‘T’ plan şemasına sahip 
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bazı evlerde başoda bu kez iç mekân tasarımındaki süsleme özellikleri ile genel ola-
rak batı yönde yer almaktadır. Benzer simgesel öneme sahip başoda geleneğinin var 
olduğu çevre illerde durum farklılaşmaktadır. Özellikle klasik bir plan şemasını yan-
sıtmayan Diyarbakır evlerinde başoda olarak öne çıkan oda, ölçüleri itibari ile evin 
herhangi bir yönünde konumlanmış olabilmektedir (Tuncer, 2015, s.315). Burada 
önemli olan evin en büyük ve geniş odasının dışa kapalı olarak fakat daha çok içe 
açılan özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu durum diğer illerde de(Şanlıurfa, Gazian-
tep) benzer şekilde görülmektedir. Başodanın çevre illerde ev planı içerisindeki ko-
numlanışı genel olarak simgesel anlamının daha geride tutulmasıyla ilişkilendirilebi-
lir. 

 
Malzeme ve Teknik 

 
Bölgede, iklimsel özelliklere bağlı şekillenen yaşam alanlarının biçimlenmesinde, te-
mel yapı malzemesi olarak en çok taş tercih edilmiştir. Sağlamlığının yanında iyi bir 
koruma alanına imkân sağlayan taş, özgün mimari çehrenin oluşmasında temel et-
kendir. Çevre illerde taş, farklı türleri ile ocaklardan çıkarılıp işlenmiş ve yapı inşa-
sında kullanılmıştır. Havara, Keymık, gözenekli Bazalt, Sarı Kalker gibi taş çeşitle-
rinin tercihi, ahşap ve demir malzemenin kullanım alanını sınırlandırmıştır. Mar-
din’in fiziki ve mimari çehresini oluşturan taş malzeme başka bir tercihe imkân bı-
rakmayan temel yapı malzemesidir. Kent çevresinde yoğun şekilde bulunan ve 
ocaklardan geleneksel yöntemlerle temin edilen sarı kalker taşı, mimaride ve mima-
riye estetik değer katan süslemede yoğun olarak kullanılmıştır. Yapı iskeletini oluş-
turan tüm mimari ögelerde taş önemli yapı malzemesidir. Özellikle dış cephenin 
genelinde ve iç mekânlarda belirli seviyeye kadar düzgün kesme taş kullanımı duvar 
örgü sisteminde kullanılmıştır. Kaba yontu taşlar zemin düzenlemelerinde ve cephe 
duvarların içe bakan yüzeylerinde tercih edilmiştir. Sağlamlığı ve kolay işlenebilirliği 
dolayısı ile sarı kalker taşı, zengin taş işçiliğinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 
durum çoğunlukla yapıların iç mekân tasarımda kendini belirgin olarak göstermek-
tedir. Oyma tekniği ile işlenmiş taş süslemeler tüm mimari ögelerde bir bütün olarak 
görülebilmektedir.  
 

Süsleme 
 
Türk-İslam süsleme sanatlarının önemli bir bölümünü bitkisel süslemeler oluştur-
maktadır (Baş, 2013, s.25). Ağaçlar, çiçekler, yapraklar, değerli görülen çeşitli bitki-
ler ve bunların stilize edilmiş halleri bitkisel süslemelerin görülebildiği alanlarda be-
lirgin şekilde yer almaktadır. Bölge evlerinde süsleme programı daha çok avluya 
bakan mekânların dış cephelerinde başlamaktadır. Özellikle pencere ve çoğu anıtsal 
bir portalı andıran girişlerin çevreleri soyut bitkisel bezemeler ile süslenmiştir. Yarı 
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açık mekânlarda süsleme programı daha belirgin haldedir. Eyvan ve eyvan kemeri 
bazen bir bordür içerisine alınarak zikzaklar halinde bazen de kemer iç kenarları diş 
palmet motifler ile hareketlendirilmiştir. Özellikle kilit taşından sarkan palmet ve 
rumilerden oluşan kompozisyonlar eyvanlarda sıkça görülmektedir. Mardin evle-
rinde ve incelenen yapıların çok azında, eyvan kemeri bu tarz süsleme kompozis-
yonundan uzaktır. Pencereler, basık kemerli uygulamalar ile sade bırakılmıştır. Fa-
kat Mardin evlerinde pencereler hem dış hem iç cepheye açılan halleri ile tek bir 
form halindedir. Bir niş içerisinde üç dilimli sivri kemer formu ile pencereler cep-
hede hareketlendirilmiştir. İç mekân süslemeleri açısından bölgede yer alan Gazi-
antep evlerinde başoda iç dekorasyonunda ahşap nişler kullanılmış, Diyarbakır ev-
lerinde, süsleme genel olarak iki farklı renkli taşın dizilimi ile elde edilen hareketli-
likle sade tutulmuştur. Mardin evleri bölgede diğer geleneksel evlere kıyasla çok 
daha zengin süslemeye sahiptir. Özellikle Başodaların süsleme programı Mardin 
evlerinde bütünüyle taş işleme süslemeye dayanmaktadır. Süsleme; kemerler, kemer 
yüzeyleri, kornişler, kandil nişleri, nişler ve daha ön planda yer alan mihrabiye 
formlu nişlerde ağırlık kazınmıştır. Bitkisel süslemenin ayrıntıları arasında yer alan 
kıvrım dallar, asma yaprakları, üzüm salkım motifi, damla motifi içerisinde altı ve 
on iki yapraklı çiçekler dikkat çekmektedir. Üzüm salkım motifi ve asma yaprakları 
en çok tercih edilen süsleme ögesi olarak bölgedeki diğer süsleme programını oluş-
turan formlardan ayrı durmaktadır. Figürlü bezeme çok nadiren karşılaşılan bir du-
rumdur. Ancak, yaptıranı belli olan gayrimüslim tebaaya ait bir örnekte melek motifi 
olarak başoda içerisinde görülmektedir. 
 

Sonuç 
 
Mardin; birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel etkileşime açık bir yerleşim 
alanı olmuştur. Sahip olduğu kültürel birikim ağırlıklı olarak mimariye yansımış, bir-
çok anıtsal yapı inşa edilmiştir. Tarihi Mardin evlerinde de geçerli olan bu durum, 
evlerin; hem plan hem tasarım özellikleri açısından özel olarak değerlendirilmesini 
sağlamıştır. Anadolu Türk evinden ayrılan birçok özelliği ile Tarihi Mardin evleri 
özgün tasarımlarının şekillendirdiği kent coğrafyasında bütünlük sağlamıştır.  

Çalışmamızda Mardin kent merkezinde bulunan tarihi evlerden Başoda gelene-
ğini yansıtan özellikleri ile öne çıkan 5 ev incelenmiş, plan, malzeme-teknik ve süs-
leme özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Kentin üç farklı mahallesinden se-
çilen evler, Başoda geleneğini yansıtan özellikleri ile bir bütün halinde ele alınmıştır. 
İncelenen evlerin mimarları, ilk sahipleri hakkında yeterli bilgi bulunamamış; tarih-
lendirmeler ise genel olarak yapılarda bulunan kitabelerden veya kullanılan malzeme 
analizinden yola çıkılarak yapılmıştır. 

 Bölgede ataerkil yaşam tarzının etkisi konut mimarisinde kendini açıkça göster-
miştir. Ataerkil yaşam koşullarına uygun farklı plan şemalarıyla inşa edilen evler, 
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bölünebilen ve çoğalabilen özelliklere kavuşmuştur. Genel olarak belirginleşen ‘L’ 
ve ‘U’ plan şemaları, evlerin birinci katlarında görülmektedir. Bu plan şemasına sa-
hip evlerde ise genellikle uzun kolu oluşturan ve güneye doğru uzanan bölüm Ba-
şoda olarak tasarlanmıştır. Mülk sahibinin sosyal statüsü ve ekonomik gücünü yan-
sıtan özellikleri ile Başoda, Mardin evlerine ait bir geleneğin özelliklerini taşımakta-
dır. Bu hali ile başoda içerisinde yer alan mihrabiye formlu nişlerin, özellikle Süryani 
kilise mimarisinde 16. ve 20. yüzyılda karşımıza çıkan, apsiste yer alan ve mihraba 
benzeyen uygulamalardan yani Kduşkudşinlerden esinlenmiş olabileceğini akla ge-
tirmektedir. 

Tarihsel kökene sahip özelliklerin çok az farklılıklar ile devam ettiği başoda ge-
leneği, Mardin evlerinin belirgin özelliklerinden biridir. Başoda, evin diğer tüm bi-
rimlerinden bağımsız, bir kahve ocağı ile beraber tasarlanmış, istisnasız şekilde ey-
van içerisinden erişimi sağlanan ve zengin süsleme özelliklerine sahip bölümdür. 
Giriş açıklığının anıtsal özellikler göstermesi, odanın önem derecesini gösteren ilk 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Oda içerisindeki bütün duvarlarda, evin diğer 
bölümlerinde yüklük olarak kullanılan ve belirgin bir düzen içerisinde tasarlanmış 
nişler, nişlere ait kemer yüzeyleri ile kandil nişleri zengin süslemeler kullanılarak ha-
reketlendirilmiştir. Başoda’nın en belirgin ve dikkat çeken özelliği ise güney duvara 
yapışık şekilde inşa edilmiş mihrabiye formlu nişlerdir. Mihrabiye formlu nişler, süs-
leme açısından hem tüm yapının hem de Başoda’nın en zengin bölümünü oluştur-
maktadır. Burada, dini mimaride kullanılan mihrap formunun, çok daha zengin bit-
kisel, geometrik ve bazı özel istisnalar ile figüratif süslemeler ile zenginleştirilmiş 
minyatür hali karşımıza çıkmaktadır. 

İncelenen bütün yapılarda, temel malzeme bölgenin genelinde kullanılan sarı 
renkli kireç taşıdır. Evlerde ve büyük oranda Başoda içerisinde bulunan süslemele-
rin çoğu kalker taşı üzerinde oyma tekniği ile yapılmıştır. Süsleme kompozisyonla-
rında daha çok çiçek, lale, üzüm salkım motifi, kıvrık dallar, rumi ve palmet ile bit-
kisel motifler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra geometrik süsleme programı, sınırlı 
alanlarda kullanılmıştır. Genel olarak giriş kapı alınlıklarında ve mihrabiye formlu 
nişlerde bulunan rozetlerde tercih edilmiştir. Bunun yanında yine mihrabiye formlu 
nişlerde bazı figürlü süsleme ögelerine rastlanmıştır. 

Kitabelerde kullanılan dil Arapçadır. Kitabeler çoğunlukla Başoda içerisinde yer 
alan mihrabiye formlu niş alınlığı içerisinde düzgün hat ile yazılmış olarak yer al-
maktadır. Bazı yapılarda kitabeler tek bir satır ile Başoda giriş kapısı üzerinde bu-
lunmaktadır.   

Yaşam standartları içerisinde belli dinamiklerin şekillendirdiği bir alan olarak, 
Tarihi Mardin evlerinin birçoğunda yer alan Başoda, yapı içerisinde yapıdan bağım-
sız tasarımı ile dikkat çeken, kent kültürünün sahip olduğu çeşitliliği, taş işleme sa-
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natının inceliklerinin sunulduğu, tarihsel kökeni itibariyle önemli görülen bir gele-
neğin devamı niteliğindedir. Çalışmamız, Başoda geleneği, Tarihi Mardin evleri ile 
ilgili yapılacak olan araştırmalara katkı sağlamayı amaç edinmektedir.  
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Şekil 40: Jaklin Ezilmez evi Başoda giriş ka-
pısı (Karabulut, 2019) 

Şekil 41: Jaklin Ezilmez evi kemer tokası 
süslemesi (Karabulut, 2019) 

 

 

Şekil 42: Jaklin Ezilmez evi Başoda batı du-
var nişleri (Karabulut, 2019) 
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Şekil 43-44: Jaklin Ezilmez evi Başoda mihrabiye formlu niş ve çizimi (Karabulut, 2019) 

 

 
Şekil 45: Fuat Pamukçu evi genel görünüş (Kara-
bulut, 2019) 

Şekil 46: Fuat Pamukçu evi birinci kat 
planı (Karabulut,2019) 
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Şekil 47: Fuat Pamukçu evi birinci kat genel 
görünüş (Karabulut, 2019) 

Şekil 48: Fuat Pamukçu sofa genel görünüş 
(Karabulut, 2019) 

  
Şekil 49: Fuat Pamukçu evi Başoda ve giriş 
(Karabulut, 2019) 

Şekil 50: Fuat Pamukçu evi Başoda genel 
görünüş (Karabulut, 2019) 
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Şekil 52-53: Fuat Pamukçu evi Başoda mihrabiye formlu niş ve çizimi (Karabulut,2019) 

 

 

Şekil 51: Fuat Pamukçu evi Başoda doğu du-
varı nişleri  (Karabulut, 2019) 
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Kabristanındaki Mezar Taşlarının Sanat  
Tarihsel ve Antropolojik Açıdan  
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Evindar Yeşilbaş* - Ayşe Acar** 
 

 
Öz 

 

Mezar taşları ölen kişinin bu dünya ile bağının kurulduğu ve ahirete göçen şahsın anısını 
yaşatmak üzere kimlik bilgileri, mesleği, cinsiyeti, doğum ve ölüm tarihleri gibi bir takım 
bilgileri ihtiva eden somut kültür varlıklarıdır. Mezar taşları üzerinden kişinin öldüğü 
döneme ait mezar yapım gelenekleri de öğrenilmektedir. Çalışmanın yapıldığı Mardin’de 
mezarlık alanları içerisinde ayrı birer bölüm halinde aynı aileden bireylerin gömüldüğü 
aile kabristanı oluşturma geleneği hâkimdir. Çalışma materyalini, Şeyh Mahmud El Türkî 
aile kabristanındaki mezar taşları oluşturmaktadır. Bu kabristanda yer alan 20 adet mezar 
taşı, malzeme, teknik, süsleme, dil ve içerik açısından sanat tarihsel ve antropolojik olarak 
değerlendirilmiştir.  Mezar taşlarından tarihi kimliğe sahip olduğu tespit edilen yalnızca 
10 tane mezar taşı, sanat tarihsel açıdan incelenerek katologlanmıştır. Değerlendirme 
sonucunda, kalker taşı malzeme üzerine oyma tekniğinde bitkisel ve geometrik süslemeler 
ile sülüs karakterli kitabelerin işlendiği anlaşılmıştır. Bölgenin mimari yapılarında 
karşılaşılan süsleme dilinin bu mezar taşlarına da yansıdığı görülmüştür. İncelenen 
mezarlık alandaki mezar taşlarında, hem kültürel hem de sanatsal anlamda söz konusu 
ailenin sahip olduğu kültürel kodlar tespit edilmiştir. 
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Gravestones are tangible cultural assets that contain certain information such as identity, 
professions, gender, the date of birth and the date of death, to keep the memory of a 
person who has passed away but has been connected with the world. The traditions of 
grave-making of the period in which the person died can also be learned through the 
gravestones. The tradition of building a family cemetery, where individuals from the 
same family are buried in separate section is dominant in Mardin. materials of this study 
are consist of the gravestone from the Sheikh Mahmud El Turki family cemetery. Twenty 
tombstones have been evaluated art historically and anthropologically. Ten of these 
tombstones have been studied in art historically. It has been found that floral and geo-
metric ornamentations and Thuluth characteristic inscriptions have been engraved on 
these limestone gravestones. It has been further observed that the language of the decora-
tions in these gravestones reflects the inscription in the architectural structures of the 
region as well. The cultural codes of the family, in both cultural and artistic terms, have 
been determined from the gravestones in the cemetery area. 
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Giriş 
 

nsanoğlunun, yaşadığı sürece hiç ölmeme ve sonsuza ulaşma arzusu içinde 
olduğu bilinir. Ancak içinde yaşadığı toplumdaki bireylerin ebedi hayata 
göçmesine tanıklık etmesi ile her defasında hayatın son noktası olan ölüm 

gerçeği ile karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu anlar. Ölen kişinin ailesi veya 
sevdikleri, ölen kişinin hatırasını yaşatmaya, yaptığı hayır işlerinin anılmasına 
büyük bir önem vermektedir. Mezar taşı da ölümden sonraki süreçte, ölen kişinin 
ardından bir anıt-kanıt bırakma isteğinin ön planda olduğunun somut bir 
göstergesidir. Ölüm olgusu ve mezar taşları sayesinde toplumların geleneksel 
değerlerini, yaşamdaki pratik uygulamalarını ve düşüncelerini anlayabiliriz. Bu 
uygulamalar, toplumun geleneksel ve kültürel kodlarının da bir yansıması olduğu 
gibi ölen kişiden sonra geride kalan ailesi ve sevenlerinin de ölüme bakış açılarını 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Tarihsel ve kültürel bir zenginliğe sahip olan Mardin ili, kentin geçmiş dönem 
özelliklerini değerlendirmek için mimari ve geleneksel inanç sisteminin yansıması 
olan mezar taşları bakımından fiziksel bir ortam sunar. Mardin mezar taşı gele-
neğindeki gelişim ve değişim, kent tarihinin analizi ile daha iyi anlaşılmaktadır. 
Farklı devletlerin yönetiminde yaşanan dönemsel değişimler ile farklı mezar taşı 
tiplerini ve süsleme üsluplarını görmek mümkündür. 

İslam öncesi Türk kültüründe mezar yapma geleneğinin İslamiyet’e geçtikten 
sonra da devam ettiği bilinmektedir. Özellikle Karanhanlılarla başlayan türbe, 
kümbet gibi anıtsal mezar yapma geleneği, Anadolu Selçuklu döneminde farklı 
plan şemaları ve örtü sistemleri ile karşımıza çıkmaktadır (Aslanapa, 1997, s.153). 
Dönemin önde gelen devlet adamları, dini hüviyete sahip ve toplumsal bakımdan 
önemli şahsiyetler için anıt mezar yapıları dışında sandukalı ve şahide tipli mezar 
taşlarının da tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu mezar tipleri çok köklü bir gele-
neğin devamı olarak bugün de önemini korumaktadır.  

Şehir yerleşim alanlarının dışına inşa edilen mezarlıklar, genelde şehri 
çevreleyen sur duvarlarının dışında bir alanda kurulmakla birlikte cami, medrese, 
zaviye gibi yapıların bahçesine yapılan gömülerle hazirelerin de mevcut olduğu 
bilinmektedir. Süsleme ve hat sanatı bakımından eşsiz örneklerin sunulduğu 
mezar taşları, bir çok bilim dalına da araştırma konusu olmaktadır. Özellikle sanat 
tarihi alanında, formları, malzemesi, süsleme ve hat örnekleri açısından, tarih ve 
ikonografik anlamlarıyla her zaman araştırılmaya değer birer belge niteliğindedir. 
Antropolojik olarak ise mezar taşları, toplumun kültürel inanış ve geleneklerinin 

İ 



 
Şehir ve Medeniyet Dergisi § Journal of City and Civilization 

 

154 
 

topluma yansımasını değerlendirebileceğimiz alanlardır. Mezar taşlarında statü, 
cinsiyet, yaş, meslek, ölüm sebebi gibi simgelerin topluma yansımasını görebiliriz 
(Altuntek ve Erdal, 2014, s.73).  

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde aile ve akrabalık ilişkilerine daha fazla önem 
verildiği için bir kişinin toplumsal kimlik tanımlamasında sülale, kabile, aşiret 
isimleri öne çıkmaktadır. Soy bağının önemli görülmesi nedeniyle aile mezarlıkları 
yerel ölü gömme geleneğinin özelliğini taşımaktadır. Şehir ve ilçe mezarlıklarda 
belli bir alanın çevrelenmiş olması aile mezarlıklarının önemli özelliğidir (Al-
tuntek ve Erdal, 2014, s.77). Ayrıca mezarlık alanları içerisinde bir duvarla ayrılan 
kabristanların kapılarının üzerinde, ailenin soyadı veya sülalenin isminin yazıldığı 
da görülebilir. Günümüzde aileler mezarlık alanda daha sonradan kullanılmak 
üzere yerel yönetimlerden satın alma yolu ile kendi aile mezarlığını da oluştura-
bilmektedirler.  

Toplumda aile kabristanı örneğinden yola çıkarak ölümün nasıl algılandığı an-
laşılabilir. Ölenin ardından sevenleri tarafından hazırlanan mezartaşı kitabeleriyle, 
ahirete göçen kişi ve hayatta kalan bireyler için ölümün ne ifade ettiği ortaya 
konulmaktadır. 

Kabristana adını veren Şeyh Mahmud El Türkî’nin, Mardin’de Abbasi dö-
neminde Türkmen boylarının yerleşmesinde katkısı bulunan bir komutan 
olduğu şeklinde bilgiler mevcuttur (https://arkaguverte.com/). Kabristanla aynı 
isme sahip ve mezarlık alanını da gören bir cami de bulunmaktadır (Şekil 1).  
Müftülük kayıtlarında Zeyt Camii olarak da bilinen bu yapının halk arasında ki 
ismi Şeyh Ali’dir. Yaptıranı ve dönemi hakkında net bilgi olmamakla birlikte 
eserin 15. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği öne sürülmektedir. A. Efendi, yapının 
Artuklu yapı geleneğini yansıttığından daha erken tarihli olabileceğini ifade eder 
ve 16. yüzyıl kayıtlarında zikredildiğini belirtir. Enine iki sahınlı plan şemasına 
sahip camii, tonoz örtü sistemiyle inşa edilmiştir (Altun, 2011, s.58). Sokaklar 
arasında, dışardan pek algılanmayan basit bir mahalle mescidi konumundadır. 

Çalışmada Mardin Muhammed Zırrar Mezarlığı içerisinde aile kabristanı 
olarak ayrılan Şeyh Mahmud El Türkî ve ailesine ait mezar taşları incelenmiştir. 
Muhammed Zırrar Mezarlığı’nın kuzeydoğu köşesinde yüksekçe bir tepe üzerine 
kurulan kabristan ihata duvarı ile çevrilmiştir (Şekil 2). Kabristanda yer alan 20 
adet mezar taşı, malzeme, teknik, süsleme, dil ve içerik açısından sanat tarihsel ve 
antropolojik olarak değerlendirilmiştir. Mezar taşlarından tarihi kimliğe sahip 
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olduğu tespit edilen yalnızca 10 tane mezar taşı, sanat tarihsel açıdan incelenerek 
katologlanmıştır.  

Çalışmanın alan araştırmasında mezar taşları fotoğraflarla belgelendikten son-
ra, gerekli görülen mezar taşlarının çizimleri1 yapılmış, mezar taşlarındaki 
yazıtların tercümesi ve transkripsiyonu2 gerçekleştirilmiştir. Kabristandaki mezar-
lardan sadece 10 tanesi incelemeler neticesinde kataloglanmıştır. Diğerlerinin 
bazıları tahrip olduğundan ve bazılarının da arka yüzlerinde Latince kitabeleri yer 
aldığından (konu kapsamına girmediğinden) kataloğa dâhil edilmemiştir. An-
tropolojik incelemelerde mezar taşlarının üzerine yazılan isimlerden yola çıkarak 
20 adet kişiye ait bilgi toplanmıştır. Mezarların niteliğine bakılmaksızın, mezar 
taşı üzerindeki ağıt benzeri yazılar, mezar taşlarına çizilen şekiller ve süslemeler, 
ölen kişinin ya da yakınlarının mezar taşına yazılan ünvanları gibi özellikler 
açısından incelenip kaydedilmiştir. Bu özellikler yaş, cinsiyet gibi değişkenler 
açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Mezarlık etnografisi yapıldıktan sonra 
mezar taşlarının yazıtları ve biçimleri fotoğraflanarak arşiv oluşturulmuştur. 

 

 
Şekil 1: Mezarlıktan Şeyh Mahmud El Türkî Camii’ne Bakış 

 

 
1 Çizimleri yapan Kadri Halifeoğlu’na teşekkür ederiz. 
2 Tercümeleri kontrol eden Öğr. Gör. M. Naim Çarpras’a teşekkür ederiz. 
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Şekil 2: Şeyh Mahmud El Türkî Kabristanı Genel Görünüş 

 
Şeyh Mahmud El Türkî Kabristanı Mezar Taşları / Yöntem Ve  

Materyal 
 
Örnek No: 1 

 
Şekil 3: 1 nolu mezarın ayak ucu şahidesi ve baş ucu şahidesi 

Tarih: 1909 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım  
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Şeyh Muhammed’in oğlu Şemseddin’e ait mezar, hem baş ucu hem de ayak 
ucu şahidesine sahiptir. Her iki şahide de kum taşı malzemeli olup, taş yüzeyinde 
likenleşme, yosunlaşma ve kararmalar mevcuttur.  

Baş ucu şahidesi 0.83x0.32x0.14 m. ölçülerindedir. Şahide kitabesi dış yüzde, 
en üstte iç içe geçmiş üç satır olmak üzere sekiz satırlık bir metinden oluşmak-
tadır. Mezar taşı çok net olmayan dilimli bir kemer ile sonlanmıştır. 

Ayak ucu şahidesi de yaklaşık aynı ölçülere sahip olmakla birlikte bir kısmı to-
prak altında kalmıştır. En alt satırı kısmen toprak altında kalmakla birlikte beş 
satır halinde bir kitabe mevcuttur. Mezar taşı çok net olmayan dilimli bir kemer 
ile sonlanmıştır. 

Sülüs karakterli yazılar, Arapça olarak yazılmıştır. Her iki şahidede de yer alan 
kitabe metinlerinde oyma ve kabartma tekniği uygulanmıştır. Yazı dışında 
süsleme bakımından sadece şahidenin alınlık bölümünde tahrip olmuş dilimli 
kemer formu dikkati çekmektedir.  

Kitabeler 
 

Baş Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu: 
1. Hâzâ kabrü’l-merhûm eş-şehîd es-saîd 
2. Rahimehüllahu ve eskenehü fesiha cennetihi 
3. Şeyh Şemsüddîn ibnu eş-Şeyh Muhammed 
4. Rahimehullah ve rahime men terehame aleyhi 
5. Tuvuffiyye bihâ es-sept ve ’işrîn zî’l-ka‘de 
6. Tis‘un’ ve tis‘ûne ve selasu mietin ve elf.  
Anlamı: 
Merhum, şehid ve said Şeyh Şemseddin b. Şeyh Muhammed’in kabridir. Al-

lah ona ve ona rahmet dileyene merhamet etsin ve geniş cennetine yerleştirsin, 
H.1399 / M.1909 Zilkade ayının yirmisinde bir cumartesi gecesi vefat etti. 

Ayak Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. El Mağfire verahman 
2….. 
3……. 
4…… 
5……. 
6…….. 
Anlamı: Rahman ve bağışlayıcı olan Allah’ım….. 
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Örnek No : 2 

 
Şekil 4: 2 nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi ve baş ucu şahidesi çizimi 

 
Tarih: 1907 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
Haciye Şemsiye’ye ait mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi olmak üzere iki 

mezar taşı bulunmaktadır (Şekil 4). Kalker taşı malzemeli şahideler üzerinde tah-
ribat mevcuttur.  Ayak ucu şahidesinin büyük bir kısmı tahrip olduğundan 
sadece daire içerisindeki kitabe bölümü okunabilmektedir. 

Şahideler, 0.84x 0.34x0.14 m. ölçülerine sahiptir (Şekil 4). Her iki şahide de 
dikdörtgen gövde ve S, C kıvrımlarla oluşturulmuş birer tepelikten oluşmaktadır. 
Tepeliklerin ortasında kaş kemerli birer kitabelik yer almaktadır. Kaş kemerli 
bölümün altında dörder satırlık kartuşlar halinde kitabe metni sıralanmıştır. 
Kitabelik bölümü daire motifi ile sınırlandırılmıştır. Sülüs karakterli kitabenin 
devamı olan metin daire motifinin içindeki kartuşlara yazılmıştır. Yazı ve ke-
merler dışında şahidelerde herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamıştır. Kitabe 
metni Arapça olup, oyma ve kabartma tekniği ile yazılmıştır  

 
 
 



 
Yeşilbaş-Acar: Mardin Şeyh Mahmud El Türkî Aile Kabristanında ki Mezar Taşlarının Sanat  

Tarihsel ve Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi 
 

159 
 

Kitabeler 
 
Baş Ucu Şâhide Kitabesinin Transkripsiyonu: 

1. Yâ Mûnîsî,  
2. Kırmızü’l-beyti haccet ve’s-Safâ 
3. Ve kezâ zâret darîha’l-Mustafâ 
4. Ve ani’l-ehli terâ fî gurbetin 
5. Zehebe’l-mevtu bihâ ve insarafâ 
6. Hâzâ kabrü’l-merhûme 
7. Haciyet Şemsu bintü’l-merhûm 
8. Halîl Münîb, ilâ rûhihâ 
9. 
Anlamı: 
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, Bu kabirde yatan hacı ve aynı zamanda 

Hz. Muhammed Mustafa’nın kabrini ziyaret etmiş. Ve gerçek olan ölümdür, 
onun dışında gurbetteyiz. Vefat etti ve geçmiş günleri geride bıraktı. Bu kabir 
Halil Munib, merhumun kızı evin kızılı (kınalı saçlı) Haciye Şemsi’ye aittir. 

 
Ayak Ucu Şâhide (İç Yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fi vahdetî  
2. Fahrüddîn / Fe azzellâhu….. 
3. Ve‘fu anhâ …. 
4……. 
5. Bi ridâin tüvüffiye ….. li’l-ğürefâ 
6. Kad tüvuffiyet el-merhûme 
7. Fî şehri şevvâl senete elfin 
8. Ve selâse mieten ve sittetin ve seb‘ûne 
9. H.1376-M. 1957 
Anlamı:  
Yalnızlığımda, Allah onu izzetli kılsın ve affetsin. Merhume, Şevval ayında 

1376’da (1957) vefat etmiştir. 
Örnek No : 3 
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Şekil 5: 3 nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu ucu şahidesi ve baş ucu şahidesi çizimi 

 
Tarih: 1935 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018  
Tanım 
Şeyh Muhammed’in kızı Hadice’ye ait mezar, baş ucu ve ayak ucu ucu şahi-

desinden oluşmaktadır (Şekil 5). Sarımsı kalker taşı malzemeli şahidelerin sadece 
iç yüzlerinde kitabeleri bulunmaktadır. Şahidelerin alt kısımlarında tuzlanma, 
belli yerlerde kopmalar, likenleşme ve kararmalar mevcuttur. 

Baş ucu şahidesi 0.87x0.37x0.15 m. ölçülerinde yekpare taşa oyularak iki kad-
emeli olarak yapılmıştır (Şekil 5). Şahidenin üst kitabe kısmı okunaklı olup, bi-
rinci satırı sivri kemerin içine yazılmış vaziyette üç satırdan ibarettir. Alt bölümde 
ise yine daire içerisinde dört satır halinde oyma ve kabartma tekniğinde yazılmış 
kitabe mevcuttur. Şahidenin tepelik kısmı iki yanda sütuncelere oturan üç dilimli 
kemerden oluşmaktadır. Dilimli kemerin arkasında ikinci bir kademe olarak “S” 
ve “C” kıvrımları ile şekillendirilen ikinci kemerli tepelik kısmı vardır. 

Ayak ucu şahidesi 0.87x0.37x0.15 m. ölçülerinde baş ucu şahidesi ile aynı 
özelliklere sahiptir. Kitabelerden üstte yer alan tamamen aşındığından okunamaz 
durumdadır. Ancak alt tarafta yer alan daire içerisinde dört satır halinde yazılmış 
kitabe oyma ve kabartma tekniğine sahiptir. 
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Sülüs karakterli yazılar, Arapça’dır. Dilimli kemer, sütunceler şahidelerdeki 
süslemeye dair detaylardır. 

Kitabeler 
 
Baş Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ Mûnisî 
2. Hâzâ  kabru kad … 
3. … 
 Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ kabrü’l-merhûme 
2. Hadîce binti 
3. Muhammed ibni’l-Hâc İbrâhîm 
4. et-Türkî 
 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, Muhammed b. Hacı İbrahim Türkî kızı 

Hatice’nin kabridir. 
Ayak Ucu Şâhide Kitabesinin Transkripsiyonu 
1… 
2… 
3… 
4… 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Kad tüvuffiye’l-merhûmu 
2. Fî Rebî‘ü’l-Evvel senete elfin 
3. Ve Selâse mietin ve erba‘tin  
4.  Ve hamsîn 
Anlamı:  
Merhum Rebî‘ü’levvel ayı, H. 1354 (M.1935) yılında vefat etti. 
Örnek No : 4 
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Şekil 6: 4 nolu mezarın ayak ucu ucu şahidesi ve çizimi 

Tarih: 1915 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
 
Bir kadına ait olduğu anlaşılan mezar, yalnızca ayak ucu şahidesinden 

oluşmaktadır (Şekil 6). Sarımsı kalker taşlı şahidenin hem iç hem de dış yüzeyinde 
kitabeleri bulunmaktadır. Şahidenin yüzeyinde yer yer tuzlanma, renk değişimi ve 
malzeme kopmaları gözlemlenmektedir. 

Şahide 0.90x0.37x0.15 m. ölçülerinde tek parça taşa oyularak iki bölümlü 
kitabeden oluşmaktadır (Şekil 6). Şahidenin hem iç hem de arka yüzü aynı özel-
liklere sahiptir. Üst kitabe kısmı okunaklı, bir biçimde birinci satırı sivri kemerin 
içine yazılmış vaziyette üç satırdan ibarettir. Alt bölümdeki kitabe ise daire içeris-
inde dört satır halinde oyma ve kabartma tekniğinde yazılmıştır. Şahidenin tepelik 
kısmı iki yanda örgü motifinden oluşan sütuncelere oturan üç dilimli kemerle 
sonlanmaktadır. 

 Kitabe yazıları sülüs karakterli olup, Arapçadır. 
 

Kitabeler 
 
Ayak Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ Mûnisî 
2. Fe kâlet mâ nehet fî sabâhâ 
3. Velâ nâlet mine’l-mer’i medâhâ 
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Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ kabrü’l-merhûme 
2. Fâtime binti’l-merhûm 
3. el-Hacc el-İbrâhîm el-türk 
4. İlâ rûhihâ el-fâtihâ 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, umduğuna varamadı ve çocukluğunu 

yaşayamadı. Merhume Türk Hacı İbrahim’in kızı Fâtime’nin kabridir, Ruhuna 
Fatiha 

Ayak Ucu Şâhide (dış yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fî Vahdetî 
2. De‘âhâ rebbuhâ tava‘an ev …. 
3. Ve lebbe nefsuhâ hîne de‘âhâ 
 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Kad tüvuffiyet el merhûme 
2. Evvele yevmi ‘îdi’l-fıtri  
3. Li seneti erba‘atin  ve selâsîneve selâsemietin ve elfin 
4. 1334-  
 
Anlamı: 
Yalnızlığımda, Rabbi onu isteyerek veya …. Onu yanına çağırdı, Onun nefsi 

çağrıldığında icabet etti. Merhume, Ramazan ayının ilk günü 1334’de (1915) 
vefat etti. 

Örnek No: 5 
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Şekil 7: 5 nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi ve baş ucu şahidesinin çizimi 

 
Tarih: Tarihsiz 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
 
Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan mezar baş ucu ve ayak ucu şahidelerinden 

oluşmaktadır (Şekil 7). Sarımsı kalker taşından yapılan şahidelerin hem iç hem de 
dış yüzeylerinde kitabeleri bulunmaktadır. Her iki şahide de tuzlanma, doku 
kaybı ve renk değişimi, kararmalar mevcuttur. Baş ucu şahidesinin kitabeleri 
fazlaca tahrip olduğundan kitabeleri okunamamıştır. 

Hem baş ucu hem de ayak ucu şahidesi, 0.90x0.42x0.18 m. ölçülerinde benzer 
form ve süsleme özelliklerine sahiptir (Şekil 7). Şahidelerdeki kitabeler ilk satırı 
sivri kemer biçiminde olacak şekilde kartuşlar içerisine yazılmıştır. Beş satır halin-
deki kitabenin alt kısmında ise düzgün okunaklı, dört satır halindeki kitabe daire 
içerisine yazılmıştır. 

Şahideler yerpare taş üzerine iki kademeli yüksek kabartma tarzında ince bir 
işçilikle yapılmıştır. Her iki şahidede kitabelerin bulunduğu kısım, yüksek ka-
bartma tekniğinde dilimli kemer ve yanlarda sütuncelerle sınırlandırılmıştır. 
Balıksırtı motiflere sahip sütünce gövdeleri, palemt motifli kaide ve baş uculıklar-
la teşkilatlandırılmıştır. Sütuncelerin taşıdığı dilimli kemerin yüzeyinde ise “S” 
kıvrımlarından oluşan örgü motiflerine sahiptir. Ayak ucu ve baş ucu şahideleri 
arasındaki tek fark ise baş ucu şahidesi arkada en dışta “S” ve “C” kıvrımlı kemer 
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ile sonlanırken ayak ucu şahidesi düz bir profille devam edip, dilimli formda baş 
uculukla sonlanmıştır. Kitabe yazıları sülüs tarzda olup, Arapçadır. 

 
Kitabeler 

 
Baş Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Ve Bülûğ 
2. İnne zannî fî hâlikî cemîlün 
3. Ve recâî fîhi arîdün tavîlün 
4. Ve ileyhi ked ci’tu fî kulli zenbin 
5. Ve metâbî ilâ ridâhu sebîlün 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ kabrü’l-merhûm 
2. es-Seyid el-hâcc el-âlim el-âmil ve’l-mürşidü’l-kâmil 
3. Ve’l-fakîh el-vâsil …. eş-şeyh Muhammed Efendî 
4. İlâ rûhihi el-fâtiha 
Anlamı:  
Yaradana yönelik zannım güzeldir ve O’na yönelik ümidim geniş ve uzundur. 

Her günahla O’na geldim ve Tevbem O’nun rızasına bir yoldur. Merhum, Sey-
yid, hacı, âlim, âmil, kâmil mürşid ve ……. Ulaşan fakih Şeyh Muhammed 
Efendi’nin kabridir, Ruhuna fatiha. 

Örnek No: 6 

 
Şekil 8: 6 Nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi 

Tarih: Tarihsiz 
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İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
Bir kadına ait olan mezar, baş ucu ve ayak ucu şahidelerinden oluşmaktadır 

(Şekil 8). Sarımsı kalker taşı malzemeli şahidelerin baş ucu şahidesinin dış yüzey-
inde, ayak ucu şahidesinin ise iç yüzeyinde kitabeleri bulunmaktadır. Şahidelerin 
yüzeylerinde yer yer malzeme kopmaları, renk değişimi ve tuzlanmalar dikkati 
çekmektedir. 

 Baş ucu ve ayak ucu şahidelerin aynı ölçülere sahip olup, 0.86 x 0.35 x 
0.15 m ölçülerindeki tek parça taşların oyularak iki bölüm halinde oluştu-
rulmuştur. İki bölümlü kitabelerin en üstte bir satırı sivri kemer içerisinde 
yazılmış vaziyette beş satırdır. 

 Alt bölümündeki kitabeler ise daire içerisinde, alt satırları toprak altında 
kaldığından okunamayan toplam dört satırdan ibarettir. Baş ucu şahidesinin 
tepelik kısmı ise "S" ve "C" kıvrımlarından oluşan kemerle sonlanmıştır. Oyma 
tekniği ile oluşturulan kitabeler sülüs karakterli olup, Arapça yazılmıştır. 

 
Kitabeler 

 
Baş Ucu Şâhide (dış yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ Mûnisî 
2. Kad …. Yâ Rabbî ve iğfir zenbî keremen 
3. İsmu .... 
4. Radiytu … el-lezî … en-nevâl fe kün 
5. …er-rahîm er-rahmân 
 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
 
1. Hâzâ kabrü’l-merhûm 
2. İmam …  şeyh 
3. El-hâcc mustafâ … muhammed 
 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, günahımı bağışla……razı oldum… esirgey-

en ve bağışlayan. Bu kabir imam .. şeyh Hacı Mustafa… Muhammed’in kabrid-
ir.  
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Ayak Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fî vahdetî 
2. Seyyid …  
3. Hâsiben ….lî zannen …. fe ente …. 
4. … fî cenneti’l-firdevsi menzileten 
5. Fî …. eş-şehîd el-a‘zam el-azîm 
 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
 
1. Kad tüvuffiye el-merhûm 
2. Fî ğurretî zî‘l-ka‘de …. 
Anlamı: Yalnızlığımda, Seyyid var sayarak, varılacak yeri Firdevs Cenneti 

eyle. Büyüklerin büyüğü şehit…. bu merhum Zilkade ayında vefat etmiştir. 
Örnek No: 7 

 
Şekil 9: 7 nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi 

Tarih: Tarihsiz 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
 
Bir kadına ait olan mezar, baş ucu ve ayak ucu şahidelerinden oluşmaktadır 

(Şekil 9). Sarımsı kalker taşından yapılan şahidelerin iç yüzlerinde kitabeleri 
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bulunmaktadır. Şahidelerin alt kısmı toprak altında kalmakla birlikte yer yer 
malzeme kayıpları, renkte kararmalar ve tuzlanma dikkati çekmektedir. 

 Her iki şahide aynı ölçülerde olup, baş ucu şahidesinin daha fazla toprak 
altında kaldığı görülür. Şahide, 0.57 x 0.35 x 0.15 m ölçülere sahip tek parça 
taşlardan oluşturulmuştur. Toprağın homojenliğine bağlı olarak kuzeye doğru 
hafif eğildikleri de dikkati çeker. 

 İki bölüm halinde oluşturulan kitabeler her iki şahidede de üst satır sivri 
kemerli bir kartuş diğer ikisi dikdörtgen kartuşlar içerisinde olacak şekilde üç 
satırdır. Alt bölümlerdeki kitabeler ise damla motifi şeklinde üç satırlık kartuşlara 
yazılmıştır. 

 Şahidelerin tepelik kısımları kısmen tahrip olmakla birlikte, “S” ve “C” 
kıvrımlarından oluşan kemerlerle sonlanmıştır. Oyma tekniği ile yazılan kitabeler 
sülüs karakterli olup, Arapça'dır. 

 
Kitabeler 

 
Baş Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ mûnisî 
2. Yâ rabbî ve ica‘l fî recâî ğayre … 
3. Ürîdu, ve ica‘l hisâbî ğayre … 
Üçgen İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
4. Hâzâ 
5. Kabrü’l-merhûm 
 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, Rabbim ümidimi… dışında kıl, 

hesabımı…dışında kıl istiyorum. Merhumun kabri... 
Ayak Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fî Vahdetî 
2. … be‘îdün … fî’d-dâreyn … 
3. Sabren minnî … illa hüve ... 
 
Üçgen İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ 
2. Kabrü’l-merhûmeti 
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3. Teveffet el-merhûme 
 
Anlamı:   
Yalınızlığımda… uzaktır. İki cihanda …Bu mezar merhumenin kabridir. 
 
Örnek No: 8 

 
Şekil 10: 8 Nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi 

Tarih: 1960 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
Halime isimli bir kadına ait olan mezar, baş ucu ve ayak ucu şahidelerinden 

oluşmaktadır (Şekil 10). Açık renkli kalker taşına oyularak yapılan mezar 
taşlarının sadece iç yüzeylerinde kitabeleri bulunmaktadır. Şahidelerde yer yer 
kararmalar, doku kayıpları görülmekle birlikte kitabeleri okunaklıdır. 

 Baş ucu ve ayak ucu şahideleri, aynı form ve özelliklere sahip olmakla 
birlikte ölçüleri de aynıdır. 0.90 x 0.37 x 0.15 m ölçülerde tek parça taşlardan 
yapılmıştır. Kitabeler üst kısımda, ilk satır sivri kemerli bir kartuşa, diğer ikisi 
dikdörtgen kartuşlara yerleştirilmiş halde üç satır bulunmaktadır. Alt kısımda ise 
beş satır halinde damla motifi içerisine yerleştirilmiştir. Şahidelerin tepelik 
kısımlarında aynı özelliklere sahip olmakla birlikte S" ve "C" kıvrımlı kemerler ile 
sonlanmıştır. Oyma tekniği ile yazılmış sülüs karakterli kitabeler, Arapça'dır. 
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Kitabeler 
 
Baş Ucu Şâhide Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ mûnisî  
2. İlâhî lestu li’l-firdevsi ehlen 
3. Ve lâ ekvâ alâ nâri’l-cehîm 
Üçgen İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ  
2. Kabrü’l-merhûme 
3. Halîme binti’l-hacc 
4. İbrâhîm et-türkî, ilâ rûhihâ 
5. el-fâtiha 
 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım. Ey Allah’ım, Firdevs’in halkından deği-

lim. Cehennem ateşine karşı dayanıklı da değilim. Bu kabir merhume Hacı 
İbrahim et-Türkî’nin kızı Halime’nindir. Ruhuna Fatiha. 

Ayak Ucu Şâhide Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fî vahdetî  
2. Ve hab lî tevbeten ve iğfir zünûbî 
3. Fe inneke ğâfirü’z-zenbi el-azîm. 
 
Üçgen İçinde Yer Alan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Kad tüvuffiye el-merhûm 
2. Fî şehri cemâdî  
3. el-âhir senete elfin ve selâse mietin 
4. Senete 1379 
 
Anlamı:  
Yalnızlığımda beni bağışla ve beni affet. Çünkü sen günahları affedensin ve 

günahların büyüğünü affedersin. 1379 (1960) yılının Cemâdîlâhir ayında bir 
merhum vefat etmiştir.  

Örnek No: 9 
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Şekil 11: 9 nolu mezarın baş ucu ve ayak ucu şahidesi, baş ucu şahidesi çizimi 

 
 
     Tarih: 1924 

İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
Kitabelerden kadına ait olduğu anlaşılan bu mezarda baş ucu ve ayak ucu şa-

hidelerinden oluşmaktadır (Şekil 11). Açık renkli kalker taşından yapılan şahide-
lerden baş ucu şahidesinin hem iç hem de dış yüzeyinde, ayak ucu şahidesinin ise 
yalnızca yüzeylerde renk değişimleri ve tuzlanmalar dikkati çekmektedir. 

 Baş ucu şahidesi 0.93 x 0.37 x 0.15 m ölçülerinde olup, taşın derin oyma 
tekniği ile yanlardan kademeli, üstte de dik-sivri bir alınlık oluşturacak şekilde 
tamamlanmıştır (Şekil 11). Bu bölümün üzeri sade bir başlıkla sonlanmaktadır. 
Baş ucu şahidesinin iç yüzeyinde üst kısımda sivri kemer formlu kartuş içerisinde 
bir satır, diğer ikisi ise dikdörtgen kartuşlar içerisine alınmış şekilde üç satırlık 
kitabe yer almaktadır. Bu şahidenin alt kısmındaki kitabesi ise beş satır halinde 
damla motifi içerisine yerleştirilmiştir. 

 Baş ucu şahidesinin arka yüzündeki kitabeler oyma tekniğinde en üstte 
kaş kemer formlu kartuş içerisinde bir satır, altta ise damla motifi içerisinde en 
alttaki toprağa gömülü vaziyette beş satır halinde yazılmıştır. 

Ayak ucu şahidesi 0.87 x 0.37 x 0.15 m ölçülerinde olup tek parça taşın yan-
larda düz bir profil yaratacak şekilde oyulması ile oluşturulmuştur. Kitabenin 
yazıldığı alanı sınırlayan bir çerçeve kompozisyonunun meydana getirdiği bu 
mezar taşında kitabeler okunaklıdır.  
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Kitabeler üst kısımda ilk satır sivri kemer formlu bir kartuş içerisinde, diğer 
ikisi dikdörtgen kartuşlara yerleştirilerek yazılmıştır. Yine bu mezar taşının alt 
kısmı da damla motifi içerisine yerleştirilen beş satırlık kitabeye sahiptir. Ayak 
ucu şahidesi baş ucu şahidesinden farklı olarak "S" ile "C" kıvrımlara sahip bir 
kemer ile sonlanmaktadır. Sülüs karakterli kitabeler, Arapça yazılmıştır. 

 
Kitabeler 

 
Baş Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ Mûnis 
2. İnne kereme’l-halki mâ li min… 
3. …. inde celle…..Anlamı: 
 
Baş Ucu Şâhide (dış yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Hâzâ 
2. Kabrü’l-merhûme 
3. Binti şeyh nu‘mân bin 
4. Şeyhmân alî et-türkî ilâ 
5. el-Fâtiha 
 
Anlamı:   
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım. Yaratılışın cömertliği...Bu mezar, Şeyh 

Nu‘mân b. Şeyhmân Alî et-Türkî’nin kızının kabridir. El fatiha. 
Ayak Ucu Şâhide (iç yüz) Kitabesinin Transkripsiyonu 
1. Fî vahdetî 
2. … 
3. İnne’l-kerîme … 
Üçgen İçinde Yer Alan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Kad … 
2. Tüvuffiye’l- merhûme 
3. Fî şehri … 
4. es- Seyyid 
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5. 13423 
 
Anlamı:   
Yalnızlığımda… Cömert olan…Mezarda … Seyyid, …ayında 1342 (1924) 

yılında merhume vefat etmiştir. 
 
Örnek No: 10 

 
Şekil 12: 10 nolu mezarın baş ucu şahidesi 
 
Tarih: Tarihsiz 
İnceleme Tarihi: 13 Ocak 2017-06.11.2018 
Tanım 
Mezarlık alanı içerisinde herhangi bir mezar yapısı üzerinde değil de gelişi 

güzel yerde bulunan bu mezar taşı, Amine Mehdiye isimli bir kadına aittir (Şekil 
12). Diğer mezartaşlarının baş ucu şahide kitabelerinde geçen “Yâ Mûnisî” 
ifadesinin bu mezartaşının kitabesinde de kullanıldığı görülür. Bundan dolayı baş 
ucu şahidesi olduğunu düşündüğümüz bu mezar taşı, sonraki süreçte tahrip 
edilerek mezarından söküldüğü anlaşılmaktadır. 

1.35 x 0.35 x 0.15 m ölçülere sahip şahidenin yüzeyindeki kitabeler iki bölüm 
halinde yazılmıştır. Üst bölümdeki kitabelerin ilk satırı kaş kemer formlu bir 
kartuş içerisinde, diğer ikisi ise dikdörtgen kartuşlara sığdırılarak yazılmıştır. Şahi-

 
3 Tarih kısmı net okunamadığından 1342 veya 1362 şeklinde iki alternatif 
olabileceği düşünülmüştür. 
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denin tepelik kısmı dilimli olduğu anlaşılan kemer formu şeklinde son-
landırılmıştır.  

Sülüs karakterli yazılar, Arapça'dır. 
 

Kitabeler 
 
Baş Ucu Şâhide (iç yüz-dış yüz?) Kitabesinin Transkripsiyonu 

1. Yâ Mûnisî 
2. Yâ ekreme’l-halk mâ li mine’l-vefâi 
3. …inde’l-hülûli 
 
4. Hâzâ kabrü’l-merhûme 
5. Amme mehdiye binti 
6. eş şeyh Nu‘mân et-Türkî 
7. el-Fâtiha 
 
Daire İçinde Olan Kısmın Transkripsiyonu 
1. Hâzâ 
2. Kabrü’l-merhûme 
3. Binti şeyh nu‘mân bin 
4. Şeyhmân alî et-türkî ilâ 
5. el-Fâtiha 
 
Anlamı:  
Ey biricik sığınağım olan Allah’ım. Ey yaratılışın en çok bağışlayanı, bana 

vefadan başka bir şey yoktur. …ortaya çıktığında. Bu mezar, merhume, Şeyh 
Nu‘mân b. Şeyhmân Alî et-Türkî’nin kızınındır. El fatiha. 

 
Mezar Taşlarının Değerlendirilmesi 

 
İslamiyette anıtsal mezar yapıları ile birlikte, yalnızca mezar taşlarından ibaret 

mezar yapma geleneği çok köklü bir anlayışın devamı olarak bugün de önemini 
korumaktadır. Mardin’de bu geleneğin devamlılığını gösteren mezar taşları, bölge 
içinde çağdaşları sayılan örneklere nazaran kendine has özellikler sergilemektedir. 
Kullanılan malzemele, süsleme ve süsleme yoğunluğu bakımından daha fazla ön 
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plana çıkmaktadır. Mardin'in taş işleme sanatının geleneksel yöntemlerle devam 
ettiği kentlerden olması, bugün de aynı özellik ve formlarla mezar yapım gele-
neğinin devam etmesine olanak tanımaktadır. 

İncelenen mezar taşlarında karşılaşılan hususlar aşağıda detaylı bir biçimde 
verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen 10 mezar örneğinden, yalnızca 7 ta-
nesinde vefat edenlerin isimleri bulunmaktadır. Mezar taşı kitabelerindeki 
"Merhum" ve "Merhume" ifadelerinden mezarda yatanın cinsiyetleri belir-
lenmiştir. Kataloga dahil edilen mezarlardan 8 tanesi kadın, 2 tanesi erkeklere 
aittir. Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanında çocuk bireylere ait mezar taşına 
rastlanmamıştır.  

Mezar taşlarından yalnızca 5 tanesinde tarih belirtilmiş olmakla birlikte, en 
erken tarihlisi 1 nolu örnek olup üzerinde 1909 tarihi yer almaktadır. Tarihi belli 
olan 2, 3, 4, 8, 9 nolu mezarlar ise 20. yüzyılın başlarına (1910-1925) tarihlen-
mektedir. Kabristanda Latin harfleri ile yazılmış kitabelerde sahip katalog dışında 
tutulan diğer mezar taşlarından anlaşıldığı kadarıyla yakın zamana kadar da gömü 
yapılmıştır. 

Mezar taşlarında usta ismine rastlanılmadığı gibi, mezar taşlarından 2, 3, 4, 6 
nolu olanlar kendi aralarında, 7 ve 8 nolu örnek de kendi aralarında benzerlik 
göstermektedir. 5 ve 9 nolu örnekler ise dilimli kubbe şeklinde başlıklara sahip 
olmaları bakımından benzerdirler. Bu durum 2, 3, 4 ve 6 nolu mezarların aynı 
atölye üretimi olduğunu düşündürmektedir. 

 
Malzeme ve Teknik 

 
İncelenen mezar taşlarında, yörenin taş ocaklarından çıkarılan ve mimari yapıların 
ana malzemesi olarak da kullanılan, sarımsı kireç taşı kullanılmıştır. Kolay işlene-
bilen bu taş cinsi, hava ile teması sonucu dayanıklılığı artan bir malzemedir. 
Mezar taşlarında tercih edilen kalker taşlarında, zaman içerisinde iklim koşullarına 
bağlı olarak renk değişimleri, malzeme ve doku kaybı, tuzlanma gibi tahribat izleri 
görülmektedir. İncelenen örneklerden 2,5,8 ve 10 numaralı örnekler diğerlerine 
oranla daha sağlam ve okunaklıdır.  

Katalog örnekleri yekpare taşlardan oyma tekniği ile oluşturulmuştur. Şahide-
lerin zeminin oyularak, yazıların yüzeyden kabartma şeklinde algılanması 
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sağlanmıştır. Mardin'in sahip olduğu çok kültürlü yapı, mimariye yansıdığı gibi 
mezar taşlarında da kendisi hissettirmiştir. 

Mezar tipleri bakımından, incelenen 10 örnekten sadece 5 nolu mezar şahideli 
sandukalı tipte olup, diğer örnekler şahideli mezar tipindedir. Şahideli 
örneklerimizden 10 nolu mezar taşı alanda gelişi güzel bırakılmakla birlikte to-
prağa gömülü değildir. Diğer örnekler ise (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9) toprağa gömülü 
olup, aynı zamanda mezarın da sınırlarını belirlemektedir. Şahideli mezarlardan 4 
nolu olan yalnızca ayak ucu şahidesine, 2 nolu olan yalnızca baş ucu şahidesine, 1, 
3, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu olanlar ise hem baş ucu hem de ayak ucu şahidesine sahiptir. 
Kabristan alanında yerde duran ve gömülü olmayan 10 nolu şahidenin ise baş 
ucu şahidesi olabileceği düşünülmektedir. Mardin'de Muhammed Zırrar 
Mezarlığından hem de Veysi Simmak, Saraçoğlu Mezarlığı, Teker Cami Haziresi 
vd. hazire ve mezarlıklarda da benzer özelliklere sahip mezar örnekleri bulunmak-
tadır. 

Şahidelerden 3 ve 5 nolu mezar şahideleri zeminin derin bir şekilde kazılması 
sonucu kenar profillerinin oluşturulduğu görülmektedir. Sütunce şeklinde kenar 
profilleri üstte dilimli kemerler ile sonlandırılmıştır. Örneklerden 9 numaralı olan 
ise ince bir çerçeve profil oluşturacak şekilde derin oyularak uygulanmıştır. 

 
Kitabe Özellikleri, Dil Ve İçerik 

 
Yazılı ve sözlü kültür örneklerinin görüldüğü mezar taşlarında şiir, methiye, 

öğüt, türkü, ayet meali gibi çeşitli biçimlerde temsil edilebilirler (Altuntek ve 
Erdal, 2014, s.78). İncelediğimiz mezartaşlarından 5 Nolu Mezar Taşında 
“Yaradana yönelik zannım güzeldir ve O’na yönelik ümidim geniş ve uzundur. 
Her günahla O’na geldim ve Tevbem O’nun rızasına bir yoldur.” ifadesi ile 
yaradana yönelik düşünce ve tevbe üzerine yazılmış düşünceleri görmekteyiz. 

Yine 2 nolu mezarda “Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, Bu kabirde yatan 
hacı ve aynı zamanda Hz. Muhammed Mustafa’nın kabrini ziyaret etmiş.ve 
gerçek olan ölümdür, onun dışında gurbetteyiz. Vefat etti ve geçmiş günleri geride 
bıraktı. Bu kabir Munib, halil merhumun kızı evin kızılı (kınalı saçlı) Haciye 
Şemsi’ye aittir.” ifadesinde kişinin fiziksel özelliklerinin de vurgulandığı an-
laşılmaktadır.  
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Şekil 13: Kataloğa dahil edilmeyen mezar taşı-Latinize edilmiş Arapça ayet 

 
Mezar taşlarında kitabelerin Arap harfleri ile Arapça dilinde yazıldığı 

görülmektedir (Şekil 13). Mezarlarda yatan kişilerin Türk kökenli bir aileden 
(Şeyh Mahmud El Türkî ailesinden) oldukları anlaşılmaktadır. Arap kökenli ol-
mamalarına rağmen mezar taşlarında Arapça'nın kullanılmış olması, Kur'an'ı 
Kerim'in hattı olması nedeniyle açıklanabilir. Mardin'de farklı etnik ve dini 
kökenlere sahip olmalarına karşın Kürt, Süryani gibi toplulukların da mezar 
taşlarında Arap harflerini ve kısmen de Arapça'yı tercih ettikleri görülür (Acar ve 
Yeşilbaş, 2016, s.28). Bu durum, geleneksel mezar taşı yapan ustaların bu alanda 
beceriye sahip olmaları ve Arapça’nın bölgede yaygın kullanılan dil olması ile 
açıklanabilir. Yazıtlarda ve sembolik bezemelerde kullanılan dilin Arapça, Latin 
harfleri ile birlikte kullanımı alfabe değişikliği sonrası tarihsel sürecin mezar 
taşlarına yansıdığını göstermektedir (Altuntek, 2019, s.103). Katologlamaya dâhil 
edilmeyen mezarlardan iki adedinde Arapça ayetlerin Latin harfleri ile yazımı 
görülmüştür. 
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Şekil 14: Kataloğa dahil edilmeyen baş ucu ve ayak ucu şahidesi, Latinize edilmiş Arapça ayet 

 
Şahidelerin kitabeleri, alınlık kısmında kaş veya sivri kemerli bir formla, dik-

dörtgen kartuşlar içerisinde, damla motifinin veya daire motifinin içine 
yazılmıştır (Şekil 14). Sülüs tarzda yazılan hatlar bu rozetlerin içine kompozisyon 
oluşturacak şekilde kartuşlarla sınırlandırılmıştır. 

Kitabeliğin içine baş ucu şahidelerde “Yâ Mûnisî”, (Ey biricik sığınağım olan 
Allah'ım) ayak ucu şahidelerinde ise “Fî Vahdî” (Yalnızlığımda, Ey Yoldaşım) yazı 
kalıpları uygulanmıştır. Es-seyid ifadesi Hz. Muhammed’in soyundan gelen 
kişileri ifade etmek için kullanılan “seyyitlik” makamına referans vermektedir. 

Şahidelerde erkekler için "merhum" , "ibn" (oğlu), kadınlar için "merhume", 
"binti" (kızı) gibi ifadeler yer almaktadır.  

İncelediğimiz kabristanın Şeyh Mahmud El Türkî ailesine ait olmasından 
kaynaklı, dinsel ve toplumsal bir statüyü belirten "Şeyh", "Seyyid", "Hacı" 
ifadelerin de şahidelerde yer aldığı görülmektedir. 

“Ey biricik sığınağım olan Allah’ım. Ey yaratılışın en çok bağışlayanı, bana 
vefadan başka bir şey yoktur.” (20 Nolu Mezar Taşı) 

“Yalnızlığımda beni bağışla ve beni affet. Çünkü sen günahları affedensin ve 
günahların büyüğünü affedersin.” (10 Nolu Mezar Taşı) 
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Kitabelerde, genel olarak yakarış, dua, kimlik, dua isteme, tarih ve yatan 
kişinin ünvanı ile Şeyh Mahmud El Türkî ailesinde kimin kızı veya oğlu 
olduğunu belirten bilgiler yer almaktadır.  

15 nolu mezar taşında “Bu mezar, merhume, 4. Şeyh Nu‘mân b. Şeyhmân Alî 
et-Türkî’nin kızınındır. El fatiha.” ve 10 Nolu Mezar Taşı “Bu kabir merhume 
Hacı İbrahim et-Türkî’nin kızı Halime’nindir. Ruhuna Fatiha” ifadelerinden El 
Türkî ailesinin birer ferdi oldukları baba isimleri ile birlikte verilmiştir. 

Bireyin Müslüman olduğunu belirten Kur’an-ı Kerim’in ilk süresi olan Fatiha 
kullanımı mezarlık alandaki mezarların tamamında kullanılmıştır. İslamiyet son-
rası Türk mezar yazıtlarında Kur’an’ın ilk suresinin değişik şekillerde kullanımı 
(ruhuna Fatiha, ruhuna el fatiha) İslami temaların mezar taşlarında dönüşümü 
olarak değerlendirilebilir (Altuntek, 2019, s.102). Bunun yanında mezar taşında 
kimlik bilgilerinin bulunması önem arz etmektedir.  

Ölen kişinin babasının adı, ailenin tanınan soyadı, ölünün adı, soyadı, doğum 
ve ölüm tarihlerinin yazıldığı görülmektedir. Bu yazılara okunamayan 3 adet 
mezar haricinde tümünde rastlanmıştır. Mezar taşlarında isimler, ölenin adı, ba-
basının adı ile birlikte verilmiştir. Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanında kim-
lik, meslek bilgilerini sembolize eden mezar taşına rastlanmamıştır. Daha çok dini 
ögelerin kullanımı dikkati çekmiştir. Baba isimlerinin önündeki ünvan ise “Şeyh”, 
“Hacı”, “Seyyid” gibi dinsel temalar kullanılmıştır. Kadın bireylere ait mezar 
taşlarında ailesinden (genellikle babasının) bir erkeğin ismi ile birlikte yer alması 
erkek soylu bir sistemin mezar taşlarında da devam ettiğini gösterir.  

“Bu kabir merhume Hacı İbrahim et-Türkî’nin kızı Halime’nindir.” (10 nolu 
mezar taşı) 

Kitabeler daha çok birinci ağızdan yazılmasının yanı sıra ikinci ağızdan an-
latım yolu ile yazıldığı mezar taşları da görülmektedir.  

“Rabbi onu yanına çağırdı. Onun nefsi çağrıldığında icabet etti.” (4 nolu 
mezar taşı) 

“Yaradana yönelik zannım güzeldir. Ona yönelik ümidim geniş ve uzundur. 
Her günahla ona geldim. Tevbem onun rızasına yoldur.” (5 nolu mezar taşı). 

“Ey biricik sığınağım olan Allah’ım. Ey Allah’ım, Firdevs’in halkından deği-
lim. Cehennem ateşine karşı dayanıklı da değilim” (8 nolu mezar taşı) 

İncelenen alanın aile mezarlığı olması hasebiyle mezar taşlarında ailenin ait 
olduğu sülale isminin kullanımı yaygındır. Bu nedenle Türkî soy ismi ile 
tanımlama yapılmıştır. Bu ismin önünde sıklıkla karşılaşılan dini ünvanlar da 
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bulunmaktadır. İslam’da ölüm karşısında herkesin eşit olduğu inancı yaygındır. 
Erkek bireylerde karşılaşılan baş ucu şahidesindeki sarık kullanımına bir kadın 
bireyde de karşılaşılmıştır. Bu tercihin, cinsiyet farklılığından ziyade dini unsur-
ların ön planda tutulmak istenmesi sonucu ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.  

Genellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyler için kullanılan 
“çocukluğuna doyamadı, çocukluğunu yaşayamadı” gibi tabirler bir mezarda 
tespit edilmiştir.  

“Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, umduğuna varamadı ve çocukluğunu 
yaşayamadı.” (5 nolu mezar taşı) 

Kalıp ifadelerden olan “ey biricik sığınağım olan Allah’ım” sözü hem kadın 
hem de erkek bireylerin mezar taşlarında gözlenmiştir. 

Kişinin fiziksel özelliklerinin vurgulandığı mezar tespit edilmiştir. Bu özelliği 
ile aile üyelerinin arasındaki fiziksel farklılıklar anlaşılmaktadır. 

“Bu kabir Munib, halil merhumun kızı evin kızılı (kınalı saçlı) Haciye 
Şemsi’ye aittir.” (2 nolu mezar taşı)  

Mezar taşı yazıtlarında Allah’ı nitelendiren isimler (Rahman, Munis, Cemil, 
Vahdet, Kerim, Kerem), cennet tanımı (Firdevs), kişi kavramları Arapça terim-
lerle ifade edilmektedir. Mezar taşlarında Allah’ın peygamberi Hz. Mu-
hammed’in Allah’ın resulü, Allah’ın elçisi olarak bahsedilmiştir. Burada Hz. Mu-
hammed’in isminin zikredilmesi ümmetine şefaatçi olma inancına dayandırıla-
bilir (Elmalılı Hamdi Yazır, 2019).  

“Ey biricik sığınağım olan Allah’ım, Bu kabirde yatan hacı ve aynı zamanda 
Hz. Muhammed Mustafa’nın kabrini ziyaret etmiş.” (2 nolu mezar taşı)  

 
Süsleme 

 
Şeyh Mahmud El Türkî kabristanında incelediğimiz mezar taşlarında 

süslemeler kalker taşı üzerine oyma tekniği ile yapılmıştır. Süslemede daha çok 
bitkisel motiflerden oluşan kompozisyonlar tercih edilmiştir. Kitabelerin içine 
yazıldığı damla ve daire motifli rozetler, mezar taşlarında sade, yalın bir süsleme 
anlayışının ürünü olarak değerlendirilebilir. 

Hem daire hem de damla motifleri, Mardin'deki sivil ve dini mimaride 
kullanıldığı bilinmekle birlikte geleneksel taş işçiliğinin devam ettiği bu bölgede 
hala çok sevilerek kullanılmaktadır. Muhammed Zırrar Mezarlığı ile Veydi 
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Sımmak Mezarlığında hem tarihi mezar taşlarında hem de günümüz mezar 
taşlarında da sıkça rastlanan motiflerdir (Bodakçi, 2017). 

Mezar taşlarından 5,9 nolu şahidelerin tepe noktalarında başlık kullanılmıştır 
(Şekil 16). Bu başlıklardan 5 nolu olan da Mardin'de Artuklu döneminde sıkça 
kullanılan ve sonrasında mimari geleneksel bir unsur olarak Akkoyunlu, Osmanlı 
döneminde de tercih edilen dilimli kubbe formunun minimalize edilmiş hali ile 
kullanılmıştır. Bölge mimarisinde sıkça karşılaşılan bir form olan dilimli 
kubbenin mezar taşlarının süslemesinde başlık şeklinde de tercih edildiği an-
laşılmaktadır. 

 

 
Şekil 15: 5 Nolu ve 9 Nolu Mezar Taşı Başlık Detayı 

 
Mezar taşlarından 2 ve 3 nolu olanların süsleme kompozisyonunu, "S" ve "C" 

eğrileri yaparak oluşturulan kemer formu ile sonlandırmışlardır (Şekil 16). Lale 
devri ile birlikte Osmanlı Sanatını etkileyen Barok, Rokoko ve Ampir süsleme 
unsuru olarak değerlendirilen bu formlar, mimaride olduğu kadar mezar taşların-
da da sıkça kullanılmıştır. Mardin’nin farklı mezarlıklarında benzer özelliklere 
sahip çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır (Bodakçi, 2017). 
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Şekil 16: 2 ve 3 Nolu Mezar taşı kemer detayı 

 
Süslemede dikkati çeken bir diğer husus, 5 nolu mezarın üst kapak taşında altı 

kollu yıldızların etrafında rumi ve palmetlerin işlenmiş olmasıdır. Kapağın etra-
fını dolaşan süsleme bordüründe de “S” harflerinin oluşturduğu bordür dikkati 
çekmektedir. 
 

 
Şekil 17: 5 Nolu Mezar taşı kapağı üzerindeki süsleme detayı 

 
Kompozisyonda daire içerisinde altı kollu yıldız ve bunun etrafını kıvrık dal, rumi 

ve palmet dizileri ile tamamlayan gülbezek motifi de yer alır (Şekil 17). Altı kollu 
yıldızların kullanıldığı örneklere Bitlis, Muğla, İznik ve Cizre’de de karşılaşılmaktadır 
(Pektaş, 2001, s.162; Biçici, 2004, fot.14, çizim 7; İnci, 2008, fot.36-47). 

Mezar taşlarından 5 nolu mezara ait şahide, süslemeleri en yoğun örnek olup 
sütunce gövdesinde balıksırtı motfileri yapılmış ve bileziklerle başlık ile kaidelere 
bağlanmıştır. 4 nolu mezar taşında ise şahidenin köşelerinde ikili örgü motifleri de 
hareketlilik katan unsur olarak değerlendirilmiştir (Şekil 18). 
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Şekil 18: 4 Nolu Mezar taşı Süsleme Örgü Motifi detayı 

 
Kataloglanan ve katolaglanmayan mezar taşlarında süsleme bakımından benzer 
özellikler tespit edilmiştir. Alan içerisinde yeralan 20 adet mezardan kataloğa dahil 
edilmeyen 5 adet mezarda zambak, lale, sümbül, gül ve diğer çiçeklerin 
kullanıldığı bitkisel bezemeler görülmektedir. Bu süslemelerin yoğunluklu olarak 
kadın bireylere ait mezar taşlarında olduğu dikkati çekmektedir. Erkek bireylerde 
baş ucu şahidesinde sarık kullanımı dinsel bir ünvanın veya kimliğin sembolü 
olabileceği tahmin edilmiştir. Sadece bir kadında sarık kullanımı gözlenmiştir. 
Özellikle şeyh, seyyid, hacı gibi ünvanı taşıyan bireylerde gözlenmesi bu sonucu 
düşündürmüştür. Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanında kimlik bilgisi Türkî 
kelimesinin kullanımı ile vurgulanırken, dinsel unvan kullanımı da olması dine 
bağlılığı yansıtmaktadır. Türk kimliği açısından önemli bir yere sahip ay, yıldız 
motfileri, incelenen bu aile mezarlığında da kullanılmıştır (Şekil 18). Bu şekilde 
etnik aidiyet unsuru ön plana çıkarılmıştır. İncelenen mezar taşlarında nesneli 
veya figürlü süslemelere rastlanmamıştır. 
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Şekil 18: Katalog dışı mezar taşı süsleme detayı 

 
 

Sonuç 
 
Kabristana adını veren Şeyh Mahmud El Türkî’nin, Mardin’de Abbasi döne-
minde Türkmen boylarının bölgeye yerleşmesinde ve bölgenin Türkleşmesine 
katkı sağlayan bir komutan olduğu bilinmektedir. Mardin’de ayrıca Şeyh 
Mahmud El Türkî isimli bir cami de bulunmaktadır. Muhammed Zırrar 
Mezarlığında ayrı bir alan olarak belirlenen ve bu aileye ait olduğu anlaşılan 
kabristan, yerel ölü gömme geleneğinin özelliklerini taşımaktadır. 

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde aile ve akrabalık ilişkilerine daha fazla önem 
verilmesi sonucu oluşan bu alanlar, bölgenin toplumsal kimlik tanımlamasında 
önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan ele aldığımız kabristandaki mezar taşı 
incelemeleri sanat tarihsel ve antropolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu 
kabristandaki mezar taşları örnekleri üzerinden bölgenin mezar taşı yapım gele-
nekleri de tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanında yeralan mezartaşları 
incelenmiş, malzeme, teknik, dil ve süsleme bakımından değerlendirilmiştir. İnce-
lenen kabristanda 20 mezar bulunmakla birlikte bunlardan sadece 10 tanesi kata-
loğa dahil edilmiştir. Ancak katalog dışındakiler üzerine yüzeysel de olsa yapılan 
incelemeler neticesinde kadın bireylerin sayısı 12, erkek bireylerin sayısı 6, kime 
ait olduğu anlaşılamayan mezar sayısı 2’dir. 
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Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanında incelenen mezar taşlarında, bölgen-
in mimari yapılarında da en fazla kullanılan ve yörenin taş ocaklarından çıkarılan 
sarımsı kireç taşı kullanılmıştır. 

Mezar taşları yekpare taşların zeminin oyularak oyma tekniği ile oluştu-
rulmuştur. Şahidelerdeki yazılar ve süslemeler çoğunlukla yüzeyden kabartma 
şeklinde olmakla birlikte, derin ve yüzeysel oyma teknikleri de tespit edilmiştir. 

Şahidelerin kitabe metinleri, dikdörtgen kartuşlar içerisinde damla motifi veya 
daire motifi ile sınırlanarak, alınlık kısmında ise çoğunlukla kaş veya sivri kemerli 
bir formla verilmiştir. 

Sülüs karakterli hatlar, rozetler içine bir bütünlük oluşturacak şekilde 
kompoze edilmiştir. Mezar taşı kitabelerinde kullanılan metinler Arap harfleri ile 
Arapça dilinde yazıldığı görülmektedir. Kataloğa dahil edilmeyen mezar taşların-
da, hem Arapça-Latin harfleri birlikte hem de zamanla değişerek sadece Latin 
harflerinin kullanıldığı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. 

İncelenen kabristanın mezar taşlarında süslemeler, kalker taşı üzerine oyma 
tekniği ile oluşturulmuştur. Süsleme kompozisyonlarda çiçek, lale, gülbezek, 
kıvrık dal, rumi ve palmet dizileri ile oluşturulan bitkisel motiflerin daha çok 
tercih edilmiş olduğu dikkati çeker. Geometrik süsleme kompozisyonlarında, 
daire içerisinde çok kollu yıldızlar, üçgen ve bir takım çokgen motifler de 
kullanılmıştır.  Bununla birlikte, kitabelerin içine neşredildiği damla ve daire mo-
tifli rozetler, Mardin'deki tarihi sivil ve dini mimaride sıkça kullanılan ve gele-
neksel taş işçiliği ile temsil edilen mezar taşlarında da yalın bir süsleme anlayışının 
ürünü olarak değerlendirilebilir. 

Mardin'de Artuklu döneminde sıkça kullanılan ve sonrasında mimari gele-
neksel bir form olarak Akkoyunlu, Osmanlı döneminde de tercih edilen dilimli 
kubbe formu, mezartaşlarının başlıklarında da tercih edilmiştir. Başlıklardaki 
dilimli kubbe, bölgede mimariye özgü yerel bir formun, mezar taşlarına yansıması 
olarak değerlendirilebilir. 

İncelenen mezar taşlarında nesneli veya figürlü süslemelere rastlanmamıştır. 
Ancak; mezar taşları, Lale devri ile birlikte Osmanlı Sanatını etkileyen Barok, 
Rokoko ve Ampir süsleme unsuru olarak değerlendirilen “S” ve “C” eğrileri yapa-
rak oluşturulan kemer formu ile sonlandırılarak estetik bir etki yaratmıştır. 

Zırrar Mezarlığındaki, Şeyh Mahmud El Türkî aile kabristanı şehrin ölü 
gömme geleneğini anlamada önemli yer tutmaktadır. Kitabeler ve mezar taşı 
üzerindeki süslemelerden yola çıkarak ölümün nasıl algılandığı anlaşılmaktadır. 
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Baba soylu aile mezarlıkları kadın-erkek-çocuk gibi toplumu oluşturan birey-
lerdeki kitabelerin kullanımı, süslemelerin farklılığı, kullanılan dilin çeşitliliği gibi 
faktörler gözlemlenerek veriler değerlendirilmiştir. Özellikle kadın bireylerdeki 
karşımıza çıkan babasının adıyla anılma geleneği bu mezarlarda da görülmektedir. 
Çocuk bireylere ait hiçbir mezara rastlanmamış olması dikkate değer bir konudur. 
Kitabelerdeki ifadeler daha çok “ben” tekil kişi diliyle ifade edilmiştir. Her iki 
alfabenin (Arapça-Latin) kullanımı, kültürel zenginlik göstergesi sayılabileceği 
gibi tarihsel sürecin mezar taşlarına yansıması olarak da değerlendirilebilir. 

Ölülerin defnedildiği mezarlık alanlar, yerel ölü gömme geleneklerini ortaya 
çıkarması yanında hem kültürel hem de sanatsal anlamda toplumu tanımaya ve 
anlamaya yardımcı olur. Mezarlıklar, ölülerin defnedildiği alanlar olmakla birlikte 
bilimsel anlamda yerel inanç ve uygulamaların ortaya çıkarıldığı çalışma alan-
larıdır. Bu çalışma, mezar taşı üzerine yapılacak benzer çalışmalara örneklik teşkil 
edeceği gibi literatüre de katkı sağlamış olacaktır. 
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Sağlık ne yaşamın kendisidir, ne kalıcı bir iyilik halidir, ne 
sakatlık ve hastalığın yokluğudur ne de yüce bir değerdir. Sağlık 
hayatın akışıdır; toplumsal ve kültürel bir durumdur; ruhsal bir 

tecrübedir (Açıkgöz, 2021, s.30). 
 

 
Sağlık ve hastalık kişinin yaşam boyunca içerisinde yer aldığı iki temel haldir. Bu 
nedenle sağlığa dair ilgi insanlığın yeryüzündeki varlığıyla eşdeğer bir geçmişe sa-
hiptir. Tarih boyunca insanlar; hastalıkları yenmek, daha güçlü olmak ya da daha 
uzun yaşamak gibi amaçlar uğruna sürekli arayış içerisinde olmuşlardır. İnsanın bu 
arayışına kimi zaman metafizik, kimi zaman felsefe, kimi zaman din, kimi zaman da 
modern tıp rehberlik etmiştir. Modern tıbbın rehberliği dünyaya dair algıda kayda 
değer değişimlere de yol açmıştır. Ancak, modern tıbbın etkisiyle sağlığa ve bedene 
dair bakış gittikçe hastalık karşıtı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Böylelikle mesele 
tıbbın egemenliğinde tekelleşmiştir. Dolayısıyla hastalığa dair ilgi uzun bir süre am-
pirik verilerin toplanması ve bu verilerin bilimsel yollarla değerlendirilmesi üzerin-
den gerçekleşmiştir. Bu nedenle de hastalıkla ilgili açıklamalar tıbbi gerekçelerle sı-
nırlı kalmıştır. Oysa sağlık, insan sağlığı bağlamında, çok boyutlu bir kavramdır. İnsan; be-
deni ve ruhsal yapısıyla, duyguları ve düşünceleriyle, acıları ve sevinçleriyle, kısacası maddi ve 
manevi yapısıyla, içsel ve dışsal boyutuyla bir bütündür ve bir birliği temsil eder (Açıkgöz, 2021, 
s.26). Bu bütüncül bakış açısı nedeniyle sağlığın insanla ve toplumla olan ilişkisinde 
sosyolojik bir perspektifin gerekliliği kendini gösterir. Fakat klasik sosyologlar sağlık 
meselesini doğrudan bir inceleme nesnesi olarak ele almamışlardır. 

Klasik sosyoloji teorilerinin oluştuğu ortama bakıldığında Sanayi Devrimi ve 
Fransız Devriminin toplumsal yaşama dair neredeyse her şeyi etkilediği görülür 
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(Nisbet, 2020, s.29-31). Bu nedenle sosyolojinin ilk ilgi alanları devrimlerin oluştur-
duğu düzen ve düzensizlikler üzerinedir (Kızılçelik, 1994, s.3). Diğer bir deyişle kla-
sik sosyologların – A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, H. Spencer, M. Weber vb.- 
temel ilgileri toplumlardaki değişimlerin etkilerine dair makro meselelerdir (Go-
odwin ve Scimecca, 2015). Dolayısıyla sosyolojinin ortaya çıktığı ve kurumsallaştığı 
ilk dönemlerdeki toplumsal şartlara dair genel ilgi, sağlık konusunu göz ardı eder. 

Sosyoloji disiplini içerisinde hukuk, siyaset ve ekonomi gibi alanlarla karşılaştı-
rıldığında sağlık, 1950’lere kadar rağbet edilen bir konu olmamıştır. Ancak bu du-
rum sağlık sosyolojisine ilginin hiç olmadığı anlamına gelmez. Çünkü sağlık sosyo-
lojisine dair ifadeler 1950’lerden çok önce kullanılmaya başlanmıştır. McIntre 1894 
yılında “medikal sosyoloji” terimini ilk defa kullanmış ve çalışmasında sağlık ve sos-
yal faktörlerin önemine dikkat çekmiştir (Kasapoğlu, 1999, s.1). 20. yüzyılın hemen 
başındaki diğer çalışmalarda da sağlık sosyolojisine dair ifadeleri görmek mümkün-
dür. Elizabeth Blackwell’in “Medical Sociology” adlı makalesi 1902 yılında, James 
Warbasse’in aynı adı taşıyan kitabı ise 1909 yılında yayımlanmıştır (Cockerham ve 
Ritchey, 1997, s.XI-XXVI). Ama alana dair ilginin oluşumu ve gelişimi 20. yüzyılın 
ortalarında Talcott Parsons’a kadar gerçekleşmemiştir.  

T. Parsons’ın The Social System (1951) adlı çalışması sağlık sosyolojisi alanındaki 
gelişimin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Zira sağlığa dair hâkim medikal bakışa 
statü ve roller üzerinden getirilen perspektif, meselenin toplumsal boyutunun ön 
plana çıkmasını sağlar (Parsons, 1951). Parsons’tan sonra 1950’ler ve 1960’lara ba-
kıldığında da sağlık sosyolojisi alanında önemli gelişmelerin yaşandığı görülür. 1959 
yılında Sağlık Sosyolojisinin Amerikan Sosyoloji Derneği’nin resmi bir parçası ola-
rak kabul edilmesi ve 1965’te Sağlık ve Sosyal Davranış (Journal of Health and Social 
Behavior) adlı derginin çıkarılması bu gelişmelerdendir (akt. Açıkgöz, 2021, s.56). 
1970’lerden günümüze gelen süreçte ise sağlık sosyolojisi sosyolojinin ana çalışma 
alanlarından birisi olmuştur. 

Türkiye’de sağlık sosyolojisi çalışmaları dünyadaki literatürle karşılaştırıldığında 
yavaş bir gelişim sağladığı görülür. 1960’ların ortası gibi geç bir tarihte başlayan ça-
lışmalara Orhan Türkdoğan, Aytül Kasapoğlu ve Nusret Fişek gibi düşünürler ön-
cülük etmişlerdir (Açıkgöz, 2021, s.57). Günümüzde ise bu alanda kayda değer bir 
ilerleme sağlanmıştır. Nitekim, Reşat Açıkgöz’ün “Hastalık, Sağlık ve Toplum- Bir 
Sağlık Sosyolojisi İncelemesi” adlı kitabı da böyle bir ilerlemenin ürünü olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak bu eser yazarın sağlık sosyolojisi alanındaki ilk çalışması de-
ğildir. Yazarın 2017 yılında toplumsal olanın mekânsal olduğunu savunduğu “Kent, 
Mekân ve Sağlık” (Mesut Hayati Avan ile birlikte) adlı çalışması ve 2019 yılında 
insan-hayvan etkileşiminin sağlığa etkisini ele aldığı “İnsanın Sağlığı Hayvanın Has-
talığı” adlı makalesi yayımlamıştır.  

 “Kent, Mekân ve Sağlık” adlı çalışmada yazar kentsel mekânları, sağlığa dair 
sundukları olanakları ve hastalık riskleriyle birlikte ele almış ve bu durumu sektörde 
yaşanan ticarileşme ve kapitalistleşme perspektifleriyle birlikte analize tabi tutmuş-
tur (Açıkgöz ve Avan, 2017). “İnsanın Sağlığı Hayvanın Hastalığı” başlıklı incele-
mesinde yazar, insan-hayvan ilişkisinin tarihini ve niteliğini inceleme konusu olarak 



Şehir ve Medeniyet Dergisi § Journal of City and Civilization 

190 
 

merkeze almıştır. Ayrıca endüstriyel hayvancılıkla insan sağlığının hayvan sağlığın-
dan ayrı düşünülemeyeceğini ortaya koymuştur (Açıkgöz, 2019). “Hastalık, Sağlık 
ve Toplum” adlı çalışma sağlık sosyolojisi alanına genel bir giriş mahiyetindedir.  

Açıkgöz, “Hastalık, Sağlık ve Toplum- Bir Sağlık Sosyolojisi İncelemesi” adlı 
eserinde sağlık sosyolojisine dair temel konuları ele almıştır. Kitap, on üç bölümden 
oluşmaktadır. Her bir bölüm sağlık sosyolojisindeki ana konulara temas eder. Bu 
çerçevede çalışmanın birinci bölümünde “sağlık nedir?” sorusuna cevap aranır. Bu 
soruya cevap için öncelikle sağlığın hastalığın karşıtı olmadığı vurgulanır. Çünkü 
sağlık kişinin yaşama dair tatmini perspektifinde ele alınabilecek çok boyutlu bir 
kavramdır. Bu nedenle kaliteli yaşama dair algı, kültürden kültüre ve kişinin top-
lumdaki konumuna göre değişebilir. Lakin kaliteli yaşam adı altında günümüzde 
yeni bir ideoloji inşa edilmiştir. Böylelikle sağlık kişisel kimliğin ayrılmaz bir parça-
sına dönüşmüştür. Bu dönüşüm nedeniyle günümüzde sağlıklı yaşam ahlaki açıdan 
bir iyilik hali olarak görülmeye başlanmıştır. Fiziksel açıdan iyi görünümlü, fit ve 
arzulanan bir bedene sahip olmak toplumsal açıdan bir statü göstergesi haline gel-
miştir (Açıkgöz, 2021, s.37). Sağlığın bir statü göstergesi olarak algılanması onu git-
tikçe ticari ilişkilere konu olan bir metaya dönüştürmüştür. 

İkinci bölümde literatürde yer alan tıp modelleri ve bunlara yönelik yaklaşımlar 
ve eleştiriler üzerinde durulmuştur. Biyomedikal model bu yaklaşımlardan birisidir. 
Sağlık alanındaki dinsel ve geleneksel açıklamalara karşın aklın ve bilimin doğrula-
rını benimseyen biyomedikal model, zamanla modern toplumların bir özelliği ha-
line gelmiştir. Ancak biyomedikal modele yöneltilen eleştiriler de vardır. Bu eleşti-
riler, holistik (bütünsel) tıp modeli olarak ifade edilen, kişinin sosyal ve fiziksel çev-
resini de dikkate alan yeni bir anlayışı oluşturmuştur. Bu anlayış kişinin sağlık algısını 
biyolojik, psikolojik ve toplumsal bağlamlarla değerlendirir (Açıkgöz, 2021, s.59-
62). Dolayısıyla sağlığa bakışta toplumsal ve kültürel etmenleri gerekli kılar.  

Hastalığa dair toplumsal ve kültürel bağlamlar da üçüncü ve altıncı bölümler 
arasında ele alınır. Bu bölümlerde hastalık ve sağlığa dair genel faktörler üzerinde 
durulmuş, hastalığı yaşayan kişinin mevcut durumu nasıl algıladığı incelenmiştir. 
Hastalığa dair kuramsal bakış açılarına da yer veren yazar, toplumsal faktörler -sınıf, 
yoksulluk, yaşlılık, ırk/etnisite, kentleşme, toplumsal cinsiyet vb.- ile kültürel konu-
lara değinmiştir. Bölümün son kısımda ise sağlığın iki başat aktörü olan hasta ve 
doktor ilişkisine yer verilir. Hasta-doktor ilişkisinin mahiyetine dair kuramsal yakla-
şımlar bu bölümde ele alınan konulardandır. 

Yedinci bölüm sağlık sosyolojisi kitaplarında sık karşılaşılmayan bir alan olması 
nedeniyle dikkat çekicidir. Zira bu bölüm engellilik/sakatlık ile ilgilidir. Dünya En-
gellilik Raporuna göre dünya nüfusunun %15’inin engelli olduğu düşünüldüğünde 
konuya daha fazla yer verilmesi gerektiği ortadadır (2011, s.30). Bir diğer dikkat 
çekici husus ise yazarın bölümde engelli kavramının yanında sakat ifadesini de kul-
lanmasıdır. Çünkü sakatlık modelleri içerisinde hâkim paradigma olan sosyal model 
disabled/engelli ifadesini kullanmaktadır. Bu terimin kullanılmasının nedeni engelli-
liği kişinin sınırlılıklarından değil toplumsal organizasyonun dışlayıcı yapısından 
kaynaklandığı düşüncesidir (Oliver, 1996, s.33). Dolayısıyla kişi aslında toplumsal 
olarak engellidir. Fakat bu bakış kişinin bedensel sınırlılıklarını göz ardı eder. Bu 
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durum sakatlık yazarları tarafından eleştirilir (Açıkgöz, 2021, s.145-146). Sakatlığın 
sadece toplumsal boyutunu değil bedensel boyutunu da içeren bir kavramın gerekli 
olduğu dile getirilir. Bu nedenle bazı yazarlar tarafından impairment/yeti yitimi/sa-
katlık kavramı önerilir. Kitapta iki terimin de kullanılması bu yüzdendir. 

Sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde ise yazar sağlık ve ekonomi konularına yo-
ğunlaşmıştır. Bu çerçevede ilaç ve endüstri ilişkisi ele alınır. Tarih boyunca hastalık 
için kullanılan ilaçlar endüstriyel bir muhteva kazandıktan sonra gittikçe kapitalist 
motivasyonların tesiri altına girmiştir. Dahası kapitalist niteliklerle üretilen ilaçlar 
artık sadece hastalığın değil bizatihi hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Nitekim gıda alanında da benzer dönüşümler yaşanmıştır. Gıdaların üretiminde en-
düstriyel yöntemlere başvurulması beraberinde birçok kimyasalın kullanımını getir-
miştir. Ayrıca üretimde kullanılan kimyasalların yanında GDO’lu ürünler de ciddi 
sağlık risklerini barındırır. Sağlık ve ekonomi ilişkisi ele alındıktan sonra kitabın iler-
leyen bölümlerinde ise yazar, sırasıyla din, hayvan ve mekân konularının sağlıkla 
ilişkisi üzerinde durur. 

On üçüncü bölümde ise son zamanlarda dünyanın gündemini meşgul eden sal-
gın konusuna değinilmiştir. Modern dünyada ilk defa böyle bir durumla karşı kar-
şıya kalınsa da salgınlar ne yeni bir olgu ne de geçmişte yaşamış ve bitmiş bir du-
rumdur. Ancak modernitenin oluşturduğu algıda salgına yer yoktur. Bu nedenle in-
sanlar büyük bir şok yaşadılar. Çünkü salgın sadece yaşamları değil, ilişki biçimlerini, 
ekonomi ve ticari ilişkileri ve gelecek hayallerini de tehdit etti (Açıkgöz, 2021, s.257). 
Bu nedenle toplumsal bir mesele olarak salgınlar daha fazla ele alınmaya başlandı. 

Açıkgöz’ün Hastalık, Sağlık ve Toplum başlıklı çalışmasına bakıldığında yazar 
sağlık sosyolojisine dair temel sorunları yalın, anlaşılır bir üslup ile okuyucuya sun-
muştur. Sağlığın toplumsal boyutlarına dair bütüncül bakışın sağlandığı çalışma on 
üç bölümden oluşmaktadır. Kitap sağlık sosyolojisine dair temel kavramları içeri-
sinde barındırır. Bu yönüyle sağlık sosyolojisine ilgi duyan herkesin meseleye giriş 
için faydalanabileceği bir eserdir. Ancak kitap sadece sağlık sosyolojisinin ana ko-
nularını içerisinde barındırmaz. Çalışmada insan- hayvan ve sağlık, kentsel mekânlar 
ve sağlık, din ve sağlık konuları da işlenmektedir. Ayrıca eserde -sağlık sosyoloji-
sinde- nispeten yeni çalışılmaya başlanan sakatlık sosyolojisine de yer verilmiştir. 
Dahası son birkaç yıldaki sağlık sosyolojisi yazılarına yön veren korona pandemisi 
de çalışmanın son bölümünde salgın başlığı altında okuyucunun ilgisine sunulmuş-
tur.   
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arih boyunca insan(lar) sahip olduğu eşyaya ve içinde yaşadığı çevreye şekil 
ve anlam verme çabası içinde olmuştur. Yeryüzünde hayatın başlaması ve 
doğa koşullarının insanları barınak inşa etmeye zorlamasıyla başlayan bu 

amansız çaba, zaman ve mekânın sunmuş olduğu imkanlar ve şartlar dahilinde fark-
lılaşarak bugünlere ulaşmıştır. 

Bir kente dışarıdan bakmak, onu sadece fiziksel mekanları aracılığıyla anlamaya 
çalışmak, puslu bir gözlük camından çevreyi seyretmeye benzer. Kent, ilk bakışta 
kendi cazibesinden ve geçmişinden ödün vererek bazı gerçekliklerini onu anlamak 
isteyen kişiye karşı görünür kılar fakat bu sadece buz dağının görünen kısmıdır.  

Kent ve Maneviyat kitabı, maneviyat gibi peşinen soyut kavramlarla ifade edilen 
ve kabul edilen bir hakikati insan kadar gerçek, hayat kadar çeşitli ve farklı boyutla-
rıyla ele alması bakımından iyi bir başucu kaynağı olarak kabul edilebilir. Her biri 
birbirinden farklı ancak tek bir derdi olan ve tek bir ortak paydada bütünsellik ya-
kalayan metinleri içeren kitabın dili ve içeriği herhangi bir akademik alt yapıya sahip 
olmayan kişiler için bile oldukça yalın, açık ve sadedir. Bununla birlikte bazı yazarlar 
okuyucunun zihninde derin etkiler bırakmak ve her bir cümlesinde derin manaları 
mercek altına alınmasını gerekli kılacak şekilde vurgulu ve bir o kadarda etkileyici 
cümleler kullanmaktan da kendileri mahrum bırakmamıştır. En nihayetinde bu ki-
tap için kenti, onun baş mimari olan insanı ve kenti kent yapan insan zihninin so-
mut ürünü olan mekanlarını maneviyat gibi bir olgu etrafında araştırmak isteyen 
meraklı zihinler için oldukça doyurucu ve hafızada derin manalar bırakan bir kitap 
olduğu söylenirse abartılmış sayılmaz.   

Kitabın, kente yönelik manevi bakış açısını geniş bir pencereden ele alması, 
farklı tarihi kimliklerin ve olayların detayına inmesi bakımından literatür için önemli 
bir kaynak olduğu söylenebilir. Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm olan 
‘Kavram ve Kuramlarıyla Kent Maneviyatı’ başlığı altında yazarlar genel olarak kentin 
değişen ve farklılaşan pratikleri bağlamında dönüşen maneviyat algısını, kent kültü-
rünün ve şehir iktisadının gelişimini ve özellikle de Mekke, Medine, Kudüs gibi 
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geçmişin ve geleceğin kutsalı olarak kabul edilen yerlerin analizlerine odaklanmak-
tadırlar. İlk bölümde maneviyat başlığı özellikle İslam dininin merkezi olarak kabul 
edilen Mekke ve Medine gibi şehirlerin yanında Kudüs gibi İslam’ın aydınlattığı 
kutsal şehirler ve ifade ettikleri anlamlar üzerinden ayrıntılandırılmaya çalışılmıştır. 
Özellikle tüm şehirlerin başı ve insanlığın ana yurdu olan Mekke ve onun merke-
zinde bulunan, her gün belirli saatlerde hangi milletten, renkten ve ırktan olduğu 
fark etmeksizin yüzünü döndüğü Kabe’de ahireti dünyadan ayıran gizli perdeler 
kaldırılır ve adeta mahşer aleminin kalabalığının ve dehşetinin ön provası yapılır. 
Değişmez mutlak merkez olan Kâbe’nin etrafında dolanarak Kâbe’yi tavaf edenler, o değişmez 
varlığı her an, her yeni adımda farklı bir mesafeden, farklı bir ışık altında, farklı bir açıdan 
görmektedirler. Bu yaradılışın bir zaruretidir, bir kaderdir (Cansever, 2016).  

Tarihi süreçte İslam medeniyetinin ortaya çıkması, gelişmesi ve yayılması, tam anlamıyla ne 
kendinden önceki ve ne de kendinden sonraki medeniyetlere benzemektedir (Sarıçam, Erşahin, 
2021). İnsanlığın Mekke’den Medine’ye göç ederek başlattığı hicret yılları Müslü-
manların gittikleri şehirleri eriştikleri beldeleri camilerle, okullarla, çarşılarla, kervan-
saraylarla donatmasıyla meyvelerini cihanın dört yanında baki ve görünür kılmıştır. 

S. Ökten, şehri sadece fiziki boyutları ile değil mekanlarının taşıdığı manevi de-
ğerler aracılığıyla da tanımlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. E. Nazif Gür-
doğan İslam’ın en kutsal ikinci şehri olan ve hicretle beraber medeniyetin de mer-
kezi olarak kabul edilen Medine Şehri’nden hareketle şehir olgusunu dünya ve ahi-
ret saadetini içinde barındıracak şekilde kolektif olarak ele almaktadır. 

M. Erdem, şehir kavramını daha çok yerli ve milli bir arka planda ele almaktadır. 
Bununla birlikte bir şehri şehir yapan mahalle, ev, ibadethane gibi mekanların za-
manla yerli ve milli değerlerden uzaklaştığını ve yozlaşmaya uğradığını da belirtmek-
tedir. K. Sarıkavak şehir, zaman ve mekan kavramlarına dinsel ve felsefi bir bakış 
açısıyla yaklaşarak İslam şehri ve devletinin egemen olduğu coğrafyalardaki kentle-
rin fiziki ve manevi retoriğine dikkat çekmeye çalışmaktadır.  

R. Yaparel, insanı varlıklar alemi içerisinde en üst seviyeye çıkaran ve onu diğer 
mahlukatlardan ayıran en önemli özelliğin ahlakilik olması noktasından hareket ede-
rek özellikle modern kent yaşamının karmaşası ve amansız koşuşturması içinde in-
sanın ruhen içinde bulunduğu çöküntü durumundan bahsetmektedir. B. A. Çetin-
kaya, Tevhid esasına göre şekillenen İslam şehir ve medeniyetini Hz. Peygamberin 
Medine’si ve Farabi’nin El- Medinetü’l-Fazıla’sında bahsettiği erdemli şehrinden 
yola çıkarak açıklamaktadır. En nihayetinde de mükemmel toplumları oluşturmak 
için iyi bir ahlaki cemaatin oluşturulması gerekliliğini vurgulanmaktadır.  

A.C. Haksever, göçebelikten yerleşik hayat düzenine geçişte şehrin önemini tar-
tışırken, şehrin nev-i şahsına münhasır bir kültürü, kimliği, geçmişi ve geleceği ol-
duğundan yola çıkarak şehrin, salt olarak insanların üzerinde yaşadığı ve hayatlarını 
orada devam ettirdikleri coğrafi kısıtlamaların ötesinde bir anlama sahip olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca şehirlerin içinde barındırdığı kitlelerin bir aynası olduğu ger-
çeğini İbn-i Arabi’nin şehir ve insan görüşüyle detaylandırmaktır. O. Şimşek, şehir-
leri mekân-anlam ve toplumsal-kültürel bağlamlardan yola çıkarak Türk- İslam me-
deniyeti içerisinde tevhidi şehir zihniyetin simalarına ışık tutmaktadır.  
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K. Bülbül, insanın sosyal bir varlık olduğunu ve ilk insandan günümüze kadar 
tek başına yaşamayı beceremediği için sürekli olarak diğer insanlarla ve topluluklara 
etkileşime girdiğini belirtmektedir. Bununla beraber şehir ile insan arasında diyalek-
tik bir ilişki kurarak küreselleşme ile gelen ve karşı karşıya olduğumuz yeni dönemi 
daha iyi analiz etmeye yarayacak olan yöntemlerin keşfedilmesi gerekliliğini de vur-
gulamaktadır.  

E. Ergül, kent ve medeniyet arasındaki ilişkiyi Farabi’nin barışın, bilginin ve bil-
geliğin başkenti olan Bağdat’ı, Mevlana’nın aşkın ve maneviyatın başkenti olarak 
gördüğü Konya’sı, Sadi’nin alimler ve şairler beşiği olarak gördüğü Şiraz’ı, İbn-i 
Haldun’un yıldızlar gibi parlak bilginler kenti olarak gördüğü Kahire’si ve en niha-
yetinde de Abdurahman Cami’nin bilim, bilgelik ve Sanat’ın başkenti olarak nite-
lendirdiği Herat kentinden yola çıkarak açıklamaya çalışmaktadır. Z. Erşahin kentin 
ruh sağlığı ve maneviyat üzerindeki etkilerine odaklanarak sağlıklı şehirlerin kriter-
lerine ve sürdürülebilirliğine ilişkin esasları tartışmaktadır.  

Kitabın ikinci kısmı olan ‘Kurumlarıyla Kent Maneviyatı’ bölümünde ise kent ma-
neviyatı, şehrin kentsel hayatın döndüğü işyerleri ve ibadethaneler gibi yerlerdeki 
karşılığına ve işlevine göre irdelenmektedir. Kitabın bu bölümünde konu birinci 
bölümdeki ele alınış biçiminden farklı olarak daha çok kahvehaneler, kıraathaneler, 
mezarlıklar, cemevleri gibi mekanlar ve aile gibi toplumsal kurumların etkileri ara-
cılığıyla detaylandırılmıştır. Böylece kitabın ilk bölümünde Mekke, Medine, Kudüs 
gibi doğrudan şehirler vasıtasıyla ele alınan kente yönelik manevi bakış, ikinci bö-
lümde yerini daha mikro ölçekli olan kentsel mekanlar bağlamına bırakmıştır. İnsa-
nın doğayı keşfetmesi ve belirli işlerde ehil olmaya başlamasıyla, herkesten kaçınıl-
maz olarak riayet etmesi beklenen toplumsal yaşama ve çalışma hayatına ilişkin te-
mel ahlaki prensiplerin ortaya konulması eş zamanlı olmuştur. Modern kentler her 
zaman hız ve dinamizmin, anlık değişim ritminin canlı tutulduğu yerler olagelmiştir. 
Büyük ve modern kentler farklı rüzgarlara yelken açması, farklılıkları içinde barın-
dırması, yenilik ve değişmelerin ilk ilan edildiği yerler olması nedeniyle çoğulcu, de-
mokratik zihinlerin her zaman ilk durağı olagelmiştir. Artık küreselleşmiş bir dünyada 
yerel kalmak, toplumsal sefaletin ve alçalmanın bir göstergesidir (Bauman, 2012). 

A. N. Serinsu, kent mekânlarında anlam küremizi şekillendiren ve genişleten 
manevi değerlerin izlenimlerini Anadolu örneği üzerinden yaş ve yaş almak gibi 
kavramlarla ilişkilendirerek tartışmaktadır. M. F. Uşan, işçi ve işyeri bağlamından 
yola çıkarak insanların hayatta kalabilmek ve temel ihtiyaçlarını giderebilmek için 
gününün neredeyse tamamına yakınını geçirdiği işyerinde de maneviyat iklimine hi-
tap eden bir ortamın bulunmasının zaruriliğinden bahsetmektedir.  

A. Uslu, her canlının en nihayetinde başına geleceği ölüm hakikati ve ebedi 
evi/yurdu olan mezarlıkların insanın psikolojik, sosyolojik ve dini tutumuyla yakın-
dan ilintili olduğunu vurgulamaktadır. D. M. Doğan, kent mekanlarının anlam ka-
zanmasında ve şehirlerin geçmişinin anlamlandırılmasında orada bulunan büyük 
şahsiyetlere ait olan mezarların önemine dikkat çekmektedir.  

D. Arık, insanoğlunun kutsalla buluştuğu mekanlar olan mabetlerin işlevine ve 
gelişen inanç turizminin insanların dini duygu ve inancını pekiştirmesinin yanı sıra 
pek çok sosyal fonksiyonu da gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Ö. Güngör, Türk 



Şehir ve Medeniyet Dergisi § Journal of City and Civilization 

196 
 

toplumsal yapısının bir parçası olan Alevileri ve onların inançlarının merkezini teşkil 
eden cemevlerini tarihsel aidiyet ve kimliğin muhafazasında sahip olduğu işlevleri 
üzerinden analiz etmektedir. İ. Çapçıoğlu, insanın doğuştan itibaren sahip olduğu 
öz kimliğini şekillendiren kültürel örüntüler, değerler ve inançlar kümesinin var ol-
duğunu ve zamanla da bu özsel nitelikleri kendi soyundan gelen kişilere aktardığını 
böylece su gibi hayati olan manevi/soyut değerlerin nesilden nesle ulaştığını belirt-
mektedir.  

E. Burcu Yılmaz, esas olarak ticari bir ürün olan kahvenin gelinen noktada ka-
zandığı sosyal ve edebi boyuta değinerek kahve kültürü etrafında oluşan kıraatha-
neler ile ötekilerle karşılaşma ve sosyalleşme mekânı olarak görülen kahvehanelerin 
kentin kültürel- biyografik görünümde sahip olduğu işlevi irdelemektedir.  

S. Parin, geleneksel toplumsal kodların hakim olduğu sosyolojik yapılardaki 
ölüm olayının gündelik hayatı oldukça katı bir şekilde etkilediğini belirtmektedir. 
Ölen kişinin arkasından düzenlenen cenaze törenlerinin kentte maneviyatı yeniden 
inşa etmesi işlevine de sosyolojik bir bakış açısıyla ayrı bir parantez açmaktadır.  

İ. E. Arıoğlu, kent ve maneviyat bağlamını diğer yazarlardan farklı olarak el sa-
natları ve geleneksel- kültürel meslekler üzerinden kurmaktadır.  

F. Koca, şehirleri hem ekonomik hem de kültürel anlamda elde edilen birikimin 
nesilden nesle aktarıldığı ana merkezler olarak kabul etmektedir. Musiki ile üretilen 
manevi değer(ler) toplumsal hayata canlılık katan önemli unsurlardan biri olmakla 
birlikte şehirlerdeki olumsuz atmosferin ortadan kalkmasına da büyük katkı sağla-
dığını belirtmektedir. N. Boz, günümüzün teknolojik imkanları ve dijitalleşmenin 
değişen ve zayıflayan anlam ve maneviyat dünyamıza yönelik etkilerini tartışmakta-
dır.  

G. Doğan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’inden ve Yeşilçam filmlerinde 
sergilenen 1990’lar sonrası toplumsal gerçekçi anlayıştan yola çıkarak kentin zaman 
içinde değişen retoriğine ışık tutmaktadır.  

B. Topuz Demir – Y. Uğur, şehrin hala önemli bir idari birimi olmakla birlikte 
zamanın farklılaşan koşullarının getirdiği değişimler neticesinde sosyal bir mekân 
olma özelliğini yitiren mahallelerin toplumsal değerlerin üretilmesi ve idamesindeki 
rolü üzerinde durmaktadır. S. Erşahin, modern Türkiye’nin kentleşme pratikleri içe-
risinde mabedlerin önemine ve işlevine Yahya Kemal ve Necip Fazıl’ın dizelerini 
referans vererek temellendirmektedir.  

Bu çalışmada esas olarak vurgulanmak istenen kent ile maneviyatın iç içe olduğu 
‘kent maneviyatı’ hakikati yazarların ortaya koymuş olduğu farklı argümanlar tara-
fından başarılı bir şekilde ortaya konarak amacına ulaştığı söylenebilir. Tüm bunlarla 
birlikte kitapta insan tecrübesinin en başından itibaren kolektif bir boyutunu ifade 
eden maneviyat alanının insanın psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutlarını etkilediği 
vurgusu da ihmal edilmemiştir.  
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Yayın İlkeleri ve Yazarlara Notlar 
 

YAYIN İLKELERİ 

Çok katmanlı ve farklı boyutları ihtiva eden şehri anlamak için tarihsel derinliği, güncel dikkati, gelecek 
perspektifini bir araya getirerek şehri ele almayı planlayan Şehir ve Medeniyet Dergisi bilimsel yaklaşımı 
benimseyerek hazırlanan hakemli bir dergidir. Dergi; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki 
kez yayımlanır.   

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazıl-
mış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.  

Şehir ve Medeniyet Dergisi, mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyolojisi, 
yerel siyaset, maneviyat, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya vb. alanlarda ele 
alınan bütün çalışmaları şehri anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal 
ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen Şehir ve Medeniyet Dergisi bu çer-
çevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.  

Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa Şehir ve Mede-
niyet Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan 
bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. 

İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak 
değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. 
Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın Şehir ve Medeniyet 
Dergisi’nde yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, sosyal bilimler alanında şehirle ilgili üretilen edisyon-
kritik ve kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. Bu yazılar hakeme gönderilmez. Yayınlanıp yayınlan-
mayacağına Yayın Kurulu karar verir.  

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayınlanması için gönderilen araştırma makalelerinde verilerin güncel-
liğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş 
ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir. 

Bir makalenin Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne sunulması, çalışmanın orijinal olduğu ve yazar(lar)ın 
başka bir kurumdan herhangi bir telif hakkı olmadığı anlamına gelir. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için 
kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, 
tüm yayım hakları Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne aittir. Yazarlar Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gön-
derdikleri makalede kullandıkları çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin kullanımından sorumludur. 

Dergiye başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan ma-
kaleler, Makale Gönder web adresinden Makale Gönder linki kullanılarak online olarak sisteme yüklen-
melidir. 

Gönderilecek makaleler TDK Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden (APA 6) değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-
dirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli dü-
zeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği 
anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale editörler tarafından içerik olarak 
değerlendirmeye alınır. 
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Gönderilen makaleyi gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir baş-
vuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç ay 
içinde geri gönderilir. 

Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılır. 

Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), 
çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için 
kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, 
tüm yayım hakları Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzeme-
lerin hakları da Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 
Her yeni sayı ilk önce http://www.sehirvemedeniyetdergisi.org adresinde yayımlanır. Daha sonra 
matbu olarak basılarak bir nüshası yazara/yazarlara gönderilir. 
Yayınlanan her bir yazı için yazara / yazarlara telif ücreti ödenir.  

 
Yazıların Değerlendirilmesi 

Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında derginin 
internet sitesinde bulunan MAKALE GÖNDER menüsü üzerinden gönderilmelidir. 

Dergiye yayımlanmak üzere yollanan makaleler, “kör hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editörler 
tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan çalışmalar, iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki 
hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen 
raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenme-
sine ya da yazının reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir. Basımı uygun bulunan 
yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar 
verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir. 

Editör ve Yayın Kurulu yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler ya-
pılabilirler. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre içinde yanıt-
lanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildirilir. 

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınması için ön değerlendirme aşamasında mutlaka ara-
nan şekilsel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Kelime aralıklarından atıf ve kaynakça 
yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır). 

2- Dergiye gönderilen çalışma Makale Şablonuna yüklenerek gönderilmelidir.  
3- Makale ile birlikte İntihal Denetim Raporu mutlaka gönderilmelidir.  
4- Makale Etik ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi mutlaka doldurulmalıdır.  
5- Makale hakem sürecine alınması için Ön Değerlendirme Formu’nda belirtilen hususların ta-

mamlanmış olması gerekmektedir. 
YAZIM KURALLARI 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayım-
lanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) 
yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 4000-
8000 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde 
yapılabilir. 

Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri en az 150 en fazla 200 kelimeyi 
aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, Şehir ve Medeniyet Dergisi Makale 
Şablonunda yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ay-
rıca 3 – 7 arasında Anahtar Sözcükler ve Keywords verilmelidir. 
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Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yön-
tem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm baş-
lıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. 

Makalelerin Şehir ve Medeniyet Dergisi Makale Şablonunda uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk 
sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerek-
mektedir. 

İlgili makale şablonunu internet sitesinden indirebilirsiniz! 
 
APA YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ 
  

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf 
Tek yazar:  
Baysal (1982)’a göre     
(Baysal, 1982, s. 26) 
 
İki yazarlı:  
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...)     
(Wegener ve Petty, 1994, s.26) 
  
Üç ile beş yazar arası: 
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; 
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993) 
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır  
(Kernis vd., 1993, s. 42) 
 
Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kulla-
nılır: 
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)  
Harris vd. (2001)’ne göre (…) 
(Harris vd., 2001, s. 112) 
  
Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk 
ya da iki kelime kullanılmalıdır:  
Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-
Analyse”, 2001). 
  
Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bili-
nen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:  
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre. 
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000, s.65) 
İkinci atıf: (MADD, 2000, s.65) 
 

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki 
eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:  
(Akar, H. 2010, s.65; Çalışkan, 2008, s.65; Dinçer ve Kolaşin, 2009, s.65; Engin-Demir, 2009, s.65; 
Tunç, 2007, s.65) 
  
Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: 
(E. Johnson, 2001, s.65; L. Johnson, 1998, s.65) 
  
Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) 
harfleri kullanılır:  
Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...) 
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Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan ki-
şinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler 
kaynakçaya eklenmemelidir: 
(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 
N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 
  
Dipnotlar ve sonnotlar 
APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün 
olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kulla-
nılmalıdır. 
  
Önemli not: 
APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü 
“ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken 
“&” sembolü kullanılmamalıdır. 
Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.”  (Kernis et al., 1993, s.65) kullanılma-
sını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993, s.65) kullanılmalıdır. 
Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen çalışma İngilizce 
hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” 
sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır. 
  
Kaynakça yazımı 
Temel İlkeler: 
  

Tek yazar: 
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 
11, 7-10. 
 
İki yazar: 
Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contin-
gency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. 
 
Üç ile yedi yazar arası: 
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to 
self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Persona-
lity and Social Psychology, 65, 1190-1204. 
 
Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı 
eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır: 
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. 
(2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335. 
  
Organizasyonun yazar olduğu durumlarda: 
American Psychological Association. (2003). 
  
Yazar bilinmiyorsa: 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
  
Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir: 
Berndt, T. J. (1981). 
Berndt, T. J. (1999). 
Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir:  
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-
28. 



202 

Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Develop-
ment, 66, 1312-1329. 
  
Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak 
yapılır:  
Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judg-
ments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654. 
Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude 
change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43. 
Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanı-
lır: 
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between 
friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 
636-643. 
  
Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır: 
Kumar, R. ve Hill, D. (2009). Introduction,: Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Kumar 
(Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge. 
  
Dergi ve süreli yayınlar: 
Temel Biçim: 
Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. 
doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy 
  
Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler: 
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and 
Physiological Psychology, 55, 893-896. 
  
Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde: 
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13. 
  
Magazinlerdeki makaleler: 
Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 
  
Gazete makaleleri (basılı): 
Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 
2A. 
  
Editöre mektup: 
Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12. 
  
Kitap eleştiri: 
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self-knower: A hero under 
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