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Takdim… 

Şehirleri güçlü kılan etkenlerin başında o şehrin tarihi ve kültürel birikimi gelir. Bu bağlamda bilim, 

sanat, mimari ve edebi alanda zengin bir birikime sahip olan Aksaray'ı anlatan her nevi çalışmayı ve bu 

konuda ortaya konulan her türlü fikir ve çabayı önemsiyoruz. 

Ülkemizin ilim ve medeniyet merkezlerinden biri olan Aksaray, derin tarihî geçmişiyle ilkçağlardan 

itibaren önemli bir yerleşim alanı olmuş, bu coğrafyada yaşayan insanlar kültür ve medeniyet sahasında 

kıymetli ürünler ortaya koymuşlardır. Özellikle Selçuklularla başlayan ve daha sonra Karamanoğulları, 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleriyle devam eden süreçte Aksaray hatırı sayılır derecede alim, zahit, şair, 

yazar, sanatkar ve devlet adamı yetiştirmiş, tarihi kayıtlarda Darü'l İlm, Şehr-i Süleha olarak anılmıştır. 

Anadolu Selçuklu döneminde eğitim, ilim ve sanat alanında parlak bir dönem yaşayan Aksaray 

medreselerinde dönemin bilginleri; tıp, astronomi, hukuk, ilâhiyat gibi pek çok alanda dersler vermişler, 

değerli eserler kaleme almışlardır. O dönemde Aksaray’da yapılmış olan ve günümüzün üniversiteleri 

niteliğindeki medreselerde zirveye çıkan ilim geleneği uzun yıllar şehrin kültürel durumunu etkilemiş, 

Aksaray bu yönüyle her zaman öne çıkan bir il olmuştur.  

İlimizde yetişen bilginlerden başka, doğudan özellikle İran’dan ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden 

gelenler için de Aksaray önemli bir cazibe merkezi olmuş, çok sayıda âlim ve bilgin şehrimizde bulunarak 

Aksaray'ın ilmi birikimine katkı sağlamışlardır. Başta Melik Mahmud Gazi Hangâhı olmak üzere şehrin 

dört bir yanında oluşturulan ilim merkezlerinde üst seviyede ilmi faaliyetler yürütülmüş, pek çok sahada 

kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. 

Ancak günümüz itibariyle kültür ve medeniyet sahasında böylesine ciddi birikimi olan Aksaray'ın 

kapsamlı bir şekilde ele alınamadığını, şehre ait bilgilerin henüz tam anlamıyla irdelenemediğini de 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2006 yılında kurulan ve yeni açılan bölümleriyle her geçen gün hızla 

büyüyen Aksaray Üniversitemizin şehrimizle ilgili yapılacak çalışmalara fevkalade katkılar 

sağlayacağına, bu yönde ciddi bir açığı kapatacağına da inancımız tamdır. Bunun ilk adımı olarak 

Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz, Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve Somuncu Baba Araştırma 

Merkezimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz I. Uluslararası Aksaray Sempozyumunun ilerisi için çok önemli 

sonuçlar doğuracağına inanıyor, gelecek yıllarda da sempozyumun devamını hedefliyoruz. 

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Aksaray Sempozyumu ile kadim bir tarihe sahip olan 

Aksaray’ın ilmî, dinî, siyasi ve sosyal yönden araştırılmasını, şehrin kimliği ve hafızası üzerine bilimsel 

verilerin oluşturulmasını amaçladık. Bu çerçevede ilimizle ilgili birbirinden kıymetli bildirilerin 

sunulduğu I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu şehrimizin layıkıyla anlatımı adına önemli bir adım 

olmuş, tarih boyunca güçlü bir medeniyet merkezi olan Aksaray'ımızın tanıtımına olumlu katkılar 

sağlamıştır. 

Bu vesileyle sempozyuma sundukları bildiriler ile katkı sağlayan kıymetli hocalarımıza, sempozyum 

hazırlıklarını koordine eden Somuncu Baba Araştırma Merkezi ile sempozyumda görev yapan 

kurullarımıza, sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Aksaray Üniversitemize, Aksaray Belediyemize ve 

Valiliğimiz birimlerine teşekkür ederim. 

 

Aykut PEKMEZ 

Aksaray Valisi 

  



 

 

Takdim… 

Aksaray kadim bir şehirdir. Çünkü coğrafî konum itibariyle Anadolu’nun ortasındadır. Kuzeyden 

güneye; doğudan batıya giden yolların kesişme noktasındadır. Bu stratejik konumu dolayısıyla 

medeniyetlerin cazibe merkezlerinden olmuştur. On bin yıllık bir birikimin izlerini görebildiğimiz bu 

önemli şehir aynı zamanda Türk-İslam kültürünün yaşandığı ve yaşatıldığı bir yerdir. İslam’ın ve 

Türklüğün mührünü vuran medeniyetlerin günümüze ulaşan eserleri de gelinlik kızın boynundaki 

mücevherden farksızdır. Elbette bu eserlerin sadece dış görünüşü değildir onları değerli yapan. Buralarda 

verilen emekler, işçilerin döktüğü terler, muhafaza etmek için çarpışırken akıtılan kanlar ve âlimlerin 

tükettiği nefesleri unutmamak gerekir. Ve Archelais’i Aksaray yapan manevî mimarları da her zaman 

anlamak ve anlatmak gerekir. Tapduk Emre’yi, Yunus Emre’yi, Cemaleddin-i Aksarayî’yi, Şeyh Hamid 

Veli’yi, Yusuf Hakikî Baba’yı, Seyyid Hasan Rızâyî Aksarayî’yi bilmeden bu şehir anlaşılabilir mi? 

Elbette mümkün değildir. Çünkü maddiyattan daha önemli olan maneviyattır. İdealdir. İsmini 

zikrettiğimiz bu zevât-ı kiram, Anadolu’nun mayası olan bu gönül erlerini anlamadan Aksaray’ı 

anlamaya çalışmak beyhudedir.  

Hem tarihî hem de tabiî güzelliklerin idrak edilmesi ve anlatılabilmesi kolay iş değildir. İğne ile 

kuyu kazmaya benzeyen bu araştırma işlerini de elbette bu işin aşığı olanlar yapabilir. Ve bu meşakkatli 

araştırmaların neticesi de bilgi ziyafetinde talip olanlara nasip olur. Geçtiğimiz günlerde başarılı bir 

şekilde organize edilen bilgi ziyafetlerinden birisi de “I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu” idi.  Biz de 

Aksaray Belediyesi olarak bu önemli işin daha iyi olması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Çünkü 

bir belediyenin görevi sadece yol-köprü-su’dan ibaret değildir. Şehrin altyapısını düşündüğümüz gibi 

sosyal belediyeciliğin gereklerinden olan şehirlinin maneviyatının altyapısı da düşünülmelidir. Ki, 

Aksaray Belediyesi olarak tarihimizin ve kültürümüzün daha güzel anlaşılabilmesi için göreve ilk 

geldiğimizde logomuzu değiştirerek şehrin kadim tarihinin hatırlanmasını hedefledik. Sultan Kılıç 

Arslan’ı temsil eden ve Alayhan’ın taç kapısının kilit noktasındaki “çift gövdeli tek başlı arslan” 

belediyemizin logosu olarak bizlere köklü bir medeniyetin varisleri olduğumuzu hatırlatmaktadır. Yine bu 

minvalde şehrimizin en önemli manevi mimarlarından olan Şeyh Hamid Veli’nin hayatını anlatan 

“Aşkın Sırrı Somuncu Baba” filminin izleyiciyle buluşmasını sağladık. Biliyoruz ki, kökünden 

sulanmayan ağaç kurumaya mahkûmdur.  

Konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar bilgilerin aktarılması için ziyadesiyle mühim 

olduğundan biz Aksaray Belediyesi olarak ilmî toplantıların hepsine destek olmaya devam edeceğiz. 

Şimdiye kadar yaptığımız gibi!  

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin başta olmak üzere birbirinden farklı bildirileriyle “I. 

Uluslararası Aksaray Sempozyumu”nda bizlere bilgi ziyafeti sunan bilim adamlarına, organizasyonun 

başarısı için gayret sarf eden Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları 

Merkezi’ne, “Onur”, “Bilim” ve “Düzenleme” Kurulu Üyeleri’ne ayrı ayrı teşekkür ederim.  

Sevgi ve saygılarımla… 

 

 

Haluk Şahin YAZGI 

Aksaray Belediye Başkanı 

  



 

 

Takdim… 

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler oldu. Bunlardan biri de, 

“her ile bir üniversite politikası” çerçevesinde 81 il bir üniversiteyle buluşmuş oldu. Hatta bazı illerde 

birden fazla üniversite kuruldu. Bu çerçevede, Aksaray da 2006 yılında müstakil bir üniversiteye kavuştu.  

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi, evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek, bir diğer 

işlevi de yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemektir: Aksaray Üniversitesi, evrensel ölçekte bilimsel 

çabalara katkı vermenin yanı sıra, sadece Aksaray’a ve değerlerine odaklanan çalışmalar da yapma 

arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adımdan biri de, Üniversitemiz bünyesinde daha önce 

kurulmuş, ancak bir türlü etkin hale gelemeyen Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’ni faaliyete geçirmek olmuştur. Teşkilatlanmasını tamamlayıp faaliyete geçmesiyle 

beraber bu Merkez, Aksaray’ın tarihî ve kültürel bakiyesi ile güncel potansiyeli üzerine bilimsel çalışmaları 

kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra olmuştur. 

*** 

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’nda 27-29 Ekim 2016 günleri arasında, 17 ayrı başlık 

altında 27 oturumda 99 bildiri ile Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinden 101 bilim insanın katıldığı I. 

Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet)’nu gerçekleştirdik. Elinizdeki bu 

kitabın basımıyla birlikte Somuncu Baba Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi’nin ilk, geniş çapta 

bilimsel etkinliğini tamamlamış bulunuyoruz.  

Bu süreçte Aksaray’ın tarihî, ilmî, dinî ve kültürel değerleri akademik ve bilimsel çerçevede geniş bir 

perspektifle ele alınıp değerlendirilmiştir. Sempozyum sayesinde; Aksaray’ın tarihi, tarihî eserleri, 

edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her 

konuda bir birikim oluşmuştur. (Bilimsel çalışmalar, birikimli bir şekilde ilerler. Bu Sempozyum, 

önümüzdeki yıllarda devam edecek olan ve Aksaray’ı merkeze alan bir sempozyumlar dizisinin ilkiydi.) 

İsteğimiz, Aksaray’la alâkalı çalışılmayan hiçbir konunun kalmamasıdır. Biz, Aksaray’ın 

çözünürlük düzeyi yüksek bir fotoğrafını çekmek istiyoruz. Aksaray’ın kültürü, tarihi, dini, sanatı, 

siyaseti, ekonomisi, turizmi, dünü, bugünü, yarını… Hepsini çalışalım istiyoruz. Yapılan her çalışma 

yenilerini tetikleyecek ve ortaya bir külliyat çıkacaktır. Bu yıl sadece sosyal bilimler ayağı ile bu işi 

yürütmeye çalıştık; ileride, Aksaray’ın fizikî varlıkları, biyolojik varlıkları, hayvan varlıkları gibi diğer 

alanlarda da çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. 

***  

Yine, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi bünyesinde “Yaşayan Değerler Projesi” 

yürütülmektedir. Bu Proje kapsamında Aksaray’ın yaşayan değerleri olan isimlerin hayat hikâyelerini 

kayıt altına almak için harekete geçtik. Büyüklerimizin hayatını kayıt altına alıyoruz. On isimle 

(büyüğümüzle) görüşmemizi tamamladık; çok yakında çıkarmayı plânladığımız kitabın ilk cildi hazır. 

Aynı zamanda, yaptığımız çekimlerden bir belgesel hazırlıyoruz. Böylece, Aksaray’ın son 60-70 yıllık 

hikâyesini ortaya koymuş olacağız.  

*** 

Aksaray’la ilgili çok şey yapmak istiyoruz: Yöresel yemeklerle alâkalı çalışmalarımız var. Yeni elen 

öğrencilerimize, istemeleri halinde, Aksaray’ı gezdiriyoruz. Üniversitemizde, her öğrenciye açık “Seçmeli 

Dersler Havuzu” oluşturduk. Bu havuzun içerisine ismi “Aksaray” olan bir ders de koyduk. Aksaray’ın 

her şeyini anlattığımız bu dersi, öğrencilerimizin hassaten seçmesini arzu ediyoruz. 

*** 



 

 

Çalıştığı şehre âşık olmayan bir yöneticinin başarılı olamayacağına inanıyoruz. Bu sebeple, biz, bu 

şehre âşığız.  

*** 

İlk Sempozyuma yaptığı katkılarından dolayı Kıymetli Valimiz Aykut Pekmez Beyefendiye, 

Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı Beyefendiye, Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Mustafa Doğan 

Beyefendiye ve Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü’ne ve ekibine teşekkür 

ediyoruz.  

 

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN 

Aksaray Üniversitesi Rektörü  



 

 

Takdim… 

İstikbali sağlam temeller üzerine inşa etmenin yolu, tarihi doğru okumaktan, medeniyet değerlerini 

iyi anlamaktan geçer. Yaşadığımız coğrafyanın tarih içerisinde yoğrulan bütün güzellikleri, kültürel 

mirasın ilham veren dokusu ve manevi havası tüm özellikleriyle Aksaray'da hissedilmektedir.  

Aksaray stratejik konumu ve coğrafi özelliklerinden dolayı ilk dönemlerden itibaren birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış, her devirde iktisadi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda önemli bir merkez 

olmuştur. Anadolu'nun ortasında, İpek Yolu üzerinde mühim bir geçiş noktasında yer alan Aksaray, 

bulunduğu bölge içerisinde uygarlık alanında ilk gelişmelerin yaşandığı en eski yerleşim birimlerine 

sahiptir. Halihazırda kazı çalışmaları devam eden Aşıklıhöyük, Güvercinkayası, Acemhöyük ve diğer 

tarihi alanlarda elde edilen bulgular, Aksaray'ın ilkçağ ve tarih öncesi devirlerde önemli bir yerleşim alanı 

olduğunu göstermektedir. Aksaray Anadolu'ya hakim olmuş Hitit, Pers, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, 

Osmanlı gibi güçlü uygarlıklar için de önemli bir merkez olmuş, özellikle Kapadokya'da Hıristiyanlığın 

yayıldığı ilk dönemlerde öne çıkan bir bölge olmuştur. 

Müslüman Türklerin Anadolu'ya hakim olmasıyla beraber yıldızı daha da parlayan Aksaray, 

özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerçekleştirdiği güçlü imar faaliyetleri ile tam bir İslam beldesi 

hüviyetine bürünmüş, bir süre sonra şehir "Kubbet'ül İslam, Dar-üs Süleha, Darü'z Zafer, Darü'l İlm" 

gibi isimlerle anılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde de önemini muhafaza eden Aksaray, yetiştirdiği 

tarihi ve manevi şahsiyetlerle, bu devletin siyasi ve sosyal yönden şekillenmesinde rol oynamış, ayrıca 

Osmanlı iskân sisteminde en çok istifade edilen şehirlerden biri olmuştur. 

Aksaray uzun tarihi geçmişi, zengin kültürel mirası, muhteşem doğası ve büyük tarihi şahsiyetleriyle 

aynı zamanda kültür ve turizm alanında da mühim bir ilimizdir. Şehrimiz, ekonomik gelişme ve sosyal 

ahenginin yanında; Tapduk Emre, Yunus Emre, Cemaleddin Aksarayi, Somuncu Baba, Yusuf Hakiki, 

Şeyhülislam Zenbilli Ali Cemâli, Sadrazam Pîrî Mehmet Paşa, Cemal Halvetî, Pir Ali Sultan Aksarayi 

gibi müstesna şahsiyetleri, tarihi camii, han, hamam, medrese, türbe vb. harikulade mimari yapıları, 

Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Tuz Gölü, Narlıgöl gibi tabii güzellikleri, kaya oyma mekanları, yeraltı 

şehirleri, termal kaynakları ve çeşitli turizm aktiviteleriyle dikkat çekici özelliklere sahiptir. 

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Aksaray Sempozyumu ile 11 bin yıllık kültür ve medeniyet şehri 

Aksaray'ımızın esaslı bir şekilde ele alınması mümkün olmuş, Aksaray Üniversitemiz ve diğer 

üniversitelerden bildiri sunan hocalarımız ile Aksaray üzerine çalışma yapan araştırmacılarımızın 

sunumlarıyla Aksaray'a dair bilinmeyen çok önemli hususlar ortaya konulmuştur. Bu manada 

minnettarlığımızı ve bahtiyarlığımızı belirtmek isteriz. 

 I. Uluslararası Aksaray Sempozyumuna sunulan bildirileri içeren sempozyum kitabımızın ilimiz ve 

ülkemiz kültür hayatına katkılar sağlamasını, bu eserin Aksaray üzerine yapılacak yeni araştırmalara 

vesile olmasını temenni eder, bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Aksaray Valiliğimize, Aksaray 

Belediyemize, Aksaray Üniversitemize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Somuncu Baba Tarih ve 

Kültür Araştırmaları Merkezimize, sempozyum kurullarında görev yapan üyelerimize, bildirileri ile katkı 

sağlayan kıymetli araştırmacılarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız. 

Mustafa DOĞAN 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 



 

 

Sunuş… 

Biz insanları yarattıklarına üstün kılan,  kalemle bizlere bilmediklerimizi öğreten ve vermiş olduğu 

bu yetenekler sayesinde biz insanların sempozyum vb. etkinliklerde bulunabildiği Yüce Allah’a ham ederiz. 

Ondan aldığı bilgileri en güzel bir şekilde bizlere ulaştıran ve bu bilgileri yaşayarak hakiki insan olmanın 

yolunu gösteren Hz. Peygamber’e salat ve selam ederiz. Hz. Peygamber’in açmış olduğu bu yolu örnek 

yaşamları ile hep açık tutan Somuncu Baba, Cemaleddin Aksarayî, Yunus Emre vb. değerlerimize, Yüce 

Allah’tan rahmet dileriz. Aynı şekilde en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ederek, bizlerin insanca 

yaşaması için ortam hazırlayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimizden hayatta olanlara 

sağlık ve afiyet, ahirete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet dileriz. 

2015 yılının sonlarında teşkilatlanmasını sağlayan merkezimiz kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere farklı faaliyet alanları belirlemiştir. Bu faaliyet alanlarından birisi de her bakımdan çok büyük 

değerlere sahip, özellikle de yetişmiş örnek insan, tarihi şahsiyetler bakımından çok zengin olan, Hacı 

Bayram Veli gibi büyük mutasavvıflara hocalık yapan Somuncu Baba, Osmanlı alimlerinin bir çoğunun 

üstadı Cemaleddin Aksarayî, bütün Anadolu’nun gönlünde taht kurmuş Yunus Emre ve daha nicelerini 

yetiştirmiş bu değerli coğrafyayı ve kültür iklimini tanıtmak için uluslararası bir sempozyum 

düzenlemektir.  

Allah’a hamdolsun ki bu sempozyumlardan ilkini I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, 

Tarih, Din, Medeniyet)’nu  27-29 Ekim 2016 günleri arasında Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinden 101 

bilim insanın (17 ayrı başlık altında, 27 oturumda 99 tane bildiri) katılımıyla Aksaray Üniversitesi 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Bilindiği gibi sempozyumdan önce ülkemizde hain 15 Temmuz Darbe Girişimi meydana gelmiştir. 

Bu sebeple düzenleme kurulumuz tarafından devletimizin başlattığı soruşturmalar ve görevden almalar 

titizlikle takip edilmiştir. Sempozyuma bildiri göndererek katılma talebinde bulunan kişilerin, gerek 

Üniversiteleri ile yapılan karşılıklı yazışmalarda gerekse 672 sayılı KHK’nin incelenmesi ile görevden 

uzaklaştırılan ya da açığa alınan şahıslar arasında bulunma durumları incelenmiştir. Yapılan incelemeler 

sonucunda açığa alınan ya da görevden uzaklaştırılan kişiler tespit edilmiştir. Bu kişilerin sempozyuma 

katılmamaları ve kitapta bildirilerinin bulunmaması hususuna son derece dikkat edilmiştir. 

Yönetim Kurulu olarak: 

Bu sempozyumun düzlenmesinde ve bu kitabın basımında bizlere her türlü katkıda bulunan Aksaray 

Valisi Aykut Pekmez’e, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya ve çalışanlarına, İl Kültür 

Müdürü Mustafa Doğan’a ve çalışanlarına,  kurumsal imkânları ve kişisel tecrübeleriyle sempozyumun 

her aşamada yardımını esirgemeyen Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’e, daha önce 

yapmış olduğu taslak çalışmalarını bizimle paylaşan Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Bahaüddin Varol’a şükranlarımızı sunarız. 

Ayrıca düzenleme kurulunda ve bilim kurulunda yer alan hocalarımıza, işin sekretaryasını götüren 

Somuncu Baba çalışanlarına, organizasyonun çeşitli aşamalarında destek veren Aksaray Üniversitesi 

Genel Sekreteri Bayram Ali Yavaş başta olmak üzere bütün idari personele, asıl işin özünü oluşturan 

bildirileri ile bu organizasyona katkıda bulunan bilim adamlarımıza çok teşekkür ederiz. 

Kitabımızda bulunan her türlü eksik ve hatadan dolayı bütün okuyuculardan özür diler, daha nice 

sempozyumların ve diğer bilimsel etkinliklerin düzenlemesini, nice kitapların basılmasını nasip etmesini 

Yüce Mevla’dan niyaz ederiz.  

Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları  

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
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Sempozyum Açılış Konuşması 

SOMUNCU KOCA HAZRETLERİ'NİN KELİME-İ TEVHİD ZİKRİ RİSALESİ 

HAKKINDA 

 

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Özet 

Somuncu Koca Hazretlerinin (v.1412) Kelime-i Tevhid Zikri Risalesi’ni metin dili Arapça olan 

orijinal elyazmasından Türkçe'ye çevirisini bir kitapçıkta 2004 yılında yayımlamıştım. 

Çalışmada bu risalenin tanıtımı yapılmakta, metnin tercümesi takdim olunmakta ve muhtevası 

Allah-insan ilişkisinin temel ilkesi, “Allahım! Seni seviyorum.” demenin temel ifadesi “kelime-

i tevhid” çerçevesinde tetkik ve tahlil edilmektedir. Böylelikle Somuncu Koca Hazretlerinin 

(v.1412) "dünya görüşü" hakkında düşünme imkânı verebilecek bazı yorumlar müzakereye 

sunulmaktadır. 

 

 

Abstract 

 

I published in a booklet in 2004 a translation of the Hazrat Somuncu Koca (d.1412) “Kelime-i 

Tevhid Zikri Risalesi” from its original manuscript of Arabic to the Turkish. In that study, this 

booklet is introduced, the translation of the text is presented, and its content the basic principle 

of God-man relation is examined and analyzed in the context of the “Word Tawhid” which is 

the fundamental expression of "My Allah! I love you”. In this way, some comments are 

presented to give the possibility of thinking about the "world view" of Hazrat Somuncu Koca 

(d.1412). 

 

Sunuş 

Milletimize memleketin kutsal değerlerini bildirmek, taşına toprağına sinen atalarımızın 

nefesini fikri eyleme/amele tercüme edecek bir vâsıta kılınabilir. Bu yaklaşımla dindarlığımızı 

güncel değerlerle inşa etmek çabamızda birey ve toplum olarak, bilmeye-görmeye-yaşamaya 

şiddetle muhtaç olduğumuz gerçekleri, yüksek insani değerleri öğrenebiliriz. Bu sebeple 

Somuncu Koca Hazretlerinin (v.1412) Kelime-i Tevhid Zikri Risalesi’ni güncel bir okumayla 

örnek şahsiyetine işaret etmenin anlamlı olacağı değerlendirilmiştir.  

Öncelikle, “Yüce Allah’a âşık olmak ne güzel şey!” hikmetinin onda tecelli ettiği 

belirtilmelidir. Bu mânâda Yunus Emre Hz.nin şu sözü hatırlanmalıdır: 

Yûnus öldü diye salâ verirler  Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez 

Sonra, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e içten bağlıkla muhabbet üzere 

olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. Ardından Kur’ân-ı Kerîm’in emirlerine gönülden uyduğu 

ve sünnet-i seniyyeye candan bağlı bulunarak hayatın her alanında bu iki kaynağı yüksek ahlâkî 
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değerler alanından yaşadığı iyi bilinmelidir. Müslüman kültüründe bu eylemin adı Sevgili 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ahlâkı yani Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmaktır. 

Bu yüksek örnek-önder insanın dış dünyada/zâhirde dine/şerîate anılan çerçevedeki 

bağlılığının, iç dünyada/bâtında ayrı bir seyirle/yolculukla akıp gittiği malumdur. Somuncu 

Koca Hazretlerinin iç dünyasını keşif ve aydınlatma yolculuğu Bayrâmiyye1 yolunda birleşir. 

Bu demektir ki onlar, halvetiyede en son esmâ olan el-Vâhidu’l-Kahhâr ile aşk-ı ilâhîden 

manevi makam almışlardır. Fuzûlî (1483- 1556) bu mânâyı şöyle anlatmıştır: 

 

İlim kesbiyle pâye-i rif’ât 

Arzû-yı muhâl imiş ancak 

Aşk imiş her en var âlemde 

İlim bir kîl ü kâl imiş ancak 

Bu mânâdan olarak insan, Yüce Allah’ın lütfu ile doğuştan sahip olduğu sevmek-sevgi 

varlık şartını keşfetmelidir. Çünkü sevgi-sevmek, yaşamak gibi bir sanattır. Aşk-ı ilâhîden 

manevi makam alan insan, bu sanatı insanlara elbette öğretecektir. Zira bu sanat 

kuramda/teoride ustalaşmak (bilgi, bilgi sahibi olmak) ile, uygulamada/pratikte ustalaşmak 

(eylemli varlık/amel-i sâlih üreten varlık) bileşenlerinden oluşur. Bu da sevginin formülüne 

eriştirir: sevgi=bilgi+çaba. 

Dolayısıyla âlimlerin-velîlerin hayatında yüksek ahlâkî değerler eğitimi her gün ve her 

ân hayata katılmakta idi. Hayatı paylaştıkları insanlara da bu Kur’ân ahlâkıyla yaşama 

sanatının eğitimini ilim-irfan-hikmetle vermekte idiler. Böylelikle talebeleri ile, yani insanlık 

eğitimini talep edenler-insanlığını keşfetmek çabasını kendi bireyselliklerinde hayata katmak 

isteyenlerle eylemlerini/amellerini, insan olmanın renkleri olarak insanlık gökkuşağına 

katıveriyorlardı. İstiyorlardı ki talebeleri, aklı bulup bilgiyi elde eden, irfânı kazanan ve hikmete 

eren bireyler olsunlar! 

Somıncu Koca Hz.’nin asırlar öncesinden bugüne ulaşan bu risalesi üzerine bir 

okumayla bu âlimin-ârifin yüksek şahsiyetinin zemininde Kur’ân-ı Kerim’i ve sünnet-i 

seniyyeyi ilim-irfan-hikmetle hayata katmak çabası bulunduğu müşahede olunacaktır. Yukarıda 

ifade edildiği üzere bu çabanın adı kendi tarihinde Kur’ân ahlâkıyla yaşama sanatı maharetidir.  

Aşağıda takdim edilecek başlıklar altında, bu manada, Somuncu Koca Hz.nin Kelime-i 

Tevhîd zikri hakkındaki ifadelerinin nasıl okunabileceğine ilişkin bilgi sunulacak, ardından 

risalenin ta’lîkâtlı2 tercümesi takdim olunacaktır. 

                                                 
1 Hüseyin Vassâf’ın Sefîne-i Evliyâ’daki  (Kitabevi, İstanbul 2006, II.433) takdimine nazran ifade olunmuştur. 
2 Ta’lîkât: “İslâm telif geleneğinde bir metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sayfa kenarlarına yazılan notlar, bir 

müellifin bazı görüş ve düşüncelerinin notlar halinde toplandığı eserlerin ortak adı. 

Açıklama niteliğinde kaleme alınan ta‘lîkāt, bir eserin anlaşılamayan yerlerini açıklığa kavuşturmaya yönelik 

olabildiği gibi konuyu daha ayrıntılı biçimde ortaya koymak amacıyla da yapılmıştır. Yazma ve basma eserlerde 
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A. İnsan ve Fıtratı (Özü)3 

İnsan, başka hiçbir canlıya benzemeyen özel bir varlıktır. Onun bu özelliği, 

özü/fıtratı itibariyle her kültür ve çağda geçerliği, uygulanabilirliği olan tabiatından 

(fıtratından) kaynaklanır4. İnsanın fıtrî kabiliyetlerinin kaynağı, kendisini ve evreni 

yaratan aşkın kaynaktır: Yüce Allah. 

O halde Yüce Allah, insanı yaratmış, hem fıtratını/özünü vermiş hem de “hayat” 

nimetini bahşetmiştir (karşılıksız olarak vermiştir)5. İşte bu öz/fıtrat öyle bir şeydir ki, 

insanoğlu nerede doğmuş olursa olsun “aynı özle/fıtratla”  doğmaktadır. İnsanın 

özüne/fıtratına uygun hayatı anlamlandırmalar gerçekleştirebilmesi için Yüce Allah, 

peygamberleri aracılığı ile yarattığı insanla konuşmuş (vahiy) ve rehberler 

(peygamberler6) göndermiştir. 

Bu sebeple ilk insan Hz. Adem bir peygamber olarak aldığı vahiyle “nasıl insan olunur?” 

sorusuna  cevap vermiştir. Bu, “tevhîd süreci”nin başlangıcıdır. Böylece insanın Hz. 

Adem’le başlayan yeryüzü serüveni, insanın varoluşunu nasıl gerçekleştirmesi 

gerektiğine ışık tutmaktadır7.  

İnsanın hayatını anlamlandıran bu ışık, ilk peygamber Hz. Adem’den Son 

Peygamber (Hâtemu’n-Nebiyyîn) Hz. Muhammed’e8 kadar daima aynı ilkeyi, 

“Tevhid”9 tekrar etmiştir. Tüm çağlar ve nesiller boyunca, her toplumda iman etmenin 

                                                 
ta‘lîkāt hâşiyede görüldüğü üzere sayfa kenarlarına konulur. Satır aralarına düşülen kısa notlara ise hâşiyenin yanı 

sıra ta‘lîkāt da denilmiştir.” (Sedat Şensoy, “Ta’lîkât”, DİA, XXXIX.510.) 
3 Kur’ân Nedir? (Şûle Yayınları, İstanbul 2016 6. baskı)’dan tasarruf edilerek alınmıştır. 

4 Rûm 30/30. 

5 Mülk 67/1-2 âyetleri bu anlam çerçevesinde okuyabiliriz. 

6  Peygamber: “1.Resul, elçi, nebi, yalvaç. 2.Allah’ın kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esaslarını, 

ibadet biçimlerini, ahlaki kuralları, tüm emir ve yasaklarını bildirmek, insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan 

şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş insan.” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB 

Yay., Ankara 2009) 

7 Bkz. İbrahim 14/4. “Tevhid’in Delili: Allah, semavat ve arzın tek Halikı, Rabbi ve Rezzak’ı (27:60-61; 35:3; 

40:62; 43:87), bütün güç ve kudretin sahibi (2:107; 3:26, 189; 5:17, 18, 40, 120; 24:42; 42:49; 57:5; 85:9), hayatı 

ve ölümü verme gücünün sahibi (44:8), musibete uğramışların yalvarışlarını duyan ve onları sıkıntıdan kurtaran 

((10:22-23; 17:67; 27:62-63), “karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran” (6:63, 97; 27:63) ve onlara rızık veren 

(10:31; 27:60; 35:3) Allah olduğu için, hiç kimse Allah’ın uluhiyetine ortak olamaz. 

Tevhid’in delili sadece dış tabiata değil, insanın kendi varlığında da bulunmaktadır; musibet vakitlerinde insan 

Allah’a ortak koştuğu herşeyi unutup Tek Allah’a yalvarmaktadır. 

8 Anadolu’da bu süreç halkın dilinde ve dualarında “Adem’den Hâtem’e…” denilerek ifade edilmiştir.   

9 Tevhid: “Tevhîd, inanç ilkesi olarak, mutlak anlamda Tanrı’nın biricik olduğuna inanmayı ifade eder. 

Kur’an’daki, “Sizin ilahınız tek bir ilahtır.” (Bakara, 2/163; Mâ’ide, 5/73; En’âm, 6/19) ve “De ki: O Allah birdir.” 

(İhlâs, 112/1) ayetleri tevhîd inancını vurgular. İslam dininin temelini tevhîd inancı oluşturur. Terim olarak tevhîd 
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özünü teşkil eden bu temel inancın, yani “tevhîd süreci10”nin esasları aynıdır. Onun için 

semavî dinlerin hepsine “İslâm” denilmiştir11.  

Bütün peygamberler “tevhîd süreci”nin bir halkası olarak vahiy kaynaklı ve 

“Tevhid” temelli mesajlarını, her çağda insanın hayatını anlamlandırma beklentisine 

konu olan ne varsa, o beklentilere cevap veren bir dünya tasviri ile sunmuşlardır. 

Peygamberler, bilerek kavimlerinin çoğu geleneklerini, o zaman ve mekânda hakim 

düşüncelerini aşmışlar, bunların olumlu veya olumsuz etkilerine takılmadan insanları, 

“Tevhid” ile hayatı anlamlandırmaya çağırmışlardır12. Tevhid’in zaman dışı 

                                                 
Yaratan’la yaratılanlar arasındaki sınırı idrak etmek şeklinde tanımlanabilir. Bu açıdan tevhîd, Allah’ın zatında, 

sıfatlarında, fiillerinde biricikliğini ve ibadete layık yegâne varlık olduğunu bilmeyi içerir. Allah yaratan, 

yöneten, eğiten, sahip olan, öldüren, dirilten, yaşatan, rızk veren, duaları kabul eden, helal ve haram koyan, sadece 

kendisine ibadet edilen, evreni sevk ve idare eden varlıktır. Bu bağlamda mümin, Allah’ın göklerin, yerin ve ikisi 

arasında bulunan her şeyin rabbi olduğuna inanır; O’na ortak koşmaz (Şu’âra’, 26/24, 26; Nahl, 16/116; Tevbe, 

9/30-31; Zumer, 39/3). İslam inancında buna Rab oluşta (Rubûbiyette) tevhîd adı verilir. Allah Rab olarak tek 

olduğu gibi, ilah olarak da tek ve biriciktir. Çünkü ilah, inanç ve ibadetlerde kendisine yönelinen, derin saygı 

beslenen, her şeyden daha çok sevilen ve kulluğun sadece kendisine özgü kılındığı bir varlıktır. Bütün bu 

özellikleri taşıyan sadece ve sadece Allah’tır. Buna İlah oluşta (ulûhiyette) tevhîd denir. İslam inancının özünü 

oluşturan birleme sözü (kelime-i tevhîd) Allah’tan başka hiçbir varlığın ilah olarak tasavvur edilemeyeceğini 

vurgular (Yûnus, 10/18; Yûsuf, 12/40).” (Ramazan Altıntaş, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara 

Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013, II.785-86.) 

10 “Kur’an’a göre, tevhid, insanlığın asli itikadı, ve çağlar boyunca peygamberlerin tebliğ ettiği ve canlandırmaya 

çalıştığı şeydir (2:133; 16:2; 21:25). Hz. Nuh (7:59; 23:23), Hz. Hud (7:65; 11:50), Hz. Salih (7:73; 11:61), Hz. 

Şuayb (7:85; 11:84) ve Hz. Muhammed (7:158; 9:129; 18:110; 21:108; 41:6) kavimlerini tevhid’e çağırmışlardı.” 

(Mustansır Mîr, Kur’ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Çev. Murat Çiftkaya, İnkılâb Yayınları, İstanbul 1996, 

s.194-195.) 

11 Âl-i İmrân 3/9: Mâide 5/3; En’âm 6/125; Zümer 39/22.  

İslâm: İslam, özü itibariyle, Allah’ın varlığına ve birliğine inanıp O’na teslim olmayı ifade eder. Bu manada önceki 

peygamberlerin tebliğ ettikleri dinin genel adı İslam’dır. Hz. Âdem’den, Hz. Muhammed’e kadar gelen vahiyler, 

form (şeriat) olarak farklılaşsa da özü itibariyle aynıdır (Mâ’ide, 5/48). Kur’an’da İbrahim bütün benliğini Allah’a 

teslim etmiş (müslüman) bir kimse olarak tasvir edilir; Hz. Muhammed’in de, ilk teslim olanlardan 

(müslümanlardan) olduğu bildirilir (En’âm, 6/14; Zumer, 39/12). Bunun yanında İslam, Kur’an ve Sünnet’te Hz. 

Muhammed’in tebliğ ettiği dinin özel adı olarak kavramlaşmıştır (Nesâî). İslam’ın temel kaynakları, Kur’an ve 

Sünnet’tir. (İsmail Hakkı Ünal, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınları, 

Ankara 2013, I.391.)  

12 “Tevhidin Ameli Boyutu: Tevhid, bazı ameli tezahürleri gerektirir. Zira, o sırf itikadi düzeyde bir Allah inancı 

olmayıp, aynı zamanda bu itikadın gereklerine uygun davranışlardır. Bu itibarla, hakimiyet ve kudret sadece 

Allah’a aittir (6:57, 62; 12:40, 67) ve Allah’tan başkasının hükmüyle hüküm veren büyük günah işler (5:44, 45, 

47). Ayrıca, Allah bütün insanları tek bir insan çiftinden yaratmıştır (4:1); Allah’ın birliği insanlığın birliğine 

delalet ettiği gibi, toplumun diğer üyelerine karşı sorumlulukları gerektirir. Tevhid akidesi bu bakımdan İslami 

sosyal hümanizmin temelini teşkil eder.” (Mustansır Mîr, Kur’ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Çev. Murat 

Çiftkaya, İnkılâb Yayınları, İstanbul 1996, s.194-195.) 
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(intemporal) ve evrensel (universal) karakterini, kendi hayatlarını anlamlandırmada 

bireyin terkip/sentez güçleri ile göstermişler, diğer insanlara örnek olmuşlardır13.  

Bunun sebebi insanın yaratılış hikmetinde saklıdır:  

l- İnsan, imtihan edilmekte olan, yani sorumluluğu üstlenmiş bulunan bir varlıktır. 

Dolayısıyla hayat bir sınavdır.  

Hayatın imtihan olması iki anlam içerir:  

- yüklenilmiş sorumluluk ve “emânet” 14.  

Burada “yüklenilmiş sorumluluk ve emânet” terimi iki boyut içerir:  

Birinci boyut: bütün varlıkların insana emânet edilmesidir.  

İkinci boyut: bütün varlık kategorileri’nin insanda mevcut bulunmasıdır.  

İşte bu yüklenilmiş sorumluluk ve emânetin doğal sonucu da vahiyle (önceki 

Kitaplar ve Kur’an’la) gelen hayatı anlamlandırma (emirler-yasaklar)dır. Bu durumda: 

“hürriyet (eylem, seçme) = iman veya inkâr” olarak gerçekleşir.15.  

                                                 
13 18/Kehf, 28/Kasas ve 36/Yâsîn (ilk üç sayfası) sûrelerini bu bakış açısıyla bir kere daha okuyabiliriz. Ayrıca bkz. 

İbrahim 14/9-12 (ve surenin tümü). 

14 Bkz. Ahzâb 33/72. 

Sorumluluk: Sorumluluk, akıl, irade hürriyeti ve kudret sıfatlarına sahip bir varlık olarak insanın kendi yapıp 

etmelerinin sonuçlarını yüklenmek zorunda olmasıdır. Kur’an’da sorumluluk, dünya ile ahiret arasındaki ilişkide 

insan varoluşunun temel ekseni ve irade hürriyetinin mantıksal bileşenidir. Sorumluluk, sadece insan türünün 

kabul etmeyi göze aldığı ilahi bir emanet (Ahzâb, 33/72) ve beşeri hayatın nihai anlam ve amacıdır (Kıyâmet, 

75/36). Kur’an sorumluluk konusunda iki hususu vurgular: Bir, sorumluluk bireyseldir (Bakara, 2/141; İsrâ’, 

17/36); iki, insan denenmek için yaratılmıştır (‘Ankebût, 29/2; Zâriyât, 51/56). Bu iki esasa göre herkes kapasitesi 

ve sahip olduğu imkanlar ölçüsünde (Bakara, 2/256) sorumludur. (İbrahim Arslan, İslamiyet-Hıristiyanlık 

Kavramları Sözlüğü, II.682.) 

Emânet: Emanet, insanın, akıl ve irade sahibi özgür bir varlık olarak yaratılmasından ve ilahi teklife muhatap 

olmasından doğan sorumluluğudur. Bu sorumluluk, insanın iyi ile kötü arasında tercihte bulunabilme özgürlüğünü 

ve yeteneğini ifade eder. Tanrı insana bu emaneti takdir ederek ona özne olma imkanını sağlamıştır. Tanrı ile insan 

ilişkisi kapsamında değerlendirilen emanet, Tanrı’nın insana verdiği özel anlam ve değeri ifade eder. Evrendeki 

hiçbir varlığın yüklenemediği emaneti insan yüklenerek, evrende seçkin bir statü kazanmıştır. Bu statü, akli/bilişsel 

ve ahlaki anlamlar içerir. İnsan, bir yandan evrensel değerlerden yana tavır koymak ve taraf olmakla; diğer yandan 

kendi gerçekliğinin, imkan ve yeterliliklerinin emanet olduğunun bilincinde olmakla yükümlü tutulmuştur. 

(İbrahim Arslan, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, I.212) 

15 Dehr (İnsan) 76/3’de ve 76/29. 

Hürriyet (Özgürlük): Kur’an’da doğrudan ‘özgürlük’ kavramına birebir karşılık gelen terim bulunmamasına karşın 

insanın fiillerinin ahlaki sonuçlarından sorumlu olduğuna dair açık ifadeler böyle bir koşulun (insan özgürlüğünün) 

aşkın anlamda varsayıldığını göstermektedir. İslam’da özgürlüğün önemi daha çok ahlaki sorumluluğun bir 

önkoşulu olmasıyla ilgilidir; önemli olan, kişinin özgürlüğünü ne yönde kullanacağıdır. Bir başka ifadeyle, Kur’an 
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2- İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir (halifetu’llahi fi’l-ard)16.  

Bu görevin en somut örnekleri peygamberlerdir. Onlar, hayatın değerli ve anlamlı 

kılınmasına dair vahiy odaklı yaşantıları ile insan olma bilincini somutlaştırmışlar ve 

insan olma imkânlarının yollarını” göstermişlerdir. Çünkü halife-insandan istenen, hayatı 

dolu dolu yaşaması ve hayat tarafından sorgulanışında başarılı olmasıdır; kaybetmesi 

değil. İşte Kur’ân-ı Kerîm de vahiy sürecinin son halkası olarak, diğer varlıklarla ortak 

olduğumuz fıtrî/özsel imkânlarımızı nasıl insanîleştireceğimiz sorusuna cevap veren, 

bize fıtrî bütünlüğümüz içinde kendimizi öğreten vahiy mahsulü bir kitaptır:  

“Rahmân 

Öğretti Kur’an’ı 

Yarattı insanı 

Belletti ona o güzel beyânı.” 

    (Rahmân 55/1-4) 

“Oku ismiyle o Rabbinin ki yarattı 

İnsanı bir alaktan yarattı 

Oku, o keremine nihayet olmayan Rabbindir 

Kalem ile öğreten de 

O insana bilmediği şeyleri öğretti 

Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder 

Kendini müstağni görmekle 

Her halde nihayet Rabbinedir dönüş!..”  

(Alâk 96/1-8) 

Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm, insandan  

                                                 
açısından, sorumluluk ve sınanmak için öngörülen özgürlükten daha önemlisi kişinin özgür olarak ne yaptığıdır. 

Nitekim bu noktada Kur’an insanın başıboş bırakılmadığını ifade etmekte (Kıyâme, 75/36); hayatın ve ölümün 

yaratılışında kimin daha iyi işler yaptığını sınama (Mulk, 67/2) hikmetinin bulunduğuna işaret edilmektedir. 

İslam’da Tanrı insan ilişkisinin temelini özgürlük oluşturur. İnsan için özgür seçimlerini etkileyen doğasından 

kaynaklanan herhangi olumsuz bir belirlenim söz konusu değildir. İnsan ölüm sonrası hayatta karşılaşacağı ödül 

ve cezayı tamamen kendi özgür seçimleriyle belirler. Tanrı insanın özgür seçimlerinin sonuçlarını insana 

vereceğini vaat etmektedir. (Mehmet Sait Reçber, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II.605-606.)  

16 Bkz. Bakara 2/29-30; Enbiyâ 21/105. Bu âyetleri Ahzâb 33/72. âyet ile beraber okumak ve “tedebbür etmek 

(cogito)”, “insan”ı tanımakta yararlı olabilir. 
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- özünü bulmasını (keşfetmesini),  

- duygu, düşünce ve davranışlarıyla hayatı kucaklamasını,  

- yani varolma bilincinin farkına varmasını ister.  

Bunun gerçekleşebilmesi yani Kur’ân’ın insanın hayatını anlamlandırabilmesi için 

ona önerisi şudur:  

- Oku!  

- Düşün (Tedebbür et (cogito)/üzerinde derin düşün)!  

- Anla!  

- İhlâsla yaşa!  

Hz. Peygamberin Kur’ân-ı Kerîm’i temel alan eğitim-öğretim siyaseti, bu ilkelerin 

hayata tatbikine, uyarlanmasına yönelikti. Onun canlı ve hayatla içiçe kişiliği, Kur’ân’ın 

hayatı anlamlandırmasında insana bırakılan boyutu temsil eder. Bu sebeple “sünnet”17, 

Kur’ân’ın nasıl yaşanacağının/hayatı anlamlandıracağının ve insan olma imkânlarının 

yolunun daima nasıl açık tutulacağının bilgisini verir.18 

Sahabîler (arkadaşları,dostları, öğrencileri), bu örnek yaşantıdan Kur’ân’ı hayata 

tatbik etme/hayatı anlamlandırma usûlünü/yöntemini öğrenmiştir. Onlar, Kur’ân’ı 

yaşarlarsa “sünnette (Hz. Muhammed’in örnek yaşamında)” ne bulacaklarını 

görmüşlerdir. Hz. Peygamber ve sahâbilerinin (dostlarının) bu yaşantılarının bizim için 

anlamı ise Kur’ân’ın hayatı anlamlandırmasının  

-karşılığı olan,  

                                                 
17 Sünnet: “1.Yol, âdet, gidişat, huy, karakter, mizaç, hâl, tavır, davranış. 2.Hz. Peygamberin Kur’an-ı Kerim’den 

anlamış olduğu şeyleri hayatında yaşama biçimi, Hz. Muhammed’in hayat tarzı.” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB 

Yay., Ankara 2009) “Sünnet, Hz. Muhammed’in dinî ve ahlaki örnekliği olarak da tanımlanabilir. Hz. 

Muhammed’in bu örnekliğinin farklı yönlerini dikkate alan İslam bilginleri sünneti, sözlü (kavlî), uygulamalı (fiilî) 

ve onaylı (takrirî) olarak üçe ayırmışlardır. Birincisi, Hz. Muhammed’in sözlü açıklamalarını, ikincisi, eylem ve 

uygulamalarını, üçüncüsü de, onay verdiği tutum ve davranışları ifade eder.” (İsmail Hakkı Ünal, İslamiyet-

Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II.695.) 

18 Hz. Muhammed’in, insan olma imkânlarının yolunun daima nasıl açık tutulacağının bilgisini transferinde 

kendini tanımlarken kullandığı kelime “muallim”dir. Böylelikle o, olağanüstü yaşama sanatının “rol modelliği”nde 

hayata katılmasının temeline işaret etmiş olmaktadır.  

Öte yandan Muallim Peygamber Hz. Muhammed kendisinin “yüksek ahlâkî değerleri tamamlamak için 

gönderildiğini” belirtmiştir. Ahlâk, akıp giden hayatla içiçe olduğundan, kendisini örnek alan, rol modeli olarak 

izleyen inananlara kendi tarihselliklerinde “yüksek ahlâkî değerleri tamamlama” sorumluluğunu yüklemiş 

olmaktadır. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 8 - 

 

- kuruntu olmayan,  

- tarihselliklerinde süresiz ve kendi bireysel tarihselliğimize transfer edilebilir,  

- yaşanırken birbirleriyle çekişmeyen-çatışmayan, yüksek ahlâkî değerleri, yani 

“kemâl”e erişmeyi eylemlerinin gayesi olarak seçen, fıtratla örtüşen bir hayat tecrübesi 

sunmasıdır.  

Bu Kur’ânî hayat tecrübelerini örnek almak, mümin bireye, hayatın Kur’ân-sünnet 

bütünlüğü içerisinde anlamlı ve değerli kılınmasının bilgisini verir. Mümin insan, bu 

yaşantısında fıtrî kabiliyetlerinin tümünü harekete geçirdiğinden kişi olarak imkânlarını 

bilir, salih amel/iyi eylem üretme ve geliştirme yolunu açar. Her koşulda değerli/sâlih 

(Allah rızasına ulaştıran) eylemde bulunma gücünü elde eder. Yani “Kur’ân’ın insanı” 

olmanın, “kemâle yürümenin”, hayatını nasıl anlamlandırırsa mümkün olacağının 

bilgisini somutlaştırır. Ancak burada önemle hatırlatılması gereken bir husus vardır: 

- İnsanların vahyi kavrayışlarında ve algılayışlarında alış farklılığı vardır.  

- Ayrıca insanların bilgi seviyesi ve 

- içinde yaşadığı kültürel şartlar birbirinin aynı değildir.  

Bu sebeple mümin bireyler de her belirli durumu değeri farklı bir yönde 

anlamlandırabilir; ortaya koydukları amel (eylem/ürün) farklılık gösterebilir. Soyut bir 

kavram olan yüksek ahlâkî değerleri (kemâl’i/salih amel’i), kendilerine eylemlerinin 

gayesi olarak seçemeyecek kadar yükselemeyen inananlar olabilir. Ama yine de onlar, 

Kur’ân’ın talep ettiği “ihlâsla yaşamanın” gerekliliğini ve önemini takdir ederler.  

Bundan dolayıdır ki Kur’ân, hayatın anlamının gerçekleştiği iki yöne de hitap eder. 

Çünkü insanın bir bütün olarak varoluşunu gerçekleştirmesi, hem iç hem de dış 

dünyasındaki başarılarıyla birlikte sağlanır.  

Kur’ân’la gerçekleştirilmiş anlam, insana:  

- Allah’a yönelmek,  

- yüksek ahlâkî değerleri kendi bireysel dindarlığında yaşamak,  

- Allah’ın insan için yarattıklarından (halk) yeterli ve gerekli ölçülerde, çok fayda 

elde edecek şekilde, yararlanma haklarının sağlıklı yollarını ve imkânlarını sağlar.  
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B. İnsanın “Doğru” Ve “Değerli” Eylemde/Amelde Bulunması Nasıl 

Mümkün Olacaktır?19 

İnsan, hayatını anlamlandırırken, fıtratından kaynaklanan imkânları 

gerçekleştirirken bir yaşantı hali olarak hürriyetini de kullanır. O zaman insanın “doğru” 

ve “değerli” eylemde/amelde bulunması nasıl mümkün olacaktır? 

“Doğru” ve “değerli” eylemde/amelde bulunmak için “önder/örnek” kişilere 

ihtiyaç vardır. Bunlar, içinde bulundukları durumlarda doğru ve anlamlı/değerli eylemler 

gerçekleştiren kişilerdir. Eylemlerinde insan olma imkânlarının yolunu daima açık tutma 

kaygısı, bu kişilerin ana özelliklerinden biridir. Çeşitli düşünceler, ideler olarak 

karşımıza çıkan bu anlamları insan dünyasına getiren de, katan da bu kişilerdir20.  

Bu özelliklere sahip kişiler, insanlığa insan olma bilincini nasıl sağlarlar? 

- İnsanlarla ilişkilerinde bu özelliklerini bizzat yaşayarak yani hayatlarını doğru ve 

değerli eylemlerle anlamlandırarak gösterirler.  

- İz’an/derin anlayış sahibi, fıtratına yabancılaşmamış insanlara, insan olmanın 

bilgisini ilk elden sunarlar.  

- Kendileriyle ilişkide olan kişilere, hayatın değerli/anlamlı kılınmasına dair sevgi, 

saygı, güven vb. belirli değerlilik yaşantılarını yaşatırlar.  

- Bu değerlilik yaşantıları, bazı insanların ameli/eylemi olarak, gerçeklik 

kazanmasının sonucunda kendini kendi gözünde değerli kılmış olur. Fıtratını doyasıya 

gerçekleştirebilmenin bilgisinin edinildiği gerçekliği oluşturur.21  

İşte insanın bir birey olarak veya topluluk içinde hayatını anlamlandırması (etik-

aksiyon) meselesi ile dünyayı ve dünyada olup bitenleri anlamak ve açıklamak (bilgi) 

meselesi, bütün çağlarda, bütün filozoflarca, biri diğerine bağlı, biri diğerinin içinde ele 

alınmıştır.  

Bu iki meselenin toplumlara mâl olmasının somut izleri vardır. Halk arasında 

yaşayan efsaneler, atasözleri, ahlâkî nasihatler ve yasalar, hayatın türlü görünümlerine 

cevap veren hayatı anlama, açıklama ve anlamlandırmadır. İnsan, böylece bireyler ve 

toplumlararası ilişkilerde fıtratından kaynaklanan sert, kendi çıkarını düşünen, hileci, 

ihtiraslı, egemenlik kurmak isteyen zihniyeti dengeye, doğruya, hak ve adalete ulaştırma 

                                                 
19 Kur’ân Nedir? (Şûle Yayınları, İstanbul 2016 6. baskı)’dan tasarruf edilerek alınmıştır. 

20 Peygamberlerin, filozofların, düşünürlerin, velilerin işlevleri bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

21 İnsanlığa insan olmanın bilincini somut yaşamıyla gösteren peygamberlerin, filozofların, düşünürlerin, bilim 

insanlarının hayat hikâyeleri bu maddeler çerçevesinde yeniden okunabilir. Prof. Dr. Eva de Vitray-

Meyerovitch’in hayatındaki anılan bağlamdaki örneklik için İslâm’ın Güleryüzü (çev. Cemal AYDIN, Şule 

Yayınları, İstanbul 2002 6. Baskı) başlıklı kitabı okumanızı özellikle öneririz. 
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arayışı içinde olmuştur. Onun için yeryüzünün her köşesinde, insanlığın üzerine titrediği 

ilk hakikatler, insanın fıtratından kaynaklanan bu hakikatler olmuştur. Bu sebepledir ki 

insanlar, böyle hakikatleri, insanın kendini gerçekleştirmesine ait böyle yaşantı 

imkânlarını anlatan edebî eserleri yüzyıllardır imrenerek okuyorlar22.  

Peki bu yaşantıların anlamı nedir?  

- Bu yaşantılar, diğer yaşantılara (hayat tecrübelerine) göre özellik taşırlar. 

Dolayısıyla bunları yaşayanlar, hayattan farklı bir lezzet almışlardır.  

- Öte yandan bu yaşantılar, karşılığı olan, kuruntu olmayan, tarihselliklerinde 

süresiz, her bir ilişkideki eşsizliklerinde eşdeğerli, aynı anda yaşanırken 

birbirleriyle çekişmeyen-çatışmayan yaşantılardır.  

Bu hayat tecrübelerini örnek almak ise hayatın anlamlı/değerli kılınmasının 

bilgisini verir. İnsan, bu yaşantısında fıtrî kabiliyetlerinin tümünü harekete geçirdiğinden 

kişi olarak imkânlarını bilme, amel/eylem üretme ve geliştirme yolunu açmış olur. Kişiye 

her koşulda değerli eylemde bulunma gücünü sağlar. Yani kişiye “insan olma”nın, 

hayatını nasıl anlamlandırırsa mümkün olacağının yolunu gösterir.  

 

C. Kelime-i Tevhid (كلمة التوحيد) Hakkında Öz Bilgi 

Bu metin, Mehmet Nuri Pakalın’ın telif ettiği Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü  

(MEB Yayınları, İstanbul 1971, II.237-238; III.482-483)’nden, Hatice Kelpetin Alpaguş’un 

Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA, XXV.214-215)’nde yer alan Kelime-i Tevhîd maddesinden 

tasarruf edilerek ve bazı ilavelerle telif olunmuştur. 

Tevhîd, lügat cihetiyle bir şeyi birlemektir. Tevhîd-i ilâhî de Allâhu Teâlâ'nın vâhid-i 

hakîkî olduğunu ve şerik  ve nazîrden (eş-ortak ve benzerden) münezzeh23 bulunduğuna îmân 

etmekten ibarettir. 

                                                 
22 Tek bir örnek vermek gerekirse: Kelile ve Dimne. 

Milâdî üçüncü asırda yazıya aktarılan Kelile ve Dimne, Hint hükümdarlarından birinin oğullarını eğitmekle 

görevlendirdiği bir Vişnu rahibi tarafından şehzadeler için hazırlanmıştır. Kitabın konusu temel insani varoluş 

alanlarından iki ahlâk alanı (aile ve siyasi terbiye) üzerinedir. Yeri geldikçe bireysel ahlâk alanına da göndermeler 

vardır. 

Kelile ve Dimne’nin bölüm başlıkları anılan içerikle birlikte incelendiğinde insanın kendini yüzlerce yıl önce 

gerçekleştirmesinin görünümleri ve fıtratı/özü müşahede edilir. Bu durum Hz. Mevlânâ’dan La Fontain’e kadar 

sayısız insana Kelile ve Dimne’nin neden kaynaklık ettiğini açıklama imkânı verir. Bir de “insan ilişkilerinin, 

hükümdarlık ve yöneticilik san’atının, iyilik, fazilet, nâmus, cesaret, merhamet vs. gibi yüksek ahlâkî değerlerin, 

bu eserin bilindiği, en az 21 asırdan beri, hemen hiç değişmediğini gösterir.” 

23 Münezzeh: “(Allah için) insanlara mahsus her türlü sıfat, zaaf ve noksanlıktan uzak olan, hiçbir şeye ihtiyacı 

bulunmayan.” (Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 2005) 
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Kelime-i tevhîd ise, Allah’ın birliği manasına gelen ve “Zât-ı ilâhiyyeyi zihinde 

canlandırılabilecek her şeyden berî kılmak” anlamındaki “Lâ ilâhe illallah ” hakkında kullanılır 

bir tabirdir.  

“Allah'ı tevhîd ve Allah'ı birlemek İslâm dîninin üssü'l-esâsını (temelini) teşkîl eden îmân 

umdesidir (ilkesidir). Ve bu dînin en mühim hâssa-i fârikasıdır (ayırt edici özelliğidir). 

“Sofiyyeye göre tevhid üç şeyden ibarettir. Cenab-ı Hakk’ı rububiyetle marifet24  , 

vahdaniyyeti ikrar25, misil ve nazirden tenzîh26 tir. 

“Tevhid inancı hak dinin temelini teşkil eder27. İslâm dinine girmek isteyen kimsenin 

yapması gereken ilk şey kelime-i tevhidi içtenlikle benimsemesidir. Kelime-i tevhid hayatın 

birçok safhasında insana telkin edilir. Yeni doğan çocuğa isim konulurken kulağına kelime-i 

tevhid fısıldanır, son demlerinde olan kimseye de kelime-i tevhidi söylemesi telkin edilir. 

Kelime-i tevhidin aslı “lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” cümlelerinden ibaret olup 

“Allah’tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” şeklinde Türkçe’ye çevrilir. 

Kelime-i tevhid, inanç esaslarının ve dolayısıyla dinin özünü oluşturan iki temel üzerine 

kurulmuştur. Bunların ilki Allah’ın yüceliğini ve birliğini, ikincisi de O’nun insanlarla 

münasebetini sağlayan nübüvveti vurgulamaktadır. Kelime-i tevhid gramer açısından 

incelendiğinde önce “lâ” olumsuzluk edatı ile hiçbir tanrının bulunmadığı, sonra da sadece bir 

ve gerçek tanrı olan Allah’ın varlığının ispat edildiği görülür. Bu ise tevhid ilkesinde öncelikle 

şirke sebebiyet verecek inançların geçersiz hale getirilmesi, ardından ispatın 

gerçekleştirilmesinin gerektiğini gösterir. 

                                                 
24Rububiyet: “1. Tanrılık, ilahlık, uluhiyet. 2. Allah’ın, yaratmış olduğu tüm varlıkların hayatlarını devam 

ettirmeleri için kurallar koyması, evreni sevk ve idare etmesi, insanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları için 

vahiy ve kitap göndermesi, yarattığı varlıklarla tek tek ilgilenmesi.” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 

2009) 

Rububiyetle marifet: Rububiyetin hakikatini tefekkür ve keşif yoluyla kavramak, bilmek. 

25 Vahdaniyet: “1. Allah’ın birliği. 2. “Varlığında, yaratmasında, emretmesinde, fiillerinde, sıfatlarında ve 

isimlerinde tek ve eşsiz olması, benzerinin olmaması.” anlamında Allah’ın sıfatlarından biri. Vahdaniyet, Kur’an-

ı Kerim’in ana konularından biridir. Kur’an-ı Kerim, vahdaniyete aykırı olan inanç biçimlerini şirk kavramı ile 

ifade eder. İnsanları, Allah’ın vahdaniyetini hiçe sayacak her türlü inanç ve davranışlara karşı uyarır. Allah’ın 

vahdaniyeti ile ilgili şu ayet çok önemlidir: “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar olsaydı yerin ve 

göklerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin düzeni bozulurdu.” (Kur’an-ı Kerim 21/22) Evrendeki mükemmel ve 

doğal denge Allah’ın vahdaniyetinin bir göstergesidir.”   (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009) 

Vahdaniyyeti ikrar: Allah’ın birliğinde, varlığında, yaratmasında, emretmesinde, fiillerinde, sıfatlarında ve 

isimlerinde tek ve eşsiz olması, benzerinin olmamasını kabul etmek, tasdik etmek, dille söylemek. 

26 Misil ve nazirden tenzih: Yüce Allah’ı, şanına ve zatına layık olmayan eşten ve benzerden uzak ve yüce tutmak.  

27 “Kur’ân’da  Tevhid (“Allah’ın vahidiyet ve ehadiyeti”) İslam tektanrıcılığını oluşturur. Allah’tan başka ilah 

yoktur (2:163, 255; 3:2, 6, 18, 62; 4:87, 171; 5:73; 6:19, 102, 106; 14:52; 16:22, 51; 20:8, 14; 22:34; 23:116; 27:26; 

28:70, 88, 37:4). O mutlak anlamda Vahid ve Ehad’dir; ne çocuk edinmiştir, ne de ortak (17:111; 23:91; 25:2). 

(Mustansır Mîr, Kur’ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Çev. Murat Çiftkaya, İnkılâb Yayınları, İstanbul 1996, 

s.194.) 
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“Kelime-i tevhîd  cümlesinin üç manaya geldiği sofiyece kabul olunmuştur. 1- Lâ 

ma’bûde illallah: Allah’dan başka Mabud (İbadet edilecek) yoktur. 2- Lâ maksûde illallah: 

Allah’dan başka istenilecek şey yoktur. 3- Lâ mevcûde illallah: Allah’dan başka varlık yoktur. 

Lâ ma’bûde illallah demek hak olan mabudu isbat, batıl olan mabudu nefy etmektir (varlığını 

kabul etmeyip aradan çıkarmaktır). Buna “tevhid-i avam” (avamın tevhidi) denilir.  

Mabud-i Hak; Hak Teala ve Tekaddes Hazretleridir. 

Mabud-i Batıl; vaktiyle insanların yapıp taptıkları putlar ve onlar gibi şeylerdir. 

Lâ maksûde illallah her şeyde, her hal ve karda maksud ancak Allah demektir. Buna 

tevhid-i havas denilir. 

Lâ mevcûde illallah  Allah’dan başka hakiki mevcut yoktur. Mevcudatın hepsi adem 

aynasında vücud-i zılli ile mevcut demektir. 

“Rahmetli Sadık Vicdani (1866-1939) “Tevhid ve Aksam-ı Tevhid”i izah ederken          

(Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, , Melamilik, cüz: 1sayfa: 60) Kelime-i Tevhit Lâ ilâhe illallah kelimat-

i mübarekesidir dedikten sonra şunları söylüyor: 

“İslam dini Risaletpenah tarafından bir hısn-i haşine teşbih buyurulmuştur. Onun dört 

duvarı (namaz, oruç, zekat, hac)'dan teşekkül ediyor. Sakf-ı alisi de (çatısı) kelime-i mübareke-

i Tevhiddir. 

“O dört duvarın hangisinde vehn ve rahne (çöküntü ve yarık) hasıl olursa oradan Şeytan-

ı racim kaleye sokulmağa fürce (aralık); sakf ile kalbin arasına bir perde-i gaflet çekmeğe fırsat 

bulur. 

“Namaz kılmayarak, oruç tutmayarak ve yahut nisaba malik iken zekat vermeyerek, haccı 

eda kudret ve imkanı mevcut iken bunu yapmayarak yalnız Kelime-i Tevhidin tertili ile 

(okumak, tekrarlamak) zikrullahdan hiçbir faide hasıl olmayacağını, çünkü Cenab-ı Hak namaz 

ve orucu terk eden zakirin Kelime-i Tevhidinden manayı selbedeceğini (olumsuz duruma 

getireceğini) beyan ederken Hazret-i Gazzali Risale-i Tevhid’inde diyor ki: 

“Bu kabil ezkarın (zikirlerin): Ya nâr!, ya mâ!, ya hubz! Diye akşamdan sabaha kadar 

bağırmaktan hiçbir faide yoktur. Öyle bağırıp çağırmakla ne bir ateş gelip seni yakar, ne bir su 

seyelan ederek irva eyler (akıp gelerek susuzluğunu giderir), ne de bir ekmek gelip karnını 

doyurur. 

[Abdestsiz, namazsız, oruçsuz tekkelere koşanların veya bu mübalatsızlıkları 

(umursamazlıkları) ile beraber dervişlik taslıyanların nazar-ı dikkatleri celbolunurdu.] 

“Sofiye büyükleri zikrin efdalı nefiy ve isbatı bildiren “Lailahe illallah” olduğunu 

söylemişler ve için tasfiyesine bunu rükn-i azam (temel direği) kılmışlardır. Yine onların 

birtakımı da Lafza-i Celal (Allah) ile iktifa etmişlerdir ve Cenab-ı Hakkı Allah, Allah diye 

zikreylemişlerdir. 
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“İsmail Hakkı merhum Şerh-ı Usul-ül-Aşere’de kelime-i tevhidi macun ve şerbete 

benzetiyor. Hasta bir adamın evvela içini temizlemek için kendisine münasip bir müshil 

içirirler. Sonra hastalığına göre başka ilaçlar verirler. Bunun gibi manevi ve ruhani 

hastalıklardan şifayap olmak (şifa bulmak) için evvela insanın kalbini nefsi fesada uğratan 

maddelerden temizlemek lazımdır. Bunun da şerbeti devam üzere zikirdir. Zikr-i daim (sürekli 

zikir) insanın içini ağraz, ednas ve emrazdan tathir edip (garezden, kirlerden ve manevi 

hastalıklardan arınarak) masivaya mütaallik (insanı Allah’tan uzaklaştıran her şeyle ilgili) eser 

komaz. Zira masiva zulmet, zikrullah nurdur. Güneşin doğmasıyla gecenin karanlığı bilkülliye 

zail (tamamen yok) olduğu gibi zikrin nuriyle de beşeri zulmet muzmahil (yıkılmış, perişan 

olmuş) olur ve ona sabah-ı tecelli derler.” 

Tarikatların  hemen hepsinde kelime-i Tevhid olarak Lailahe İllallah’tır. Allah’ı kelime-i Tevhit 

iltihaz edenler Mevlevilerdir. Mevleviler bu tevhide ism-i Celal derler.” 

Kıymetli alim Kâmil Miras (d.1874 Afyonkarahisar-ö.30 Nisan 1957 İstanbul), Tecrîd-

i Sarîh Tercemesi’nde Tevhîd hadisini tercüme ve şerh ederken şöyle diyor: 

“Bu cihetle rivayet ilminin alemdarı olan büyük Türk âlimi İmam Buhârî Tevhîd-i Bârî 

başlığıyla el-Câmi’u’s-Sahîh’inde hüsn-i hatime yapmıştır. Kitabüt-Tevhîd ile Sahîh'i 

Buhârî artık nihayete ermiş bulunuyor. Niyyet hadîsiyle başladığı bu muhalled kitabını 

tesbîh ve tahmîd hadîsi ile bitirmesi ne güzel fatiha, ne âlî hatimedir.”28 

Bu sebeple söz konusu tercüme ve şerhi mütalaaya sunmanın konuya bu boyutu da ilave 

etmek bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

                                                 

28 DİB Yay., Ankara 1991 onikinci baskı, XII.415-420; 430-431. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1874
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afyonkarahisar
https://tr.wikipedia.org/wiki/30_Nisan
https://tr.wikipedia.org/wiki/1957
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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ÎZÂHI 

“Buhârî'nin bu babında ve Tevhîd-i Bârî mevzû'undaki rivayetleri arasında en yüksek 

tevhîd delili Hazret-i 'Âişe'nin bu hadîsidir. Şöyle ki, îhlâs-ı Şerîf'i okumağa devam eden 

kumandanın Allâhu Teâlâ'nın muhabbetine nail olması, Allâhu Teâlâ'nın bütün Esma* ve 

sıfatında birliğini iş'âr eden bu sûre-i şerîfeye muhabbeti eseridir. Bu küçük sûrenin dört kısa 

âyetinde bütün tevhîd delilleri hulâsa edildiği için buna "Tevhîd sûresi" de denilmiştir. "Ihlâs 

sûresi" adı da en meşhur isimlerindendir. İslâm dîninin hulâsa-i i'tikâdî olan tevhîd umdesini 

en saf ve hâlis bir surette ifâde etmesi de şerâfetle tavsîf olunarak "İhlâs-ı Şerîf" denilmesine 

vesîle olmuştur,  süresiyle Âyetü'l-Kürsî'deki tavsîfât derecesinde esaslı olarak 

Allâhu.Teâlâ ulûhiyyet vasıflariyle hiç bir dinde ve hiç bir semavî kitabta tavsîf ve ta'rîf 

olunmamıştır. Bu cihetle "Esas" adı da verilmiştir. 
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Müellif Buhârî'nin yine bu bâbındaki bir rivayetine göre, Ebû Sa'îd Hudrî radiya'llahu 

anh der ki: Ashâb'dan birisi öbür Sahâbî'nin (bir gece  sûresi okuduğunu, hiç 

durmadan tekrarladığını işitmişti. Sabah, olunca Resûl-i Ekrem'e gelip bunu haber verdiği 

sırada, o zât sanki hâlâ bu sûreyi tekrarlıyordu. Resûl-i Ekrem: Hayâtım yed-i kudretinde olan 

Allah'a yemin ederim ki, bu sûre Kur'ân'ın üçte birisine mu'âdildir, diye cevap verdi. 

Beyzâvî Tefsirinde bildirdiğine göre, Mekke müşrikleri Resûl-i Ekrem'e: "Bizi da'vet 

ettiğin Rabbini bize tavsîf et!" talebinde bulunmaları üzerine bu sûre nazil olmuştur ki, meali 

şöyledir: "Habibim müşriklere şöyle cevap ver: O (Zât-i a'lâ) Allah'dır1, O birdir, Allah uludur 

ve her varlığın merciîdir. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O'na hiç bir şey denk de olmadı 

(zâtında, sıfatında) O'nun eşi ve örneği yoktur." 

Görülüyor ki, "Ihlâs Sûresi", îzâhı bir cilde sığmayan bir tevhîd vecîzesidir. Bu sûrenin 

mazmûniyle, Âyetü'l-Kürsî ile ve Haşr sûresi'nin son âyetleriyle Allâhu Teâlâ Kemâl, Cemâl 

ve Celâl sıfatlariyle tanınmıştır. Bu cihetle İhlâs-ı Şerîf okumağı seven irfan sâhibi kumandan 

bu sevgisiyle Allah'ın muhabbetine mazhariyetle müjdelenmiştir. Müellif Buhârî de Kitâbü't-

Tevhîd'in başında bu hadîsi rivayet etmekle yüksek bir tevhîd irfanı göstermiştir. Göklerin ve 

yerin nuru olan Allah'ımız şu satırları okuyan ve yazan kullarının gönüllerini dâima tevhîd 

nuru içinde yaşatsın! 

Buhârî'nin bu babında rivayet ettiği tevhîd hadîslerinden birisi de şudur: İbn-i Abbâs 

radiya'llâhu anh'dan rivayete göre, Resûl-i Ekrem Mu'âz İbn-i Cebel'i Yemen'e vali 

gönderirken2 Mu'âz'a şöyle ta'lîmât vermişti: Ey Mu'âz! Şimdi sen Ehl-i Kitâb olan bir kavm 

üzerine vali gidiyorsun3, oraya vardığında ilk vazifen Yemenlileri Allah'ı tevhide da'vet etmek 

olacaktır. Allah'ın birliğini i'tirâf ettikten sonra da onlara her gün beş vakit namaz farz 

kılındığını bildirirsin. Namaz kılmağa başladıklarında da mallarında zekât farz olduğunu ve 

bu zekât mallarının zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber verirsin. Yemenliler 

bunu da kabul edince, onlardan zekât al; fakat onların en güzel sağmal mallarını alma. [Bu 

eserimizin Beşinci cildinde 686 rakamiyle terceme ettiğimiz İbn-i Abbâs hadîsinin îzahına da 

bakınız!]. 

Buhârî'nin yine bu bâbındaki şu tevhîd hadîsini de mütâlea edelim: Resûl-i Ekrem Salla'llâhu 

aleyhi ve sellem Mu'âz İbn-i Cebel'e: 

— Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Diye sormuş. O da: Allah'la Peygamber'i bilir, 

demesi üzerine Resûl-i Ekrem: 

— Kulların Allah'a ibâdet etmeleri ve O'na hiç bir şeyi şerîk koşmamaları, buyurmuş. 

Sonra da: 

— Kulların Allah üzerindeki hakları nedir? Diye sormuş. Mu'âz da: Allah'la Peygamber'i 

bilir, demesi üzerine: 

— Kulları kusurlariyle cezâlandırmamasıdır, buyurmuş. 
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1 Bu sûre-i şerîfenin sebeb-i nüzulüne göre, âyetdeki = O) zamirinin merciini 

tercememizde —Müşriklerin tavsîf ve ta'rîf ini istedikleri— Zât-ı a'lâ olarak kavis içinde 

gösterdik. Sebeb-i nüzulden sarf-ı nazar edilirse ve zamirin mercii geçmediğine göre, zamîr-i 

şân olur ki, zamîr-i şanlar muhatabı mühim bir haberi telâkkiye hazırlamak olduğuna göre, bu 

surette âyet -."Hakikat şudur ki, O (Zât-ı a'lâ) bir Allah'tır" diye terceme olunur. Bu terceme 

bütün müfessirlerin zamîr-i şan telâkkilerine uygundur. 

2 Hazret-i Muâz, Yemen'in bir mıntakasına me'mûr edilmişti, öbür mıntakasına da Ebû 

Mûsâ el-Eş'arî gönderilmiştir. 

3 Ehl-i Kitâb ile murâd, yahûdîlerdir. Yahudiler Yemen'e Tübbâ' Es'ad zamanında 

girmişlerdi. Bu cihetle Yemen'e müslümanlık girdiğinde, Yemen halkının bir kısmı yahûdî idi. 

Habeşlilerin galebesi üzerine de hırıstiyanlık girmişti. Bunlar da Necran'da bulunuyorlardı. 

Bunlar da bir haraca bağlanarak hürriyet-i dîniyelerine sahip idiler.”29 

D. Kelime-i Tevhîd Zikri Risâlesi Hakkında  

El yazması olarak elimize ulaşan bu risale, Merhum Cennetmekân Yozgâdî Şeyhzâde 

Hacı Ömer Faruk Ergin Efendi Hazretlerinin (v. 18.10.2006) hususî kütüphanesinden tevcih 

ettikleri nüshadır. Kendileri 2004 yılında bu metnin tercüme edilmesini rica etmişlerdi. Diğer 

bazı risaleler ile bu tercümenin yayına hazırlanmasını talep etmişlerdi. Dr. Emin Acar Efendi 

Hazretleri ile birlikte kitapçığın adının Müminlere Nasihat olmasını istemişlerdi. Bu arzu yerine 

getirilmiştir. 

 Risalenin özgün adı Kelime-i Tevhîd Zikri Risâlesi’dir. Risâle on iki varak, yani yirmi dört 

sayfadır. Ebadı 21x13cm. boyutundadır. Hattı talîk hattıdır. Hattatın veya müstensihin adı 

ketebede Aksaraylı Seyyid Hacı Hasan oğlu Uluborlulu İbrahim olarak kayıtlıdır. Bu zat şeyhi 

“Seyyidu’s-Sened eş-Seyh Hacı Ahmet el-Borî’nin bereketiyle” (Borlu Şeyh Ahmed 

Efendi’nin tevcîhiyle) bu istinsâhı yapmıştır. Müstensih Uluborlulu İbrahim Efendi 

istinsâhındaki ketebe kaydına göre, yazım işi “Mübarek Ramazan ayının ilk pazartesi günü (17 

Temmuz), bin iki yüz otuz iki (1232 Hicri / 1816 Miladî)”de bitmiştir. 

 Yine ketebede risalenin müellifi olarak Hamid b. Musa el-Kayserî yani Somuncu Koca 

hazretleri olduğu kayıt edilmiştir. 

Somuncu Koca Hazretleri risaleyi Arapça telif etmiştir. Neden Arapça telif etmiş 

sorusuna ise iki açıdan cevap verilebilir: 

- İlki dönemin dini ilimler dili Arapça’dır. 

- İkincisi ise içeriğin muhatabı ilmî yeterliği olanlardır. Bu sebeple kelime-i tevhîd 

hakkında anlatılanların izah gerektirmesidir. Bu açıklamaları ise ancak ehli, yani dini 

ilimler ve tasavvuf alanında ilmi-irfanı-hikmeti müsellem alim kişi yapmalıdır. Bu 

sorumluluğu yerine getirmesi beklenen odur. Neden? Çünkü bu alan özel bir alandır 

                                                 

29 Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, DİB Yay., Ankara 1991 onikinci baskı, XII.415-420; 430-431. 
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ve doğru dini bilgiyle açıklamalar yapılmalıdır; suiistimale asla müsaade 

edilmemelidir. 

 

Diğer yandan Somuncu Koca Hazretlerine ait olduğu iddiasıyla Zikir Risâlesi başlığıyla 

yayımlanan iki neşriyat daha vardır. Bunlardan biri Mustafa Özcan tarafından tercüme edilen 

risaledir30. Bu neşirde on sayfalık orijinal metin elyazması haliyle risalenin sonuna eklenmiştir. 

Elyazması nüsha hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Nüshanın ketebesi yoktur, dolayısıyla 

nüshayı tarihlendirme ve müellife nispeti gibi hususlar da bulunmamaktadır. Diğer bir neşir de 

1991’de İhsan Özkes tarafından aynı adla yapılmıştır31. Bu neşriyata ulaşılamamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2011, 53+10 s. 
31Haşim Şahin, “Somuncu Baba”, DİA, XXXVII.378. 
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KELİME-İ TEVHÎD 

ZİKRİ32 

 

 

 

 

Somuncu Koca Şeyh Hamîd-i Velî (ks) 

(1331-1412) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arapça’dan Tükçe’ye Çevirenler 

Tahirhan AYDIN - Yaşar DAŞKIRAN* 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Eser el yazması olup muhterem Hacı Ömer Faruk ERGİN Efendi Hazretlerinin (v. 18.10.2006)  hususî 

kütüphanesinden tevcih ettikleri nüshadır. 2004 yılında bu metnin tercüme edilmesini rica etmişlerdir. Kendi 

derlemeleri olan Müminlere Nasihat başlıklı kitapçıkta yayımlanmasını istemişlerdir. Söz konusu kitapçığın 

yayına hazırlığı ve kitapçığın birçok defa basılmasını Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu’dan talep etmişlerdir. Talep 

defaatle yerine getirilmiştir. Rûhu şâdolsun. 

*Tercüme metni Ahmet Nedim Serinsu tarafından gözden geçirilmiştir. 
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Bismillâhirrahmânirrahîm 

     Her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâla’ya hamd ve senalar olsun. Doğruya ulaşması için 

insana aklı veren, şeriatın hükümlerini içeren Kur’an’ı indiren, gideceği yolu seçmesi için insanı 

ilimle şereflendiren Yüce Allah’tır33. İnsana hakikati idrak etme gücünü bahşetmiştir. Uyanık 

kalmak ve gaflete dalmamak için kıyamete kadar her zaman, bütün hallerde zikri emretmiştir. 

Zikirle34 meşgul olanları seçkin kılmıştır. Secdede, rükuda, hayatın her anında zikrin olmasını 

buyurmuştur.35 Bizi İslâm’la, imanla ve ihsanla şereflendirmesinden dolayı Rabbimize tekrar 

hamd ü senalar olsun. Bizi zikir ehlinden kıldığı için Rabbimize şükürler olsun. Habibi ve 

Resülü Muhammed Mustafa (sav)’ya, âline ve ashabına, kıyamete kadar ona tâbi olanlara salât 

ve selam olsun36. 

    Tarikimiz, farzları, sünnetleri ve nafileleri37 yerine getirdikten sonra38 uygun olan tüm 

zamanlarda kelime-i tevhidi açık ve gizli zikre matuftur. Şüphesiz bu en doğru yol39 ve Allah 

(cc)’a ulaştıran bir vesiledir. İmam Ali ed-Dakkak40 (ks) şöyle demiştir: 

    “Müridler, en doğru ve açık olan Allah’ı zikir yolunu seçmişlerdir.” 

Devamlı zikir olmadan Allah’a ulaşmak mümkün değildir. Cüneyd-i Bağdâdî41 (ks) ise şöyle 

demiştir: “Zikir velâyet42 mirasıdır. Kim zikir nimetine sahip olursa velâyetle rızıklanmış olur. 

Kim de zikirden mahrum ise velâyetten mahrum olmuş olur.”   

 Hz. Resullulah (sav) bir kudsî hadislerinde43 şöyle buyurur: 

                                                 
33 Yüce Allah insanın öz’üne neleri vermiş? Akıl, akılla anlaşabilen Kur’ân ve bunlarla  hakikati keşfetmek gücü. 
34 Neden zikri buyurmuş? Uyanık kalmak ve gaflete dalmamak için.O halde zikir nedir? Zikir, din ve dünyayı 

idrak etmeye gayret göstermektir. Devamlı uyanık olmak, bütün insanî yapıp-etmelerine vahiy ışığında yön 

vermektir. Ama asla sadece dil ile söylenen, okunan, fakat ruhun ürpermediği, kalbin hissetmediği ve bütün 

bedenin katılmadığı bir eylem değildir, olmamalıdır. 
35 Seçkin birey kimdir? Zikirle meşgul olan bireydir. Yani Yüce Allah’ı anarak daima anlamlı-iyi işler yapan 

kişidir. 
36 Besmele-Hamdele-Salvele: Neden böyle başlamış? Çünkü Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed böyle 

yaparmış. 
37 Bireyin (mükellef) temel sorumluluğu nedir? Farzları, sünnetleri ve nafileleri yerine getirmek. 
38 Sonra ne yapacak? Kelime-i tevhidi açık ve gizli zikredecek.Ne zaman? Uygun olan tüm zamanlarda. 
39 Bu en doğru yol nasıl nitelenmelidir? Bu yol (sırât-ı müstakîm) Allah’a ulaştıran bir vesile/araç’tır. 
40 Ebû Hasen b. Ali ed-Dakkâk (v. 405/1015), Nîsâbûr. Bkz. DİA, IX.112. 
41 Ebû'l-Kâsım Cüneyd ibn Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî veya tanınan adıyla Cüneyd Bağdadi (207/822, 

Bağdat  298/911). Bkz. DİA, VIII.119-121. 
42 Velâyet: “1. İdare etme, düzenleme, işini üzerine alma, vekil olma, yardım etme. “İman edip de hicret etmeyenler 

var ya seninle onlar arasında, onlar (Medine’ye) hicret edene kadar herhangi bir velayet yoktur.” (Kur’an-ı Kerim 

8/72) 2. Velilik, erişmişlik, ermişlik, dostluk. 3. Allah’ın kulunu, kulun da Allah’ı karşılıklı olarak sevip dost 

edinmesi. 4. Hukuken sorumlu bir kişinin, çocukluk, delilik ve bunama gibi sebeplerle haklarını koruyamayacak 

olan kimselerin şahsi haklarını koruma konusunda onların yerini tutması. “Müminlerin herhangi bir işi konusunda 

sana velayet verilirse (onların hukukunu gözetmede) Allah’tan kork ve adaletli davran!” (Hadis)” (Dinî Terimler 

Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009) 
43

 Kudsî hadîs: “1. Allah’ın, Hz. Muhammed’in gönlüne ilham ettiği, onun da bu ilham edilen şeyleri kendi ifadesi 

ile dile getirdiği hadis(ler), rabbani hadis. 2. Hz. Peygamber’in Kur'an-ı Kerim dışında Allah’a nispet ederek 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
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 “Kelime-i tevhid 44benim korunma alanımdır. Kim bu alana girerse azabımdan emin 

olur.” 

  İmam Gazzali45 (ks) şu tesbitte bulunmuştur:  

 “Kelime-i tevhid en büyük sığınaktır. Kim onunla olursa Allah (cc)’a ulaşır. Kim de ondan 

uzak kalırsa sonsuz mutsuzluğa mahkum olur.” 

 Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyurur: 

 “Kelime-i tevhid zikirlerin en büyüğüdür.” 

 Burada zikrin sebebini, önemini, nasıl yapılması gerektiğini, şartlarını ve adâbını izah 

etmemiz gerekir. Tarikatın esasının Allah rızası ve hak yolda yürümek, böylece Hakk’a vasıl 

olmak46 olduğu bilinmektedir. 

 Mürid nasıl bir yol izleyerek Rabbinin rızasına ulaşabilir? Bu yolda nasıl ilerleyebilir? Bu 

yolda tarikat önderlerinin kelime-i tevhidi zikir cümlesi olarak seçmelerinin sebebi nedir? 

Zikirde gerçek amacın hasıl olması nasıl olur?47 Bunların izah edilmesi gerekir. 

 Tarikat önderlerinin müridlerine ezkâr arasından bu zikri (Kelime-i Tevhid'i) tavsiye 

etmelerinin sebepleri vardır. Kelime-i tevhid zikirlerin en efdâlidir. Bu zikrin önemini insan 

tabiatında48 var olan unsurlarla da açıklamamız mümkündür. İnsanın tabiatına baktığımızda 

farklı ve zıt kutupların bir arada olduğunu görüyoruz. Letâfet (ruhla ilgili) ve kesafet (maddi 

                                                 
söylediği sözler, hadisler. Kutsi hadislerle Kur'an-ı Kerim’in ayetleri arasındaki farklar şöyledir: Kutsi hadisin 

anlamı, Allah tarafından Hz. Peygamber’e ilham edilmiş olup kelime ve ifadeleri –diğer nebevi hadisler gibi- Hz. 

Peygamber’e aittir. Ayetlerin ise hem anlamı hem de kelime ve ifadeleri Allah’a aittir. Bundan dolayı Kur’an-ı 

Kerim’in ayet ve sureleri mucizedir. Kur’an-ı Kerim tevatür yoluyla –hiçbir değişiklik olmadan- günümüze kadar 

gelmiştir. Kutsi hadisler ise tevatür yoluyla nakledilmediği için sahih, hasen ve zayıf olanları vardır. Kur’an-ı 

Kerim ayetleri gerek namazda gerekse namaz dışında ibadet amacıyla okunur. Kutsi hadisler ise ibadet amacıyla 

okunmaz.” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009) 

44 “İman esaslarının özünü ifade eden “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.” anlamına 

gelen “Lailahe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesi. Kelimeitevhit, Allah’ın yaratmada ve emretmede eşsiz 

ve tek oluşu ile Hz. Muhammed’in hak peygamber oluşu esasını vurgular. Bu iki esas birbirinden ayrılmaz bir 

bütündür. Allah’a iman etmek ile Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmenin arasını ayıranların 

Müslümanlıklarının geçerli olmadığını Kur’an-ı Kerim birçok ayette, Hz. Peygamber de hadislerinde belirtmiştir. 

“Kim bilerek, anlamını kavrayarak kelimeitevhit okursa cennete girer.” (Hadis)” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB 

Yay., Ankara 2009) 

 

45 Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed el-Gazzâlî (450/1058-505/1111. Bkz. DİA, 

XIII.489-534.  

46 Tarîkatın aslı nedir?  

1. Yüce Allah’ın rızası;  

2. Sırat-ı müstakîm’de (hak/doğru yolda) yürümek; Hakk’a erişmek. 

47 Risâlenin ele aldığı konular bunlardır. 
48 İnsanın fıtratı/özü ile kelime-i Tevhîd ilişkisi. 
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olanla ilgili), nur ve zulüm (aydınlık ve karanlık), yücelik ve alçaklık insanın sahip olabileceği 

niteliklerdir. 

 Kelime-i tevhidin anlamına şöyle bir baktığımızda, olumsuzluk ifadesi49 ile başlıyor, daha 

sonra Allah (cc)’dan başka ilah olamayacağını ilan ediyor. Bir başka açıdan baktığımızda şu 

benzetmeyi yapmak da mümkündür. Teşbih yerinde ise, insanın kalbi Allah’ın parmakları 

arasındadır. İnsan kalbi kapta kaynayan bir madde gibi kaynadıkça (zikirle hemhal oldukça) 

posası (kötülükler) yüzeye çıkar. Kaptaki gıdadan faydalanmak isteyenlerin dipte kalanlardan 

faydalanmaları gerekir. Muradı, Allah ve O’nun rızası olmayanlar ise böyle yapmazlar. 

Gerçekten tatlı/leziz olandan değil de bir anlamda posadan tatmayı tercih ederler. Böyle 

yapanlardan Allah, ilmi ve ruhî marifetleri çekip alır. Resulüllah (sav) bir hadislerinde şöyle 

buyururlar: 

 ‘‘İlim onların kalblerinden alınmıştır.”  

 Kalb 50sultanlar için döşenmiş, tezyin edilmiş bir ev gibidir. Bu evde bazı kirlilikler olabilir. 

İşte mürid bu evin temizliğinden sorumlu olan görevli yerindedir. O bu evi sultanların, 

padişahların ikametine, ağırlanmasına hazır hale getirmek için bütün gücüyle çalışır. Kelime-i 

tevhid sultan makamındadır. Onun meskun olacağı evin, yani kalbin temiz olması gerekir. 

Temiz olan kalbler ilahî nefhâların ve melekelerin konak yeri olur. Kalb cilâlı bir aynaya 

benzetilebilir. Aynanın zamanla dökülen cilâsının yenilenmesi gerekir. Kalbin de bir cilâsı 

vardır. Bu cilâ Yüce Allah’ı zikirdir. Abdullah b. Ömer (ra)’den rivayetle Hz. Peygamber 

Efendimiz şöyle buyurur:  

 “Herşeyin bir cilâsı vardır. Kalbin cilâsı ise Allah (c.c)’ı zikirdir.” 

 İnsanın ruhu yaratıldığı zaman Hakk’ın katında vasıtasız olarak faydalanıyordu. Daha sonra 

Yüce Allah onun vücudunu yarattı. Vücudun maslahatı için ona ruhu ilka eyledi. Böylece vücut 

hizmete ve dini görevlere müsait hale geldi. Ruhlar aleminde insanın ruhu Allah katında diğer 

ruhani şeyler gibi faydalanıyordu. Bülûğa ulaştığında bu, ruhun vücut için uygun olduğu 

                                                 
49 “Lâ” (olumsuzluk) edatı kast ediliyor. 
50   Kalp “1. Gönül. “Şüphesiz maddi gözler kör olmaz fakat göğüslerde olan kalpler kör olur.” (Kur’an-ı Kerim 

22/46) 2. İman, küfür, sevgi, nefret, cesaret, korkaklık, iyilik ve kötülük gibi duyguların merkezi. “Vücutta bir et 

parçası vardır. O iyi olduğunda bütün vücut iyi olur, bozulduğunda ise bütün vücut bozulur. İyi bilin ki o kalptir.” 

(Hadis) 3. İslam’a göre imanın merkezi ve bilgi elde etme yollarından biri olan duyu. “Allah, onların 

(münafıkların) kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” (Kur’an-ı Kerim 2/7) 4. Her türlü manevi faaliyetin 

merkezi.” (Dinî Terimler Sözlüğü) 
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durumdu. (Ruh) hizmet için uygun seviyeye geldiğinde Allah ona bir mürebbi (eğitici, mürşid) 

gönderir. Bu akıl ile kalbin marifetleri51 elde etmesiyle veya Rabbanî bir ruhla olur. 

     Bu mertebe tarikat önderlerinin mertebesine göre değişir. Şeyhler, hak yolunun rehberleri, 

kılavuzudurlar. Müridlerine kelime-i tevhid’i zikir eylemelerini emrederler. 

 “Lâilâhe illallah” lafzı kalbin manevi hastalığına sebep olan nefsin fasit edici etkilerinden 

kalbi temizler. İmanın isbatı olan, “illallah” ile kalbin sıhhati gerçekleşir. Kalbin selâmeti 

Allah’dan başkasından hali (uzak, boş, temiz) olmasıdır. Zikrin farklı kısımları vardır. Bu 

farklılık tarikat önderlerinin anlayışlarından kaynaklanır. 

 Sâhibu-l Meârif52 şöyle demiştir: 

  “Zikrin dört kısmı vardır; dille zikir, kalble zikir, gizli zikir, hafî zikir. Kalble zikir fiillerin 

zikridir, hafî zikir sıfatların zikridir, ruhun zikri zâtın zikridir”. 

 Zikrin kısımları konusundaki görüşler bunlarla sınırlı değildir. Zikrin faydasının hâsıl olması 

ve uygun bir şekilde yapılması için bâtınî ve zâhirî şartlar vardır. Özetle burada onlara işaret 

edeceğim. 

 Öncelikle bütün günahlar için tövbe edilir. Bu günahlar insanla Allah arasında olabileceği 

gibi kul hakkıyla da ilgili olabilir. Kişinin kâmil şeyhle olan münasebetinin de iyi olması 

gerekir. Bedenini, elbisesini ve yaşadığı yeri her türlü pislikten temizlemesi lazımdır. Zikre 

başlamak istediği zaman Hz. Peygamber (s.a.v)’e üç defa salât ve selam getirir. Daha sonra şu 

duayı okur: 

ْلُت َوُهَو    .بُّ اْلعَْرِش اْلعَ۪ظيمِ رَ فَِاْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي ّللٰاُُۘ ََلٓ اِٰلهَ اَِلَّ ُهَوَۜ َعلَْيِه تََوكَّ

 “Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki; ‘Kensinden başka ilâh olmayan Allah bana yeter. Ben 

yüce arşın sahibi olan Rabbe güvendim’” (Tevbe 9/129) 

                                                 
51

 Marifet: “1. Bilme, tanıma. “Marifet, iltifata göredir.” (Atasözü) 2. Derin düşünme yoluyla bir şeyin 

anlaşılması veya ilhama dayanan aracısız bilgi, irfan. “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış;/Marifet bu, gerisi 

yalnız çelik çomakmış.” (N. F. Kısakürek)” 

Marifetullah: “1. Allah’ı gereği gibi bilip tanımaya çalışarak ona bağlanma. Marifetullah sahibi olanlara arif denir. 

İmanı kuvvetli, takva sahibi müminler marifet sahibi olabilirler. Bunun için özel unvanlara, sıfatlara, sahip olmak 

gerekmez. Marifetullah yolu herkese açıktır. 2. Allah’ı isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle tanımaya çalışma, 

isimlerinin ve fiillerinin anlamlarından çıkan manaları kavramaya gayret ederek bu anlamlarla nasiplenme, 

davranış hâline getirme.” (Dinî Terimler Sözlüğü) 

52
 Şehabeddin SÜHREVERDI, Ebu Hafs Şihabüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillah b. Ammûye el-Kureşî el-

Bekrî es-Sühreverdî (ö. 632/1234). Bkz. DİA, XXXVIII.40-42. 

Avârifü'l-maârif: Tarikatlar döneminde yazılan ilk eserlerden olup Sühreverdî’nin en önemli kitabıdır. Çeşitli 

baskıları ve tercümeleri bulunan eser son olarak Edîb el-Kemdanî ve Muhammed Mahmud Mustafa tarafından 

neşredilmiş (I-II , Mekke 1422/2001). Türkçe'ye (Yahya Pakiş- Dilaver Selvi, İstanbul 1988) tercüme edilmiştir. 
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 Bu ayeti okuduktan sonra duaya şöyle devam eder: 

 “Rabbi, eûzu bike min hemezâti’ş-şeyatîn ve vesâvisihim ve humezihim ve lumezihim ve 

nefhihim; ve eûzu bike en yahdurûn. Eyyuhe’l-cinnu inne beynenâ ve beynekum lesîatun, 

fe’ntalikû ilâ abedeti’l-evsân. Ve lâ tezâhemû ehle’z-zikra ve’l-Kur’âne bi hakki seyyidinâ 

Muhammedini’l-Meb’ûsi ile ’l-insi ve‘l-cânni.” 

 Bir başka şart da şeyh efendinin suretini gözü önünde canlandırmasıdır. Böylece tarikat 

önderi olan bu insan onun hak yolunda refîki (yoldaşı) olsun! “Komşu al, ev alma!”, “Önce 

yoldaş sonra yol!” sözleri burada râbıtanın önemini anlatan ve ifadede fayda gördüğümüz özlü 

sözlerdir. 

 Tarikat önderlerinin ismi anılırken silsileyi takip etmek gerekir. Zorluk ve meşakkat halinde 

şeyhin ismini söyleyerek Allah’tan yardım istemek yanlış değildir. Şeyhten yardım istemek, 

nebîden yardım istemek gibidir.  Çünkü şeyh nebînin nâibidir. Şeyhin yaşadığı toplum içindeki 

yeri peygamberin ümmeti nezdindeki yerine benzer.  

 Kalb ve dil arasında daima bir ilişki olması gerekir. Sıdk53 ve ihlâs54 olması gerekir. İhlâs, 

bütün ibadetlerde, hareketlerinde Allah’tan başkasını gaye edinmemektir. Bunun dışındaki 

ibadet ve tavırları için de aynı şeyler geçerlidir. 

 (Müridin) kalbine doğan iyilik ve kötülükleri, rüya alemi ve gerçek alemdeki olaylarını 

gizlememesi ve şeyhten yorumunu istememesi de böyledir. Zikir esnasında dengeli-dengesiz 

hareketler de böyledir. Şayet dengeli ise kalbine bakarak oradan “Lâ” çeker, sonra “ilâhe”yi 

onun ardı sıra söyler. Sanki Allah Teala’dan başka gönlünden geçen her şeyi kalbinden atmış 

gibi olur. Ve onu sağ yanından ardına atar. Sol tarafından da sadece kalbten gelen bir sesle 

“illallah” der. Yok eğer dengeli değilse, yağdaki süt misali nefsini bedenine hâkim kılar. Zira 

yağ sütün her bir zerresine dağılmıştır. Dolayısıyla süt misali, bütün uzuvlarında nefsin çirkin 

                                                 
53 Sıdk: “1. Doğruluk, doğru sözlülük, samimi davranış, içtenlik. “Allah hakkında yalan uyduran ve kendisine 

gelen sıdkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkârcıların durak yeri cehennem değil midir?” (Kur’an-ı 

Kerim 39/32) 2. Öz ile sözün, söz ile davranışların birbirine uyması, kişinin olduğu gibi görünüp göründüğü gibi 

olması durumu. “Sıdk, insanı iyilik yapmaya; yapılan iyilik ise kişiyi cennete götürür. Yalan ise insanı kötülük 

yapmaya; yapılan kötülük ise insanı cehenneme götürür.” (Hadis) 3. “Allah’tan almış oldukları emirleri insanlara 

olduğu gibi bildiren ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylemeyen ve dosdoğru davranan.” 

anlamında peygamberlerin sıfatlarından biri. “(Peygamberleri) rahmetimizle ödüllendirdik. Ve onlara doğru olanı 

başkalarına ulaştırmaları için üstün bir sıdk dili bahşettik.” (Kur’an-ı Kerim 19/50)” (Dinî Terimler Sözlüğü)  

54 İhlas: “ 1. Samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, 

gösterişsizlik, riyanın karşıtı. 2. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, 

riyakâr ve iki yüzlülükten uzak olma. “(Şeytan şöyle dedi): ‘Rabbim! Beni (azgınlığıma karşılık) dosdoğru yoldan 

çıkardığın için, ant olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim; ihlaslı kulların hariç onların 

hepsini saptıracağım.” (Kur’an-ı Kerim 15/39-40) 3. İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve 

ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesi. “Bütün insanlar helak olur, ancak âlimler kurtulur. Bütün 

âlimler de helak olur, ancak ilmiyle amel edenler kurtulur. Bütün amel edenler helak olur, ancak ihlasla amel 

edenler kurtulur. Onlar da büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.” (Hadis)” (Dinî Terimler Sözlüğü)  
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sıfatlarından oluşan ayıplar yer alır. Şayet bunun aksini yaparsa sütün içine dağılmış yağ misali, 

güzel sıfatların tamamı da uzuvlara hakim olabilir. Yağı talep edenin, devamlı ve güçlü bir 

şekilde, onu elde edene kadar hareket etmesi gerekir. Bu şekilde mürid, güzele karışmış olan 

çirkini ayıklayıncaya kadar uzun bir süre sağa sola hareket eder. 

 Ehl-i mânâ’dan isen, delili bil! 

  Doğrusunu Allah bilir ya, Emiru’l-müminin Ali b. Ebi Talib (r.a)’in ashab-ı kiramı 

anlatırken bir kısmını övmesi ve “Allah’a yemin olsun ki zikirlerinde ağacın rüzgarlı günde 

sallanışı gibi sallanırlardı, gözyaşları akardı.” sözü, başı sallamanın cevazına açık bir delildir. 

 Ancak müridin, zikri esnasında kendisi için gayba55 delalet eden bir şeyi görmekten 

sakınması gerekir. Bu büyük günahtır. Aksine müridin vecd haline56 girmesi beklenir. 

Belirtilerinin açığa çıkmaması için elinden geldiğince nefsini zapt u rapt altına alması lazımdır. 

Buna temayül eden bizden değildir. Şiddetli hareket etmek ancak ayakta olan yahut oturan kişi 

için caizdir. Ve yine kişinin fiziki olarak başına gelenlerden bahsetmesi veya “Başıma 

ulviyattan ve süfliyattan şunlar şunlar geldi… Bana değişik renklerde ışıklar göründü!” demesi 

veya eski şeyhlik şatahatlarına benzer şeyler yapması, yahut zikri esnasında kafiyeli kasideler 

söylemesi, nara atması, bağırıp çağırması, çığlık atması, yahut Resulullah (s.a.v)’ın kıldığı 

nafile namazlardan birini ihmal etmesi –ki inşallah vasiyet konusunda bu meseleden 

bahsedilecek- veya aşırı derecede zikretmesi bizce merduttur ve iki yüzlülüktür. Biz ondan 

uzağız o da bizden uzak! 

 Her kim ki bu yasakları çiğner, bizim adımıza ortaya çıkar ve bu yaptıklarını bizim isteğimiz 

olduğunu ifade ederek yaparsa kendisiyle konuşmak ve arkadaşlık etmek uygun olmaz. 

 (Müridin) zikir meclisinden kopmamaya gayret etmesi gerekir. Zira cemaatte bereket vardır 

ve Allah cemaate yardım eder. Müridlerin bir araya gelip toplanmasıyla meydana gelen 

                                                 
55

 Gayb: "1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. 2. Akıl ve duyular yoluyla 

hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı. 3. Henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman 

içerisinde meydana gelecek olaylar. “Şüphesiz ki göklerdeki ve yerdeki gaybı sadece Allah bilir.” (Kur'an-ı Kerim 

49/18) 4. Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem, hesap günü gibi insanın duyu organları ve akıllarıyla 

haklarında bilgi edinemeyecekleri âlem. “Gerçek müminler gayba inanırlar, namazlarını kılarlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan Allah rızası için harcarlar.”  (Kur'an-ı Kerim 2/3) İslam’a göre Allah’ın dışında mutlak gaybı 

hiç kimse bilemez. Peygamberler bile ancak Allah’ın bildirdiği kadarını bilirler. Sihirbazların, falcıların, kâhinlerin 

ve şeytanların gaybı bilmesi mümkün değildir." (Dinî Terimler Sözlüğü) 

56
 Vecd: "1. Coşku, heyecan, aşırı sevgi, aşk. “Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri,/Dinliyor vecd ile tekrar 

alınan tekbiri.”  (Y. K. Beyatlı) 2. Kalbe doğan Allah sevgisi. 3. Allah’ı anmaktan, ona ibadet etmekten, onun 

eserlerindeki güzelliği ve evrendeki varlıklar arasındaki uyumu ve dengeyi düşünmenin sonunda kalpte oluşan 

ilahî aşkla kişinin kendinden geçmesi. “O zaman vecd ile bin secde eder –varsa-taşım,/Her cerîhamdan, İlahî, 

boşanıp kanlı yaşım,/Fışkırır ruh-u mücerred gibi yerden nâşım!/O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.” 

(M. A. Ersoy)" (Dinî Terimler Sözlüğü) 
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halkadan, zikri güçlü bir şekilde seslendirmeleri ve büyük bir şevkle hareket etmeleri evlâdır. 

Şeytanın vesveselerinin aşılmasında ve yerilen şeylerin engellenmesinde ve yok edilmesinde 

bunun büyük etkisi vardır. Huccetu’l-İslâm  İmam Ahmed el-Gazzali (r.a), bir kişinin tek başına 

yaptığı zikir ile bir topluluğun yaptığı zikri, bir kişinin müezzinliği ile bir cemaatin 

müezzinliğine benzetmektedir. Zira bir topluluğunun sesinin hevâ ve hevesden doğan günahı 

engellemesi imkânı bir tek kişinin sesinden daha etkilidir. Yine aynı şekilde topluluğun zikrinin 

bir kişinin kalbi üzerindeki etkisi daha yüksektir. Zira Allah Teala kalbleri,  

   “Ama sonra kalbleriniz katılaştı; kaya gibi hatta daha sert oldu. /  

 (Bakara 2/74)”َۜۜ   قَْسَوة  ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن َبْعِد ٰذِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرةِ اَْو اََشدُّ 

buyurarak sertlikte taşa benzetmiştir. Taşın, büyük bir güç olmadan kırılamayacağı bilinen bir 

gerçektir. Kalb de böyledir. Bazı şeyhler (Allah rahmet eylesin) şiddetli çabanın zikir için şart 

olduğunu söylemişlerdir. Bunun ölçüsü, Allah’ı zikretmenin etkisinin kalbe, kalbin ise bedenin 

diğer kısımlarına yapacağı etkidir. Zikirden umulan sonuç da budur. 

 Ebu’l-Hasan el-Harakânî57 şöyle der: 

 “Adam dediğin ‘Lâilâhe illallah’ dediğinde tepeden tırnağa titrer. Eğer titremiyorsa adam 

değildir demektir. Sevap açısından bu böyledir!” 

  Çünkü cemaatte, zikri ifâ etme kastı vardır. Zikri dinlemek, içsel ruhani kuvvettir. 

Müminlerin zikirdeki birliktelikleri ve daha bir çok konuyu risalenin sınırını aştığı için ele 

alamıyoruz. 

 Yolumuzdan giden dostlarımıza tavsiyem Allah’a karşı gizli-açık her an takva58 üzere 

olmaları, az yemeleri, az konuşmaları, az uyumaları, avâmın arasına az karışmaları, bütün 

günahlardan ve kötülüklerden hicret etmeleri, şehvetleri mümkün mertebe terk etmeleri, 

insanlara karşı besledikleri ümidi kesmeleri, çirkin sıfatların tamamından uzak durmalarıdır. 

Diğer yandan ise güzel sıfatların tamamıyla süslenmeleri, şarkı-şiir dinlemekten kaçınmaları, 

                                                 
57

  Ebu’l-Hasen Alî b. Ahmed (Ca’fer) el-Harakânî (ö. 425/1033). Bkz. DİA, XVI.93-94. 

58
 Takva: "1. Bilinçli davranma; uyanıklık, dikkatli olma, sakınma, korunma, korkma, endişelenme, kaygılanma. 

2. Allah’ı görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getirme; Allah’ın hoşnutluğunu 

kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapma; sünnete uyma. “…Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever.” (Kur’an-

ı Kerim 9/4) 3. Haramları, dinen şüpheli olan durumları ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etme. 4. Müminin tüm 

tutum ve davranışlarında Allah’a kulluk bilinciyle hareket ederek Allah’ın koruması altına girmesi, ona duyduğu 

sevgi ve saygıyı güçlendirmeye gayret etmesi, bu sevgi ve saygıyı zedelemekten korkması. “Allah katında sizin 

en değerli olanınız en takvalı olanınızdır.” (Kur’an-ı Kerim 49/13) 5. Kulun zihnini ve kalbini, kendisine Allah’ı 

unutturacak her şeyden uzak tutması, koruması. “Muhakkak ki Allah takva sahipleri ve güzel iş yapanlarla 

beraberdir.” (Kur’an-ı Kerim 16/128)" (Dinî Terimler Sözlüğü) 
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başına buyruk davranmamaları, içinde zerre kadar şüphe olan şeyi terk etmeleri ve bu suretle 

nefislerini mahrum bırakarak öldürmeleridir/terbiye etmeleridir. 

 Ayrıca namazlarına bütün sünnetleriyle beraber devam etmelerini tavsiye ederim. Özellikle 

sabahın iki rekatına, işrakın iki rekatına, kuşluğun altı rekatına, öğlenin önce ve sonrasının 

dörder rekatına, ikindinin ilk dört rekatına, akşamın son iki rekatına ve bu ikisinden sonra 

evvâbîn denilen altı rekate, ondan sonra bazen “bade’l-işâeyn/yatsıdan sonra” diye 

isimlendirilen on iki rekate,  yatsıdan önce ve sonra dörder rekat, vitirden sonra kılınan ve ilk 

rekatında Zilzâl suresi ikinci rekatında Kafirûn suresi okunacak olan iki rekate, teheccüdün  on 

iki rekaatine, her Cuma gecesi veya gündüzünde kılınacak olan tesbih namazına devam 

etmelerini ve bu evrâdı hayatları boyunca hiç terk etmemelerini tavsiye ederim. Şayet herhangi 

bir sebeple bunlardan birini kaçırırlarsa daha sonra hatırladığında kılarlar. Bir haftadan sonra 

kazalarını terk etmezse her gün için bir tek gün kılar. Namaz hususunda müridin en azından 

devam etmesi gereken budur. 

     Oruca gelince, en azından Pazartesi, Perşembe, eyyamu’l-bîd’ diye anılan ve her Arabi ayın 

12, 13, 14 ve 15. günlerine tekabül eden günleri, Şevval ayının altı günü, Zilhicce ayının on 

günü, Muharrem ayının on günü, (ayrıca) Muharrem ve Şaban aylarına ait günlerin çoğunu 

oruçla geçirmelidir. En fazlası ise, gücü nispetinde Davut Aleyhisselâm’ın orucudur ve bunun 

üzerine çıkmamalıdır. 

 Okumanın ölçüsüne gelince, günde yüz ayet, gün başlangıcında Yâsin suresini, her gece 

Secde, Yâsin, Duhân, Vâkıa, Tebâreke (Mülk) surelerini okumalıdır. Eğer bunlardan birini 

kaçırırsa gündüz telâfi etmelidir. 

       Tesbihlere gelince: 

 ‘‘Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu; 

yuhyî ve yumît, ve huve alâ kulli şey’in kadîr.” 

    ‘‘Rabbiğfir lî ve tub aleyye; inneke ente’t-Tevvâbu’r-Rahîm.” 

     Resulullah (sav)’e salât ve selamı çokça yapmalıdır. 

   “Subhânellahi ve’l-hamdulillahi ve lâ ilâhe illallahu vellahu ekber.” 

   “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l Aliyyi’l-Azîm ve etûbu ileyh, lâ melcee ve lâ mencee 

minellahi illâ ileyh.” 

    “Subhânellahi ve bi hamdihi, subhânellahi ‘l-Azîm, estağfirullahe‘l-Azîm ve etûbu ileyh.” 

   “Subhânellahi”,”Elhamdulillâh”,”Lâilahe illallah.” 

 İhlâs suresi 

 Bu sureleri ve dua cümlelerinin her birini ayrı ayrı yüzer defa okur. 
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 Gece ise, 

 “Subhânellahi ve bi hamdihi, subhânellahi‘l-Azîm, estağfirullahe'l-Azîm ve etûbu ileyhi.” 

 “Subhânellah”, ”Elhamdulillah”, ”Lâilahe illallah”, ”Elhamdulillah”, ”Lâilahe 

illallah”,”Allahu ekber” zikirlerinin her birini yüzer defa okur. 

     İhlâs suresini  yatağında oturarak yüz defa okur. 

     Her namazın ardından “Subhânellahi”,”Elhamdulillahi” ve “Allahu ekber” tesbihlerini otuz 

üçer defa okur. 

 Her Cuma gece ve gündüzünde Resulullah (sav)’e bin defa salât ve selam getirir. 

 Dualara gelince; duaların en faziletlisi, Allah’ın Kelâm-ı Kadimi’nde bizim maslahatımız 

için Nebisinin diliyle indirdiği dualardır. Daha sonra evvelce Silâhu’l-Murîdîn’de59 tertipleyip 

düzenlediğim ve Yüce Allah’ın, Resulü’nün diliyle icra etmiş olduğu ve ayrıca Kütüb-i 

Sitte’de60 sahih ve güçlü senetlerle gelen dualardır. Şayet daha fazlasını isterse, büyük 

meşayihin zikrettiği duaları okuyabilir. Bunlar benim tavsiyelerimdir. Sözün hayırlısı az da olsa 

isabet edenidir. Allah Teala bu işlerle bizleri rızıklandırıversin. O işiten, duaları kabul edendir. 

Allah’a hamd ve senâlar olsun. Güç ve kudret, şânı yüce Allah’a aittir. 

 

                                                 
59 Hz. Pîr’in üç telifinden biri. 
60 Kütübisitte: "İçerisinde Hz. Peygamber’den nakledilen sahih hadislerin toplandığı ve İslam dünyasında şöhret 

bulmuş altı temel hadis kitabı. Kütübisitte ve yazarları şunlardır: 1. Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari 

(h. 256/870), el-Camiu’s-Sahih. 2. Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi (h. 261/875), el-Camiu’s-Sahih. 

3. Ebu Davut Süleyman b. Eş’as es-Sicistani (h. 275/892), es-Sünen. 4. Ebu İsa Muhammed et-Tirmizi (h. 

279/892), Sünen (el-Cami’). 5. Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayp en-Nesai (h. 303/915), es-Sünen. 6. Ebu 

Abdullah Muhammed b. Yezid Mace el-Kazvini (h. 273/887), es-Sünen." (Dinî Terimler Sözlüğü) 
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TAC61 VE HIRKA62 TEFSİRİ 

                                                 
61

 “Taç, şeyhlerin veya sülûk-te belli bir mertebeye ulaşmış dervişlerin tarikat kıyafeti olarak kullandıkları, 

tarikatlara göre farklı şekil ve renklerdeki başlıkların (külâh) adıdır. Tacı taşıyan kişinin mânevî makamının bir 

remzi olduğundan taç Osmanlı tarikat çevrelerinde “tâc-ı şerif, tâc-ı edeb, tâc-ı saâdet” terkiplerinde olduğu gibi 

saygı ifade eden sıfatlarla birlikte kullanılmıştır. Tasavvufun ilk dönemlerinde sûfî kisvesi hırka kelimesiyle 

karşılanmıştır. Bu dönemde şeyhin dervişine giydirdiği taç, ona verdiği herhangi bir örtü, mendil veya gömlek 

hırka kapsamı içinde değerlendirilmiştir (Şa‘rânî, II, 100; Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 147b). Tarikatların 

teşekkülünden sonra taç bir tasavvuf terimine dönüşmüş, tarikat âdâbına dair eserlerde şeyhin dervişine taç 

giydirmesi ayrıntılı biçimde anlatılmış, bu konuda müstakil eserler kaleme alınmıştır. 

İlk devirlerde zâhid ve sûfîlerin, tarikatların oluşumunun ardından tarikat ehlinin zühd, takvâ ve mânevî kemal 

sembolü halinde başlarına giydikleri tacın tasavvuf âdâbı içerisinde yer almasına sebep olarak Kur’an ve 

Sünnet’ten birçok delil ileri sürülmüştür. Kur’an’da geçen “takvâ elbisesi” ifadesi (el-A‘râf 7/26) sûfî tacı ve 

hırkası, “Biz sana kevseri verdik” (el-Kevser 108/1) âyetindeki kevser Hz. Peygamber’e mi‘racda verilen nûrânî 

kudret tacı şeklinde yorumlanmıştır (Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 135a-136a). Sadece başlarına amâ-me saran 

müşriklerden farklılığın belirtisi şeklinde Hz. Peygamber’in ve sahâbenin yassı başlık (kalensüve) kullanmaları, 

üzerine beyaz, siyah veya yeşil amâme sarmaları, risâle ve taylasan bırakmaları ve Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye 

sarık sarması sünnetten bazı delillerdir. Eşrefoğlu Rûmî, Resûlullah’a mi‘racda altı veya on iki terkli/terekli 

mânevî bir taç verildiğini, daha sonra bu tacın Hz. Ali’ye intikal ettiğini, silsilesi Hz. Ali’ye ulaşan (Alevî) 

tarikatlarda sülûk mi‘racının belli mertebelerine erip hilâfete hak kazanan müridlere bu mânevî ve irfanî mirasın 

intikalinin bir işareti olmak üzere taç giydirildiğini anlatır (Tarîkatnâme, s. 54-55). Mahmûd b. Nefes eş-Şa‘bânî, 

Asr-ı saâdet’te dal taç, arakıyye benzeri örme taç, tek terkli taç ve on iki terkli taç olmak üzere dört tür başlık 

giyildiğini, dal tacı Halvetîler’in, tek terkli tacı Bektaşîler’in, on iki terkli tacı Zeynîler’in giydiğini aktarır (Risâle-

i Tâciyye, vr. 20b). Seyyid Nizamoğlu’na göre meşâyihin taçları peygamberlere verilen taçlardan ortaya çıkmıştır 

(Risâle-i Tâc-ı Nizâmî, vr. 1b). 

Tacın şekli tarikatlar döneminde zamana, mekâna ve tarikatlara göre değişerek birçok çeşidi ortaya çıkmış, her 

tarikatın kendine mahsus bir tacı oluşmuştur. Öte yandan tarikat pîrinin ictihadı sayılan taç şekli onun ulaştığı 

mânevî makamın bir işareti sayılmıştır. Meselâ Hâce Ali Erdebîlî, rûh-ı Muhammedî dairesinde ezel noktası 

denilen cem‘ âleminden fark âlemine geldiğinde altı terkli bir taç giymeye başlamış, tacın üzerine vahdet ve ezel 

noktasını simgeleyen siyah bir pul (düğme) koymuş, böylece bu tür tacın giyilmesi gelenek halini almıştır 

(Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, s. 88). Öte yandan tarikat pîrinin ictihadı sayılan taç şekli onun ulaştığı 

mânevî makamın bir işareti sayılmıştır. Meselâ Hâce Ali Erdebîlî, rûh-ı Muhammedî dairesinde ezel noktası 

denilen cem‘ âleminden fark âlemine geldiğinde altı terkli bir taç giymeye başlamış, tacın üzerine vahdet ve ezel 

noktasını simgeleyen siyah bir pul (düğme) koymuş, böylece bu tür tacın giyilmesi gelenek halini almıştır 

(Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, s. 88). Tacın bir dervişlik simgesi olarak ne zaman kullanılmaya başlandığı 

hakkında kesin bilgi yoktur. Müstakimzâde Risâle-i Tâciyye’de İbn Îsâ Saruhânî’den naklen kubbeli, bal renginde, 

altı terkli sûfî tacını ilk giyen ve giydiren kimsenin Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) olduğunu söyler. 

Ebü’l-Kāsım Gürgânî’ye kadar (ö. 450/1058 veya 469/1077) şeyhlerin kendilerine özgü bir başlık giymedikleri, 

mülhid ve Râfizîler’in kullandıkları sarıkların tasavvuf ehlininkilerle karışması üzerine Gürgânî’nin ilk defa altı 

terkli beyaz renkli bir taç icat edip amâme ile başına giydiği Risâle-i Tâciyye’deki diğer bir rivayette nakledilir 

(s.67,70). 

Taç giyme ve giydirmenin belli kuralları vardır. Ebû Hafs Şehâbeddin Sühreverdî tacın ancak bir şeyh elinden 

giyilebileceğini, zira taç ve hırka giymenin şeyh ile mürid arasında mânevî irtibatın gerçekleşmesini sağlayan 

maddî vasıta olduğunu, taç giyen müridin kalbini şeyhin muhabbetine bağlarken onun hükmü ve tasarrufu altına 

girdiğini söyler. Ona göre bu Allah ve resulüne teslimiyetin de bir göstergesidir. Müridin giydiği tacın aslını ve 

şartlarını şeyhinden öğrenmesi gerekir. Şeyh müridinden giydiği tacın edebine riayet edeceğine dair söz alır 

(Avârif, s. 122, 127). Müridin şeyh elinden taç giymesi, kötü ahlâktan ve nefsin hâkimiyetinden tamamıyla sıyrılıp 

Muhammedî ahlâkı kuşandığına delâlet eder (Şa‘rânî, II, 100). Sûfî gelenekte taç giymenin sâlikin bulunduğu 

makama göre iki anlamı vardır: Yolun başındaki sâlikin benlik, kibir ve yücelik alâmeti olan başına taç giymesi 
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tevazu sahibi olduğuna, yolun sonundaki sûfînin taç giymesi ise ilâhî izzetin kâmil mânada tecelligâhı durumuna 

geldiğine işaret eder. Taç müridlik (irâdet) ve teberrük/teyemmün tacı olmak üzere ikiye ayrılır. Müridlik tacı kalbî 

zikir makamına erişen dervişin giymeye hak kazandığı başlıktır. Teberrük tacı, tarikata yeni intisap eden dervişe 

meşâyihe zâhiren benzemesi ve mânevî olgunlaşmaya teşvik olması için giydirilir (Risâle-i Tâc u Kisve, vr. 145b-

147a). Bir tarikatta sülûkünü tamamlamış dervişe diğer tarikat şeyh veya şeyhleri tarafından muhabbetin 

kuvvetlenmesi için giydirilen taca teberrük tacı denilmiştir. 

Tacın üst kısmına “kubbe”, başa geçen ve sarık sarılan kenarına “lenger” (asabe), ön kısmına “mihrap” adı verilir. 

Tacın lengeri şeriat evine, tepesi tarikat kubbesine işaret eder; dolayısıyla taç giymek tarikat kubbesi altında şeriat 

evinde oturmak demektir. Lengeri çevreleyen tülbende “ısâbe”, ısâbenin sarkan uçlarına “taylasan” (risâle) denir. 

Isâbe taç üzerindeki sarılış biçimine göre “amâme, destar, fenâî” gibi adlar alır.  

62
Hırka: “Sûfîlerin ve tarikat mensuplarının giydikleri özel elbise. 

Sözlükte “delmek, yırtmak” anlamına gelen hark kökünden türeyen hırka kelimesi “kumaş parçası, yamalık; 

yamalı ve eski elbise” demektir. Yamamak anlamındaki rak‘a kökünden türetilen murakka‘ da hırka anlamında 

kullanılır (Kāmus Tercümesi, III, 265-266, 828). İlk dönemlerde zâhid ve sûfîlerin, tarikatların teşekkülünden 

sonra da tarikat mensuplarının zühd ve takvâ sembolü olarak giydikleri hırkanın şekli zamana, mekâna ve 

tarikatlara göre değişmiş ve pek çok çeşidi ortaya çıkmıştır. 

I (VII) ve II. (VIII.) yüzyıllarda yaşamış olan bazı zâhidler yün ve çuhadan yapılan, “abâ” veya “sûf” denilen kalın 

ve kaba elbiseler giymeye başlamışlardı. Bu onların dünyaya önem vermedikleri, nefislerinin rahatını 

düşünmedikleri ve gösterişten kaçındıkları anlamına geliyordu. Giydikleri elbise yünden (sûf) yapıldığı için 

genellikle “sûfî” ve “tasavvuf” kelimelerinin bu kökten geldiği kabul edilir. Sûfîlerin III. (IX.) yüzyılda hırka 

(murakka‘) giydiklerini gösteren rivayetler vardır. 

Tasavvuf kaynaklarında Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt’ini abâsı altına alması, şair Kâ‘b b. Züheyr’e hırkasını 

vermesi, Kur’an’da Yûsuf sûresinde Hz. Yûsuf’un gömleğinden bahsedilmesi, hırka giymenin tasavvuf âdâbı 

içinde yer almasına delil olarak zikredilir. Resûl-i Ekrem’in, hırkasının Veysel Karanî’ye verilmesini vasiyet ettiği 

yaygın bir inançtır. 

Hırka genellikle “irade hırkası” ve “teberrük hırkası” olmak üzere ikiye ayrılır. İrade hırkası mürid olanlara 

giydirilen hırkadır. Müridin şeyhin elinden hırka giymesi, şeyhinin kendisini dilediği gibi eğitme ve yetiştirme 

hakkına sahip olduğu, bu eğitimden beklenen faydanın elde edilmesi için müridin kayıtsız şartsız şeyhine bağlı 

kalmaya söz verdiği, yüklediği görevleri yerine getirmeyi kabul ve ona biat ettiği anlamına gelir. Şeyhin müride 

hırka giydirmesi (ilbâs-ı hırka) sırasında genellikle tekkede bir tören yapılması âdettir. Fakat uzak yerlerde bulunan 

müridlere hırka şeyhin halifeleri tarafından da giydirilebilir. 

Tasavvufa ilgi duyan ancak henüz bir tarikata intisap etmemiş kimselere giydirilen hırkaya “teberrük hırkası” 

denir. “Muhib kisvesi, muhib hırkası” gibi adlar da verilen bu hırkayı giyenlerin sûfîlerden feyiz alacağı, onların 

edebini takınacağı, sonuçta da müridlik hırkasını giyecek bir seviyeye yükseleceği beklenir (Sühreverdî, s. 114).  

Tûsî, Cevâhirü’l-esrâr adlı eserinde bu iki hırkanın yanı sıra “tövbe hırkası, velâyet hırkası, tasarruf hırkası” adlı 

üç hırkadan daha bahseder. Tövbe hırkası, tarikata girmeye niyetlenen tâliplerin giydikleri bir hırka olup bunu 

giyenlerin dünyadan yüz çevirip âhirete yöneldikleri, geçmişlerinden pişmanlık duydukları ve daha iyi bir gelecek 

için hazırlık yaptıkları anlamına gelir. Velâyet hırkası seyrü sülûkünü tamamlayan dervişlere giydirilen hırka olup 

buna “irşad hırkası, hilâfet hırkası, icâzet hırkası” gibi isimler de verilir. Bu hırkayı giyen mürid, mürşidi hayatta 

iken de vefat ettikten sonra da başkalarını irşad ve terbiye etmeye yetkilidir. Tasarruf hırkası ise şeyhin tövbe 

hırkasından sonra ve irade hırkasından önce tâlip için uygun gördüğü bir hırkadır. 

Mürşid, velâyet hırkasını giydirdiği müride irşada ehil olduğunu belirten, “icâzetnâme” veya “hilâfetnâme” denilen 

yazılı bir belge verir. Bu belgede şeyh kimden hırka giydiğini ifade ederek tarikatın silsilesinin Hz. Peygamber’den 

itibaren hangi yolla kendisine intikal ettiğini belirtir, aradaki mürşidlerin isimlerini birer birer sayar. Daha sonra 
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 Tac, cennet taclarından bir işaret, örtülerinden bir örtüdür. Resulullah (sav) şöyle buyurur: 

 “Tac, Allah lütf u kereminden indirilmiştir.” 

 Bütün taclar Resulullah’ın tacına bağlıdır. Her kim mürşidin veya onun halifesinin yahut 

salih bir insanın elinden başına bir tac takarsa, tac, sahibinin başında kıyamet gününde bir nur 

olur. Çünkü o (nur) Allah’ın lütfuyla bağışlanmıştır. Esas olarak Yüce Allah’ın kudretinden, 

lütfundandır. 

 Tac türbeye işarettir. Tac sahibi ölü mukabilindedir. Tacı giyen ölüdür. Yani nefsi ölmüş 

olur. Tac, sahibine nefsi öldüğünde sadık bir dosttur. Tacı giyen, hiç kimseye herhangi bir cevap 

vermez; kendisine kötü söylendiğinde kötü sözle karşılamaz, kendisine hücum edildiğinde 

mukabil hücumda bulunmaz. 

 Tac sahibi bu (yüksek) insanlardan olunca, o tac onun başında dağdan bir nur olur. Allah 

Teala “Tura  َِوالطُّور , yazılmış kitaba yemin ederim  ٍ63” َوِكتَابٍ َمْسُطور diye buyurur. Buradaki “vav” 

harfi “örtüye’’ delalet eder. “Elif” ise terk-i dünyaya64 işaret eder. 

 Kıyamet günü geldiğinde tac, sahibinin başında nurdan bir tac olur. Cennete de bu hal üzere 

girer. Tacı giydiğinde sükûnu, vakarı ve salih ameli giymiş olur. İtaatsizlik üzere olduğu an 

                                                 
hırka giydirdiği müridinin adını kaydederek onun irşada ehil olduğunu söyler ve bazı takdire değer vasıflarını dile 

getirir. 

Sûfîler ve tarikat ehli, özellikle semâ ve zikir meclislerinde “semâ hırkası” denilen özel kıyafet giyerler. 

Hırka kelimesindeki “ħâ” haşyete, “râ” rızâya, “kāf” kahr-ı nefse, “he” de hidayete delâlet eder. Hırkanın bel kısmı 

sabra, yenleri havf ve recâya, iki yanı kabz ve basta, kemeri nefse muhalefet edip hâkim olmaya, yakası yakīne, 

pervazı ihlâsa işarettir (Hücvîrî, s. 137; Ali M. Seccâdî, s. 208). Hırkaya yüklenen bu gibi anlamların en önemlisi 

onun dostluğun, barışın ve canlılara zarar vermemenin simgesi olmasıdır. Mutasavvıfların hırka konusunda 

söyledikleri dikkate alınınca tasavvufun anlam ve içeriğinin bütünüyle hırkaya yüklendiği görülür. 

Tasavvuf büyükleri hırka giymenin bazı kuralları ve âdâbı bulunduğunu, bunlara riayet edenlere kıyamet günü 

şeyhlerin şefaatçı olacağını, uymayanlara da düşman gibi davranacağını ifade etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bazı 

sûfîler, nefislerinin istediği bir işi yapmaya mecbur kaldıklarında bir takvâ nişânesi olan hırkayı üstlerinden 

çıkarırlar. Bir kadına âşık olan Rûzbihân-ı Baklî’nin, bu halin içinde iken hırka giymenin kurallarına aykırı hareket 

etmemek için hırkasını çıkardığı rivayet edilir. 

Tarikatlar döneminde hırka giymeye büyük önem verilmiştir. Kıyafeti fazla önemsemeyen Nakşibendiyye’de bile 

hırka feyiz almanın yollarından biri olarak kabul edilir. Fütüvvet ehli hırka yerine daha çok şalvar kelimesini 

kullanırlar. Hırka giymeye karşı olan melâmet ehli içinde bile nefsi hor görmenin ve kınanmanın bir ifadesi olarak 

zaman zaman eski ve yamalı hırka giyenler olmuştur. 

Gösteriş, şöhret ve istismar için hırka giyenlerin hırkanın anlam ve amacını bilmediklerini, tasavvufu kuru bir şekil 

ve merasim haline getirdiklerini söyleyen gerçek sûfîler bunları ağır bir dille eleştirmişlerdir. Bugün geniş ölçüde 

bir hâtıra haline gelen hırka Türk kültüründe birçok atasözü, deyim, fıkra ve menkıbeye konu olmuştur.” 
63

 Tûr suresi 1-7. ayetler: “Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a, 

yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.” 
64 Dünyayı terk etmeye denir. 
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hırka –Allah korusun- sahibinin üzerine bir ateş, cehennem elbiselerinden ve katrandan bir 

elbise oluverir. 

 Bu risale kulların en zayıfı, zahidlerin ayağının toprağı, ilahi aşkın talibi, yüce yolun 

takipçisi, Aksaraylı Seyyid Hacı Hasan oğlu İbrahim Uluborlulu’nun65 eliyle, şeyhim ve 

efendim, dayanağım, zamanımızın kutbu, çağımızın dehası Seyyidu’s-Sened eş-Seyh Hacı 

Ahmet el-Borî’nin66 bereketiyle, Allah’ın yardımıyla, alemlerin kutbu, sır perdelerinin 

aralayıcısı, Bor Beldesi, Çukur Medrese Nahiyesi’nden Hamid b. Musa el-Kayserî67 tarafından 

telifi tamamlanmıştır. 

 Allah yüce lütfuyla işimizi kolaylaştırıversin. Engin rahmet denizinden bir yudum 

içiriversin. Mübarek Ramazan ayının ilk pazartesi günü (17 Temmuz), bin iki yüz otuz iki. 

 Hamd alemlerin rabbi olan Allah’adır. Salât ve selam Resulullah’a ve onun ashabına olsun: 

1232 Hicri / 1816 Miladî.68 

 

 

 

 

 

                                                 
65 El yazması eserlerde ketebe tabir olunan kısımdır. Eser, müellif, müstensih (elyazmasını yazan/çoğaltan kişi) 

hakkında bilgi bulunur. Buna göre bu isim, metni yazan hattatın, yani müstensihin adıdır. 
66 Müstensihin Şeyhi bu zâttır. Onun tevcihiyle istinsah ettiğini ifade etmektedir 
67 Hz. Pîr’in telifi olduğuna işarettir. 
68 İstinsâhın tarihini gösteriyor. 
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BALKAN SAVAŞLARI, I. DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELEDE 

AKSARAYLI ŞEHİTLER 

Alper Tunga ORUÇ1 Nurullah UMARUSMAN2 

ÖZET 

20. y.y Osmanlı Devleti ve Türk Milleti’nin kaderinin emperyalist devletler tarafından 

yazıldığı yüzyıldır. Bu süreç içerisinde Türk Milleti ardı arkası kesilmeyen savaşlarla yüz yüze 

kalmıştır. Balkan savaşları ise devletin güçsüzlüğünü ortaya çıkarmış ve Anadolu’nun batı 

kapısı olan Edirne dahi elden çıkmıştır. 1912-1922 yılları arasında geçen 10 yıllık süreç Türk 

Milleti’nin en zor yılları olmuştur. Toprakları emperyalist devletler ve onların destekledikleri 

güçler tarafından işgal edilen Türk Milleti; bir taraftan bu işgallere karşı mücadele verirken 

diğer yandan yoklukla savaşmıştır. Bu mücadeleler çerçevesinde yetişmiş insan gücünü 

cephelerde kaybetmiştir. Sadece Çanakkale cephesinde 250 bin şehit verilmesi bile durumun 

ciddiyetini göstermesi bakımından önemlidir.  

Milli Savunma Bakanlığının kayıtlarına göre Balkan savaşlarından Milli Mücadelenin 

sonuna kadar Aksaray 606 şehit vermiştir. Türk Milleti topsuz, tüfeksiz imkansızlıklar 

içerisinde verdiği mücadelede binlerce yetişmiş genç beyinlerini şehit verirken geride bir o 

kadar da dul ve yetim bırakmış, Anadolu toprakları ise harap olmuştur. İşte Ulu Önder 

Atatürk’ün de vurguladığı gibi “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için 

kendinde kuvvet bulacaktır” mesajının anlamı yaşanan bu olaylarla daha anlaşılır hale 

gelmektedir. Bu çalışmada Aksaray’ın Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele 

dönemlerinde yapılan savaşlarda vermiş olduğu şehitleri tespit edilmeye çalışılarak, aynı 

zamanda şehitler ile ilgili yaş durumları, isimlere göre dağılımları, şehadet yerlerine göre 

dağılımları, medeni durumlarına göre dağılımları ve yerleşim yerlerine göre dağılımlarının 

istatistiki bilgileri verilmiştir. Böylece yerel hafızayı tazeleme konusunda da bir katkı 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Milli Savunma 

Bakanlığı.     
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BALKAN WARS,  WORLD WAR I,AND  THE FALLEN WHO ARE FROM 

AKSARAY İN NATİONAL STRUGGLE 

Alper Tunga ORUÇ Nurullah UMARUSMAN 

SUMMARY  

20.century was a year that the fate of Ottoman empire and Turkish nation was shaped 

by imperialist Powers.During this time,Turkish nation  stayed face continual wars.Balkan Wars 

also revealed weakness of the Empire  and Including Edirne which was West gate of Anatolian 

disposed.The period between 1912-1922 was the most difficult years for Turkish nation.Tukish 

nation that was occupied their areas by imperialist Powers and supported Powers, struggled  

these occupation besides poverty. They lost in front one by one the manpower that grown within 

these struggle.Even being just 250 thousand The fallen in Dardanelles Front was important to 

show seriousness of the situation.Aksaray’s women like every Tukish women saw their 

husbands or sons off  by saying ‘’either being fallen or being ghazi’’ with a flourish of trumpets 

and  boasted for that. Furthermore when the news of their death came, they took it on the 

chin.According to the Ministry of Defence, Turkish women performed their duty more than 

enough by giving 606 fallen until the last of National struggle.Turkish nation gave thousands 

of grown teenagers in the national struggle without their rifle without the ball within 

impossibility in addition that Many widows and many orphan children left their behind, And, 

Anatolian’s areas also were destroyed.Like the great leader,Atatürk’s emphasis ‘’Turkish child 

will strengthen theirselves to do great things as long as they know their ancestry’’This 

message’s mean became more understandable with these events.In this study was tried to 

determine the Fallen who are from Aksaray in Balkan Wars,World War I,and National 

Struggle,the statistical informations were given such as; age  about the fallen, name 

distributions,death place,marial status and settlement…So this study contributes in order to 

refresh local memory. 

Key Words : Balkan Wars,World War I,Nation Struggle,Ministry of Defence. 

 

GİRİŞ 

 1815 Viyana Kongresi ile birlikte emperyalist güçler, Şark Meselesini ortaya 

atarak daha sonra “Hasta Adam” olarak tabir ettikleri Osmanlı Devleti’ni parçalama projelerini 

19. y.y’da resmen başlattılar. Fransız İhtilali etkisi ile Devlet-i Aliye topraklarında isyanlar 

çıkarken Balkan topraklarında da kopmalar yaşanmıştır. “Hasta Adam”’ın mirasından herkes 

pay kapma yarışı içerisindeydi. Bu süreçte Rusya’nın Balkanlar’da izlediği Panislavist politika 

sonucunda bölgedeki Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ bir araya gelerek Osmanlı 

topraklarına saldırdılar. Balkan Savaşı doğu (Trakya) ve batı (Makedonya ve Arnavutluk) 

olmak üzere iki cephede cereyan etti.3 Osmanlı orduları bir taraftan modernleşmeyi 

sağlayamadığı gibi diğer yandan da Balkan savaşları öncesi orduya siyasetin karışması, bir 

                                                 
3Cevdet Küçük, “Balkan Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları , Cilt 5, İstanbul, 1992,  s.23. 
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zamanlar hakimiyeti altında tuttuğu Balkan milletlerine yenilmesine neden olmuştur. Balkan 

Savaşları sonucunda Batı Trakya, Güney Bulgaristan gibi nüfusu Müslüman olan topraklar 

sınırlarımızın dışında kalarak “anavatanın kaybı”4 yaşandı. Balkanlardan birçok Türk 

soydaşlarımız topraklarını, işlerini, aşlarını bırakarak Anadolu topraklarına göç etmek zorunda 

kaldılar. Böylece Balkan Savaşları Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu.5      

 20. y.y.’la girilirken sömürgeci devletler arasındaki silahlanma ve yeni sömürge 

alanları elde etme yarışı hızlanmıştı. Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya 

ile 1882’de İttifak devletleri grubunu kurdu. İngiltere ise buna karşılık Fransa ve Rusya’yı 

yanına alarak 1907’de İtilaf devletleri bloğunu oluşturdu. 28 Haziran 1914’de Avusturya-

Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’da bir Sırp Milliyetçisi tarafından6 öldürülmesi 

savaşın çıkmasına yeterli bir sebep oldu. Osmanlı Devleti savaş başladığında tarafsızlığını ilan 

etmesine rağmen 2 Ağustos 1914’te Sait Halim Paşa’nın Boğaziçi’ndeki özel ikametgahında7 

Almanlarla anlaşma yapılması Osmanlı Devleti’nin safını belirlemiştir. Osmanlı hükümetinin 

ittifaka hevesli olmasının en önemli nedeni Balkan Savaşı’nın kayıplarını gidermek 

umuduydu.8 11 Kasım’da İtilaf Devletlerine savaş ilan edilirken, 23 Kasım’da da Cihad-ı Ekber 

ilan edilerek İslam alemine savaş duyurusu yapılmaya çalışıldı. Fakat bu çağrının herhangi bir 

etkisi olmadı. Osmanlı orduları her cephede ciddi kayıplar verdi. Tabi ki bu kayıplar cephe 

gerisinde barış döneminde kendini daha fazla gösterecektir.  

 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması Türk Milleti için yeni bir sürecin 

başlangıcıdır. Ateşkes Antlaşması ile birlikte İtilaf Devletleri ve bölgedeki yardımcıları 

Yunanlılar yaptıkları gizli anlaşmalar doğrultusunda Anadolu’da işgalleri başlattılar. Türk 

Milleti’nin sinir uçları ile oynanmaktaydı. Avrupa’nın Hasta Adamı artık ölmek üzere 

görünüyordu.9   Altmış gemilik bir İtilaf donanması, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek 465 yıl 

Osmanlı Devleti’ne payitahtlık yapan İstanbul’u 13 Kasım’da10 işgal ettiler. 15 Mayıs 1919’da 

ise İzmir, İtilaf devletlerinin desteği ile Yunanlar tarafından işgal edildi.  Asırlardır üç kıtada 

hüküm sürmüş olan Türk Milleti Orta Anadolu’ya sıkıştırılmak isteniyordu. Bu süreçte Türk 

Milleti’nin işgallere karşı uyanışını gerçekleştirmek ve bağımsızlık için mücadeleye girişmesini 

sağlama görevini tarih Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına vermişti. Milletin uyanışının 

                                                 
4İlber Ortaylı, İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2014, s.106. 
5Cevdet Küçük, “Balkan Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, s.25.               
6Ercüment Kuran, “I. Dünya Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Cilt 6, İstanbul, 1992,  s.196. 
7Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2002, s. 165. 
8Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, 2007, s.95. 

 

 

 

 

9Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK. Basımevi, Ankara, 1993, s.239. 

10Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s.240. 
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fiiliyata dönüşerek Milli Mücadele adını alan hareket, kahramanların ve korkakların, 

vatanseverlerin ve hainlerin, ulvi gayelerin ve şahsi menfaatlerin çatıştıkları ve yarıştıkları bir 

boğuşma11alanı olmuştur. Başlayan işgaller başlarda halkı şaşkınlığa uğratırken sonrasında 

öfkeye dönüşmeye başlamıştır. Anadolu adım adım anarşiye sürükleniyordu. Özellikle 

Karadeniz bölgesinde işgalci Rumlar ile bölge halkı arasında başlayan gerginlikler önü 

alınamaz hale gelmişti. İstanbul hükümeti bölgede sükuneti sağlamak için güvenilir bir subay 

göndermeye karar verdi. Bu süreçte devreye giren Dahiliye vekili Mehmet Ali Bey, Sadrazam 

Damat Ferit’i de ikna ederek Mustafa Kemal’in bölgeye gönderilmesine karar verdi. Mustafa 

Kemal seçtiği yaklaşık 20 subaydan oluşan maiyeti ile birlikte Bandırma vapuru ile 16 Mayıs 

akşamı yola çıktı.12 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişle birlikte artık Milli Mücadele başlamış 

oldu. Mustafa Kemal maiyeti ile birlikte önce Havza’ya geçti, oradan da Amasya’ya gidilerek 

Milli Mücadele’nin yol haritası belirlendi. Mustafa Kemal kendisinin “Milli vicdanın yüksek 

iradesine uyarak milleti, müstakil vatanı güvenlikte görünceye kadar çalışmak ödeviyle 

İstanbul’dan ayrıldığını” vurgulamıştır.13 1919’da başlayan İstiklal mücadelesi tam üç yıl 

sürmüştür. Yapılan savaşlarda Türk halkı yaşlısı, genci, kadınıyla tereddüt etmeden cepheye 

koşmuşlar, Türklüğün son kalesi olan Anadolu topraklarını ölümüne savunmuşlardır. Milli 

Mücadele’de Türk Milleti 15.128 şehit vermiştir.14 24 Temmuz 1923’te Türkiye, Birleşik 

Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve 

Yugoslavya devletlerinin katılımı ile Lozan Antlaşmasını imzalamış ve tapusunu tüm dünyaya 

kabul ettirmiştir. 

  

BALKAN SAVAŞLARI  

 Merkez Köy 

Yerleşim  8 1 

Yaş Ortalaması 21 

 

I.DÜNYA SAVAŞI 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Aksaray Merkez (275) - 275 

                                                 
11Sebahattin Selek, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınevi, Cilt 1, İstanbul, 2010, s.75. 

12Lord Kinross, “Atatürk” Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2015, s.198. 

13Halil İnalcık, Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s.161. 

14http://www.msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele. 
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Aksaray Köyler (32) 

Toplam:307 

Ağzıkarahan 2 

Akhisar 1 

Alayhan 1 

Aratol 1 

Babakonağı 1 

Bebek 1 

Bozcatepe 1 

Doğantarla 1 

Gökçe 3 

Gücünkaya 1 

Hamidiye 2 

Kalebalta 1 

Karakuyu 1 

Karataş 5 

Salmanlı 2 

Sevinçli 1 

Şeyhler 3 

Topakkaya 1 

Yalman 2 

Yalnızceviz 1 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Acıpınar (15) Merkez 3 

Baymış 2 

Boyalı 4 

Büyükgüve 1 

Cerit 2 

Hanobası 1 

Nurgöz 1 

 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Şehit Sayısı 
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İlçe/Kasaba Köy 

Ağaçören (7) Camili 1 

Demirci 1 

Hacıismailli 1 

Kederli 1 

Kütüklü 1 

Sofular 2 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Eskil  

Toplam: 10 

Merkez 7 

Eşmekaya 3 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Gülağaç 

Toplam:19 

Merkez - 

Akmezar 1 

Camiören 3 

Demirci 9 

Kızılkaya 3 

Saratlı 3 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Güzelyurt  

Toplam :33 

Merkez  4 

Akyamaç 1 

Alanyurt 1 

Belisırma 3 

Ihlara 2 

Ilısu 1 
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Gülpınar 8 

Selime 9 

Uzunkaya 4 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Ortaköy 

Toplam :18 

Merkez 4 

Balcı 2 

Cumalı 2 

Devedamı 1 

Durasanlı 1 

Hıdırlı 3 

Ozancık 1 

Sarıkaraman 2 

Yukarıkabakulak 2 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Sultanhanı :8 Merkez 8 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Taşpınar  

Toplam :24 

Merkez 7 

Akçakent 1 

Dikmen 3 

Gözlükuyu 2 

Helvadere 4 

İncesu 1 

Karacaören 1 

Koçpınar 1 

Yenipınar 4 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Yeşilova  

Toplam :11 

Merkez - 

Darıhüyük 2 

Ulukışla 5 

Yenikent 1 

Yeşiltepe 3 
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MİLLİ MÜCADELE 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Aksaray 

Toplam : 80 

Merkez 69 

Akhisar 2 

Cankıllı 1 

Doğantarla 2 

Göstük 1 

Hamidiye 1 

Hatipoğlutolu 2 

Tatlıca 1 

Yapılcan 1 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Acıpınar 

Toplam : 3 

  -  

Boyalı 1 

Nurgöz 2 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Ağaçören 

Toplam : 2 

 Merkez - 

Panlı 1 

Camili 1 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Eskil   4 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Gülağaç 

Toplam : 6 

 Merkez -  

Akmezar 1 

Camiören 2 

Demirci 2 

Düğüz 1 
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Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Sultanhanı   5 

 

 

 

ÇALIŞMADA ORTAYA ÇIKAN İSTATİSTİKLER 

Yaptığımız çalışma sonunda Balkan Savaları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede 

şehit düşen Aksaraylı askerlerimiz ile ilgili bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı internet 

sitesindeki listeden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden ve Milli Savunma 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Güzelyurt 

Toplam : 8 

Merkez 2 

Gülpınar 1 

Gürsu(Hıcıp) 1 

Ilısu 2 

Selime 1 

Yaprakhisar 1 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Taşpınar 

Toplam : 11 

Merkez 2 

Armutlu 1 

Dikmen 1 

Helvadere 1 

İncesu 4 

Karacaören 1 

Yenipınar 1 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Yeşilova Yenikent 1 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
Şehit Sayısı 

İlçe/Kasaba Köy 

Ortaköy 

Toplam : 8 

Merkez 2 

Camuzluk 1 

Cumalı 1 

Karapınar 2 

Sarıkaraman 1 

Satansarı 1 
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Bakanlığının 1988 yılında bastırmış olduğu “Şehitlerimiz” adlı kitabın CD’sinden 

karşılaştırılarak alınmış ve aşağıdaki tabloda sayısal değerler verilmiştir.  

SAVAŞLAR MSB TSK MSB KİTAP ve 

CD 

ÇALIŞMA 

SONUCU 

BALKAN 

SAVAŞLARI 

9 9 9 9 

1.DÜNYA SAVAŞI 453 445 446 452 

MİLLİ MÜCADELE 128 134 135 128 

TOPLAM 590 588 590 589 

 

Aksaray Merkez ve İlçeler İçin Seçilmiş Veriler 

 Balkan Savaşı 1.DÜNYA SAVAŞI MİLLİ MÜCADELE 

Merkez 8 275 69 

Güzelyurt 1 33 7 

Gülağaç - 19 6 

Ortaköy - 18 8 

Eskil - 10 4 

Ağaçören - 8 2 

 

SONUÇ 

 1912-1922 yılları arasında geçen dönem Türk Milleti’nin tarihindeki en zor 

yılları olmuştur. Yapılan her savaş yeni toprak kayıplarına neden olmuş, genç nüfus savaş 

meydanlarında heba edilmiştir. Yıllarca üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti artık 

tarihi misyonunu tamamlamıştır. Balkan Savaşları ile Balkan toprakları kaybedilirken, I. Dünya 

Savaşı sonucunda Arabistan, Irak, Suriye toprakları da elden çıkmıştır. Türk Milleti adeta 

Anadolu’ya sıkıştırılmış ve Mondros Ateşkesi ile de Orta Anadolu’ya hapsedilmek istenmiştir. 

Alman Coğrafyacı Hinderman’ın kartal yuvası olarak adlandırdığı üç bölgeden birisi olan 

Anadolu’nun öyle kolay elde edilebilecek bir yer olmadığını, Türk Milleti, cephede fedakarca 

verdiği mücadele ile dünyaya ilan etmiştir.  Bu 10 yıllık savaşlar döneminde 107.228 Türk 

askeri şehit düşmüştür. Çalışmada Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerin gerek 

internet sitelerinden gerekse Milli Savunma Bakanlığının 1998’de bastırmış olduğu 

“Şehitlerimiz” adlı eserinden faydalanmaya çalıştık. Yaptığımız tasnif neticesinde Balkan 

Savaları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede şehit olan Aksaraylı askerler araştırılmıştır. En 

ağır bedellerin ödendiği bu savaş yıllarında Aksaray halkı da üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla 

yerine getirmeye çalışmış ve Türk Milletinin tarihte hiçbir zaman esir olmadığını, bundan sonra 

da esir yaşamayacağını tüm milletle omuz omuza cephede bunu Düveli Ecnebiye ’ye 

göstermiştir.          
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AKSARAY LİSESİNİN TARİHSEL İNCELEMESİ 

Alper Tunga ORUÇ1, Nuh ÖZGÜL2, Ömer YAŞAR3 

ÖZET 

Eğitim toplumdaki bireylerin kimlik kazanmalarında ve bireyi toplumsal yaşama 

hazırlanmasında gerekli olan bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesinde önemli bir süreçtir. Bu 

süreci başarılı bir şekilde tamamlayan toplumlarda yenileşme ve devamlılık kaçınılmaz 

sonuçlardır. Cumhuriyet döneminde açılan okullar gerek eğitim açısından gerekse mimari 

bakımından Cumhuriyet Türkiye’sinin yeni kimliğini oluşturmada önemli bir misyon 

yüklenmiştir. Aksaray Lisesi de Cumhuriyet dönemde inşa edilmiş olan tarihi bir taş mekteptir. 

Osmanlı Devleti’nde 1908’de başlayıp 1930’a kadar olan süreç içerisinde ülkede Milli 

Mimari Rönesans’ı ya da 1.Ulusal Mimarlık akımı çerçevesinde yeni bir mimari üslup 

başlamıştır. Bu mimari üslup her ne kadar Osmanlı Devleti döneminde başlasa da esas etkisi 

Cumhuriyet döneminde hissedilir. Cumhuriyetin İlk yıllarında inşa edilen Aksaray Lisesi de bu 

akımdan nasibini almış müstesna yapılardan birisidir. 

Okul binasının inşası sırasında dönemin Aksaray Valisi fahri eğitim gönüllüsü Abdullah 

Sabri KARTER büyük gayret göstermiştir. Vali Beyin Edirne ‘ye tayini çıkmasına rağmen bu 

göz kamaştırıcı binaya başka bir kurumun yerleşmesini engellemek için gerekli önlemlerini de 

almıştır. Binanın kitabesindeki “Didim tarih-i cevherdar Sabri Hakka minnetle, Yapıldı 

Aksaray şehrine idadi metanetle” veciz sözünü de Sabri Bey kaleme almıştır. Okul 1958 yılına 

kadar orta mektep iken bu tarihten sonra lise kısmının açılması ile hem ortaokul hem de lise 

olarak hizmet vermiştir.  

. Bu incelemenin temel amacı Aksaray Lisesi’nin açılışından günümüze kadar gelen 

süreçte kuruluşu, kuruluş amacı, faaliyetleri, ilk yöneticileri, okuldan mezun olan önemli 

şahsiyetler ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray Lisesi, Aksaray Orta Mektep

                                                 
1 Aksaray Merkez Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni, Aksaray, oructunga@gmail.com 

2 Aksaray Merkez Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Aksaray, nuhozgul@gmail.com 

3 Aksaray Merkez Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni, Aksaray,omeryasar81@hotmail.com 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 44 - 

 

 

A HISTORICAL INVESTIGATION OF AKSARAY ANATOLIAN HIGH SCHOOL 

ABSTRACT 

 Education is an important process in achieving the knowledge, skills and behaviors 

necessary for individuals to gain identity and to prepare the individual for social life. Innovation 

and continuity are inevitable consequences in societies that have successfully completed this 

process. The schools opened in the Republican era have an important mission in terms of 

education and in terms of architecture, in terms of architectural identity of the Republican 

Turkey. Aksaray High School is a historical stone school built during the Republic era. 

 In the Ottoman Empire, starting from 1908 until 1930, the National Architecture 

Renaissance in the country started a new architectural style in the framework of the 1. National 

Architecture movement. This architectural style is felt in the period of the Republican period, 

but the main effect in the period of the Ottoman Empire. Aksaray High School, which was built 

in the first years of the Republic, is one of the exceptional structures that have taken its course 

from this current.  

 During the construction of the school building, Abdullah Sabri Karter, the honorary 

education volunteer of the Governor of Aksaray, made a great effort. Governor has taken the 

necessary precautions to prevent the establishment of another institution in this dazzling 

building despite his appointment to Edirne. The school was a secondary school until 1958, after 

that date it served as both a junior high school and a high school with the opening of the high 

school section.  

The main purpose of this investigation is to display the establishment, the purpose of 

the establishment, activities, first principals, important personality graduated from the school 

from the opening of the Aksaray High School to the day-to-day process. 

 

Keywords: Aksaray High School, Aksaray Secondary School 
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GİRİŞ 

Eğitim, bireylerin yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen yönde geliştirilmesi, bireye 

yeni yetenekler ve davranışlar kazandırılması sürecindeki çalışmaların bütünüdür. Eğitim 

toplumların ihtiyaçlarına göre şekillenir. Her toplum kültürel yapısını genç kuşaklara geçirmek 

ister.1 

 Cumhuriyet döneminde eğitimin başlıca amacı, her düzeydeki okullarda Cumhuriyet 

rejiminin gerektirdiği ve yeni Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nesiller yetiştirmek olmuştur. 

Cumhuriyet gençliğini yetiştirmek için bu dönemde yeni okullar açılmıştır.2 I. Ulusal mimari 

akım etkisiyle Anadolu’ya serpiştirilen Cumhuriyet eserlerinden bir tanesi de Tarihi Aksaray 

Lisesidir. 

Aksaray Lisesi binasının bulunduğu yer tarih boyunca da içerisinde barındırdığı 

medreselerle (Husamiye Medresesi, Taciye Medresesi) bir eğitim külliyesi olarak hizmet 

vermiştir. Husamiye Medersesi diğer adı ile Subasan Medresesi olarak adlandırılan bu eğitim 

yuvasının II.Gıyaseddin Kevhüsrev’in kadı askerî olan Hüsamettin tarafından yaptırılmış 

olması kuvvetle muhtemeldir.3 Bu medreselerin kitabesi ve vakfiyesi günümüze ulaşmamıştır.  

20. Yüzyılın başlarında medrese binasının yıkıldığı sonra ise yerine 20 odalı bir dershane 

yapıldığı4 anlaşılmaktadır. 

1889’da Mülkiyenin yükseköğrenim bölümünden iyi derece ile mezun olan Abdullah 

Sabri KARTER devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış, 8.11.1908’de Bursa milletvekili 

olarak parlamentoya girmiştir.5  Abdullah Sabri Bey 23.10.1920’de Aksaray mutasarrıfı olarak 

göreve başlamış daha sonra Kasım 1923’te sancağın vilayete dönüşmesi ile Aksaray Valiliğine 

atanmıştır.6 Abdullah Sabri KARTER yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı sonrası I. 

Ulusal Mimari Akım kapsamında inşası sırasında Aksaray’a ortaokul binası yapılması 

konusunda çalışmalarda bulunmuş ve görev süresi içerisinde Aksaray Ortaokul binasının 

tamamlanmasını sağlamıştır. 

Binanın Abdullah Sabri KARTER tarafından ortaokul binası olarak yapıldığı, bina 

üzerinde yer alan kitabelerden anlaşılmaktadır. Binanın batı cephesindeki giriş kapısının 

üzerinde yer alan kitabede “Didim tarih-i cevherdar Sabri Hakka minnetle yapıldı Aksaray 

şehrine idadi metanetle 1342” metni yer almaktadır. Ayrıca binanın Doğu cephesindeki, birinci 

kat balkon giriş kapısının üstünde yer alan kitabede “Vali Abdullah Sabri 1923-1342” metni 

                                                 
1 Prof. Dr. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000- M.S. 2012, Ankara, 2012. 

2 Prof. Dr. NurettinFidan , Öğrenme ve Öğretme, Pegem Akademi, 2012. 

3 Yrd. Doç. Dr Nevzat Topal, Anadolu Selçukluları devrinde Aksaray Şehri, Ankara, 2009, s.92. 

4İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Niğde Aksaray Tarihi, Cilt 1, s. 1325. 

5 Zekayi Erdal, M. Fırat Gül, Aksaray Dağarcığı (Vali Abdullah Sabri Bey’in Aksaray Notları), Aksaray, 2014, 

s.14. 

6 Zekayi Erdal, M. Fırat Gül, Aksaray Dağarcığı, s.16. 
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yer almaktadır. Bu kitabelerde yer alan hicri 1342 yılı miladi 1923 tarihine karşılık gelmektedir. 

Hicri takvimin miladi takvime dönüşüm kuralları dikkate alındığında okulun 1923 yılı 

içerisinde Ağustos ayı veya sonraki bir tarihte tamamlanarak kitabelerin yerleştirildiği kuvvetle 

muhtemeldir.7  

 

Vilayet Gazetesinde yer alan habere göre orta mektep binası yüz küsur bin liraya 

yaptırılmıştır.8 

Orta mektep olarak yapılan bina 1958 yılından itibaren lise olarak hizmet vermeye 

devam etmiştir. 1970 yılında ortaokul sınıfları lise bünyesinde ayrılarak Kılıçaslan 

Ortaokulu’na taşınmıştır. 

                                                 
7 http://www.i-takvim.com/takvimler/hicri_takvim.php (et. 29.11.2016). 

8 Aksaray Vilayet Gazetesi, 13 Nisan 1933, s.4. 

http://www.i-takvim.com/takvimler/hicri_takvim.php
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( Cumhuriyet Mektebi ) 

 

Vilayet Gazetesinde yer alan orta mektep binasının resmi, Cumhuriyet Mektebi olarak 

belirtilmiştir.9 

 

                                                 
9 Aksaray Vilayet Gazetesi, 15 İkinci Kanun 1930, s.3. 
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 23 Nisan 1928 tarihli Vilayet Gazetesinde Aksaray Orta mektebi milletin öksüz ve 

yetim çocuklarının sığınacağı bir yuva olarak belirtilmiştir.  

Aksaray Lisesi arşivinde yer alan orta mekteplerde askeri hazırlık dersi kayıtlarına göre 

1930-1931 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler incelendiğinde Anadolu’nun farklı 

illerinden birçok öğrenciye rastlanmaktadır. 

( Nuri oğlu Sofu TUĞRUL Silifke Budaklı Mah. No:3 Silifke 1341 Aksaray Ortaokulu -120- Silifke ) 

 

 
( M. Sayit oğlu Bayram GÜNER - Maraş) 

 

 Buradan da anlaşılacağı gibi Aksaray Ortamektep’i sadece Aksaray şehri ve çevresine 

değil, ülke geneline hitap eden önemli bir eğitim kurumudur. Ayrıca o dönemde Aksaray 

şehrine yerleştirilen mübadil ailelerin çocukları da orta mektep kayıtlarında yer almaktadır. 

 

( Osman oğlu Mustafa ÖZTEKİN- Aksaray Sağlıkköyü -1919 Bulgaristan ) 

 

 
(Muhammed Ali oğlu Halil KOCABALTA Aksaray Sağlıkköyü 1919 Bulgaristan) 

 

Askeri hazırlık dersi kayıtlarında o dönemde Aksaray’da yaşayan gayri müslim 

vatandaşlarımızın da Aksaray Orta mektebinde eğitim gördüğü tespit edilmiştir. Bu öğrenciler 

o dönemde Aksaray’da yaşayan Ermeni ailelerin çocuklarıdır. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 49 - 

 

 
(Ohannis oğlu Nazar BUDAK - Muhsinçelebi Mah.- Aksaray 1926) 

 

 

( Milnan kızı Şaki KAZANCIYAN- Muhsinçelebi Mah. – Aksaray 1928 ) 

Bina Üzerinde Yer Alan Kitabeler 

 Binanın cepheleri üzerinde sekiz adet kitabe bulunmaktadır. Arapça ve Osmanlıca 

Türkçesi ile yazılmış olan kitabeler kabartma veya oyma teknikleri ile yapılmışlardır. 

1.Kitabe: Kitabe binanın batı cephesindeki giriş kapısının üzerinde yer almaktadır. 

 

Kitabe üzerinde “Didim tarih- i cevherdar Sabri Hakka minnetle yapıldı Aksaray şehrine idadi 

metanetle 1342”  metni yer almaktadır. 

2. Kitabe: Doğu cephesinde, 1. kat balkon giriş kapısının üzerinde yer almaktadır. 

 

Kitabe üzerinde “Vali Abdullah Sabri 1923-1342” metni yer almaktadır. 

3. Kitabe: Binanın doğu cephesinin kuzey kanadında 1. katın orta penceresinin üstündedir. 
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Kitabe üzerinde “Maşallah”  metni yer almaktadır. 

4. Kitabe: Binanın doğu cephesinin güney kanadında 1. katın orta penceresinin üstündedir. 

 

Kitabe üzerinde “Tebareke Allah”  metni yer almaktadır. 

5. Kitabe: Binanın güneybatı cephesinde 1. katın orta penceresinin üstündedir. 

 

Kitabe üzerinde «Minnetallah»  metni yer almaktadır. 

6.-7.-8. Kitabeler: Kitabeler aynı metni içermektedir. Tek satırdan ibarettirler. İki tanesi batı 

cephenin kuzey ve güney kanadında 1. kat orta pencere üzerinde, diğer kitabe de kuzeydoğu 

cephede 1. katın ortadaki pencerelerinin üzerinde yer almaktadırlar. 

 

 Kitabeler üzerinde “La İlahe İllallah Muhammed Resul Allah” metni yer almaktadır. 

Okulumuzun İlk İdarecileri 

1. Müdür 1921 yılı ilk mektep müdürü Hamdi Bey 

2. Müdür Sacit Necati Bey 

3. Müdür Sadullah Ali Bey 

4. Müdür Sapancalı Hüsnü Bey 
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5. Müdür Konyalı Arif Bey10 

Müdür Sapancalı Hüsnü Bey 

Hüsnü Bey Aksaray Orta mektep Müdürlüğü görevine 19 Ekim 192611 tarihli bir haber yer 

almaktadır. Sapancalı Hüsnü Bey farklı bir idarecilik profili çizerek okul öğrencileri 

öğretmenleri ve velilerin katılımı ile Hasan Dağına ilmi bir gezi düzenlemiştir. Bu gezi 7-16 

Haziran 192812 tarihleri arasında 11 gün sürmüştür. Sapancalı Hüsnü Bey teorik bilgiden ziyade 

pratik bilgiye önem verdiğini bu şekilde göstermiştir. 

 
(Aksaray Ortamektep Öğretmen ve Öğrencilerinden Bir Grup Hasan Dağı Zirvesi 1928) 

 

Bu seyahate ait teferruat, Aksaray ve çevresine ait tarihî, coğrafî bilgilerin de eklenmesiyle 

Hasan Dağı’nda İlmî Cevelan adıyla Ağustos 1928 tarihinde Hüsnü Bey tarafından kitap haline 

dönüştürülerek matbu Osmanlıca olarak bastırılmıştır. 

AKSARAY LİSESİNDEN MEZUN OLAN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 

Aksaray Lisesinden Mezun Olan Bilim İnsanları 

Prof. Dr. Faruk Zeki PEREK 

Prof. Dr. Kemal Tahir GÜRSOY 

Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU 

Prof. Dr. Ahmet ÇAKMAK 

Prof. Dr. Murat ALTIN 

                                                 
10 Mektupçu Hilmi, Aksaray Vilayet Gazetesi, S.45, Aksaray Vilayet Matbaası, 1931.   

11 Nevzat Topal, Hasan Dağı’nda İlmi Cevelan, s. 

12 Muallim Sapancalı Hüsnü// Hazırlayan Dr. Nevzat TOPAL Hasan Dağı’nda İlmi Cevelan, Konya, 2009,  s.11. 

Prof. Dr. Nazif ANIL 

Prof. DR. Halil BAŞ 

Prof. Dr. Mehmet DİLMAÇ 

Prof. Dr. Tahir ŞİŞMAN 

Prof. Dr. Sadi ARAL 
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Murat SUKUTİ 

Fikret OTYAM 
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Muzaffer BUYRUKÇU 

Sadi ULUIRMAK 

Em. Kıd.Alb.Asaf GÜVEN 

Aksaray Lisesinden Mezun Olan Milletvekilleri Ve Senatörler 

İzzet GENER (Senatör) 

Sadi SOMUNCUOĞLU 

Mehmet ALTINSOY 

Mustafa Vehbi ÇORAKÇI 

Ali Rıza ARIBAŞ 

Rıfat GÜRSOY 

Hadi ARIBAŞ 

Süreyya DELLALOĞLU 

M. Yaşar ÖZEY 

Cavit KAVURMACIOĞLU 

Ahmet Nuri KADIOĞLU 

Bayram Ali Naci GÜRÜN 

 Oğuz Demir TÜZÜN 

Yaşar ARIBAŞ 

Mustafa Sabri GÜVENÇ 

Hüseyin Avni KAVURMACIOĞLU 

 Abdullah Emre İLERİ (Senatör) 

Raşit DALDAL 

 Arif TOPRAK 

 Mahmut ÖZTÜRK 

 İsmet GÜR 

Nevzat KÖSE 

Kürşat ESER 

Cengiz AYDOĞDU 

Mustafa (SATILMIŞ) SERDENGEÇTİ 

Koray AYDIN 

Sonuç 

 Günümüzde Aksaray Lisesi olarak kullanılan tarihi bina Cumhuriyet Döneminin 

Aksaray’daki ilk mimari eserlerinden bir tanesidir. Açılışın idadi olarak tasarlanmasına rağmen 

ilkokul, ortaokul ve lise olarak hizmet vermiştir. Aksaray’ın köklü bir eğitim kurumudur. 

Aksaray Lisesi gerek Aksaray halkına gerekse Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen 

öğrencilere eğitim vermiştir. Aksaray şehrindeki meskûn olan gayri müslim ailelerin çocukları 

ve Aksaray şehrine yerleştirilen mübadil ailelerin çocuklarına eğitim vermiştir. Çalışmamızda 

Aksaray Lisesinin mevcut arşiv kaynakları doğrultusunda tarihsel gelişimi ve okulun ilk 
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idarecileri ile okuldan mezun olarak gerek akademik dünyada gerekse Türk siyasi hayatında 

önemli yer edinmiş şahsiyetleri araştırılmıştır. 
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AKSARAY İLİNİN TANITIMINDA YÖRESEL YEMEKLERİN 

KULLANILAMAMASI SORUNU ve MUHTELİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Aysu ALTAŞ1 

ÖZET 

Aksaray, Orta Anadolu’da yer alan bir kavşak noktası olmasının yanı sıra; tarihi, doğal ve 

kültürel değerleri ile de pek çok turizm çeşidi için elverişli bir ildir. İl, Kapadokya’ya açılan 

kapı olması sebebiyle her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır ancak il, söz konusu turistlere 

yöresel mutfak değerlerini tanıtma konusunda yeterli başarıyı sağlayamamaktadır. Oysaki 

yemek kültürünün canlandırılıp turizme yöneltilmesi ve ön plana çıkartılması, ilde 

oluşturulacak alternatif turizm çalışmalarına, il kaynaklarının sürdürülebilirliğine ve ilin sahip 

olduğu çekiciliklere katkı sağlayacaktır. 

 

Patentli yöresel yemeklere ya da coğrafi işaretlere sahip illerin hem turist varışları konusunda 

hem de turist gelirleri konusunda diğer illere kıyasla daha fazla pay elde ettiği bilinmektedir. 

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Patent Bürosu tarafından 2008 yılında yapılan bir araştırma 

sonucunda, 81 ili kapsayan “Türkiye Lezzet Haritası” çıkartılmış ve Türkiye’de, 2 bin 205 çeşit 

yöresel yiyecek ve içecek bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bu haritaya göre bölgeler arasında 

İç Anadolu, 455 çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle ilk sırada yer almaktadır. Bilindiği üzere 

Aksaray; Nevşehir, Niğde, Konya, Ankara ve Kırşehir illeriyle komşu durumdadır. Yozgat, 

Kayseri ve Kırıkkale illerine de yakın mesafededir. Tüm bu illere olan yakınlık mutfak 

kültürleri arasında bir etkileşimi kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla söz konusu 455 çeşit yöresel 

yemeğin hangilerinin gerçekten Aksaray’a ait olduğunu tespit etmek oldukça güç olmakla 

birlikte, orijinalliğinden şüphe edilmeyen yiyecek-içeceklerin ivedilikle coğrafi işaretlerinin 

alınması ve il tanıtımında kullanılması gerekmektedir. Yöresel yemeklerin yiyecek 

işletmelerine ait mönülerdeki diğer yemeklere oranla daha çok tercih edildiğinin yapılan 

araştırmalarla ispatlandığı unutulmamalıdır. Aksaray ilinin tanıtımında yöresel yemeklerin 

kullanılamaması sorunu ile ilgili olan bu araştırma teorik bir çalışma olup, literatür taraması ile 

elde edilen veriler derlenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda konuyla ilgili 

yapılabilecekler, çözüm önerileri şeklinde verilmiştir. Çalışmanın, konunun muhataplarına yol 

gösterici olması ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Yöresel Yemek, Tanıtım, Sorunlar 

 

THE PROBLEM OF NOT USING LOCAL DISHES IN INTRODUCING THE 

PROVINCE OF AKSARAY and DIFFERENT SOLUTION SUGGESTIONS 

 

ABSTRACT 

Being located in Central Anatolia; Aksaray is not only an intersection point, but also a 

convenient province for a number of tourism types with its historical, natural and cultural 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi, ahatipoglu@aksaray.edu.tr. 
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values. Even though the province welcomes many visitors every year as it has a door opening 

to Cappadocia; it remains incapable in introducing its local dish values to tourists in question. 

On the other hand, boosting the food culture and directing it toward tourism will contribute to 

alternative tourism studies to be conducted in the province, as well as the sustainability of 

provincial resources and attractions of the province. 

 

It is known that provinces with patented local dishes or geographical indications obtain a higher 

share in terms of both tourist arrivals and tourist revenues, compared to other provinces. As a 

result of a study that was conducted by Ankara Chamber of Commerce and Ankara Patent 

Office in 2008; a “Turkish Taste Map” comprising 81 provinces was developed and it was 

concluded that there were 2 thousand 205 types of local food-drink in Turkey. According to 

this map; Central Anatolia is placed on the top among all regions due to its 455 types of food-

drink. As is known, Aksaray neighbors the provinces of Nevşehir, Niğde, Konya, Ankara and 

Kırşehir. It is also close to the provinces of Yozgat, Kayseri and Kırıkkale. This closeness to 

all these provinces has inevitably created an interaction between cuisine cultures. Thus, it is 

very difficult to determine which of these 455 types of local food actually belong to Aksaray 

and it is immediately required to have the geographical indications of original food-drink and 

use them in introducing the province. It should not be forgotten that local dishes are preferred 

more than other dishes in the menus of restaurants, which has been proven by researches. This 

theoretical study was conducted for the purpose of determining the problem of not using local 

dishes in introducing the province of Aksaray by compiling the data that were obtained as a 

result of a literature review. At the end of the study, relevant solutions were given as solution 

suggestions. The study is expected to guide the addressee and contribute to literature.  

 

Keywords: Aksaray, Local Dishes, Advertisement, Problems. 

 

 

GİRİŞ 

Mutfak, Arapça “Matbah” kelimesinden Türkçeye geçmiştir ve yemek pişirilen yer, aş damı 

anlamına geldiği gibi; yiyecek kültürünün tamamı anlamına da gelmektedir2. “Yiyecek 

kültürünün tamamı” denildiğinde ise, yiyecek-içeceklerde kullanılan araç ve gereçler, yemek 

pişirme sanatının püf noktaları ve yemek törenleri anlaşılmaktadır3. 

 

Dünyada ün yapmış mutfakların kendine has özelliklerine bakıldığında üç temel kavramın 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlar; yemek yeme ve sunma usullerinin diğer kültürlerce 

biliniyor ve uygulanıyor olması yani “Tanınmışlık”, yemekleri üretme ve servis etme 

usullerinin tamamen mutfağa ait olması yani “Özgünlük” ve mutfak kapsamında üretilen 

                                                 
2 Türk Dil Kurumu, 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.561cba6f7da5f5.93987392, (e.t. 

13.10.2015). 
3 Kılıçaslan, Nazife, Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Mutfak Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara 2006, 

s. 53. 
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yemeklerin bolluğu yani “Çeşitlilik”tir4. Türk Mutfağı da bu kavramların hepsini bünyesinde 

bulunduran bir mutfaktır. 

 

Pek çok kaynak dünyanın en zengin ilk üç mutfağı arasında Türk Mutfağını da saymaktadır. 

Örneğin, Belge5 söz konusu sıralamayı Osmanlı, Çin ve Fransız mutfakları olarak yapmaktadır. 

Türk Mutfağını ilk üçe taşıyan çeşit zenginliğinin, Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu 

ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan 

etkileşim ve nihayet Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında keşfedilen yeni 

tatlar sayesinde geliştiği bilinmektedir. Bu bağlamda Türk Mutfağı genellikle, “Türkiye’de 

yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler-içecekler, bunların hazırlanması, 

pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı 

ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar” şeklinde tanımlanmaktadır6. Tanım 

sadece günümüz Türkiye’sinde yaşayan insanları kapsayacak şekilde yapılmış olsa da; Türk 

Mutfağının kökenleri daha eskiye dayanmakta ve temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi 

Osmanlı başkentleri ve büyük kentlerinde saray, köşk ve konaklarda doğmuş olan Saray 

Mutfağı, diğeri ise Yöresel Türk Mutfağıdır7 ve her iki mutfağın da kendine has çok farklı 

özellikleri bulunmaktadır. 

 

Son yıllarda mutfak kültürü ve yerel mutfakların korunması ile ilgili gerek ulusal gerekse 

uluslararası proje ve uygulamaların hızla arttığı görülmektedir. Mutfak kültürünü koruma fikri 

doğrultusunda hazırlanan ve ikiye ayrılan Türk Mutfağının “Yöresel Mutfak” kısmını kapsayan 

bu çalışmayla; Aksaray’ın yöresel mutfak kültürü hakkında bir araştırma yapılmıştır. 

 

Yöresel Mutfak Kavramı ve Aksaray 

Yöresel yemekler, kırsalda ya da şehir merkezlerinde gelenek haline gelmiş, özel günlerde daha 

çok tüketilen, genellikle bir olay sonucunda kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer 

yemeklerden üstün tutulan yiyeceklerdir8. Yöresel yemek çeşitliliğinin temelinde coğrafi 

konum, üretim biçimleri, tarihsel gelişim, ekonomik ve kültürel ilişkiler, inanç yapıları ve etnik 

durum gibi faktörler yer almaktadır. Aynı şekilde bu yemekler sayesinde yörenin gelenek, 

görenek ve alışkanlıklarını, kendine özgü yemek hazırlama şekillerini de anlamak mümkün 

olmaktadır. 

 

Anadolu halklarının tarım ve hayvancılık konusundaki asırlık birikimi, geleneksel mutfağın 

özünü teşkil etmektedir. Anadolu’da birçok kültürün bir arada bulunması sonucunda meydana 

gelen kültürel etkileşimler yöresel mutfakların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla 

                                                 
4 Aktaş, Ahmet-Özdemir, Bahattin, Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara 2005. 
5 Belge, Murat, Tarih Boyunca Yemek Kültürü, İletişim Yayınları, İstanbul 2001. 
6 Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12761/geleneksel-turk-mutfagi.html, (e,t. 13.10.2015). 

 

7 Güler, Sibel, “Türk Mutfağının Değişim Nedenleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”. I. Ulusal Gastronomi 

Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, 4-5 Mayıs 2007 Antalya. 
8 Hatipoğlu, Aysu vd., “Yöresel Yemeklerin, Kırsal Turizm İşletmeleri Mönülerinde Kullanım Düzeyleri: Gelveri 

Örneği”, International Journal of Social and Economic Sciences, 3/1, (2013): 06-11. 
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Türk mutfağı içerisinde bölgesel farklılıklardan dolayı farklı yemek türlerini bulmak 

mümkündür. Özellikle yaşanılan bölgenin iklimi ve elde edilen tarımsal ürünler o bölgenin 

mutfak kültürünü ve çeşit zenginliğini şekillendirmektedir. Bu durum yöresel mutfak 

kavramının gelişmesini sağlamıştır9. 

 

Aksaray, Anadolu’nun ortasında, yaklaşık 1000 metre rakımlı geniş bir ovada kurulmuş, sekiz 

bin yıllık köklü bir geçmişe sahip, Neolitik dönemden bu yana insan yerleşimine sahne olmuş 

ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir ildir10. Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı 

bir sancak olan Aksaray, 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek 

Niğde’ye ilçe olarak bağlanmış, 1989 yılında yeniden vilayet olmuştur11. 

 

Dünyadaki bütün toplumlar kendilerine ait bir mutfak kültürüne ve beslenme biçimine sahiptir. 

Bu beslenme biçimleri ise içinde bulunulan kültürel, coğrafi, ekonomik, ekolojik yapıya ve 

tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin de uzun 

tarihsel geçmişleri nedeniyle çok zengin mutfak kültürleri vardır12. Söz konusu Aksaray ilinin 

yöresel mutfağı olduğunda da durum elbette aynıdır. Aksaray ili de zengin bir mutfak kültürüne 

sahiptir. Ancak söz konusu mutfak kültürü yerel halk tarafından bilinmemekte, 

uygulanmamakta, yeni nesillere aktarılamamakta ve Aksaray turizmini pazarlamada 

kullanılamamaktadır. Bu sorunsalın çeşitli sebepleri vardır. Bu çalışma ile mevcut durum analiz 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Aksaray ilinin tanıtımında yöresel yemeklerin kullanılamaması hususunda Aksaray’daki 

mevcut durumu analiz etmeye yönelik yapılan bu araştırma teorik bir çalışma olup, literatür 

taraması ile elde edilen veriler derlenerek hazırlanmıştır. 

 

Aksaray İlinin Tanıtımında Yöresel Yemeklerin Kullanılamamasının Nedenleri 

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi incelendiğinde, Tablo 1’de 

yer alan yemeklerin Aksaray’ın yöresel yemekleri olarak anıldığı görülmektedir. Tablo 1 

incelendiğinde Aksaray iline ait otuz adet yöresel yemeğin olduğu görülmektedir. Ancak söz 

konusu yemekler Aksaray ilinin tanıtımında kullanılamamaktadır. Oysaki yapılan araştırmalar 

yöresel yemeklerin yiyecek işletmelerine ait mönülerdeki diğer yemeklere oranla daha çok 

tercih edildiğini ve bir ilin tanıtımında son derece önemli olduklarını göstermektedir. 

 

                                                 
9 Cömert, Menekşe, “Turizm Pazarlamasında Yöresel Mutfakların Önemi ve Hatay Mutfağı Örneği”, Journal of 

Tourism and Gastronomy Studies, 2/1 (2014): 64-70. 

 

10 Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63606/genel-bilgiler.html, 

(e.t. 07.11.2016). 
11 Aksaray Kültür Envanteri-Merkez-Ağaçören-Eskil-Gülağaç-Ortaköy-Sarıyahşi, Aksaray Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 2010, s. 18. 
12 Serçeoğlu, Neslihan, “Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli 

Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2/4 (2014): 36-46. 
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Tablo 1: Aksaray’a Ait Yöresel Yemekler 

Adı Adı Adı 

Sıkma Papara Kuskus Pilavı 

Çörek Karıştırma Şerbetli Pide 

Mayalı Bamya Çorbası Soğanlama 

Erişte Ayva Dolması Arabaşı 

Aksaray Tava Pelte Katıklı Aş 

Yoğurt Çorbası Şepe Çiğleme 

Yufka Sac Böreği Çullama 

Dolaz Höşmerim Dolma Mantı 

Kalburabastı İncelek Kaygana 

Mantarlı Bulgur 

Pilavı 

Arpa Şehriyeli 

Pilav 

Sarığı Burma 

(Katmer) 

Kaynak: Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeki bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır. 

 

Bu bağlamda Aksaray ilinin tanıtımında yöresel yemeklerin kullanılamamasının nedenlerinin 

aşağıdaki maddeler ile alakalı olduğu düşünülmektedir. 

 Küreselleşme: Günümüzde, küreselleşmenin tüm dünyada meydana getirdiği kitle 

kültürü, küresel iradenin baskın gücüyle; toplumların yaşayış ve algılayış tarzlarını 

değişime uğratmış, insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. İnsanların 

aynılaşan eğlence anlayışları, giyim tarzları, yemek tercihleri, müzik zevkleri gibi çoğu 

davranışları, birörnekleşmiş toplumu meydana getirmiştir13. Söz konusu birörnekleşmiş 

toplum yapısında insanlar genellikle aynı tarz yemekleri yemeye başlamış ve giderek 

yöresel yemeklerden uzaklaşmışlardır. Bu durum Aksaray’da da farklı değildir. Dünya 

mutfağı olarak anılan mönülere sahip işletmelerde yenilen yemekler genellikle 

birbiriyle aynı içeriklere sahiptir ve müşteriler son yıllarda sürekli aynı tarz yemekleri 

tercih etmektedirler. 

 

 Eğitim: Bir neslin mirasını yeniden kendine mâl edemediği toplumlarda uygarlığın 

aniden öldüğü, uygarlığın ancak eğitimle yaşamaya devam edebileceği, mevcut bilgi ve 

tekniklerin yeni nesillere aktarılmayıp, her neslin her türlü kavramı yeniden keşfetmeye 

                                                 
13 Koz, Gül, Fatma, Osmanlı Mutfak Kültürünün Saray Müzelerde Sergilenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009, s. 8. 
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çalışması halinde toplumun gelişemeyeceği aşikârdır14. Söz konusu yöresel mutfaklara 

ait yiyecek-içecekler olduğunda da, toplumun büyük bir kısmının bu mirası kendine mâl 

edemediği görülmektedir. Özellikle Aksaray’da yetişen genç nesil, kendilerinden 

önceki kuşağın bildiği yöresel yemekleri bilmemektedir. Bu noktada Aksaray yemek 

kültürünün sonraki nesillere aktarılmasında bir takım problemler olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 Kadınların Çalışma Hayatına Atılması: Günümüzde yöresel yemekler, çalışan 

kadının mutfaktan ayrılması ve işten arta kalan zamanının darlığı nedeniyle unutulmaya 

başlamıştır. Bilindiği üzere yöresel yemekler, çoğunlukla yapılması uzun süren ve 

mutlaka bir ön hazırlık gerektiren yiyeceklerdir. Bu sebeple çalışan kadınların yöresel 

yemekleri pişirme sıklığı giderek azalmaktadır. Aksaray’da da çalışan kadın sayısının 

gün geçtikçe arttığı bilindiğinden, yöresel yemekler konusundaki genel tutumun 

Aksaray için de geçerli olduğu varsayılmaktadır. 

 

 Yerli Halkın Algısı: Genellikle yöre halklarının kendi mutfak kültürü hakkında 

yeterince bilgi sahibi olamadığı görülmektedir. Bu yüzden yerli halk, bölgesine gelen 

turistlere köklü ve çok yönlü mutfak kültürünü tanıtamamaktadır. Söz konusu Aksaray 

olduğundaysa, yerel halkın kendi yöresel yemeklerine karşı karamsar ve olumsuz bir 

tavır sergilediği, kendi mutfak kültürünü tanımadığı ve kendi mutfak kültürünün 

değerine inanmadığı gözlemlenmiştir. 

 

 Gelişen Teknoloji: Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte eskiden kış aylarında yaz 

ayları için ya da yaz aylarında kış ayları için hazırlanan yiyecek-içecekler 

hazırlanmamakta, marketlerden satın alınmaktadır. Örneğin, domates salçası, biber 

salçası, salamura yaprak, turşu çeşitleri, tarhana, yufka, mantı, erişte vb. ürünler artık 

evlerde yapılmamakta ve marketlerden hazır alınmaktadır. Bilindiği üzere son yıllarda 

gıda endüstrisinde pek çok gelişme yaşanmış, gıda maddelerinin her yerde ve her zaman 

bulunması sağlanmış, mutfak yaşamı daha da kolaylaşmış, kadınların iş hayatına 

girmesiyle birlikte hazır yiyeceklerin tüketimi de artmıştır. Çok fazla saklama ve 

depolama teknikleri gelişmiş ancak ürünün uzun süre saklanmasının sağlanabilmesi için 

yeni katkı maddeleri eklenmiş, bu durum ise insan sağlığını olumsuz etkilemeye 

başlamıştır15. Aksaray’da da gelişen teknoloji ile birlikte başta dondurulmuş gıdalar 

olmak üzere marketlerden temin edilecek ürünlerin satışı hızla artmış ve eskiden evlerde 

yapılan pek çok ürün artık marketlerden temin edilir hale gelmiştir. 

 Fast Food Yemekler: Müşteriye fazla düşünme zamanı bırakmayan, kısıtlı bir 

mönüyle, hızlı bir şekilde yiyecek-içecek hizmeti sunan fast food işletmelerine olan 

ilginin artması, Türkiye’de yöresel mutfaklara ait yiyecek ve içeceklerin giderek 

                                                 
14 Koz, Osmanlı Mutfak Kültürünün Saray Müzelerde Sergilenmesi, s. 9. 

15 Un, Hayrettin, Turizmin Çeşitlendirilmesi Açısından Geleneksel Türk Mutfağının Değerlendirilmesi, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 2009, s. 29-30. 
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unutulmasına, yeni nesiller tarafından tanınmamasına, yiyecek-içecek işletmelerinin 

mönülerinde daha az yer bulmasına sebep olmaktadır. Türk kültüründe de, -diğer pek 

çok toplumda olduğu gibi- ev ya da ev dışında yemek yeme, sosyal yaşamın önemli bir 

parçasıdır. Özellikle son yıllarda yaşam biçiminde, gelirde ve tüketim 

alışkanlıklarındaki değişimler, ülke vatandaşlarını evleri dışında yemek yemeye, hızlı 

yaşam biçimiyse; bireyleri kısa sürede hazırlanan yemeklere yöneltmiştir16. Söz konusu 

değişiklikler fast food restoranlarının sayısının artmasına sebep olmuştur. Aksaray’da 

da tüm Türkiye’de olduğu gibi fast food restoranların sayısı oldukça fazladır ve halk 

tarafından oldukça fazla rağbet görmektedir. 

 

 Yöresel Yemeklerin Orijinalliği Sorunu: Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara 

Patent Bürosu tarafından 2008 yılında yapılan bir araştırma sonucunda, 81 ili kapsayan 

“Türkiye Lezzet Haritası” çıkartılmış ve Türkiye’de, 2 bin 205 çeşit yöresel yiyecek ve 

içecek bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bu haritaya göre bölgeler arasında İç Anadolu, 

455 çeşit yiyecek ve içecek çeşidiyle ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi 425 çeşit ile 

Doğu Anadolu, 398 çeşit ile Güneydoğu Anadolu ve 397 çeşit ile Karadeniz Bölgesi 

takip etmektedir. Akdeniz ve Marmara Bölgesi 184 çeşite sahipken, Ege Bölgesi ise 162 

çeşit yiyecek ve içecek ile son sırada yer almaktadır17. Ankara Ticaret Odası ve Ankara 

Patent Bürosu’nun araştırmalarına ait veriler baz alındığında, İç Anadolu Bölgesinde 

bulunan 455 çeşit yiyecek ve içeceğin kaç tanesinin gerçekten Aksaray iline ait olduğu 

sorunsalıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Aksaray’ın bulunduğu konum, il olmadığı 

süreler içerisinde bağlı bulunduğu illerle ve komşu illerle olan etkileşim, başka illerden 

kız alma gibi sebepler Aksaray’daki yemek çeşitliliğini arttırmış ancak yemeklerin 

orijinalliği sorununu doğurmuştur. 

 

 Tanıtım Çalışmalarının Yetersizliği: Tanıtım, dış çevrede olumlu bir imaj yaratma 

amacıyla çeşitli iletişim tekniklerinden yararlanarak açık, sürekli ve yoğun şekilde 

yürütülen varsa yanlış düşünce ve ön yargıları ortadan kaldırmak, bütün bunların 

sonucunda da ekonomik kazanç sağlamak amacıyla reklâm, halkla ilişkiler, propaganda 

ve enformasyon gibi yöntemler kullanarak, hedef kitlelere yönelik aydınlatıcı faaliyetler 

olarak tanımlanmaktadır18. Turizmde tanıtma ise, gerek yurt içinde ve gerekse yurt 

dışında insanların ilgilerini bir ülkenin, bölgenin veya turistik bir istasyonun mal ve 

hizmetleri üzerine çekmek için bilgi vermek, eğitmek, telkinde bulunmak, bir imaj 

yaratmak suretiyle turistik mal ve hizmetlerin satın alınmasını kolaylaştıran sosyal, 

psikolojik, kültürel ve ekonomik bir çıkara yönelik etkinlik, araç ve teknikleri içeren bir 

iletişim olayıdır19. Söz konusu Aksaray ili ve Aksaray’ın yöresel mutfağı olduğunda da 

tanıtım çalışmalarının yetersiz olduğu görülmektedir. 

                                                 
16 Altaş, Aysu-Batman, Orhan, Osmanlı Saray Mutfağının Gastronomi Turizmi Çerçevesinde İncelenmesi, Lap 

Lambert -Academic Publishing, Almanya 2016, s. 2. 
17 Ankara Ticaret Odası, http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=1475&l=1, (e.t. 22.09.2015). 

  

18 Ünüvar, Şafak-Şimşek, Sedat, “Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım Filmlerinde Kültürel İmge 

Kullanımı”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2012): 305-330. 
19 Karapınar, Murat, Kuzeydoğu Anadolu Turizm Destinasyonu Tanıtım Markalaşma Araştırması 2013, s. 4. 
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 Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Mönülerinde Yöresel Yemeklerin Yer Almayışı: 

Bilindiği üzere yöresel yemeklerin yapılması uzmanlık gerektirmektedir. Yapımı çok 

zahmetli ve zaman alan yöresel yemek sunumu, işletmeler için çok riskli olarak 

değerlendirilmektedir. Aslan ve diğerleri20 yaptıkları bir çalışmada yöresel yemeklerin 

işletmeler açısından önemli bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmediği ve işletmelerin 

yöresel yemeği maliyetli olması nedeniyle orijinaline uygun hazırlamadıkları 

sonuçlarını elde etmişlerdir. Öte yandan yiyecek işletmelerinin çoğu, mönülerinde 

geleneksel yemek olarak belli başlı birkaç yemeği bulundurmaktadır ancak yörelerin 

sunulmayan daha birçok yemek çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde olduğu 

gibi Aksaray’da da sadece yöresel yemek sunan işletme sayısı oldukça yetersizdir. 

Oysaki yöresel yemek sunan işletmeler, diğer işletmelere kıyasla daha çok tercih 

edilmektedir. 

 

 Coğrafi İşaret Almış Yiyecek-İçecek Bulunmaması: Coğrafi işaret, belirgin bir 

niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge 

veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir21. Türk Patent Enstitüsü’nün 

resmi verileri incelendiğinde Türkiye’de 191 adet Tescilli Coğrafi İşarete sahip ürün, 

284 adet de başvuru aşamasında olan ürün olduğu görülmektedir. Ancak bu ürünlerin 

arasında Aksaray iline ait ne coğrafi işaret almış ne da başvuru aşamasında olan 

herhangi bir ürünün bulunmadığı dikkati çekmektedir. Bilindiği üzere coğrafi 

işaretleme yerel ürünleri tescilleyerek taklitlerine karşı yasal olarak korumaktadır ve 

yöresel ürünler, kaliteye önem veren tüketiciler tarafından coğrafi işaret amblemleri ile 

tanınmaktadır. Öte yandan bazı turistler coğrafi işaretli bir ürünü yerinde 

deneyimleyebilmek için mesafeyi önemsemeden seyahatler etmektedirler. 

 

 Aksaray Mutfağına Ait Envanterin ve Yemek Kitabının Bulunmaması: Tablo 1’de 

yer alan otuz yemeğin dışında Aksaray’a ait daha pek çok yöresel yemek bulunduğu 

düşünülmektedir. Ancak Aksaray’ın yöresel yemeklerini ortaya dökmek adına yapılmış 

bir envanter çalışması ya da Aksaray yöresel yemeklerinin standart reçeteleri ile birlikte 

yapılışlarını da anlatan bir yemek kitabı bulunmamaktadır. Bu durum Aksaray 

yemeklerinin nesilden nesile aktarılamamasına sebep olmaktadır. 

 

 Diğer Sorunlar: Aksaray’ın yöresel yemeklerinin Aksaray’ın tanıtımında 

kullanılabilmesi adına çözüme kavuşturulması gereken diğer sorunlar ise şunlardır: 

o Aksaray’ın sahip olduğu şarap üretim potansiyelinin 

değerlendirilememesi: Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde mübadele zamanından 

                                                 
20 Aslan, Zeynep vd., “Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği”, Journal of 

Tourism and Gastronomy Studies, 2/4 (2014): 3-13. 
21 Türk Patent Enstitüsü, http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/geographicalRegisteredList/, (e.t. 

14.10.2015). 
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kalma asmalar bulunmaktadır. Bu asmalarda yetişen üzümlerden yapılan yöresel 

şaraplar, il tanıtım faaliyetinde kullanılmamaktadır. 

o Aksaray’a gelen misafirlerin geceleme sürelerinin kısa olması: Aksaray 

Kapadokya’ya açılan kapı olması ve Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi önemli 

turistik cazibe merkezlerini bünyesinde bulundurması açısından önemlidir. 

Ancak, Kapadokya turuna katılan turistler ya gecelemeyi Aksaray yerine 

Nevşehir’de yapmakta ya da Aksaray’da geceleme yapsalar dahi 1 geceden fazla 

kalmamaktadırlar. Dolayısıyla kalış süresi kısa olan turist, yöresel yemek 

yemeye ya da yöresel yemeği talep etmeye fırsat bulamamaktadır. 

o Aksaray’a ait yiyecek-içecek ile ilgili istatistiki bilgilerin bulunmaması: 

Aksaray’ın yiyecek-içecek konusunda ne durumda olduğunu analiz ederek, 

tanıtımda kullanılması için çalışmalar yapılmak istendiğinde, Aksaray iline ait 

yiyecek-içeceklerle ilgili istatistiklerin olmadığı görülmektedir. Örneğin, 

Aksaray’da bulunan restoranların, kafelerin, pastanelerin, gıda üreten 

fabrikaların sayıları, kapasiteleri, sınıfları ve adresleri gibi bilgilere 

ulaşılamamaktadır. Bu durum Aksaray üzerine çalışmalar yapmayı 

zorlaştırmaktadır. 

o Şehir tanıtımında lokomotif olacak bir marka yemek bulunmaması: Nasıl 

ki Kayseri denildiğinde mantı ve pastırma akıllara geliyorsa; Aksaray 

denildiğinde de akla gelecek, şehri temsil edecek bir lokomotif yiyecek ya da 

içecek bulunmamaktadır. Böyle bir yiyeceğin bulunmayışı tanıtımı da oldukça 

zorlaştırmaktadır. 

o Şehirde başta aşçılar olmak üzere hiçbir mesleki birlik yapılanması 

bulunmaması: Aksaray’da başta aşçılar olmak üzere, turizm sektöründe 

çalışanların buluşabileceği ve ortak akıl yoluyla şehrin tanıtımı için 

çalışabilecekleri bir mesleki örgütlenme bulunmamaktadır. Bu durum şehirde 

çalışan personelin birbirini tanıyamamasına, birlikte çalışmalar yürütememesine 

yani bilgiyi paylaşamamasına sebep olmaktadır. 

 

ÖNERİLER 

 Yöresel yemekler kadınların istihdamını attırıcı bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda yöresel 

yemeklerin kadınlar tarafından pişirilmesi, kadınların hem ekonomik gücünü 

arttıracaktır hem de turizm sektörü için olumlu katkı sağlayacaktır. 

 Marzella22 turistlerin %70’inin gittikleri yerlere ait olan yöresel/bölgesel yiyecekleri ve 

şarapları, aile ve arkadaşlarıyla paylaşmak üzere, kendi yaşadıkları yerlere götürdüğüne 

vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Aksaray’daki yöresel ürünlerin turistlerin evlerine 

götürüp tüketebilecekleri, yakınlarına hediye edebilecekleri şekilde hediyelik olarak 

hazırlanmasına dikkat edilmelidir. 

 Aksaray’ın turizm potansiyelinden hak ettiği payı alabilmesi için önemli bir gezi durağı 

haline getirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda gastronomi durakları 

belirlenmelidir. 

                                                 
22 Marzella, Dennis, “Culinary Tourism: Does Your Destination Have Potential?”, Travel Marketing Decisions.  

9/2, (2008): 2-4. 
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 Bir yöreye özgü yemeklerin, özellikle de düzenli yapılan etkinliklerle tanıtıldığında 

binlerce kişiyi o bölgeye çekebildiği unutulmamalı23, bu bağlamda Aksaray’ın yöresel 

yemekleriyle ilgili etkinliklere özellikle bir lezzet festivaline ev sahipliği yapması teşvik 

edilmedir. 

 Yöresel yemekler turistler açısından merak uyandırıcı olduğundan, bazı işletmeler 

turistlere, merak ettikleri yemeklerin yapımını uygulatarak anlatan, turizm açısından da 

oldukça önemli olan yemek kursları ve gurme turları düzenlemektedir. Böylece 

turistlerin eğlenerek yöresel yemeğin yapımını öğrenmeleri sağlanmaktadır24. Söz 

konusu kurs ve turların Aksaray’da da düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

 Sahip olunan yiyecek-içecek kültürünün tüm turizm çeşitleriyle ilişkilendirilebilir 

olduğu ve destinasyon çekiciliğini arttırıcı bir kültürel tanıtım aracı olarak 

kullanılmasının mümkün olduğu unutulmamalı ve bu farkındalık yaratılmalıdır. 

 Aksaray’da coğrafi işaret alabilecek yiyecek ya da içecek maddelerinin belirlenerek 

gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir. 

 Aksaray’da yöresel yemek sunan işletmelerin sayısının ivedilikle arttırılması 

gerekmektedir. 

 Aksaray’daki tüm aşçıları, pastacıları, kafe ve restoran sahiplerini bir araya getirecek 

bir dernek kurulması sağlanmalıdır. 

 Aksaray’da turistlerin yöresel ürünleri satın alabileceği küçük mağazalar açılmalıdır. 

 Aksaray’da iki yıldır düzenlenmekte olan yemek yarışmasına ya ilave kategoriler 

eklenmeli ya da farklı yemek yarışmaları tertip edilmelidir. Böylelikle Aksaray’ın adını 

farklı platformlarda duyurmak mümkün olacaktır. 

 Aksaray yemekleri ile ilgili projeler geliştirilmelidir. Multidisipliner bir konu olduğu 

için farklı branştaki kişilerle ortak çalışmalar yürütülmelidir. 

 Aksaray ilinin gerek ulusal gerekse de uluslararası platformlarda yoğun bir şekilde 

tanıtımının yapılması sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
23 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi Raporu 2015, 

http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf, (e.t. 14.10.2015). 
24 Aslan, “Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü”, s. 7. 
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AKSARAYLI HASAN RIZÂYÎ’NİN 

NAZM-I AHKÂM-I SÂL-İ TÜRKÂN ADLI ESERİ 

Aysun ÇELİK 

Özet 

1599 yılında Aksaray’da doğan ve çeşitli vesilelerle XVII. asır Osmanlı coğrafyasının 

pek çok şehrinde bulunan Hasan Rızâyî, tefekkürünün ve tecrübelerinin hâsılatını kaleme aldığı 

eserleriyle ortaya koymuş; velut bir âlim, arif, şair, nasir olarak varlık göstermiştir. 

Yirmiye yakın eserin sahibi olan Rızâyî’nin biyografik ve bibliyografik kaynaklarda adı 

zikredilmeyen ancak Melhame-i Cevrî’nin üç nüshasının baş tarafına yazılı olarak bulduğumuz 

Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân adlı manzumesi, dikkate değer bir eserdir. Bu çalışmada; mezkûr 

manzume tanıtılmış, Rızâyî’nin Osmanlı kültür ve edebiyatında önemli bir yeri bulunan Cevrî 

Çelebi’nin şemsiyye türündeki Melhame’si ile ilgisi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Hasan Rızâyî, Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân. 

 

Aksarayi Hasan Rezayi’s 

Work Called Nazm-i Ahkam-i Sal-i Turkan 

Abstract 

Hasan Rezayi, born in 1599 in Aksaray and went to several occasions in the 17th 

century, many cities of the Ottoman geography, the proceeds of contemplation and experience 

demonstrated by the works penned; a prolific scholar, sage, poet, has shown the presence.  

The Nazm-i Ahkam-i Sal-i Turkan, which we find in writing at the head of three copies 

of Melhame-i Cevri, which is not mentioned in the biographical and bibliographic sources of 

Rezayi, which is the owner of nearly twenty works, is a remarkable work. In this study; the 

poem has been introduced, and Rezayi’s interest in the Ottoman culture and literature has been 

assessed by Cevri Çelebi’s interest in the “şemsiyye” type Melhame. 

Key Words: Aksaray, Hasan Rezayi, Nazm-ı Ahkam-ı Sal-i Turkan. 

                                                 
 Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, aysuneren44@selcuk.edu.tr. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 68 - 

 

 

GİRİŞ 

17. ve 18. asır tezkirelerinde adı anılmayan ancak çok yönlü ve velut bir şahsiyet hü-

viyeti ile şiir, nesir, şerh, tercüme, tezkire, lügat vadisinde verdiği eserlerle karşımıza çıkan 

Hasan Rızâyî hakkında, yalnızca birkaç biyografik ve bibliyografik kaynakta1 mükerrer bazı 

bilgiler bulunmaktadır. Bununla birlikte tafsilatlı bilgiye daha ziyade şairin kendi eserlerinden 

bilhassa Tezkîre ve Mahmûdiyye’sinden ulaşılabilmektedir. 

H. 1007/M. 1599 senesinde Aksaray’da doğan “Hacı Efendi-zâde Seyyid Hasan Rızâyî 

İbni Abdurrahmân el-Aksarâyî” künyeli Hasan Rızâyî; danişmentlik, mülazımlık, müderrislik, 

kadılık gibi vazifeler yapmış, din/tarikat büyüklerini ziyaretler vesilesiyle de Anadolu ve 

çevresindeki pek çok şehirde bulunmuştur. En az 77 senelik2 ömrüne pek çok seyahat sığdıran 

Rızâyî, aldığı eğitimlerin ve şahsi gayretlerin ürünü olarak da telif, tercüme 20’ye yakın eser 

kaleme almıştır. Bunlar;   

1. Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân  

2. Kân-ı Ma‘ânî (Kitâb-ı Tuhfe-i Rızâyî) (1053/1643-1644) 

3. Tuhfetü'l-Kudât (1053/1643-1644) 

4. Miftâhü’s-Sa‘âde (1054/1644-1645) 

5. Nüzhetü'l-Ebrâr Min Ehli’l-Esrâr (1056/1646) 

6. El-Mahmûdiyye Fî Menâkıb-ı Ricâli'l-Bilâd (1063/1652-1653) 

7. Kadılık Merkezine Dair Bir Defter (1063/1652-1653) 

8. Tezkiretü's-Sâlikîn Ve Risâletü'n-Nâdimîn(1067/1656) 

9. Dîvânçe-i Rızâyî (1070/1659-1660) 

10. Tuhfetü'l-Menâzil Ve Tuhfetü’l-Huffâz (1075/1664-1665) 

11. Hac Konulu Manzume (1077/1666) 

12. Şerh-i Tecelliyât-ı Azîz Mahmûd Hudâyî  

                                                 
1 “Hasan Rızâyî Efendi. Hasan Rızâyî bin ‘Abdu’r-rahmân meşâyıh-ı Halvetiyyeden ‘âlim ve tabî‘at-ı şi‘riyyeye 

mâlik bir zât olup Konya vilâyetindeki Aksarâydandır. 1080 târîhinde Gülistânı nazmen tercüme itmişdür ki bir 

nüshası Rüstem Paşa Kütübhânesinde mevcûddur.” Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Mustafa Tatçı- 

Cemal Kurnaz,  Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, C. I, s. 62. 

2 Ölüm tarihi belli değildir, 1087/1676’dan sonra olması muhtemeldir. 77-78 yaşında iken hayatta olduğu 

bilinmektedir. Zira Arap şair Abdurrahman İmâdî eş-Şâmî’nin menâzil ve menâsik konulu eserini istinsah eden 

Rızâyî, burada 1087/1676 tarihini vermiştir. 
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13. Şerh-i Tecelliyât-ı Ehl-i Cennet Mehmed Efendi  

14. Hasbihâl-i Hükûmet-i Hod Der Baba-yı Atîk (1080/1669) 

15. Tuhfetü'l-Menâzil fi'l-Menâsik (istinsah 1087/1676-1677) 

16. Gülistân Şerhi (Cûy-ı Rahmet)  

17. Sad Kelime-i Alî  

18. Ma’rifetü Tarikati’l-Kâdiriyye  

19. Atvâr-ı Seb'a, Tevfîknâme, Tahkîkât  

Rızâyî’nin çok yönlülüğüne bir delil kabilinden karşımıza çıkan Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i 

Türkân adlı manzumesi, on iki hayvanlı Türk takvimindeki alametleri ve kehanetleri konu alan 

bir eserdir.  

4 nüshasını tespit ettiğimiz ve bunlardan 3 tanesini elde edebildiğimiz Nazm-ı Ahkâm-ı 

Sâl-i Türkân, üç nüshada da Melhame-i Cevrî’nin baş tarafındaki sayfalara kaydedilmiştir. 

Bu çalışmada; Melhame’nin 3 nüshasının Hasan Rızâyî ile ilgisi değerlendirilecek, on iki 

hayvanlı Türk takviminin bilinen iki manzum örneğinden biri olan Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân 

tanıtılarak, antik kültürün izleri edebî bir metin üzerinde incelenecektir.  

1. BÖLÜM: MELHAME VE 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ 

Doğa olaylarına anlam yüklemenin ve geleceği öğrenmek merakının ürünü olarak Kla-

sik Türk edebiyatında “şemsiyye” türü adı altında bazı eserler kaleme alınmıştır. Bunların 

başında Yazıcı Sâlih’in Şemsiyye’si ve Cevrî’nin Melhame’si gelmektedir. 

Ekseriyetle 12 bâb ve 25 fasıl ile oluşturulan melhamelerde3 belli bir yıldaki kıtlık-bol-

luk, ucuzluk-pahalılık, sulh-savaş, fitne/fesad, hayır-şer, hastalık-sağlık, kuraklık-sulaklık, 

doğal afetler4 gibi konular işlenmiştir. Bugün melhame tarzında bilinen bazı eserler şunlardır:5  

1. Yazıcı Selahaddin, Şemsiyye 

2. Yazıcıoğlu Ahmed Bican, Melhame 

3. Ebrî Hoca İbn Âdil, Melhame 

                                                 
3 Şeref Boyraz, konu ile ilgili tafsilatlı bir doktora tezi hazırlamıştır. Bk. Boyraz, Şeref, Türk Halk Biliminin Yazılı 

Kaynakları Olarak Melhemeler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000. 

4 Çelebioğlu, Amil, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB Yayınları, İstanbul 1976, s. 191. 

5 Boyraz, melhamelerin; Hz. Muhammed’ten rivayet edilenler, müneccimlerin yöntemlerine göre yazılanlar, 

Danyal Peygamber’e nisbet edilenler olmak üzere 3 kaynaktan beslendiğini belirtmiştir. Bk. Boyraz, Türk Halk 

Biliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler, s.16. 
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4. Cevrî, Melhame 

1. Yazıcı Selahaddin, Şemsiyye/Melhame 

Şemsiyye; Yazıcı Selahaddin tarafından 1408’de, başta Şeyh Hakî Ebu’l-Fazl Hubeyş 

bin İbrahim bin Muhammedü’t-Tiflisî’nin Melhame-i Dâniyâl ve Beyânü’n-Nücûm adlı Farsça 

eseri olmak üzere Beyânü’n-Nücûm ve Kitâbü’l- Cefr adlı eserlerden de faydalanarak yazdığı 

yaklaşık 5000 beyitlik bir mesnevidir. 

Şemsiyye; ilm-i nücûm ile ilgili olan ve şemsî yılın aylarına göre gerçekleşmesi beklenen 

tutulma, hâle, gökkuşağı, göktaşı (yıldız kayması), gök gürlemesi, deprem, dolu, yağmur6 gibi 

doğa olayları ve meteorolojik hadiselerin gelecekteki bazı hadiselerin alameti olarak yo-

rumlandığı bir eserdir. 

2. Yazıcıoğlu Ahmed Bican, Melhame 

Bu eser de; Yazıcı Selahaddin’in oğlu Ahmed Bican’ın babasının Şemsiyye’sini man-

zum-mensur karışık olarak7 yeniden yazması ile meydana getirilmiştir. 

3. Ebrî Hoca İbn Âdil, Melhame 

Hakkında bilgi bulunmayan Ebrî Hoca İbn Âdil tarafından, çeşitli eserlerdeki yıldızbi-

lim ile ilgili bilgilerin toplanıp Türkçeye çevrilmesiyle oluşturulmuş bir eserdir. 864/1459-

1460’da kaleme alınan bu mensur eser, 7 bölümden oluşmaktadır. Melhamelerde olan bazı 

bölümler olmadığı gibi, melhamede olmayan bazı bölümler de bu eserde bulunmaktadır.8 

4.  Cevrî, Melhâme 

17. asır şairlerinden İbrahim Cevri Çelebi ise Yazıcı Salih’in Şemsiyye’sinden mülhem 

ve muhtemelen aynı kaynaktan tercüme yoluyla faydalanarak9 Melhame’yi kaleme almıştır.  

1045/1635-1636’da mesnevi nazım şekliyle ve Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün vezni ile 

tamamlanan eser, yaklaşık 3700 beyittir.  

Melhame-i Cevrî’de, giriş kısmından sonra günlere ve aylara göre gelecekle ilgili ve-

rilen hükümler işlenmiştir. Zengin bir dinî ve kültürel içerikle oluşturulan eserde Süryani, 

                                                 
6 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 180. 

7 Boyraz, Türk Halk Biliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler, s.68. 

8 Boyraz, Türk Halk Biliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler, s.69. 

9 Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 180. 
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Acem, Arap, Yunan, Yahudi, Türk, Mısır, Rum gibi bazı kavimlerin inanç ve itikatlarına da 

referanslar verilmiştir.10 

Bunlardan başka melhame metinleri de vardır. Tamamı mensur olan elli civarındaki bu 

melhameler ekseriyetle Ebu’l-Fazl’ın eserinden tercüme yoluyla yazılmıştır. Manzum veya 

mensur hemen her melhame metninin fasıllarındaki muhteva, alametler ve hükümler ortaktır. 

Melhamelerin yanı sıra; daha millî olan 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nden mülhem yazılan 

bazı eserler de mevcuttur. Orhun Abideleri’nde ve Dîvânü Lügati’t-Türk’te de ilk izlerine 

rastladığımız 12 Hayvanlı Türk Takvimi; eski Asya toplumlarında kullanılmakla birlikte, bugün 

hala Çin’de ve bazı Türk toplulukları arasında yaygındır. Bu takvime göre; bir gün 12 çağ, her 

çağ da 8 kehten oluşmaktadır. Ay yılı esası üzerinden; 12 ay yani 354 gün bir yıl olup, her sene 

12 hayvandan birinin özelliklerine benzediği için devreden yıl, ilgili hayvanın adıyla 

anılmaktadır. Dîvânü Lügati’t-Türk’te söz konusu hayvanların adları sırasıyla şu şekildedir: 1. 

Sıçgan Yılı (Sıçan), 2. Ud Yılı (Öküz), 3. Pars Yılı (Pars/Kaplan), 4. Tawışgan Yılı (Tavşan), 5. 

Nek Yılı (Timsah), 6. Yılan Yılı, 7. Yund Yılı (At), 8. Koy Yılı (Koyun), 9. Biçin Yılı (Maymun), 

10. Takagu Yılı (Tavuk), 11. İt Yılı (Köpek), 12. Tonguz Yılı (Domuz).11 

Celalettin Mehmet Abdullah Yezdî’nin Farsça Tuhfetü’l-Müneccimin adlı eserinde de 

on iki hayvanlı Türk takvimine atıflar bulunmaktadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Ma‘rifet-

nâme’de geçen 87 beyitlik manzumesi12 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nin öz ve güzel bir metnidir. 

Bunların yanında; Müneccimbaşı Mehmet Çelebi’nin Usûl-ı Ahkâm-ı Sâl-i Âlem13 adlı mensur 

eserinde de sırasıyla on iki yılın alametleri kaydedilmiştir. Milli Kütüphane’de müellifi belli 

olmayan Ahkâm-ı Sâl-i Türkân14 adlı eser ise mensur olup, aynı konuyu anlatmaktadır. Hasan 

Rızayî’nin Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân adlı manzumesi de doğrudan 12 Hayvanlı Türk 

Takvimi’ni konu edinmiştir.  

2. BÖLÜM: NAZM-I AHKÂM-I SÂL-İ TÜRKÂN 

                                                 
10 Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, Nu.: 3428. 

11 Boyraz, Şeref, “12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3, 

Issue: 14, Fall 2010, s. 153. Bu çalışmasında Boyraz, Hasan Rızâyî’nin eserini de tanıtmış ancak detaylı 

incelememiştir. 

12 Metni için bk..: Boyraz, “12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, s. 164-166. 

13 Metni için bk..: Boyraz, “12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, s. 158-160. 

14 Metni için bk..: Boyraz, “12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, s. 163-164. 
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2.1.  NAZM-I AHKÂM-I SÂL-İ TÜRKÂN’IN NÜSHALARI 

Çalışmamızın esas konusunu teşkil eden Hasan Rızâyî’nin Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân 

adlı eserinin tespit edebildiğimiz 4 nüshası vardır. Bunlar:  

1. Süleymâniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, Nu: 3428/2 

2. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi, Nu: 12417 

3. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi, Nu: 12774 

4. Bibliotheque Nationale, Regius15 

Bu nüshaların ilk üçünde de Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân, Cevrî’nin Melhamesi’nin 

başına eklenmiştir. 

1. Süleymâniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, Nu: 3428/2 (S.) 

Rızâyî’nin Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân adlı eseri, yalnızca bu nüshada “Nakl-i Ah-

kâm-ı Sâl-i Türkân” başlığı ile verilmiştir. 

1a’da başlayan manzumeye hamdele ve salvele ile giriş yapılmış, ardından 12 Hayvanlı 

Türk Takvimi’ni gösteren bir daire çizilmiştir. 

Hemen altında, “Ahkâm-ı Sâl-i Mûş” başlığı ile başlayan asıl bölüm 4b’ye kadar devam 

etmiştir. “Ahkâm-ı Sâl-i Gâv”, “Ahkâm-ı Sâl-i Peleng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hergûş”, “Ahkâm-ı 

Sâl-i Neheng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Mâr”, “Ahkâm-ı Sâl-i Esb”, “Ahkâm-ı Sâl-i Gûsfend”, “Ahkâm-

ı Sâl-i Maymun”, “Ahkâm-ı Sâl-i Murġ”, “Ahkâm-ı Sâl-i Seg”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hûk” başlıkları 

ile konu muhtasar olarak nazmedilmiştir. 

4a’da ise eser, “Hatime” bölümündeki 5 beyit ile tamamlanmıştır. 

Ardından nüshaya, en baştan sayfa numarası verilmiş ve 1b’de “Melhame-i Cevrî”, 

“Dîbâce” bölümü ile başlamıştır. 

Eser, 103 yapraktır. 

2. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi, Nu: 12417 (K1.) 

Bu nüsha 1b’de Cevrî’nin Melhame’sinin dîbâcesi ile başlamıştır. Nüshaya sayfa 

numarası verilmeden, önce “Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” başlığı altında Rızâyî’nin hamdele 

                                                 
15 Bu nüsha elde edilemediği için değerlendirmenin dışında tutulmuştur. 
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ve salvelesi yazılmıştır. 8 beyitlik bu girişten sonra on iki hayvanlı Türk takvimini anlatan bir 

daire bulunmaktadır. Ardından “Ahkâm-ı Sâl-i Mûş”, “Ahkâm-ı Sâl-i Gâv”, “Ahkâm-ı Sâl-i 

Peleng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hergûş”, “Ahkâm-ı Sâl-i Neheng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Mâr”, “Ahkâm-ı 

Sâl-i Esb”, “Ahkâm-ı Sâl-i Gûsfend”, “Ahkâm-ı Sâl-i Maymun”, “Ahkâm-ı Sâl-i Murġ”, 

“Ahkâm-ı Sâl-i Seg”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hûk” başlıkları ile konu işlenmiştir. Ancak bu nüshada, 

diğer iki nüshada manzumenin sonunda bulunan Ahkâm-ı Sâl-i Hûk’un son 6 beyiti ve sebeb-i 

telif bölümü bulunmamaktadır. Sayfa numarasını görebildiğimiz ilk nüsha olan 3a’da der-

kenâra kurşun kalemle “Melhame-i Cevrî” yazıldıktan sonra Cevrî’nin Melhame’sindeki giriş 

bölümü ile Süryani ve Acem kavmine dair kısımlar eksik bırakılarak doğrudan “Ahsen-i Vech-

i İ‘tibâr-ı ‘Arab” başlığı ile Cevrî’nin Melhame’si istinsah edilmiştir. Muhtemelen bu eksik 

bölümler, sayfaların kopmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Zira Rızâyî’nin eseri için sayfa 

numarası verilmemiş, ancak Cevrî’nin Melhamesi’nin görüldüğü ilk yaprakta “Melhame-i 

Cevrî” başlığı ile birlikte numara olarak “3” verilmiştir. Kitap, 119 yapraktır. 

3. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi, Nu: 12774 (K2.) 

2a’da “Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” başlığı ile verilen manzumenin sayfa başı der-

kenârına kurşun kalemle “Melhame-i Cevrî Çelebi” yazılmıştır. 

8 beyitlik hamdele, salvele bölümünden sonra, on iki hayvanlı Türk takvimini gösteren 

daire verilmiştir. 

 Ardından 2a’dan 4a’ya kadar “Ahkâm-ı Sâl-i Mûş”, “Ahkâm-ı Sâl-i Gâv”, “Ahkâm-ı 

Sâl-i Peleng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hergûş”, “Ahkâm-ı Sâl-i Neheng”, “Ahkâm-ı Sâl-i Mâr”, “Ah-

kâm-ı Sâl-i Esb”, “Ahkâm-ı Sâl-i Gûsfend”, “Ahkâm-ı Sâl-i Maymun”, “Ahkâm-ı Sâl-i Murġ”, 

“Ahkâm-ı Sâl-i Seg”, “Ahkâm-ı Sâl-i Hûk” başlıkları ile manzume istinsah edilmiştir. 

4b’de manzumenin sebeb-i telifi yazılmış ve eser “Temmet” kaydı ile tamamlanmıştır. 

“Temmet” ifadesine yalnızca bu nüshada tesadüf edilmiştir. 

5b’den itibaren Melhame-i Cevrî’ye geçilmiştir. Kitabın son bölümlerinde ise Sâhîb 

Dede’nin “Dîvân”ının bir bölümü bulunmaktadır. 

Kitap, 100 yapraktır. 

2.2.NAZM-I AHKÂM-I SÂL-İ TÜRKÂN’IN TANITILMASI VE İNCELENMESİ 

Hasan Rızâyî’nin bir arkadaşının teklifi üzerine hayır dua almak maksadıyla kaleme 

aldığı bu eseri kimin, hangi sebeple Melhame-i Cevrî’nin üç nüshasının da başına kaydettiği 
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belli değildir. Ancak bu nüshalardan hareketle eseri tanıtmamız, incelememiz ve manzumenin 

Melhame-i Cevrî ile ilişkisini değerlendirmemiz mümkündür: 

Süleymaniye Nüshası’nda “Nakl-i Ahkâm-ı Sâl-i Türkân”, Koyunoğlu’ndaki iki nüs-

hada da “Nazm-ı Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” başlığı ile verilen eser, 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni 

konu alan muhtasar bir manzumedir. 

 “Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün” vezni ve mesnevi nazım şekli ile kaleme alınan man-

zume, 8 beyitlik bir giriş bölümü ile başlamıştır.  

Bu bölümde Hasan Rızâyî; tasavvuf ve tarikat erbabı bir zat olduğu için gaybdan haber 

verme teşebbüsünden çekinmiş olacak ki; eserine “Ahkâm-ı Sâl-i Türkân” demiş olsa bile, 

henüz ilk beyitte,  hükümleri bilenin yalnız Allah olacağını vurgulamıştır.  

Cümle işde hüküm Hudânundur 

Sanma asrun yahud16 zamânundur  

Hz. Peygamber’e, ailesine ve ashabına salat u selam getirdikten sonra Rızâyî, eserinde 

ele aldığı konuyu açıklamıştır. Ay ve yıl hükmünü beyan edeceğini, Hakk’ın kudretini gös-

termek için bunları anlatacağını ifade etmiştir: 

Meh ü sâl hükmüni beyân idelüm 

Kudret-i Hakkı çün ‘ayân edelüm  

Bu meselenin esasen Hoten rivayeti ve Deşt, Çin, Ogur memleketlerinin hikâyesi ol-

duğunu vurgulayan şair, meseleyi yalnızca naklettiğini bu rivayetlerin aklî olarak değerlendi-

rilmemesinin altını çizmiştir: 

Hukemâ-yı Huten rivâyetidür 

Deşt ü Çîn ü Ogur hikâyetidür  

 

Dahı kaçan zemîn ider nakli 

                                                 
16 Rızâyî, Arapça ve Farsça kelimelerin uzun ve kısalığının aruz veznine uydurulması hususunda “halk söyleyişini” 

esas almıştır.  
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İşbu ahkâmı sanmanuz aklî  

Ve bu girizgâhtan sonra 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni ifade eden ( mûş, gâv, peleng, 

hergûş, neheng, mâr, esb, gûsfend, maymun, murġ, seg, hûk) bir daire çizilmiştir. Dairenin 

günümüz Türkçesine aktarımı, üç nüshanın tenkitli incelenmesi ile birlikte aynı şekil üzerinde 

aşağıda yapılmıştır. Hicri 1067’de Murg Yılı ile başlatılan takvim, dairesel bir hareketin ar-

dından Gûsfend Yılı’nda 1101’de tamamlanmıştır. 

 

 

 

Bu daireden sonra aynı sayfada yılların hükümleri kaydedilmeye başlanmıştır:  

1. AHKÂM-I SÂL-I MÛŞ  

Bu başlığın altında bir kez daha “doğrusunu ancak Allah’ın bileceği”ni vurguladıktan 

sonra Rızâyî, yılın hükümlerine geçmiştir . Yılın ilk aylarında farenin ortaya çıkıp pek zarar 

vereceği anlatılmış, bu yılda padişahtan çekinilmesinin ve sır tutulmasının gerektiği 

anlatılmıştır. Bu yılda doğan çocukların zeki ve salih kimseler olacağını belirttikten sonra; yılın 

başında, ortasında ve sonunda doğan çocukların kişisel özelliklerine yer verilmiştir. Buna göre; 

yılın başında doğanlar, hırslı; ortasında doğanlar, yiğit; sonunda doğanlar, yalancı ve inatçı 
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olurlar. 10 beyitlik bu bölümün sonunda esasen bu işleri hep Allah’ın bileceği yeniden vurgu-

lanmış, gaipten yana konuşulmamasının gerekliliği ifade edilmiştir. 

2. AHKÂM-I SÂL-I GÂV  

Bu yıl içinde hastanın ve hastalığın çoğalacağı, kışın sert geçeceği, savaş olacağı, her 

tarafta düşman bulunacağı anlatılmış; padişahın çok sıkıntı çekeceği, suyun bollaşacağı, ni-

metin artacağı, bereket olacağı belirtilmiştir. Yılın başında doğanlar; bilgin, incelikten anlayan, 

kendisinden ve ilminden istifade edilen, başkalarının derdine çare olan kişiler olur. Ortasında 

doğanlar güzel, beğenilen kişiler olur. Sonunda doğanlar, çok sıkıntı çeker, dert ve keder içinde 

yaşar. Bölüm, 9 beyit olarak tamamlanmıştır. 

 

3. AHKÂM-I SÂL-İ PELENG  

Halk arasında düşmanlıkların çıktığı bu yılda; sıkıntılar baş gösterir, her tarafta ölümler 

artar, harp, kavga ve fitne çoğalır. İsyankârlar peyda olur, padişahlar ve beyler sıkıntıya düşer. 

Yöneticiler birbirlerine muhalif olup kavgaya tutuşurlar, sözler ve anlaşmalar bozulur. Bu yılın 

başında doğanlar; yiğit ve cesur olur, rızkı çok olup ölünceye dek gam çekmezler. Ortasında 

doğanlar, güzel yüzlü ve hoş sözlü; sonunda doğanlar, cahil olur. 9 beyitlik bu bölümün 

sonunda Rızâyî, gaybı yalnız Allah’ın bileceğini bir daha vurgulamıştır. 

4. AHKÂM-I SÂL-İ HARGÛŞ  

8 beyit ile anlatılan bu yıl içinde evham olmamalıdır; zira meyve çok bulunur, kış ve 

bahar hoşluk içerisinde geçer. Doğuda ve batıda hastalık ortaya çıkar ancak Allah’ın lutfu ile 

çabuk geçer. Bu yılın başında doğanların, sözü doğru ve güvenilir. Yılın ortasında doğanlar, 

temkinli olurlar. Sonunda doğanlar ise boş ve kimseye faydası olmayan kişilerdir. 

5. AHKÂM-I SÂL-İ NEHENG 

Bu yılda fitne, fesat ve savaş ile cenk çok olur. Yılın başında doğanlar, zahit olurlar ve 

nimetleri de çok bulunur. Bunların sakalı çabuk ağarır, zira dünyanın dertlerini ve gamını çok 

çekerler.  Ortasında doğanlar kötü huylu, sonunda doğanlar edepsiz olur. 5 beyit ile bölüm 

sonlandırılmıştır. 

6. AHKÂM-I SÂL-İ MÂR 

6 beyit ile anlatılan bu yıl geldiğinde kuraklık olur, yiyecek az bulunur. Yırtıcı hayvanlar 

artar, bazı yerlerde hastalıklar zuhur eder. Yılın başında doğanlar; sessiz fakat doğru sözlü 
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olurlar. Ortasında doğanlar, mülayim, ağırbaşlı ve mütefekkir; sonunda doğanlar, kötü sözlü ve 

kötü huylu da olurlar.  

7. AHKÂM-I SÂL-İ ESB  

Harbin ve kavganın olduğu bu yılda Türk memleketlerinde kanlar saçılır, canlar telef 

olur. Kış şiddetli geçer, rüzgâr çok eser; dolayısıyla meyvede, yemişte zarar meydana gelir. 

Bahar mevsimi de soğuk geçer, nice tüccar zor zamanlar geçirir yahut ölür. Yılın başında 

doğanlar kâmil ve bilgin; ortasında doğanlar ikiyüzlü, hilekâr ve ahmak olurlar. Sonunda 

doğanlar ise o kadar kindar ve kötü huylu olur ki onların benzerleri bulunmaz. Bu bölüm 7 beyit 

ile tamamlanmıştır. 

8. AHKÂM-I SÂL-İ GÛSFEND 

Bu yılda kışlar uzun ve şiddetli geçer. Mahsul afetlere uğrar. Halk korkuya düşer, rahatı 

gider. Halk arasında savaş ile birlikte kargaşalar ortaya çıkar. Yılın başında doğanlar, mal mülk 

sahibi ve iyi huylu; ortasında doğanlar, hayırlı ve hayır sahibi kimseler; sonunda doğanlar, cahil 

ve az ömürlü olurlar. Bu bölüm, 6 beyit olarak tamamlanmıştır. 

9. AHKÂM-I SÂL-İ MAYMUN 

Hastalığın arttığı bu yılda, yağmur pek yağmaz, kuraklık meydana gelir. Yılın başında 

doğanlar, bilgili; ortasında doğanlar vefasız; sonunda doğanlar iyi huylu olur. 4 beyit ile bu 

bölüm de bitirilmiştir.  

10. AHKÂM-I SÂL-İ MURG  

Bu yılda hastalıklar çoğalır, kış uzun yaz kısa olur. Yılın başlarında doğanlar, zeki fakat 

hastalıklı yahut dertli olurlar. Topladıkları ellerinden çabuk gider ve hemen muhtaç kalırlar. 

Ortasında doğanlar, fesat; sonunda doğanlar ise şefkatli olurlar. Bu bölüm de 5 beyitten 

oluşmaktadır. 

11. AHKÂM-I SÂL-İ SEG 

Bu yılda hububat az olmakla birlikte yazın meyveler çoktur. Kışı zor, hırsızlar çok, ölüm 

pek olur. Sonbaharda veba çıkar, savaş ve kavga çok olur. Yılın başında doğanlar cahil; 

ortasında doğanlar hileci, yalancı, fitneci; sonunda doğanlar heybetli, bilgisiz olurlar. 5 beyit 

halinde bölüm tamamlanmıştır. 

12. AHKÂM-I SÂL-İ HÛK  

Bu yılda tarlada ekilenler salim olur, nimet artar ve süreklidir. Ancak tüccarlar temkinli 

olmalıdırlar. Beylerin arasında nifak çıkar, yağma ve kavga olur. Halk bundan kaçar, başka 
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diyarlara gider. Halkın hali kötü olup mallarını kaybederler. Yılın başında doğanlar cahil; 

ortasında doğan orta halli, sonunda doğan kötü huylu olur. Rızâyî, 8 beyitlik bu bölümün 

sonunda şu ana kadar saydığı hükümlerin hepsinde okuyucuyu uyararak aslında bunların 

tamamını ancak Allah’ın bildiğini ve akıl sahiplerinin bunu böyle anlaması gerektiğini 

vurgulamıştır. 

HÂTİME 

Rızâyî, eserini sonuçlandırdığı Hâtime Bölümü’nde sebeb-i telifi de vermiştir. Samimi 

bir dostunun teklifi üzerine bu manzumeyi kaleme aldığını belirten Rızâyî, dostunu kıramadı-

ğını ve bu ricayı yerine getirdiğini anlatmıştır. Ve ardından başta kendisi ve dostu olmak üzere 

tüm Müslümanlar için Allah’tan rahmet yani merhamet dilemiştir. Ardından hemen her 

eserinde olduğu gibi Hasan Rızâyî, Aksaraylı olduğunu vurgulamış, hataları için özür dilemiş 

ve maksadının bir hayır dua almak olduğunu belirtmiştir. Hâtime bölümü de 5 beyit ile 

tamamlanmıştır. 

SONUÇ 

1. Hasan Rızâyî’nin çok yönlü bir şahsiyet olduğuna delil niteliğinde olan bu eseri yaz-

masını, Rızâyî’ye bir dostunun teklif etmesi onun, etrafında âlimliği ve edipliği ile tanınan, 

bilgisine başvurulan bir kişi olduğunu göstermektedir. 

2. Daha çok din, tasavvuf ve tarikatler sahasında kalem oynattığını gördüğümüz Aksa-

raylı Rızâyî’nin halk kültüründe kendisine yer bulan ve kadim bir kültürün izlerini taşıyan 12 

Hayvanlı Türk Takvimi için bir manzume kaleme alması, oldukça ilginç ve değerlidir. 

3. Rızâyî, bahsettiğimiz bu eseri yazarken tedirgin ve temkinlidir. Zira bu tarz eserler, 

gelecek ile ilgili bazı alametleri konu aldığından daha net ifadeyle gelecekten haber verme 

teşebbüsünden dolayı şair, bu konunun aklî olmadığını kendisinin de hükümleri yalnızca 

naklettiğini, bu ahkâmın doğrusunu yalnız Allah’ın bileceğini girişte 3 kere ve asıl bölümde de 

6 defa vurgulamış ve eseri kısa tutarak 95 beyitle tamamlamıştır. 

4. Rızâyî, incelediğimiz diğer 12 Hayvanlı Türk Takvimi metinlerinde olduğu gibi; 

memleket ve yöre gibi özel adlar zikretmemiş, örneğin hangi hastalıkların çıkacağını 

anlatmamış, hangi ülkede kan döküleceğini söylememiş, tafsilatlı bilgi vermemiştir. Yalnızca 

ilgili yıllarda geçecek genel olayları belirtmiş ve özellikle bu yılların başında, ortasında, 

sonunda doğan kişilerin karakteristik hususiyetlerine değinmiştir. 
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5. Rızâyî’nin, bu manzume ile 12 Hayvanlı Türk Takvimi metinlerine orijinal bir bilgi 

veya herhangi bir katkısı tespit edilememiştir. Metnin manzum olması ve bu bilgileri şiirle ifade 

etmeye çalışması elbette değerlidir ancak Rızâyî muhtemelen bu eseri, ya Farsça bir kaynaktan 

okuyarak aklında kalanları yazmıştır yahut anladıklarını bu manzume ile özetlemiştir ya da 

Türkçe bir metni kaynak olarak kullanarak kendi tasarrufuyla nazmetmiştir.  

6. Eserin Cevrî’nin Melhamesi’nin üç nüshasının baş tarafına yazılmasının nedeni ola-

rak üç ihtimal üzerinde durduk: Bilindiği üzere; Cevrî’nin Melhame’si daha ziyade doğa 

olayları, göksel hadiseler, yıllar, aylar, günler vb. çok geniş bir saha ile ilgilidir. Fars kaynaklı 

olup Süryani, Acem, Arap, Yunan, Yahudi, Hıristiyan, Rum gibi halkların inanç ve kültürlerinin 

doğrudan bölümler halinde işlendiği Melhame’de; Türk inanış ve adlandırılışlarına yeterli 

derecede yer verilmediği görülmektedir. Bu durumun telafisi için müstensihlerin Melhame’nin 

başına 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ni koymak arzusu gelişmiş olabilir. Bir başka ihtimal ise; 

Melhame-i Cevrî’nin bu 3 nüshasından birini Hasan Rızâyî’nin istinsah ettiği ve Melhame’nin 

başına kendi tasarrufuyla bu manzumeyi eklemiş olmasıdır. Fakat üç nüshanın da müstensihi 

belli olmadığı için bu ihtimal zayıf olmakla birlikte yazılar Hasan Rızâyî’nin hattına da 

benzememektedir. Son olasılık ise, zaten kısa olan bu manzumeyi kaybolmaması ve kâğıt 

tasarrufunda bulunulması için müstensihlerin Melhame-i Cevrî’nin başına kaydetmiş 

olmalarıdır. 

7. Hasan Rızâyî çok okuyup çok gezen ve dolayısıyla çok bilen bir şahsiyet olarak 

1654’te vefat eden Cevrî’nin eserinden haberdar olması muhtemeldir. Öyle ki; Cevrî de 

Melhame’yi bir dostunun ricası üzerine onu kırmak istemediği için yazdığını ve maksadının 

halkın istifadesine sunmak olduğunu vurgulamıştır. Aynı sebeb-i telif Hasan Rızâyî’de de 

vardır. Diğer taraftan; bu tarz bir eser kaleme aldıkları için dinî temkin ve tedirginlik ikisinde 

de gözlemlenmektedir. Öyle ki Cevrî, Melhame’sini “Pişmanlık Hatimesi” yazarak bitirmiş, 

hayıflanmış, Allah’tan af dileyerek tövbe etmiştir. Hasan Rızâyî de aynı hassasiyeti defaten dile 

getirmiştir. 

8. Din, dil, lugat, edebiyat, tezkire, menkıbe, hukuk gibi alanlarda yaklaşık 20 eser vü-

cuda getiren, Aksaray’daki evliyadan ve tarikat erbabından bahseden eserler kaleme alan ve her 

fırsatta Aksaraylı olduğunu dile getiren Hasan Rızâyî, bu eseriyle de entelektüel şahsiyetini bir 

kez daha ortaya koymuştur. 
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METİN1 

K1.2 

K2.3 

NAẒM-I AḤKĀM-I SĀL-İ TÜRKĀN4 

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

S. 2a Cümle işde ḥüküm Ḫudānuñdur 

K1. Ṣanma ‘aṣruñ yahūd zamānuñdur 

K2. 

Her ne taḳdīr ider olur ẓāhir 

Yoḳ şerīki bu cümleye ḳādir 

 

Ḫalḳ iden bu cihānı ol Mevlā 

Muṣṭafā ḥürmetinedür ḥaḳḳā 

 

Ola rūḥına ṣad hezār selām 

Tā nihāyet bulınca ṣubḥ ile şām 

 

Āl ü evlādına daḫı ola hem 

Bu ṣalāt u selām yine her dem 

 

Meh ü sāl ḥükmini beyān idelüm 

Ḳudret-i Ḥaḳḳı çün ‘ayān idelüm 

 

Ḥükemā-i Ḫoten rivāyetidür 

Deşt ü Çīn ü Oġur ḥikāyetidür 

 

Daḫı ḳaçan zemīn (?) ider naḳli 

İşbu aḥkāmı ṣanmañuz ‘aḳlī 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Mūş 

Sāl-i mūşuñ bu ola aḥkāmı 

Ḥaḳ bilür anı olmasın ‘āmī 

 

Ḳış uzanup ġalebe eyleye mūş 

                                                 
1 Metin, daha önce Şeref Boyraz tarafından transkripsiyonsuz ve edisyon kritiksiz olarak yayımlanmıştır. 

Bk. Boyraz, Şeref, “12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

Volume 3, Issue: 14, Fall 2010, s. 160-162. Biz bu çalışmada yukarıda tanıtılan üç nüshadan hareketle 

transkripsiyonlu-tenkitli metni vererek ve birtakım eksiklikleri de gidererek eseri yeniden ele aldık. 

2 Sayfa numarası verilmemiştir. 

3 Sayfa numarası verilmemiştir. 

4 Naẓm-ı Aḥkām-ı Sāl-i Türkān: Naḳl-i Aḥkām-ı Sāl-i Türkān S. 

5 Rāzı aġyāre: Rāz-ı aġyāre K1. 

6 Cem‘i māla: Cümle māla K2. 

7 ḫulḳ-ı ḥasen: ḫulḳ u ḥasen S. 

Çok ziyān eyleye buña ṭut gūş 

 

K2. Pādişāhdan gerekdür ola ḥaẕer 

Rāzı aġyāre dimesin bir er5 

 

İşbu yılda daḫı ṭoġan evlād 

Zīrek ola ziyāde dir üstād 

 

Cem‘-i māla ḥarīṣ ola ġāyet6 

Evvelinde olana bu āyet 

 

S. 2b Ola zāhid daḫı ide perhīz 

K1.  Ṣāliḥ ola ziyāde oġlan u ḳız 

 

Evsaṭında ṭoġan bahādır ola 

Ṭama‘ ehli ola bu ṣādır ola 

 

Daḫı bed-ḫū ola bu günde ṭoġan 

Olmaya hergiz anda ḫulḳ-ı ḥasen7 

 

Āḫirinde ṭoġan ola keẕẕāb 

Hem mu‘ānnid ola ziyāde o şāb 

 

İşbu işlerde hep Ḫudā a‘lem 

Gā’ibe itme ḥükm ol epsem 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Gāv 

Sāl-i gāv olsa çoḳ ola ḫaste 

Ḫastelik gūne gūne işkeste 

 

Ḳış ḳatı ola ceng olup ẓāhir 

Her ṭarafdan ‘adū ola bāhir 

 

Pādişāha irişe çoḳ zaḥmet 
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Ṣular arta daḫı ola raḥmet 

 

Ola ni‘met ziyādesiyle tamām 

Ġarḳ ola ni‘met içre ḫāṣ ile ‘ām 

 

Evvelinde ṭoġan ola dānā 

Ḫurdebīn ḫurdedān ola ammā 

 

Nef‘i olmaya bilgisinden anuñ 

Kendüye ẕerre deñlü ol cānuñ 

 

Ġayrılar fā’ide ide andan 

Ḳurtıla niçe derd ile ġamdan 

 

Ortasında ṭoġan ola maḥbūb 

Ola daḫı küşāde vü merġūb8 

 

Āḫirinde ṭoġan çeke çok ġam 

Derd ü renc-ile geçine her dem 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Peleng 

Olsa idi eger ki sāl-i peleng 

Ḫalḳ ‘adāvet ile ola dil-teng 

 

Her ṭarafda ölüm ola peydā 

Ḥarb ü fitne daḫı niçe ġavġā 

 

K2. Hem ḫavāric ḫurūc ide ol yıl9 

Pādişāh begler olalar teng dil 

 

Birbiriyle ide ḫilāf u cedel10 

‘Ahd ü peymān bozıla ola kesel 

 

Evvelinde ṭoġan bahādır ola 

Pek şecī‘ ola öyle nādir ola 

 

Bula ni‘met ziyāde ol ādem 

Ölünce o kişi çekmeye ġam 

 

Evsaṭında ṭoġan güzel yüzli 

Ola daḫı ziyāde ḫoş sözli 

 

Āḫirinde ṭoġan ola cāhil 

Buġday añlılışa ola mā’il 

 

İşbu aḥkāma hep Ḫudā a‘lem 

                                                 
8 mergūb: maḥcūb S. 

9 Hem: Hem daḫı K2. 

Gā’ibine nice ḥükm ide ādem 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Ḫargūş 

Sāl-i ḫargūşa işbudur aḥkām 

İşbu yıl içre olmasun evhām 

 

S. 3a Mīve ni‘met ḳatı ziyāde ola 

Ba‘żı yirde dimişler ādem öle 

 

Giçe ḫoşlıḳ ile ziyāde şitā 

İ‘tidālde giçe bahār ammā 

 

K1. Şarḳ u ġarbda ola vebā ẓāhir 

Tīz giçe luṭf-ı Ḥaḳ ola ẓāhir 

 

Evvelinde ṭoġan bunuñ dā’im 

Sözi üstinde pāk ola ḳā’im 

 

Ola fikri anuñ ziyāde dırāz 

Pek muharrik ola sükūnı da az11 

 

Orṭasında ṭoġan vasaṭ ḥāli 

İ‘tidāl üzre ola aḥvāli 

 

Āḫirinde ṭoġansa bī-hūde 

Kimseye nef‘i olmaya bu da 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Neheng 

Ger olursa o sāl sāl-i neheng 

Fitne ḥarb ola çoḳ fesād ile ceng 

 

Evvelinde ṭoġan ola zāhid 

Ni‘meti ola hem ḳatı zā’id 

 

Tīz aġara velī ṣakalı anuñ 

Çeke derd [ü] ġamını dünyānuñ 

 

Evsaṭında ṭoġan ola bed-ḫū 

Āḫirinde ṭoġan edepsiz rū 

 

Hem muhanneẟ ola Ḫudā a‘lem 

Tab‘ı bed-ḫū ola ol ādem 

 

K2. Aḥkām-ı Sāl-i Mār 

Sāl-i mār olsa yine bil o yıl 

Ḥükmi budur yine anuñ iy dil 

10 Birbiriyle: Bu böyle S., K2. 

11 -K2. 
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Yıl ḳuraḳlıḳ ola yimiş daḫı az 

Ġayrı eṭ‘ime çoḳ ola mümtāz 

 

Yırtıcı cānavar ola ekẟer 

Ba‘żı yirde vebā ola ekẟer 

 

Evvelinde ṭoġan ola ḫāmūş 

Ṭoġrı sözli ola velī it gūş12 

 

Evsaṭında ṭoġan mülāyim ola 

Hem aġır başlı fikri dāyim ola 

 

Āḫirinde ṭoġan ola rāst-gūy 

Ammā bed-‘ahd ola daḫı bed-ḫūy 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Esb 

Sāl-i esb olsa budur aḥkāmı 

Ola ḥarb u ḳıtālüñ eyyāmı 

 

Cānib-i Türkde ṣaçıla ḳanlar 

Telef ola yazıḳ nice cānlar 

 

Ḳış ziyāde şedīd ola ese yil 

Mīveye irişe żarar ol yıl 

 

Pek ṣovıḳlar ola bahār faṣlı 

Niçe tüccār ölüp ola yaṣlı 

 

Evvelinde ṭoġan ola kāmil 

Daḫı dānā ola ziyāde o yıl 

 

Evsaṭında ṭoġan ola ġammāz 

Ebleh ola ziyāde bilmeye nāz 

 

S. 3b Āḫirinde ṭoġansa kīn ṭuta çoḳ13 

Daḫı bed-ḫūy ola naẓīri yoḳ 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Gūsfend 

K1. Gūsfend yılınuñ budur ḥükmi 

Ḳış uzun olsa şiddeti bu ḳatı 

 

İrişe cümle ġalleye āfet 

Düşe ḫalḳ ḳorḳıya gide rāḥat 

                                                 
12 -K2. 

13 toġansa: toġarsa K2. 

14 -ü S. 

 

Ceng ü āşub ola ḫalāyıḳda14 

Meyl-i ḫayrāt ola bu maḫlūḳda 

 

Evvelinde ṭoġan ola maldār 

Ḫūb ola ḫūyı ol kesüñ her bār15 

 

Evsaṭında ṭoġan ḳamu nāsa 

Ḫayrḫˇāh ola görmeye taṣa 

 

Āḫirinde ṭoġan ola nādān 

‘Ömri az ola ḥikmet-i Yezdān 

 

K2. Aḥkām-ı Sāl-i Maymun 

Sāl-i maymun olur ise ol sāl 

Ḫastelik artuḳ ola budur ḥāl 

 

Yaġmur olmaya ḳurılıḳ ola pek16 

Cem‘ olup meşveret ide niçe tek 

 

Evvelinde ṭoġan ola dānā 

Bī-vefā ortada ṭoġan cānā 

 

Āḫirinde ṭoġan ola ḫoş-ḫūy 

İşbu sālüñ yine ḥükmini ṭuy 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Murg 

Sāl-i murg olsa çok ola emrāż 

Ḳış ziyāde olup gele geç yaz 

 

Evvelinde ṭoġan ola zīrek 

Līk gāyet marīż ola ol pek 

 

Ḥāṣıl itdügi tīz gide elden 

Ḳala muḥtāc hemān ala ilden 

 

Evsaṭında ṭoġan ola müfsid 

Düşmeni çoḳ ola anuñ lā-büd 

 

Āḫirinde ṭoġan ide şefḳat 

Ola dostı ziyāde bu ḥikmet 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Seg 

Sāl-i segde ola ḥubūbāt az 

15 ol: o K2. 

16 ola -K2. 
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Mīveler çoḳ ola hemān ol yaz 

 

Ḳış ḳatı ola uġrılar ekẟer 

Hem dev anda (?) ölüm ola bed-ter 

 

Ola ṭā‘ūn daḫı ḥazān vaḳti 

Ceng ü ḥarb ḳıtāl ola ḳatı 

 

Evvelinde ṭoġan ola nādān 

Evsaṭında ṭoġansa ġammāzān 

 

Āḫirinde ṭoġan o bāṭıldur 

Līk heybetlüdür yā cāhildür 

 

Aḥkām-ı Sāl-i Ḫūk 

Sāl-i ḫūkuñ daḫı budur ḥükmi 

Olsa tüccār içinde ḫavf çoḳ mı 

 

S. 4a Cümle mezrū‘ o yılda sālim ola 

K1.17 Arta ni‘met ziyāde dā’im ola 

 

 Beglerüñ ortasında ola şiḳāḳ 

Nice yaġma vü ġāret ile nifāḳ 

 

K2. Çoḳ ḫalāyıḳ ḳaça bundan hep 

Gide āḫer mekāna ol yab yab 

 

Müşkil ola ra‘iyyetüñ ḥāli 

Ṭaġıla dökile niçe mālı 

 

Evvelinde ṭoġan ola cāhil 

Evsaṭında ṭoġan vasaṭ ḥāṣıl 

 

Āḫirinde ṭoġarsa ehl-i hevā 

Daḫı bed-ṭab‘ ola o ādem tā 

 

Cümlesin Ḥaḳ bilür bu aḥkāmuñ 

Var ise ẕerre deñlü iẕ‘ānuñ 

  

 Ḫātime18 

İşbu naẓmı Rıżāyīye teklīf 

Eyledi yār-ı ġārı cildi ẓarīf 

 

İtmedi red sözin o yārānuñ 

Ḥükmine ḳā’il oldı iḫvānuñ 

 

İkisine Ḫudā ide raḥmet 

Bā-ḫuṣūṣ cümle Müslime ḳat ḳat 

 

Aḳsarāyī-dürür Rıżāyī faḳīr 

Ḳādir olduġın itmedi taḳṣīr 

 

Ola ma‘ẕūr efendi ‘aybı ile 

Ġarażı bir du‘ā-yı ḫayrı bula 

 

 Temmet

 

  

                                                 
17 Buradan itibaren K1. Nüshası eksiktir. 18 -K2. 
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SAĞLIKLI KENT PROJESİ KAPSAMINDA AKSARAY 

BELEDİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aziz BELLİ1 

Abdullah AYDIN2 

Özet 

Kentleşme ve küreselleşmenin kentler açısından olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır. Bu olumsuz etkileri giderebilmek için yerel yönetimlere önemli 

görevler düşmektedir. Nitekim yerel yönetimlere verilen önem birçok uluslararası toplantı ve 

konferansta ortaya konulmuştur. Uluslararası örgütler içerisinde önemli bir yeri olan Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlıklı kentlere ilişkin çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Nitekim DSÖ 

kenti tanımlarken de kenti yaşayan, büyüyen, değişen, gelişen kısaca yaşayan bir organizma 

olarak ele alarak sağlıklı kent unsuruna dikkat etmiştir. DSÖ sağlıklı kenti ise, sürekli olarak 

fiziksel ve toplumsal çevreyi geliştiren, insanların yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmede 

ve en üst düzeyde birbirilerini desteklemelerini sağlayan, toplum kaynaklarını geliştiren kent 

olarak tanımlamaktadır. DSÖ sağlıklı kentlerin hayat bulması için önemli bir projeye imza 

atmıştır. DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi olarak isimlendirilen proje “Herkes İçin Sağlık” 

prensibini yerel sevide uygulanmasını sağlayan bir araç olarak kullanarak, yaşanabilir ve 

sürdürülebilir sağlıklı kentler oluşturma yoluna gitmiştir. Bu proje, 1986 yılında Avrupa’da 

seçilen 11 kent ile başlamış ve kısa sürede oluşturulan ulusal ağlar ile kentlere/belediyelere 

ulaşmıştır. Türkiye’de ise 1993 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Sağlıklı Kentler Projesi 

Ulusal Ağ Koordinatörlüğü” sağlıklı kentler oluşturma görevini üstlenmekte merkezden yerele 

doğru sağlıklı kent siyasetine öncülük etmektedir.  

Bir kentin bu şekilde sağlıklı bir kent olarak anlaşılabilmesi için DSÖ tarafından ortaya 

konulan bazı özellikleri de barındırması gerekmektedir. Bu kapsamda Aksaray Belediyesinin 

Stratejik Planı incelenerek DSÖ Sağlıklı Kentler Projesinde beklenen niteliklere sahip olup 

olmadığı ve bu konuda yapılması gerekenler incelenecektir. Araştırmanın teorik çerçevesi ise 

literatür taramasından hareketle yerli ve yabancı kaynaklardan oluşacaktır. Araştırma 

sonucunda Aksaray Belediyesinin sağlıklı kent olması için gereken niteliklerin neler olduğu 

ortaya konularak, kentin sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: DSÖ, Kent, Sağlıklı Kent, Aksaray Belediyesi 

                                                 
1 Dr. Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü. 

2 Arş. Gör. Mustafa Kemal Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü. 
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EVALUATION OF AKSARAY MUNICIPALITY IN THE SCOPE OF HEALTHY 

CITY PROJECT OF WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Abstract 

Urbanization and globalization have positive effects in terms of cities as well as negative 

effects. Local governments have important tasks to deal with these negative effects. As a matter 

of fact, the importance given to local governments has been revealed in many international 

meetings and conferences. There are various studies related to the World Health Organization 

healthy cities, which have an important place in international organizations. As a matter of fact, 

while WHO describes the city, the city has taken care of the healthy city by considering it as a 

living, growing, changing, developing shortly living organism. WHO's Healthy City defines it 

as a city that constantly develops the physical and social environment, develops community 

resources that enable people to fulfill their vital functions and support the highest levels of self-

reliance. WHO has signed an important project to bring healthy cities to life. The project, called 

the World Health Organization (WHO) Healthy Cities Project (HSP), has gone on to create 

livable and sustainable healthy cities by using the "Health for All" principle as a means of 

applying local beliefs. This project started with 11 cities selected in Europe in 1986 and reached 

the cities / municipalities with the national networks established in a short time. In 1993, the 

"National Network Coordinator of the Healthy Cities Project" affiliated to the Ministry of 

Health in 1993 undertook the task of establishing healthy cities and pioneered healthy urban 

politics from the center. 

In order for a city to be understood as a healthy city in this way, it needs to include 

certain features set forth by the World Health Organization (WHO). Within this scope, the 

Strategic Plan, Annual Reports and Action Plans of Aksaray Municipality will be examined and 

whether the WHO Healthy Cities project has the expected qualities and what needs to be done 

in this regard will be examined. The theoretical framework of the research will be composed of 

domestic and foreign sources in the light of literature review. As a result of the research, the 

qualifications required for the Aksaray Municipality to be a healthy city will be revealed and a 

solution proposal for the city problems will be presented. 

Keywords: WHO, City, Healthy City, Aksaray Municipality 

 

1.Giriş 

Kentler canlı varlıklar gibi doğup, gelişen ve zaman içerisinde yok olan organizmalar 

olarak kabul edilebilir. Bu organizmayı oluşturan tüm yapıların sağlıklı işlemesi organizmanın 

gelişmesi ve varlığını devam ettirebilmesi açısından önemlidir. Kentler cansız bir varlık olarak 

sağlıklı ya da sağlıksız olabilirler mi? Bu sorunun cevabı kenti oluşturan unsurların sağlık 

durumlarının iyi oluşu ile açıklanabilir. Kenti oluşturan en temel unsur kentin içinde 

yaşayanlardır. Kentte yaşayanların sağlık durumu iyi olduğu sürece kentin sağlığı da iyi olur. 
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Kentlerin sağlığını geliştirmek için DSÖ Sağlıklı Kentler Projesini geliştirmiştir. Bu proje 

bağlamında sağlık fiziksel iyi oluş hali olmaktan çıkartılarak ruhsal, sosyal iyi oluş hali olarak 

tanımlanmıştır. “Herkes İçin Sağlık” amacıyla bir araç olarak 1987 yılında başlayan bu proje 

zaman içerisinde birçok ülkede uygulanarak küresel bir hareket halini almıştır. Türkiye’de de 

birçok kent Sağlıklı Kentler Projesine dâhil olmuştur. Projenin yaygın bir harekete dönüşmesi 

ile birlikte bir birlik kurulması ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de Sağlıklı Kentler 

Birliği 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik 

Tüzüğü onaylanası ile kurulmuştur. Belediyelerin sağlıklı kentler birliği üyesi olması 

sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir sağlıklı kentler açısından önemlidir. Nitekim bu 

araştırmada da Aksaray Belediyesinin sağlıklı kent olma düzeyi stratejik plan incelenerek 

belirlenecektir. Bu kapsamda araştırma hem Aksaray Belediyesi için hem de sağlıklı kent 

olmaya aday diğer belediyeler için bir rehber olacaktır. Araştırmada öncelikle sağlıklı kent 

kavramından söz edilecek, daha sonra Sağlıklı Kentler Projesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler 

Birliğine yer verilecektir. Çalışmanın temel alanını Aksaray Belediyesi stratejik planının 

Sağlıklı Kentler Projesi kriterlerine uyup uymaması oluşturacaktır. Çalışma sonuç ve 

değerlendirme bölümü ile tamamlanacaktır. 

2.Sağlıklı Kent Kavramı  

Evrensel bir tüketici hakkı olarak; tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı; 

barınma, ısınma, yiyecek, içecek, ulaşım, haberleşme, güvenlik en temel haklardandır. Bunun 

yanı sıra; Anayasamızın 56. Maddesinde de temel insan hakkı olarak sayılan; sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkı ise; temiz ve yeterli hava ve su, daha çok yeşil alan, temiz ve çağdaş bir 

kent estetiği, sağlıklı ve kaliteli bir alt yapı sisteminin bulunması ve savurganlığa karşı alınan 

önlemler ile ekolojik dengenin bozulmadığı uygun bir ortamda yaşama hakkını kapsamaktadır.3 

İnsanların sağlıklı olabilmeleri için bireysel ihtiyaçlarının karşılanabildiği sağlıklı bir çevreye 

ihtiyaç vardır. Nitekim insanların yaşam kalitesi, sağlıklı olmaları, halk sağlığı ve bireyin 

ihtiyaçlarını karşılama niteliklerine sahip bir çevreyle olan etkileşimi sonucu belirlenir. Bireyler 

temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşadıkça sağlık düzeylerinde olumlu düzeyde gelişimler 

görülür. Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar kentlerin sağlıksız ve kalitesiz ortamlar 

olmasına neden olmuştur. Sağlıklı kent olmanın kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesinde 

önemli bir rolü vardır. Sağlıklı kentler, kentsel planlama sürecinde insanların sağlık şartlarının 

                                                 
3 Tunçer, Mehmet, “Bir Tüketici Olarak Kentli, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Kent ve Çevre Hakkı: Bolu Örneği”, Kentli 

Hakları Bağlamında Kenti Yeniden Düşünmek, Ed.: Hakan Reyhan ve Özkan Leblebici, Alter Yayıncılık, Ankara, s. 

91.  
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ve yaşam kalitesinin önemsendiği ve geliştirilmeye çalışıldığı kentleri ifade eden yerlerdir. 

Ancak birçok kentte kent planlaması ile sağlık arasındaki ilişki göz ardı edilmiş ve daha çok 

ekonomik, finansal ve siyasal kazancın dikkate alındığı bir planlama yapılmıştır.4  

Bir kentte yaşayan bireylerin sağlık durumlarının belirlenmesinde biyolojik faktörlerin 

yanı sıra, yaşadıkları mekânın fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları da önemli ölçüde 

etkili olmaktadır.5 Sağlıklı Şehirler kavramına katkıda bulunan en önemli unsur olan sağlık 

sadece bir hastalığın olmaması değil genel olarak iyi oluş hali ve hastalığı önleyici temel 

hizmetler sunmak ve yaşam çevresi sağlamaktır.6 Nitekim DSÖ’ye göre sağlık, sadece hastalık 

veya sakatlık hali değildir aynı zamanda tamamıyla fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluş halidir. 

Mevcut en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkı ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya 

sosyal durum ayrımına gidilmeden en temel insan hakkıdır.7  

Sağlıklı bir kent sağlıklı bir çevre oluşturmayı, iyi bir yaşam kalitesi ortaya koymak, temel 

sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını temin etmek, sağlık hizmetlerine erişimi sağlamayı 

amaçlamaktadır.8 Sağlıklı kent için temel gösterge kent sınırlarında yaşayanların sağlıklı 

olmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için kentin halk sağlığı açısından uygun fiziksel ve ruhen 

insan sağlığına uygun olması gerekmektedir. Kent ile birey arasındaki ilişki ortak bir kültür ve 

doğa üzerine olmalıdır. Kent bireylerin kültürü ve doğasına uygun bir yapıda olmalıdır. Bunun 

gerçekleşebilmesi için kentin gelişigüzel değil planlı bir şekilde gelişmesi gerekmektedir. Bu 

bireyin planlı bir hayatı olması sonucunda sağlıklı olmasına benzetilebilir. Plan salt bir teknik 

konu olarak ele alınmamalıdır. Planın felsefi boyutları da dikkate alınarak bireylerin fiziksel ve 

ruhi ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde olması gerekmektedir. Bu kapsamda her kentin bir ruhu 

olduğu ve ruhun planlama ile geliştiği sonucu ortaya çıkar. Şehrin ruhu ile kentte yaşayan 

bireylerin ruhu örtüştüğü noktada yaşanabilir mutlu bir kent ortaya çıkar.9 Planlamada dikkat 

                                                 
4 Başaran, İsmail, “Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/3, (2007): 211.  
5 Okçu, Murat-Kaya, Ersin, “Sağlıklı Şehirler Oluşturma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, 1. Ulusal Yerel 

Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, (2008): 363. 

6 Kenzer Marina, “Healthy Cities: A Guide To The Literature”, Environment and Urbanization, 11/1, (1999): 202.  
7 Barton Hugh-Grant Marcus, “Urban Planning for Healthy Cities”, Journal of Urban Health: Bulletin of the New 

York Academy of Medicine, 2011. 

8 Dünya Sağlık Örgütü, “Healthy Cities”, http://www.who.int/healthy_settings/types/cities/en/, (et. 

15.08.2016).  

9 Şahin Salih Kenan, “Obezleşen Kentler”, http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/372/Obezlesen-

kentler.aspx, (et. 16.08.2016). 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 89 - 

 

edilmesi gereken bir noktada planlarda sağlık gereksinimleri ve sağlık hedeflerinin açık bir 

şekilde ortaya konulmasıdır. Sağlıklı kent için gerekli bir diğer unsur da kent içerisindeki 

paydaşların devamlı iletişim ve işbirliği halinde olmalarıdır.10 Sivil toplum, özel sektör, 

merkezi ve yerel yönetimlerin ve yöre halkının işbirliği ve iletişimi sonucunda kent ruhu ile 

bireylerin ruhu örtüşmüş olur.  

Sağlıklı Kent kavramı ilk kez 1985’te Kanada’da kullanılmıştır. Bu kavram, küresel 

stratejilerin ve girişimlerin ev sahipliği, yerellik ilkesini dikkate alarak kent yapısının ve yerel 

yönetimlerin anahtar rolünü fark ettirmekte ve vurgulamaktadır.11 Sağlıklı kent kavramının 

gelişmesinde Dünya Sağlık Örgütünün önemli etkisi olmuştur. DSÖ bir kentin ne olduğu ve 

sağlıklı kentin ne olması gerektiğinden yola çıkarak Sağlıklı Kentler Projesini geliştirmiştir. 

Sağlıklı kentler yaklaşımına göre kent; canlı varlıklar gibi yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli 

gelişen ve değişen bir iç dinamiğe sahip karmaşık bir organizmaya benzetilmektedir. Sağlıklı 

kent, çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen bir kent olarak günümüz kentleşme 

sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilecek olan kenttir.12  

3. Sağlıklı Kentler Projesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler programı 1986 yılında DSÖ Herkes İçin Sağlık Stratejisi 

ilkelerinin uygulanması ve Sağlığı Geliştirme İçin Ottawa Sözleşmesinin uygulanması için 

yerel bir temel sağlamak üzere oluşturulmuştur. O zamandan beri Avrupa çapında genişleyerek 

küresel bir harekete dönüşmüştür.13 Proje Avrupa’da seçilen 11 kent ile başlamış ve kısa sürede 

kıtanın 30 ülkesinde oluşturulan ulusal ağlar ile 1400 kent ve kasabaya ulaşmıştır. Proje zaman 

içerisinde daha da genişlemiştir. Nitekim Avrupa’da uygulanan politika ve planlar14 

Kanada’dan Brezilya’ya, Güney Afrika’dan Mısır’a, Çin’den Pasifik Adaları’na ve 

Hindistan’dan Tayland ve Nepal’e yüzlerce şehir sağlıklı kent değerlerini ve yaklaşımlarını 

                                                 
10 Başaran, İsmail, “Avrupa ve Türkiye’de Sağlıklı Kentler”, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, 

(2008): 387. 

11 Aycan, Sefer, “Sağlıklı Şehirler”, http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp, (et. 18.08.2016). 

12 Aycan, Sefer, “Sağlıklı Şehirler”, http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp, (et. 18.08.2016). 

13 Edwards, Peggy-Tsourus, Agis, D., A Healthy City Is An Active City: A Physical Activity Planning Guide, WHO 

Regional Office for Europe, (2008), s. 3. 

14 İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi”, 

http://skpo.izmir.bel.tr/content.aspx?MID=11, (et. 20.08.2016). 

http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp
http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp
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benimsediğinden proje küresel bir nitelik kazanmıştır.15 Sağlıklı Kentler Projesi kentin yaşam 

koşullarını iyileştirerek kent sakinlerinin sağlığını geliştirmeyi ve çeşitli kentsel aktivitelerle 

sağlık hizmetlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Sağlıklı Kentler Projesinin bir diğer hedefi, 

kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığını bir araya getirerek geniş bir katılımla sağlık 

sorunlarına çözüm üretmek ve kentsel sağlığa odaklanmaktır.16  

Bu siyasi taahhüt, kurumsal değişim, kapasite geliştirme, ortaklık tabanlı planlama ve 

yenilikçi projeler süreciyle sağlığın geliştirilmesi yolu ile yerel yönetimlerce yürütülmektedir.17 

Sağlıklı Kent Projesi sağlık konusunda kentteki yetkili birimler ve/veya yerel yönetimlere iki 

yeni rol yükleyerek desteklenmiştir. Bunlar;18  

-Bilgi ve Analiz: Sağlık durumunun ölçümü ve sağlık sorunlarına yol açan çeşitli çevresel 

faktörlerin sağlık etkileri gözlenir. Daha sonra Sağlık için önemli sektörlerdeki gelişimler ve 

sağlık gereksinimlerinin analizi takip edilir. 

-Politika ve Destekleme:   Her sektör için özel sağlık politikaları hazırlanır ve desteklenir 

(Örneğin: Su, temizlik işleri, yerel yönetim, eğitim, sanayi ve işyerleri). 

Sağlıklı Kentler Projesi, 1987 yılından bu yana 5’er yıllık fazlar şeklinde farklı ana 

temalarda yürütülmüştür. Bu fazların içeriği şu şekildedir;19   

Projenin 1. Fazı 1987-1992 yılları arasını kapsamıştır. Bu faza Avrupa’dan 35 kent dahil 

olmuştur. Bu faz ile projenin sınırlarının genişletilmesi, kentlerin sağlık hedefleri ile ilgili yeni 

metotların geliştirilmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır.  

Projenin 2. Fazı 1993-1997 yılları arasını kapsamaktadır. Faza dahil olan üye sayısı 

artarak 39 olmuştur. Kentler bu fazda halk sağlığı politikası ve kapsamlı kent sağlığı 

                                                 
15 Aycan, Sefer, “Sağlıklı Şehirler”, http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp, (et. 18.08.2016). 

16 WHO Regional Office for the Western Pacific, “Regional Guidelines For Developing A Healthy Cities Project”, 

2000: 5. 
17 World Health Organization Regional Office For Europe, “Healthy Cities”, http://www.euro.who.int/en/health-

topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities, (et. 20.08.2016). 

18 Werna, Edmundovd.  “From Healthy City Projects To Healthy Cities”, Environment and Urbanization, 

11/1,(1999): 29. 
19 Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansı 21. Yüzyılda Kentsel Yaşam / 22 – 25 Ekim 

2014 – Atina – Yunanistan Toplantı Raporu, http://www.skb.org.tr/wp-

content/uploads/2014/12/DS%C3%96-Atina-Raporu-2014.pdf, (et.: 20.08.2016); İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, “Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi”, http://skpo.izmir.bel.tr/content.aspx?MID=11, (et. 

20.08.2016). 

 

http://www.seferaycan.com/saglikli-sehirler.mhp
http://www.skb.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/DS%C3%96-Atina-Raporu-2014.pdf
http://www.skb.org.tr/wp-content/uploads/2014/12/DS%C3%96-Atina-Raporu-2014.pdf
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planlamasını ön plana çıkaran bir modelle harekete geçmişler ve kent sağlığını geliştirmek için 

çaba göstermişlerdir.  

Projenin 3. Fazı 1998-2002 yılları arasını kapsamaktadır. 50 kentin katıldığı bu fazın 

temel hedefi Sağlık 21 ve Gündem 21 temelli politikaların üretilmesi ve kent sağlık gelişim 

planları olmuştur. Fazın ana temaları hakkaniyet, sürdürülebilir kalkınma, sosyal gelişme, 

entegre sağlık gelişimi planları, sistematik izleme ve geliştirme olarak belirlenmiştir.  

Projenin 4. Fazı 2003-2008 yılları arasını kapsamaktadır. Sağlıklı Kentler Projesi bu 

fazda ivme kazanmıştır. Bu faza Türkiye’den Bursa, İstanbul, Kadıköy, Bartın, Yalova, 

Eskişehir/Tepebaşı, Çankaya, Kırıkkale, Avanos, Gölcük, Aydın ve Trabzon’un bulunduğu 12 

kent ile birlikte 75 kent katılmıştır. Bu aşamada sağlıklı kent planlaması, sağlıklı yaşlanma, 

sağlık etki değerlendirmesi ve aktif yaşam ve fiziksel aktivite olmak üzere 4 ana tema 

belirlenmiş ve bu temalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Projenin 5. Fazı 2009-2013 yıllarını kapsamıştır. Fazın genel teması “Tüm Yerel 

Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik”tir. Bu aşamada Önemseyen ve Destekleyici 

Çevreler, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım olmak üzere 3 ana tema 

belirlenmiştir. Faza 84 kent katılmıştır. 

Projenin 6. Fazı 2014-2018 yıllarını kapsamıştır. Fazın genel teması “Herkes için Sağlık 

İyileştirilmesi ve Sağlık Eşitsizliklerini Azaltmak ve Sağlık için Liderlik ve Katılımcı 

Yönetişimi Geliştirmek"tir. Genel tema kapsamında yaşam seyri yaklaşımı ve insanları 

güçlendirmek, Avrupa Bölgesi’ndeki en önemli halk sağlığı sorunları ile mücadele, insan 

merkezli sağlık sistemleri ve kamu sağlığı kapasitesini güçlendirmek, dirençli topluluklar 

ve destekleyici zeminler oluşturma olmak üzere 4 ana tema belirlenmiştir. 

1. Faz döneminde kabul edilen Ottowa Sağlığı Geliştirme Anlaşması ile birlikte Herkes 

İçin Sağlık (HİS) sloganı ile belirlenen temel prensipler, DSÖ Sağlıklı Kentler Projesinin temel 

çerçevesini oluşturmuştur. Bu kapsamda DSÖ sağlıklı kent kriterleri şunlardır20;  

1. Nitelikli konutunda dâhil olduğu gelişmiş niteliklere sahip temiz, güvenilir bir fiziksel 

çevre,  

2. Uzun vadede Dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem,  

3. Güçlü, dayanışmacı ve sömürücü olmayan bir toplum yapısı,  

                                                 
20 World Health Organization Regional Office For Europe, Twenty Steps For Developing A Healthy Cities Project, 

1997, s. 9; Gölcük Belediyesi, “Sağlıklı Kent Nedir?”, http://skb.golcuk.bel.tr/id3.html, (et.: 21.08.2016). 
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4. Yöre halkının kendi yaşamlarını, sağlık ve refah düzeylerini etkileyen kararlara yüksek 

derecede katılımı ve kontrolü,  

5. Kentte yaşayan tüm bireylerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, barınma, gelir, güvenlik 

ve iş) karşılanması,  

6. Geniş etkileşim ve iletişim yoluyla kaynaklara ve deneyime erişme, 

7. Çeşitli, canlı ve yenilikçi bir kent ekonomisi,  

8. Kent sakinlerinin, diğer grupların ve bireylerin kültürel ve biyolojik mirası ile geçmişe 

bağlılıklarının teşvik edilmesi,  

9. Önceki niteliklerle uyumlu ve onları geliştirebilen bir yapıya sahip olma,  

10. Herkesin erişebildiği optimum seviyede uygun halk sağlığı ve hasta bakım hizmeti,  

11. Yüksek sağlık seviyesine sahip olma (Yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük 

seviyede hastalık). 

Türkiye’de Sağlıklı Kentler Projesi Sağlıklı Kentler Birliği DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler 

Ulusal Ağları üyesi olarak DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi rehberliğinde çalışan Türkiye Sağlıklı 

Kentler Birliği tarafından takip edilmektedir.21 Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması 

22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış, Birlik Tüzüğü İçişleri Bakanlığı tarafından 

onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.22 Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliğine Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir 

Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir 

Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay 

Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi, Edirne Belediyesi, Burdur Belediyesi, 

Isparta Belediyesi, Osmaniye Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi, Kırşehir 

Belediyesi, Ankara/Çankaya Belediyesi, İstanbul/Kadıköy Belediyesi, İstanbul/Adalar 

Belediyesi, İstanbul/Beşiktaş Belediyesi, İstanbul/Pendik Belediyesi, İzmir/Karşıyaka 

Belediyesi, İzmir/Bayındır Belediyesi, İzmir/Balçova Belediyesi, İzmir/Urla Belediyesi, 

                                                 
21 Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları, T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Yayın No: 809, 2011, 

http://www.saglikaktuel.com/d/file/ulke_raporu_baski_hali_tr.pdf, (et.: 20.08.2016). 

22 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, http://www.skb.org.tr/birlik-hakkinda/birlik-hakkinda, (et.: 21.08.2016). 

http://www.saglikaktuel.com/d/file/ulke_raporu_baski_hali_tr.pdf
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Nevşehir/Avanos Belediyesi, Bursa/Nilüfer Belediyesi, Bursa/Osmangazi Belediyesi, 

Bursa/Mudanya Belediyesi, Bursa/İnegöl Belediyesi, Kocaeli/Gölcük Belediyesi, 

Kocaeli/Gebze Belediyesi, Balıkesir/Bandırma Belediyesi, Balıkesir/Karesi 

Belediyesi, Mersin/Toroslar Belediyesi, Mersin/Mezitli Belediyesi, Aydın/Didim Belediyesi, 

Aydın/Yenipazar Belediyesi, Afyonkarahisar/Dinar Belediyesi, Afyonkarahisar/Sandıklı 

Belediyesi, Eskişehir/Tepebaşı Belediyesi,  Eskişehir/Odunpazarı Belediyesi, 

Kastamonu/Abana Belediyesi, Yalova/Altınova Belediyesi, Osmaniye/Kadirli Belediyesi, 

Sakarya/Serdivan Belediyesi, Nevşehir/Ürgüp Belediyesi, Çorum/Osmancık Belediyesi, 

Bartın/Amasra Belediyesi, Muğla/Menteşe Belediyesi, Denizli/Pamukkale Belediyesi, 

Trabzon/Ortahisar Belediyesi, Malatya/Darende Belediyesi ve Tekirdağ/Malkara Belediyesi, 

Denizli/Merkezefendi Belediyesi üyelerdir.23  

Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nin 15/05/2010 tarih ve 6 sayılı kararıyla Sağlıklı Kentler 

Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;24   

 Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, DSÖ 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonunun 

kabul edilmesi, 

 Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık 

okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir 

planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle 

ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için 

çalışmalar yürütülmesi, 

 Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde 

görevlendirilmesi, 

 Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü atanması, proje 

ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Kentler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması, 

 Üye Olacak Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet 

Programı hazırlaması,  

 Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık raporlama yapması, 

Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin 

paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır. 

                                                 
23 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü, Md. 4. 

24 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, http://www.skb.org.tr/birlik-hakkinda/uyelik, (et.: 22.08.2016). 
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DSÖ Sağlıklı Kentler Projesinde yer almanın yararları şu şekilde sıralanmaktadır;25 

 “Halk sağlığı konularında bilincin artması ve ilgili uluslararası hareketlerin bir parçası 

olmak, 

 Milenyum 21 ilkeleri ve uygulamaları içindeki “Herkes İçin Sağlık” hedefinde yerel 

çalışma olarak yer almak, 

 İçinde etkin uygulamaların geliştirileceği uluslararası bir ortam oluşturmak, 

 Ortaklık projeleri için Avrupa fonu gibi ekstra kaynaklar için uygun güç sağlamak, 

 Türkiye’deki Sağlıklı Şehir Ortaklığı çalışmalarını geliştirmek, 

 Sağlık sorunları üzerine diğer üye şehirlerle bilgi ve uygulama deneyimi paylaşmak için 

bir ağ oluşturmak, 

 Sağlık ve sağlıktaki hakça olmayan dağılımın sosyal etkileri ile ilgili araştırma ve 

geliştirmelere ulaşılabilmek, 

 Kentte bütün tarafların, kent için katılımcı ve demokratik çalışma kültürünü 

geliştirmelerini sağlamaktır.” 

4.Aksaray Belediyesinin Stratejik Planı ve Faaliyet Raporunun Sağlıklı Kent Projesi 

Kapsamında İncelenmesi 

Araştırmanın bu bölümünde Aksaray Belediyesinin 2015-2019 yıllarını kapsayan 

stratejik planını DSÖ sağlıklı kent kriterleri kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 

öncelikle stratejik planda belirtilen misyon ve vizyonun sağlıklı kente vurgu yaptığı 

görülmektedir. Nitekim belediyenin misyonu “İnsana değer veren, çevreyle uyumlu, kurum ve 

kuruluşlar arası dayanışmanın olduğu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetlerin üretildiği ve herkese 

ve her kesime eşit hizmetin sunulduğu kentlilik bilinci gelişmiş bir marka şehir ortamı 

oluşturmaktır.”olarak belirlenmiştir. Vizyonu ise; “Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, her 

türlü kurumsal yapılanmasını tamamlayan, gelişmeye, teknolojiye ve katılımcılığa açık, kaliteli 

ve güler yüzlü bir hizmet sunma anlayışına sahip, çağdaş normlarda alt ve üst yapısını kuran, 

kentsel çevreyi iyileştiren, sosyal ve kültürel donatılı çalışmalarıyla Aksaray halkının 

                                                 
25 Aycan, Sefer, “Sağlıklı Kentler”, https://seferaycan.wordpress.com/2011/03/21/saglikli-sehirler, (et.: 

23.08.2016). 
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belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştiren bir Belediye 

olmaktır.”26 

Stratejik planda belirlenen temel değerler DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi için belirlenen 

kriterlerle uyuşmaktadır. Bu değerler27; 

1. Planlı, etkin ve verimli çalışmak, 

2. Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek, 

3. Şeffaf ve hesap verebilir olmak, 

4. Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak, 

5. Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlanmak, 

6. Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak, 

7. Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak, 

8. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek, 

9. Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak, 

10. Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek, 

11. Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmektir. 

Temel değerler incelendiğinde vatandaş katılımının ön plana alındığı bir değerler sistemi 

görülmektedir. Bu kapsamda hem gönüllü katılım hem de karar alma sürecinde katılım ile YG 

21 süreci etkin olmakta hem de sağlıklı kent kriterlerinin bir kısmı sağlanmış olmaktadır. Temel 

değerlerden 5. madde uzun vadeli dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem sağlamaktır. Ancak 

kent ekonomisinin canlı tutulması ile ilgili bir değer bulunmamaktadır. Bununla birlikte marka 

kent olma misyonu kent ekonomisinin canlı tutulmasını sağlayacaktır. Temel değerlerdeki bir 

diğer eksiklik ise halk sağlığı ile ilgilidir. Özellikle önleyici politikaların temel bir değer olarak 

yer almaması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem 

verilmesi ve diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirilmesi 

ile dayanışmacı bir toplum yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

                                                 
26 Aksaray Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s. 50. 

27 Aksaray Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s. 50-52. 
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Aksaray Belediyesinin Sağlıklı Kentler Projesine uyumu açısından stratejik amaç ve 

hedefleri 11 maddelik DSÖ sağlıklı kent kriterleri kapsamında sıralanarak değerlendirilmiştir.28 

1.Nitelikli konutunda dâhil olduğu gelişmiş niteliklere sahip temiz, güvenilir bir fiziksel 

çevre kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Kentin yeşil alan varlığını sürekli artırmak stratejik amacı ile fidan ve süs bitkisi dikimini 

ve çim ekimini artırmak, içinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak 

ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak, yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve 

kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve 

kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak hedeflenmiştir.  

Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik 

yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükseltmek 

stratejik amacı ile altyapı kurumları birbirlerinin hatlarına zarar vermesini ve tekrarlı kazıların 

yapılmasını engellemek için; altyapıya ait konum bilgisinin toplanması ve altyapı hatlarının 

tüm kurumlarca konumsal olarak nerede olduğu tam olarak bilinmesini sağlamak, yılda 

ortalama 20 adet eğitim binasında çevre düzenlemesi vb. çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. 

Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması stratejik amacı 

ile kentsel fiziksel çevrenin düzenli olması sağlanacaktır.  

Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapının oluşturulması 

stratejik amacı ile yeni araç yolları planlamak, yapmak, yol kalitesini yükseltmek, yeni 

otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak hedeflenmiştir.  

Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini 

kullanmak ve modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak stratejik amaçları 

ile kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak, yeni ulaşım araçları 

alınarak yeni sistemler tesis etmek, toplu ulaşımı yaygınlaştırarak tercih edilir hale getirmek 

hedeflenmiştir. 

2. Uzun vadede Dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem kriteri kapsamında aşağıdaki 

amaç ve hedef öngörülmüştür. 

Kentin yeşil alan varlığını sürekli artırmak stratejik amacı ile fidan ve süs bitkisi dikimini 

ve çim ekimini artırmak hedeflenmiştir. Bununla birlikte doğal çevreyi korumak ile ilgili bir 

                                                 
28 Aksaray Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, s. 64-70. 
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stratejik amaç bulunmasına rağmen ekosistemin korunmasına ilişkin herhangi bir hedef 

öngörülmemiştir. 

3. Güçlü, dayanışmacı ve sömürücü olmayan bir toplum yapısı kriterine ilişkin 

dayanışmacı toplum yapısının gelişimi için bir takım amaç ve hedefler öngörülmüştür.  

Sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak stratejik amacı ile okullara eğitim, 

giyim ve kırtasiye konusunda yardımcı olmak, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım 

yapılması, sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek ve cenaze 

nakil ve değişim işlemlerini takip etmek hedeflenmiştir.  

Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak stratejik 

amacı ile engelliler veri tabanı oluşturmak, engelliler ile ilgili projeler üretmek, dezavantajlı 

kesimlere yönelik sosyal destek yardımları yapmak hedeflenmiştir.  

4. Yöre halkının kendi yaşamlarını, sağlık ve refah düzeylerini etkileyen kararlara yüksek 

derecede katılımı ve kontrolü kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve hedef öngörülmüştür. 

Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin 

etmek stratejik amacı ile belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımının artırılması 

hedeflenmiştir.  

5. Kentte yaşayan tüm bireylerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, barınma, gelir, güvenlik 

ve iş) karşılanması kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Kentin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, 

kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek stratejik amacı ile dezavantajlı gruplara 

yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak, meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve 

yaygınlaştırmak ve AKMEK merkezlerinde ve hanımlar lokallerinde hizmetlere erişebilirliği 

artırmak hedeflenmiştir. 

Doğal çevreyi korumak stratejik amacı ile Aksaray merkez kanalizasyon ihtiyacının 

karşılanması, Aksaray merkez su şebeke ıslah işi, yeni açılan cadde ve sokaklarda su 

şebekesinin yapılması, yeni açılan kuyu ve depoların, terfi ve isale hatlarının yapılması, tatlı su 

çeşmesi yapılması işi, çeşitli inşaat işleri yapılması işi, kanalizasyon hattının genişletilmesinde 

ve yenilenmesinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi, doğal çevreyi koruma ve su 

tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla ilk ve ortaöğretim öğrencilerine “suyu bilinçli 

kullanma” eğitim semineri verilmesi, yağmur suyu şebekesi yapılması işi, Aksaray atık su 

arıtma tesisi yapılması hedeflenmiştir.  
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Su, kanal ve abone hizmetlerinde hız, kalite ve tasarruf sağlamak stratejik amacı ile 

teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak tasarruf sağlanması, gelişen ve büyüyen şehrin su 

ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli 

çalışması ve ıslah çalışmalarının azaltılması amacıyla kanalizasyon şebekelerin temizlenmesi, 

içme suyu hattının genişletilmesinde, yenilenmesinde ve arızaların giderilmesinde kullanılacak 

malzemelerin temin edilmesi, kentin muhtelif bölgelerine kartlı sayaç abonelerimizin mesai içi 

ve dışında kart dolum yapabilecekleri yerlerin oluşturulması, abonelerimize yönelik internet 

ortamındaki hizmet çeşitliliğini artırarak e-Belediye internet şubesinin daha aktif kullanılmasını 

sağlamak hedeflenmiştir.  

Sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp ve kaçakları azaltmak ve su tasarrufu 

konusunda halkı bilinçlendirmek stratejik amacı ile sınırlı olan su kaynaklarını korumak, kayıp 

ve kaçakları azaltmak, kentte bulunan mevcut su şebeke bölgelerinde dâhili zonların 

oluşturulması, su havzalarının korunması, resmi ve sivil aboneliklerimize takılan elektronik 

kartlı su sayacı sayısını artırmak hedeflenmiştir. 

Altyapı şebekelerinin iyileştirilmesi stratejik amacı ile Aksaray merkezde yağmur suyu 

ana şebeke ihtiyacı bulunan tüm meskûn alanların projelerinin yapılması/yaptırılması 

hedeflenmiştir. Yeni su kaynaklarından şehre içme suyunun getirilmesi stratejik amacı ile 

şehrin içme suyu ihtiyacının Ecemiş çayı ve diğer kaynaklardan alınacak su ile karşılanması 

hedeflenmiştir. 

6. Geniş etkileşim ve iletişim yoluyla kaynaklara ve deneyime erişme kriteri kapsamında 

aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Aksaray' ın uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve belediyemizin 

uluslararası projelerden faydalanması stratejik amacı ile kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi 

ve ulusal (Mevka) ve uluslararası (Avrupa Birliği) projeler gerçekleştirmek hedeflenmiştir.  

7. Çeşitli, canlı ve yenilikçi bir kent ekonomisi kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve 

hedefler öngörülmüştür. 

Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent 

oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak stratejik amacı ile yerel ekonomiyi 

geliştirici istihdam imkânlarını arttırıcı belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, yaş sebze ve 

meyve toptancı hali ile pazar yerlerini modern koşullarda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik 

bir şekilde sağlayan birim haline getirmek hedeflenmiştir.  
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Aksaray'ı kültür ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için yeni fiziki 

mekânlar oluşturmak stratejik amacı ile kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak 

hedeflenmiştir. 

Aksaray’ın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe 

merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler planlamak ve yapmak stratejik amacı ile 

sosyal ve kültürel aktivite mekânları oluşturulması, kültürel ve sosyal tanıtım faaliyetleri 

düzenlemek ve çocuklar, gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, kültürel 

bir değer olan Somuncubaba’nın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, kent kültürü ve 

kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması, kültürel 

yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedefler aynı zamanda kent 

sakinlerinin, diğer grupların ve bireylerin kültürel ve biyolojik mirası ile geçmişe bağlılıklarının 

teşvik edilmesi başlığı altında da yer alabilir. 

Aksaray'ın tanıtımın için çalışmalar yapmak stratejik amacı ile hizmet odaklı çalışma 

yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, 

Aksaray'ın kültür ve turizm alanında farkındalığını artırmak, işbirliğini güçlendirmek, tanıtım 

hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile 

iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, Belediyenin faaliyet 

ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın 

organlarından etkin bir şekilde yararlanmak hedeflenmiştir.  

8. Kent sakinlerinin, diğer grupların ve bireylerin kültürel ve biyolojik mirası ile geçmişe 

bağlılıklarının teşvik edilmesi kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent 

oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak stratejik amacı ile halkın ihtiyacı olan 

sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezleri oluşturmak, Kültürel ve tarihi değerleri 

korumak hedeflenmiştir.  

Kent ekonomisinin canlı tutulmasını sağlamakla birlikte halkın kültürel geçmişine 

bağlılıklarını artırması bağlamında kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak 

hedeflenmiştir. 

9. Önceki niteliklerle uyumlu ve onları geliştirebilen bir yapıya sahip olma kriteri 

kapsamında aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak stratejik 

amacı ile Belediye sınırları içinde imar planı bulunan alanlarda kırmızı kot çalışmasının 
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yapılması, Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik 

projelerin üretilmesi, gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması bu konuda sıkı denetimlerin 

sağlanması ve bu yönde gerekli yatırımların yapılması, şehir içi araç ve yaya ulaşım 

problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması 

hedeflenmiştir. 

10. Herkesin erişebildiği optimum seviyede uygun halk sağlığı ve hasta bakım hizmeti 

kriteri kapsamında önleyici sağlık tedbirleri halk sağlığı ile kısmen ilgilidir. Bu kapsamda bu 

stratejik amaç ve hedefleri de halk sağlığının geliştirilmesi başlığı altında sıralanabilir. Ancak 

belediye hizmetlerinde halk sağlığına ilişkin herhangi bir hizmet bulunmadığını da göz ardı 

etmemek gerekmektedir. Nitekim bu kriter kapsamında bir amaç veya hedef öngörülmemiştir.  

11. Yüksek sağlık seviyesine sahip olma (Yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük 

seviyede hastalık) kriteri kapsamında aşağıdaki amaç ve hedefler öngörülmüştür. 

Aksaray'da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak stratejik amacı ile 

önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. Hemşehrilere sürekli eğitim, 

yaşam boyu spor imkânları ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak stratejik 

amacı ile yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak hedefi ile bireylere sağlıklı yaşam 

ortamları sağlanarak önleyici bir sağlık politikası uygulanmak istenmektedir. 

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak stratejik amacı ile çevresel kirliliğin 

önlenmesi, hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi, gürültü kirliliğinin 

kontrolü ve önlenmesi, halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi, hayvan sağlığı ve 

refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, mezarlık hizmetlerinin geliştirilerek 

sağlanması, mevcut mezbahane ve soğuk hava depolarının yıllık bakım ve onarımının 

yapılması hedeflenmiştir.  

5. Sonuç ve Değerlendirme 

İkinci Dünya Savaşından sonra dünya birçok sorunla baş etmek zorunda kalmıştır. Bu 

sorunlar arasında önemli bir yeri olan kentleşme sorunu günümüzde halen bir sorun olarak 

devam etmektedir. Kentleşmenin ortaya çıkardığı sağlıksız kentleşmenin önüne geçilebilmesi 

için DSÖ 1987 yılında Sağlıklı Kentler Projesini geliştirmiştir. Hareket kısa sürede küresel bir 

dönüşüm yaşayarak birçok ülkede kabul görmüştür. Ülkemizde de Sağlıklı Kentler Birliği adı 

altında bir örgütlenme oluşturularak kentlerin daha yaşanabilir ve sağlıklı alanlar olması 

istenmiş ve projeden ülkemiz belediyelerinin de faydalanması istenmiştir. Ancak ülkemiz yerel 

yönetim sistemi Sağlıklı Kentler Projesinin ortaya koyduğu kriterlerle tam olarak 
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örtüşmemektedir. Nitekim Aksaray Belediyesinin stratejik planı incelendiğinde bazı kriterlerde 

herhangi bir amaç ya da hedef öngörülmediği görülmüştür. Örneğin:  Herkesin erişebildiği 

optimum seviyede uygun halk sağlığı ve hasta bakım hizmeti kriteri bağlamında belediyenin 

dolaylı bir hizmet sunumu sağlansa da doğrudan bir hizmet sunumuna rastlanmamaktadır. Yine 

önleyici sağlık tedbirleri konusunda amaç ve hedeflerin yetersiz kaldığı ve 5393 sayılı Yasa ile 

sınırlı kaldığı görülmektedir.  

Halk katılımı hem 5393 sayılı Belediye Kanununda hem de birçok uluslar arası belge ve 

sözleşmede önemseniyorken Aksaray belediyesinin stratejik planında yeterince yer almamıştır. 

Bu kapsamda belediyenin yerel katılımı önceleyecek çalışmalara hem halk sağlığı açısından 

hem de diğer hizmet tarzları açısından geliştirmesi gerekmektedir.  Belediye dezavantajlı 

gruplar konusunda önemli projeler geliştirmiştir. Bununla birlikte kent ekonomisini 

canlandırmak için önemli amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak güçlü ve dayanışmacı ve 

sömürücü olmayan bir toplum yapısı oluşturulmasına ilişkin sınırlı sayıda amaç veya hedef 

bulunmaktadır. Bu Aksaray Belediyesi açısından bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  

Uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem geliştirilmesine ilişkin önemli bir 

eksiklik olduğu göze çarpmaktadır. Bu eksiklik sadece Aksaray Belediyesine ilişkin bir eksiklik 

değildir. 5393 sayılı Yasa ile belediyelerin sürdürülebilir ekosistemlere ilişkin sınırlı sayıda 

yetkisi vardır.  

Yüksek sağlık seviyesine sahip olma ile ilgili Aksaray Belediyesinin önleyici sağlık 

politikaları dışında herhangi bir stratejik amacı veya hedefi bulunmamaktadır. Kent 

sakinlerinin, diğer grupların ve bireylerin kültürel ve biyolojik mirası ile geçmişe bağlılıklarının 

teşvik edilmesi kriteri ve önceki niteliklerle uyumlu ve onları geliştirebilen bir yapıya sahip 

olma kriteri konusunda sınırlı sayıda amaç ve hedef belirlenmiştir.  

Aksaray Belediyesi sağlıklı kent kriterleri arasından çeşitli, canlı ve yenilikçi bir kent 

ekonomisi, Kentte yaşayan tüm bireylerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, barınma, gelir, 

güvenlik ve iş) karşılanması, Nitelikli konutunda dahil olduğu gelişmiş niteliklere sahip temiz, 

güvenilir bir fiziksel çevre kriterleri, belediye misyon ve vizyonu ve temel değerleri konusunda 

Sağlıklı Kentler Projesi bakımından iyi durumdadır. Aksaray belediyesinin mevcut olan 

eksiklerini tamamlayarak sağlıklı kentler birliği üyesi olması ve Sağlıklı Kentler Projesine dahil 

olması kentin gelişimi açısından önemli görülmektedir. Bununla birlikte 5393 sayılı Yasanın 

Sağlıklı Kentler Projesine uyumlu olmasında fayda görülmektedir. Nitekim DSÖ Sağlıklı 

Kentler Projesi, sağlığı: bireyin sadece hasta olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali 
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olarak tanımlamaktadır.29 Bireylerin yaşayanların fizikseli ruhsal ve sosyal iyilik hali için yerel 

yönetimlere önemli görevler düşmektedir.  

Sonuç olarak Aksaray Belediyesi Sağlıklı Kentler Projesine dahil olabilecek bir 

potansiyele sahiptir. Ancak mevcut stratejik plan ve bunun uygulanmasında çalışmada 

öngörülen eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Bununla birlikte 5393 sayılı Yasa ile 

Belediyelerin görev ve yetkilerinin sağlıklı kent kriterlerine uyumlu hale gelmesi 

gerekmektedir.  

  

                                                 
29 Ataç, Ahmet, “Sağlıklı Kentler ve Sağlıklı Kuruluşlar”, http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/m13.pdf, 

(et.: 25.08.2016). 

http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/m13.pdf
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AKSARAY İLİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) 

UYGULAMALARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Oktay ALKUŞ1            Bülent ESKİN2 

Özet 

 Doğal kaynakların korunması ve yaşam ortamlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir yer 

tutan çevresel etki değerlendirme çalışmaları, birçok disiplinin planlı çalışmasını gerektirir ve 

uzun bir zaman alır. Bu süreçte çevresel etki değerlendirilmesi raporları hazırlanırken yapılan 

yatırımın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve biyolojik değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu gerçekten hareketle çalışmada Aksaray ilinde son yıllarda ÇED (çevresel etki 

değerlendirmesi)  ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü tarafından “ÇED  Yönetmeliği” 

kapsamında verilen “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları, sayıları ve 

bunların sektörel dağılımları incelenerek, ÇED ile ilgili temel sorunların ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Araştırmada çevresel kalitenin korunması ve geliştirilmesi açısından büyük 

öneme sahip olan ÇED raporlarının Aksaray ilinde uygulanma düzeyinin iyileştirilmesi 

yolunda alınması gerekli önlemlere ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray ili, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre, ÇED Raporu, ÇED 

Yönetmeliği 

A RESEARCH ON ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

(EIA) APPLICATIONS IN AKSARAY PROVINCE 

Abstract 

Environmental impact assessment studies that, have an important position in the protection of 

natural resources and sustainability of living environment, require planned work of many 

disciplines and take a long time. While in preparing EIA reports, economic, social, physical and 

biological values of related investment should be taken into account in this process. Considering 

this fact, the aim of this study is to demonstrate the fundamental problems of Environmental 

Impact Assessment by examining the decisions of ''Environmental Impact Assessment is 

Necessary'' and '' Environmental Impact Assessment is not Necessary'' within the context of 

''Environmental Impact Assessment Regulations'' by the Branch Office of Environmental 

Impact Assessment, Permit and Inspection, and the numbers and their sectoral distribution of 

the decisions. In this research, recommendations are presented on the necessary measures to 
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posta: bulenteskin@aksaray.edu.tr 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 106 - 

 

improve the level of implementation of Environmental Impact Assessment reports that are quite 

important in protecting and improving environmental quality in Aksaray province. 

Keywords:  Aksaray Province, Environmental Impact Assessment, Environment, EIA Report, 

EIA Regulations 

1. GİRİŞ 

1950 ve 60'lı yıllarda,  olumsuz çevresel etkilerinin ortaya çıkması ile dünyanın çeşitli 

devletlerinde bir çevre bilinci oluşmuş ve geniş toplum kesimlerince kabul görmüştür. 

Birleşmiş Milletlere üye devletler, 5 Haziran 1972'de İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan 

"İnsan ve Çevre" konferansının sonuç bildirgesinde, çevre sorunlarının tüm insanlığı tehdit 

ettiğini ve bu durumun ancak koordineli bir çalışma ile çözülebileceğini vurgulamışlardır. Rio 

de Janeiro’da 1992'de çevre konferansında yayınlanan Rio Deklarasyonun 17. ilkesinde 

çevresel etki değerlendirmesine yer verilmiştir. Bu hareketle, ciddi bir biçimde ve uluslararası 

bir düzeyde "çevre" ve "ekoloji" kavramları ele alınmıştır3. 

Günümüzde sanayileşme ve kentlerin gelişmesiyle çevre ve doğa üzerindeki olumsuz 

etkiler gün geçtikçe artmaktadır. Bu etkilere önceden yeterince önlem alınmaması bunun 

yanında çevrede ve doğada olumsuz etkiler ortaya çıktıktan sonra yapılan müdahaleler yetersiz 

kalmakta beraberinde büyük çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı gelecekteki 

çevreye yönelik oluşabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırması ya da en aza indirilmesi için 

çevresel etki değerlendirmesi gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir4. 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED); belirli bir proje veya uygulamanın çevre 

üzerindeki önemli etkilerini belirlemek için bulunulan bölgedeki yapılan projelerle ilgili bütün 

tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve 

şeffaf bir süreçtir5.  

                                                 
3 Fanuscu, Emine Mine, ve Aynur Aydın Coşkun. «Çevresel Etki Değerlendirmesi.» İstanbul Üniversitesi Orman 

Fakültesi Dergisi 45, no. 3-4 (1995), s.128. 

4
 Gökçe, Gizem Cengiz, ve M. Emin Barış. «Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)- Stratejik Çevresel 

Değerlendirme (SÇD) İlişkisi ve Peyzaj Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Değerlendirmenin Önemi.» 

International Journal of Science Culture and Sport, no. 3 (2015), s.784. 
5
 Gökçen, Gülden, ve Nurdan Yıldırım Özcan. «Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Etki Değerlendirme.» 

Jeotermal Enerji Semineri. İzmir: TESKON, 2009, s.144. 
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Çevresel etki değerlendirilmesiyle, önceden belirlenmiş bir proje veya gelişmenin, çevre 

üzerindeki önemli etkileri ortaya konur. Bu süreç, tek başına bir kurum veya bir kişi tarafından 

karar verme süreci olarak karşımıza çıkmaz. Çok aşamalı ve uzun bir süreç olarak karşımıza 

çıkar.  ÇED’in esas amacı; karar vericilerin daha doğru karar vermelerinin yanında onlara, 

projelerin çevresel etkilerini göstermektir. ÇED’in en önemli özelliklerinden birisi ilgili 

tarafların ve yatırımın yapılacağı bölgedeki vatandaşlarının katıldığı halk toplantısıdır. Projeler,  

çözüm odaklı olacak şekilde tüm tarafların sürece destek vermesiyle birlikte gerçekleşmelidir6. 

Çalışma kapsamında ÇED ile ilgili genel bilgiler, ÇED başvuru sürecinin nasıl işlediği, 

değerlendirmenin nasıl yapıldığı ve nasıl karara bağlandığı bilgisi verilmiştir. Bunun yanında 

Aksaray ilinde yapılan ÇED uygulamaları incelenmiş, son 5 yıl içerisinde verilen ‘ÇED 

olumlu’, ‘ÇED olumsuz’, ‘ÇED kapsam dışı’ ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararları ile sayısal 

bilgiler ve bunların sektörel dağılımları incelenerek ÇED ile ilgili temel sorunların ortaya 

konulması amaçlanmış. Bu bağlamda Aksaray ilinde ÇED uygulama olanaklarının 

geliştirilmesi doğrultusunda genel değerlendirmeler yapılarak öneriler geliştirilmiştir. 

2. MATERYAL-YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini Aksaray iline ait ÇED raporları, ÇED kavramıyla ilgili 

hazırlanmış yönetmelikler,  raporlar, bilimsel makaleler ve kitapların yanı sıra bildiriler 

oluşturmaktadır.   

Çalışmaya ilişkin verilerin oluşturulması işlemi sırasında yerli ve yabancı kaynaklar; 

üniversite kütüphanelerinden, çeşitli elektronik kütüphane kaynaklarından, bazı ulusal ve 

uluslararası arama motorlarından ve bu konuda yapılan tez çalışmalarından elde edilmiştir.  

Ayrıca çalışmada Aksaray ilinde son yıllarda ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü tarafından 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki ÇED raporları incelenmiş bunun 

yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan yetkililerle sözlü görüşmeler yapılarak veriler 

toplanmıştır.  

                                                 
6
 Dervişoğlu, Suat. «AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED).» Türk İdare 

Dergisi, no. 467 (2010), s.118. 
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Bilimsel kaynaklara dayanan çalışmamızın yöntemi; çalışmamıza uygun verilerin 

toplanması, verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesinin yapılarak öneriler geliştirilmesi 

aşamalarını içermektedir.   

Çalışmamızda ilk olarak konuyla ilgili genel bilgiler verilmiş daha sonrasında çevresel 

etki değerlendirmesinin dünya genelindeki uygulamaları göz önünde bulundurularak bu 

uygulamaların Türkiye’de nasıl karşılık bulduğu ve küçük ölçekte Aksaray’daki ÇED 

uygulamaları grafiklerle ve tablolarla analizi yapılmıştır, ÇED yaklaşımının çevre yönetimi ile 

ilişkisi gösterilmiş, son olarak da Aksaray gibi Türkiye’de kalkınmada öncelikli illerde ÇED 

çalışmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

2.1. Dünyada Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Dünyadaki çevre konusunun önem kazanması 1960’lı yıllarda çevreyle ilgili yaşanan 

sorunların artması sonucu gerçekleşmiştir. Yaşanan çevre sorunları beraberinde ilgili yasal 

düzenlemeleri getirmiş 1970’lerden itibaren çevreyle ilgili yapılan çalışmalar artmış bu konuda 

birçok konferans düzenlenmiştir. 1970’lerde yasa çıkarma sürecini 1980’lerde devletlerin 

yasaları uygulaması takip etmiştir. 1990’lı yıllarda ilgili yasalara yeni mevzuatlar eklenmiş, 

gelişmiş devletlerin başta anayasalarında olmak üzere yasal düzenlemelerinde çevre konusuna 

yer verilmiş ve kurumsallaşma girişimleri olmuştur7.  

Bir çevre koruma tekniği olarak geliştirilen çevresel etki değerlendirmesi, ilk örneği 

1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş daha sonra 1985 yılında Avrupa 

Birliği(AB) Çevre Direktifi ile (85/337) AB müktesebatına girmiş, böylece Avrupa birliğine 

dâhil aday devletlerin uyum sağlaması gereken bir alan haline gelmiştir8. 

Son yirmi yıldır çevresel  etki değerlendirmesi yönteminde  ve idari sürecindeki 

ilerlemeler devam etmekte  ve  birçok ülkede son çalışmalar hala dikkate değer kapsamda bu  

süreci güçlendirmek için hızla sürmektedir.  Acil ve düşük maliyetli önlemler,  

kapsamlandırma, önem derecesinin değerlendirilmesi, ÇED raporlarının gözden geçirilmesi ve 

izleme ile dört ana alanda  süreci geliştirmeye  yardımcı olmaktadır9. 

                                                 
7
 Çerçi, Ezgi. «Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirmesi.» Kalkınmada Anahtar Verimliik, 2010, s.40. 

8
 Ökmen, Mustafa, ve Fatih Demir. «Türkiye’de Katılımcı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Uşak İli Örneği.» 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 27 (Ağustos 2010), s.265. 
9
 Richard K. Morgan. «Environmental impact assessment: the state of the art. » Impact Assessment and Project 

Appraisal, 30:1, (2012), s.9. 
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2.2. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Türkiye’de “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” (ÇEDY)  2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nun 10. Maddesi doğrultusunda hazırlanmış ve 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliği esas alarak hazırlanmaya çalışılan çevresel etki değerlendirmesi sistemi bazı 

sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların giderilmesi için konunun uzmanları tarafından 

çalışmalar yapılmış sonucunda Yönetmelik; 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003, 17.07.2008, 

03.10.2013 son olarak 25.11.2014 tarihlerinde yeniden gözden geçirilerek bugün halen 

kullanılan son şeklini almıştır. 80’li yıllarda çevreyle ilgili yasaların hızlı bir şekilde 

çıkarılmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme süreci büyük oranda etkili olmuş bu 

bağlamda Türkiye siyasi, ekonomik ve hukuksal konuları, Avrupa Birliği normlarına uygun 

hale getirmeye çalışmıştır. Avrupa Birliği’ne girme konusundaki kararlılığımız birlik içindeki 

üye devletlerin uygulamalarının yakından da takip edilmesini gerektirmektedir10. 

2.3. Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler 

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler, Ek-I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak 

Projeler Listesi) ve EK-II (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) olarak 

ayrılarak farklı alt sektör gruplarında değerlendirilmiştir. Bu gruplar Yönetmelikte,  

 Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,  

 Sanayi,  

 Tarım, orman, su kültürü ve gıda,  

 Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,  

 Enerji,  

 Turizm- konut,  

 Madencilik  

olarak yer alır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre 

                                                 
 

10
 Akkaş, Yalçın. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliklerinin Değişim Süreci Doktora Tezi. 

Ankara, 2012, s.3. 
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yukarıda sayılan başlıklar dâhilinde proje sahipleri tarafından ÇED başvuru dosyası 

hazırlanarak bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara teslim edilerek başvuru süreci 

başlatılır. 

  Planlanan projeler veya faaliyetler için ÇED Yönetmeliği’ne göre EK-I listesinde yer 

alan projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumsuz” kararı verme yetkisi bakanlığa aittir.  

Bakanlık, Ek-II listesinde yer alan ve karar verme yetkisi ÇED Yönetmeliği’ne göre kendisinde 

olan projeler hakkındaki "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verme yetkisini 03/10/2013 tarihinde valiliklere 

devretmiştir.  

ÇED Yönetmeliği’nin ekli listelerinde yer almayan projeler/faaliyetler ise faaliyet 

sırasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde 

belirtilen şartlara uyulması ve mer’i mevzuat çerçevesinde diğer izinlerin alınması şartıyla 

Yönetmelik kapsamı dışında değerlendirilmektedir11. 

2.4. Çevresel Etki Değerlendirme Süreci 

Özellikle insan faaliyetlerinin çevre üzerine olan etkilerinin analizi ve değerlendirmesi 

süreci olan çevresel etki değerlendirmesi insan yararı için sürdürülebilir çevrenin devamlılığını, 

ekosistemin korunmasını amaç edinen çevresel planlama ve yönetimini de içine alan en önemli 

araçlardan birisidir12. Çevresel etki değerlendirilmesinin esas ürünü ise ÇED raporudur. Bu 

rapor hazırlanırken sırayla aşağıdaki aşamalar takip edilir.    

1. Plan, proje ve yatırımlar için kuruluş yerleri belirtilmelidir. 

2. ÇED çalışması yapmaya gerek olup olmadığı araştırılır. 

3. ÇED çalışmasının kapsamı belirlenir. 

4. ÇED yazanağı fiilen hazırlanır. Bu yazanağı hazırlamak proje sahibinin sorumluluğu 

altındadır.  

                                                 
11

 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 25 11 2014. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141125-1.htm (11 14, 2016 tarihinde erişilmiştir). 
12

 Bilgin, Ayla. «Analysis of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and the EIA decision in 

Turkey.» Elsevıer, 2015, s.40 
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5. ÇED yazanağı incelemeye ve değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeyi Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yapar. 

6. Karar verme ve izleme aşaması 

7. Değerlendirme aşaması   

Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, 

sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve değerlendirmesini 

konu edinen Çevresel etki değerlendirmesinin değerlendirme evresinde üzerinde durulması 

konular ise şunlardır:  

 Raporun yeterli ve uygun olup olmadığı, 

 Yeterli düzeyde bilgi, belge veriye dayanıp dayanmadığı, 

 Projenin çevre üzerinde yapacağı etkilerin ayrıntılı olarak incelenip incelenmediği, 

 Bu etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin öngörülüp öngörülmediği, 

 Halk katılımı toplantısı yapılıp yapılmadığı13. 

2.5. Aksaray İli Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları 

 Ekonomik büyüme çevre kaynakları üzerine artan bir basınç uygulayarak çevreye zarar 

riskini artırmaktadır. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken konu, kaynak kullanımının 

zarar verecek bir biçimde değil, devamlılık anlayışı içerisinde ele alınması ve yönetilmesidir. 

Bu durumun gerçekleşebilmesi sürdürülebilir kalkınma ile mümkün olacaktır. Sanayileşme ve 

ekonomik kalkınma sürecinde insan faaliyetleri ve doğal çevre arasındaki ilişkilerin düzenli 

olması gereklidir. Daha sonradan çıkacak bir ekonomik yükün daha planlama aşamasında 

giderilmesi ekonomik ve sosyal faaliyetlerin çevre sorunlarına yol açmayacak şekilde 

planlanması ve uygulanması ile gerçekleşir. Bu amaçla ÇED Yönetmeliği’nin etkin bir şekilde 

uygulanabilirliğinin sağlanması ile her türlü olumsuzluklar başlangıçta tahmin edilip, gerekli 

önlemler alınmasına yardımcı olacaktır14.  

Aksaray ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü’ne, 2011-2015 yılları arasında 500 

adet proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirme 

yapılmak üzere başvuruda bulunulmuştur. Yapılan bu başvurulardan 132 adet proje için ‘ÇED 

                                                 
13

 Keleş, Ruşen. 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası. İzmir: Yakın Kitabevi, 2012, s.105. 
14

 Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü. Aksaray İli 2015 Yılı Çevre 

Durum Raporu. Çevre Durum, Aksaray:  2016, s.68. 
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Gerekli Değildir’ , 364 proje için ‘ÇED Kapsam Dışı’, 3 adet proje için ‘ÇED Olumlu’ ve 1 

adet proje için de ‘ÇED Gereklidir’ kararları verilmiştir(Tablo 1).  

2011 yılında Aksaray ilinde ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 71 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan bu 

başvuruların 27 tanesine ‘ÇED Yönetmeliği’nin’ 17. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Gerekli 

Değildir’ kararı(Tablo 2), enerji sektöründe hazırlanan 1 proje için de ÇED Yönetmeliği’nin 

14. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmiştir. 

Yapılan 43 adet proje başvurusu için ise ÇED Yönetmeliği’nin 15. Maddesine 

dayanılarak ‘ÇED Kapsam Dışı’ kararı verilmiştir(Tablo 3). 

 

Tablo1: 2011-2015 Yılları Arası 'ÇED Gerekli Değildir',' ÇED Olumlu' ve 'ÇED Kapsam Dışı' 
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Tablo 2: 2011 Yılında Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararlarının Sektörel Dağılımları

 

Tablo 3: 2011 Yılında Verilen ‘ÇED Kapsam Dışı’ Kararlarının Sektörel Dağılımları

 

2012 yılında Aksaray ilinde ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 67 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan bu 

başvuruların 18 tanesine ‘ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Gerekli 

Değildir’(Tablo 4) kararı, maden sektöründe hazırlanan 1 proje için de ÇED Yönetmeliği’nin 

14. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmiştir.  
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Tablo 4: 2012 Yılında Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararlarının Sektörel Dağılımları 

 

Yapılan 48 adet proje başvurusu için ise ÇED Yönetmeliği’nin 15. Maddesine dayanılarak 

‘ÇED Kapsam Dışı’ kararı verilmiştir(Tablo 5).  

2013 yılında Aksaray ilinde ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 34 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan bu 

başvuruların 18 tanesine ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Gerekli 

Değildir’ kararı(Tablo 6), maden sektöründe hazırlanan 1 proje için de ÇED Yönetmeliği’nin 

14. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmiştir. 

Yapılan 15 adet proje başvurusu için ise ÇED Yönetmeliği’nin 15. Maddesine dayanılarak 

‘ÇED Kapsam Dışı’ kararı verilmiştir(Tablo 7). 
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Tablo 5: 2012 Yılında Verilen ‘ÇED Kapsam Dışı’ Kararlarının Sektörel Dağılımları

 

Tablo 6: 2013 Yılında Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararlarının Sektörel Dağılımları

 

Tablo 7: 2013 Yılında Verilen ‘ÇED Kapsam Dışı’ Kararlarının Sektörel Dağılımları 
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2014 yılında Aksaray ilinde ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 123 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan bu 

başvuruların 21 tanesine ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Gerekli 

Değildir’ kararı verilmiştir(Tablo 8). 

 

Tablo 8: 2014 Yılında Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararlarının Sektörel Dağılımları
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Tablo 9: 2014 Yılında Verilen ‘ÇED Kapsam Dışı’ Kararlarının Sektörel Dağılımları 

 

 

Tablo 10: 2015 Yılında Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararlarının Sektörel Dağılımları
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2015 yılında Aksaray ilinde ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 205 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan bu 

başvuruların 48 tanesine ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesine dayanılarak ‘ÇED Gerekli 

Değildir’ kararı(Tablo 10), maden sektöründe hazırlanan 1 proje için de Yönetmeliğin aynı 

maddesine dayanılarak ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilmiştir. 

Yapılan 156 adet proje başvurusu için ise ÇED Yönetmeliği’nin 15. Maddesine 

dayanılarak ‘ÇED Kapsam Dışı’(Tablo 11) kararı verilmiştir15. 

Tablo 11: 2015 Yılında Verilen ‘ÇED Kapsam Dışı’ Kararlarının Sektörel Dağılımları 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik büyüme ve gelişmeler tüm dünyada oluğu gibi Türkiye’de ve dolayısıyla 

Aksaray ilinde de çevreye zarar verme olasılığını artırmaktadır. Çünkü çevre kaynakları her 

geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Bu kaynakların bilinçsiz bir şekilde değil de, etkili ve 

verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Sanayileşme ve ekonomik kalkınma düzenli bir 

                                                 
15 Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü. Aksaray İli 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 Yılı Çevre Durum Raporları. Çevre Durum, Aksaray.   
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şekilde planlanmalı çevreye verdiği zararın en aza hatta sıfıra indirilmesi için öngörülü 

çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Tüm bu süreçte çevresel etki değerlendirmesi’nin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin etkili ve doğru bir şekilde 

uygulanması gelecekte ortaya çıkacak olan sorunları en aza indirecektir. Bu bağlamda 

Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu kurum ve kuruluşlara büyük sorumluluk düşmektedir. 

Yönetmelikte belirtilen ÇED aşamalarının eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması çevre 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Aksaray ilinde Çevre ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü’ne yapılan proje başvurularına 

bakıldığında son yıllarda ciddi derecede artış gözlenmektedir. Bu da Aksaray Çevre ve Çevre 

İzinleri Şube Müdürlüğü’nde büyük bir iş yoğunluğunu beraberinde getirmekte ve oluşan bu 

yoğunluk nedeniyle yönetmelikte belirtilen ÇED aşamalarının tam anlamıyla 

uygulanamayacağı, yeterli değerlendirmelerin yapılamayacağı endişesini doğurmaktadır. 

Böyle bir tablo, çevreyi ne derecede tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını tahmin bile edilemez 

boyutlara getirebilir. Bundan dolayı Aksaray Çevre ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü’nün 

proje konularıyla ilgili uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlarla, üniversitelerle, STK’larla, ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışması, çevre ve insan açısından son derece önemli olan ÇED 

değerlendirmelerini daha doğru ve tarafsız bir şekilde sonuçlandıracaktır. 

Son olarak, diğer bir boyut da halkın değerlendirme toplantılarına katılımıdır. Aksaray 

halkının çevre ve dolayısıyla kendi yaşam alanları açısından son derece önemli olan ÇED 

çalışmalarına karşı daha ilgili olması, yapılan bu çalışmalarda daha doğru sonuçlar alınmasına 

katkıda bulunacaktır. 
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AKSARAYDA ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN GÜNÜMÜZE YANSIYAN 

İZLERİ* 

Doç.Dr. Bülent KARA1 

 

ÖZET 

XI Asırda Anadolu’nun Türkleşmeye başlamasıyla birlikte İç Anadolu Bölgesi özellikle Türk 

Göçü ve Horasan Tasavvuf öğretisi açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Düşünce 

Dünyalarının kökenini Ahmet Yesevi geleneğinin oluşturduğu bu göçer ve Derviş toplulukları 

XIII. yüzyıldan itibaren bölgede güçlü ve etkin bir Türk yerleşmesinin yaşanmasını sağlar. 

Kolonizatör özellikler taşıyan Türk dervişleri  “şeyh, baba, abdal lakaplı ve sufi olan”  Türkmen 

boylarının Ana doluya yerleşmelerinde birer sosyo-kültürel-dini lider olarak görev yaparlar. 

Hacı Bektaş-i Veli Müritlerinden olarak Aksaray ilinde Türk kültürünün ve Orta Asya mitolojik 

yaşamlarının ardılları olarak Türkleşme sürecine aktif katkı sunarlar. 

 Aksaray ilinde Alevi-Bektaşi kültürüne sahip 7 (yedi köy) ve bir kasaba vardır. Bunlar 

Pınarbaşı, Cağıl, Delihebil, Akmezar, Gaziemir, Bozcayurt, Süleymanhöyüğü köyleri ve Saratlı 

kasabasıdır. Bu yerleşim birimlerinde halen Ocak, ziyaret yerleri, türbeler vs. üzerinden ve 

Dedelik kurumu merkezli Alevi-Bektaşi geleneği yaşatılmaktadır. 

  Nitel bir çalışma yöntemiyle, bu yerleşim yerlerinin, tarihsel süreçte nasıl bir seyirle bu kültürü 

yaşattıkları anlamlandırılmıştır. Katılımlı gözlem tekniği kullanılırken, derinlemesine 

mülakatlar yapılmış ve mülakatlarda bahsi geçen anlatımlar bu konu ile ilgili dokümanlarla 

desteklenmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinin Dip dalgasını oluşturan “ Horasan Erenleri ” ve 

Alevi-Bektaşi Kültürünün Aksaray da nasıl oluştuğu sorunu sosyolojik bir perspektifle analiz 

edilmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alevi, Kültür, Türbe, Ocak, Aksaray. 

THE REFLECTİON OF ALEVİ-BEKTASHİ CULTURE’S TRACES TO THE 

TODAY’S CULTURE IN AKSARAY 

In the eleventh century, thecentral Anatolia region has became an important center in terms of 

Turkish migration and doctrine of Horasan Sufism with theTurkization of Anatolia. The 

senomadic and dervish communities whose world of thought is originated from Ahmet Yesevi 

tradition, enabled the powerful and active Turkish settlement in theregion. 

Turkish dervishs who have colonizator properties, had missions of being the socio-cultural-

religiousleaders in the settlement of Turkish tribes named as sheik, wandering derviş hand Saint 

and from the bloodline of Sufis. Becoming Hacı Beştaş-i Veli followers, being theres iduals of 

                                                 
*Bu bildiri Yazarloar Erol CIĞIRLI ve Vahit HÜYÜK’ün “Tar,ihte Saratlı” isimli yayınlanmamış kitabından 

esinlenerek yürütülmüştür.  

1 Doç.Dr. Bülent KARA, Niğde Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, bkara@nigde.edu.tr 
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the Turkish culture and Middle Asian my thological life, they have contributed actively to the 

Turkiz ation processes of Aksaray. 

There are seven villages and a small town in the province of Aksaray in which Alevi-Bektaşi 

culture is evident. These are Pınarbaşı, Cağıl, Delihebil, Akmezar, Gaziemir, Bozcayurt, 

Süleyman höyüğü villages and the small town of Saratlı. In these settlements, the tradition of 

Alevi-Bektashi have been preserved through the institution of “Dedelik” and Fireplace “Ocak” 

tradition, and visiting places, mausoleums, etc. 

With a qualitative research method, how these settlement places have been preserved in an 

historical process has been interpreted. With using participative research, in-depth interviews 

were made and explanations mentioned in the interviews were supported by related documents. 

the problem of how Horos andervish’s and Alevi-Bektashi culture, which constitute the deep 

wave of turkization of Anatolia,  had been established in Aksaray, was tried to be analyzed and 

interpreted with a sociological perspective. 

Keywords: Alawism- Bektashism, Culture, mausoleum, “Ocak” Fireplace 

1. GİRİŞ 

XI. yüzyıldan günümüze kadar Yesevi geleneğinin Anadolu’da yarattığı Türkleşme ve 

Müslümanlaşma olgusu Alevilik-Bektaşilik açısından tartışıla gelmiştir. Bu makalemizde 

büyük oranda bu yerleşim yerlerini tanıtırken kültür ve inanç manzumelerine de yer vermeyi 

esas tutarken sonuçta görüşmelerimizin neticelerini daha ayrıntılı ve günümüz sosyolojik 

problematikiyle ele almayı uygun bulduk. Günümüzden on bin yıl öncesinden ovaya inmeye 

başlayan insanların ilk yerleşimleri, Aksaray’ın 25 km güneydoğusundaki Gülağaç İlçesi, 

Kızılkaya Köyü, Melendiz Nehri kenarındaki Musular ve Aşıklı Höyük’tedir. Tarihte insanların 

toplu olarak yaşadıkları ilk yerleşmelerin burada olması da oldukça önemlidir2. 

Aksaray’ın 25 Km kuzey doğusunda yer alan Saratlı Kasabası tarihini tuz gölünün doğusundan 

başlayıp Tohma suyuna kadar (Malatya) olan bölge kapodakya olarak adlandırılır. Diğer bir 

deyişle Şereflikoçhisar’ın güneyinden Hasandağı’nın kuzeyinden Kayserinin batısından uzanan 

bölgeye Kapadokya denir. Kapadokya güzel atlar ülkesi anlamına gelen bir deyimdir. Perslerin 

Anadolu’ya egemen oldukları dönemde kullandıkları hızlı atlardan dolayı Onlar bu bölgeye 

Kapadokya adını vermişlerdir. Daha sonra Bu bölgeye frigyalılar hâkim olmuş ve kaya oymakta 

oldukça başarılı olmuşlardır. Frigler, yumuşak topraklara delikler ve inler yaptılar. Sonra 

                                                 
2 AKTAŞ Ali, (1999), Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç Ritüellerini 

Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi, I.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Merkezi, Ankara, (22-24 Ekim 

1998): 449-482. 
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bunların üstünü muhriti damlarla örttüler. Charles Texier’in anlatımında Frigya’nın ünlü kralı 

Midas’tır. Mezarı Eskişehir yazılı kaya anıtındadır. Midas milattan 750 yıl önce gelmiştir. 

Charles Texier, Aksaray ve civarındaki mağaralar ve yer altı şehirlerinin Frigya döneminden 

kaldığını belirtmiştir.3 

Orta Anadolu ve Tuz Gölü havzasının eski çağlardan beri yerleşim merkezi olmasının nedeni; 

kuzey-güney ve doğu-batı yollarının kavşak noktası olmasındandır. 

Aksaray ve civarında yerleşmiş olan köylerden, Hacı Bektaşi Veli kültürünü hala yaşayan ve 

yaşatan şirin beldesi Saratlı Köyü Bektaşi - alevi ve oradaki Hacı Bektaşi Veli kültürünü hala 

yaşayan ve Sultan Samut Ocağına bağlı Türkmen – Alevilerin yaşadığı bir beldedir. 

 

Hacı Bektaşi veli dergâhının talibi (şeyhi) olan Kalender Çelebi Hicri 933 M1526yılında 

başkaldırmış ve 30.000 kişi toplamıştı (Ayasofya Kütüphanesi 1294 numarada kayıtlı 

Tabakat’ül-Memalik ve Deracet-ülMesalik) 

Kanuni sultan Süleyman Mohaç Seferi’nden dönerken isyan etmişlerdir. Bunun üzerine 

Anadolu Beylerbeyi berham paşa komutasındaki ordu Aksaray’a geldi. Hancı elife denilen 

mevkide karşılaştılar kalender çelebi komutasındaki güçler galip geldi. Daha sonra kalendere 

katılan zül kadirli Türkmenlerin çeri başını ikna edilerek kalender çelebiden güçlerini çekti 

böylece Kalender Çelebi yalnız bırakıldı. Kalender Çelebi emrindeki Alevilerle Başız 

Yaylasında bozguna uğradı… Bu olay Aksaray’da yaşayan Alevileri olumsuz etkiledi buradaki 

Bektaşi cemaatleri her ne kadar Kalenderin yanında yer almasalar da birçok sıkıntı çektiler 

vergiler artırıldı. Bu olaydan sonra Hacı Bek taş’a bağlı bulunan buralardaki birçok alevi köyü 

dağıtılarak yeni köylere ve yerlere göç ettirildi. Aksaray’daki bir çok alevi köyüde bu zamanda 

iskana açıldı. Bunlar içinde, Gaziemir (Emir Gazi), Saratlı ve Hıcıp vardır. 4 

 

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi alevi halkı genelde mağara, yer altı şehri, dağ başı, 

orman içlerine(tahtacılar) yerleşerek içlerine kapanık yaşamış ve suni-alevi çatışmasından 

korunarak ibadetlerini ve cemlerini yakın zamanlara kadar gizli yapmışlardır. Yeraltı şehirleri 

çok büyük misyonlara ev sahipliği yaparak günümüze ulaşmıştır. 

                                                 
3 KEMALİ Ali, Erzincan Tarihi: Tarihi, Coğrafi, İçtimai, Etnografi, İdari İhsai Tetkikat Tecrübesi, Resimli 

Ay Matbaası, İstanbul, (1932). 

4 ASAN Veli, Adana’da Yanyatır Ocağı, Cem Yayınları, Sayı: 97, Ocak 2000, 8-40. 
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Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı ve Camiliören köylerinde bulunan mağaralar, Kapadokya Bölgesi 

içerisinde yer alan Ürgüp, Göreme, Derinkuyu ve Kaymaklı mağaraları ile aynı özellikleri 

taşımaktadır. Saratlı’daki açık olan ve açılmayı bekleyen birçok yer altı şehri bu dönemden 

kalmıştır. Antik çağdan bu zamana kadar Anadolu daki medeniyetlerin izlerini Saratlı 

Kasabasında görmemiz mümkündür.5 

Roma ve Bizans dönemi ve Kapodakya Krallığı zamanındaki birçok yerleşmelerden en 

önemlileri de Aksaray ve Aksaray’a yakın antik yerleşim yerleridir. Burada bağımsız Olan 

kiliseler Hrıstiyanlık alemi için önemli bir konum sağlamaktadır. Aksaray’ın önemi ise 

doğudan batıya Kuzeyden güneye giden ticaret ve göç yollarının kesişme noktası olmasıdır. 

2. Aksaray İlinde Mevcut Alevi Belde ve Köyler 

Aksaray ilindeki alevi yerleşim yerleri 1 kasaba ve 7 köyde vukuu bulmaktadır. Bunlar: Saratlı 

Beldesi, Delihebil (Cumhuriyet) Köyü, Akmezar Köyü, Pınarbaşı Köyü, Süleyman höyüğü 

Köyü, Gaziemir Köyü, Çağlayan (Çağıl) Köyü ve Bozcayurt Köyü’dür. Bu yerleşim yerlerinin 

genel özelliklerine kısaca değinmekte fayda var.6 

 

2.1.Saratlı Beldesi 

Bu beldemizde bulunan Öresin Han(1236) tepesi Selçuklular Dönemi hanlarından bir tanesidir. 

Mimari olarak Konya-Horozlu ve Afyon-Çay hana benzemektedir. Bu özeliğini koruyarak 

Aksaray, Nevşehir ve Kayseri  hattında  devam eden İpekyolu’nun  önemli duraklarından biri  

olmuştur. Saratlı kasabası yakınlarından geçen tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Öresin Han 

(Tepesi Delik Han) Alayhan’la Ağzıkarahan (Kırşehir-Nevşehir yolu arasında)  arasında önemli 

bir duraktır. Bu hanlar Selçuklu Dönemi önemli hanları olup Osmanlı Dönemi hem han hem de 

posta katarlarının durakladığı menzillerden birisidir.7 

                                                 
5 BARKAN Ömer Lütfi, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, Vakıflar Dergisi, Sayı: 

II, (1942):  279-365. 

6 BARKAN Ömer Lütfi, Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler, 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 15, No: 1-4, İstanbul (1953): 228. 

7 BAYATLI Osman, Bergama’da Alevi Gelini ve İnançları, Teknik Kitap ve Mecmua Basımevi, İzmir,  (1957). 
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Evliye Çelebi Seyahatnamesinde Hıristiyan Hacılar Yolunun Saratlı kasabasının yakınından 

geçtiğini belirtmiştir.Bu yol üzerinde su sarnıçları ve tarihi su kuyuları vardır. Saratlı’dan 

demirci kasabasına giderken bu yol üzerinde hala var olan tarihi su sarnıçlarını görebilirsiniz. 

Saratlı’nın Hıristiyan Hacılar yolu üzerinde olması gibi coğrafi özelliğinden ve Kapadokya’nın 

da batı kapısında olması nedeniyle burada Hıristiyanların ve çeşitli kültürlerin yaşamasına, 

barınmasına eşiklik etmiş ve Erken Hıristiyanlık Döneminde oluşturulan yeraltı şehirlerinde 

İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra Kudis’ten kaçan Hıristiyanların Saratlı ve Kapadokya’nın 

diğer yerlerinde tehlike geçene kadar günlerce yeraltında yaşamışlar. O dönemde yapılıp 

düzenlenen mekânlar Saratlı halkı tarafından halen odunluk, tandırlık, kayıt evi, kiler, ambar 

veya depo hatta mesken olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi alevi 

halkı genelde mağara, yeraltı şehri, dağ başı, orman içlerine (tahtacılar) yerleşerek, içlerine 

kapanık yaşamış ve suni-alevi çatışmasından korunarak ibadetlerini, cemlerini yakın zamanlara 

kadar gizli yapmışlardır. Yeraltı şehirleri çok büyük misyonlara ev sahipliği yaparak günümüze 

ulaşmıştır. Saratlı beldesinde bulunan yeraltı şehri ve kaya içi kilisesi buradaki yerleşimin erken 

Hıristiyanlık Döneminde iskan edildiği anlaşılmaktadır. Yani Saratlı’nın tarihi Anadolu tarihi 

kadar eskidir. 

Aksaray ve civardaki Alevi Bektaşi köylerinin bağlı olduğu yerler 1600 yıllarında Sultan Samut 

Ocağına Bağlı talipleri olarak kayda geçmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı kaynaklarına göre Saru-

atluköyünde Müslüman ve gayri Müslimlerin bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır.1584 yılından 

sonraki kayıtlarda ise Bektaşi aşiretine bağlı Türkmenler iskân edilmiş, bunların yanı sıra 

perakende olarak yerleşen Yörükan Türkmen boylarına mensup oymaklarda yerleşmiştir. 

 

2.2.DelihebilKöyü 

Delihebil Köyü Saratlı Kasabasına 2 km mesafede olup Akmezar Köyü yolu üzerinde küçük 

bir köydür.  

Saratlı karyesine mensup kişilerin bu bölgede şakilik yapan Delihebil  isminde bir şakinin 

ortadan kaldırılarak buraya Saratlı’dan köylüler iskan ettirilmiştir. Şeri kayıtlara göre Delihebil 

isminde bir şakinin yapmış olduğu yol kesme, kervanları soyma gibi işlerden şikayet artınca 

Aksaray kadısının emriyle ortadan kaldırılmış ve oraya köy kurulması emir olunmuştur. 1916 
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yılın da tahrir olan Gülşehir’e kayıtlı Suvasa köyünden (göstesin) Mehendililer gelerek 

yerleşmişlerdir.8 

Delihebil köyünde yaşayan insanlar Hacı Bektaş-ı Veli dergâhına bağlı Türkmen Alevilerdir. 

Bu köyde yaşayanların birçoğunun soyu Sivas'ın Şarkışla İlçesi Sarıkaya köyüne oradan da 

Horasan'a kadar dayanır. 2012 yılında referandum yaparak Saratlı kasabasına dahil olmuşlardır. 

30 Mart 2014 yerel seçimleri ile iki meclis üyesi çıkararak Saratlı kasabasının resmi ve fili 

mahallesi oldu. Bu Köyde Sarı İbrahim, Şeyh Hızır Sultan Samut ocağına bağlı talipler vardır.9 

 

2.3.Akmezar Köyü 

Saratlı’danDelihebil’eordan 3 km sonra Gülpınar (Hıcıp) yolunun üzerine tepeler arasına 

kurulmuş Türkmen alevi köyüdür. Köy ismini güneyindeki eski mezarlıkta bulunan beyaz 

mermer taşlardan almıştır. Buradaki gayrimüslim mezarlığında roma dönemine ait mezar taşları 

alınarak Aksaray Müzesinde sergilenmektedir. 

Buradaki bulgular ışığında Akmezar’daki yerleşimin M.Ö. 3000’lere kadar var olduğu 

anlaşılmakta ve birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Yöredeki İslami mezarların çokluğu 

ise Moğol istilasına Selçukluların Baycu Noyanla yaptığı ve yenildiği savaşta ölen Selçuklu 

askerlerine ait olması ihtimali yüksektir. Selçuklular Kayseri’den harekete geçen Moğol 

ordusunu Saratlı ovasında karşılamış ve kanlı savaşlar olmuştur. Moğol ordusunun barbar 

askerleri acımadan yöredeki birçok insanı katletmiştir. 

2.4.Pınarbaşı Köyü 

Saratlı kasabasıyla zikredilen PınarbaşıSaratlı karyesinin yaylası olarak kaydedilmiştir. Tarihi 

Kral Yolu Saratlı’dan Geyral Höyüğü’nün yakınından geçmektedir. Geyral isim olarak derya-i 

Şehiranlamına gelir büyük bir yer altı şehri anlamında da kullanılmaktadır. Köyün tarihi 

                                                 
8 BİRDOĞAN Nejat,Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi: Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları, Alev 

Yayınları, İstanbul, (1992). 

9 BORATAV Pertev Naili, Türk Halkbilimi II: 100 Soruda Türk Folkloru, 2. Baskı, Gerçek Yayınevi, (1984). 
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Hititlere kadar dayanmaktadır. Roma dönemi izlerine rastlanmaktadır. Saratlıya 1,5 km 

mesafededir.10 

 

2.5.Süleyman höyüğü Köyü 

Aksaray-Nevşehir yolu üzerinde Delihebil’in kuzeydoğusuna düşmektedir. Köydeki kalıntılara 

bakıldığında köye yerleşim çok eskilere dayanmaktadır. 1837 yılında bu köye yerleştikleri arşiv 

kayıtlarından anlaşılmaktadır. Adana Seyhan ilçesine bağlı Şambayadı köyünden iskan 

olmuşlardır. Köyde daha önce kalanlar hakkında pek bilgi yoktur. Orta Anadolu’ya gelen ve 

bahsedildiği gibi Şambayadı oymaklarından bir veya birkaçı çukur ovaya indikleri ve Adana ili 

yakınlarında bugün kendi adları ile anılan Şambayadı Köyü’nü kurdukları anlaşılmakta ve yine 

onlardan bir obanın Konya-Karaman kasabasına yerleştiğini biliyoruz. Behisni yakınlarında 

bulunan Şam-Bayatlara bağlı oymağın yine kendi adlarıyla anılan şimdiki Adıyaman vilayeti 

Besni ilçesine tabii Şam bayat Kasabasını kurmuşlardır. Çeşitli Kaynaklarda Bayat-Şambayat 

Suriye (Şam) dolaylarında yaşayan Türkmen oymaklarından Bayat oymağıyla ilgili en eski 

kayıtlara “Et-Teskif” adlı kitapta rastlamaktayız.11 

 

2.6.Gaziemir Köyü 

Osmanlı arşivlerinden 1530 tarihli Karaman eyaleti Aksaray kazası Bekir nahiyesine bağlı 

Yakacık-i ala-yund  60 hane ve 250 nüfusu olan köyü olarak geçmiştir. Yakacık- Alayurt’a 

mahalle olarak 1735 eski adı Emir Gazi Şimdi ise Gaziemir ismini almış, 35 hane ve 145 nüfusu 

olmuştur. Burada yaşayanlar Türkmen Alevilerdir. Bir de Sortovi isminde Rum köyü vardır. 

Daha sonra bu Rum köyü Balkan Savaşları’ndan sonra 1903 yılında boşalmıştır. 

2.7.Çağlayan (Çağıl) Köyü 

                                                 
10 CEM Vakfı, Dedelerin, Babaların, Ozanların Görüş ve Düşünceleri, ‘Anadolu İnanç Önderleri Birinci 

Toplantısı-(16-19 Ekim 1998)’, , İstanbul, (2000) 

11 ÇIBLAK Nilgün, Şükür Abdal Evladına Bektaşî Tarikatından Verilen İcâzetnâme ve Ziyâretnâme 

Örnekleri, ‘1. Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri’, Ankara,27-28-29 Nisan 2000: 286-300.  
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Aksaray’a 30 km mesafedeki Çağıl Köyü (çağlayan) Saratlı gibi Türkmen alevi köyüdür. 

Köyün tarihi çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Köyün altında kayalara oyuk yer altı 

sığınakları, depolar ve odalar mevcuttur. İncelediğimiz diğer köyler gibi Hitit Frig ve Lidya 

izleri taşımaktadır. Miladi 1873 yılında Mandama’dan (Bozcayurt’tan) gelenler köye 

yerleşmişlerdir. Kayıtlara göre susadı köyünde yaşayanlar bu köyden toprak almak istemişler, 

köye yerleşenler akrabalarınında gelmesiyle iskân artarak 35 haneye çıkmıştır. Köy halkı 

Türkmen alevidir. Köy daha önce Bekir nahiyesine bağlı iken Eyüp ili nahiyesine bağlanmışır. 

 

2.8.Bozca yurt Köyü 

Güzelyurt ilçesine bağlı, eski adı Mandama olan köyün kimlerden kaldığı belli değildir. 

Önceleri Gaziemir köyü ile birleşik olan Bozca yurt daha sonra ayrılmış ve iki ayrı köy 

kurulmuştur. Köyün arazisi taşlık ve verimsizdir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıkla 

sağlamakta olup 2000 yılı sayımında nüfusu 604 kişidir. İlkokulu olmayıp, taşımalı eğitim 

yapılmaktadır. Osmanlı kayıtlarında gelveri bucağına bağlı Gaziemir(Emirgazi) karyesi  ile 

birlikte zikrolunmuş mahallesi şeklinde idi 1959 yılında Gazi emir köyünden ayrılarak Bozca 

yurt (Mandama) ismiyle kurulmuştur. Üzüm bağları meşhurdur. Bugünkü ismi ise Bozca 

yurttur. Halkı Türkmen alevisidir. Türkmen Alevilerin yerleşmeleri 1560 yıllarına 

rastlamaktadır. Karaman oğullarının yıkılması sonucu Karaman, Adana, Halep bölgesinden 

gelen Türkmenler daha sonra 1760 Osmanlı Devleti’nin iskan politikası sonucu Aksaray 

kazasına yerleştirilmiştir. 12 

 

 

3. Aksaray İlindeki Türbeler 

Aksaray ilinde Alevi-Bektaşi kültürüne sahip kasaba ve köylerde Ocak, Türbe ve ziyaret yerleri 

üzerinden Alevi-Bektaşi geleneği yaşatılmaktadır. “Şerefü’l-mekanbi’l-mekin” yani bir yerin 

şerefi orada ikamet edenlerden gelir, sözünce birçok şehir ve halkı içinde barındıran Aksaray 

tam da bu sözün tezahür ettiği yerlerdendir. Aksaray’da Ervah Kabristanı içerisinde yedi binden 

fazla evliyanın bulunduğu manevi makamların başında gelir.Ervah kelime manası “ruhlar” 

demektir.Aksaray üzerine yapılmış araştırmalarda Ervah hakkında fazla bir bilgi 

bulunmamaktadır.Bununla birlikte Evliya Çelebi Seyahatname’sinde bu şehir için; “Darü’l 

                                                 
12 DANIK Ertuğrul, Dersim Mitolojisinde Ocak Kültürü, Munzur, 2000/1: 52-56. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 129 - 

 

Ervah denilen bu yere nice defalar nur inmiştir.Üzüntülü olan bir kimse burayı ziyaret etse 

üzüntüsü gider.” demektedir.Ervah kabristanı, Aksaray’ın merkezinde bulunan Kılıçarslan 

Tepesi’nin eteklerinde, doğu-batı yönünde eğimli bir arazi üzerinde, kuzey güney yönünde 

uzanmaktadır.İçerisinde Hacılar Hanı; büyük İslam alimi Fahreddin Razi’nin torunu, Zinciriye 

Medresesi’nde uzun yıllar ders vererek birçok İslam alimi yetiştiren, aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’nin ilk şeyhülislamı Molla Fenari’nin de hocası Cemaleddin Aksarayi Hazretleri’nin 

zaviyesi; son yıllarda Aksaray’da olduğu ispat edilen Somuncu Baba’nın türbesi; Şeyh Hamza 

türbesi, Anadolu Selçuklularının en büyük tarihçilerinden olan ve Müsameretü’l-Ahbar’ın 

müellifi KerimüddinMahmudAksarayi’nin ve daha birçok Allah dostunun kabirleri 

bulunmaktadır.13 

3.1.Emirgazi Türbesi 

Gaziemir ile Yakacık Alayurt (Bozcayurt) arasında birde türbe vardır. Yamaca kurulmuş bu 

türbe taştan inşa edilmiş kemerli uzunluğu 8m genişliği 5m olan dikdörtgen planlı bir yapıdır. 

Türbe içerisinde birde mihrap yer almaktadır. Türbeyle ilgili kitabe bulunmamaktadır. Tarihi 

kayıtlardan Danişmentoğulları’ndan Emirgazi’ ye ait olduğu sanılmaktadır. Bu bölge Melik 

şah’ın komutanlarından Emir Ahmet Danişmend Taylu ve oğlu Emir Gazi tarafından 

fethedilmiştir. Bu türbenin de ona ait olduğu düşünülmektedir.14 

3.2.Gaziemir Türbesi 

Buradaki türbeyle ilgili çok az kaynak mevcuttur. İbrahim Hakkı Konyalı-Aksaray Tarihi 

kitabında bu türbeyle ilgili Danişmentoğulları’ndan biri diye bahsetmiştir. Bu Civarda Emirgazi 

Türbesi’nin olması da eski kayıtlarda Danişmentoğulları’na mensup erenlerden Taylu oğlu 

Emir Gazi’ye ait olabileceği ihtimali yüksektir. Bu beyliğe mensup Türkmen Aleviler 1470 -

1530 yılından başlayarak Erzurum, Tunceli, Malatya, Sivas yörelerinde yaşarlarken Orta 

Anadolu’ya göç ettirilmişlerdir. Aksaray’ın Saratlı –Mandama bölgesine ise göç ettirilen 

Türkmen Alevilerin bir kolu olan Şerif Hızır (Seyh/Sultan Samut)’a tabi olan oymaklardır.15 

                                                 
13 DERSİMİ Nuri, Hatıratım, Doz Yayınları, İstanbul, (1997). 

14 DOĞANAY Eraslan, Anadolu’da Yaşayan Dergâhlar, İstanbul,(2000). 

 

15 ER Piri Geleneksel Anadolu Aleviliği, Ervak Yayınları, Ankara, (1998). 
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4. Aksaray İlinde Alevi Bektaşi Kültürünü Taşıyıcı Öne Çıkan Kişiler 

Aksaray; Selçuklu sultanı İkinci Kılıçaslan’dan itibaren İslamiyet beşiklik etmiş, seyyahlar 

tarafından yeşilliği ve ırmakları ile övülmüş, meşhur İslam coğrafyacı ve tarihçisi Ebu’l-

Fida’nın ifadeleriyle “mutlu ve münferreh” bir Orta Anadolu şehridir. 

4.1.Hacı Bektaş Veli 

Pîr-i Türkistan Hoca AhmedYesevî 'nin talebelerinden Lokman Perende’nin elinde yetişmiştir. 

Siyasi ve iktisadi düzeni bozulan Anadolu Türk halkına öncülük etmek, Türk birlik ve 

beraberliğini sağlamak, Türk dilini yabancı etkilerden korumak, Anadolu'yu Türkleştirmek ve 

İslâmlaştırmak amacıyla Anadolu'ya gelmek için yola çıkar.. 

Hacı Bektaş Veli, 13.yy'da yaşamıştır. Kapadokya yöresindeki Hıristiyanlık merkezine karşı 

bir Türklük merkezi tesis etmek isteyen Hacı Bektaş Velî; bugünkü ismi Hacı Bektaş (O zaman 

yedi haneli bir köy ve adı Sulucakarahöyük) olan yere gelerek buraya yerleşir. Kapadokya 

yöresindeki Hıristiyanlık merkezine karşı yapılan mücadele bir kültür mücadelesi olmuş ve 

buralara  Türk Kültürünü  yerleştiren Hacı Bektaşi Veli ve onun erenleri Taptuk Emreleri, 

Yunus Emreleri  olmuştur. Ihlara vadisi ve çevresindeki yerleşim yeri olan Selime, Belisırma, 

Güzelyurt, Ihlara ve Mamasun gibi birimleri Hacı Bektaşi Veli’nin derin felsefesinden 

etkilenerek birer birer İslamiyete geçmişlerdir. İlginçtir ki bu bölgede o tarihlerde herhangi bir 

savaşa tarih kayıtlarında rastlanmamaktadır.Hacı Bektaş Taptuk Emre'nin,Taptuk Emre de 

Yunus Emre'nin mürşididir. Bugün Yunus Emre'nin 1320 civarında hakka yürüdüğünü 

(öldüğünü) biliyoruz. Yunus Emre'nin manevi gıdasını veren de Hacı Bektaş Veli'dir.16 

Bilindiği gibi Bektaşilik 13.Yüzyılda Kalenderilik içinde teşekkül etmeye başlayıp 15.Yüzyılın 

sonlarında Hacı Bektaş Veli ananeleri etrafında ortaya çıkan bir Türk tarikatıdır. Bektaşilik, 

Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşu dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca nüfuzunu 

koruyan tek gayri Sünni bir tarikat olmuştur. 

4.1.1. Mustafa Kemal’in Hacı Bektaş’a Gelişi ve Karşılanması 

Mustafa Kemal Atatürk 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan “Sivas Kongresi” sonrasında 

22-23 Aralık günleri Hacı Bektaş’ı ziyaret etmiştir. Kayseri ve Mucur yolu ile 22 Aralık 1919 

günü Hacıbektaş’a gelen M.Kemal Paşa, Çelebilere ait evde ağırlanmış ve konuk edilmiştir. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Paşa, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için tüm Anadolu 

insanını bir amaç etrafında birleştirmek istiyordu. Bu bağlamda farklı etnik ve dinsel yapıdaki 

                                                 
16 ERDENTUĞ Nermin, Sün Köyü’nün Etnolojik Tetkiki, 2.Baskı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yayınları, Ankara, (1971). 
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tüm insanlarla görüşmek ve konuşmak gerektiğini bilen Atatürk Anadolu’nun önemli 

merkezlerinde Ulusal Toplantılar (Milli Kongreler) düzenlemiştir. 

M.Kemal Paşa’nın Başyaveri M. Müfit Kansu bu ziyaretin nedenlerini şöyle 

açıklamaktadır; “Çünkü Hacıbektaş’a da uğranacaktı. Bu mühim bir merkezdi. Bütün 

Anadolu’daki üç, dört milyondan daha ziyade miktara bağlı olan Alevilerin merbut 

bulundukları Çelebi, Hacı Bektaş kariyesinde oturmakta idi. O zaman Çelebi Cemalettin Efendi 

ve Dedebaba Postu Vekili Niyazi Salih Baba idi. Milyonlara varan Alevi-Bektaşiler, gerçi bir 

taraf bir vaziyette görülüyorsa da bunlar, Çelebi’nin Dedebaba Vekili’nin emir ve iradesine tabi 

olduklarından bu zat ile görüşmek, onları tarafımıza çekmek için gerekliydi ve hem de Çelebi 

ile Post Vekili arasında bir de ihtilaf vardı ki, bu da varidat getiren bir maddenin ve sairenin 

temliki ve hisseleri meselesi idi. Bunu da halletmek, her iki tarafıda memnun ederek 

anlaştırmak bizim içinde büyük kuvvet teşkil edecekti. Nitekim Çelebi Cemalettin Efendi 

Birinci Büyük Millet Meclisi’nde mebus olmuş ve bir aralık Meclis Reis Vekilliği de yapmıştır. 

İcabı hal bunu yaptırmış olsa gerekir.”  

Böyle bir ortam da Atatürk’ün Anadolu da ileri gelenlerle toplantı yaparken Hacıbektaş’a 

Atatürk gelmeden çevre köy ve illerdeki ileri gelenlere de haber verilir. O tarihte Hacıbektaş’ta 

medrese eğitimi gören Akmezar’dan Mehti Hoca (mulla Mehmet) şimdi soyadları Tosun olan 

hocanın torunu Mehmet Tosun’un (Memmeli) anlatımıyla Mehti hoca 20 yıl Hacıbektaş’ta 

medrese eğitimi almış Zinciriye Medresesi’nde 6 yılda Aksaray İl Diyanet Başkanı olarak görev 

yapmış. Bina hala ayakta ve restore edilmiş durumda. 

Yukarda belirttiğim M.Kemal Paşa’nın Başyaveri M.Müfit Kansu’nun notlarından anlaşılan 

belgeli ve tarihi gerçek olan ilk mecliste Hacıbektaş’ı ve alevileri temsilen Çelebi Cemalettin 

Efendi Birinci Büyük Millet Meclisi’nde mebus olmuş ve bir aralık Meclis Reis Vekilliği de 

yapmıştır. İlk Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Reis Vekilli yani Atatürk’ten sonraki ikinci 

adam olarak görev almıştır. 

Akmezar’dan Mehti Hoca da Kurtuluş Savaşı hemen sonrası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1926 

ya kadar Aksaray İl Diyanet Başkanı olarak görev yapmıştır.17 

 Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra alevi halkın yaşam ve ibadet özgürlüğünde yine değişen bir şey 

olmuyor. Halk yine yoksul, yine eziliyor, yine özgürce ben aleviyim, benim ibadetim cemdir 

ve cem evinde yapar sazımı çalar semahımı dönerim diyemiyor. Taa ki 90’lı yıllara kadar hep 

gizli kapalı kapılar ardında cem yapıyorlar. 

                                                 
17 ERK Hasan Basri, Tarih Boyunca Alevilik, Varol Matbaası, İstanbul, (1954). 
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Tüm Türkiye’de yaşayan aleviler gibi kimliklerini gizleyerek yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu 

durum o kadar ki küçük yerlerde içine kapanık yaşamanın verdi zorluklarla ekonomik, sanatsal, 

yaşamsal alanlara da yansıdığını görüyoruz. Köylerde, kasabalarda ve küçük şehirlerde 

yaşayanlar çıraklıktan yetişmesi gereken el sanatları ve meslek erbapları olamamışlar, alevi 

diye ustalar meslek ehli çocukları almamış, yada aileler çocuklarını usta yanına verememiş. 

Usta yanında ustasından yada çevresinden horlanır, baskı görür, hatta tartaklanır diye 

çıraklıktan herhangi bir sanat erbabı yok denecek kadar azdır. 18 

4.2.Taptuk Emre 

Tapduk Köyü, Aksaray’ın 34 km. kuzeyindedir. Tapduk Sultan’ın burada yatmasından ve 

vaktiyle onun tasarrufu altında olduğundan bu ismi almıştır. Eskiden buraya “Oflagu” denirdi. 

Beştepe dağının eteklerinde kurulmuştur. Tepede meşelerin bulunması bize, Yunus’un şeyhine 

(Taptuk Emre) getirdiği meşeleri hatırlatıyor. Tapduk Emre hakkında bilgilerimiz, maalesef 

çok azdır. Vilayetname’debir nebze olsun bilgi bulabilmekteyiz. Tapduk Emre, bugün köydeki 

caminin minberi karşısında yatmaktadır. Cami yapılmadan evvel burası bir külliye imiş, fakat 

kendiliğinden yıkılmıştır. Camiye girerken tabaka halinde, daire şeklinde tahminen 2.5m. 

çapında, üstü düz bir taş mevcuttur. Bu taş Taptuk Emre’nin müritleriyle birlikte yemek yediği 

yemek taşıdır. Ayrıca Tapduk’un insanlara ilahi yolla şifa verdiği, sapı ve tokmağı ağaç olan 

Şifa Tokmağı da buradadır.19 

Yunus’u doğru anlamak Taptuk Emre’yi çok iyi tanımaktan geçer. Çünkü Yunus’un insan 

sevgisini aldığı pınar Taptuk Emre’dir. Osmanlı ve Başbakanlık arşivleri incelendiği zaman 

Yunus’un hayatında önemli bir yer tutan Taptuk Emre’nin köyünün Kırşehir’in güneyinde 

Aksaray iline bağlı Ortaköy ilçesi sınırları içinde yer alan Taptuk Köyü olduğu anlaşılmaktadır. 

Niğdeli Kadı Ahmet’in 1333 yılında tamamladığı “Al-Valad Al ŞafıykVal-Hafid Al Haliyk’’ 

isimli eseri incelendiği zaman da Taptuk Emre’nin bu coğrafyada yaşadığı kesin olarak 

anlaşılmaktadır.20 

                                                 
18 ERÖZ Mehmet, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İstanbul, (1977). 

19 FAROQHİSuraiya, The Tekke of Hacı Bektaş: SocialPositionandEconomicActivities,‘International 

Journal Of Middle East Studies,7, (1976): 183-208. 

20 GELİR, Gülten,Çepniler, Yol, sayı: 1, Ağustos 1999: 93-102. 
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Taptuk köyü Aksaray’a bağlı bir yerleşim birimidir. İlimize uzaklığı 25 km. dir. Ekecik dağı 

eteğinde bulunan ve Taptuk Emre’ye ait olduğu söylenen caminin yanındaki avlunun sağ 

kısmındadır. Türbenin yanına bu caminin sonradan yapıldığı ve tekrar yerine 1988 yıllarında 

minareli bir cami yeniden inşa edilmiştir. Mezar taşı sandukadan yapılı ve sonradan demir 

parmaklıklarla örülmüştür. Yunus Emre’ye şeyhlik yaptığı ve Yunus Emre’nin Taptuk Baba’yı 

sık sık ziyaret ettiği rivayettir. Yanı başında bulunan bir başka mezarında Yunus Emre’ye ait 

olduğu yöre halkı tarafından söylenmektedir. Bununla ilgili bir kitabe yoktur. Yalnız bilinen bir 

hakikat var ki Taptuk Baba o civarın erenlerinden ve sözü dinlenen bir zattır. Köylüleri ona 

sahip çıkarak mezarını onarmışlardır. 

4.3.Yunus Emre 

Anadolu’da ayak bastığı her yerde bir yunus vardı derlerdi. Yunus Emre Anadolu’ya mal olmuş 

elde asa sırtta hırka Anadolu’nun gözü olmuş gönlü olmuş halk tarafından sevil durduğu yer 

bereket kaldığı yer türbe olmuştur. 

Yûnus Emre, H. 648 (M. 1240-1) yılında doğmuş, 81 yıllık bir dünya hayatından sonra H. 720 

(M. 1320-1) yılında ölmüştür. Gönül ordusunun kumandanı Yunus Emre (1240/41- 

1320/21)’nin bu çevrede yaşadığına şüphemiz yoktur. Şöyle ki; Yunus’un şiirlerinde kullandığı 

dil, Âşık paşa ile Sultan Veled’in kullandığı dil ile aynıdır. Demek oluyor ki, meseleye dil 

açısından bakıldığında da Yunus’un bu bölgenin insanı olduğu ihtimali kuvvetlenmektedir. Bu 

yıllar arasında Aksaray’ın Taptuk köyü ve civarında yaşadığı bu köyün güneydoğusuna düşen 

düzlükte kurulmuş Saratlı Köyünde evvelce halk tarafından ziyaret olarak kullanılan bir 

mağarada Yunus Emre’nin çile çekmek için kullanıldığı yerlerden birisi olduğu 

söylenmektedir.                                                               

Ayrıca Hilmi Ziya Ülken’e göre de Taptuk Emre’nin Kırşehir medreselerinde eğitim aldığı 

anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’ne göre Yunus’un hocası Taptuk Emre’ye 

ait olan mezar bugün Taptuk köyünün camisi içerisinde yer almaktadır.  

Yunus Emre XIII. YY. da yaşamış büyük Türk şairidir. Yunus Emre’nin doğum yeri memleketi 

ve gerçek ölüm yeri ile ilgili birçok yazar ve araştırmacılar yirminin üzerinde yer belirlemiştir. 

Bunların ekseriyeti kendilerine daha yakın olan yerlerde yaşayıp öldüğünü iddia etmektedirler. 

                                                 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1240
http://tr.wikipedia.org/wiki/1241
http://tr.wikipedia.org/wiki/1320
http://tr.wikipedia.org/wiki/1321
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Bazı yazar ve bilim adamları da Aksaray Ortaköy ilçesi Sarı karaman kasabası Reşadiye 

köyünde bulunan türbesinde olduğunu iddia etmektedirler.21 

 Yunus Emre’nin 5 ayrı yerde makamı bulunmaktadır. Bunlar ise, Afyon, Isparta, Eskişehir, 

Karaman ve Aksaray’dır. Türbesi Sarı karaman nahiyesi, Reşadiye köyündedir. Türbeye giriş 

Batıdan olup, üç basamaklı türbeye çıkılmaktadır. Kapı kısmı ise kemerli olup plan itibari ile 

kare görünümlüdür. Orta kısmına yapılan mezar Doğu-Batı istikametindedir. Çilehane 

türbenin 500 metre Doğusunda bulunmaktadır. 

Ziyaret Tepe’nin hemen doğu eteğinde, kuru dereyi geçince düzlükte, aşağı mahalle denilen 

yerde tonoz kubbeli, Horasan harçlı, epeyce yaşlı, harap bir yapı bulunuyor. Yaklaşık 110 cm. 

kalınlıktaki duvarları bir hayli dökülmüş, tonoz kubbe delinip çatlamış nerede ise çökecek. 

Batıya dönük bir kapıdan ayrı hiçbir  penceresi yok. İçi ve çevresi epeyce dolmuşa benziyor.” 

diyerek bahsedilmektedir. Köylülerin anlatımına göre, çok eskiden kalma bu yapıyı Yunus, bir 

süre çile damı olarak kullanmış ondan sonraki zamanlarda dervişler burada toplanıp zikir 

etmişler, riyazete çekilmişler, çile doldurmuşlar. Zaman zaman eşkıyalar da barınmak istemiş 

ama onlara tekin gelmemiş, tutunamamışlar.22 

Yunus’un makamı ne gariptir, Aksaray ile Kırşehir sınırının bulunduğu yerdedir. Bu yüzden 

onun Kırşehir’de yattığını da ileri sürerler. Edindiğimiz bilgiye göre türbe Reşadiye köyü 

sınırındadır. Yani Aksaray Ortaköy’e aittir. Kırşehir veya Ortaköy’e ait olup olmaması 

meselenin başka bir boyutu. Bu konuyla ilgili birçok farklı söyleşi olmasına rağmen Yunusun 

yaşadığı yıllar boyunca Taptuk Emre’nin hizmetinde ve Anadolu’daki Türk birliği için uğraşan 

erenlerden birisidir ve anonim olmuştur. Anadolu’nun birçok yerinde onun izine rastlamak 

mümkündür. Yunusun taptuk dergâhında 40 yılı aşkın hizmeti söz konusudur. Bu süre 

içerisinde kendisinin pişmesi ve olgunlaşması babında çile günleri olmuştur. Bu çile günlerini 

geçirdiği mekanların biriside Saratlı köyündeki aşağı mahalledeki dede damı olarak ta bilinen 

yer olduğunun düşünülmesi gerekir. 

 

                                                 
21 GÖKALPAltan, TetesRouges Et BouchesNoıresLes Çepni, PaysansSansTerreDuMeandre, (Thése, presentee 

en vuedugrade de docteur en ethnologie), Universite de Paris X, (1977).(Fransızca bilmediğim için ve bu 

kaynaktan da yararlanmak istediğim için bu tezin ilgili bölümlerini Prof. Dr. Altan Gökalp’in asistanı değerli 

araştırmacı EliseMassicard Türkçeleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum.) 

22 GÖLPINARLI Abdülbaki,Yunus Emre ve Tasavvuf, Remzi Kitabevi, İstanbul, (1961 
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5. Aksaray’da Dede-Baba Ocakları ve Kültleri 

Anadolu'da alevi inancının temel tarihsel kurumu inanç-dede ocaklarıdır. Alevi inanç-dede 

ocakları, yüzyıllar ötesinden günümüze Anadolu'da alevi inancının ana taşıyıcısı olmuştur. İlk 

aşama Hacı Bektaş Veli öncesi dönemdir. Belli Alevi inanç-dede ocakları Anadolu'daki 

varlıklarını Hacı Bektaş Veli öncesi döneme götürmektedir. Bu ocaklar ocak ulularının 

Anadolu'ya Hacı Bektaş Veli'den önce geldiğini ve Alevi inancı adına faaliyetler 

gerçekleştirdiğini savunmaktadır. İkinci dönem, Hacı Bektaş Veli'nin XIII. yüzyılda 

Anadolu'ya gelişi ile başlayan süreci içermektedir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da alevi inancının 

temel tarihi-karizmatik temsilcisidir. Anadolu Alevilerinin Pir, Hünkâr ve Serçeşme sıfatlarıyla 

andığı Hacı Bektaş Veli, alevi inancının Anadolu'daki düşünsel-tarihsel ve inançsal 

teorisyenidir. Hacı Bektaş Veli, Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin geliştirdiği tasavvuf 

geleneğini Horasan'dan Anadolu'ya taşımıştır. 23 

Temelini Ehl-i beyt'te bulan, On iki İmamla sürdürülen, Horasan'da Hoca Ahmed Yesevi 

tarafından geliştirilen eren düşüncesi, Hacı Bektaş Veli ve Horasan erenleriyle Küçük Asya'ya 

ulaştırılmıştır. Horasan erenleri, Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu'nun farklı bölgelerinde 

öğreti adına görevlendirilmiştir. Erenler görevlendirildikleri yörelerde öncelikle ocaklar 

kurarak öğretiyi tüm Anadolu'ya yaymışlardır. Hacı Bektaş Veli'nin halifeleri, kurdukları 

ocaklar aracılığı ile Anadolu insanını, eren felsefesi ile tanıştırmıştır. Güvenç Abdal, Kolu açık 

Hacım Sultan, Seyyid Cemal Sultan, Sarı Saltık, Sarı İsmail, Karadonlu Can Baba ve Hızır 

Samit(Sultan Samut) gibi dervişlerin kurdukları ocaklar bunlardan bazılarıdır. 

Alevi Ocaklarında Dedelik Kurumu üçlü bir hiyerarşiye dayanır: 1-Mürşid, 2-Pir, 3-Rehber. 

Kimi yörelerde bu hiyerarşi Pir ve Mürşidin yer değiştirmesi şeklinde uygulanmaktadır.(9) 

Yani şu şekildedir: 1-Pir, 2-Mürşid, 3-Rehber Şüphesiz bu üçü de dede soylu olan kişi için var 

olan bu sıralama işlevseldir. Birbirlerini tamamlarlar, biri olmaksızın diğeri anlamsızlaşır. 

Tümü de ocak zade olan yani dedesoylu olan dede aileleri bu görevleri paylaşmışlardır. Görev 

paylaşımı daha çok aynı ocak ve yakın akraba Dede aileleri arasında gerçekleşmektedir.  

Ocak, Anadolu halk inançlarında büyük yer tutar. Bunun eski geleneklerle bağlantılı olduğuna 

dair birçok araştırmacı görüş belirtmiştir. (Örn. Bk.: İnan 1995: 66-71) Ocak kültü, ateş kültü 

                                                 
23 KAYGUSUZ İsmail,Onar Dede Mezarlığı ve Adı Bilinmeyen Bir Türk Kolonizatörü Şeyh Hasan Oner, 

Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, (1983). 
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ile birlikte değerlendirilir. (Er 1998: 83-91) Ocak, sözcüğü eski metinlerde (İnan 1987: 638) ve 

daha sonraları “soy ve sülale” anlamında da kullanılagelmiştir. Bizim burada ele aldığımız ve 

“Ocak” olarak nitelendirilen terimle anlatılmak istenen Alevilerde dinsel hizmetleri gören 

Dedelerin aileleridir. Her Dede ailesi bir Ocağa dâhildir. Onun temsil ettiği değerlere büyük 

kutsallık ve manevi güç atfedilir. Aleviler arasında da ocaklara karşı büyük bir saygı vardır. 

Ocaklarla ilgili olağanüstü birçok kerametlerin söz konusu olduğu olay (menkıbe) dilden dile 

aktarılır. (A. Yaman 1998b: 91-100) Ocaklar yani dede ailelerine mensup olmak bazı özel 

ayrıcalıkları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki Dedeler arasında yaptığım araştırmalarda 

Dersim yöresinde aşiretler arası ve devlet/aşiretler arasındaki çatışmalar sırasında bile sadece 

ocak zade olanların silahsız dolaşabildikleri ifade edilmiştir. (17) Yine bazı ocaklara mensup 

dede aileleri hastaların başvuru merkezleri konumundaydılar. 24 

5.1.Sultan Samut Ocağı 

Soyu yedinci imam Musa Kazım’a dayanıyor. Sultan Samut Türbesi Sivas’ın Kangal ilçesi 

Tekke köyünde bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim zamanında Samut ailesi Sivas’tan sürgün 

edilmiş Ankara’nın Kalecik ilçesine gelmişler oradan da Faraşlı köyüne yerleşmişler. Birkaç 

yıl orda kalmışlar ortalık rahatlayınca samut soyunun bazı fertleri tekrar Sivas Kangal Tekke 

köyüne dönmüş bir kısmı Kırıkkale Faraşlı köyünde kalmış bir kısımda Çorum Küçük keşlik 

köyüne yerleşmiş bir kısımda Yozgat’a geçmiş Samut soyu dört şehre dağılmış oralarda 

yollarını sürmeye devam etmişler ve etmeye devam ediyorlar. Her yıl temmuz ayının on 

altısında Tekke köyünde Samut Baba şenlikleri yapılıyor. Aksaray’daki alevi köylerinin büyük 

çoğunluğu Sultan Samut Ocağı’nın talipleridir.25 

SamutBaba’nın türbesi altıgen planlı olup, piramit kubbelidir. Mimari yapı bakımından 

Selçuklu kümbetlerine benzer. Giriş kapısı üzerinde 981(1573) tarihi vardır. Buna gore Samut 

Baba 16.yüzyılda yaşamıştır. Sivas yöresindeki en eski tekke şairidir. Menkıbeler onu IV. 

                                                 
24 KILIÇ Rüya, Hilafet Mücadelelerinin İslam Tarihinde ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplumsal 

Yapıdaki İzdüşümü: Seyyid ve Şerifler, Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi,Ankara,(1994). 

 

25 KÖPRÜLÜ M. Fuad,Bektaş Hacı Bektaş Velimd.,İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 

1993: 711-718. 
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Murat’la çağdaş gösterip, onun kerametlerinden bahseder. Bağdat Seferi 1638 yılında yapılmış 

olduğuna göre, SamutBaba’nın 1V. Murat’la görüşüp, O’nu ve ordusunu ağırlaması 

imkansızdır. Her yıl 21 Mart’ta Kangal’ın Karanlık, Çaltepe, Mamaş, Daylı, Topardıç, 

Kavak...köylülerince ziyaret edilmekte ve dini törenler yapılmaktadır. 

Dedeler taliplerini görmeden önce HBV(Hacı Bektaşi Veli)Dergâhına giderlerdi. Oradan icazet 

kağıdı alırlardı. Senede bir dergaha gidilirdi. Bu bazı yerlerde en az yedi yılda bir gitmek 

gereklidir inancı vardır. Dedeler, dergaha gitmeden önce taliplerine uğrarlardı. Onlar da 

Dergâha serilsin diye halı, kilim verirlerdi; dervişler için yiyecek gönderirlerdi. Dedeler her yıl 

bunları toplar götürürdü. Dergâh’tan icazet kağıdı alan dedeye, getirdiklerinden bir kısmı 

hediye olarak geri verilirdi. Alevi inancına göre HBV Dergâhı’na uğramayan dedeler için “ 

Tacın delik, tarikin murtad olsun” diye karış vermiştir.26 

6. Sonuç 

Aksaray Eski çağlardan başlayarak Asurlu tüccarların ticaret serüvenleriyle devam eden Roma 

Dönemi’ndeki ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli duraklardan biri haline gelip 

zamanla ticaret ve göç yollarının kesişme noktası halini almıştır. Bu tarihsel süreç Alevi-

Bektaşi inancını taşıyan köylerde Saratlı beldesi merkez olmak üzere hemen etrafında (yakın 

konumlarda) yerleşim alanlarına sahip olduğu ve birbirleriyle dayanışma, aynı kültürü 

paylaşma yoluna gittikleri gözlemlenmiştir. Bu yerleşim yerlerinin genelde geçim kaynakları 

da aynı özellik arz etmektedir. 

Genel olarak baktığımızda kültürün aktarılmasını sağlayan saz çalma türkü-söyleme geleneği 

devam ediyor. Fakat yurtdışında yaşayan kültür taşıyıcılarında daha yoğun olduğu 

gözlemlenmiştir. Âşık Bektaş son temsilcisi olarak bilinmektedir. 

Cenazeler kendi geleneklerine göre değil Sünni geleneğine sahip imamlar tarafından 

defnediliyor. Bu biraz tartışmalı bir konudur. Köylerde okuma yazma oranı gittikçe zayıflıyor. 

Bunun bir sebebi olarak da öğretmenlerin imam hatip lisesi ağırlıklı olması gösteriliyor. 

Genelde Emirgazi Türbesi ve Dedeli Dam Türbesi (Yunusun Çilehanesi) ziyaret yeri olarak 

kullanılmakta, adaklar burada adanıp kurbanlar burada kesilmekte, ayrıca Pınarbaşı Köyünde 

“Ziyaret Yeri” olarak adlandırılan,  mezarın da olduğu bir tepe var ve burası ziyaret yeri ve 

                                                 
26 OCAK A. Yaşar, Babailer İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam 

türkHeterodoksisinin Teşekkülü, Dergâh Yayınları, İstanbul, (1996): 
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yağmur duası yapılan mabet olarak kullanılmaktadır. Köylerde genelde kimler Baba ise onun 

evi yada evinin odası “Baba Evi” olarak kullanılır. 

Geçmişten günümüze alevi inancının taşıyıcıları inanç-dede ocakları olmuştur. İnanç-dede 

ocaklarıyla başlayıp Hacı Bektaşi Veli ile güçlü bir gelişim gösteren Aleviliğin Aksaray’ın 

Saratlı beldesinde yoğun bir şekilde barınması ve sürdürülmesinin tarihçesini paylaştık. 

Saratlı beldesinde Cemevi 2010 yılında kurulmuş olup cami 1839 yılında padişahın özel 

fermanıyla ibadete açılmıştır. Köylerin hemen hemen hiçbirinde Dede olmamasına rağmen 

(Dedeler Hacı Bektaş Veli ve Sultan Samut Ocağı’ndan yılda bir kez bir ay süreyle) imamlar 

köyde odalardan bozma camilerle sürekli bulunmaktadır. Camiler olmasına rağmen ibadet 

edenlerin olmadığı ya da çok çok sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Aleviliğin birtakım baskı ve dayatmalara rağmen varlığını sürdürmesinde Saratlı beldesi ve 

benzer yerleşim yerlerinin köken sağlamlığının üzerinde durup Hacı Bektaşi Veli, Taptuk Emre 

ve Yunus Emre’nin yaşadıkları bölgelerin kültürünü nasıl etkiledikleri ve Aleviliğe katkılarını 

kısmen de olsa anlattık. Alevilik hakkında sağlam kaynakların olmadığı Saratlı ile ilgili 

birtakım verilerden yola çıkarak çeşitli bilgilere ulaşmaya çalıştığımızdan bahsetmiştik. Bu 

bizim çalışmamızın dezavantajı olmuştur. 

Saratlı beldesi ve köylerde günümüzde Alevi-Bektaşi inancının taşıyıcı ritüelleri olarak 

gelenekselleşen Abdal Musa törenleri, Görüm yapılıyor, kurban kesiliyor ancak Musaip 

Kardeşliği ve Kirvelik hemen hemen ortadan kalkmış durumda. Bunun yanında Düşkün ilan 

etmek çok sınırlı örf adet ve gelenek açısından kılık kıyafetlerde eskinin giyim tarzı sadece özel 

günlerde sergileniyor.  
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Özet 

Kuş gözlemciliği,  kuşları yaşam alanlarında gözlemlemek ve bu yolla doğayı tanıma amaçlı 

gerçekleştirilen bir ekoturizm faaliyetidir. Türkiye’deki önemli kuş gözlemciliği alanlarından 

biri olan Tuz Gölü; Aksaray, Konya ve Ankara il sınırlarının kesiştiği noktada yer almaktadır. 

Tuz Gölü ve çevresi geniş bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması nedeniyle Önemli Kuş Alanı 

(ÖKA), Önemli Bitki Alanı (ÖBA) ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statüsünü taşımaktadır. Tuz 

Gölü, içlerinde nesli tükenmekle karşı karşıya olan türlerin de bulunduğu pek çok kuş türüne 

ev sahipliği yapmakta ve onlara yaşam alanı sunmaktadır. Dünyanın önemli doğal alanlarından 

biri olan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, sahip olduğu bu özellikleri nedeniyle UNESCO 

Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilmiştir. Bir özel ilgi turizmi olan kuş 

gözlemciliği; turistlerin kuş türlerini ve davranışlarını doğal yaşam alanlarında çeşitli 

ekipmanlar ile (dürbün, teleskop vs.) gözlemlemek üzere yaptıkları seyahat/konaklama vd. 

faaliyetlerden oluşmaktadır. Çalışmanın temel amacı Tuz Gölü’nün kuş türleri açısından 

barındırdığı zenginliği ortaya çıkarmak, kuş gözlemciliği turizminin hali hazırdaki durumunu 

saptamak ve burada geliştirilebilmesi adına öneriler sunmaktır. Kuş gözlemciliği turizmi 

faaliyetlerinin hem doğal alanların korunmasına katkı sağlayabileceği, hem de bölgede yaşayan 

yerel halka ek gelir olanağı yaratarak yerel ekonomiye de katkı yapabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Kuş gözlemciliği, Turizm, Aksaray, Alternatif Turizm. 
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A RESEARCH ON EVALUATING THE POTENTIAL OF BIRDWATCHING 

TOURISM IN SALT LAKE 

Abstract 

Birdwatching is an ecotourism activity to observe the birds at their living areas and recognize 

the nature in this way. One of the significant bird watching areas in Turkey is Salt Lake (Tuz 

Gölü). Salt Lake locates at the intersection point of Aksaray, Konya and Ankara city borders. 

Salt lake and its surroundings have the feature of statute of Important Bird Area (IBA), 

Important Plant Area (IPA) and Important Nature Area (INA) because of having biological 

diversity. Salt Lake hosts the many endangered species of birds and offers living area. Salt Lake 

Special Protection Area, one of the important natural areas in the world is recorded on tentative 

list of UNESCO World Cultural Heritage because of its prominent features. Bird watching 

which is one of the special interest tourism consist of activities of tourists like travel/ 

accommodation etc. To monitor the birds and their behaviours in their natural habitats with 

different equipments (binoculars, telescopes etc.). The main objective of the study is to reveal 

the richness of the Lake in terms of bird species, determine the status of the bird watching 

tourism and offer recommendations for improve in the near future. It is considered that bird 

watching tourism can make contributions for both the protection of the natural areas and local 

economy creating opportunity of additional revenue. 

Keywords: Salt Lake, Birdwatching, Tourism, Aksaray, Alternative Tourism.  

1. GİRİŞ  

Kuşları ve kuşların yaşam alanlarını korumayı amaçlayan kuş gözlemciliği, amatör bir hobi 

olarak başlayan ve zamanla doğa ve çevre korumacılığına dönüşen bir uğraştır. Kuş 

gözlemcileri eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük ekoturist grubunu oluşturmaktadır. Kuş 

gözlemcilerinin ilgisi ve bu aktiviteye yatırdıkları kaynaklardan dolayı, kuş gözlemciliği hızlı 

bir şekilde gelişmekte ve tüm dünyada tehdit altında olan birçok doğal alan için umut 

olmaktadır1. 

Türkiye’deki kuş türlerinin toplam sayısının Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri kadar 

olması, ülkemizin kuş gözlemciliği faaliyetleri açısından uygun bir zemin taşıdığını 

göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde; Kuş gözlemciliğinin 

doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporu olduğuna, ülkemizin kuşlar 

                                                 
1 Yavuz, Melek, Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı’nın Ekoturizm Potansiyelinin 

Değerlendirilmesi, Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Afyonkarahisar 2011, s. 21. 
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açısından zengin olmasının en önemli nedenlerinin, zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş 

göç yolları üzerinde bulunmasına vurgu yapılmakta ve Türkiye’de kuş gözlemciliğinin son 

yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayıldığı belirtilmektedir2. Tüm Avrupa’da 

500 kuş türü bulunmasına karşılık, Türkiye’de 400’den fazla kuş türü saptanmıştır3. Buradan 

hareketle, Türkiye’nin kuş gözlemciliği turizmi konusunda büyük bir potansiyeli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Önemli Bitki Alanı 

(ÖBA) ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statüsünü taşıyan Tuz Gölü, kuş varlığı açısından 

Türkiye’deki önemli sulak alanlardan birisidir. Önemli Kuş Alanları kavramı Dünya Kuşları 

Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından ortaya konmuş olup bu alanlar kuşların 

korunmasına yönelik bölgesel ya da küresel ölçekte öneme sahip alanlar olarak tanımlanırlar. 

ÖKA kuşların korunmasına yönelik pratik araçlar olup geniş bilim kesimlerince kabul görmüş 

standart kriterlerce belirlenmektedir4. Yapılan envanter çalışmaları sonucu ülkemizde 184 adet 

ÖKA belirlenmiştir. Bu alanlardan biri de Tuz Gölü’dür.  

Tuz Gölü ve çevresi, uluslararası kriterlere göre uluslararası öneme sahip 81 sulak alandan A 

Sınıfı Sulak Alan kategorisindeki 18 sulak alan içerisinde yer almaktadır. Bölge barındırdığı 

kuş türlerince zengin bir alan olup özellikle kışın yağışlarla birlikte artan su miktarı, pek çok 

sucul kuş türüne geniş yaşam alanı sunmaktadır5. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz Gölü 

ve yakın ilişkide olan çevresindeki göller (Tersakan Gölü, Düden Gölü, Bolluk Gölü, Eşmekaya 

Gölü, Köpek Gölü, Akgöl) sayısız kuş türü için önemli bir üreme ve kışlama alanıdır. Tuzlu 

ortamlara uyum sağlamış olan Flamingo, Kılıçgaga, Angıt ve benzeri kuşların yanı sıra 

Yağmurcunlar, Turnalar, Yaban Kazları ve Yaban Ördekleri Tuz Gölü’nde büyük topluluklar 

halinde yaşarlar6. 

Bu çalışmada, alternatif ve sürdürülebilir bir turizm türü olan kuş gözlemciliği turizmi ve bu 

turizm çeşidinin uygulanabileceği, aynı zamanda önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı olan Tuz 

                                                 
2 Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kuş Gözlemciliği”, 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html, (et. 11.09.2016). 
3 Kaypak, Şeref, “Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Alanya, 

2, 2, 2010, s. 93-114.  
4 Onmuş, Ortaç, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemli Kuş Alanları’nın İzlenmesi ve Yönetilmesi Amaçlı 

Kullanımı”, Gediz Deltası Önemli Kuş Alanı Olgu Çalışması, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, 

13, 16, 2006, s. 1-8. 
5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2014-2018”, 

www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf, (et. 13.09.2016). 
6 Türkiye Sulak Alanları, “Tuz Gölü- Aksaray, Konya Ankara”, http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-

golu-aksaray-konya-ankara/, (et. 09.09.2016). 
 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/kus-gozlemciligi.html
http://www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf
http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/
http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/
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Gölü ele alınacaktır. Öncelikle kuş gözlemciliği turizmi hakkında teorik bilgi verildikten sonra 

Tuz Gölü ve barındırdığı zengin kuş türleri ele alınacak ve Tuz Gölü’nde kuş gözlemciliği 

turizminin hâlihazırdaki durumu ve daha da geliştirilebilmesi adına önerilerde bulunulacaktır.  

1.1.  Kavramsal Çerçeve 

Farklı 466 kuş türünün bulunduğu Türkiye, üreyen kuşlar açısından Avrupa’nın en zengin 

ülkesi konumundadır. Farklı habitatların egemen olması, konumu itibari ile kuş göç yolları 

üzerinde bulunması, sulak alanların zenginliği Türkiye’de kuş çeşitliliğinin yüksek olmasının 

sebeplerindendir. Bu zenginlik, dolayısıyla dünyada öne çıkan alternatif turizm dallarından kuş 

gözlem turizminin Türkiye’de gelişmesine olanak sağlamaktadır. Kuş gözlemleme ülkemizde 

az sayıda insan tarafından bilinmesine rağmen Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok yaygındır. 

“Uluslararası Kuş koruma Konseyi” ICBP: International Council for Bird Preservation), “Orta 

Doğu Ornitoloji Topluluğu” (OSME: Ornithological Society of the Middle East), “Uluslararası 

Su Kuşları ve Sulak Alanlar Araştırma Bürosu” (IWRB: International Waterfowl & Wetlands 

Research Bureau), “Royal Kuş Koruma Topluluğu” (RSBP: Royal Society fort he Protection 

of Birds) gibi kuş gözlemciliğinde önde gelen pek çok profesyonel organizasyon, Avrupa, Asya 

ve Afrika’da doğal habitatları içinde kuşları gözleyip, bölgelerin kuş toplumlarını ve belli kuş 

türlerini araştırırlar. Bunların dışında pek çok amatör kuş gözlem toplulukları da doğal ortamda 

yaban hayatını izlemektedirler7. 

Dünya tarihinde kuş gözlemciliği, 18. yüzyıl sonlarında tüy, yumurta gibi koleksiyonculuk 

amacı ile başlamış, 19. yüzyılın sonlarında ise koruma amaçlı bir hale dönüşmüştür. Türkiye’de 

bilimsel anlamda kuş gözlemciliğinin tarihçesine bakıldığında ise, ornitolojik çalışmaların 

Hitler rejiminden kaçarak 1930’lu yılların ikinci yarısında Türkiye’ye sığınan Alman bilim 

adamı zoolog Prof. Dr. Curt Kosswig’in İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde ders vermeye 

başlaması ve asistanlarıyla birlikte Türkiye’nin hemen her köşesine gidip, oralardaki faunaya 

ait ilk kayıtları tutması ile hız kazandığı bildirilmektedir8. 

Literatürde “Aviturizm” olarak da adlandırılan kuş gözlemciliği ile ilgili seyahatler Batı 

dünyasında, doğaya zarar vermeyen önemli bir açık hava faaliyeti olarak kabul edilmektedir9. 

Gülüm ve Torun’a10 göre kuş gözlemciliği; 

                                                 
7 Akpınar, Elif ve Bulut, Yahya, “Ülkemizde Alternatif Turizmin Bir Dalı Olan Ekoturizm Çeşitlerinin Bölgelere 

Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları”, Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,  Artvin, 2010, s. 1575-1594. 
8 Kandır, Hesna, “Doğada Görsel Şölen: Kuşlar Ve Kuş Gözlemciliği”, Ayrıntı Dergisi, Burdur, 3, 31, 2015, s. 1-

6.  
9 Çakıcı, A. Celil ve Harman, Serhat, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye'de Kuş Gözlemciliğinin Profili”, 

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Ankara, 17, 2, 2006, s. 161-168.  
10 Gülüm, Kamile ve Torun, Fatma, “Nemrut Dağı (Adıyaman) ve Civarının Turizm Potansiyelinin 

Değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 2009, s. 111-124. 
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“Doğal kaynakların korunmasını gözeten, daha çok doğa ve kültürün tanıtılmasına 

yönelik etkinlikler içeren, turiste misafir gözüyle bakan, küçük gruplarca 

gerçekleştirildiğinden çevreyi daha az kirleten ve turistlerin yerel halkla daha çok 

kaynaşmasına neden olan turizm türü olan ekoturizmin bir uzantısı olarak 

değerlendirilebilir.”  

Gözlemcilerin kuş gözlem alanlarına seyahat etmeleri ve bu bölgelerde konaklama yapmaları, 

kuş gözlemciliğinin ticari bir hal almasına etki ederken, turizm endüstrisi açısından da önemli 

bir pazar oluşturmaktadır11. Doğa temelli çok sayıda popüler turizm faaliyeti mevcut olsa da 

küresel ölçekteki ekoturizmin en hızlı büyüyen dalı kuş gözlemciliğidir. Yaban hayatı 

gözlemleri konusunda düzenli kayıtlara sahip ülkelerden ABD’de, 2001 yılında 45,9 milyon, 

2011 yılında ise 46,7 milyon kişi kuş gözlemlerine katılmış olup, ülkedeki kuş gözlemcisi sayısı 

1983 yılına göre %332 oranında artış göstermiştir12. 

Dünyanın farklı bölgelerinde Kuş gözlemciliği turizminin başarıyla uygulandığı bir kaç alan ve 

bu alanları ziyaret edenlerin sayıları şöyle incelenebilir13: 

 Tayvan’nın Chang-Hua şehri, 1999’da Şahin Gözlemleme Günü’nde 30.000 kuş 

gözlemcisi tarafından ziyaret edilmiştir. 

 Patagonya’da bulunan 16 ÖKA’daki su kuşu kolonileri, her yıl 100.000’den fazla 

kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 

 Güney Afrika’da Capetown Şehri yakınlarındaki penguen kolonileri, 1996 ile 1997 

yılları arasında 200.000’den fazla kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 

 Amerika’nın Pensilvanya Eyaleti’ndeki Hawk Mountain Koruma Alanı, 1990 ile 

1991 yılları arasında 53.583 kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilmiştir. 

 Avusturalya’nın Philip Island Doğa Parkı’ndaki penguen kolonilerini gözlemlemek 

için 1995 yılında 100.000’den fazla aviturist bu bölgeyi ziyaret etmiştir. 

 Amerika’nın Texas Eyaleti’ndeki Rock Pat Kasabası, Hummer Bird Festivali’nin 

düzenlendiği 4 gün süresince 4000 kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilmiştir. 

Kuş gözlemcileri, eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük eko-turist grubunu 

oluşturduklarından dolayı, ekoturizm gelirinin en iyi kaynaklarından biridir. Ayrıca, kuş 

                                                 
11 Smith, Kim Cherie, Tourism Product Development: A Case Study of Wildlife Viewing in the Squamish Valley, 

Basılmış Yüksek Lisans Tezi, Simon Fraser University, Burnaby 2001, s. 20. 
12 Sevindi, Cemal, “Ekoturizm Ve Kuş Gözlemciliği Açısından Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti (Arpaçay-Kars)”, Türk 

Coğrafya Dergisi, İstanbul, 61, 2013, s. 63-76. 
13 Çakıcı ve Harman, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye'de Kuş Gözlemciliğinin Profili”, s. 162. 
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gözlemcileri kuş gözlemledikleri bölgelerde yerel rehberleri tercih etmektedirler14. Kuş göz-

lemcilerinin yerel rehberleri tercih etmeleri nedeniyle kuş gözlemcileri ve yerel halk birbirini 

tanımakta ve bir etkileşim ortaya çıkmaktadır. Yerel halkın, bölgede kuş gözlemciliğinin 

yapılması nedeniyle gelir elde etmesi durumunda, bölgeyi ziyaret eden kuş gözlemcilerine 

(avituristlere) yönelik toplumsal hoşgörü ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, yerel halkın 

sosyo-kültürel yapısında da değişmelerin başlaması söz konusu olabilmektedir15. 

Çakıcı ve Harman’ın 2006 yılında ülkemizde kuş gözlemcilerinin profilleri üzerine yapmış 

oldukları çalışmanın sonucunun da bu olguyu desteklediği görülmektedir. Çalışma sonucuna 

göre; 

Kuş gözlemcilerinin büyük çoğunluğunu genç bekar erkekler oluşturmakta önemli 

bir bölümü en az lisans eğitimine sahip olup, yüksek gelir grubu içinde yer almakta-

dır. Bir diğer önemli araştırma bulgusuna göre, Türkiye’deki kuş gözlemcileri, kuş 

gözlemciliği faaliyetine katılırken, seyahat ve konaklama işletmelerinin sunduğu 

mal veya hizmetleri satın almakta ve gittikleri bölgelerde tercih olarak çadır ve 

pansiyonlarda olmak üzere ortalama 3 gece (yaklaşık) geçici olarak 

konaklamaktadırlar. 

Kuş gözlemcilerinin yerel mal ve hizmetleri kullanımı nedeniyle, bölgedeki kuş çeşitliliği 

ile yerel halkın elde ettiği gelir arasında bir ilişki ortaya çıkmaktadır16. Kuş gözlemciliği ve 

aviturizmin ÖKA ve diğer doğal alanların yakınındaki, yerel halk ve doğal çevre üzerinde 

olumlu veya olumsuz etkileri bulunabilmektedir. Kuş gözlemciliği turizmi sayesinde yerel halk 

ek gelir sahibi olabilmekte ve halkta kuş türlerinin ve doğal hayatın korunması bilinci 

yerleşirken bir yandan da kuşların rahatsız edilmesi ve kültürel bozulma gibi olumsuzlukların 

da yaşanması söz konusu olabilmektedir. Şekercioğlu (2002) kuş gözlemciliğinin yerel halka 

ve doğal çevreye karşı olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerini Tablo 1’ deki gibi 

özetlemektedir. Hemen hemen tüm turistik destinasyonlarda rastlanabileceği üzere, özellikle 

doğa temelli bir faaliyet olan kuş gözlemciliği turizminin iyi yönetilemediği takdirde tablodaki 

gibi özetlenmiş bazı olumsuzluklara sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır; bu sayede 

turizmin hem fiziksel çevre hem de kültürel değerler üzerinde oluşturabileceği sorunların önüne 

geçilebilir. 

                                                 
14 Şekercioğlu, Cagan, “Impacts of Birdwatching on Human and Avian Communities”, Environmental 

Conservation, 29, 3, 2002, s. 287. 
15 Çakıcı ve Harman, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye'de Kuş Gözlemciliğinin Profili”, 162. 

16 Şekercioğlu, Cagan, “Impacts of Birdwatching on Human and Avian Communities”, s. 283-284. 
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Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük, en sığ ve tuzlu gölüdür. Deniz 

seviyesinden 905 metre yükseklikte ve 1500 kilometrekarelik yüzölçümüyle bir zamanlar 

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nün son yıllarda su kaybettiği için sıralaması 

tartışmalıdır17. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği 

bölgede yer alır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının %55’i Tuz Gölü’nden karşılanır. Kuzeyden güneye 

80, doğudan batıya ise 60 km boyutundadır. Derinliği ortalama 40 cm’dir. Tuz Gölü 1992’de 

SİT Alanı, göl ve çevresi 2001 yılında özel koruma alanı ilan edilmiştir18. Ayrıca, Tuz Gölü 

havzası ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve 

uluslararası Ramsar Sözleşmesi kriterlere göre A sınıfı bir sulak alandır. 

 

Tablo 1. Kuş Gözlemciliğinin Olumlu-Olumsuz Etkileri 

Kuş Gözlemciliğinin Olumlu Etkileri Kuş Gözlemciliğinin Olumsuz Etkileri 

 

 Kuş çeşitliliği ve yerel kazanç 

arasında bir bağlantı  

 

 Çok yaklaşarak ve aşırı kuş sesi 

çalarak kuşların rahatsız edilmesi  

 

 Yaban hayatını korumak için 

ekonomik bir teşvik  

 

 Bazı durumlarda yuvaların aşırı taciz 

edilmesi  

 

 Normal turizmle karşılaştırıldığında 

az etki, daha çok kazanç  

 

 Nadir ya da tehlike altında olan 

türlerin rahatsız edilmesi  

 

 Özgün kuş türlerinin yerel kontrolü 

arttırması  

 

 Ziyaret nedenli kirlenme ve habitat 

(yaşam ortamı) yok olması  

 

 Bilinen turizm bölgeleri dışına 

ziyaretler  

 

 Gelirin çoğunun yerel halka 

kalmaması  

 

 Arzu edilen türler sayesinde 

korunmayan alanların korunması  

 

 Bölge insanının gücenmesi 

                                                 
17 Güngör, Yıldırım, “Türkiye’nin 10 Gölü”, Atlas Dergisi,   

http://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-golu.html, (et. 23.10.2016). 
18 Türkiye Sulak Alanları, “Tuz Gölü- Aksaray, Konya Ankara”, 

http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/, (et. 09.09.2016). 
 

http://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/turkiyenin-10-golu.html
http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/
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 Yerel doğal tarih bilgisinin 

değerlenmesi  

 

 Turizmle bağlantılı olarak kültürel 

bozulma  

 

 Yerel rehberlerin eğitilmesi ve 

istihdam edilmesi 

 

 

 Kuşları korumak için gelir elde 

edilmesi  

 

 

 Ornitoloji bilimine yapılan katkı  

 

Kaynak: Şekercioğlu, Cağan, “Impacts of Birdwatching on Human and Avian Communities”, s. 284. 

 

 

Şekil 1. Tuz Gölü ve Yakın Çevresi 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi”, 

http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=201, (et. 

21.09.2016). 

 

Daha önce de belirtildiği gibi Tuz Gölü, Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Önemli Bitki Alanı (ÖBA) 

ve Önemli Doğa Alanı (ÖDA) statüsünü taşımakta ve kuş varlığı açısından Türkiye’nin İç 

Anadolu Bölgesinde bulunan önemli sulak alanlarından birisidir. Ülkemizdeki 184 adet 

ÖKA’dan biri de Tuz Gölü’dür. Türkiye’nin bölgelere göre önemli kuş gözlem alanları (ÖKA) 

Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2. Türkiye’nin Bölgelere Göre Önemli Kuş Gözlem Alanları 

Marmara Bölgesi Meriç Havzası, İğneada Ormanları, Büyükçekmece Gölü, Şile 

Adaları, İznik Gölü, Uludağ, Ulubat Gölü, Kuş Gölü, Kocaçay 

Deltası. 

http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=201
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İç Anadolu Bölgesi Akşehir Gölü, Çavuşçu Gölü, Türkmenbaba Dağı, Aliken, 

Balıkdamı, Uyuz Gölü, Çöl gölü, Mogan Gölü, Kızılcahamam 

ormanları, Kavaklı Dağı, İnözü Vadisi, Hamam Dağı, Ilgaz Dağları, 

Palas Gölü, Sultansazlığı, Seyfe Gölü, Beynam Ormanı, Samsam 

Gölü, Kozanlı Gökgöl, Kulu Gölü, Ereğli Sazlığı, Karapınar Ovası, 

Eşmekaya Sazlığı, Beyşehir Gölü, Suğla Gölü, Hotamış Gölü, 

Bolluk Gölü, Tödürge Gölü, Tuz Gölü, Aladağlar, Meke Gölü. 

Ege Bölgesi Foça Adaları, Gediz Havzası (Murat Dağı), Demirköprü barajı, 

Marmara Gölü, Gediz Deltası, İldir Körfezi Adaları, Küçük 

Menderes Deltası, Burdur Kapalı Havzası (Acıgöl), Karamık 

Sazlığı, Eber Gölü, Altıntaş Ovası, Türkmenbaba Dağı. 

Akdeniz Bölgesi Çorak Gölü, Karataş Gölü, Yarışlı Gölü, Burdur Gölü, Antalya 

Havzası (Eğridir Gölü), Beyşehir Gölü, Göksu Deltası, Aydıncık 

Adaları, Aladağlar, Tuzla Gölü, Akyatan Gölü, Ağyatan Gölü, 

Gâvur Gölü, Asi Havzaları (Nur Dağları). 

Karadeniz Bölgesi Sapanca Gölü, Ilgaz Dağları, Sarıkum Gölü, Kızılırmak Deltası, 

Yeşilırmak Havzası (Yedikır Barajı), Yeşilırmak Deltası, Doğu 

Karadeniz ve Çoruh Havzaları (Akkuş Adası), Doğu Karadeniz 

Dağları. 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

Doğu Karadeniz Dağları, Haçlı Gölü, Erzurum Ovası, Bulanık 

Ovası, Ardahan 

Ormanı, Çıldır Gölü, Balık Gölü, Doğubayazıt Sazlığı, Nemrut 

Gölü, Sodalı Göl, Ercek Gölü, Van Gölü, Dicle Havzası 

(Yüksekova), Kuyucuk Gölü. 

Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi 

Sarısu Ovası, Dicle Nehri (Karakızı, Dicle, Deve Geçidi, Batman 

ve Göksu), Fırat Nehri (Karakaya, Atatürk, Birecik ve Krkamış 

Baraj Gölleri), Kartalkaya Baraj Gölü, Azaplı Gölü, Hazar Gölü, 

Gölbaşı Gölü, Keban Baraj Gölü, İnekli Gölü. 

Kaynak: Akpınar, Elif ve Bulut, Yahya, “Ülkemizde Alternatif Turizmin Bir Dalı Olan Ekoturizm Çeşitlerinin 

Bölgelere Göre Dağılımı ve Uygulama Alanları”, s. 1580-1581. 

 

Biyocoğrafik olarak küçük bir iç deniz özelliği gösteren Tuz Gölü ve çevresi, dünyanın başka 

hiçbir yerinde yaşamayan pek çok bitki ve hayvan türünün tek yaşam alanıdır. Üreme, göç ve 

kışlama dönemlerinde çok sayıda farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Tuz Gölü ve çevresi, 

Türkiye’de çok az noktada üreyen bazı kuş türlerinin düzenli olarak kuluçkaladığı alandır19. 

                                                 
19 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2014-2018”, 

www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf, (et. 13.09.2016). 

http://www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf
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Göl, özellikle Avrupa’da nesli tükenmekte olan Flamingolar (Phoenicopterus ruber) için habitat 

niteliğindedir. 1992’de havadan yapılan bir sayımda, koloninin 14.000 çift Flamingo 

barındırdığı belirlenmiştir. Gölün orta kesimlerinde her biri 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka 

kolonileri bulunmaktadır. Doğa Derneği, 2003’ten beri Flamingo popülasyonunun izlenmesi 

için havadan sayım yapmaktadır20. 

Angıt (Tadorna ferruginea), Suna (Tadorna tadorna), Bataklık Kırlangıcı (Glareola 

prantincola) ve Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta), Tuz Gölü ve çevresinde sayıları önemli 

miktarlara ulaşan kuş türlerinden bazılarıdır21. Göl çevresinin nispeten ıssız oluşu nedeniyle 

kuşlar, etraftaki su birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kışın en 

soğuk günlerinde dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir. İlkbaharda göl içinde oluşan 

adalar ve bataklıklar Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta), Kocagöz 

(Burhinus oedicnemus) ve Martı türlerinin kuluçka yapmalarına imkân ağlamaktadır22. 

Gölün kuzeyindeki kayalık adalarda, Van Gölü Martısı (Larus armenicus), İnce Gagalı Martı 

(Larus genei) ve yırtıcı kuşlar üremektedir. Sonbahar aylarında binlerce Turna (Grus grus), kış 

aylarında ise çok sayıda kaz alanda gecelemektedir. Tuz Gölü bozkırları, nesli dünya ölçeğinde 

tehlike altında olan Toyun (Otis tarda) Orta Anadolu’daki en önemli yaşam alanıdır. Doğa 

Derneği Toy kuşu için ulusal eylem planı hazırlamıştır. Tuz Gölü aynı zamanda, Su Çulluğunun 

(Gallinago gallinago) Türkiye’deki tek üreme popülasyonunu barındırmaktadır. Bölgede 

yapılan çalışmalarda, gölün doğu kısmında kuş yoğunluğunun az, batı kısımlarında ise yoğun 

olduğu saptanmıştır. Gölün doğu kısmında sıklıkla rastlanan Ak Leylek (Ciconia ciconia) ve 

Kara Leylek (Ciconia nigra) birlikte görülmektedir23. Bunun yanında bölgede aralarında nesli 

tükenmekte olan türlerin de bulunduğu 279 bitki, 20 memeli ve 12 sürüngen türü 

bulunmaktadır. Ayrıca alanda tespit edilen 129 adet böcek türünden 4 tanesi endemiktir. 

Bunlara ek olarak gölde nesli bölgesel ölçekte tehlike altındaki Pseudophoxinus Crassus adında 

bir İçsubalığı da yaşamaktadır.  

                                                 
20 Türkiye Sulak Alanları, “Tuz Gölü- Aksaray, Konya Ankara”, http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-

aksaray-konya-ankara/, (et. 09.09.2016). 

21 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2014-2018”, 

www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf, (et. 13.09.2016). 

22 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi”, 

http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=201, (et. 

21.09.2016). 
23 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2014-2018”, 

www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf, (et. 13.09.2016). 

http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/
http://www.turkiyesulakalanlari.com/tuz-golu-aksaray-konya-ankara/
http://www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf
http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=201
http://www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf
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Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin sahip olduğu bu özellikleri göz önüne alınmış ve 20-

24 Haziran 2013 tarihleri arasında Kamboçya’nın Phnom Penh kentinde gerçekleştirilen 37. 

Dünya Miras Komitesi toplantısında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi UNESCO Dünya 

Miras Alanları Geçici Listesine resmen dahil edilmiştir. 

Tartışılması gereken önemli konulardan biri Tuz Gölü ve çevresinin sahip olduğu tüm bu 

önemli ekolojik değerlerin bazı tehlikelerle karşı karşıya olmasıdır. Konya’da Suyun Bugünü 

raporuna göre24, Konya Kapalı Havzasında yer alan sulak alanların bazıları sulak alan niteliğini 

kaybetmiştir. Eşmekaya Sazlıkları ve Samsam Gölü kaybedilen alanlar arasındadır. Meke 

Maarı, Tersakan Gölü, Tuz Gölü, Ereğli Sazlıkları gibi alanlardaki su varlığı ise ciddi tehlike 

altındadır.  

Çevrede bulunan yerleşim alanlarından gelen endüstriyel, evsel ve tarımsal atıkların göle 

verilerek gölün kirletilmesi durumu söz konusudur25. Ayrıca tarımsal uygulamalarda kullanılan 

kimyasallar Tuz Gölü’ndeki yalnızca su bileşimini değil, göl suyunda ve etrafta bulunan 

canlıların yaşamlarını da değiştirmektedir26. Bunlara ilave olarak iklim değişikliği, Tuz Gölünü 

besleyen kaynakların kuruması ve halkın geçim kaynağının tarıma dayalı olması nedeniyle 

bilinçsizce açılan kaçak kuyular ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı gölü olumsuz 

etkileyerek gölün çekilmesine neden olmaktadır. 

Yine Konya’da Suyun Bugünü raporuna göre27, Tuz Gölü’nde su bulunmasına karşın geçmiş 

yıllarla karşılaştırıldığında su miktarının az olduğu gözlenmiştir. Tuz Gölü’nü besleyen birçok 

kaynakta su bulunmasına rağmen söz konusu suların Göl’e ulaşamadan tarımsal sulama amaçlı 

olarak kullanılmak üzere çekildiği görülmüştür. Tarımsal uygulamalarda salma sulama 

sisteminde değişikliğe gidilmesi damlama veya yağmurlama yönteminin kullanılması Tuz 

Gölü’nün varlığını sürdürmesinde önemlidir. 

Gölü tehdit eden bir diğer unsur da 2005 yılında göldeki tuzlaların işletmesinin 

özelleştirilmesiyle gölde bulunan tuz işletmelerinin sayısının artması ve var olan 3 tuzlaya 

                                                 
24 Berke, Mustafa Özgür, Dıvrak, Buket Bahar, Sarısoy, Hatice Dinç, “Konya’da Suyun Bugünü Raporu”, 

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/konya_da_suyun_bugnu_raporu.pdf, (et. 
23.10.2016). 
25 Demir, Sadık, Tuz Gölü (Karataş) Çevresindeki Sahil Kumullarına İnsan Etkileri, Basılmış Doktora Tezi, 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir 2006; Ekercin, Semih, Uzaktan Algılama Ve Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Entegrasyonu İle Tuz Gölü Ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi, Basılmış Doktora 

Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007.  
26 Köylü, Keskin Meltem, “Şereflikoçhisar’ın Pırıltılı İncisi Tuz Gölü’nün İlçe Ekonomisine Ve Tanıtımına 

Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme.”, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Mersin, 2, 4, 2015, s. 

105-116.  
27 Berke, Mustafa Özgür, Dıvrak, Buket Bahar, Sarısoy, Hatice Dinç, “Konya’da Suyun Bugünü Raporu”, 

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/konya_da_suyun_bugnu_raporu.pdf, (et. 23.10.2016). 

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/konya_da_suyun_bugnu_raporu.pdf
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/konya_da_suyun_bugnu_raporu.pdf
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yenilerinin eklenme planlarıdır. Gazi, Konya ve Hacettepe Üniversitelerinin "Tuz Gölünde 

Açılacak 10 Adet Tuzlanın Ekolojik Etki Değerlendirme Raporu’na göre, “Özellikle 

kilometrelerce uzunluğunda ve milyonlarca ton taş yığılması ile gerçekleştirilecek havuzlar 

başta zemin yapısını bozacak, zemindeki sucul canlıların yumurtalarını ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca doğal ortamlardan alınan sular havuzlara pompalar ile taşınarak, yaz aylarında göl 

tabanındaki tuzlanmayı engelleyerek kumulların ortaya çıkmasına neden olacaktır." denilerek 

tehlikeye dikkat çekilmektedir28. 

Tuz Gölü Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları kriterlerine göre “Alanın büyük bir bölümü 

geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ciddi ve geriye dönüşü olmayan zararlar görmüş veya küçük ama 

önemli bir bölümü geri dönüşsüz kaybedilmiş alanlar” grubunda olup çok acil önlem alınması 

gereken alanlardan biridir. Tuz Gölü, yoğunlaşan türleri ve nesli tehlike altında olan 

endemikleri içermesi nedeniyle “Sıfır Yok Oluş Alanı” olarak kabul edilmektedir29. Geçtiğimiz 

yıllarda Tuz Gölü’nde gözlemlenen büyük miktardaki flamingo ölümleri göl için tehlike 

çanlarının çaldığının bir kanıtı niteliğindedir. 

2. YÖNTEM 

Çalışmada Aksaray, Konya ve Ankara il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan ve ülkemizin A 

sınıfı önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresinin doğa temelli alternatif bir 

turizm çeşidi olan kuş gözlemciliği turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin incelenmesi, 

mevcut durumun analizi ve daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle araştırma konusu ile ilgili literatür 

taraması yapılmıştır. Daha sonra kuş gözlemciliği turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve 

mevcut durumunun belirlenmesi için saha gezisi yapılmıştır. Çalışmanın sonuç ve öneriler 

kısmında gözlemlenen problemlerin çözümü adına alınabilecek önlemler ve kuş gözlemciliği 

turizminin Tuz Gölünde geliştirilebilmesi adına önerilerde bulunulacaktır.  

3. DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER 

Wageningen Üniversitesinin yapmış olduğu araştırma sonucuna göre; Türkiye ekonomisine 

yılda yaklaşık olarak 5 milyon ABD Doları katkı sağlayan Tuz Gölü’nü turistik olarak da 70 

bin civarında kişinin ziyaret ettiği tahmin edilmektedir30. Yaz mevsiminde daha çok Avrupalı 

                                                 
28 Çevre Mühendisleri Odası, “Tuz Gölü Parselleniyor, 2014” http://www.cmo.org.tr/ 

genel/bizden_detay.php?kod=90966#.WA27VVSLQdU, (et. 24.10.2016). 
29 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2014-2018”, 

www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf, (et. 13.09.2016). 

30 Turizm Gazetesi, “Tuz Gölü’nde Turizm Sezonu Açıldı”,  http://www.turizmgazetesi.com/ 

news.aspx?id=73355, (et. 01.10.2016); Doğa Derneği, “Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları Kitabı Tuz Gölü 

http://www.cmo.org.tr/%20genel/bizden_detay.php?kod=90966#.WA27VVSLQdU
http://www.cmo.org.tr/%20genel/bizden_detay.php?kod=90966#.WA27VVSLQdU
http://www.csb.gov.tr/db/ockb/editordosya/tuz_golu.pdf
http://www.turizmgazetesi.com/%20news.aspx?id=73355
http://www.turizmgazetesi.com/%20news.aspx?id=73355
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turistleri ağırlayan Tuz gölü, kış aylarında da ülkemize kültür turları ile gelen Uzakdoğulu turist 

gruplarının uğrak noktası olmaktadır. Özellikle Kapadokya destinasyonunu ziyaret eden 

grupların yol güzergâhında bulunması nedeniyle tur otobüsleri Tuz Gölü’ne uğramaktadır.  

Tuz Gölü Turistik Tesisleri adında özel bir kuruluşun hizmet verdiği gölde kuş gözlemciliği 

açısından incelendiğinde bazı eksikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin; göl çevresinde 

kuşların gözlemciler ve ziyaretçiler açısından rahatça gözlemlenebilmesi için Kuş Gözlem 

Evleri bulunmamaktadır. Özellikle kuşların daha yoğun olarak bulunduğu gölün batı tarafına 

yine kuşları rahatsız etmeyecek şekilde bu tarz yapıların inşa edilmesi ve dürbün, teleskop gibi 

gözlemleme araçları ile donatılması kuş gözlemcilerinin ve diğer ziyaretçilerin de ilgisini 

çekebilecektir. Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile koordineli çalışılarak 

kuş gözlem platformları yapılacak alanlar tespit edilebilir. Hangi kuşların Gölün hangi 

bölgelerinden gözlemlenebileceğine ilişkin kuş gözlem rotaları oluşturulabilir. Bu rotalar 

haritalar üzerinde işaretlenerek gösterilebilir, bu bölgelere nasıl ulaşılacağı, en iyi gözlem 

zamanı ve gözlemlenebilecek türler hakkında kısa bilgilendirme levhaları yapılabilir. Dürbün 

kiralama vb. hizmetler sunularak ziyaretçilerin yönlendirilmesi de mümkün olabilecektir. Göl 

ve kuş gözlem evleri etrafına, burada yaşayan ve gözlemlenebilecek kuş türleri hakkında 

Türkçe ve diğer dillerde bilgilendirme levhaları gibi sistemlerin yapılması da önerilmektedir.  

Tuz Gölü’nde bir doğal yaşam müzesi kurularak; bu müzede Tuz Gölü’nün Özel Çevre Koruma 

Bölgesi olması, Önemli Kuş Alanı (ÖKA), Önemli Bitki Alanı (ÖBA) ve Önemli Doğa Alanı 

(ÖDA) statülerini taşımasının önemi, Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre A sınıfı bir sulak 

alan olması gibi önemli nitelikleri tanıtılmalıdır. Bu müzede sadece kuşların değil, gölün tüm 

zengin fauna ve florası, özellikle endemik türler resim, fotoğraf, video, maket, gibi görsellerle 

sunulmalıdır. Türler hakkında kısa bilgiler, bu türlerin Göl üzerindeki habitatlarının nereler 

olduğu, korunmalarının önemleri hakkında kısa bilgilendirmeler yapılabilir. Bu müzeyi 

özellikle çocukların ziyaret etmelerinin sağlanmasının, erken yaşta doğa koruma bilincinin 

yerleştirilmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ankara ve Aksaray istikametinden gelen araçların görebileceği şekilde kuş gözlem evlerini ve 

kuş gözlemciliği faaliyetinin burada uygulanabildiğini tanıtıcı tabelalar ilgi uyandırarak 

ziyaretçi çekecektir. Hatta bu tabelalara ek olarak Tuz Gölü’nün simgesi olan Flamingo heykeli 

gibi dikkat çekici tasarımların konulması, işlek bir karayolu olan ve pek çok araç tarafından 

                                                 

/ Sıfır Yok Oluş Alanı”,  http://www.dogadernegi.org/wp-

content/uploads/2015/09/06_ORTA_ANADOLU.pdf, (et. 15.10.2016). 
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kullanılan E-90 karayolu üzerinde bulunan Tuz Gölü’ne insanları çekebilecektir. Yakın 

yerleşimler olan Cihanbeyli, Kulu, Şereflikoçhisar ve Aksaray şehir ve ilçe merkezlerinde 

özendirici ve bilgilendirici tanıtımların yapılması, billboardların hazırlanması önerilebilir.  

Çakıcı ve Harman’ın 2006 yılındaki çalışma sonuçlarına göre kuş gözlem turistlerinin gittikleri 

bölgelerde en az 3 gece konakladıkları düşünüldüğünde, yukarıda söz edilmiş Tuz Gölü Özel 

Koruma Bölgesine yakın yerleşim noktalarında konaklama imkânlarının kısıtlı olduğu 

söylenebilir. Konsept butik otellere ilginin arttığı günümüzde, tuz ve kuş temalı butik oteller de 

yine aynı şekilde ilgi uyandırabilir ve günübirlikçilerin konaklama yapmalarını sağlayabilir. 

Tuz Gölü’nün doğu tarafında, işlek E-90 karayolu üzerinde ve bir çok ilin yol güzergâhı zerinde 

yer alan Şereflikoçhisar’da böyle bir otel kurulabilir. Bu otellerde çeşitli etkinlikler 

düzenlenebilir. Hatta dünyada tek örneğinin Bolivya’daki Salar de Uyuni Tuz gölü yakınındaki 

tamamı (yatak, sandalye, masa vs.) tuzdan yapılmış olan otel (Hotel de Sal Luna Salada) gibi 

sıra dışı bir otelin yapılması hem kuş gözlemcilerini hem de diğer turistleri buraya 

çekebilecektir.  

Aynı çalışmanın sonuçlarına göre kuş gözlemciliği yapanların çadır ve pansiyonları oldukça 

çok tercih ettikleri düşünüldüğünde31, Sop’un çalışmasında32 önerdiği gibi uygun olduğu 

düşünülen yerlerde çadır alanları kurulabilir. 

Tuz Gölü Turistik Tesisleri içinde satılan, her turistik destinasyonda bulunabilen hediyelik 

eşyalar yerine Tuz Gölü ve özellikle bölgeye has Tuz Gölü’nde gözlemlenebilen nadir kuşların 

bibloları, anahtarlıklar gibi özellikli ürünler tasarlanabilir. Tesis içinde turistler tuzdan yapılmış 

çeşitli turistik hediyelik eşyalar ve tuz minerallerinden elde edilmiş çeşitli kozmetik ürünler 

(krem, losyon, şampuan vs.) satın alabilmektedirler. Tuz gölünün çeşitli romatizmal 

rahatsızlıklar için faydalı etkileri düşünüldüğünde sağlık turizmi açısından da değer taşıdığı 

söylenebilir. Termal tarzda bir butik otel inşa edilmesi sağlık amaçlı seyahat eden ziyaretçi 

grubunun ilgisini çekebilir. 

Tuz Gölü’nün tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak amacı ile yerel yönetimler, üniversite ve 

sivil toplum örgütlerinin de işbirliği ile “Kuş ve Doğa Festivali” gibi temalı periyodik 

etkinlikler, fotoğraf yarışmaları organize edilebilirler bu etkinliklerde kuşların ve doğal hayatın 

korunması ile ilgili seminerler verebilirler. Bu etkinliklerin Dünya Kuş Gözlem Günü olan 3-4 

                                                 
31 Çakıcı ve Harman, “Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye'de Kuş Gözlemciliğinin Profili”, s. 167. 

32 Sop, Serhat Adem, “Kuş Gözlemciliği ve Turizm İlişkisi: Burdur Gölü Üzerine Bir Tartışma”, Teke Yöresi 

Sempozyumu, Burdur, 2015, 1, s. 543-549. 
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Ekim ve Dünya Göçmen Kuşlar Günü olan 11-12 Mayıs gibi özel günlerde düzenlenmesi hem 

daha anlamlı olacak, hem de farkındalık yaratacaktır. Üniversiteler bünyesinde Kuş Bilimi 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri kurulabilir ve bu merkezlerde görev yapacak uzman kişiler 

liderliğinde özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, kuş sayımları, halkalama çalışmaları gibi 

etkinlikler yapılabilir. Bu merkezler çeşitli yayın, proje ve raporlar ile katkı sağlayabilirler. Ek 

olarak üniversiteler bünyesinde kuş gözlem topluluğu gibi öğrenci kulüpleri kurulabilir, 

öğrencilerin birer kuş gözlemcisi olmaları teşvik edilebilir ve çeşitli zamanlarda gölde 

gözlemler, geziler ve doğa yürüyüşleri yapılabilir. 

Bir örnek etkinlik vermek gerekirse; Kars’taki Kuyucuk Gölü’nde ilki 2008’de gerçekleştirilen, 

2009 ve 2010 yıllarında da düzenli olarak sürdürülen Kuyucuk Doğa Festivallerinde kuş gözlem 

etkinlikleri, çevre gezintileri, yerel ürün satışları ve spor karşılaşmaları yapılmaktadır. 2008 yılı 

festival etkinliklerine yöre halkıyla birlikte İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul, Muğla, Aydın, 

Elazığ, Hatay gibi illerin yanı sıra, ABD, İngiltere ve Hindistan’dan gelen kuş gözlemcileri 

dâhil 310’dan fazla ziyaretçi katılmıştır. Kuyucuk Kuş Cenneti’nde 2009 yılı Mayıs ayından 

itibaren tutulmaya başlanan ziyaretçi defterleri üzerinden yapılan tespitlere göre, Mart-Kasım 

devresinde Kuyucuk Gölü'ne 23 ilden yerli ve 17 farklı ülkeden yabancı turist gelmiştir33. 

Yapılan araştırmalarda, kuş gözlemcilerinin yerel halktan rehberleri tercih ettikleri tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla bölgede bu işi yapabilecek olanlara kuşlar ve bölge coğrafyası hakkında 

eğitim verilmesi, daha sonra sınavdan geçirilerek bu kişilerin sertifikalandırılması ile turizme 

katkı sağlanması bir öneri olarak sunulabilir. 

Son olarak Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Planında, Poligon Birliğinin yakında olması ve zaman 

zaman buradan eğitim amaçlı yapılan top atışları gibi askeri faaliyetler nedeniyle göldeki 

kuşların olumsuz yönde etkilendiğine yer verilmiştir. Bu durumun, kuşların rahatsız olmasına 

ve göç etmeye zorlanmasına kadar vardığına dikkat çekilmiştir.  

Tuz Gölü’nde kuş gözlemciliği potansiyeline dikkat çekmek, bölgenin tanıtımını yapmak, 

alınan önlemleri ve yapılan faaliyetlerin özellikle kuş gözlemcilerine ve diğer turist gruplarına 

aktarılması için bir internet sitesi oluşturulabilir. Diğer sosyal medya mecralarında da faaliyet 

gösterilerek alanın ve etkinliklerin tanıtımı sağlanabilir.  

4. SONUÇ 

Tuz Gölü’nün kuş gözlemciliği potansiyelinin araştırıldığı bu çalışmada, Tuz Gölü’nün 

aralarında nesli tükenmekte olan kuş türleri için yaşam alanı sunduğu görülmektedir. Göl ve 

çevresi sadece kuşların değil, endemik bitki, diğer memeli hayvanların ve sürüngenlerin de 

                                                 
33 Sevindi, Cemal, “Ekoturizm Ve Kuş Gözlemciliği Açısından Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, s. 71. 
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yaşam alanıdır. Dolayısıyla Dünya Miras Geçici listesinde bulunan Tuz Gölü’nün özellikle kuş 

gözlemciliği turizmi açısından potansiyel taşıdığı fakat bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı 

görülmektedir.  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013’ de; “ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve 

coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini 

geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır” denilmektedir. Bu 

hedef doğrultusunda kuş gözlemciliği turizmi alternatif turizm türlerinden ekoturizmin alt 

bileşeni olarak belirlenmiş ve desteklemeye başlamıştır34. Bu kapsamda turizmin 

çeşitlendirilmesi anlamında alternatif ve özel ilgi turizm çeşitlerinden kuş gözlemciliği 

turizminin Tuz Gölü ve çevresinde geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ekoturizm türlerinden doğa temelli bir turizm türü olan kuş gözlemciliğinin iyi yönetildiği 

takdirde uygulandığı bölgelere ve yerel halka katkılar sağladığı görülmektedir. Kuş 

gözlemciliği turizminin de aralarında olduğu ve doğal kaynakların korunmasını gözeten 

ekoturizm türlerinde kaynakların sürdürülebilirliği esastır. Doğa temeline dayanan kuş 

gözlemciliği turizmi sayesinde doğanın korunması da mümkün olabilecektir. Ayrıca kuş 

gözlemcileri yüksek gelirli ve eğitim seviyeleri yüksek ekoturistlerdir. Genellikle yerel halktan 

rehberleri tercih etmeleri sebebiyle halk ve turistler arasında etkileşim olmakta ve yerel halkın 

ekonomik gelir elde etmesini sağlayabilmektedir.  

Çalışma sonucunda Tuz Gölü’nün doğa turizminden sağlık turizmine kadar birçok alternatif 

turizm çeşidinin uygulanabileceği bir alan olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Tuz Gölü’nde turizm 

faaliyetlerine ilişkin bir turizm planının olmadığı görülmektedir. Bu denli doğal ve hassas 

ekolojik dengelerin hakim olduğu Tuz Gölü özelinde turizm eylem ve yönetim planlarının 

yapılması gereklidir. Ayrıca bölgede turizm yatırımlarının yapılmasına teşvik ve destek 

sağlanmasının da önemli olduğu düşünülmektedir.  

Son yıllarda Tuz Gölü’nün karşı karşıya olduğu tehditler gölde sadece kuş türleri açısından 

değil tüm biyoçeşitlilik için tehlike arz etmektedir. En ciddi tehdit ise su seviyesindeki düşüştür. 

Dolayısıyla sıfır yok oluş alanı kabul edilen, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı nedeniyle yeraltı 

su seviyesini yılda ortalama 50 cm kaybeden ve her yıl biraz daha küçülen gölün geleceği için 

sürdürülebilir koruma planları yapılması önemlidir. Tuz Gölü’nde faaliyet gösteren tuz 

işletmelerinin sayısının artması ve bu işletmelerin aşırı üretim yapmaları, yeni tuzla yapımı 

planları da gölü ve ekolojik çeşitliliği tehdit edebilecek unsurlar arasındadır. 

                                                 
34 Erdoğan, Nazmiye, Çevre ve (Eko) Turizm, Erk Yay. Ankara, 2003, s. 107. 
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Tuz Gölü’nü tehdit edebilecek bir diğer unsur da BOTAŞ işbirliği ile yapımına devam edilen 

ve Tuz Gölü ve çevresini büyük ölçüde etkileyebilecek doğal gaz depolama alanı çalışmalarıdır. 

Depolama alanlarının yapımı esnasında Tuz Gölü altındaki tuz tabakalarının eritilmesi 

sonucunda oluşan tuzlu suyun Tuz Gölü’ne verilmesi planlanmaktadır. Bu etkinliklerin gölü ve 

ekolojik yaşamı olumsuz etkileme potansiyeli en aza indirilmeli ve buradaki yaşam alanlarını 

bozmayacak biçimde organize edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  

Gözlemlenen bir diğer önemli nokta, halkın bölgenin ekolojik değeri hakkında bilinçsiz 

olmasıdır. Tuz Gölü’nün sahip olduğu söz konusu zenginliklerin halk tarafından da anlaşılması, 

farkındalık yaratılması ve çevre duyarlılığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilik 

ve bunların korunması konusunda öncelikle halkın eğitilmesinin önem arz ettiği 

düşünülmektedir.  
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Universities are important institutions that develop their located cities, regions and 

countries. Many universities around the world are contributing the promotion of the city and 

country where they are located. For example, Oxford University, among the best universities in 

the world is located in the city of Oxford with a population of 150 thousand that cannot be 

considered a too big city. 

The task of the university is stated in 3 sections in the 2547 Higher Education Law. 

These are: to produce information and technology through scientific studies and research, to 

educate students with the skills, behaviors and general culture of a profession and as having the 

moral, humanitarian, spiritual, cultural and national values of the Turkish nation and in order 

to increase the country's welfare and happiness; contributes to the economic, social and cultural 

development. 

The performance of the universities in this third mission can be monitored by different 

national and international institution's evaluations. The Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) in China, Times Higher Education World University Rankings (TIMES) 

in England, Webometrics Ranking of World Universities (Webometrics) in Spain, QS World 

University Rankings (QS) in England and University Ranking by Academic Performance 

(URAP) in Turkey: These are some of the institutions that evaluating the performance of 

universities based on different criteria. 

It is important for a university to know its standing among other universities to evaluate 

their academic performance and to produce development strategies. The number of 

publications, number of citations, international cooperation, won international awards, 

international faculty – student, the number of research, the number of articles published in high 

impact factor journals and the number of projects the number of projects carried out: These are 

among the criteria used in the evaluation of these organizations. Knowing their strengths and 

weaknesses will help the universities to develop more effective strategic plans to the future. 

 In this study, it is analyzed current status of Aksaray University in the light of various 

reports and data. Thinking that was established in 2006, suggestions are presented. 

Key Words: Aksaray University, Higher Education, Performance, University Rankings 
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Üniversiteler bulundukları şehirleri, bölgeyi ve ülkeyi geliştiren önemli yapılardır. 

Dünya’da birçok üniversite yapmış olduğu ses getiren çalışmalarla bulunduğu şehrin ve ülkenin 

tanıtımına ve markalaşmasına katkı sunmaktadır. Örneğin dünyanın en iyi üniversiteleri 

arasında yer alan ve tüm dünyada tanınan Oxford Üniversitesi 150 bin civarı nüfusa sahip çok 

büyük sayılamayacak Oxford şehrinde bulunmaktadır. 

2547 sayılı Yükseköğretim kanununda üniversitelerin görevleri 3 bölüm halinde ele 

alınmaktadır. Bunlar: bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmek, 

öğrencilerini Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan ve bir 

mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek ve 

ülkenin refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına 

katkıda bulunmaktır. 

Üniversitelerin bu üç misyonu ne derece yerine getirebildikleri ulusal ve uluslararası 

farklı kurum kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerle izlenebilmektedir. Çin merkezli The 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), İngiltere merkezli Times Higher Education 

World University Rankings (TIMES), İspanya merkezli Webometrics Ranking of World 

Universities (Webometrics), İngiltere merkezli QS World University Rankings (QS) ve Türkiye 

merkezli University Ranking by Academic Performance (URAP) üniversitelerin 

performanslarını farklı ölçütlere göre değerlendiren kuruluşlardan bazılarıdır. Üniversitelerin 

akademik performanslarını değerlendirmeleri ve gelişim stratejileri üretmeleri için diğer 

üniversiteler arasındaki durumlarını bilmeleri önemlidir. Yayın sayısı, atıf sayısı, uluslararası 

işbirliği, kazanılan uluslararası ödüller, uluslararası öğretim elemanı-öğrenci ve araştırma 

sayısı, etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı ve üretilen proje sayısı bu 

kuruluşların değerlendirmelerde kullandıkları ölçütlerdendir. Bu anlamda üniversitelerin bu 

alanlardan hangilerinde daha güçlü ve hangilerinde daha zayıf olduklarını bilmeleri geleceğe 

dönük daha etkili stratejik planlar geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

Bu çalışma kapsamında farklı raporlar ve veriler ışığında Aksaray Üniversitesinin 

mevcut durumu incelenmekte, 2006 yılında kurulmuş olduğu da düşünülerek mevcut durumunu 

daha yukarı seviyeye taşıması için öneriler getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray Üniversitesi, Yükseköğretim, Performans, Üniversite 

Sıralamaları 
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Giriş 

Daha önce Niğde Üniversitesine bağlı olarak hizmet veren fakülte ve yüksekokullar, 

2006 yılında kendi ismiyle kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanmıştır. Aksaray Üniversitesi 

(ASÜ) hali hazırda Eğitim, Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler, Fen Edebiyat, Veteriner, 

Turizm, İletişim, İslami İlimler, Mimarlık-Tasarım ve son olarak 2015 yılı itibariyle kurulması 

kararlaştırılan Tıp Fakültesi ile toplamda 10 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 7 Meslek 

Yüksekokulunu bünyesinde bulundurmaktadır1.  

Fakülte ve Yüksekokullarda 9975, Meslek Yüksekokullarında 4650 ve 

Enstitülerde1871 olmak üzere toplamda 16496 öğrencisi bulunmaktadır. Akademik personel 

olarak 31 Profesör, 87 Doçent, 243 Yardımcı Doçent, 146 Öğretim Görevlisi, 29 Okutman, 23 

Uzman ve 189 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 748 öğretim elemanı bulunmaktadır1. 

Avrupa Üniversiteler Birliği, üniversitelerin görevlerini 6 madde halinde 

sıralamaktadır2. Bunlar:  

1. Üniversitelerin kamu sorumluluğu olarak kalmasını sağlamak, 

2. Araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, 

 3. Sağlam kurumlar oluşturarak akademik kaliteyi yükseltmek, 

 4. Hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek,  

5. Kalite güvencesi içinde bir Avrupa için bir politika çerçevesinin geliştirilmesini desteklemek, 

6. Üniversiteler olarak reformun merkezinde olmak. 

 

Bu çalışma kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütme 

sorumluluğu dışında kalan araştırma ve proje üretme sorumluluğu üzerinde durulacaktır. Bu 

kapsamda ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan performans değerlendirmeleri, bu 

değerlendirmeler için kullanılan kıstaslar ve Aksaray Üniversitesinin bu değerlendirmelerdeki 

durumu incelenmektedir. Bu çalışma ile Aksaray Üniversitesinin güçlü ve zayıf olduğu yönler 

                                                 
1Aksaray Üniversitesi Kurumsal Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, http://www.aksaray.edu.tr/tr/genel-tanitim 

2 Erdem, A. R. (2013) Bilgi toplumunda üniversitenin değişen rolleri ve görevleri, Yükseköğretim Dergisi, 3 (2), 

109-120. 
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belirlenmeye ve performansını iyileştirmesi için öneriler sunulmaya çalışılacaktır. Bu vesileyle 

Aksaray Üniversitesinin gelişimine katkı sunmak hedeflenmektedir. 

 

 

YÖK Kalite Kurulu ve Üniversite Değerlendirme İlkeleri 

 

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi Yönetmeliği ile YÖK Kalite Kurulu oluşturulmuştur3. YÖK Temsilcileri, ÜAK 

Temsilcileri, ilgili Bakanlıklar ve bazı diğer kurumların temsilcilerinden oluşan bu kurulun 

görevleri; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 

hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme 

kurumlarının yetkilendirilmesi olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuat kapsamında ilk defa 2016 

yılında, üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları YÖK kalite kurulu 

tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kurumsal değerlendirme raporları belirlenen dört ana 

başlığa göre yapılmaktadır. Bunlar: Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme 

ve Yönetim Sistemi olarak belirlenmiştir. Bu değerlendirme ilkelerinin alt basamakları aşağıda 

Tablo 1 üzerinde gösterilmiştir. 

YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme İlkeleri 

1.Kalite Güvencesi Sistemi 

2.Eğitim – Öğretim 

Programların Tasarımı ve Onayı 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve 

Sertifikalandırma 

Eğitim - Öğretim Kadrosu 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi 

                                                 
3YÖK Kalite Kurulu Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu 
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3.Araştırma ve Geliştirme 

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri 

Araştırma Kaynakları 

Araştırma Kadrosu 

Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

4.Yönetim Sistemi 

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı 

Kaynakların Yönetimi 

Bilgi Yönetimi Sistemi  

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi  

Kamuoyunu Bilgilendirme 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği 

 

Tablo 1. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme İlkeleri 

 

 

YÖK Akademik Teşvik Uygulaması ve ASÜ 

 

İlk defa 2015 yılında çıkarılan Akademik Teşvik Yönetmeliği ile devlet 

üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere performans ödülü olarak maddi destek 

sağlanmaktadır. Akademik Teşvik Yönetmeliği ile dokuz faaliyet türünde yapılan çalışmalar 

puanlanarak akademik teşvik puanı hesaplanmaktadır. Bu faaliyet alanları: Projeler, 

Araştırmalar, Akademik Yayınlar, Tasarımlar, Sergiler, Patentler, Alınan Atıflar, Uluslararası 

Tebliğler ve Alınan Ödüllerdir4. 

                                                 
4Yüksek Öğretim Kurumu Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu 
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Akademik Teşvik Puanına göre üniversiteler ve fakülteler bazında sıralamalar yapılmış 

ve DÜS (Devlet Üniversitesi Sıralama) raporu olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır5. Bu rapor 

incelendiğinde şu hususlar dikkat çekmektedir. Türkiye’de 100 puan ve üzerine çıkabilen 

öğretim elemanı sayısı oldukça azdır. Toplanan verilere göre tüm devlet üniversitelerinde 100 

puan alabilen sadece 255 akademisyen bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde görev yapan 

120 bin civarındaki öğretim elemanının sadece 25.988’i (%20’si) otuz puanı geçebilmiştir. 

Ayrıca profesörlerin puan ortalaması 52, doçentlerin ortalaması 49, yardımcı doçentlerin ve 

araştırma görevlilerinin ise 45 puandır. 

Aksaray Üniversitesi bu sıralamada 2000 yılından sonra kurulan 50 devlet üniversitesi 

arasında 18.sırada bulunmaktadır. 2000 yılından sonra kurulan ve en yüksek puana sahip ilk 20 

üniversite aşağıda Şekil 1 üzerinde görülmektedir. Devlet üniversitesi genel sıralamasında ise 

Aksaray Üniversitesi 95 üniversite arasında 45. sırada yer almıştır.  

 

 

                                                 
5 Karadağ, E. & Yücel, C. (2016). Devlet üniversiteleri sıralaması: 2016. 

Erişim:http://www.enginkaradag.net/#!blank/whkme 
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Şekil 1. 2000 yılından sonra kurulan ve en yüksek puan alan ilk 20 üniversite6 

 

TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Sıralaması ve ASÜ 

Üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika 

araçlarının geliştirilmesi kararı kapsamında Türkiye'de 2012 yılından bu yana TÜBİTAK 

tarafından Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi hazırlanmaktadır. Endeks, üniversiteleri 

girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve 

yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı 

sağlamaktadır7. Bu endeks ile üniversiteler 5 boyutta, 23 göstergeye göre sıralanmaktadır. Bu 

5 boyut aşağıda Şekil 2 üzerinde gösterilmiştir. En iyi puan alan ilk 50 üniversitesinin 

sıralandığı bu listede Aksaray Üniversitesi yer almamıştır. 

 

 

Şekil 2. TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Sıralama Kriterleri8 

 

                                                 
6 Karadağ, E. & Yücel, C. (2016). Devlet üniversiteleri sıralaması: 2016. Erişim: 

http://www.enginkaradag.net/#!blank/whkme 

7 TÜBİTAK Kurumsal Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi 

8TÜBİTAK Kurumsal Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi 
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2016 yılı TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksinde ilk 20’de yer alan 

üniversiteler aşağıda Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. 2016 yılı TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi8 

ODTÜ URAP Üniversite Sıralamaları ve ASÜ 

 

URAP (University Ranking by Academic Performance) hem Türkiye içinde ulusal 

sıralamalar yapmak hem de tüm dünya üniversitelerini sıralamak için 2009 yılında ODTÜ 

Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Genel sıralamalara ek olarak üniversiteler 

mühendislik, sosyal bilimler, temel bilimler, tıp, yaşam bilimleri ve ziraat/çevre bilimleri olmak 

üzere 6 bilimsel alana yaptıkları katkı bakımından da sıralanmaktadır. Türkiye için yapılan 

ulusal sıralamalarda 2006 yılı ve sonrasında kurulanlar, bünyesinde tıp fakültesi bulunan ya da 

bulunmayanlar, vakıf ve devlet üniversiteleri gibi farklı sıralamalarda yapılmaktadır. URAP 9 

adet performans göstergesi kullanmaktadır. Bunlar: yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen 

yayın sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, google scholar yayın sayısı, 

öğretim üyesi başına düşen google scholar yayın sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci 
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oranı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısıdır. Aşağıda Tablo 2 de URAP’ın son dört 

yılda yayınladığı rapora göre Aksaray Üniversitesinin durumu gösterilmektedir9. 

 

 

Yıllar 

Tıp Fakültesi 

Olmayan 

Üniversite 

Sıralaması 

2000 Sonrası 

Kurulan Üniversite 

Genel Sıralaması 

URAP Genel 

Sıralaması 

2013 12/61 2/51  43/125 

2014 14/63  4/51  51/127 

2015 18/58  14/58  76/130 

2016 15/57 15/57 66/125 

 

Tablo 2. Son 4 yıldaki URAP sıralamalarında ASÜ 

 

2016 yılı incelendiğinde bünyesinde tıp fakültesi bulundurmayan 57 üniversite arasında 

ASÜ 15. sırada, 2000 yılından sonra kurulan 54 üniversite arasında 7.sırada, URAP genel 

sıralamasında ise 125 üniversite arasında 66. sırada yer almıştır. 

 

Webometrics Sıralamaları ve ASÜ 

 

İspanya merkezli olarak faaliyet gösteren Cybermetrics Lab dünya çapında 

üniversiteleri internet üzerindeki faaliyetleri açısından değerlendirmekte ve yılda iki kez 

sıralama yayınlamaktadır. Üniversitelerin yaptıkları yayınları web tabanlı olarak 

yayınlamalarını ve internet ortamını daha verimli kullanmalarını teşvik etmektedir. Puanlamada 

ölçüt olarak üniversite web sitelerindeki dosya ve sayfa sayısı, diğer alan adlarından üniversite 

alan adına verilen bağlantı sayısı, google tarafından indekslenen üniversite web alanında 

bulunan pdf, ppt, doc gibi biçimlerdeki akademik dosya zenginliği ve google scholar tarafından 

                                                 
9 URAP Web Sitesi,Erişim: 15 Kasım 2016, http://tr.urapcenter.org/2016/ 
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üniversite web alanında taranan akademik yayın-atıf sayısı kullanılmaktadır10. Dolayısıyla bu 

puanlamanın üniversitelerin web alanındaki varlığı ve görünürlüğünü tespit etmeye yönelik 

olduğunu söyleyebiliriz. 

2016 yılı sıralamasında ASÜ Türkiye’de 69. Dünyada ise 2624. sırada yer almıştır. Bir 

önceki Webometrics sıralamasında Türkiye’de 98.sırada yer alıyordu. Dolayısıyla bu 

sıralamaya göre Aksaray üniversitesinin web alanındaki varlığında bir iyileşme olduğu 

söylenebilir. Aşağıda Şekil 4 üzerinde 2016 yılı webometrics sıralamasında Aksaray 

Üniversitesinin farklı puan türlerine göre sıralaması gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. 2016 yılı Webometrics sıralaması ve ASÜ10 

 

THE Dünya Üniversiteleri Sıralamaları 

İngiltere merkezli bir değerlendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE) her 

yıl dünyanın en iyi üniversitelerini çeşitli ölçütlere göre tespit etmekte ve sonuçlarını 

kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Bu çalışmanın asıl çıkış noktası olarak yurt dışında 

yükseköğrenim görmek isteyen öğrenci sayısındaki büyük artış ve onlara yol gösterme 

ihtiyacının olduğu ifade edilmektedir. 

Bu kuruluşun puanlamada esas aldığı ölçütlere bakıldığında % 30 ağırlığa sahip eğitim 

durumu, % 30 ağırlığa sahip araştırma durumu, % 30 ağırlığa sahip atıf durumu ve % 10 ağırlığa 

sahip uluslararasılaşma ile endüstri gelirlerinin olduğu görülmektedir. Eğitim durumu ölçütü 

altında üniversitenin öğrenci-hoca oranı, lisans-doktora mezuniyet oranı, doktoralı öğretim 

elemanı sayısı, öğretim elemanı başına düşen kurumsal gelir seçenekleri yer almaktadır. 

Araştırma durumu için öğretim elemanı başına düşen makale sayısı, araştırma geliri ve bilinirlik 

                                                 
10 Webometrics Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016, http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey 
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anketi veri sağlamaktadır. Yapılan araştırmaların etkisini gösteren atıf durumunun da bu 

puanlama da önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Üniversite bünyesinde bulunan 

uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı ile yapılan uluslararası araştırma sayısı 

uluslararasılaşma basamağının verilerini oluşturmaktadır11.  

THE tarafından yapılan en iyi üniversiteler sıralamasına yıldan yıla değişmekle birlikte 

Türkiye’den sınırlı sayıda üniversite girebilmektedir. 2016-2017 dönemi için yapılan dünya 

sıralamasında en yüksek puanı alan beş üniversite ve aldıkları puanlar aşağıda Şekil 5 üzerinde 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. THE 2016 Sıralamasında İlk 5 Türk Üniversitesi11 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma kapsamında çoğunlukla ulusal ölçekte farklı kriterlere göre üniversitelerin 

performansları değerlendiren kurum ve kuruluşlar ile bu kuruluşların değerlendirme kriterleri 

incelenmiştir. Çalışma planlanırken uluslararası ölçekte tüm dünya üniversitelerini 

değerlendiren kuruluşların çoğunun değerlendirme ölçütlerinin incelenmesi düşünülmüş fakat 

Aksaray Üniversitesinin bu sıralamalarda çok yer bulamadığı da düşünülerek çoğunlukla ulusal 

değerlendirmeler üzerine yoğunlaşılmıştır. Uluslararası ölçekte URAP, Webometrics ve THE 

                                                 
11THE Web Sitesi, Erişim: 15 Kasım 2016,  https://www.timeshighereducation.com/world-university-

rankings/2016/ 
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sıralamaları, ulusal ölçekte ise YÖK Akademik Teşvik Sıralaması, TÜBİTAK Yenilikçi ve 

Girişimci Üniversite Endeksi ve YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme İlkeleri ele 

alınmıştır. 

Tüm bu incelemelerden sonra Aksaray Üniversitesi için bir genelleme yapmak doğru 

olmamakla birlikte, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında gelişen ve öne çıkan 

üniversiteler arasında olduğu söylenebilir. Fakat gerek ulusal gerekse uluslararası alanda daha 

üst sıralamalarda yer alabilmesi ve performansını artırması için gelişmeye açık pek çok yönü 

olduğu açıktır. Webometrics sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında 98. sıradan 69. 

sıraya yükselmesi olumlu bir gelişmedir fakat marka üniversite olmak için yeterli değildir. 

YÖK Akademik Teşvik uygulaması puanlarına göre Aksaray Üniversitesinin sıralamaya dâhil 

edilen 95 devlet üniversitesi arasında 45. sırada yer alması kendisinden daha köklü olan pek 

çok üniversiteye kıyasla daha yüksek puan aldığını göstermektedir. Yine aynı sıralamada 2000 

yılından sonra kurulan 50 devlet üniversitesi arasında 18.sırada bulunması olumlu 

değerlendirilmektedir. ODTÜ URAP tarafından yapılan 2000 yılı sonrası kurulan Üniversite 

Genel Sıralamasında son dört yıl incelendiğinde 2013’te 2. sırada iken, 2014’te 4, 2015’te 14 

ve2016’da 15. sıraya gerilediği dikkat çekmektedir. 

Tüm bu sıralama sonuçlarının üniversiteleri iyiler ve kötüler diye ayırmak yerine, kendi 

akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırmaya olanak sağladığı 

düşünülmelidir. Bu rapor sonuçlarından yararlanarak üniversiteler gelişmeye açık yanlarını 

görmeli ve gelecek için daha etkili planlamalar yapmalıdırlar. Bu minvalde incelenen 

performans raporları sonuçlarına göre Aksaray Üniversitesinin gelişimini daha üst noktaya 

taşınması için bazı öneriler sunulacaktır. 

Bir üniversitenin başarısı o üniversitenin öğretim elemanlarının başarısıdır. Dolayısıyla 

personel alımları ve yükseltmeler mutlaka liyakate göre yapılmalı ve iyi araştırmacılar 

üniversiteye kazandırılmalıdır. Mevcut personelin kendini geliştirmesi için planlamalar 

yapılmalıdır. Örneğin; öğretim elemanlarının yabancı dil okuryazarlık seviyelerini 

geliştirmeleri için yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla anlaşmalar yapılabilir. Üniversite içi 

teşvik uygulamasının başlatılmasıyla ve yıllık olarak düzenlenecek törenlerle farklı bilim 

alanlarında(fen, sosyal, eğitim, sağlık vs.) başarılı olan akademisyenlere yayın sayısı, proje 

sayısı, atıf sayısı, patent sayısı gibi farklı kriterlere göre maddi-manevi teşvikler verilebilir. 

Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılım destekleri 

devam ettirilmeli, gerekiyorsa objektif ve ekonomik bir yöntemle yeni bir düzenlemeye 

gidilmelidir. 
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Aksaray üniversitesine bir Proje Destek ve Koordinasyon Ofisi kurulmalı, bu birim ulusal 

ve uluslararası projeler konusunda duyuru, destek ve koordinasyon hizmeti vermelidir. Böylece 

üretilen proje anlamında niceliksel ve niteliksel gelişim sağlanabilir. Lisansüstü program 

sayıları artırılmalı, var olan programların niteliği yükseltilmelidir. Kurumsal aidiyetin 

artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Üniversitemize iyi tasarlanmış ve planlanmış büyük bir 

kütüphane kazandırılmalı ve çevrimiçi veri tabanları genişletilmelidir. Uluslararası dolaşımdaki 

öğretim elamanı sayısını artırmak için Erasmus, Mevlana gibi değişim programları daha aktif 

hale getirilmelidir. Üniversite-Sanayi, Üniversite-Toplum işbirlikleri geliştirilmelidir. 

Üniversitemize bir Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulması için gerekli çalışmalar 

başlatılmalıdır. Üniversite web sitesinde çoklu dil seçeneği olmalı, ziyaretçilerin ihtiyaç 

duyabileceği tüm dokümanlar çevrimiçi olarak paylaşılmalı, web sayfaları mutlaka güncel 

tutulmalıdır.  
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MUHABBETNÂMESİ’NDE GÖNÜL KAVRAMI 

Durdane YILMAZ 

 

Öz 

Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray’da tasavvuf kültürünün oluşmasında önem arz eden evliyâdan 

biridir. Şeyh Hamîd-i Velî’nin ilk oğlu olan Yûsuf Hakîkî Baba; 15.yyda, Aksaray’da Bayramî 

tarîkatının öncüsü konumunda olmuş ve tasavvuf muhtevalı manzûm ve mensûr eserler kaleme 

almıştır. 

Yûsuf Hakîkî Baba’nın, tasavvufî muhtevayla kaleme aldığı eserlerden biri de Muhabbetnâme 

adlı mesnevisidir. Söz konusu eser, pek çok tasavvufî terim içermekle birlikte, mürîd ve şeyhin 

vasıfları, tasavvufun tanımı ve nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bilgiler vermesi yönüyle de 

tasavvuf tarihimiz açısından önem arz eden bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Muhabbetnâme’de yer alan tasavvufî terimlerden biri de “gönül” imgesidir. Bu bağlamda 

çalışmada; söz konusu eserde geçen gönül kavramları ile ilgili unsurlar fişlenip, fişlenen her bir 

unsurun geçtiği beyitler ortaya konulacaktır. Çalışmada; söz konusu unsurlar, anlam bütünlüğü 

ekseninde derinlemesine irdelenecek, gönül ile ilgili unsur ve kavramların hangi manada ve 

hangi sınırlar içerisinde kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacaktır. Bununla birlikte, gönül 

imgesi ile ilgili deyimler de çalışmaya dâhil edilecektir. Söz konusu çalışma, Aksaray 

yöresindeki tasavvuf kültürünün oluşmasında önemi haiz olan Yûsuf Hakîkî Baba’nın, -

Muhabbetnâme adlı eserinden hareketle- gönle yüklediği tasavvufî mecâz ve anlamları ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Gönül, Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray. 

HEART CONCEPT IN YÛSUF HAKÎKÎ BABA’S MUHABBETNAME 

Abstract 

Yûsuf Hakîkî Baba is one of awliyaa of importance in formation of Sufi culture in Aksaray. 

Şeyh Hamîd-i Velî Aksarayî Hazrat’s first son Yûsuf Hakîkî Baba was the leader of the 

Bayrami Sufi order in Aksaray in the 15th century and wrote up poems and prose works. 

Yûsuf Hakîkî Baba’s one of work with Sufi content is masnavi named with Muhabbetnâme. 

Mentioned work, together with contains lots of mystical terms, Mürid and sheikh's 

qualifications, Sufism definition and mysticism of how it should be understood to be virtue 

knowledge, our history of mysticism in this respect emerges as a work of importance in terms. 

                                                 
 Öğretim Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, bkhcm68@gmail.com 
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In the Muhabbetnâme one unit is the heart of the mystical image. In this context, elements 

related to the concept of heart in the said work is to be labeled and each labeled element put 

forth where they passed in couplet. In this study; said elements are meant to be discussed in 

depth in the integrity of the axis, in which the means used is detected and which limits the 

elements and concepts of heart and an explanation will be made. However, nomenclature 

relating to the image of heart will also be included. These work, in the formation of Sufi culture 

in the Aksaray area has an important point, Yûsuf Hakîkî Baba’s Sufi movements imposed 

hearts – his work Muhabbetnâme- metaphorical meanings are significant in terms of revealing. 

Key words: Sufism, Heart, Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray. 
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GİRİŞ 

13. yüzyılın sonlarından başlayarak 19. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar yaklaşık 

altı asırlık bir geleneğe sahip olan Dîvân Edebiyatı, bu köklü ve derin mazisini, kuralları adeta 

gizli bir uzlaşı ile tayin edilmiş bir şiir ve edebiyat sistemi olmasına borçludur. Bu edebiyat, 

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra te’sis edilen bir edebiyat olduğu için Arap Edebiyatı ve 

özellikle de örnek kabul ettiği Fars Edebiyatı ve kültürünün etkisindedir. 

Hüner göstermenin, kendi terminolojisiyle “ibdâ”nın (yani örneği olmayan yeni bir eser 

veya söz ortaya koyma, daha evvel kimse tarafından söylenmemiş sözler söyleme ve kimsenin 

yürümediği mana yollarını arama) gaye edinildiği bu edebiyatta; hayâller inceldikçe incelmiş, 

her bir mana yoğun bir tefekkür ve hissiyattan sonra düşünce ipliğiyle şiire âdeta nakşedilmiştir. 

Klâsik Türk Edebiyatı ayrıca çok zengin kaynaklara sahip olan ve çeşitli disiplinlerden, 

düşünce sistemlerinden, sosyo-kültürel unsurlardan beslenen bir edebiyattır. Dinî ve felsefî 

eserler, peygamber kıssaları, mucizeler, Kur’an, hadîs, tarih, esâtir, âdet ve gelenekler tüm 

dîvân şairlerinin müracaat ettikleri kaynaklardandır. Bugün, bazen felsefi bir düşünce sistemi 

bazen de İslam dininin mistik/ezoterik bir yorumu olarak değerlendirilen “tasavvuf” ise dîvân 

şiirinin çok temel kaynaklarındandır. 

11.yüzyılın sonlarında Arap ve İran şiirinde kullanılan ve Orta Asya’dan Anadolu’ya 

göç eden dervîşlerle de Anadolu topraklarına atılan tasavvuf tohumu, zamanla kendine özgü 

öğretileri olan sistemli bir inanç, düşünüş ve yaşayış tarzı haline gelmiştir. Anadolu’ya gelen 

sûfîler bu topraklarda tesis edilen devlet mekanizmasının teşekkülünde önemli görevler icra 

ettikleri gibi dönemin yöneticileri de düşmana ve küfre karşı yürütülen mücadelede aktif olarak 

yer alan, halkı yönlendiren, yüreklendiren bu dervîşlere karşı kayıtsız kalmayıp gereken ilgi ve 

alakayı göstermişlerdir. Bu dönemde tasavvuf düşüncesinin sistemli bir hâle gelmesine 

Muhyiddin İbnü’l-Arâbî (ö.H.639/M.1241), onun talebesi Sadreddin Konevî (ö.H.673/M.1274) 

ve Mevlevîliğin pîri Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.H.672/M.1273) gibi mutasavvıflar düşünce 

ve eserleriyle hizmet etmişlerdir.1  

Kâinatta tek bir varlığın vücut bulduğuna inanarak diğer bütün varlıkları onun varlığının 

bir yansıması veya görüntüsü kabul etmek (vahdet-i vücûd) esâsına dayanan tasavvufun 

Anadolu’daki temsilcilerinden biri de Yûsuf Hakîkî Baba’dır. 

Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray’da tasavvuf kültürünün oluşmasında önem arz eden 

evliyâdandır.  Şeyh Hamîd-i Velî Aksarayî Hazretleri’nin ilk oğlu olan Yûsuf Hakîkî Baba; 15. 

                                                 
1 Öngören, Reşat “Tasavvuf”, İslâm Ansiklopedisi. C. 40. İstanbul: TDV Yay. s.17-18. 
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yüzyılda, Aksaray’da Bayramî tarîkatının öncülerinden olup tasavvuf muhtevalı manzûm ve 

mensûr eserler kaleme almıştır. 

Yûsuf Hakîkî Baba’nın, tasavvufî muhtevayla kaleme aldığı eserlerden biri de 

Muhabbetnâme adlı mesnevisidir. Söz konusu eser, pek çok tasavvufî terim içermekle birlikte, 

mürîd ve şeyhin vasıfları, tasavvufun tanımı ve nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bilgiler 

vermesi yönüyle de tasavvuf tarihimiz açısından önem arz eden bir eser olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Muhabbetnâme’de yer alan tasavvufî terimlerden biri de “gönül” imgesidir. Gönül ile 

ilgili unsur ve kavramların hangi manada ve hangi sınırlar içerisinde işlendiğinin tespitini 

amaçlayan bu çalışmada; gönül veya gönle karşılık gelen “dil, kalb ve yürek” kelimelerinin 

geçtiği beyitler tespit edilerek bu beyitlerin izahı yapılmıştır. Beyitlerin belirlenmesinde Doç. 

Dr. Ali Çavuşoğlu’nun Aksaray Belediyesi Yayınlarından çıkan “Mahabbetnâme”2 isimli eseri 

esâs alınmıştır. Söz konusu çalışma, Aksaray yöresindeki tasavvuf kültürünün oluşumunda 

önemli bir isim olan Yûsuf Hakîkî Baba’nın, gönle yüklediği tasavvufî mecâz ve anlamları 

ortaya çıkarma bakımından önem arz etmektedir. 

Farsça “dil” ve Arapça “kalb” kelimeleriyle de karşılanan gönül imgesi, insanı vahdete 

eriştirecek olan manevî idrâk merkezidir. O, insanın manevî varlığıdır. Bu nedenle Allah’ın evi 

olan gönül, manevî bir Kâbe telakkî edilir. Gönül, Allah’ın nazar ettiği yerdir. Yere göğe 

sığmayan Allah u Teâlâ kulunun gönlüne sığmıştır. Tüm bu sebeplerden ötürü, mutasavvıflara 

göre gönlün kıymeti yücedir. 

Nitekim kimi kaynaklarda Mevlânâ’ya, kimilerinde ise Hâfız-ı Şîrâzî’ye ait olduğu 

belirtilen aşağıdaki Farsça şiir, bu hakîkati dile getirir. Şiir şöyledir: 

 

  Dil be-dest âver ki hacc-ı ekberest 

  Ez-hezârân Kâbe yek dil bihterest 

  Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Âzerest 

  Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest3 

 

  “Gönül almaya bak ki en büyük hac odur. Bir gönül binlerce Kâbe’den daha üstündür. 

Kâbe Âzer oğlu Halil (İbrahim)’in yapısıdır. Oysa gönül, Allah’ın nazar kıldığı, tecelli ettiği 

yerdir.” 

Muhabbetnâme’de Gönül İmgesi 

                                                 
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çavuşoğlu, Ali, Mahabbet-nâme. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009. 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tâhirü’l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi. Selâm Yayınları,  Konya, 1966. 
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Yûsuf Hakîkî Baba’nın mutasavvıf bir şâir olmasından dolayı Muhabbetnâme’de geçen 

gönül kavramı ile alakalı beyitler tasavvufî mahiyettedir. Diğer mutasavvıflarda olduğu gibi 

Yûsuf Hakîkî Baba da gönlün muhabbet sarhoşluğu ile mest olduğunu, olmasının gerektiğini 

belirtir. Muhabbet, aşk erinin gönlünü aydınlatarak ona cân yoldaşı olur.  

Dile sekr- i muhabbetten gelüpdür 

Niçeler bunda gark olup kalupdur (234) 

 “Gönle muhabbet sarhoşluğu gelip yerleşmiştir; nice kimseler de burada (muhabbete) 

gark olmuştur.” 

Mahabbetsüz gönül zulmânî olur 

  Mahabbet ‘ışk erinün cânı olur (2561) 

“Muhabbetsiz gönül karanlığa mensup olur; muhabbet, aşk erinin cânıdır.” 

Zîrâ muhabbet “esrâr-ı İlâhî”dir. Sâlikin manen makamının yükselebilmesi için gönlün 

muhabbet âlemine erişerek onun ateşi ile yanması gerekir; çünkü Hakk’ı görmeye ruhsatlı olan 

göz muhabbet ateşi ile tezkîye olmuş olan kalp gözüdür. Bu nedenle Yûsuf Hakîkî Baba Hakk’a 

yalvararak muhabbet nurunu aydınlık, gönül gözünü ise aşka âşinâ kılmasını ister.  

Mahabbet dilde esrâr-ı İlâhî 

  Mahabbet odı başa tâc-ı şâhî (2550) 

   “Muhabbet gönülde Allah’ın sırlarındandır; muhabbetin ateşi ise şahın başına taktığı 

taç gibidir.” 

  Mahabbet ‘âlemine irmeyenler 

  Gönül gözi’le yârı görmeyenler (1215) 

“Muhabbet âlemine ulaşamayanlar, gönül gözüyle (yüce) sevgiliye bakmasını 

bilmeyenler!” 

Mahabbet nûrın i hak rûşinâ kıl 

  Gönül gözini ‘ışka âşinâ kıl (1332) 

 

“Ey Allahım! Muhabbetin nurunu aydınlık kıl, gönül gözünü (ise) aşka tanıdık kıl.” 

Ki olur âşıkun kalbine lâyıh 

  Hem ana gösterür yolını vâzıh (2805) 

“(Muhabbet nuru) ki âşıkın kalbinde âşikâr olur; hem de âşıka yolunu apaçık gösterir.” 

 Cemâlünden gönül gözini ırma 

  Bizi endîşe-i dünyâya virme (2092) 

“Yüzünün güzelliğinden gönül gözünü ayırma; bizi dünya endişesine düşürme.” 

  Ki gayr-ı Hak’dan itdükce tevellî 

  Gönül eltâf-ı târât-ı tecellî (2101) 

“Hak’dan başkasından dost umulmadığında; gönül, tecelli yağmasının en güzelidir.” 

  Hele ışk eylemedin aklı mecnûn 
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Dinilmez dilde bil bu dürr-i meknûn (358) 

“Aşk, aklı mecnûn eylemeden (akıl elden gitmeden), gönülde saklı parlak inci (aşk)’nin 

ortaya çıkmayacağını bil!” 

Akıl ve gönül, Klâsik Türk şiirinde çok yaygın olarak kullanılan ve birbiriyle tenakuz 

oluşturan iki önemli kavramdır; çünkü akıl her ne kadar başlangıçta Hakk’ı idrâk etmede gerekli 

ise de sonraki süreçte O’na giden yolda “neden?, niçin?” gibi sorular sorarak daima mantığı ve 

sorgulamayı öncelediği için aşka gark olmak isteyen gönlün önünde ayak bağı olur. Bununla 

birlikte aşk öylesine kahredici bir sultandır ki bir kez gönül ülkesini ele geçirdi mi baştan sona 

o mülkü talan eder; başka bir “varlık”a fırsat tanımaz. Eğer kendisi dışında bir varlık hayatiyet 

kazanırsa da orayı terk etmesi icap eder. Bu nedenledir ki bir bedende bu iki misafir asla bir 

arada olamaz, olmamalıdır. Tasavvufî cepheden baktığımızda ise gönüldeki o parlak incinin 

elde edilebilmesi Hakk’ın feyiz deryâsına dalarak gönlün derinliklerine inmekle mümkün olur 

ve ancak aklın gönülden sürülmesiyle gerçekleşebilir. Bunun için de gönlün dildâra tâlip olup 

gayrısından tamamen el çekmesi gerekir: 

Gönül dil-dâra tâlib olmayınca 

  Mahabbet cânda gâlib olmayınca (1234) 

“Gönül, gönül alan sevgiliyi istemeyince, muhabbet cânda galebe çalmayınca!” 

Talebde himmet-i ‘âlî gerekdür 

  Gönül agyârdan hâlî gerekdür (1239) 

“(Allah’ı) istemede yüksek gayret gereklidir, gönül (ise) yabancı şeylerden arındırılmış 

olmalıdır.” 

 

Kelime anlamı olarak “gayret etme, çabalama, arzu, meyl, şevk” anlamına gelen 

“himmet”, tasavvufta bir olgunluk hâlini yahut kulun bir şeyi elde etmek üzere kalbinin bütün 

gücüyle Hakk’a yönelmesini ifâde eder. Allâh’ın icâbeti neticesinde vuku‘ bulan Allâh 

dostlarının himmeti öylesine güçlüdür ki dağları dahi yerinden oynatır. Arapça “himmetü’r-

ricâl takla’ü’l-cibâl” sözü “Hak dostlarının himmeti dağları yerinden söker” manasında bir 

sözdür ki himmetin gücünü göstermesi açısından önemlidir.4  

Yukarıdaki beyitte geçen “ağyâr” kelimesi mutasavvıf için Allâh dışındaki her şeydir. Bu 

nedenle onu yolundan alıkoyan her türlü söz ve davranışlardan, dünya sevgisinden uzak 

durması lâzım gelir.  

  Ko kizbi lâfı olsun zikr ü Kur‘an 

                                                 
4 Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Otto Yayınevi, 2004. s.121. 
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  Kelâmun dilde dâyim herze hezyân (513) 

“Gönülde kelâmın her daim zikir ve Kur’an olsun. Yalan, lüzumsuz ve saçma sapan 

sözler sarf etmeyi bırak!” 

Seni var hubb-ı dünyâ kodı yoldan 

  Anunçün taşra düşmişsin gönülden (2230) 

“Seni dünya sevgisi yoldan bıraktı; onun için (sen) gönülden dışarı çıktın.” 

Eger yol sorar isen dîdeverden 

  Gönül levhini yu nakş-ı suverden (2327) 

“Eğer işten anlayandan yol sorarsan; gönül levhasını dünya manzaralarından yıka.” 

Ki ırmaya riyâ vü süm‘a yoldan 

  Çıkarmaya seni hem cân gönülden (2270) 

“İki yüzlülük ve gösteriş (seni) (bu) yoldan ayırmaya; seni cân, gönülden çıkarmaya.” 

  Çok iste derd-i Hak’dan dilde zahmı 

  Ki tâ hem ola yârun sana rahmı (1533) 

  “Hak derdinden gönlünde yaralar açılmasını iste ki, sevgili de (Allah) merhamet edip, 

seni esirgesin.”  

Hak yolunda zahm olmadan rahm olmaz ve Rahman’ın rahmetine erişebilmek için 

nefsin terbiye ve tezkîyesi gereklidir.  Bunun için de yukarıda da değinildiği üzere mâsivânın 

terk ve tecrîdi lâzım gelir. Esir olmuş gönlün zindân kapısını yıkarak dünyâ tuzağından 

kurtulması için bazı anahtarlara ihtiyâç vardır. Bunlardan ikisi “terk ve tecrîd”dir. “Terk” 

tasavvufun önemli ilkelerindendir. Kişi, dünyâ onu terk etmeden dünyâyı terk etmelidir. Benzer 

şekilde “tecrîd” tasavvufta sâlikin her şeyden elini ayağını çekip yalnızca Allâh’a yönelme 

manasına gelir. Dünyâ ile ilgisini kesen bu kimselere ise “ehl-i tecrîd” denilir.  

Yine zindân kapusın yıkmag ister 

  Gönül bu dâmgehden çıkmag ister (3666) 

  “Yine gönül; zindân kapısını yıkarak, tuzakhaneden (bu dünyadan) çıkmak ister.” 

  Gerekdür yolda evvel terk ü tecrîd 

  Gönülden tâ ki gide ‘umy-ı taklîd (144) 

“Gönlü taklit sapkınlığından arındırmak için bu yolda evvela dünya nimetlerini terk 

ederek soyutlanmak icap eder.” 

  Ki kıldı nûr-ı İslâm ile rûşen 

  Gönüller hubbiyile oldı gülşen (391) 

“O, İslâm’ın nuru ile (âlemi) aydınlık kıldı; gönüller ise İslâm sevgisiyle gül bahçesine 

dönüştü.” 

  Ne gönülde ki yokdur gayret-i dîn 

  Anı bil ki yoldan ırmışdur şeyâtîn (612) 
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   “Her kim ki gönlünde din gayreti yoktur; bil ki şeytanlar onu doğru yoldan ayırmıştır.” 

Şâirin burada “şeytân” kelimesini çoğul şekilde yani “şeyâtîn” şeklinde kullanması 

önemlidir. Zîrâ Hak yolcusu için onu yolundan uzaklaştırmak isteyen şeytân pek çoktur. Hak 

yolunun yolcusu olan sâlik, daima “yakâzet” hâlinde olmalı, kıldan ince kılıçtan keskin bu 

yolda bir an dahi olsa gönlüne gafletin girmesine müsaade etmemelidir. Zîrâ Âdem’in illete 

duçar olmasına bir anlık gafleti sebep olmuştur. Bu nedenle buradaki “illet”i gönle doğan gam, 

sıkıntı ve keder manasında değil; Hakk’ı bir an dahi olsa zikretmekten uzaklaşma olarak 

düşünmek gerekir. 

Gönül dünyâ gamından eyle tâhir 

 Mukarreb olasın tâ şâha âhir (2537) 

    “Gönlü dünya dertlerinden temizle ki sonunda O sultana yakın olabilesin!” 

Ki merd-i râha cân gaflet yaraşmaz 

  Gönülde zerrece ‘illet yaraşmaz (2540) 

  “Ey cân! Yolunda dosdoğru olana gaflet yakışmaz; o kimsenin gönlüne en ufak bir illet 

dahi yakışmaz (o kimsenin gönlünde en ufak bir illete dahi yer olmamalıdır.)” 

Gönül kurtarmak istersen marazdan 

  Elün çek dost dünyevî garazdan (2542) 

  “Ey dost! Gönlü hastalıktan kurtarmak istiyorsan; dünyevî arzulardan el çek!” 

Yûsuf Hakîkî Baba kendi nefsinde dervîşe bazı nasihâtlerde bulunur; çünkü bu yola baş koyan 

âşığın işi hiç de kolay değildir. Yol çetin, tehlikelerle dolu ve meşakkâtlidir. Bundan dolayı da 

onu bu tehlikelerden beri kılacak bir mürşîd-i kâmil gerektir: 

Dili sâkit mi kor cân şûr-ı ‘ışkun 

  Gönüle câna çünkim nûr-ı ‘ışkun (1282) 

“Aşkın gürültü patırtısı cânı, sakin bir halde bırakır mı hiç? Çünkü gönül ve cânda 

(aşkın nuru) vardır.” 

Ne bilsün yol nedür erkân ne olur 

  Gönül ne sır nedür ya cân ne olur (1671) 

“Yol nedir, erkân nasıldır nereden bilsin; gönül ve sır nedir, cân nasıl olur nereden 

bilsin? 

  Tarîk-ı fakrdan düşüp ırağa 

  Zülâl-i feyzden düşme kurağa (1823) 

“Yokluk yolundan uzağa düşüp (ayrılıp), feyzin o tatlı suyundan ayrılarak kuraklığa 

düşme!” 

  Ki yuya kalbi midrâr-ı mahabbet 

  İrüp çün seyl envâr-ı mahabbet (1824) 

“Ki muhabbet nurları sel gibi ulaşıp muhabbetin bol suyu ile kalbi yıkasın” 
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Mezâk-ı câna vir gel imdi zevkı 

  Yine gönül ki tâ artura şevkı (3262) 

 “Gel şimdi canın (gönlün) zevkine zevk kat; (zira) bu şevki artıracak olan yine 

gönüldür.” 

Koma dut etegin zinhâr elden 

  Sevecek kul durur hem sev gönülden (3330) 

“(Sevgi/muhabbet) eteğini tut ve sakın elden bırakma; (mademki) sevecek olan kuldur, 

(o hâlde) gönülden sev!” 

Şikeste kalbümüz cân u ciger hem 

  Yanalum şem‘ gibi tâ-seher hem (274) 

“Hem kalbimiz, hem cânımız, hem de ciğerimiz kırıktır; mum gibi sabaha kadar 

yanalım.” 

Bu beyitte, Klâsik şiirde ve sûfî literatüründe çok sık işlenen “şem ve pervâne” 

mazmunu vardır. Pervânenin (kelebeğin) hakîkati elde etme peşindeki bu yolculuğunda Hakk’a 

ve hakîkate vâsıl olabilmesi için kanadının “şikeste” olması yani kırılması ve en nihâyetinde 

şem’e yani muma bedenini fedâ etmesi kaçınılmazdır. 

Gönüle sâfâ verecek olan Hak derdidir, onun tecellîsi ile gönül aydınlanacak, şifâ 

bulacaktır: 

  Gönüle derd-i Hak vire safâlar 

  İre ‘aks-ı tecellîden ziyâlar (3300) 

    “Gönle Allah’ın derdi safâlar versin; o tecellînin yansımasından (gönle) ışıklar 

ulaşsın.” 

Muhabbetnâme’de gönül kavramı diğer beyitlerde de tasavvufî çerçevede ele alınmıştır. Bu 

kavramının geçtiği diğer beyitler ise şu şekildedir: 

Gönül tahtında gel devrân senündür 

  Süre gör saltanat ü hân senündür (840) 

  “Gönül tahtında zaman senin zamanındır; gel keyfini süre gör saltanat ve han 

senindir!” 

Yürisin sâf sâf ileyünce leşker 

  Dikilsin hasm yüregine hançer (1424) 

  “Askerler saf saf ilerleyerek (düşman illerini) mesken tutsun; hasmın yüreğine hançer 

vurulsun!” 

Yine kuvvet virüp yoluna göndür 

  Gönülleri yüzini sana döndür (1724) 

“(Ey Allahım!) Kuvvet verip (senin) yoluna çevir; (onların) gönülleri yüzünü (de) sana 

döndür.” 
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  Gönülden kibri zâyil idemez hîç 

  Murâdınun hamâyil idemez hîç (1741) 

“Gönülden kibri hiç sonlandıramaz; isteğini hiç yazamaz, dile getiremez.” 

Gel imdi gel beri yâr aglayalum 

  Yürege hançer ur yâr aglayalum (1965) 

   “Ey yâr! Gel şimdi bu tarafa da ağlayalım! Yüreğe hançer vur, (birlikte) ağlayalım!” 

  Çeküp dost yolına cevr ü cefâlar 

  Gönülde bulmadı sıdk u safâlar (2040) 

“Dost yolunda cevr ü cefâlar çekip gönlünde sıdk u safâlar bulamadı.” 

Ki tâ ‘aks-i cemâli ola peydâ 

  Gönül âyînesinde kıla şeydâ (2043) 

 

“Hakk’ın yüzünün güzelliğinin yansıması gönül aynasında ortaya çıkarsa orada 

divanelik peydâ olur.” 

  Gözümüz dür-feşân oldugı hoşdur 

  Gönül ‘irfânda kân oldugı hoşdur (2376) 

“Gözümüzün inci saçtığı hoştur; gönül (ise) Allah’ın varlığı ve birliğini anlamada bir 

maden ocağı gibidir.” 

 

  Çü senden buldı bûy-ı âşinâyı 

  Gönül gel vir gözine rûşinâyı (2421) 

“Tanıdık kokuyu sende buldu; (ey) gönül gel gözüne aydınlık ver!” 

  Gönüle derdin olmayıcak iş 

  Olur kibr ü hased bil kim ana iş (2613) 

“Gönülde dert işi olmazsa kibir ve haset bil ki gönle iş olur.” 

  Bu nefsün zulmini bil def’ ider ol 

  Gönülden zulmeti hem ref’ ider ol (2798) 

“Bil ki nefsin zulmünü o def eder; gönüldeki karanlığı ortadan kaldıracak da odur.” 

  Gönül bulsam ideydüm cem‘ anı men 

  Mahabbet odına çün şem‘ anı men (2859) 

“Gönül, ben onu bulabilirsem muhabbet ateşine mum eylerim.” 

  Yine bülbül gibi kıl gulgule gel 

  Gönül iklimine sal velvele gel (3244) 

“Gel bülbül gibi yine bağırıp çağır; gönül diyarını velveleye ver!” 

  Olup rûhî visâlün ile hurrem 

  Gönül ü cân ola i dost bir dem (3256) 

“Ruhu kavuşma ile sevinçli olup, ey dost gönül ve cân bir dem ola.” 

  Cihânun varlıgından olmadın ‘ûr 
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  Gönül geh Mûsî vü gâh olmadın Tûr (3362) 

“Dünyanın varlığından sıyrılmadıkça; gönül bazen Musa bazen de Tûr dağı 

olmadan…”   

  Yine sen nûr-ı vahdetden berîdi 

  Gönüle sırr-ı min hablü’l-verîdi (3461)   

“Yine sen vahdet nuruyla gönle ‘Biz ona şah damarından daha yakınız’ sırrını ilet.” 

Bu beyitte, Kur’an-ı Kerim’deki Kaf Sûresi’nden iktibâs yapılmıştır. “min habli’l-verîd” 

âyeti Kaf Sûresi 16. âyet-i kerimede geçmektedir.  Esâsen habl-ül-verîd, eski tıp terimlerinden 

olup anatomide “boyun damarı, şâhdamarı” manasına gelmektedir. Âyetin meâli ise şöyledir: 

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz; çünkü biz ona 

şah damarından daha yakınız.” 

 

SONUÇ 

Dîvân şâirlerinin sıkça işlemiş oldukları kavramlardan biri olan “gönül” kavramını 

Yûsuf Hakîkî Baba, sufî olması dolayısıyla tasavvufî yönleriyle ele almıştır. İnsan varlığının 

idrâk merkezi gönül olduğundan, diğer mutasavvıflar gibi Yûsuf Hakîkî Baba da ona büyük bir 

değer atfetmiş, insân-ı kâmil olabilmenin öncelikli şartının gönlün terbiye edilmesinden 

geçtiğini bildirmiştir. Üstelik sadece bunu bildirmekle yetinmeyip, gönlün mâsivâdan 

(Allah’tan başka her şey) arındırılmasının yolunu da göstermiştir.  

Bu çalışma ile Muhabbetnâme’de “gönül” kavramını içeren 46 beyte yer verilmiştir. 

Yûsuf Hakîkî Baba, ilgili beyitlerde bazen gönül kelimesini kullanmış bazen de Arapça ve 

Farsça karşılıkları olan “kalb, dil” ve yine Türkçe olan “yürek” kelimesini tercih etmiştir. Bu 

yönüyle Muhabbetnâme’den çalışmaya alınan 35 beyitte “gönül”, 6 beyitte “dil”, 3 beyitte 

“kalp” ve 2 beyitte de “yürek” kelimesi kullanılmıştır. 
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ÖZET 

Güzelyurt (Gelveri) sahip olduğu tarihsel ve fiziksel özellikleriyle korunması ve 

geleceğe aktarılması gereken geleneksel kent dokusuna sahiptir.  Bu yönüyle Kapadokya ve 

Aksaray’ın önemli bir merkezi olan ilçe, Aksaray ve çevre yerleşimleri arasında hak ettiği 

sosyokültürel ve fiziksel yeri almalıdır. Bu çalışmada Gelveri’nin zengin sosyokültürel ve 

mimari özellikleri tarihsel boyutları ile tanımlanmış, geleneksel Gelveri konut biriminin mimari 

analizleri yapılmıştır. Geleneksel kent dokularının, daima gelişen, büyüyen ve değişen kültürel 

ve fiziksel dinamiklere sahip kent hayatının içerisinde korunması ve bu korumanın 

sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Kent ölçeğindeki bu korumanın sağlanabilmesi ise, 

ancak geleneksel dokunun fiziksel ve kültürel yapısının ve değerlerinin anlaşılabilmesiyle 

sağlanabilir. Geleneksel tarihi dokunun kent ve bölge ölçeğindeki yerinin ve öneminin 

saptanarak, doğru yöntem ve amaçlarla kullanılabilirliğinin ortaya konması da ancak bütüncül 

bir kapsamda hazırlanan, toplumsal, fiziksel, fonksiyonel ve estetik çözümleri içeren bir 

koruma çalışması ile gerçekleşebilir. Güzelyurt geleneksel konut dokusu, yerleşimdeki 

sosyokültürel dönüşümün ardından korunma sorunsalıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu korumanın 

değişen sosyal yapı içerisinde ele alınması ve geleneksel konut dokusunun ait olduğu kültürel 

bağlamda tanımlanması, incelenmesi ve sınıflandırılması bu çalışma kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yöntem ve yaklaşım Gelveri geleneksel konut mimarisinin 

Aksaray ve Kapadokya mimarisi içerisindeki yeri ve önemini açıklamaya yöneliktir. 

Anahtar Kelimeler: Güzelyurt (Gelveri); Geleneksel ev;  Koruma; Karamanlılar. 
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SUMMARY 

 

 

Güzelyurt has  traditional urban fabric which necessaries protected and tranferred to the 

future with its historical and physical properties. The province Gelveri which is an important 

centre of Aksaray and Cappadocia, should take  its deserved socia cultural and pysical place. 

In this study, Gelveri’s socia cultural and architectural properties are defined and analysis of 

Gelveri houses are formed. In urban life with ever evolving, growing and changing cultural and 

physical dynamics, traditional urban fabric should be preserved and this conservation should 

be made sustainable. This urban scale conservation can only be ensured by understanding 

physical and cultural structure and values of traditional fabric. Only a conservation operation 

which is prepared in a holistic scope and involves social, physical, functional and aesthetic 

solutions can enable the determination of place and importance of traditional historical fabric 

in urban- and regional-scale and revelation of its usability using appropriate methods for 

appropriate purposes. Traditional housing fabric of Guzelyurt has faced the problem of 

conservation following sociocultural transformation in the settlement. In this study, this 

conservation was discussed within the changing social structure, and traditional housing fabric 

was described, investigated and classified within its cultural context. Used methods and 

approaches are defined the importance of  Gelveri traditional housing units which takes place 

in Aksaray and Cappadocia. 
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GÜZELYURT (GELVERİ) ’UN GENEL YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL 

TOPLUM YAPISI (GENERAL SETTLEMENT CHARACTERISTICS AND 

HISTORICAL COMMUNITY STRUCTURE OF GÜZELYURT) 

 

1.1. Çalışma alanı Güzelyurt (Gelveri)’un yerleşim özellikleri (Settlement features of 

Güzelyurt) 

Güzelyurt (Gelveri) ilçesi konum itibari ile İç Anadolu Bölgesinde, Aksaray iline bağlı 

bir ilçedir. Kapadokya'nın güney girişinde yer alan Güzelyurt, Aksaray iline 45 km, Niğde iline 

80 km ve Nevşehir iline 70 km, sınırları içinde bulunan Ihlara Vadisi’ne 15 km mesafededir. 

Volkanik Hasan Dağı’nın eteklerinde kurulmuş olan Güzelyurt, deniz seviyesinden 1505 m. 

yüksektedir1. 

 

Jeolojik açıdan volkanik bir oluşuma sahip Güzelyurt ve çevresi tüf, andezit, bazalt gibi 

volkanik kayaçların oluşturduğu eğimli yüzey şekillerine sahiptir 2. Bu volkanik kayaçların 

mimari yapı malzemesine kaynak oluşturduğu Güzelyurt, Kapadokya Bölgesinin fiziksel, 

jeolojik ve mimari özelliklerini gösterir. Güzelyurt kent dokusu, korunması gerekli kültür ve 

tabiat varlıklarını bir arada bulunduran bir yerleşimdir. Aşağı Mahalle, Manastır Vadisi ve 

Yukarı Mahalle korunması gerekli bu mirasın yoğun ve bir arada bulunduğu yerleşimlerdir. 

 

1.2. Güzelyurt’un Tarihsel Önemi Ve Toplumsal Yapıyı Etkileyen Tarih Süreçleri 

(Historical Significance of Güzelyurt and History Processes Affecting Social Structure) 

Bu bölge ve çevresi tarihin bilinen en eski devirlerinde dahi yerleşim görmüş, çeşitli 

kültürlerin izlerini barındıran kültürel ve fiziksel değerlere sahiptir. Gelveri’nin tarihi boyunca 

değişen kültürel kimliğinin izleri mimarisinde görülür. Güzelyurt’taki kaya oyma yapılar ve yer 

altı şehirleri burada oluşturulmuş en eski mekânlardır. Bu yapılar Hititlere kadar tarihlenebilen 

ve o dönemin konut yapılarını oluşturur. Hıristiyanlığın doğuşu ve Roma devrinde yayılışı ile 

                                                 
1İnternet:URL:http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.aksaraykulturturizm.gov.tr%2Fbel

ge%2F1-70055%2Fpers-donemi-ve-kapadokya kralligi.html&date=2014-05-07 

2 İnternet:URL:http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fcografyabilimi.net%2Fturkiyenin-

daglari-ve-cografi-dagilislari%2F&date=2014-05-07 

http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.aksaraykulturturizm.gov.tr%2Fbelge%2F1-70055%2Fpers-donemi-ve-kapadokya%20kralligi.html&date=2014-05-07
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.aksaraykulturturizm.gov.tr%2Fbelge%2F1-70055%2Fpers-donemi-ve-kapadokya%20kralligi.html&date=2014-05-07
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fcografyabilimi.net%2Fturkiyenin-daglari-ve-cografi-dagilislari%2F&date=2014-05-07
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fcografyabilimi.net%2Fturkiyenin-daglari-ve-cografi-dagilislari%2F&date=2014-05-07
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birlikte bu coğrafyada halen çok tanrılı dinler mevcuttur. M.S. 64 yılından sonra Kapadokya, 

Hıristiyanlığı henüz kabul etmemiş Roma İmparatorluğu’nun zulmünden Anadolu'ya kaçan 

Hıristiyanlar için bir sığınma merkezi durumundadır. Hitit ve eski dönemlerden kalma kaya 

oyma mekanlar bu dönemde savunma ve sığınma görevlerini üstlenirler. Daha sonraki 

dönemlerde de hem Hıristiyanlığın kendi içindeki mezhep çatışmaları hem de Arapların 

baskıları bu savunmayı gerekli kılar. M.S. 312’de Roma’nın Hıristiyanlığı resmi din olarak 

kabul etmesinden sonra, Hıristiyanlığın değişerek yayılmasına karşı, Ortodoks mezhebinin 

kurucusu olan din adamları Aziz Basileios ve Aziz Gregorius Gelveri’de manastır hayatının 

oluşmasına ve yayılmasına sebep olur. Bu iki din adamının öğretilerine inananlar da manastır 

hayatını benimser böylece Gelveri ve çevresinde manastır hayatı yayılır 3. Kaya oyma yapıların 

bir kısmı bu döneme ait manastırlar olarak kullanım görür. Bölge, manastır yaşamının başladığı 

350 yılından itibaren tam bir Hıristiyan yerleşmesi durumuna gelmiştir 4.   

 

Kapadokya’nın kültürel gelişimini etkileyen önemli tarih süreçlerinden biri ikonoklast 

dönemidir. Bizans İmparatoru III. Leon'un 725 yılında tasvirlere tapınmayı yasaklamasıyla 

başlayan ve ikonoklast-ikonodul (ikon kırıcılık) dönemin izleri bugün de Kapadokya 

kiliselerinden izlenebilmektedir. Bu durum karşısında bazı Hıristiyan ikon yanlısı keşişler 

Kapadokya'ya sığınmaya başlar. İkonoklasm hareketi5 yüz yıldan fazla sürer (726-843). Bu 

dönemde birkaç Kapadokya kilisesi ikonoklasm etkisinde kaldıysa da ikondan yana olanlar 

burada rahatlıkla gizlenip ibadetlerini sürdürürler. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça 

gelişir. Bölgedeki Müslüman nüfusu ilk defa Selçuklu egemenliğiyle birlikte artış göstermeye 

başlasa da 1924 nüfus mübadelesine kadar Müslüman nüfus daima azınlıktır. Çünkü bu bölge 

1500 yılı aşkın bir tarih sürecinde, Hıristiyan Ortodoks mezhebinin önemli ve köklü bir merkezi 

olmuştur.  

                                                 
3 Friedrich, Hild And Marcell, Restle, Das Byzantinische Strassensystem in Kappadoken, Wien, 1981. 

4 Unutmaz, Manastır Yaşamının Doğduğu Kent: Güzelyurt, Focus Dergisi, Hürriyet Ofset Matbaacılık, 1996,  

Sayı-8: 88-92. 

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0konoklazm:  

İkonoklasm;  bir kültürün kendi dini ikonlarına ve diğer sembollerine ya da anıtlarına dini ya da politik güdülerle 

planlı saldırısıdır. Genellikle aynı dinin hizipleri arasında mezhepsel çekişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır 

. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0konoklazm
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1.3. Güzelyurt (Gelveri)’ta Sosyokültürel ve Toplumsal Yapı (Sosyo-cultural and Social 

Structure in Güzelyurt (Gelveri)) 

Bugün nüfusunun çoğunu yerli Müslüman Türk halkın oluşturduğu Güzelyurt 

(Gelveri)’un sosyal ve demografik yapısındaki önemli dönüşüm 1923-1924 yılında Türk-

Yunan mübadelesi ile başlamıştır. Yunanistan ve Türkiye’nin savaş sonrası çizilen sınırların 

ötesinde kalan yurttaşlarını toplayabilmek için “mübadele” kararı almasıyla; 1924 yılında 

Yunanistan’ın Selanik, Manastır, Kozana ve Kesriye bölgelerinden getirilen Türkler 

Güzelyurt’a, Güzelyurt’ta bulunan Hıristiyanlar ise Yunanistan’ın Kavala yakınlarına, adına 

sonradan Nea Kalvari dedikleri bir köye yerleştirilmiştir6. 

 

1924’de Gelveri’deki nüfus verilerinde Türk ve Müslüman halk azınlık durumundadır. 

Gelveri’de 556 Hıristiyan aile yer alıyorken, yani Hıristiyan nüfusu yaklaşık 2000 kişi iken, 

Türk ve Müslüman nüfus 250 kişidir7. Gelveri’nin, Hıristiyanlığın Kapadokya çevresinde 

yayılmaya başladığı tarihten Selçuklu Dönemine kadar 750 yıl tamamen, Selçuklu ve Osmanlı 

Dönemlerinde ise 850 yıl neredeyse tamamen Hıristiyan nüfusa ait bir yerleşim olduğu 

söylenebilir. Toplamda Gelveri ve çevresinin 1600 yıl boyunca yerli Hıristiyan nüfusu 

barındırdığı sonucuna ulaşılır. Mübadeleden sonra ise Gelveri’de Hıristiyan nüfus kalmamıştır. 

Bundan sonraki dönemde mübadiller ve yerli Müslüman halkın birlikte yaşamı söz konusudur. 

Selçuklulardan beri Gelveri yöresinin yerli halkı olan Hıristiyan nüfusun etnik kökenini 

araştırdığımızda, “ Rum8 ” ve “Karamanlı” olmak üzere iki kavram söz konusu olmuştur. Rum 

ifadesinin; ataları Lidya, Frikya, Roma, Bizans gibi Anadolu’yu tarihte yurt edinmiş olan Grek 

ve Helen etkisindeki medeniyetler için kullanıldığı, “Romalı” veya “Anadolulu” manalarına 

geldiği bilinirken, Karamanlıların kim oldukları tartışma konusu olmuştur. 

                                                 
6 Yavuz,  İşcen,  Anıların Emanet Edildiği Yer: Güzelyurt, Peribacası Dergisi, Ankamat Matbaacılık, Ankara, 

2007,  2: 44-50. 

7 Küçük Asya Araştırmaları Merkezi, Göç, Rumların Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı 1919-1923, Sena Ofset, 2004.    

8https://tr.wikipedia.org/wiki/Rum: Rumlar, Anadolu'daki Bizans (Doğu Roma) egemenliğinden sonra, Yunan 

dilini ve ortodoks hristiyanlığı benimsemiş eski Anadolu uygarlıklarının kalıntıları olan çeşitli halklardan meydana 

gelmektedir. Rum sözcüğü etimolojik ve tarihsel kullanılışıyla Roma'dan kaynaklanmıştır. Bu sözcükle "Roma 

İmparatorluğu", "Roma İmparatorluğunda yaşayan kimse", "Romalı", "Arap ilinden başka ilden olan kimse", 

"Anadolulu", "Osmanlı" gibi anlamların karşılığıdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Roma_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
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Anadolu’nun Karaman bölgesi ve çevresinde yaşamış olan Ortodoks inancına mensup 

“Karamanlılar (Karamanlides)”, bu bölgede Anadolu Selçuklularından beri yaşayan, Osmanlı 

döneminde de varlığını Türk ve Müslüman halkla birlikte sürdürmüş yerli halk olarak 

tanımlanabilir. Karamanlılar, Karamanlıca adıyla anılan bir dil kullanmışlardır. Kapadokyalı 

Ortodoks Hristiyanlar tarafından konuşulan Karamanlıca; Grek Alfabesi ile yazılmış, Türkçe 

okunan bir dildir. Bu dili konuşan Karamanlılar, bazılarına göre Türkleşmiş Rumlar; bazılarına 

göre ise Selçuklular Döneminde Bizans’la yakın ilişki sonucu Hristiyanlığı benimsemiş 

Türklerdir. Karamanlılar, Osmanlı belgelerinde "Zımmiyan-ı Karaman" ya da "Karamanian" 

anılan Karamanlılar, Osmanlıdaki topluluklardan sadece biri olmuştur 9. Esas yurtları Nevşehir, 

Niğde, Konya, Isparta, Burdur, Safranbolu ve Antalya olan İstanbul ve Kırım’a da yerleşen 

Karamanlılar kendilerini “Anadolulu Hıristiyanlar” ya da sadece “Anadolulular” olarak 

tanımlarlar. 

 

Bir yaklaşıma göre; Karamanlıların, Bizans döneminde ülkeye yerleşen ve Bizans 

ordusuna paralı askerlik yapan Türklerin (Peçenekler) ardılları olabileceği sanılmaktadır. 

Karamanlıların da kendilerini “Biz Hıristiyan Selçukluyuz” diye tanıttıkları bilinir10. 

Karamanlıların Türk kökenli olduğuyla ilgili bir görüşte ise; Karamanlıların Anadolu’ ya 

Malazgirt’ten önce yerleşen Türkler olduğuna ve Bizans etkisiyle Hıristiyan Ortodoks inancını 

benimsediklerine yer verilmiştir11,12 .Yine; 1922-1923 yılları arasında yayınlanan “Anadolu’da 

Ortodoksluk Sadası” adlı gazete, Karamanlıların Hıristiyan Türkler olduğunu ısrarla 

savunmuştur. Prof. Dr. J. Eckmann’a göre de Karamanlılar, Hıristiyanlığı benimsemiş Selçuklu 

Türklerinden başkası değildir13. Prof. Dr. E. Zachariadou ise, Anadolu Selçuklularında II. 

                                                 
9İnternet:URL:http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKaramanl%

25C4%25B1lar_%28Ortodoks%29&date=2014-05-07 

10 Oğuz, Özdem,  Biz Vatanımıza Hasret Öldük Yavrularım, Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 2007, s: 27-33. 

11Elizabeth, Zachariadou, II. İzzeddin Keykavus un Veroia daki Hristiyan Torunları. Ankara Üniversitesi  Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2007, 21, 245-257 

12 Nuri, Yüce, Karamanlı Türkleri. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2010, s:155-164 

13 Oğuz, Özdem  Biz Vatanımıza Hasret Öldük Yavrularım, Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 2007, s: 27-33 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kapadokya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uklular
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%C4%B1k
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKaramanl%25C4%25B1lar_%28Ortodoks%29&date=2014-05-07
http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKaramanl%25C4%25B1lar_%28Ortodoks%29&date=2014-05-07
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İzzettin Keykavus’un oğullarından Hıristiyanlığı kabul ederek (Veroia’ya yerleşerek) Bizans 

hizmetine geçenlerinin olduğundan ve bunların zamanla asimile olduğundan söz eder 14.  

 

Karamanlılarla ilgili tartışma konularına bir diğer yaklaşım ise; Konya ve civarında 

Selçuklulardan sonra devlet kuran Karamanlı Beyinin hâkimiyeti altındaki tüm halklara 

Türkçeyi zorunlu kılmış olması nedeniyle Rum kökenli Hıristiyan yerli halkın Türkçeyi 

benimsemesiyle Karamanlıların ortaya çıktığı görüşündedir. Yani bu görüşe göre, Karamanlılar 

Türk halkı içerisinde asimile olmuş Grek kökenli yerli halktır. Bu halkın isminin de Karamalı 

Beyliğinden bu nedenle geçtiği savunulmaktadır. Anadolu Beylikleri döneminde Anadolu’daki 

Rumların asimile olma süreci yaşadığına Nuri Yavuz, Anadolu’da Beylik Dönemi adlı 

kitabında şöyle yer vermiştir: “Anadolu Beylikleri Döneminde Türklük durmadan Rum 

unsurlarının tamamen emilip yok edilmesiyle tamamlanıyordu.” Yine Anadolu’daki bu Rum 

azınlıklarının beylikler dönemindeki asimile olma sürecini ve dillerinin dahi bu süreçte asimile 

olduğunu ve unutulduğunu anlatan bir görüşünü de Yavuz şöyle ifade eder: “…böyle bir 

durumda Hıristiyanların bu bölgede (orta ve batı Anadolu) Türk kültürünün daimi bir tesiri 

altında kalarak anadillerinin unutmaları pek tabiidir.” 15. 

 

Karamanlılarla ilgili yukarıdaki görüşe benzer bir yaklaşıma göre ise; Selçuklu ve 

Osmanlı Halkının bir bölümünü Bizans’tan kopup ayrılanların oluşturduğu yer alır. Bizans 

yönetimine ve baskısına tepki duyan halk gruplarının Selçuklu ülkesine sığındığına dair de 

iddialar vardır. Bizanslı mültecilerin bu ülkeyi tercih etmelerinde Konya sarayındaki güçlü 

Ortodoks Rum varlığı etkilidir. Selçuklu rejiminin tam olarak yerleşmesiyle Anadolu’daki yerli 

Hıristiyan halkın Selçukluyla bütünleştiği bir gerçektir. Selçuklulardaki dinsel hoşgörü ve 

ekonomik özveri Hıristiyan Anadoluluların Selçukluya entegresini kolaylaştırmıştır16. Bu 

çalışmada Karamanlılar konusundaki tartışmalar incelenerek, bölgede erken Hıristiyanlık 

döneminden, Bizans’ın sonlarına değin yaşamış halkın köken ve kültürü göz önünde 

                                                 
14 Elizabeth, Zachariadou, II. İzzeddin Keykavus un Veroia daki Hristiyan Torunları. Ankara Üniversitesi Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2007, 21, 245-257 

 

15 Nuri, Yavuz,  Anadolu’da Beylik Dönemi-Siyasi Tarih ve Kültür. Ankara, Cantekin Yayıncılık, 1998, s:130 

16 Oğuz, Özdem,  Biz Vatanımıza Hasret Öldük Yavrularım, Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 2007, s: 27-33 
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bulundurulmuştur.  Bu yerli halkın, birbirini takip eden tarihsel süreçlerde bu coğrafyadan bir 

katliam, zorunlu göç vb. olmadan tamamen yok olamayacağı ve bundan sonraki medeniyetlerde 

de kültürel değişimler etkisiyle varlıklarını sürdüreceği düşüncesine inanılarak ve Türk 

Devletlerinin fethettikleri topraklar üzerindeki “iskan politikası17” göz önünde bulundurularak 

Güzelyurt (Gelveri) ve çevre coğrafyasındaki erken Hıristiyanlık dönemine değin uzanan, 

köklü Bizans - Hıristiyan kültürünün, sırasıyla Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı 

dönemlerinde devam eden Türk hakimiyeti altında da yeni kültür etkileşimleriyle birlikte 

varlığını sürdürmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmış, Karamanlı Hıristiyanlar şöyle 

açıklanmaya çalışılmıştır: Karamanlılar, Roma ve Bizans kökenli Hıristiyan halkın yaşadığı 

toprakların, Selçuklu hâkimiyeti altına girmesiyle, buradaki Rum (Grek ve Helen) kökenli 

Hıristiyanların Türk ve Müslüman halkla karşılıklı sosyal ve kültürel etkileşimlerle beslenerek, 

Osmanlının sonlarına değin 800 yılı aşkın bir arada yaşamışlığının sonucu oluşmuş Anadolulu 

bir halktır.  

Karamanlıların dillerinin asimile olurken, inanç sistemini yüzyıllar boyu 

koruyabilmelerini ve bu konuda değişime uğramamalarını tarih süreçlerindeki Selçuklu ve 

Osmanlı politikalarına değinerek açıklamak gerekmektedir. Kapadokya'da, Selçuklu 

döneminde genel olarak dinsel hoşgörü hakimken, Osmanlı’da ise 1839 Tanzimat Fermanı ile 

azınlıklara ait temel hak ve özgürlükler konusunda gelişmeler yaşanmış, 1856 Islahat Fermanı 

ile de gayrimüslimlere mülk edinme konusunda haklar tanınarak, inanç özgürlüğü kabul 

edilmiştir ve gayrimüslimlerin ibadet yerlerinin yapımına engel olunmayacağı konusunda 

kararlar alınmıştır18. Buna dayalı olarak Gelveri’deki bazı manastırların, kilise, Hıristiyan okulu 

mekânlarının inşasının bu dönemde gerçekleşmiş ve gelişmiş olabileceği düşünülmektedir.  

                                                 
17 Nuri Yavuz, Anadolu’da Beylik Dönemi-Siyasi Tarih ve Kültür. Ankara 1998, s:130-13:  

İskan Politikası: Türkler tarafından fethedilen topraklarda yaşamakta olan yerli halka, Türk yönetimi tarafından 

burada yaşamaya devam etmesine imkan sağlanması ve bu yeni fethedilen topraklara Türklerin de getirilerek 

yerleştirilmesi, en eski dönemlere kadar daima Türkler tarafından uygulanmış, Türk kültürüne ait bir politika olan 

“iskan politikasının” gereğidir. İskân politikası, Türk devletlerinde, Türkleştirme ve İslamlaştırma adına uygulanan 

bir devlet politikasıdır. Bu politika, Selçuklu ve Osmanlı tebaası olarak yaşamış olan farklı etnik köken, inanç ve 

kültürdeki halkların varlığını da açıklamaktadır. 

 

18 Semih, Yalçın, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara: Berikan Yayınevi, 2010, s: 58-64. 
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GÜZELYURT’TA GELENEKSEL MİMARİ KONUT BİRİMİNİN KORUNMASI 

(CONSERVATİON OF TRADITIONAL ARCHITECTURAL HOUSING UNIT IN 

GÜZELYURT) 

2.1. Güzelyurt Geleneksel Konut Birimine Yönelik Tanımlama (Description for Güzelyurt 

Traditional Housing Unit) 

Geleneksel Güzelyurt kent dokusu incelendiğinde konut birimine ait günümüze kalan 

örneklerden bazılarının 19. yüzyıla ait olduğu bilgisine kitabelerinden ulaşılabilmektedir. Fakat 

Aşağı Mahalle olarak adlandırılan en erken yerleşimleri barındıran bu bölgedeki ilkel yapıların, 

Bizans hakimiyetinin son dönemlerine (M.S. 9. Yüzyıl) değin izler taşıdığı düşünülmektedir. 

11 ve 12. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve sonrasında da Osmanlı egemenliği altında kalmış 

bölgenin sakinlerinin, neredeyse tamamına yakını daima Hıristiyan’dır. Bu halk; etnik 

kökeninin Bizans (Doğu Roma) Dönemine kadar dayandığı düşünülen, ancak Selçuklu ve 

Osmanlı kültürleri etkisinde uzun yıllar kalarak bu kültürü de kısmen benimsemiş olan 

Karamanlılardır. Dolayısıyla Gelveri özgün geleneksel dokusunun, Bizans’a kadar ulaşan ve de 

kısmen doğu kültürlerinin etkisinde de kalarak, yerel kültürlerle beslenerek oluşmuş Anadolu 

Mimarlığı diyebileceğimiz karma kültürlerin sentezi olarak meydana gelmiş olabileceği 

yargısına ulaşılır. 

2.2. Geleneksel Güzelyurt Konut Biriminin Evrim Süreci ve Plan Tipleri Oluşumu (Evolution 

Process and Formation of Plan Types of Traditional Güzelyurt Housing Unit) 

Güzelyurt fiziki kentleşme olgusunu; yer altından yer yüzeyine ulaşan ve yeryüzünde 

farklı biçim ve kurgularla gelişim gösteren bir yapısal evrimleşme süreci ile açıklayabiliriz. 

Barınma olgusunun yer altından yer üstüne ulaşan ve yeryüzünde devam eden bu sürecinin ilk 

aşaması kaya oyma (ilkel) yapı toplulukları ile başlar (Şekil 2.1). Gelveri geleneksel konut 

biriminin tip araştırmasında çalışma kapsamında yapılan sınıflandırmaya ilk kaynak sağlayan 

veri; gelveri konut biriminin yer altından yer yüzeyine ulaşması olmuştur 
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Şekil 2.1. Güzelyurt’ta konut biriminin yer altından yer üstüne çıkışı (Şahin, 2014) 

 

Güzelyurt geleneksel konut birimi, kendi içindeki evrim süreçlerine göre incelenmiştir. 

Tipolojiyi oluşturmaya kaynak sağlayan bu sınıflandırmada kronolojik veriler kısmen etkili 

olduğu gibi, mimari, kültürel, estetik, biçim, gelişim ve yapım teknikleri yönüyle benzerlikler 

dikkate alınmıştır. 

 

GELENEKSEL GÜZELYURT (GELVERİ) EVLERİ PLAN TİPLERİ (PLAN TYPES 

OF TRADİTİONAL GELVERİ HOUSES) 

Çizelge 3.1. Geleneksel Güzelyurt (Gelveri) evlerine ait tip şeması (Şahin, 2014) 

3.1.Yer Altı Ve Doğanın Şekillendirilmesiyle Oluşan Konut Yapıları (Housing structures 

shaped by underground and nature) 

3.1.1 Kaya oyma konut yapıları (ilkel yapılar) (M.Ö. 3000 Hititlerle başlayan - M.S. 397 

‘de başlayıp devam eden Manastırlar Dönemini kapsayan kültürün etkisi) 
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(Rock-carved housing structures (primitive buildings) (the impact of culture covering 

theperiod between the Hittites 3000 BC and Monasteries Period AD 397) 

Şehrin tarihsel oluşumu ve katmanları araştırıldığında, en erken kaya oyma yapılar olan 

yer altı şehirlerinin Hititlere kadar dayandığı düşünülmektedir. Bu katmanlar, bugünkü fiziki 

kent dokusunun altında kalmaktadır. Kaya oyma yapılar bu başlık altında iki şekilde 

sınıflandırılmıştır. Bunlardan “yer altı şehirleri”  en eski tarihsel dönemlere kadar dayanan 

çoklu ve birbiri ile bağlantılı kaya oyma sığınma ve barınma mekanlarını oluşturmaktadır. 

İkinci tip sınıflandırma olan “kaya oyma yamaç mekanları (üst dönem kaya oyma mekanlar)” 

ise, genellikle tekil olarak yapılmış, birbiri ile bağlantısı olmayabilen mağara biçimindeki oyma 

yapılardır.   

 

Yer altı şehirleri 

Hititlere kadar uzanan tarih dönemlerinde barınma mekanlarını, tapınakları oluşturan 

yer altı şehirleri Güzelyurt’un en eski konut yapılarını temsil eder. Yer altı şehirlerinin biçimsel 

kurgusu incelendiğinde herhangi bir tip oluşumunun bulunmadığı görülür. Bu tür yapılar 

düşeyde ve yatayda çeşitli şekillerde bir araya gelerek oluşmuştur. Bu yapılar bir dönem, 

Ortodoks Hıristiyanlar için önemli dinsel merkezler ve de sığınak olarak kullanım görmüş, 

Anadolu’da manastır hayatının yaşandığı mekanlar olmuşlardır. 

 

İlkel bir hayatın izlerinin çok net okunduğu mekanlar, konut yapılarının cevap verdiği 

bir takım fonksiyonlara cevap verebilmekteydi. Bu tür yapıların iç mekanları yeme, içme, 

barınma gereksinimlerini bir ölçüde karşılamaktaydı. Duvar yüzeyindeki çok sayıdaki nişler ve 

bölmelerin raf, dolap, tezgah görevlerini taşıdığı gözlenir.  Oyma mekanların zeminindeki bazı 

oyukların erzakları korumak ve saklamak amaçlı yapıldığı, oyukların aydınlatma ve 

havalandırma deliklerinin pencere boşluğu görevlerini üstlendikleri, su biriktirmek amacıyla 

bazı oyma hacimlerin oluşturulduğu ve su yolarıyla bu suyun mekanlar içinde sirkülasyonunun 

sağlandığı gibi teknik çözümlerin bu ilkel konut yapılarında gerçekleştirildiği görülür. 
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Kaya oyma yamaç yapıları 

Bu tür yapıların çok büyük bir çoğunluğu Güzelyurt’ta Manastır Vadisi’nde yer alır. Bu 

kaya oyma yamaç yapılarının bir kısmı Erken Hıristiyanlık Dönemine uzanan kilise ve manastır 

yapılarını, bir kısmı da ilkel kaya oyma konutları oluşturur (Şekil 3.1). Dinsel hayatın günlük 

yaşamda yoğun ve etkisinin kuvvetli olmasından dolayı bazı kaya oyma yamaç yapılarının hem 

konut, hem de kilise olarak her iki fonksiyona da sahip olduğu kanısına varılır. Birkaç oyma 

mekandan oluşan yamaç yapılarının olduğu gibi, yer altı şehirleriyle de ilişkili olan bazı yamaç 

yapılarının olduğu görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Kaya oyma yamaç yapısı (Şahin, 2014) 

 

Kaya oyma + erken yığma taş yamaç yapıları 

Yer altı şehirlerinden sonra Gelveri evinin yeryüzüne doğru ulaşımında, doğadan 

kopuşun insan müdahaleleriyle ilk kez belirginleşmeye başladığı yapı sınıfıdır. Kaya oyma 

yapıların, yığma tekniğinde ve tonoz örtülü olarak inşa edilmiş yarı açık, girişi tanımlayan ve 

koruyan bir birimle birlikte oluşturulan yapılar veya da kaya oyma mekanların bir yüzeyinin 

yığma taş duvar ile kapatılmasıyla oluşturulan yapılardır (Şekil 3.2). Tamamı kaya oyma bir 

mekanın yığma hacimlerle ilk kez geliştirilerek tanımlanmasıyla oluşmuştur. Bu sınıfa ait 

yapıları Aşağı Mahalle ve Manastır Vadisi’nde yoğun ve bir arada görebilmekteyiz.  

 

Bu yapılarda ilkel kaya oyma konut birimi yığma bir hacimle vurgulansa veya 

tamamlansa da yapı, mimari estetik ve kütlesel özellikleriyle günümüzdeki konut biriminden 

uzaktır. Kapı ve pencere boşlukları günümüzdeki konut birimlerinde olduğu gibi düzgün ve 

modüler formlarını henüz almamıştır. Bu boşluklar daha çok girişi, havalandırmayı ve 
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aydınlatmayı sağlayabilecek, gelişi güzel ve kaya malzemenin elverdiği form ve ölçülerde 

açılmış delikler şeklindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Kaya oyma+erken yığma taş yamaç yapısı (Şahin, 2014) 

3.2.Yer Üstü Konut Yapıları (Aboveground housing structures) 

3.2.1. Erken dönem konut yapıları (Early period housing structures) 

Yerleşim birimlerinin yer altından yer yüzeyine çıktığı ve doğanın varlıkların oyularak 

barınaklara dönüştürülmesinin yanında, insana özgü inşa biçimlerinin oluşmaya başladığı 

dönem, erken dönem yer üstü yapılarının oluşum ve gelişim gösterdiği dönem olarak 

adlandırılabilir. Bu dönemde başlayarak sonraki dönemlerde de devam ettiği düşünülen erken 

dönem yer üstü yapıları, teknik ve biçimleniş açısından “kaya oyma + erken yığma taş yapılar” 

ve de “erken yığma taş yapılar” olarak sınıflandırmak mümkündür. 

 

Kaya oyma + erken yığma taş yapılar 

Yapı inşa tekniğinin giderek yeryüzü şekillerinden bağımsız olarak meydana gelmeye 

başladığı, insanoğlunun doğanın oluşturduğu biçimlerle sınırlı kalmayarak, ona müdahalelerin 

gelişmeye başladığı dönemdir. Yığma bölüm cephe ve estetik özellikleriyle bir konut biriminin 

cephe özelliklerini almaya başlamıştır. Kapı ve pencere boşlukları günümüzdeki formlarına 

benzer biçimdedir.Bu sınıfı, kaya oyma hacimlerle yatay bağlantılı veya düşeyde, kaya oyma 

üzerine inşa edilmeye başlayan yığma taş konut birimleri oluşturur. Yapı halen topografyanın 

bir parçası şeklindedir. Yapıların bir, iki veya üç duvarını topografya veya kaya 
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oluşturmaktadır. Yarı açık birçok “tolun19” da Aşağı Mahalle’de bu yapı toplulukları arasında 

bulunması dikkat çeker. Aşağı Mahalle’deki bu doğanın parçası şeklindeki yığma taş yapılar, 

yamaçlardaki kaya oyma yapılar ve tol olarak adlandırdığımız tonoz formundaki tekil yapıların 

iç içe ve ilişkiler halinde konumlanması, bu yapıların birbiri ardını takip eden yakın dönemlerde 

bir arada kullanılmış olabileceğinin bilgisini vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3. Kaya oyma+ erken yığma taş konut birimi (Şahin, 2014) 

 

Yığma yapıların ilçedeki erken örneklerini oluşturan bu yapılardan bir bölümü, tonoz 

örtülü ve dikdörtgene yakın planlı bir yığma hacim ve altındaki kaya oyma hacimden 

oluşmuştur. Bu biçimlenişin daha sonraları, zemin katları “tol” mekânı ile ilişkili bazı geç 

dönem ve yakın dönem konutlarındaki yarı açık mekan kullanımına kaynak oluşturduğu fikrine 

ulaşılır. Bununla birlikte, iki katlı yığma yapılarda zemin katın bir bölümünün yarı açık bir 

“örtme” mekanı olarak kullanılması geleneğini de yine geçmişteki bu biçimlenişin doğurmuş 

olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, erken dönem yapılarının temel oluşturduğu gözlenen 

diğer bir biçimleniş ise, kaya oyma hacimlerin girişlerini tanımlamak ve korumak için yapılan 

yarı açık ve tonoz örtülü mekanlardır. Aşağı Mahalle Manastır Vadisinde yoğun olarak görülen 

                                                 
19 Tol Aksaray yöresinde; yerleşim yeri, küçük yerleşim birimi anlamına gelecek biçim kullanılmaktadır. 

Aksaray’a bağlı Selecitol, Aratol köylerinin yerleşim yeri manasına gelen tol kelimesiyle birleşerek bu ismi aldığı 

düşünülür.  Geleneksel adıyla bu yörede tol olarak adlandırılan mekan ise, tek açıklıklı tonoz formundaki yığma 

hacimlerdir. Bunlar geleneksel evlerin servis mekanları olarak kullanılmıştır. 
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bu biçimlenişin, sonraki dönem yapılarındaki giriş eyvanı mekanına kaynak oluşturduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Erken yığma taş yapılar 

Erken yığma taş yapılar sınıflandırmasında ele alınan konutlar yoğun olarak Güzelyurt 

Aşağı Mahalle’de bulunan geleneksel konutlardır. Biçimleniş olarak doğadan kopuşun 

tamamen gerçekleşmeye başladığı, kaya oyma hacimlerin bulunmadığı tek katlı, yonu taşından 

yapılan gelişmemiş yığma yapılardır (Şekil 3.4). Bu biçimlenişte tek katlı yığma yapılar 

dikdörtgen veya kareye yakın formlarda, çoğunlukla tonoz örtü ile geçilen tek bir oda mekanı 

olarak inşa edilmiştir. Üzeri toprak ile örtülen bu hacimler genellikle büyük ebattaki kaba yonu 

taşlardan harçsız veya toprak harcı kullanılarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir.  Erken yığma 

taş yapılardan yakın döneme tarihlenenleri olsa da yapım tekniği ve mimari biçimleniş 

açısından bu sınıfta ele alınmıştır. Yığma yapıların bölgedeki en erken şekilleri olan, tek katlı 

kabaca yontulmuş taşlardan inşa edilen bu mekânların açık olan ön yüzlerinde genellikle bir 

kapı boşluğu ve küçük pencere boşluğu bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Erken yığma taş yapı (Şahin, 2014)  

3.2.2. Geçiş dönemi konut yapıları (Transition period housing structures) 

Bu tür yapılar sahip oldukları sütunlu (revaklı) yarı açık, girişi ve ön cepheyi vurgulayan 

mekânlarıyla özelleşerek ayrı bir sınıfta ele alınmıştır. Bazılarının doğuya yönlendirilmiş 

olduğu bu yapıların konut + ibadet mekanı olarak kullanıldığı kanısına varılmaktadır. Yarı açık 

revaklı dış sofa ve genellikle şehre hakim yüksek bir yerde konumlanmış olmaları bu yapıların 
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ortak özelliklerini oluşturmaktadır. Kentte çok az örneğinin kaldığı tespit edilen yapı tipinin alt 

sınıfları; revaklı dış sofalı zemin üzeri tip,  revaklı iç sofalı kaya oyma üzeri tip,  revaklı dış 

sofalı yüksek tip olarak belirlenmiştir. Tarihlendirmenin tam olarak yapılamadığı yapıların en 

erkenlerinin 17 ve gelişmişlerinin 18-19. yüzyıllara ait olabileceği düşünülmektedir. 

 

Revaklı dış sofalı zemin üzeri tip 

Zemin üzerine tek kat olarak konumlanmışlardır (Şekil 3.5). Bir kapalı ve bir yarı açık 

hacimleri bulunur. Günümüzde ilçede sadece iki örneği bulunmaktadır.  

Şekil 3.5. Revaklı dış sofalı zemin üzeri konut (Şahin, 2014) 

Revaklı iç sofalı kaya oyma üzeri tip 

Kaya oyma hacimlerin üzerine inşa edilmiş revaklı iç sofaya sahip yapı tipidir (Şekil 

3.6). İlçede bir adet bulunmaktadır. Envanter çalışmalarında da yer verilen bu örneğin mekansal 

açıdan diğer tiplerden oldukça farklı olduğuna rastlansa da benzerliğinden dolayı bu sınıfta ele 

alınmıştır. Yapının alt katında kaya oyma birimler bulunmaktadır. Bu birimler kaya merdivenle 

üstteki yaşama alanına ulaşmaktadır.  Yapıyla ilişkili kaya oyma alt birimlerin ibadet ve de 

servis mekanları olabileceği düşünülmektedir.  
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Şekil 3.6. Revaklı iç sofalı, kaya oyma üzeri konut (Şahin, 2014) 

 

Revaklı dış sofalı yüksek tip 

Yığma bir zemin kat üzerine inşa edildiğinden dolayı yüksek tip olarak adlandırılır. 

İlçedeki tek örneği halk arasında da akropol olarak adlandırılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7. Revaklı dış sofalı, yüksek tip konut birimi (Şahin, 2014) 

3.2.3. Geç dönem yapıları (1600-1900, Osmanlı Kültürü ve Barok etkisi altındaki yapılar) 

(Late period housing structures (structures under the influence of the Ottoman culture 

and theBaroque period, 1600–1900) 

 

Genellikle yığma taş tekniğinde iki katlı olarak inşa edilmiş birimlerdir. Alt katın kaya 

olduğu bazı örneklere de rastlanır. Önceki dönem yapım tekniklerinde kullanılan yonu taş ile 

birlikte düzgün kesme taşlar bu dönemde daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bölgenin genel 

karakterini oluşturan atkılı tonoz üzeri toprak dam olan üst örtü biçimi geç dönem yapılarında 

da kullanılmıştır. Ender rastlanan birkaç örnekte ahşap kirişlemeli örtüye de rastlanmıştır. Bu 

örneklerde, üst örtü büyük ölçüde yıkık veya tamamen yıkılmış durumdadır. Böylece tonoz örtü 

üzeri toprak damın dışında, ahşap kirişlemeli örtü sisteminin de geleneksel mimaride nadiren 

kullanıldığının fakat bu örtülerin çok azının günümüze ulaştığının fikrine varmaktayız.Geç 

dönem yer üstü konut birimlerinde gelişen estetik anlayışı ve kütlesel özellikler dikkat çeker. 
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Önceki dönem yapılarından daha zarif ve estetik kütlesel oluşumlara sahip bu yapılar, kapı ve 

pencere boşluklarıyla biçimsel olgunluğa ulaşan, motif ve işçiliklerle süslenen cephelere 

sahiptir. Cephe karakteri, cepheleri süslemeye başlayan, kat silmeleri, kapı ve pencere 

boşluğunu oluşturan kemerli formlar, bu boşlukları vurgulayan bezemeler, nefeslik pencereleri, 

bitkisel ve dairesel geometrik motiflerin kullanımı ile gelişmiştir. Bu özelliklerinde dolayı geç 

dönem yapılarının, Barok tarzı etkisi altındaki 1600-1900 yılları arasına tarihlendirilebileceği 

düşünülmektedir.Mekânsal oluşum da bu dönemde farklılaşarak gelişmiştir. Konut birimi tek 

odalı ve bazen de kaya oymalı birimlerin dışında artık; birden fazla odanın, geçiş mekânlarının, 

çoğunlukla bir avlunun ve servis birimlerinin bulunduğu, özel mülkiyeti tanımlayan ve 

sınırlayan yaşam alanıdır. Alt kat daha özensiz inşa edilmiş ahır veya depo görevindedir. 

Yatayda yer alan kaya oyma bazı hacimlerin sebebi ise, topografyanın sağladığı imkanların 

kullanılmak istenmesi olabileceği gibi, daha önceki dönem yapıları olan oyma birimlerin 

devamı şeklinde inşa edilen yığma yapılar da olabilmektedir. Geç dönem konut yapıları kendi 

içinde sofasız tip, aralıklı sofalı tip ve iç sofalı veya yatay gelişim gösteren tip olarak 

sınıflandırılmıştır.    

 

Sofasız tip 

Bu yapı sınıfındaki geç dönem konutları, genellikle alt kattı depo, ambar veya ahır 

olarak kullanılan bir yığma hacmin üzerine sofasız, bir veya iki oda mekanından oluşan bir 

kullanım katı ile yapılmıştır (Şekil 3.8). Alt kat ve üst kullanım katı birbirinden bağımsız çalışır. 

Topografyadan dolayı kullanım katına avlunun yanındaki bir merdivenden veya damın 

üzerinden ulaşılır.  Aşağı Mahalle’de yoğun görülen bu tipin, cephe süslemeleri ve biçimlenişi 

bu sınıfa ait karakteristik özellikleri oluşturur (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8. Geç dönem sofasız tip konut birimi plan örneği (Şahin, 2014) 

Aralıklı tip 

Bu sınıftaki yapılar kullanım katının biçimlenişi ile sofasız tipten ayrılır. Altta yine 

servis mekanına ait genellikle yığma veya kaya oyma bir hacim bulunurken üst kullanım 

katında iki oda ve bu odaları birbirine bağlayan, aralık olarak tanımlanan bir ara mekan 

mevcuttur (Şekil 3.9). Geç dönem aralıklı tip konut yapılarındaki bu aralık mekanı, henüz çok 

gelişmiş bir kullanım mekanı değil, sadece geçişi sağlayan bir mekan olarak karşımıza 

çıkmıştır. Alt kat ve üst kullanım katı genellikle birbirinden bağımsız olarak çalışır. 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil 3.9. Aralıklı geç dönem konut (Şahin, 2014) 

 

İç sofalı veya aralıklı yatay gelişim gösteren tip 

Alt katın genellikle yığma veya kaya hacimlerden oluştuğu geç dönem iç sofalı yatay 

gelişim gösteren tipte, kullanım katı bir sofa mekanı etrafında yer alan oda mekanlarından 

oluşmuştur. Bazı örneklerde odaların yatayda kaya oyma mekanlarla ilişkili olduğu örnekler de 

vardır. Bu tür yapıların bir dönem yapısı olan mevcut kaya oyma yapıların devamı şeklinde 

yapılarak gelişim gösterdiği düşünülebilmektedir (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10. Aralıklı yatay gelişim gösteren geç dönem konut birimi planı (Şahin, 2014)  

 

 

3.2.4. Yakın dönem konut yapıları (19. yüzyıl gelişmiş yapıları ve 20. yüzyıl ilk çeyreği 

yapıları) (Recent period housing structures (advancedstructures from the nineteenth 

century and structures from the first quarter of the twentieth century) 

 

Günümüze en yakın zaman diliminde yapılan geleneksel konut birimleri bu 

sınıflandırma ile incelenmiştir. Yapılan tarihsel incelemelerde bu sınıfta yer alan geleneksel 

konut yapıları genellikle 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarına tarihlendirilebilmektedir. 

Mekan oluşumları incelendiğinde bu sınıflandırmada yer alan yapıların plan tipolojisinin geç 

dönem konut yapılarının gelişmiş formları oldukları görülür. Yakın dönem geleneksel konut 

yapılarını, kütlesel olarak oldukça büyük, geniş hacimli mekanlardan oluşan, bazen iç sofadan 

ulaşılan gömme bir balkona sahip, genellikle sivri kemerlerle giriş eyvanlarının vurgulandığı, 

geç dönem yapılarına nazaran bezemelerin yoğun olarak uygulanmadığı, estetik kaygının yerini 

kütlesel kaygı ve devasallığın aldığı yapılar olarak tanımlayabiliriz.  

Yakın dönem geleneksel konut yapılarından bir kısmında ise, üst örtü daha farklı 

biçimlenmiştir. Atkılı tonoz örtü ile geçilen açıklıklar düz toprak dam yerine, dışarıdan birbiri 

ardına iki yöne kırılan bitişik üç beşik çatı formundan oluşan bir çatı sistemi ile kapatılarak 

Marsilya kiremidi kaplanmıştır. Gelveri yakın dönem geleneksel konut mimarisini; odalardan 

direkt geçişli sofasız tip, iç sofalı tip ve iç sofalı yatay gelişim gösteren tip olarak incelemek 

uygun olacaktır. 
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Odalardan direkt (doğrudan) geçişli sofasız tip 

Sofa gibi ortak bir mekan olmadan, odaların direkt birbiri ile bağlantılı olduğu plan 

tipini içeren kullanım katına sahip konut yapılarıdır (Şekil 3.11). Bu yapılarda genellikle bir 

avlu ile sokak bağlantısı sağlanmıştır. Odalar geç dönem yapılarına göre daha geniş ve birbiri 

ardına gelen bir biçimleniş göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.11. Odalarda direkt geçişli sofasız yakın dönem konut (Şahin, 2014) 

 

 

İç sofalı tip 

Sofanın iki yanında oda mekanlarının ortasında yer almasıyla oluşan kullanım katı 

mevcuttur (Şekil 3.12). Yakın dönem konut yapılarında sofa, oda mekanları gibi gelişmiş bir 

kullanım alanıdır. Bazı örneklerde ise, bu iç sofadan ulaşılan bir balkon yer alır. Bu yapılarda 

cephede genellikle simetri hakimdir.  
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Şekil 3.12. İç sofalı yakın dönem konut (Şahin, 2014) 

İç sofalı yatay gelişim gösteren tip  

Bu yakın dönem konutlarında plan tipi öncekilere göre farklılaşır. Bir iç sofa mekanı 

etrafında konumlanan oda mekanlarında oluşur (Şekil 3.13). Tek katlıları olabildiği gibi, alt katı 

yığma ve de kaya oyma hacimleri de barındıran yakın dönem iç sofalı yatayda gelişim gösteren 

yapı tiplerine rastlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13. İç sofalı yatay gelişim gösteren yakın dönem konut (Şahin, 2014) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kapadokya bölgesi Güzelyurt İlçesinde yapılan bu çalışma ile gelveri Geleneksel konut 

birimi en ilkel örneklerinden günümüze değin tanımlanarak tipolojik sınıflandırma ile 

açıklanmıştır. Gelveri Geleneksel konut birimine yönelik bu tanımlama fiziksel ve sosyal 

açıdan içerdiği tüm bağlamlarıyla birlikte yapılmıştır. Tarihsel veriler ve geleneksel gelveri 

konut biriminin ait olduğu toplumsal yapı araştırıldığında erken kaya oyma örneklerin dışındaki 

bu konut yapılarını genel olarak “Karamanlı Evleri” olarak tanımlamanın doğru olacağı 

sonucuna ulaşılmıştır.1924 Nüfus mübadelesinde Karamanlıların bölgeden zorunlu göçüyle 

başlayan sosyal dönüşüm, kentsel bir fiziksel dönüşümü de zamanla beraberinde getirmiştir. 

Gelveri geleneksel kent dokusu ve konut birimi bu dönüşümden önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Kullanıcı faktörünün ve yöreye ait kültürün bu sosyal dönüşümle tamamen değişmesi 

geleneksel konut biriminin korunma sorunsalını da doğurmuştur. Değişen sosyal yapı 

geleneksel kent dokusu üzerinde de yeni bir süreci başlatmıştır. Geleneksel konut birimi yeni 

kullanıcılarının kültürü, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çeşitli müdahale ve değişimlere 

maruz kalmıştır. Bu durum geleneksel Gelveri evlerinin özgün bir biçimde yaşatılarak geleceğe 

aktarılmasını tehdit etmektedir.  
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Yapılan bu çalışma ile Geleneksel gelveri konut biriminin özgün plan tipleri ve mimari 

özellikleri tanımlanmıştır. Bu tanımlama geleneksel konut birimlerinin özgün bir biçimde 

tanınma ve tanımlanmasını sağlayarak Güzelyurt ve Kapadokya Bölgesindeki koruma 

çalışmalarına kaynak oluşturacaktır. Bu çalışmada sosyal ve fiziksel bağlamlarıyla Güzelyurt 

özelinde ele alınan koruma olgusu yine ancak bu kapsamda, sosyal ve fiziksel dönüşümler 

dikkate alınarak hazırlanacak alana uygun işlevsel proje çalışmalarıyla başarıya ulaşabilecektir. 

Korumanın etkin olarak gerçekleştirilebilmesi tarihi yapı ve yapı gruplarının ancak çevreleriyle 

birlikte korunarak bütüncül bir bakış açısıyla işlevselleştirilmesi ve fiziksel değerlerin 

sosyokültürel kültürel bağlamdaki değerler ile birlikte tanımlanarak günümüzde de 

sürdürülmesine bağlıdır.  
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AKSARAY’IN KARAMANLILARI 

Emin SELAMOĞLU* 

Özet 

Karamanlılar, anadili Türkçe olan Rum Ortodoks Cemaati’ni anlatan genel bir deyimdir. 

Bu çalışmada idari yönden Konya Rum Ortodoks Metropoliti ’ne bağlı Aksaray Rum Ortodoks 

Cemaat ele alınmıştır. Bildirimizde Aksaray’da ki Karamanlı yerleşimleri, sosyal yaşamlarına 

dilleri ve günümüze de ulaşan sivil mimari örnekleri değerlendirilmiştir. 

1923 Mübadele Antlaşması ile Yunanistan’a zorunlu göçe tabii tutulan bu cemaatlerin 

yerleşimleri, Aksaray Merkez. Çeltek, Helvadere, Güzelyurt (Gelveri), Akyamaç (Genedala), 

Sivrihisar’dır. Aksaray’ın Çeltek Karyesi hariç diğer yerleşimlerde anadil Türkçedir. Çeltek 

Karyesi ise Niğde’nin Misli Kariyesi’nden (Konaklı) gelen cemaat tarafından kurulmuş olup 

Mislice diye anılan bir dil kullanmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Aksaray, Rum, Ortodoks, Karamanlılar, Çeltek, Helvadere, 

Akyamaç, Sivrihsar, Güzelyurt, Mislice. 

Abstract 

Karamanlılar is a general term which refers Greek Orthodox Community,  whose native 

language is Turkish. Inthisstudy, Aksaray Greek Orthodox Communty which was depended to 

Konya Greek Orthodox Community was resarched. In this notification, The Karamanlı 

sattlements in Aksaray social lives, native languages, and the axamples of civilar chite cturals 

wheare recached today was researched,Çeltek 

With the excahange of Popolatiıon in 1923 ( Mübadele ), the Greek people whowere sent 

to Greece, were placed Aksaray ( center),çeltek, Helvadere, Güzelyurt (Gelveri) Akyamaç 

(Genedala) Sivrihisar and their language was Turkish except the village of Çeltek, Çeltek 

villagei was built by the community who were people came from Niğde Misli village and they 

spoke a language which was named as Mislice. 

Keyworrds:  Aksaray, Greek, Orthodox Communty, Karamanlılar, Çeltek, Helvadere 

Sivrihsar, Güzelyurt Mislice 
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Giriş 

 Karamanlılar, anadili Türkçe olan Rum Ortodoks Cemaati’ni anlatan genel bir 

deyimdir. Bu çalışmada idari yönden Konya Rum Ortodoks Metropoliti ’ne bağlı Aksaray Rum 

Ortodoks Cemaati ele alınmıştır. Bildirimizde Aksaray’daki Karamanlı yerleşimleri, sosyal 

yaşamları ana dilleri ve günümüze de ulaşan sivil mimari örnekleri değerlendirilmiştir. İdarece 

Trabzon Metropoliti’ne bağlı olan 19 yy ilk yarısında madenlerde çalışmak için 

Gümüşhane’den aileleri ile birlikte gelip yerleşen Rum Ortodoks Toplulukları bu çalışmanın 

dışında tutularak bir sınırlılık oluşturulmuş olup bu konu daha sonra ayrı bir çalışma olarak 

değerlendirilecektir. 

1-Yerleşimler 

  1923 Mübadele Antlaşması ile Yunanistan’a zorunlu göçe tabii tutulan bu cemaatlerin 

yerleşimleri, Aksaray Merkez. Çeltek, Helvadere, Güzelyurt (Gelveri), Akyamaç (Genedala), 

Sivrihisar’dır. Aksaray’ın Çeltek karyesi hariç diğer yerleşimlerde Rum Ortodoks Cemaatlerin 

Anadili Türkçedir. Çeltek karyesi ise Niğde’nin Misli karyesinden (Konaklı) gelen cemaat 

tarafından kurulmuş olup Mislice diye anılan bir dil kullanmaktadır. 

1-1-Aksaray Merkez 

Anadolu Selçukluları’ndan gelen gelenek gereği uzun yüzyıllar boyunca Rum Ortodoks 

Cemaati Aksaray Merkez’e yerleşememiştir. 1831 tarihinde yapılan nüfus sayımında Gayri 

Müslimlerin köylerde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu durum 19 yy ortalarından itibaren değişmiş 

olduğu tespit edilmiştir. 19 yy. son çeyreğinde çevreden ve Aksaray Köyleri’nden gelen Rum 

Ortodoksların küçükte olsa bir cemaat oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Nitekim harap bir kilisenin aslına uygun şekilde onarılmasına 1907’de izin verilmiştir.1 

Adı Agios Kostantinos ve Eleni olan kilise 1952 yılına kadar ayaktadır ancak günümüzde 

varlığı tespit edilememektedir. 

Rum Ortodoks olan ikinci bir topluluk 1921 yılında Isparta’dan Aksaray’ a zorunlu göçe 

tabi olan 65 Aileden oluşan topluluktur. Bu topluluk Isparta’ya geri dönememiş Aksaray’dan 

                                                 
1Osmanlı Belgelerinde Aksaray Vilayeti, TC Aksaray Valiliği Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, s.138. 
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mübadeleye tabii olmuşlardır.2 Gerek merkezde var olanlar gerekse Isparta’dan gelenlerin 

anadili Türkçedir. 

1-2-Güzelyurt (Gelveri-Kalvara) 

Antik çağlarda Karvala ismini taşıyan yerleşim, Doğu Hıristiyanlığı’nın önemli 

isimlerinden Teolog Nenezili Grogor’ un doğduğu yerdir.3 

16. yüzyılın vergi kayıtlarına göre köyde hane sayısı 63, mükellef sayısı 93 dür, 

yaşayanların tamamı Rum Ortodoks, Hıristiyan’dır. Yerleşimden toplanan vergi 3456 akçe 

olup, Muhyiddin Çelebi’ ye vakfedilmiştir.41840 tarihli kayıtlar çevreden gelip yerleşenlerin 

etkisi ile yerleşim merkezinde Müslüman Cemaatinin de oluştuğunu göstermektedir. 

Yerleşimde dört mahalle olduğu, 199 hanede 568 Rum Ortodoks erkeğin yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Bu kayıtlarda Hacetoğlu, Kaçanoğlu, Kaplanoğlu, Budakoğlu, Südlüoğlu gibi 

Türkçe isimlerin çokluğu dikkat çeker. 67 hanede 195 Müslüman erkek yaşamaktadır.5 

19. yy Güzelyurt-Gelveri’nin bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldiği 

görülmekte. 1892’de Konya Valiliği’nin Dâhiliye Nezaretine çektiği telgrafta ‘’Gelveri Köyü’n 

de bir han ve dükkânlar bulunmakta ve bazı günlerde çevre köylerden de insanlar gelerek Pazar 

kurulmaktadır. Bu pazarda bal, yağ, peynir ve tartılabilen mallar ile zahire, koyun ve hayvanlar 

alınıp satılmakta kasap dükkânlarında hayvan kesimi yapılmaktadır. Gelveri-Güzelyurt 

1916’da belediye olmuş ilk belediye başkanı Pavlos Efendidir.6 

Yerleşimden çok sayıda kişinin İstanbul, Odesa, Tarsus, Adana gibi yerlere giderek 

başta Yağcılık olmak üzere çeşitli ticaretle uğraştıkları görülmektedir. Gerek yerleşimdeki canlı 

ticaret, gerekse dışarıdakilerin uğraşıları refah seviyesinin yükselmesini ve sermaye birikimini 

artırdığını göstermektedir. Nitekim bu dönem yerleşimde yapılan konutlar ve okul gibi kamu 

binalarının mimarisi bunu göstermektedir. Okul yapımı ve masrafları için değirmenlerin geliri 

                                                 
2Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.269. 

3Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.10. 

4Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.17. 

5Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.42-43. 

6Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.97. 
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bağışlanmaktadır. İstanbul da 1884’te kurulan Gelveri Yardımlaşma Derneğinin amacı 

tüzüğünde: Gelveri’de okul sayısını artırmak, okulların masraflarının karşılamak, fakir 

öğrencilere yardımda bulunmak şeklinde açıklanmaktadır.7 

Gelveri-Güzelyurt’a yaşayan Rum Ortodokslar 1924’te gerçekleşen mübadele ile 

Yunanistan’ da kurulan Neas Karvali Köyüne yerleşmiştir. Bu köyde kurulan Neas Karvali 

Kapadokya Araştırmaları Merkezi’nde çok sayıda Karamanlıca elyazması belge ve fotoğraf 

bulunmaktadır. 

1-3-Çeltek 

1894-96 tarihli Konya Vilayet Salnamesine göre Çeltek Köyünde 5 hane ve toplamda 

50 kişi yaşamaktadır. Bu köy Niğde’nin Misli- Misti (Şimdiki Konaklı Kasabası) Köyü’nden 

gelenlerce kurulmuştur. Kayıtlardan anlaşıldığı kadarı ile daha önce böyle bir yerleşim yoktur. 

Köyün halkı geldikleri Misli Köyü’ne has bir dil olan Mislice’yi konuşmaktadır. Bu dilin 

kökeni oldukça tartışmalıdır. Köyde günümüze ulaşmış bir kilise mevcuttur. 

1-4-Sivrihisar 

1894-96 tarihli Konya Vilayet Salnamesine göre 45 hanede 205 kişi yaşamaktadır. 

Kulaklı tepesinin eteklerine yerleşen köyde günümüze birisi Camii yapılan üç kilise ulaşmıştır. 

Mübadeleden önce köyün ahalisinin tamamı Rum Ortodokslardan oluşmakta olup Anadilleri 

Türkçedir. 

1-5-Helvadere 

1894-96 tarihli Konya Vilayet Salnamesine göre köyde 160 hanede 968 kişi 

yaşamaktadır. Günümüzde cami olan bir kilise ulaşmıştır.8 

1-6- Genedala- Akyamaç 

Günümüzde Güzelyurt’un Mahallesi konumunda bulunan köyde, 1843’ te 14 hane 

mevcut olup yaklaşık 120 kişi yaşamaktadır. 

                                                 
7Gelveri’den Nea Karvali’ye Tarihi Kesitler 1500- 1925, Kaplanis A Iosifidis- Orhan Özdil, 1. Baskı, Kavala 

Ağustos 2014, s.72. 

8 İbrahim Öztürk, Niğde Sancağı (İdari ve Demografik Yapı), Kömen Yayınları, 1. Baskı, Konya 2008, s.214.-

216. 
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SONUÇ 

Yukarıda yerleşim yerlerinin tarihsel süreçte nasıl bir seyirle değiştiğini anlattığımız 

Karamanlı Rum Ortodoksların şimdiki durumunu tespit etmeye çalıştık. Günümüzde artık bu 

topluluklara rastlanmamaktadır. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ANADOLU’DA SUÇ VE SUÇLULAR: 1912 

AKSARAY KAZASI ÖRNEĞİ 

Ercüment SARIAY 

Öz 

Bu çalışmada 1912 yılında Aksaray kazasında işlenen suçlar ve bu suçlara ilişkin bazı istatistiki 

bilgiler üzerinde durulmuştur. 1912 yılında Aksaray kazası Niğde sancağına, Niğde sancağı da 

Konya vilayetine bağlıdır. Bu nedenle bu kazada işlenen suçlarla ilgili veriler, Konya 

vilayetinin Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği yaklaşık sekiz yüz adet cinayet cetvelinin 

taranmasıyla elde edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde adli vakalar üzerine yapılan bazı 

araştırmalar üzerinde durulmuş, daha sonra Osmanlı Devleti’nde suç ve ceza olgusunun hukuki 

yönüne kısaca değinilmiş, Aksaray kazasındaki adli vakalar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Cinâyet Cetvelleri, Suç, Suçlular. 

CRIME AND CRIMINALS IN ANATOLIA IN THE PERIOD OF MESRUTIYET II: 

THE EXAMPLE OF AKSARAY IN 1912 

Abstract 

In this study the criminal  cases committed in Aksaray strict and some statistical information 

about the cases in 1912 are represented. In 1912, Aksaray district was innerland of the 

administrative distinct Niğde which was a part of Konya. So, this information has been acquired 

through the analysis of about 800 documents on murder sheets sent to the inferior ministry from 

Konya province. In the introduction part some, studies on judiciory cases are given and then 

some information about judiciory part of crime and punishment in the Ottoman Empire is 

discussed. The judiciory cases in Aksaray district are studied. 

Key Words: Aksaray, Murder Sheets, Crime, Criminals.  
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GİRİŞ 

Osmanlı tarihi hakkında hemen hemen her alanda birçok araştırma yapılmasına rağmen, 

suç ve suçlular konusunda yapılan araştırmaların çok az olduğu görülmektedir; ancak son 

yıllarda bu konuya ilginin arttığı ve bazı çalışmaların yapıldığı âşikârdır.1 Bu çalışmaların 

Osmanlı klâsik dönemine ait olanları ise ekseriyetle asayiş meseleleri esâs alınarak 

incelenmiştir. Asayiş başlığı altında; ölüm, darp, hırsızlık, eşkiyâlık, iskât-i cenin, isyânlar, 

cinâyet, sürgün ve buna benzer va‘kalar ele alınmıştır.2 Son dönem tarihçileri, 19. ve 20. yüzyıl 

üzerinde daha fazla eğilmeye başlamışlardır. Şüphesiz ki bu konudaki birinci elden kaynaklara 

erişimin kolaylaşması bu ilgiyi arttırmıştır. Klâsik dönem adlî va‘kalar ile suç ve suçlular ile 

ilgili arşiv kaynaklarının yakın dönem kaynaklarına nispeten daha az olduğu söylenebilir; 

ancak, kadı sicilleri, ahkâm defterleri, şikâyet defterleri, bab-ı asafi, divan-ı hümayun mühimme 

defterleri, Cevdet tasnifi, hattı hümayunlar bu konuda oldukça aydınlatıcı olabilir. 

Tanzimat ile birlikte ceza hukukunun yeniden yapılanması, yeni adlî kurumların ortaya 

çıkmasına vesîle olmuştur. Bu çerçevede; polis, zaptiye ve hapishane gibi kurumlar modernize 

edilmeye başlanmıştır. Bu düzenlemeler, arşiv kaynaklarının çeşitliliğini arttırmıştır. Böylece 

sosyal ve kurumsal tarih çalışmalarında özellikle de suç ve suçlular konusunda yeni kaynaklar 

ve yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

I. AKSARAY’IN TARİHİ 

                                                 
1 Levy, Noemi -Alexandre Tourmarkine, Osmanlı’da Asayiş, Suç ve Ceza:18. ve 20. Yüzyıllar, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2007. ; Ergut, Ferdan, Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal 

Denetimin Diyalektiği, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. ; Özbek, Nadir ,“Osmanlı İmparatorluğu’nda 

İç Güvenlik, Siyaset ve devlet, 1876-1909” Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 16, İstanbul, 2004, s.59-95. ; Köse, 

Osman (Editör), Osmanlı’dan Günümüze Eşkiyalık ve Terör, Etüt Yayınları, Samsun, 2009. ; Öztop, Fatih, “II. 

Meşrutiyet Döneminde Aydın Vilayetinde Sosyal Yapı ve Adli vaziyet (1908-1916)”, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya 

2014. vb. 
2 Akdağ, Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

2009. ; Mücteba İlgürel, “Celali İsyanları”, TDVİA,   İstanbul, 1993, 7, s.252-257. ; Barkey, Karen, Eşkiyalar ve 

Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, (Çev: Zeynep Altok), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999. ; 

Griswold, William J.,  Anadolu’da Büyük İsyan (1591-1611), (Çev: Ülkün Tansel), Kırmızı Yayınları, İstanbul 

2011.; Uluçay, Çağatay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkyalık ve Halk Hareketleri, Berksoy Basımevi, İstanbul 1955.; 

Sabri Yetkin, Ege’de Eşkiyalar, 3.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997. ; Kılıç, Orhan, “XVI. Yüzyılın 

İkinci Yarısında Osmanlı Devletin’de Kalpazanlık Faaliyetleri” Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara1999, 3, s.180-

187. ; Şimşek, Fatma, Haldun Eroğlu, Güven Dinç, “Osmanlı İmparatorluğun’da İskat-ı Cenin”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume 2/6 Winter 2009, s.593-609. ; 

Eroğlu, Özgür, “ 17. Yüzyılın Son Çeyreğinde Konya Şer’iyye Sicillerine Göre Konya’da İşlenen Adi Suçlar, 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, 

Ankara 2006.; Düzbakar, Ömer, “İslam-Osmanlı Ceza Hukuku’nda Hırsızlık Suçu: 16-18. Yüzyıllarda Bursa 

Şer’iyye Sicillerine Yansıyan Örnekler” TSA/Yıl: 12, S.2, Ağustos 2008, s.79-105. ; Menekşe, Ömer, “XVII ve 

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hırsızlık Suçu ve Cezası”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998. 
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Aksaray şehri, Melendiz dağlarından inerek Tuz Gölü’nün güneyindeki bataklık alanda 

kaybolan Melendiz Çayı’nın ovaya çıktığı yerde kurulmuştur. Antik devirde Garsaura adıyla 

tanınan şehrin milattan önce III. binyıla ait önemli Hitit merkezlerinden Kursaura ile aynı yer 

olduğu kabul edilmektedir. Kapadokya Kralı Archelaos tarafından yeniden kurulduktan sonra 

Archelais adını almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti idâresine girdikten sonra ise Sultan II. 

İzzeddin Kılıçarslan’ın (1155-1192) yaptırdığı saraya atfen Aksaray adını aldı. Bu sultanın 

askeri üs ve içtimâî müesseseler kurmasından dolayı Darüzzafer, Darülcihad ve Darürribat 

adlarıyla da anılmıştır. Anadolu Selçukluları devrinde bir kültür merkezi olan Konya ve Kayseri 

şehirlerinin birbirine bağlandığı ana yol üzerinde bulunan Aksaray, II. İzzeddin Kılıçarslan’ın 

yaptırdığı dinî, ticârî ve sosyal tesislerle yeniden kurulan şehir, Anadolu Selçuklularının 

çözülüşüyle Karamanoğulları’nın egemenliğine girdi. Bu dönemde Karamanoğulları, 

Osmanlılar ve Kadı Burhaneddin arasındaki siyâsî mücâdelelerden etkilenen şehir, Yıldırım 

Bayezid döneminde Osmanlı topraklarına (1397) katıldı. Yıldırım Bayezid 1402’de Ankara 

Savaşı’nda Timur’a yenilince tekrar Karamanoğulları hâkimiyetine giren Aksaray, Fatih Sultan 

Mehmed’in 1468’de bu beyliğe son vermesiyle kesin olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanmış 

oldu. Fatih, şehirde yaşayanların büyük bir kısmını İstanbul’a yerleştirdi. Bu nedenledir ki 

İstanbul’daki Aksaray semtinin temeli buraya dayanmaktadır. Şehir, Osmanlı döneminde 

yapılan 1501 tarihli tahrire göre 5000-5500 civârında Türk nüfusa sahipti3 XVII ve XVIII. 

yüzyıllarda bu durumunu koruyan Aksaray, XIX. yüzyılda önemini büyük ölçüde kaybetmiştir. 

Nitekim 1837’de nüfusu 3000-3500,  XIX. yüzyıl sonlarında ise ancak 4000 – 5000 dolaylarına 

gelebilmiştir. XVI. yüzyıla ait tahrirlerde yer alan şahısların nisbelerinden, daha çok yakın 

çevredeki merkezlerin ve aşiretlerin iskânına sahne olduğu anlaşılan Aksaray'ın 1501'de otuz 

altı, 1525'te otuz yedi, 1584'te kırk bir, XVII. yüzyılda ise otuz iki mahallesi vardı.4  Şehirdeki 

yerleşme önceleri kale içinde iken nüfusun artması sonucu diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu 

gibi zamanla kale dışına doğru yayılmıştır. 1501’de şehrin mahalleleri arasında yer alan Teşviş, 

Hacı Celâl ve Hacı Rükneddin'in sakinleri arasında mahalle kurucularının veya bunların 

çocuklarının yer alması, buraların söz konusu tarihte veya bu tarihten önce yaşayan nesiller 

tarafından kurulduğunu göstermektedir.5 Şehrin iktisâdî ve ticârî faaliyetinde bilhassa 

dokumacılık önemli bir yere sahipti. 1331'de Aksaray'a gelen ünlü seyyah İbn Battuta koyun 

yününden imâl edilen ve hiçbir yerde benzeri olmayan halıların; Şam, Mısır, Irak, Hint, Çin ve 

                                                 
3 İlhan Şahin, “Aksaray”, TDVİA., II, İstanbul 1989, s.191-192. 
4 Evliya Çelebi, Seyahatname, III. İstanbul 1314, s.192- 195. 
5Şahin, “Aksaray”, II,  s.191-192. 
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diğer Türk illerine kadar gönderildiğini belirtmektedir.6 Aksaray’da halıcılığa bağlı olarak kök 

boya da bol miktarda üretilmekteydi. XIX. yüzyılda güherçilenin yanında şehrin en önemli 

ticârî ürününü kök boya oluşturuyordu.  

Şehirdeki ticârî ve sınai hayatın gelişmesinde özellikle vakıfların önemli rol oynadığı 

yadsınamaz bir gerçektir. Aksaray’da; Karamanoğlu İbrahim Bey’in Konya’daki imaretinin 

vakfına ait kervansaray, değirmen, hamam ve pek çok dükkân bulunmaktaydı. Bu da şehrin 

ticârî ve iktisâdî canlılığa sahip olduğunu göstermekteydi. XVI. yüzyıl başlarında şehirde bir 

boyahane, bir bozahane, bir bezirhane ve en az doksan beş dükkân mevcuttu.7 Ayrıca şehirde 

ve civârında ekonomik faaliyetlerin ağırlığını tarım ürünleri, meyvecilik ve hayvancılık teşkil 

etmekteydi.  

Aksaray, Osmanlı idari teşkilatında Karaman eyaletine bağlı bir sancak idi. 1525 yılında 

merkezi Aksaray olan kazanın nahiyelerini Aksaray, Bekir, Eyübili ve Hasandağı teşkil 

ediyordu. 1584’te Koçhisar da nahiyeler arasında yer alıyordu.8 Sancaklık statüsünü XVII. ve 

XVIII. yüzyıllarda da korudu. Aksaray, konumu itibarıyla Kral Yolu ve İpek Yolu gibi önemli 

ticaret yolları üzerindeydi; ancak zamanla Osmanlının batıya yönelmesi, iç ve dış ticaret 

yollarının önemini kaybetmesi Aksaray’ın da ticari, ekonomik ve demografik durumunu 

olumsuz yönde etkiledi.  

XIX. yüzyılın sonlarına doğru yapılan idârî düzenleme ile Aksaray, Konya vilâyetine 

bağlı Niğde sancağının bir kazası haline geldi. Bu konumunu, 1912’de de korudu. XX. yüzyılın 

başlarında Aksaray’da, 59.010 Müslüman, 4551 Rum, 1758 Ermeni ve 333 Protestan 

yaşamaktaydı.9  

II. OSMANLI CEZA HUKUKUNA GÖRE SUÇ ÇEŞİTLERİ 

Osmanlı ceza hukuku, şer’î ve örfî ceza hukukunun bütününden oluşmaktadır. Şer’î 

ceza hukuku, fıkıh kitaplarındaki ukûbât bölümlerinde ifadesini bulurken, örfî ceza hukuku, 

İslâm hukukunun devlet başkanına tanıdığı ta’zîr suç ve cezalarını ortaya koyma yetkisinden 

doğmakta ve ceza kanunnâmelerinde belirmektedir. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere örfî 

ceza hukuku, şer’î hukuka zıt ve ona rağmen değildir. Şer’î hukuk ilkeleri zaman zaman ihlal 

                                                 
6 İbn Battuta, Seyahatname, (Çev. A. Sait Aykut), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, I, s.414-415. 
7Şahin, “Aksaray”, II, s.191-192.   
8 Şahin, “Aksaray”, II, s.191-192. 
9 Karpat, Kemal, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s.394. 
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edilmiş olsa da, Osmanlı ceza hukukunun İslâm hukukunu bertaraf ettiği veya ondan bağımsız 

bir hukuk oluşturduğu kesin olarak söylenemez.10  

İslam ceza hukukunda suç ve cezalar, had, kısas ve ta’zir olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Had cezaları Kur’anda belirlenmiş olan, zina, hırsızlık, yol kesme, sarhoşluk ve isyan suçlarını 

kapsamaktadır.11  

Kısas cezaları, kasıtlı olarak yaralama, öldürme gibi suçlara uygulanan cezadır. Terim 

anlamı, kişinin hakkı olarak yerine getirilmesi gereken cezadır. Amacı eşitliği sağlamaktır. Kişi 

haklarına ilişkin suçların cezası, kısas ve diyettir. Bu suçlara cinayet de denir. Yani insan canına 

yönelik suçlara dar manada cinayet denir. Geniş anlamda cinayet, mal ve nefse karşı işlenen 

suçlardır.12  

 Ta’zir suçu, Naslarla suç olarak belirtilmemiş ve yasama organının suç olarak belirleme 

yetkisi olan fiillerle, müeyyidesi belirlenmeden yasaklanan veya günah olduğu bildirilen fiillere 

ta’zir suçu, bu suça uygulanan cezaya da ta’zir cezası denir.13 İslam hukukunda belirli bazı 

suçların dışında detaylı olarak suç ve ceza düzenlemeleri yapılmamış, bu durum yasa 

koyucunun takdirine bırakılmıştır. 

Kuruluşundan Tanzimat’a kadar Osmanlı hukuk anlayışında gözle görülür bir değişiklik 

olmamıştır.  Özellikle Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Osmanlı Devleti birçok alanda 

olduğu gibi hukuk alanında da, iktisadi, siyasi ve sosyal değişime paralel bir yeniliğe 

yönelmiştir. Avrupa hukuk normlarından etkilenilerek, modern hukuk sistemine geçişin önü 

açılmıştır. Bu durum suç olgusu ve kamu düzeninin korunması konusunda yeni bir anlayış 

meydana getirmiştir. Yenilenen ceza kanunlarıyla suç ve ceza olgusu da yeniden ele alınmıştır. 

1840, 1851 ve 1858 yıllarında yapılan düzenlemeler, geleneksel ceza hukuku anlayışını 

değiştirerek, kısmen laik hükümler taşıyan ceza hukuku anlayışını ortaya koymuştur. 

Ceza hukukunun değişimi, mahkeme, polis, jandarma ve hapishane gibi kurumların da 

yeniden yapılanmasını sağlamıştır.  

III. CİNAYET CETVELLERİ 

İnsanın var olduğu her yerde bazı sorunların olması gayet doğaldır. İnsanlık tarihi kadar 

eski olan hukuk kavramı insana ait bu sorunları çeşitli kural ve yaptırımlarla çözmeye ve 

                                                 
10 Aydın, Mehmet Akif,  “Ceza”, TDVİA, İstanbul 1993, 7, s.478. ; Akman, Mehmet, Osmanlı Devleti’nde Ceza 

Yargılaması, Eren Yayınları, İstanbul 2004, s.139. ; İnalcık, Halil, “Adaletname”, TDVİA, İstanbul 1998, I, s.346-

347. ; Mumcu, Ahmet, Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl, 3. Baskı, Phoenix Yayınları, Ankara 2007, s.24.  
11Akman, Ceza Yargılaması, s.24. ; Akgündüz, Ahmet, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Dicle 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır 1986, s.804. ; Fendoğlu, Tahsin, Türk Hukuk Tarihi, Filiz 

Kitabevi, İstanbul 2000, s.451. 
12 Fendoğlu, Türk Hukuk Tarihi, s.459.  
13 Avcı, Mustafa, Osmanlı Ceza Hukuku: Genel Hükümler, 2.Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2014, s.21-23. 
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toplumsal hayatı en ideal biçimde sürdürmeyi amaçlamıştır. Bu kural ve yaptırımlar iki temel 

esasa dayanır. Bunlardan biri ilahi kaynaklı olup, din kurallarının hayatı tanzim ettiği bir sistemi 

öngörür. Diğeri ise insan kaynaklı olup, kuralları insanın koyduğu ve uyguladığı bir anlayıştır. 

Her iki anlayış da toplumsal düzeni korumayı ve suçları önlemeyi amaçlar. 

Sosyolojik bir kavram olan “suç”  olgusu, toplumdan topluma ve çağdan çağa farklı 

özellikler gösterir. Suçun yaptırımı olan “ceza” kavramı da aynı şekilde farklılıklar gösterir. 

Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlanan kanunlarda, suçlar ve cezalar belirtilir. 

Osmanlı devleti, suçları sınıflandırırken üç gruba ayırmıştır: cinayet, cünha ve kabahat. 

Bu tasnif, suçların türünden çok ceza süresi ve türüne göre yapılmıştır. Cezası idam, müebbet 

veya süreli kürek, kalebentlik, sürgün veya memuriyetten mahrumiyet, medeni kanundan 

düşürme olan suçlar “cinayet”tir.14 Her ne kadar cinayet kelimesi günümüzde gerek tarihi 

gerekse adli literatüre “adam öldürme” olarak yansımışsa da, Osmanlı hukukunda adam 

öldürme suçunun yanında, eşkiyalık, yol kesme, kundakçılık, kız kaçırma, tecavüz ve devlete 

karşı işlenen suçlar da “cinayet” suçu olarak adlandırılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen adli olaylar 1878 yılından itibaren düzenlenen 

cetvellerle takip edilmeye başlanmıştır. Her kazada ay sonu hazırlanan cetveller takip eden ayın 

ilk haftası liva merkezine gönderilirdi. Livalarda toplanan cetveller bir hafta zarfında vilayet 

merkezine iletilir ve oradan da bir hafta içinde Dahiliye Nezareti’ne ulaştırılırdı. Böylece 

hazırlanan vukuat cetvelleri bir ay sonunda merkeze ulaşırdı. Hükümet bu cetvellerin 

hazırlanması ve gönderilmesi işine büyük önem vermiş ve bu konuda ihmali olanların görevden 

almaya kadar ağır cezalara maruz kalacaklarını sık sık ilgililere duyurmuştur.15 Vukuat 

cetvellerinde (incelediğimiz belgelerde “cinayet cetvelleri”), olayın oluş tarihi, meydana 

geldiği mahal, suçun türü, suçu işleyenin kimliği, suça maruz kalanın yaşadığı yer ve ismi ile 

failin yakalanıp yakalanmadığı gibi bilgiler verilmekteydi.16 Aksaray kazasında, 1912’de 

düzenlenen cinayet cetvellerine bakıldığında, katl(adam öldürme), yaralama, kutta-i tarik(yol 

kesme), izale-i bikr(bekaret bozma), sirkat(hırsızlık), cebren fi’l-i şeni(tecavüz), emniyeti ihlal, 

silahlı tehdit gibi suçlar görülmektedir. Ancak farklı dönemlerde suçun çeşitliliğinde artış 

görülebilir. 

Savaşlar, mali bozukluklar, personel eksikliği gibi sebeplerden dolayı cinayet cetvelleri 

her zaman düzenli olarak tutulmamış, zaman zaman aksama ve gecikmeler yaşanmıştır. Bu 

                                                 
14 BOA, İ.DUİT 78/31. 
15 BOA, DH. EUM. EMN. 14/13 ;  BOA, DH. EUM. EMN. 13/13 ; BOA, DH. EUM. EMN. 96/6. 
16 BOA, DH. EUM. EMN. 16/12. 
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olumsuzluklara rağmen düzenlenen cetveller suç olgusu ve envanteri konusunda önemli veriler 

sağlamıştır. 

Osmanlı vilayetlerinde suç ve suçlular konusuna değinirken, bölgeler arasındaki 

ekonomik, demografik ve sosyal özelliklere de dikkat edilmelidir. Özellikle yerleşim biriminin 

nüfus yapısı, savaşlar, göçler, etnik çeşitlilik, ulaşım, ekonomik ve siyasi sıkıntılar gibi 

faktörler, suç dağılımını etkilemektedir. 

Adam öldürme, yaralama, hırsızlık, cünha gibi suçlar, bütün bölgelerde çoğunlukla 

görülen suç türleridir. Ancak vilayetlerdeki sosyo-ekonomik farklılıklar suç çeşitliliğini 

değiştirmektedir. 

IV. 1912 YILI CİNAYET CETVELLERİNE GÖRE AKSARAY KAZASINDA SUÇ VE 

SUÇLULAR     

1912 yılında, Aksaray, Konya vilayetine tabi Niğde sancağına bağlı birer kazadır. Bu 

sebeple bu kazalardaki adli vakalar incelenirken, Konya vilayeti “cinayet cetvelleri”nden 

yararlanılmıştır. Kazalarda hazırlanan cetveller, Niğde sancağına, oradan Konya vilayetine ve 

daha sonra da Dahiliye Nezareti’ne gönderilmiştir.17 Cinayet cetvellerinde; işlenen suçlar, 

köyler hatta mahallelerin isimleri verilerek, aktarılmıştır. Dikkatli bir şekilde hazırlanan 

cetvellerde, suç olgusunun, kim, ne, nerede, nasıl, kime sorularına cevap vermek biçiminde 

sunulduğu söylenebilir.18 Cinayet, kabahat ve cünha suçlarına ilişkin Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nin, Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet Şubesi, Takibat-ı Adliye Kalemi ve Muhaberat 

ve Tensikat Müdüriyeti gibi birimlerinde oldukça kapsamlı ve çok sayıda belge bulunmaktadır. 

Çalışmamızda Emniyet Şubesinde yer alan Konya Vilayetince gönderilen Emniyet Kalemi 

belgeleri gözden geçirilmiştir. Yaklaşık 800 adet belge taranarak, 1912 yılına ait Aksaray 

kazasına ilişkin, cinayet cetvellerinde yer alan cinayet suçları ayıklanmıştır. 

1912 yılında Aksaray kazasında 10 aylık dönemde toplam 27 adet cinayet suçu 

işlenmiştir.19 Şubat ayı cinayet cetvelinde ise herhangi bir cinayet suçuna rastlanmamıştır.20 Suç 

çeşitliliğine bakıldığında 5 adet katl(adam öldürme)21 6 adet cerh(yaralama) 22 2 adet kat‘ı 

                                                 
17 Örnek için bkz. BOA, DH. EUM. EMN.  17/2.   
18 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
19 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2 ; 16/12 ; 94/13 ; 99/45 ; 12/14 ; 13/13 ; 16/1 ; 96/6 ; 23/1 ; 23/4. 
20 BOA, DH. EUM. EMN. 23/4. 
21 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2 ; (BOA, DH. EUM. EMN. 23/1; (BOA, DH. EUM. EMN. 99/45. 
22 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14; (BOA, DH. EUM. EMN. 16/1 ; (BOA, DH. EUM. EMN. 94/13 ; (BOA, DH. 

EUM. EMN. 16/2. 
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tarik(yol kesme)23 10 adet cinsel nitelikli suç24 iki adet emniyeti ihlal25 1 adet sirkat(hırsızlık)26 

bir adet silahla tehdit27 gibi suçların işlendiği görülmektedir. Cinsel nitelikteki suçlar ilk sırada, 

yaralama suçu 2. sırada, katl suçu 3. sırada, emniyeti ihlal 4. sırada, sirkat ve silahla tehdit suçu 

ise 5. sırada yer almıştır. İlginç olan nokta oldukça yaygın olan hırsızlık suçunun sadece bir kez 

işlenmiş olmasıdır. 1912’de işlenen suçlara bakıldığında cinsel nitelikteki suçların başı çekmesi 

dikkat çekici bir husustur. Bu durumun eğitim ve ahlaki vaziyetin eksikliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir. En fazla suç Mart ayında meydana gelmiştir.28 Şubat ayında belgelere yansıyan 

herhangi bir cinayet suçu bulunmamaktadır.29 İncelediğimiz belgelerde 1912 Eylül ve Aralık 

aylarına ait suç cetvellerinin düzenlenmediği görülmektedir. Değerlendirmeler 10 aylık suç 

istatistik cetvellerine göre yapılmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında vakaların arttığı 

söylenebilir. Dikkat çeken bir husus da Aksaray kazasında dahili emniyeti ihlale yönelik küçük 

bir kalkışma hareketinin vuku bulmasıdır.30 Suçların büyük çoğunlukla karyelerde(köylerde) 

işlendiğine şahit oluyoruz. Osmanlı ceza hukukunda birçok suç türü olmasına rağmen, 

Aksaray’da bunlardan belli başlı yedisi görülmektedir. 

Tabiîki bu suçlar 1912 yılı verilerine dayanmaktadır. Farklı yılların, cinayet, ceraim-i 

umumiye ve vukuat-ı cinaiye cetvelleri incelenerek, Anadolu’nun farklı yerleşim 

birimleriyle karşılaştırılarak genel bazı istatistiki sonuçlar elde edilebilir. Çalışmamız şu an için 

mikro ölçekte bir vaka incelemesi olup bu konuda ileride daha geniş çapta bir çalışma yapmayı 

planlıyoruz. 

Yine de bu suç türlerinin Osmanlı taşrasında sıklıkla görülen suç türlerinden olduğu da 

bir gerçektir. Çok küçük çaptaki suçları birçoğu belgelere yansımamıştır. Aşağıdaki tablo ve 

grafik Aksaray kazasındaki suç dağılımını göstermektedir: 

 

 

 

 

Tablo-1: 1912 Yılı Aksaray Kazasındaki Suçların Dağılımı 

                                                 
23 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14; BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
24 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14; BOA, DH. EUM. EMN. 17/2; (BOA, DH. EUM. EMN. 12/14; BOA, DH. EUM. 

EMN. 13/13; (BOA, DH. EUM. EMN. 12/14; BOA, DH. EUM. EMN. 96/6; BOA, DH. EUM. EMN. 99/45. 
25 BOA, DH. EUM. EMN. 96/6.  
26 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
27 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
28 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
29 BOA, DH. EUM. EMN. 23/4. 
30 BOA, DH. EUM. EMN. 96/6. 
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Şekil-1: 1912 Yılı Aksaray Kazasındaki Suçların Dağılımını Gösterir Grafik 

 

 

 

 

 

Suç Türü Sayısı Yüzde 

Katl (Adam Öldürme) 5 18.51 

Sirkat (Hırsızlık) 1 3.70 

Cinsel Nitelikli 10 37.03 

Kati Tarik (Yol kesme) 2 7.40 

Silahla Tehdit 1 3.70 

Cerh (Yaralama) 6 22.22 

Emniyeti İhlal 2 7.40 

Toplam 27 100 
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1. Katl (Adam Öldürme)  

Osmanlı hukukunda katl suçları sınıflandırılırken öncelikle “kasıt” olup olmadığına 

dikkat edilmiştir. Cezaların ağırlığına da, suçlarda kastın olup olmadığına göre karar verilmiştir. 

Bu çerçevede öldürme suçları, çeşitli isimlerle sınıflandırılmıştır.31  

İncelediğimiz cinayet cetvellerinde katillerin suçu nasıl işledikleri ve ne gibi bir ceza 

aldıkları belirtilmemiştir. Dolayısıyla suç planlayarak ya da planlamayarak işlenmiş olabilir. 

Aksaray kazasında 1328 yılında 5 adet katl suçu işlenmiştir. Bu suçlara ilişkin belgelerde yer 

alan vakaları şöyle özetleyebiliriz; 

2 Mart 1328’de Demirci karyesinden Osman Ağa’nın oğlu Ali ve Ali Osman’ın oğlu 

Latif, Arif Çavuş oğlu Ali, aynı karyeden, Ahmet oğlu Ali’yi öldürmüşlerdir. Yapılan inceleme 

sonucunda cinayetin tabancayla işlendiği anlaşılmıştır. Olay bir düğün sırasında meydana 

gelmiştir. Olayın asıl faili belirlenerek diğerleri serbest bırakılmıştır.32  

12 Mart 1328’de Bölcek mahallesinde katl maksadıyla teşhiri silah vukuatı meydana 

gelmiştir. Bölcek mahallesinden Tekeli oğlu Veysi ve Mustafa Efendi mahdumu Hakkı, aynı 

mahalleden İshak oğlu Mehmet ve Şamlı mahallesinden Abdülkadir oğlu Kunduracı Rıza’ya 

öldürme amaçlı silah çekmişlerdir. Olayın asıl faili Veysi tutuklanmış, diğer failler serbest 

bırakılmıştır.33  

24 Mart’ta Sursofi karyesinden Ahmet Çavuş oğlu Arif ve Hacı Mustafa oğlu Halil 

İbrahim, aynı köyden Çavuş oğlu Molla Mehmet’in kırda yolunu keserek önce darp edip daha 

sonra da öldürmüşlerdir. Suçun failleri yakalanmıştır.34   

8 Haziran’da Aksaray’ın Künbet karyesinden Mehmet, aynı köyden Mehmet zevcesi 

Senem’i, evinde av tüfeğiyle öldürmüştür. Olayın faili 10 Haziran’da derdest edilmiştir.35 13 

Kanun-ı Sânî 1328’de Çavdarlı karyesinden Deli Mustafa oğlu Cemal mahdumu Mustafa faili 

meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Cinayetin boğmak suretiyle işlendiği anlaşılmıştır. Olayın 

faili ise bulunamamıştır.36 Yukarıda gördüğümüz gibi 1912’de Aksaray’da 5 adet katl suçu 

işlenmiştir. Suçların sebepleri ve faillerin aldığı cezalarla ilgili belgelerde herhangi bir bilgi 

                                                 
31 Planlayarak adam öldürme (taammüden katl) : Bu tip öldürmeler, bir kişiyi önceden planlayarak öldürmeyi ifade 

eder.   Kesin kasıt vardır. 

Planlamadan adam öldürme (Gayr-ı taammüden katl) : Bu tip öldürmeler, bir kişiyi önceden planlamadan 

öldürmeyi ifade etmesine karşın katil, öldürme amacını taşımaktadır. 

Alt ve üst soydan birisini öldürme: Katilin anne, baba, amca, dede vb. kişileri öldürmesidir. Üst soydan birinin 

öldürülmesi kasıt koşulu aranmaksızın idam cezasıyla cezalandırılmıştır. BOA, İ.DUİT 79/10. 
32 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
33 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
34 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
35 BOA, DH. EUM. EMN. 99/45. 
36 BOA, DH. EUM. EMN. 23/1. 
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verilmemiştir. Öldürme suçunun üçü tek ikisi ise iki fail tarafından işlenmiştir. Vakalardan biri 

mahallede diğerleri köylerde meydana gelmiştir. Öldürme eyleminin çoğunlukla ateşli 

silahlarla gerçekleştirildiği açık bir şekilde görülmektedir. En fazla katl vakası Mart ayında 

meydana gelmiştir.  

2. Cinsel Nitelikteki Suçlar 

İslam Hukukunda, rızaya dayalı cinsel ilişki veya tecavüzler zina kapsamında 

değerlendirilirken, Osmanlı hukukunda iki suç birbirinden farklı olarak ele alınmıştır. İslam 

hukuku, nesebin sağlamlığını sağlamak ve toplumsal düzeni korumak için yasaklarken,37 

Osmanlı Hukukunda şahsi özgürlüğe yapılan bir saldırı olarak ele alınmış ve cinayet suçu 

olarak tasnif edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde tecavüz mağdurun medeni durumuna göre çeşitli isimlerle ifade 

edilmiştir. Bu hususta en genel tanım ırza geçmek anlamındaki “hetk-i ırz” kelimesi olsa da 

cinayet cetvellerinde yaygın olarak, “fi’l-i şeni”, “cebren fi’l-i şeni” terimleri kullanılmıştır. 

Fi’l-i şeni kelime anlamı olarak “ayıp, kötü, utanılacak işler” anlamına gelmekte ve “zina” 

suçunu da kapsamaktadır. Ancak olayın cebren, yani zorla gerçekleşmesi durumunda tecavüzü 

ifade etmektedir.38 Eğer tecavüze uğrayan genç bir kız ise bu durum da “izale-i bikr”, kız 

kaldırmak ya da “cebren izale-i bikr” kavramları kullanılır. Tecavüz mağdurun erkek olması 

durumunda ise “cebren fi’l-i şeni livata” terimi kullanılır. 

İncelediğimiz cinayet cetvellerinde, tecavüz suçunun izale-i bikr, cebren izale-i bikr, 

fi’l-i şeni livata ve fi’l-i şeni olarak adlandırıldıkları görülmektedir.1912 yılına ait cinayet 

cetvellerinde Aksaray’da 7 adet cebren fi’l-i şeni, 3 adet fi’l-i livata suçlarının işlendiği 

görülmektedir.39 29 Mart 1328’de Sultanhanı karyesinden Hacı Ali oğlu Mustafa aynı köyden 

Sülün oğlu Mehmet Ali’ye cebren fi’l-i livatada bulunmuştur. Şikayet üzerine olayın faili 

yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir.40 6 Haziran’da Kargın karyesinden Ahmet oğlu 

Mustafa, Hasan oğlu Ahmet ve Mehmet oğlu Tahsin, Yusuf oğlu Seyyid, aynı köyden Hüseyin 

oğlu Yusuf kerimesi Ayşe’yi yolda yürürken yakalayıp dağa kaldırmışlar ve cebren tecavüz 

etmişlerdir.41  

                                                 
37 Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, s.163. ; Konan, Belkız, “Osmanlı hukukunda Tecavüz Suçu”, 

OTAM, S.29, Ankara 2011, s.151. ; Dülger, İbrahim, “Irza Geçme Suçunun Tarihsel Gelişimi”, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.6, Konya 2000, s.87. 
38 Konan, “Osmanlı hukukunda Tecavüz Suçu”,  s.154. 
39 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14 ; (BOA, DH. EUM. EMN. 13/3 ; BOA, DH. EUM. EMN. 17/2 ; BOA, DH. 

EUM. EMN. 96/6 ; BOA, DH. EUM. EMN. 99/45. 
40 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
41 BOA, DH. EUM. EMN. 99/45.   
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14 Haziran’da Sebil mahallesinden Berber Emin oğlu Tahir, aynı mahalleden Kurt 

Mustafa Usta zevcesi Sultan’ın hanesine girerek kadına zorla tecavüz etmiştir. Fail 15 

Haziran’da yakalanarak tevkif edilmiştir.42  

4 Temmuz’da Aksaray’ın Çerçili? karyesinden Ali oğlu Mustafa, aynı köyden on 

yaşındaki Memiş oğlu Şinasi’ye cebren fi’l-i livatada bulunmuştur. Fail aynı gün yakalanarak 

tevkif edilmiştir.43 5 Ağustos’ta Saratlı karyesinden Bayad oğlu Hasan, aynı köyden Hasan 

Baba oğlu Ali’nin zevcesini hanesinden kaldırarak icrai fi’l-i şenide bulunmuştur. Fail 23 

Ağustos’ta yakalanmıştır.44  

7 Ağustos’ta Suluhan Höyük karyesinden Ali oğlu Hamid ve Ahmet Çavuş oğlu 

Mehmet, aynı köyden Ali oğlu Hasan zevcesi Gülendar’a evinde cebren tecavüz etmişlerdir. 

Failler 20 Ağustos’ta derdest edilmişlerdir.45  

8 Ağustos’ta Hacib karyesinden Deli Balta oğlu Mustafa ve Köçek oğlu Hasan ve 

Niğde’nin Nenezi köyünden Haluk, aynı köyden Mehmet oğlu Ahmet kerimesi Kezban’ı 

kaçırarak izale-i bikr yani bekaretini bozmuşlardır. Failler firar ettiklerinden 

yakalanamamıştır.46 Yine aynı gün Eşmekaya karyesinden Çoruk oğlu İsmail ve Osman oğlu 

İsmet, yedi yaşındaki İbrahim ve beş yaşındaki Mehmet’e fi’l-i livata bulundukları anlaşılmış, 

faillerden biri 12 Ağustos’ta derdest edilmiş, diğeri ise firar etmiştir.47  

18  Ağustos’ta Ginetol (?) karyesinden Hatip oğlu Molla Mustafa ve Molla Mehmet ve 

refikaları, aynı köyden İsru(?) Zevcesi Antasin’e tecavüz teşebbüsünde bulunmuşlardır. Failler 

önce tutuklanmış daha sonra adliyede yapılan soruşturma neticesinde serbest bırakılmışlardır.48  

12 Teşrinisani 1328’de Aksaray’ın Kal’a(?) karyesinden Bekir oğlu Hasib, Aksaray’ın 

Karakuyu köyünden İbrahim oğlu asker İsmail’in zevcesi Meryem’e fi’l-i şeniye kalkışmış, 

vaka teşebbüsten öteye geçmediği için fail 16 Temmuz’da serbest bırakılmıştır.49  

1912’de Aksaray’da 10 adet cinsel nitelikte suç işlendiği tespit edilmiştir. Suçların 

büyük bölümü Ağustos ayında işlenmiştir. Bunun nedeni hasat zamanının olmasıdır. Çünkü bu 

dönemde erkeklerin çoğu tarlada çalışmakta kadınlar ise evde yalnız kalmaktadır. Dolayısıyla 

kadınlar daha savunmasız bir halde bulunmaktadırlar. Vakalar çoğunlukla köylerde meydana 

                                                 
42 BOA, DH. EUM. EMN. 99/45. 
43 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
44 BOA, DH. EUM. EMN. 13/3.  
45 BOA, DH. EUM. EMN. 13/3. 
46 BOA, DH. EUM. EMN. 13/3. 
47 BOA, DH. EUM. EMN. 13/3. 
48 BOA, DH. EUM. EMN. 13/3. 
49 BOA, DH. EUM. EMN. 96/6. 
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gelmiştir. Suçlardan birisi tek faille, diğerleri ise birden fazla faille işlenmiştir. Cinsel suçların 

çoğunlukla yaz aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. Suç faillerinin büyük ölçüde 

yakalandıkları belirlenmiştir. Vakaların sebepleri konusunda kayıtlarda yeterli bilgi mevcut 

değildir. 

3. Darp ve Yaralama 

Darp ve yaralama, Osmanlı Hukukunda fâilin, mağdurun vücudunda neden olduğu 

yaranın büyüklüğüne göre cinayet, cünha ve kabahat olarak belirlenmiştir. Bir uzvun 

kopmasına ya da kullanılamamasına neden olan veya kişiyi sakat bırakan önceden planlanmış 

veya öldürme amacıyla saldırıp hafifte olsa bir yaralanmaya sebep olan kişiler cinayet suçlusu 

olarak yargılanmışlardır. Buna karşın hafif yaralanmalar, istemsiz gerçekleştirilen fiiller veya 

basit darplar, mağdurun vücudunda oluşan cerahatin büyüklüğüne göre kabahat veya cünha 

sınıfına dâhil edilmiştir.50 1912’de Aksaray’da kayıtlara yansıyan 6 adet darp ve yaralama suçu 

meydana gelmiştir. Şimdi bu suçlara değinebiliriz. 

22 Nisan 1328’de Aksaray’ın Gelegüle karyesinden Hanlı oğlu Mehmet Ali, aynı 

köyden Kubuz oğlu Halil ve biraderi İbrahim ve Demirciköy muhtarı Mustafa oğlu Ahmet’i 

Taşkesdi mevkiinde çift sürerken önlerini keserek darp edip paralarını almak istemiş ve daha 

sonra da firar etmiştir. Durum adli makamlara bildirilmiştir.51  

26 Mayıs’ta Borucu karyesinden Çopur Ali oğlu Halil, aynı köyden Bekir oğlu İsmail’in 

karısını kaçırmak istemiştir. Bunun üzerine İsmail olayı dava etmek istemiştir. Kazaya giderken 

Halil İsmail’in ve karısının önlerine geçerek İsmail’i yaralamış, karısını da cebren kaçırmıştır. 

Fakat takip sonucunda fail kısa sürede yakalanmıştır.52  

4 Temmuz’da Aşağı Kabakulak karyesinden Kör Ali oğlu Osman Çavuş, aynı İbrahim 

oğlu Ali ve karısı Hava’yı öldürmek kastıyla yaralamıştır.  Olaydan sonra Hava vefat etmiştir. 

Ancak doktor raporuna göre ölüme bu yaralamanın sebep olmadığı anlaşılmıştır. Osman Çavuş 

ise firar etmiştir.53  

18 Temmuz’da Karaviran karyesinden Cülaz oğlu Ali, aynı köyden Raziye’yi zorla 

nikâhına almak istemiştir. Ali’nin saldırısıyla Raziye yaralanmış ve ölmüştür. Fail aynı gün 

derdest edilmiş ve adli makamlara teslim edilmiştir.54  

                                                 
50 Öztop, “Aydın Vilayetinde Sosyal Yapı ve Adli Vaziyet”, s.141. 
51 BOA, DH. EUM. EMN. 16/12. 
52 BOA, DH. EUM. EMN. 94/13. 
53 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
54 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14.  
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25 Temmuz’da Aksaray’ın İsmail Ağa Tol’undan Cemal’in oğlu Cafer? Aksaray’ın 

Taşpazar mahallesinden Karacapamuk oğlu Mehmet’i yaralamıştır. Fail 26 Temmuz’da 

yaralamaya sebebiyet vermekten derdest edilerek tutuklanmıştır.55  

9 Teşrinievvel 1328’de Aksaray’ın Hamidiye mahallesinden Acem Tahir oğlu Mahmut, 

Konya’nın Gazi Alemşah mahallesinden Arabacı Tiritli oğlu Yuvas’ın Hamam Boğazı 

mevkiinde önüne geçerek para istemiş, Yuvas buna direnince O’nu kolundan yaralamış ve 

kaçmıştır. Durum adli makamlara bildirilmiştir.56 Darp ve yaralama vakarlına baktığımızda 

mahalli olarak 2’sinin Aksaray’ın mahallelerinde diğerlerinin ise köylerde meydana geldiğini 

görmekteyiz. Vakalardan 2’si ölümle diğerleri çeşitli yaralanmalarla neticelenmiştir. 

Yaralanmaların büyüklüğü konusunda belgelerde yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Darp ve 

yaralama olaylarının büyük ölçüde köylerde yaşanması olaylara karışanların mesleklerinin 

tarım işçisi veya zirai işlerle meşgul olduklarını hatıra getirmektedir. Suçların büyük genellikle 

para elde etmek amacıyla işlendiği görülmektedir. Temmuz ayında diğer aylara nazaran daha 

fazla suç meydana gelmiştir. Suçların büyük çoğunluğu tek faille işlenmiştir. 

4. Çeşitli Vakalar 

İncelediğimiz suç cetvellerinde 2 adet kat’ı tarik, 2 adet emniyeti ihlal, 1 adet sirkat, 1 

adet de silahla tehdit suçunun işlendiği görülmektedir.57 Suç çeşitliliğinin azlığından dolayı bu 

suçlarla ilgili ayrı ayrı başlıklar açmadık. Cetvellerde yer alan vakaları belirtmekle yetindik. 

21 Mart 1328’de Aksaray’ın Turasan karyesinden Hüseyin oğlu Ali ve biraderi Osman 

Ali Sıvacı oğlu Mehmet ve biraderi Nebi Arapsun Kostasin karyesinden Yusuf oğlu İsmail 

Aksaray’da zahirasini satıp köyüne dönmekte iken, Turasan civarında bu kişiler tarafından yolu 

kesilerek hem yaralanmış hem de malları gasp edilmiştir. İsmail durumdan şikâyetçi olmuştur. 

Faillerden Nebi firar etmiş, diğerleri ise tevkif edilmiştir.58  

16 Temmuz’da Aksaray’ın Ceceli karyesinden Recep oğlu Mehmet ve refikası Kırşehir 

Kaman civarında yolcuların yolunu kesip kıymetli eşyalarını gasp ederek şakilik yapıyorlardı. 

Halkın şikâyeti üzerine şakiler tevkif edilerek liva cinayet hapishanesine nakledilmişlerdir.59 

Aksaray’da 15 Teşrinisani 1328’de ilginç bir olay yaşanmıştır. Küçük Bölcek mahallesinden 

Hatib Hacı Mustafa Efendi mahdumu İsmail Efendi ve Koçhisar’ın Samanlı karyesinden Hasan 

oğlu Çapan, devlet aleyhinde emniyeti dâhiliye kötü sözlerle ihlal etmek suçundan 

                                                 
55 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
56 BOA, DH. EUM. EMN. 16/1. 
57 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. ; BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. ; BOA, DH. EUM. EMN. 96/6. 
58 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
59 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
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kaymakamlık ifâde vermeye çağrılmışlardır. Aynı ayın 24’ünde Koçhisar’ın Samanlı köyünden 

Hasan oğlu Çapan emniyeti ihlal suçundan tutuklanmıştır. Diğer fail ise serbest bırakılmıştır.60  

7 Temmuz’da Çorumlu Mustafa ve Konyalı Çakır oğlu Mehmet ve Artuk oğlu Ahmet 

ve Sofular mahallesinden berber Ahmet usta arasında bir hırsızlık münakaşası olmuştur. Ancak 

fâillerin ifâdeleri alınarak serbest bırakılmışlardır.61  

29 Mart’ta Kırgıl karyesinden Ali oğlu Halid ve Sülün Mahmud oğlu Ömer ve Hacı 

Feyzi oğlu Hakkı ve otuz üç nefer refikası, kendilerini cinayet suçundan dolayı tutuklamaya 

çalışan jandarma çavuşlarından İbrahim çavuş kumandasındaki yedi nefer süvariye karşı 

gelmişlerdir. Jandarma bunları ablukaya almasına rağmen kaçmayı başarmışlardır. Ancak daha 

sonra olayın büyüklüğü anlaşılarak takviye kuvvet gönderilmiştir. Askeri mülazim-i evvel 

Gâlib Efendi komutasındaki birlikler olaya müdahale ederek, failler yakalanarak adliyeye 

teslim edilmişlerdir.62   

Bu bölümde kısaca diğer suç türleri üzerinde durduk. İncelenen belgelerde kat’ı tarik, 

sirkat, silahla tehdit, genel emniyeti ihlal gibi suç türlerine rastlanmıştır. Emniyeti ihlal suçunun 

sebepleri hakkında açıklayıcı bir bilgi yoktur. Sirkat suçu sadece teşebbüste kalmıştır. Kat’ı 

tarik suçlarının küçük çaplı girişimler olduğu anlaşılmıştır. Suçların tamamı birden fazla faille 

işlenmiştir. Suçluların bir kısmı Aksaray dışındandır. Suçların nedenleri genel olarak 

ekonomiktir. Hırsızlık suçu yaygın olarak işlenen bir suç türü olmasına rağmen kayıtlara 

yansıyan bir adet hırsızlık suçunun görülmesi oldukça ilginçtir. Yine vakaların Temmuz ayında 

çoğaldığı söylenebilir.  

Sonuç 

1912 yılında Konya vilâyetinin Niğde sancağına bağlı olan Aksaray kazasında cinayet 

cetvellerine yansıyan çeşitli suç türleri görülmüştür. Bu suç türlerinin belli başlıları, cinsel 

nitelikli, katl, darp ve yaralama, emniyeti ihlal, yol kesme, hırsızlık, tecavüz suçlarıdır. Cinsel 

nitelikli suçlar en çok işlenen suçlardır. Suç cetvellerinde suçların işleniş nedenleri hakkında 

çok az bilgi verilmiştir. Ancak ipuçlarından yararlanarak bu suçların ekonomik kaygılardan 

kaynaklandığı söylenebilir. Suçların büyük çoğunluğu köylerde ve kırsalda meydana gelmiştir. 

Suçu işleyenlerin büyük kısmının tarım sektöründe çalışanlar olduğu görülmektedir. 

Eğitimsizlik, ekonomik zayıflık ve ahlaki zafiyetin suçların çeşitliliğini arttırdığı söylemek 

                                                 
60 BOA, DH. EUM. EMN. 96/6. 
61 BOA, DH. EUM. EMN. 12/14. 
62 BOA, DH. EUM. EMN. 17/2. 
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mümkündür.  İşlenen suçların failleri büyük ölçüde yakalanmışlardır. 1912’de bu kazada gayri 

müslimler de yaşamasına rağmen onlarla ilgili bir suça sadece bir olayda rastlanmıştır. Genel 

emniyeti ihlale yönelik bir suçun yer alması da oldukça ilginç bir durumdur. 

Cinayet cetvelleri suç ve suçlularla ilgili genel istatistiki veriler sunmaktadır. Aksaray’la 

ilgili olarak incelediğimiz cetveller de bu yönde bilgiler vermektedir. Ancak bu bilgilere 

dayanılarak genellemelerde bulunmak doğru değildir. Çalışmamız küçük ölçekli verilere 

dayanılarak hazırlanmıştır. Farklı yıllara ve farklı bölgelere ait suç cetvelleri incelenerek daha 

kapsayıcı bilgiler elde edilebilir.  Fakat incelediğimiz belgeler de bize ileriki çalışmalarımızda 

yol gösterici değerli bilgiler vermiştir.  
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EK 1: AKSARAY KAZASINA AİT CİNAYET CETVELİ ÖRNEĞİ (DH. EUM. EMN 16/1).

 

EK 2: AKSARAY KAZASIN’DA 1328 YILI ŞUBAT AYINDA VUKUAT OLMADIĞINA DAİR 

CİNAYET CETVELİ ÖRNEĞİ (DH. EUM. EMN 23/4) 
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2000-2015 YILLARI ARASINDA AKSARAY İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

ÇALIŞMALAR 

Erkan DİKİCİ1 

Özet 

Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin önemli parçalarından birisi lisansüstü 

çalışmalardır. Üniversitelere bağlı enstitülerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bu süreçte 

tez hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan 

tezler, entelektüel bilgi birikimini geliştirmek isteyen araştırmacıların, özgün olmak ve bilimsel 

bir iddia ileri sürebilmek gibi özellikler edinmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan lisansüstü 

çalışmalar, çalışma konularına göre, üniversitelerin bünyesindeki enstitüler ve anabilim 

(anasanat)/bilim (sanat) dallarına göre tasnif edilmektedir. Lisansüstü tezler, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yazarların iznine bağlı olarak erişime sunulmaktadır. 

Yüksek lisans ve doktora tezleri konu bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Yapılan 

tezlerin içerisinde Türkiye'nin 81 ilini konu edinen lisansüstü çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 

bağlamdan hareketle çalışmada, 2000-2015 yılları arasında, Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan 

Aksaray üzerine yapılmış ve YÖK'ün internet sitesinde erişime sunulmuş lisansüstü çalışmalara 

yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, Aksaray üzerine 2000-2015 yılları arasında yapılmış yüksek 

lisans ve doktora tezlerinin istatistiki bilgilerini sunmaktır. Böylece, Aksaray ile ilgili 2000-

2015 yılları arasında yapılmış lisansüstü çalışmaların üniversite, enstitü, anabilim (sanat) dalı 

türünde tasnifine yer verilecektir. Ayrıca yapılan çalışmaların bilgileri çalışmanın sonuç 

kısmında paylaşılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aksaray, Yüksek Lisans, Doktora, Enstitü, Anabilim Dalı. 

 

THE GRADUATE STUDIES ABOUT AKSARAY BETWEEN 2000-2015 

Abstract 

The graduate study is one of the important parts of higher education system in Turkey. Graduate 

students studying in institutes affiliated with the university has an obligation to prepare a thesis 

in this process. Prepared master's and doctoral level theses, seeking to improve the intellectual 

                                                 
1 Araştırma Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Gümüşhane. 

dikicierkan@gmail.com 
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knowledge of researchers, to be original and would place a scientific claim has such features as 

advanced. According to the study carried out postgraduate studies universities within the 

institutes and departments (design)/Science (art) are classified according to the branches. 

Graduate thesis depending on the permission of the authors by the Council of Higher Education. 

There is the thesis of graduate studies that cover 81 provinces in Turkey. Starting from this 

context the study , between the years 2000-2015 , Aksaray, which is one of Turkey's 81 

provinces of province and has been made on where to access postgraduate studies presented on 

the website of CoHE. The purpose of the study, conducted in the years 2000-2015 on Aksaray 

master's and doctoral thesis is to provide the statistical information. Thus, the year of 

postgraduate studies conducted in 2000-2015 on Aksaray, universities, institutes, departments 

of the moment will be included in the classification of types of information and studies . 

Key Words: Aksaray, Graduate, Doktorate, Institute, Department. 

1. GİRİŞ 

 Yükseköğretim, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden ve bu ihtiyaçların 

karşılanması adına bilimsel çalışmaların gerçekleştiği kurumlardır. İnsanların ve toplumun 

ihtiyaçlarını temin etmekle birlikte, ülke sorunlarının çözüme kavuşturulması gibi bir misyona 

sahip olduğu söylenebilir. Ortaöğretim sonrasındaki bir aşama olarak yükseköğretim, insanların 

bilgi, ve becerileri doğrultusunda yönelecekleri alanlardan yetişmeleri ve meslek sahip olmaları 

adına önemli bir fonksiyona sahiptir. Böyle bir amacın gerçekleştirilmesi adına oluşturulan 

yükseköğretim programlarından mezun olanlar, meslek sahibi olarak yaşamlarını 

sürdürmektedir. Yükseköğretimin söz konusu işlevlerini yerine getirmesinde rol oynayan 

programlardan birisi de lisansüstü eğitim aşaması olmuştur. 

 Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin önemli parçalarından birisi lisansüstü 

çalışmalardır. Üniversitelere bağlı enstitülerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin bu süreçte 

tez hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan 

tezler, entelektüel bilgi birikimini geliştirmek isteyen araştırmacıların, özgün olmak ve bilimsel 

bir iddia ileri sürebilmek gibi özellikler edinmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan lisansüstü 

çalışmalar, çalışma konularına göre, üniversitelerin bünyesindeki enstitüler ve anabilim 

(anasanat)/bilim (sanat) dallarına göre tasnif edilmektedir. 

 Lisansüstü eğitim bilim insanı yetiştirme ve ulusal bilim politikasının yürütülmesindeki 

en önemli etmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bilgiyi üreten, kullanan, eleştiren ve 
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üreten bir düşünce tarzıyla problem çözebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek gibi bir 

takım temel amaçları bulunmaktadır. Bu nedenle lisansüstü eğitimin planlaması ve etkin şekilde 

yürütülmesi, o ülkenin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkilidir.2 

 Eğitim, toplumların gelişip ilerlemesinde önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. 

Eğitim aracılığı ile öğrenme kapasitesi yüksek olan bireylerin, toplum hayatına uyum 

sağlayabilen, toplumun gelişmesi için çalışan, yaratıcı, üretici yönü ağırlıkta olan bireyler 

haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde eğitim, örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye 

ayrılmıştır. Örgün eğitim sistemi, okul öncesi öğretim, ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim 

kurumları tarafından oluşturulmuş bir sistemdir. Yaygın eğitim sistemi ise, örgün eğitim 

sistemine hiç girmemiş, örgün eğitim sistemi kademelerinin herhangi birinde bulunan veya bu 

kademelerden ayrılmış olan bireylere ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda yapılan eğitim hizmetleri 

olarak kabul edilmektedir.3 Çalışmamızın konusu olan yüksek öğretim de, örgün eğitim 

içerisinde yer almaktadır. 

 Lisansüstü eğitimde amaç, lisans eğitimi sonrasında bireye daha kapsamlı bilimsel 

araştırmalar yapma, karmaşık sorunları çözebilme, mesleki alanlarda uzmanlaşma, bilgi 

üretebilme ve sentez yapabilme yöntem ve becerisi kazandırılma şeklinde sıralanabilir. 

Günümüzde üniversitelere öğretim elemanı yetiştirmenin dışında da lisansüstü eğitime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda ve diğer çalışma alanlarında iş edinmenin bir 

önkoşulu olarak yüksek lisans ve doktora derecesinin de aranır hale gelmiştir. Bu nedenle, 

lisansüstü eğitime olan ihtiyaç daha da artırmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere lisansüstü 

eğitim programları ortaya çıkmıştır. Bu programlara başvuru ve kabul edilme koşulları 

üniversiteden üniversiteye bazı farklılıklar göstermekle birlikte hepsinde ortak olan koşul, 

adayların başvurdukları programın gerektirdiği bilimsel yeterliği göstermektir.4Söz konusu 

ihtiyaçların göz önünde bulundurulması ve Türkiye'de üniversite olmayan şehir kalmaması 

neticesinde lisansüstü eğitim programlarının daha hızlı yaygınlaştığı görülmektedir. 

 Genel olarak lisansüstü öğretimin amacı, yükseköğretime, kamu ve sanayi sektörünün 

çeşitli hizmet alanlarına yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, ülke 

                                                 
2 Alhas'tan Aktaran; KARAMAN, Sedat ve BAKIRCI, Fehim; "Türkiye'de Lisansüstü Eğitim: Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Tokat, Cilt: 5, Sayı: 2, 2010, s. 95 

3 SAYAN, Yasemin ve AKSU, H. Hüseyin; "Akademik Personel Olmadan Lisansüstü Eğitim Yapan Bireylerin 

Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi-Balıkesir Üniversitesi Durum 

Belirlemesi", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, İzmir, Sayı: 17, 2005, s. 59.  

4 Demirtaşlı ile Alhas'tan Aktaran; KARAMAN ve BAKIRCI, a.g.m., s. 95-96. 
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sorunlarının çözümü, kalkınma için gerekli teknolojinin üretilmesine yönelik çalışmaların 

yapılmasını sağlamak gibi amaçları da bulunmaktadır. Bu bağlamdan hareketle, yüksek lisans 

öğreniminin amacı, doktora öğrenimine hazırlamak ve yüksek nitelikli insan gücü ile 

araştırmacı yetiştirmek olarak belirtilebilir. Doktora öğreniminin amacı da, ülkenin 

kalkınmasında görev alacak yüksek nitelikli insan gücü, bilim adamı, öğretim üyesi ve 

araştırmacı yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik araştırmaların yapılmasını 

sağlamak şeklinde açıklanabilir.5 

 Lisansüstü tezler6, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yazarların 

iznine bağlı olarak erişime sunulmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri konu bakımından 

oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Yapılan tezlerin içerisinde Türkiye'nin 81 ilini konu 

edinen lisansüstü çalışmalar da bulunmaktadır. Bu bağlamdan hareketle çalışmada, 2000-2015 

yılları arasında, Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Aksaray üzerine yapılmış ve YÖK'ün internet 

sitesinde erişime sunulmuş lisansüstü çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, Aksaray 

üzerine 2000-2015 yılları arasında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin istatistiki 

bilgilerini sunmaktır. Böylece, Aksaray ile ilgili 2000-2015 yılları arasında yapılmış lisansüstü 

çalışmaların üniversite, enstitü, anabilim (sanat) dalı türünde tasnifi ve yapılan çalışmaların 

bilgilerine yer verilecektir. 

 2. 2000-2015 YILLARI ARASINDA AKSARAY İLE İLGİLİ YAPILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR 

 YÖK’ün internet sayfasındaki güncel bilgilere göre,111 Adet Devlet Üniversitesi, 63 

Adet Vakıf Üniversitesi, 7 Adet Vakıf Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetine devam 

etmektedir. Bu üniversiteler içerisinde, aktif ve pasif durumda olan toplam 63 adet enstitü 

kurulduğu tespit edilmiştir. Bu enstitüler bünyesinde açılmış olan lisansüstü programlara 

bakıldığında, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde aktif ve pasif durumda bulunan 

toplam 1244 adet anabilim dalı açıldığı görülmektedir. 

 2016 yılı öncesinde Aksaray’ı konu edinen lisansüstü çalışmaların tamamına 

bakıldığında, 138 adet yüksek lisans, 23 adet doktora çalışması olmak üzere toplam 161 adet 

                                                 
5 KARAKÜTÜK, Kasım; "Türkiye'de Lisansüstü Öğretim, Sorunları ve Çözüm Önerileri", Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt: 22, Sayı: 1, 1989, s. 505.  

6https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 
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lisansüstü tez yapıldığı görülmektedir. Çalışma, 2000-2015 yılları arasında Aksaray üzerine 

yapılmış lisansüstü tezlerle sınırlandırılmıştır. 

 

 

ÜNİVERSİTE TÜRÜ 
YÜKSEK 
LİSANS 

DOKTORA TOPLAM 

DEVLET ÜNİVERSİTESİ  119  19  138  

VAKIF ÜNİVERSİTESİ  3  0  3  

TOPLAM  122  19  141 

Tablo.1: Üniversitelere Göre 2000-2015 Yılları Arasında Yapılan Tezler 

 Aksaray'ı konu edinen 2000-2015 yılları arasında tamamlanmış toplam 141 adet 

lisansüstü tez bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 119'u yüksek lisans, 19'u doktora olmak üzere 

138 tanesi devlet üniversitelerinde; 3 tane yüksek lisans tezi vakıf üniversitelerinde yapılmıştır. 

Buna göre, yapılan tezlerin neredeyse tamamı devlet üniversitelerinde ve büyük çoğunluğu 

yüksek lisans türünde olmuştur. 
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YÜKSEK 
LİSANS 

2 6 6 5 10 8 12 13 4 7 8 5 9 6 10 11 

DOKTORA 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 3 1 

TOPLAM 3 6 9 6 11 8 13 14 5 8 9 5 11 8 13 12 

Tablo.2: Yıllara Göre Yapılan Tezler 

 2000-2015 yılları arasında tamamlanmış ve Aksaray'ı konu edinen lisans üstü tezlerin 

yıllara göre dağılımına bakıldığında, her yıl tamamlana yüksek lisans tezi olduğu, doktora 

tezlerinde ise 2001, 2005 ve 2011 yılları dışında her yıl en az bir adet doktora tezinin 

tamamlandığı görülmektedir. Tamamlanmış çalışmalar içerisinde en az çalışmanın yapıldığı 

yıl, tezlerin tamamına karşılık gelen % 2,13 ile 2000 yılında olmuştur. En fazla tezin 

tamamlandığı yıl ise, % 9,92 ile 2007 yılı olarak tespit edilmiştir. 

ÜNİVERSİTE ADI  YÜKSEK 
LİSANS  

DOKTORA  TOPLAM  

ÖMER HALİSDEMİR (NİĞDE)  34  1  35  
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SELÇUK  28  5  33  

AKSARAY  20  0  20  

ANKARA  6  5  11  

GAZİ  8  3  11  

ERCİYES  2  1  3  

HACETTEPE  3  0  3  

İSTANBUL  3  0  3  

ATATÜRK  1  1  2  

İSTANBUL TEKNİK  2  0  2  

SÜLEYMAN DEMİREL  2  0  2  

YÜZÜNCÜ YIL  1  0  2  

CUMHURİYET  1  0  1  

DOKUZ EYLÜL  1  0  1  

EGE  1  0  1  

GAZİANTEP  0  1  1  

NAMIK KEMAL  0  1  1  

NECMETTİN ERBAKAN  1  0  1  

ONDOKUZ MAYIZ  1  0  1  

TRAKYA  1  0  1  

TÜRK HAVA KURUMU  1  0  1  

YILDIZ TEKNİK 1  0  1  

TOPLAM  119  19  138  

Tablo.3: Yapılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı (Devlet Üniversiteleri) 

 2000-2015 yılları arasında Aksaray üzerine gerçekleştirilmiş lisans üstü tezlerin devlet 

üniversitelerine göre dağılımına bakıldığında,en fazla yapılan çalışma, 34 yüksek lisans ve 1 

doktora tezi olmak üzere toplam 35 lisans üstü çalışma ile Ömer Halisdemir Üniversitesi (eski 

adıyla Niğde Üniversitesi) bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Devamında ise Selçuk Üniversitesi 

(33 tez), Aksaray Üniversitesi (20 tez), Ankara ve Gazi Üniversiteleri (11 tez) gelmektedir. 

Aksaray üzerine yapılan tezlerin  gerçekleştirildiği üniversitelerin başında, Aksaray'a yakın 

konumda olan çevre illerdeki üniversiteler gelmektedir. 

ÜNİVERSİTE ADI 
YÜKSEK 
LİSANS 

DOKTORA TOPLAM 

KTO KARATAY 1 0 1 

MEVLANA 1 0 1 

YAKINDOĞU 1 0 1 

TOPLAM 3 0 3 

Tablo.4: Yapılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı (Vakıf Üniversiteleri) 
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 Vakıf üniversitelerinde tamamlanmış çalışmalara bakıldığında, toplam 3 adet yüksek 

lisans tezinin yapıldığı görülmektedir. Bunun dışında vakıf üniversiteleri bünyesinde, 2000-

2015 yılları arasında tamamlanmış doktora çalışması bulunmamaktadır. 

ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

  FEN BİLİMLERİ 63 10 73 

  SOSYAL BİLİMLER 46 8 54 

  EĞİTİM BİLİMLERİ 8 1 9 

  SAĞLIK BİLİMLERİ 4 0 4 

  GÜZEL SANATLAR  1 0 1 

  TOPLAM  122 19 141 

Tablo.5: Yapılan Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

 Aksaray üzerine 2000-2015 yılları arasında yapılan çalışmaların enstitülere göre 

dağılımına bakıldığında, Fen Bilimleri alanındaki çalışmaların daha fazla gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Buna göre, Fen Bilimleri Alanında 63 adet yüksek lisans, 10 adet doktora olmak 

üzere toplam 73 adet lisans üstü çalışma yapılmıştır. İkinci sırada gelen Sosyal Bilimler 

enstitüleri bünyesinde 46 adet yüksek lisans, 8 adet doktora olmak üzere toplam 54 adet tez 

yazılmıştır.  

 Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dışındaki diğer enstitülere bakıldığında, yapılan 

çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Eğitim Bilimleri alanında 8 adet yüksek lisans ve 1 

adet doktora tezi olmak üzere 9 adet lisans üstü tez tamamlanmıştır. Sağlık Bilimleri ve Güzel 

Sanatlar Enstitüleri bünyesinde yalnızca yüksek lisans türünde tezler yapılmış ve doktora tezi 

bulunmamaktadır. 

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

BİYOLOJİ 16 3 19 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 18 1 19 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 11 0 11 

MİMARLIK 2 2 4 

BİTKİ KORUMA 2 1 3 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 

BAHÇE BİTKİLERİ 2 0 2 

PEYZAJ MİMARLIĞI 2 0 2 

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1 1 2 

EV EKONOMİSİ 1 0 1 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 

İÇ MİMARLIK 1 0 1 

KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI 1 1 0 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 246 - 

 

KİMYA 1 0 1 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 

TARLA BİTKİLERİ 1 0 1 

ZOOTEKNİ 1 1 0 

TOPLAM 63 10 73 

Tablo.6: Anabilim Dalına Göre Yapılan Tezler (Fen Bilimleri Enstitüsü) 

 Fen Bilimleri enstitüleri bünyesinde yapılan lisans üstü çalışmaların hangi anabilim 

dalları tarafından gerçekleştirildiğine bakılırsa, 17 farklı anabilim dalında çalışmalar 

yapılmıştır. Bunlar içerisinde ilk sırayı toplam 19 tez ile Biyoloji ve Jeoloji Mühendisliği 

alanında yapılmış çalışmalar paylaşmıştır. Bunun dışında en fazla çalışma yapılan alanlardan 

birisi de Çevre Mühendisliği anabilim dalı olarak tespit edilmiştir.   

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

TARİH 5 2 7 

SANAT TARİHİ 4 2 6 

İŞLETME 6 0 6 

EĞİTİM BİLİMLERİ 5 0 5 

İLKÖĞRETİM 5 0 5 

COĞRAFYA 3 1 4 

BEDEN EDĞİTİMİ VE SPOR 3 0 3 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 1 3 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1 1 2 

PREHİSTORYA 2 0 2 

ANTROPOLOJİ 1 0 1 

ARKEOLOJİ 1 0 1 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 1 0 1 

GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI 1 0 1 

GÜZEL SANATLAR 1 0 1 

KAMU YÖNETİMİ 1 0 1 

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ 1 0 1 

SOSYOLOJİ 0 1 1 

TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 0 1 

BİLİNMEYEN 2 0 2 

TOPLAM 46 8 54 

Tablo.7: Anabilim Dalına Göre Yapılan Tezler (Sosyal Bilimleri Enstitüsü) 

 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılan lisans üstü çalışmalara bakıldığında 46 

adet yüksek lisans,  8 adet doktora olmak üzere toplam 54 adet tezin yapıldığı görülmektedir. 

Tamamlanan tezlerin içerisinde en fazla tez,5 yüksek lisans ve 2 doktora tezi olmak üzere 

toplam 7 adet tez ile Tarih anabilim dalı içerisinde gerçekleşmiştir. Ardından altışar adet tez ile 

sanat tarihi ve işletme; beşer adet tez ile eğitim bilimleri ve ilköğretim anabilim dalları 

sıralanmaktadır.  

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA  TOPLAM  

ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ 2 1 3 

İLKÖĞRETİM 2 0 2 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 

EĞİTİM BİLİMLERİ 1 0 1 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 
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TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 0 1 

TOPLAM  8 1 9 

Tablo.8: AnabilimDalına Göre Yapılan Tezler (Eğitim Bilimleri Enstitüsü) 

 Aksaray üzerine yapılan tezler içerisinde eğitim bilimleri alanında 8 adet yüksek lisans 

ve 1 adet doktora tezi olmak üzere toplam 9 adet çalışma gerçekleşmiştir. Bu alanda yapılan 

çalışmaların az olması dikkat çekmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılan 

tezlerde en fazla ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi anabilim dalında tez tamamlanmıştır. 

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 1 0 1 

BİYOKİMYA 1 0 1 

HALK SAĞLIĞI 1 0 1 

MİKROBİYOLOJİ 1 0 1 

TOPLAM 4 0 4 

Tablo.9: Anabilim Dalına Göre Yapılan Tezler (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılan tezlerin sayısı da oldukça az sayıda 

olduğu görülmektedir. Aksaray üzerine 2000-2015 yılları arasında yapılan lisans üstü 

çalışmalar içerisinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü adına yapılan doktora çalışması 

bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar yüksek lisans türünde olup, Antrenörlük Eğitimi, 

Biyokimya, Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji anabilim dallarında birer adet çalışma yapılmıştır.  

ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

GELENEKSEL TÜRK EL 
SANATLARI 

1 0 1 

TOPLAM 1 0 1 

Tablo.10: Anabilim/sanat Dalına Göre Yapılan Tezler (Güzel Sanatlar Enstitüsü) 

 2000-2015 yılları arasında Aksaray üzerine yapılan lisans üstü tezler içerisinde en az tez 

Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde gerçekleşmiştir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün çok yaygın 

olmaması, bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir faktördür. Aksaray üzerine yapılan 

lisansüstü tezler içerisinde, Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı'nda 1 adet yüksek lisans 

tezi yer almaktadır. 

3. SONUÇ 

 2000-2015 yılları arasında Aksaray'ı konu edinen 122 adet yüksek lisans, 19 adet 

doktora türünde toplam 141 adet lisansüstü çalışma yapılmıştır. Öncelikle bu süre zarfında, 

Aksaray gibi bir şehir üzerine yapılmış olan çalışmaların yetersiz olduğu söylenebilir. Yapılmış 
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olan tezlerin, önümüzdeki yıllarda Aksaray üzerine yapılacak olan tezler için bir kolaylık 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun dışında, sosyal bilimler alanındaki çalışmaların da 

yetersiz olduğu üzerinde durulması gereken bir başka husus olarak ele alınabilir. Kültürel ve 

toplumsal yapı hakkında lisans üstü çalışmaların nicelik bakımından yetersizliğine ve ihtiyacına 

dikkat çekmek gerekir. 2000-2015 yılları arasında yapılmış çalışmalar ile ilgili daha ayrıntılı 

bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

No Tez Hazırlayan Tezin Adı Tez Danışmanı Üniversite Yıl Türü Enstitüsü 
Anabilim/Anas

anat Dalı 

1 ADEM DOĞRUL 

Meslek liselerinde yöneticiler ile öğretmenler 

arasındaki örgütsel çatışma ve uzlaşma alanları: 

Aksaray ili örneği 

PROF. DR. MUSA 

GÜRSEL  
Mevlana 2015 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Eğitim Bilimleri 

2 
ÖZNUR ÖZTUNA 

TANER 

Aksaray ilinde ticari olarak satılan balların 

element düzeylerinin belirlenmesi 

DOÇ. DR. MUSTAFA 

ARDIÇ 
Aksaray 2015 YL 

Fen 

Bilimleri  

Gıda 

Mühendisliği 

3 SEMİH ASARKAYA 
Mahalle muhtarlıklarının mahalle sorunlarının 

çözümündeki rolü: Aksaray örneği 

PROF. DR. YUSUF 

ŞAHİN 
Aksaray 2015 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Kamu Yönetimi 

4 DENİZ GÜMÜŞ 
Aksaray düz dokuma yaygıları: Kilim - cicim - 

zili 

YRD. DOÇ. DR. 

HATİCE TOZUN 
Gazi 2015 YL 

Güzel 

Sanatlar 

Geleneksel 

Türk El 

Sanatları 

Anasanat Dalı 

5 FATMA ŞİMŞEK 
Aksaray organize sanayi bölgesi (OSB) atıksu 

yönetimi ve çözüm önerileri 

PROF. DR. MUSTAFA 

IŞIK 
Aksaray 2015 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

6 
ALİ ÜNSAL 

KAHRAMAN 

KOBİ'lerin ihracat davranışını etkileyen faktörler: 

Aksaray Organize Sanayii Bölgesindeki KOBİ'ler 

üzerine ampirik bir çalışma 

DOÇ. DR. MURAT 

CANITEZ 

KTO 

Karatay 
2015 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İşletme 

7 FERDİ YÜKSEK 
İş etiği ve Aksaray ilindeki işletme yöneticilerinin 

etik algısı üzerine bir araştırma 

YRD. DOÇ. DR. 

MEHMET HALİT 

YILDIRIM 

Aksaray 2015 YL 
Sosyal 

Bilimler  
İşletme 

8 
HAKKI ONUR 

KOÇYİĞİT 
Hasan dağı (Aksaray-Niğde) örümcek faunası 

DOÇ. DR. HAKAN 

DEMİR 
Niğde 2015 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

9 
MÜZEYYEN 

TAŞPINAR 

Ihlara Vadisi (Aksaray) boyunca kaya 

düşmelerinin değerlendirilmesi 
DOÇ. DR. ALİ YALÇIN Aksaray 2015 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

10 METİN MERT 

Ana ürün koşullarında bazı soya hat ve 

çeşitlerinin Aksaray bölgesine adaptasyonu 

üzerine çalışmalar 

DOÇ. DR. EMRE İLKER Ege 2015 YL 
Fen 

Bilimleri  
Tarla Bitkileri 

11 ERCAN GEÇGİN 

Anadolu'da toplumsal dönüşüm: Kayseri ve 

Aksaray örneklerinde karşılaştırmalı sermaye 

birikimi 

PROF. DR. NİLAY 

ÇABUK KAYA 
Ankara 2015 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Sosyoloji 

12 DİLEK KARATAŞ 
Aksaray ilinin güneyinde adli öneme sahip sucul 

böceklerin araştırılması  

DOÇ. DR. MUSTAFA 

CEMAL DARILMAZ 
Aksaray 2015 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

13 ESRA ZENGİN 

Aksaray ilindeki jeotermal enerji kaynaklarının 

potansiyeli ve ısıtma sisteminde kullanımına 

yönelik araştırmalar 

PROF. DR. HATİM 

ELHATİP 
Aksaray 2014 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

14 EMİNE ERDEM 
Doğal adsorban olarak tüf (Doğantarla-Aksaray) 

ile sulardan ağır metal gideriminin incelenmesi 

DOÇ. DR. LEVENT 

ALTAŞ 
Aksaray 2014 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

15 RİFAT KIL 

Organik ve inorganik gübrelerin Aksaray 

koşullarında karnabahar yetiştiriciliği üzerine 

etkileri 

PROF. DR. MUSTAFA 

PAKSOY 
Selçuk 2014 YL 

Fen 

Bilimleri  
Bahçe Bitkileri 

16 ZEKAİ ERDAL Aksaray'da Türk devri mimarisi PROF. DR. ALİ BORAN 
Yüzüncü 

Yıl 
2014 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

17 MUSTAFA BAŞER 
Elmacık, Koçpınar ve İncesu köyleri ve 

çevresinin florası(Aksaray) 

YRD. DOÇ. DR. 

MEHTAP TEKŞEN 
Aksaray 2014 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

18 AHMET UYĞUR 

Karaören-Yuva-Karkın 

kasabaları(Aksaray)arasında kalan bölgenin 

florası 

YRD. DOÇ. DR. SEHER 

KARAMAN ERKUL 
Aksaray 2014 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

19 KUTTUSİ ZORLU Aksaray-Ihlara Vadisi'nde ekoturizm 
 PROF. DR. ALİ 

YILMAZ 

Ondokuz 

Mayıs 
2014 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Coğrafya 

20 MEHMET YARAN 

Aksaray, Mersin, Nevşehir ve Niğde illerinde 

meyve sinekleri (Dıptera: Tephrıtıdae) faunası ve 

sistematiği üzerine araştırmalar 

DOÇ. DR. MURAT 

KÜTÜK 
Gaziantep 2014 DR 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

21 EMEL EYLÜL ERUL 

İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin 

ihracat performanslarının değerlendirilmesi: 

Konya Karaman ve Aksaray illerinde bir 

araştırma 

YRD. DOÇ. DR. 

MEHMET HALİT 

YILDIRIM 

Aksaray 2014 YL 
Sosyal 

Bilimler  
İşletme 

22 YALÇIN GÜMÜŞSOY 
İlköğretim okulu öğretmenlerinde tükenmişliğin 

işten ayrılma niyetine etkileri: Aksaray ili örneği 

YRD. DOÇ. DR. 

MEHMET HALİT 

YILDIRIM 

Aksaray 2014 YL 
Sosyal 

Bilimler  
İşletme 
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23 
MAHMUT 

BAYRAKDAR 

Çalışanların liderlik özellikleri ile örgüte 

bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi: 

Aksaray ilindeki özel eğitim merkezlerinde bir 

uygulama 

YRD. DOÇ. DR. İSMAİL 

ŞAHİN 

Türk Hava 

Kurumu 
2014 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İşletme 

24 SİBEL GÖZEN Aksaray Ortaköy İlçesi monografisi  
DOÇ. DR. NEDİM 

BAKIRCI 
Niğde 2014 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

25 MEHMET EĞRİ Aksaray kent coğrafyası 
DOÇ. DR. KENAN 

ARIBAŞ 
Aksaray 2013 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İlköğretim 

26 FAHRİYE ÇAYLAN 
Aksaray ili yerleşim adları üzerine bir dil 

incelemesi 

PROF. DR. SUZAN 

SUZİ TOKATLI 
Erciyes 2013 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

27 BEDİHA UĞUR Tarihsel süreç içerisinde Aksaray 
PROF. DR. NURAN 

KARA PİLEHVARİAN 

Yakın 

Doğu 
2013 YL 

Fen 

Bilimleri  
İç Mimarlık 

28 GÜL NİHAL ÖRÜN 
Nenezi dağı'nın florası (Bekarlar-Gülağaç-

Aksaray) 

YRD. DOÇ. DR. 

MEHTAP TEKŞEN 
Aksaray 2013 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

29 FATMA GÜLTEKİN 
Ortaöğretimde tarih derslerinin öğrencilerin akıl 

yürütmelerine etkisi: Aksaray ili örneği 

PROF. DR. REŞAT 

GENÇ 
Gazi 2013 DR 

Eğitim 

Bilimleri 

Ortaöğretim 

Sosyal Alanlar 

Eğitimi 

30 SERKAN YEŞİL 

Konya, Karaman ve Aksaray illeri kabakgil ekim 

alanlarında görülen virüs hastalıklarının serolojik 

ve moleküler yöntemlerle tespiti ve enfeksiyon 

kaynaklarının belirlenmesi 

PROF. DR. FİLİZ 

ERTUNÇ 
Selçuk 2013 DR 

Fen 

Bilimleri  
Bitki Koruma 

31 SADİYE ESRA KİRAZ Mamasın barajı çevresi florası(Aksaray) 
YRD. DOÇ. DR. 

MEHTAP TEKŞEN 
Aksaray 2013 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

32 ADEM ALTINSOY 
Aksaray bölgesi rüzgar enerji potansiyelinin 

belirlenmesi 

YRD. DOÇ. DR. ÖMER 

KÖSE 
Aksaray 2013 YL 

Fen 

Bilimleri  

İnşaat 

Mühendisliği 

33 
HACI MURAT 

DEMİRBAŞ 

Aksaray ili Güzelyurt (Gelveri) ilçesinin sosyo-

kültürel ve ekonomik yapısı 

YRD. DOÇ. DR. HALİL 

TOKCAN 
Niğde 2012 YL 

Eğitim 

Bilimleri 
İlköğretim 

34 A. NAZLI SOYKAN Aksaray, Belisırma Köyü, Karagedik Kilise 
PROF. DR. M. SACİT 

PEKAK 
Hacettepe 2012 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

35 MUAMMER DOĞAN 
Aksaray ve yöresi ağızları: İnceleme-metinler-

sözlük 

PROF. DR. NEVZAT 

ÖZKAN 
Erciyes 2012 DR 

Sosyal 

Bilimler  

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

36 MUSTAFA FIRAT GÜL Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi  
YRD. DOÇ. DR. 

NEVZAT TOPAL 
Niğde 2012 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

37 ALPER ALVER 

Aksaray ili düzenli depolama sahası sızıntı suyu 

karakterizasyonu ve elektrokimyasal 

arıtılabilirliği 

DOÇ. DR. LEVENT 

ALTAŞ 
Aksaray 2012 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

38 MURAT EROĞLU 

Aksaray ili merkez ilçesinin yüzey ve yeraltı su 

potansiyelinin ve su kalite parametrelerinin 

belirlenmesi 

PROF. DR. HATİM 

ELHATİP 
Aksaray 2012 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

39 
TÜLAY KARADAYI 

YENİCE 

Geleneksel Aksaray evlerinin korunmasına ilişkin 

bir yöntem araştırması 

YRD. DOÇ. DR. 

OSMAN NURİ 

DÜLGERLER 

Selçuk 2012 DR 
Fen 

Bilimleri  
Mimarlık 

40 
HULUSİ BUĞRAHAN 

DEMİREL 

Ziga (Aksaray) jeotermal sularının 

sürdürülebilirlik ve kaynak alanındaki 

travertenlerin termal turizm açısından 

değerlendirilmesi 

PROF. DR. MUSTAFA 

AFŞİN 
Aksaray 2012 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

41 İBRAHİM ULUDAĞ 

İlköğretim (1-5) matematik programının 

öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi 

(Aksaray ili örneği) 

YRD. DOÇ. DR. HACI 

SULAK 

Necmettin 

Erbakan 
2012 YL 

Eğitim 

Bilimleri 
İlköğretim 

42 İREM KOYUNCU 
Rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi üzerine 

bir araştırma:Aksaray Güzelyurt ilçesi 

PROF. DR. İLKDEN 

TAZEBAY 
Ankara 2012 YL 

Fen 

Bilimleri  

Peyzaj 

Mimarlığı 

43 NAZAN ÇOPUR 

Aksaray doğal meralarında bulunan otsu 

bitkilerin yem değerlerinin tespiti üzerinde bir 

araştırma 

PROF. DR. AHMET 

GÜNCAN 
Selçuk 2012 YL 

Fen 

Bilimleri  
Bitki Koruma 

44 

ÖZLEM 

MÜTEVELLİOĞLU 

BEKKİ 

Kurumsallaşma sürecinde halkla ilişkilerin rolü: 

İstanbul-Ankara ve Sivas-Aksaray KOBİ'leri 

üzerine araştırma 

DOÇ. DR. SEDA 

MENGÜ 
İstanbul 2011 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 

45 ÖZNUR POLAT Karamanoğulları devrinde Aksaray şehri 
YRD. DOÇ. DR. 

NEVZAT TOPAL 
Niğde 2011 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

46 ELİF KAYA 

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bazı demokrasi 

kavramları hakkındaki görüşleri ve yanılgıları 

(Aksaray örneği) 

YRD. DOÇ. DR. 

AYHAN DOĞAN 
Niğde 2011 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İlköğretim 

47 
GÜLBEYAZ 

KARAKAYA KELEŞ 

Aksaray ili Gülağaç ilçesindeki çerezlik kabak 

(Cucurbita pepo var. pepo L.) ekim alanlarındaki 

akar ve böcek faunasının belirlenmesi 

PROF. DR. MERYEM 

UYSAL 
Selçuk 2011 YL 

Fen 

Bilimleri  
Bitki Koruma 

48 ZEYNEP AYMAN 
Aksaray sularında bazı ilaç ve hormon 

kalıntılarının tespiti 

DOÇ. DR. MUSTAFA 

IŞIK 
Aksaray 2011 YL 

Fen 

Bilimleri  

Çevre 

Mühendisliği 

49 FERHAN BÖLÜKBAŞ 

Aksaray bölgesindeki Nannospalax xanthodon 

üzerine sitogenetik araştırmalar (Mammalia: 

Rodentia) 

DOÇ. DR. ATİLLA 

ARSLAN 
Selçuk 2010 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

50 ŞUAYİP ÜNER 

İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi çalışma 

kitaplarındaki etkinliklerin öğrenci seviyesine 

uygunluğunun ve uygulanabilirliğinin öğretmen 

görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi 

(Aksaray örneği) 

DOÇ. DR. MEHMET 

KIRBIYIK 
Selçuk 2010 YL 

Eğitim 

Bilimleri 
Türkçe Eğitimi 

51 
 KANUNİ SÜLEYMAN 

ULUKUŞ 

Örgütsel iletişim örüntüsünün kurum içi 

ilişkilerdeki önemi (Aksaray Emniyet 

Teşkilatı`nda uygulamalı bir çalışma) 

YRD. DOÇ. DR. 

MUSTAFA ÖZODAŞIK 
Selçuk 2010 DR 

Sosyal 

Bilimler  

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 
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52 ADEM KÜÇÜK 

Taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan 

yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar 

(Aksaray ili örneği) 

YRD. DOÇ. DR. 

MUSTAFA YAVUZ 
Selçuk 2010 YL 

Eğitim 

Bilimleri 
Eğitim Bilimleri 

53 YILMAZ DOĞU 

İlköğretim altıncı sınıf Türkçe dersi öğrenci 

çalışma kitabındaki etkinliklerin 

uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri 

doğrultusunda değerlendirilmesi (Aksaray örneği) 

PROF. DR. GÖNÜL 

AYAN 
Selçuk 2010 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Türkçe Eğitimi 

54 SEVAL BAL Aksaray il merkezindeki tarikat yapıları 
YRD. DOÇ. DR. 

MUHAMMET GÖRÜR 
Gazi 2010 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

55 İSA BAŞKÖSE Hasan dağının (Aksaray kesiminin) florası 
PROF. DR. HÜSEYİN 

DURAL 
Selçuk 2010 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

56 ÇAĞAN YILDIRAN 

Üniversite öğrencilerinin yabancı dil 

seviyelerinin ve yabancı dil eğitim programına 

karşı tutumlarının incelenmesi (Aksaray 

Üniversitesi örneği) 

YRD. DOÇ. DR. 

AYHAN DİKİCİ 
Niğde 2010 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Eğitim Bilimleri 

57 BURAK FALAY 

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Demirci Kasabası'nda 

sosyal ve sosyo-ekonomik yapıların yerel 

mimariye etkileri ve bölgedeki arkeolojik 

verilerle birlikte değerlendirilmesi 

DOÇ. DR. ERHAN 

BIÇAKÇI 
İstanbul 2010 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Prehistorya 

58 BURCU TAŞAL 

Şarkı sözlerinde şiddet öğesi:Aksaray ili 

ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapılan 

bir çalışma 

YRD. DOÇ. DR. 

FEYZAN M. GÖHER 
Niğde 2009 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Güzel Sanatlar 

59 ÜMMÜ ALTIN 

Sunulan hizmetin özellikleri ile müşteri sadakati 

arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir 

araştırma: Aksaray ilinde bulunan berber ve 

kuaför hizmetlerinden yararlanan tüketiciler 

üzerine bir uygulama 

DOÇ. DR. MEHMET 

EMİN İNAL 
Niğde 2009 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İşletme 

60 MURAT AKKUŞ 
Keçikalesi (Aksaray) volkaniklerinin petrolojisi 

ve jeokimyası  

PROF. DR. A. UMRAN 

DOĞAN 
Ankara 2009 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

61 SEDAT KARADAVUT 

Aksaray bölgesi yerüstü ve yeraltı su 

kaynaklarının potansiyeli kalitesi ve etkin sulama 

açısından değerlendirilmesi 

PROF. DR. LOKMAN 

DELİBAŞ 

Namık 

Kemal  
2009 DR 

Fen 

Bilimleri  

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

62 VEYSEL GEZİCİ 

Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerinden toplanan 

peletlerle strıgıformes (clasis: aves) ordosu 

üyelerinin besin analizi 

DOÇ. DR. AHMET 

KARATAŞ 
Niğde 2009 YL 

Fen 

Bilimleri  
Biyoloji 

63 SELÇUK ÖZCAN 

Aksaray-Doğantarla ve Konya-Kulu bölgelerinde 

üst miyosen yaşlı jeolojik serilerin sedimantolojik 

ve mineralojik incelenmesi  

YRD. DOÇ. DR. ALİ 

GÜREL 
Niğde 2009 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

64 
BEDRİYE GÜLHAN 

DÜZGÜN 

Aksaray ili çevresindeki elma bahçelerinde 

uygulanan damla sulama sistemlerinde su dağılım 

durumlarının belirlenmesi 

YRD. DOÇ. DR. BİLAL 

ACAR 
Selçuk 2009 YL 

Fen 

Bilimleri  

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

65 NÜKHET ŞAPCI 

Aksaray bölgesi volkanik hafif agrega 

oluşumlarının incelenmesi ve endüstriyel 

kullanılabilirliği 

PROF. DR. FUZULİ 

YAĞMURLU 

Süleyman 

Demirel 
2008 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

66 EYUP NEJAT YÜCEL 

İç Anadolu Bölgesi Ulukışla (Aksaray) 

çevresindeki tarih öncesi dönemlere ait 

yerleşmelerde yerleşim içi ve yerleşim dışı 

buluntu analizleri 

DOÇ. DR. BURÇİN 

ERDOĞU 
Trakya 2008 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Arkeoloji 

67 SERKAN SUNAY Aksaray Güzelyurt manastır ve kilise binaları 
DOÇ. DR. MEHMET 

TUNÇEL 
Ankara 2008 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

68 EŞREF TEMEL 
Hurufât defterleri'ne göre Aksaray kenti klasik 

eğitim kurumları (XVIII.-XIX. yüzyıllar arası) 

PROF. DR. YUSUF 

KÜÇÜKDAĞ 
Selçuk 2008 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

69 YALÇIN DİLEKLİ 

Aksaray ilinde 2006 ve 2007 yıllarında uygulanan 

comenius projelerinin öğrenci, öğretmen, okullar 

ve dersler üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

YRD. DOÇ. AYHAN 

DİKİCİ 
Niğde 2008 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Eğitim Bilimleri 

70 MELEK HINIS 

Aksaray ili içme suyu kaynaklarının arıtma 

öncesi organik madde miktarı bakımından 

incelenmesi ve değerlendirilmesi 

PROF.DR. İBRAHİM 

KARATAŞ 
Selçuk 2007 YL 

Fen 

Bilimleri  
Kimya 

71 
FATMA KARAMISIR 

YILDIZ 

Orta Anadolu Aksaray yöresi Kültepe, Toptepe, 

Geyral ve Alayhan çanak çömleklerinin 

incelenmesi  

PROF. DR. SEVİL 

GÜLÇUR 
İstanbul 2007 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Prehistorya 

72 FATOŞ YILDIZHAN 
Aksaray ili holosen yaşlı çökellerin jeolojik-

jeoteknik incelenmesi 

YRD. DOÇ. DR. ALİ 

YALÇIN 
Niğde 2007 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

73 NURCAN ÖZDEMİR 
Ihlara kasabasının zemin özelliklerinin jeolojik-

jeoteknik-jeofizik yöntemlerle incelenmesi 

PROF.DR. İBRAHİM 

ÇOPUROĞLU 
Niğde 2007 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

74 
ÇAPAN DEDE 

AKBULUT 

Aksaray kenti açık-yeşil alanlarının nicelik ve 

nitelik yönünden incelenmesi 

DOÇ.DR. SERPİL 

ÖNDER 
Selçuk 2007 YL 

Fen 

Bilimleri  

Peyzaj 

Mimarlığı 

75 SEMA AVCI 
Aksaray ili genel toplumunda hepatit virüsleri 

serolojik göstergelerinin incelenmesi 

PROF.DR. ÖMER 

POYRAZ 

Cumhuriye

t 
2007 YL 

Sağlık 

Bilimleri 
Mikrobiyoloji 

76 RANA ATA Aksaray Kılıçarslan Tepesi'ndeki 'köşk' yapısı 
DOÇ.DR. TURGUT 

SANER 

İstanbul 

Teknik 
2007 YL 

Fen 

Bilimleri 
Mimarlık 

77 İSMAİL OYMAK 

Ortaöğretim kurumlarında tarih öğretiminde 

zaman kavramının öğretilmesinde karşılaşılan 

sorunlar ve bu konuda tarih öğretmenlerinin 

görüşleri (Aksaray ili örneği) 

DOÇ.DR. NURİ YAVUZ Gazi 2007 YL 
Eğitim 

Bilimleri 

Ortaöğretim 

Sosyal Alanlar 

Eğitimi 
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78 GÜLÜMSER CEYLAN 
Öğretmen-öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine 

etkisi (Aksaray ili örneği) 

YRD. DOÇ. DR. ÖNDER 

PİLTEN 
Selçuk 2007 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İlköğretim 

79 ALİ MURAT TATAR 

Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il 

birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı 

ve sorunları 

PROF.DR. NUMAN 

AKMAN 
Ankara 2007 DR 

Fen 

Bilimleri 
Zootekni 

80 AYŞE GÜNALP 

Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim 

çağındaki çocukların özgüven duygusunun 

gelişimine etkisi(Aksaray ili örneği) 

Y.DOÇ.DR. 

ABDÜLKADİR 

KABADAYI 

Selçuk 2007 YL 
Sosyal 

Bilimler  
İlköğretim 

81 CENGİZ ATBAŞI 

İlköğretim II.kademe (6.ve7.sınıfta) sosyal 

bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan 

güçlükler (Aksaray örneği) 

Y.DOÇ. MUSTAFA 

GÜLCAN 
Selçuk 2007 YL 

Sosyal 

Bilimler  
İlköğretim 

82 
OSMAN SERKAN 

ANGI 

Aksaray yaylak granitinin kaplama taşı yönünden 

özelliklerinin araştırılması 

PROF.DR. ERDOĞAN 

YÜZER 

İstanbul 

Teknik 
2007 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

83 İSMAİL KILIÇ 
Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki 

yeterlikleri(Aksaray ili örneği) 

PROF.DR. MUSA 

GÜRSEL 
Selçuk 2007 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Eğitim Bilimleri 

84 LEVENT YILDIZ 

İlkögretim 7. sınıf sosyal bilgiler derslerindeki 

harita, grafik ve şekillerin kavranma düzeyi 

(Aksaray ili örneği) 

Y.DOÇ.DR. SALİH 

ŞAHİN 
Gazi 2006 YL 

Eğitim 

Bilimleri 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği 

85 

KEMAL 

ABDURRAHİM 

KAHRAMAN 

Aksaray İli Ağaçören İlçesi'nde doğal olarak 

yetişen cevizlerin (Juglans regia l.) seleksiyon 

yoluyla ıslahı üzerinde bir araştırma 

PROF.DR. LÜTFİ 

PIRLAK 
Selçuk 2006 YL 

Fen 

Bilimleri  
Bahçe Bitkileri 

86 EBRU ERSAN 
Mamasın baraj Gölü (Aksaray)'nün bentik faunası 

ve mevsimsel değişim 

DOÇ.DR. AHMET 

ALTINDAĞ 
Ankara 2006 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

87 GÖKÇEN DURU 

Ziga-Yaprakhisar (Aksaray) sıcak ve mineralli 

kaynak alanlarındaki traverten çökeliminde etkili 

olan faktörlerin su kimyası ve izotopik 

yöntemlerle belirlenmesi 

DOÇ.DR. MUSTAFA 

AFŞİN 
Niğde 2006 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

88 YUSUF ASLAN 
Aksaray ili içme sularının fiziksel, kimyasal ve 

bakteriyolojik olarak incelenmesi 

PROF.DR. HATİM 

ELHATİP 
Niğde 2006 YL 

Fen 

Bilimleri 

Çevre 

Mühendisliği 

89 NEVZAT TOPAL Anadolu selçukluları devrinde Aksaray şehri 
Y.DOÇ.DR. AHMET 

AKŞİT 
Niğde 2006 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

90 MERYEM ÖZTÜRK 
Nizip bölgesinin (Aksaray) florası ve etnobotanik 

özellikleri 

Y.DOÇ.DR. MUHİTTİN 

DİNÇ 
Selçuk 2006 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji Eğitimi 

91 ELİF ŞENEL 

Anadolu meslek liseleri, Anadolu kız meslek 

liseleri ve kız meslek liselerinde uygulanan tekstil 

konfeksiyon programının seçimini etkileyen 

faktörler ve programa talep oranı üzerine bir 

araştırma (Konya, Karaman ve Aksaray illeri) 

YRD. DOÇ. DR. ŞERİFE 

KÜÇÜKOSMANOĞLU 
Selçuk 2006 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Giyim 

Endüstrisi ve 

Giyim Sanatları 

92 ALPER TUNGA ORUÇ 1923-1980 Aksaray milletvekilleri ve faaliyetleri 
Y.DOÇ.DR. DURSUN 

GÖK 
Selçuk 2006 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

93 MUSA BURÇAK 

Aksaray jeotermal sahaları (Acıgöl-Ziga-

Şahinkalesi) jeotermal ısı kaynaklarının 

araştırılması ve jeotermal sistemlerin kavramsal 

modellemesi, Orta Anadolu, Türkiye 

PROF.DR. HALİL BAŞ Niğde 2006 YL 
Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

94 
MUSTAFA 

TAHİROĞLU 

İlköğretim okullarının ikinci kademesinde sosyal 

bilgiler dersi öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi 

öğretiminde karşılaştıkları güçlükler (Aksaray iliğ 

örneği) 

PROF.DR. SÜLEYMAN 

BÜYÜKKARCI 
Selçuk 2006 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Bilinmiyor 

95 MURAT ÇÖLOĞLU 

Polis meslek yüksek okulları eğitim programının 

yeterliğinin değerlendirilmesi (Kayseri, Yozgat, 

Samsun, Malatya, Aksaray Polis Meslek Yüksek 

okulları örneği) 

DOÇ.DR. NİYAZİ CAN Erciyes 2006 YL 
Sosyal 

Bilimler  
Eğitim Bilimleri 

96 EMRE KARATAŞ 
Aksaray ili atıksularının tuz gölü üzerindeki 

kirletici etkilerinin araştırılması 

PROF.DR. HATİM 

ELHATİP 
Niğde 2006 YL 

Fen 

Bilimleri 

Çevre 

Mühendisliği 

97 ERNAM ÖZTÜRK 
Aksaray ve civarının sismik risk alanlarının 

belirlenmesi 

Y.DOÇ.DR. TEKİN 

YEKEN 
Niğde 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

98 
ESMA HATUN 

TAŞPINAR 

Yaprakhisar (Aksaray) jeotermal alanının jeofizik 

yöntemlerle belirlenmesi 

Y.DOÇ.DR. TEKİN 

YEKEN 
Niğde 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

99 
ESİN AKASLAN 

GENECİ 

Aksaray merkez ilçe afit (İnsecta: Homoptera: 

Aphidoidea) faunasının belirlenmesi 

Y.DOÇ.DR. GAZİ 

GÖRÜR 
Niğde 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

100 MURAT ÖNER TAŞ Aksaray Eskil ilçesinin coğrafi etüdü Y.DOÇ.DR. NURİ İNAN Selçuk 2005 YL 
Sosyal 

Bilimler  

Ortaöğretim 

Sosyal Alanlar 

Eğitimi 

101 GÜZİN KARAKÖY 
Aksaray çevresinde Selçuklu Dönemi 

Kervansarayları 

PROF. DR. RÜÇHAN 

ARIK 

Çanakkale 

Onsekiz 

Mart 

2005 YL 
Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

102 
MUSTAFA CEMAL 

DARILMAZ 
Aksaray ili ve çevresinin sucul coleoptera faunası 

PROF.DR. SUAT 

KIYAK 
Gazi 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

103 CANAN GENCER 
Mamasın baraj gölü (Aksaray)'nün zooplankton 

faunası ve mevsimsel değişimi 

DOÇ.DR. AHMET 

ALTINDAĞ 
Ankara 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

104 
İSMAİL MURAT 

DOĞAN 

Aksaray ili içerisindeki önemli şehiriçi 

kavşakların bilgisayarla incelenmesi ve optimum 

devre süresinin belirlenmesi 

Y.DOÇ.DR. SALİH 

BEKTAŞ 
Niğde 2005 YL 

Fen 

Bilimleri 

İnşaat 

Mühendisliği 
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105 GÜL YILDIRIM 
Aksaray ili Sultanhanı Belde'sinde el dokuması 

halı onarım işlerinin incelenmesi 

DOÇ.DR. ZEYNEP 

ERDOĞAN 
Ankara 2004 YL 

Fen 

Bilimleri 
Ev Ekonomisi 

106 
CENGİZ MURAT 

ÖZAYDIN 

Aksaray katı atık sahasındaki yeraltı suyu 

kirlenmesinin jeoelektrik ve hidrokimyasal 

yöntemlerle belirlenmesi 

DOÇ.DR. MUSTAFA 

AFŞİN 
Niğde 2004 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

107 CENGİZ ADNAN 

Mamasın (Aksaray) baraj gölünde yaşayan sudak 

(Stizostedion lucioperca Linnaeus, 1758) 

balığının mide muhteviyatı üzerine bir araştırma 

Y.DOÇ.DR. ALİ ALAŞ Niğde 2004 YL 
Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

108 
LEYLA ÖZGÜCAN 

BAHADIR 

Determination of phytoplanktons of The 

Mamasın dam lake (Aksaray-Turkey) 
Y.DOÇ.DR. ALİ ALAŞ Niğde 2004 YL 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji  

109 NİL BAĞRIAÇIK 

Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri 

Eumenidae (Hymenoptera: Vespoidea) türleri 

üzerine faunistik araştırmalar ve ekolojik 

gözlemler 

YRD. DOÇ. DR. AYLA 

TÜZÜN 
Ankara 2004 DR 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

110 KADİR AYDIN 

Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik 

düzeyleri ve tükenmişliği etkileyen bazı 

faktörlerin incelenmesi Aksaray il örneği 

Y.DOÇ.DR. MEHMET 

SEZEN 
Gazi 2004 YL 

Eğitim 

Bilimleri 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

111 ŞÜKRAN AKAR 

Aksaray ilinde 10-12 yaş grubu spor yapan ve 

yapmayan çocukların fiziksel uygunluk 

parametrelerinin incelenmesi 

Y.DOÇ.DR. HASAN 

AKKUŞ 
Selçuk 2004 YL 

Sağlık 

Bilimleri 

Antrenörlük 

Eğitimi 

112 DENİZ ARIKAN 
Sultanhanı/Aksaray beldesi tuz örneklerinin 

sünme davranışının incelenmesi 

PROF.DR. GÜREL 

ŞENYUR 
Hacettepe 2004 YL 

Fen 

Bilimleri 

Maden 

Mühendisliği 

113 OĞUZHAN ŞAMİL ÇİL 

Aksaray Melendiz Çayı Ilısu-Kızılkaya sularının 

fiziko-kimyasal özellikleri ve çevresel etkilerin 

incelenmesi 

PROF.DR. HATİP 

ELHATİP 
Niğde 2004 YL 

Fen 

Bilimleri 

Çevre 

Mühendisliği 

114 
FADİMANA 

ALPTEKİN 

Aksaray il merkezinde ev kazaları 

epidemiyolojisi korumaya gönelik tutum ve 

davranışlar ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi 

düzeyi 

Y.DOÇ.DR. ERSİN 

USKUN 

Süleyman 

Demirel 
2004 YL 

Sağlık 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

115 CENGİZ KARDEŞ 

İçanadolu bölgesindeki (Aksaray-Ortaköy) 

kişilerde sigara içiminin serum, lipit, profili 

üzerine etkisinin incelenmesi 

PROF.DR. MERAL 

TORUN 
Gazi 2003 YL 

Sağlık 

Bilimleri 
Biyokimya 

116 YAKUP KURMAÇ 
Aksaray-Uluırmak'ta su kalitesi tespiti ve 

iyileştirilmesine yönelik araştırmalar 

DOÇ.DR. HATİM 

ELHATİP 
Niğde 2003 YL 

Fen 

Bilimleri 

Çevre 

Mühendisliği 

117 BAHATTİN GÜLLÜ 
Mamasun yöresi (Aksaray) magmatik kayalarının 

jeolojik, petrografik ve jeokimyasal incelemesi 

Y.DOÇ.DR. MUSTAFA 

YILDIZ 
Niğde 2003 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

118 AYLA BAYSAL 

Aksaray-Niğde ve Kırşehir arasında kalan 

bölgenin step vejetasyonunun sintaksonomik 

analizi 

PROF.DR. OSMAN 

KETENOĞLU 
Ankara 2003 DR 

Fen 

Bilimleri 
Biyoloji 

119 ZEKAİ ERDAL Aksaray ve ilçelerindeki evler  Y.DOÇ.DR. ALİ BORAN 
Yüzüncü 

Yıl 
2003 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Sanat Tarihi 

120 ÖZLEM GÜLLÜ 

Mamasun (Aksaray) barajı ve civarındaki 

akarsuların kirletici parametrelerinin baraj gölü su 

kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi  

DOÇ.DR. HATİM 

ELHATİP 
Niğde 2003 YL 

Fen 

Bilimleri 

Çevre 

Mühendisliği 

121 SALİH BEKTAŞ 

Aksaray ili çevre karayollarında meydana gelen 

trafik kazalarının çok yönlü analizi ve kaza 

tahmini modeli 

PROF.DR. M. HALUK 

ÇELİK 
Gazi 2002 DR 

Fen 

Bilimleri 

Kazaların 

Çevresel ve 

Teknik 

Araştırması 

122 ERSOY KOZAN 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler 

eğitimi geleneklerine yaklaşımları ve bu 

yaklaşımların tarih öğretimiyle ilişkisi: Ankara-

Aksaray örnekleri  

PROF.DR. MUSTAFA 

SAFRAN 
Gazi 2002 YL 

Eğitim 

Bilimleri 

Ortaöğretim 

Sosyal Alanlar 

Eğitimi 

123 OSMAN ALKAN 
Aksaray ilinde anlatılan masalların çocuk eğitimi 

açısından incelenmesi 

Y.DOÇ.DR. SEYİT 

EMİROĞLU 
Selçuk 2002 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Bilinmiyor 

124 DOĞAN YÖRÜK XVI. yüzyılda Aksaray Sancağı 
Y.DOÇ.DR. ALAADDİN 

AKÖZ 
Selçuk 2002 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

125 KENAN ARIBAŞ 
Aksaray Ovası`nın beşeri ve ekonomik 

coğrafyası  

PROF.DR. HAYATİ 

DOĞANAY 
Atatürk 2002 DR 

Sosyal 

Bilimler  
Coğrafya 

126 
MEHMET ALİ 

KARAKAYA 

Takım sporu yapan sporcularla bireysel spor 

yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin 

karşılaştırılması (N.Ü. Aksaray Beden Eğitimi ve 

Spor Y.O. örneği) 

Y.DOÇ.DR. HAYDAR 

İŞLER 
Niğde 2002 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Beden Eğitimi 

ve Spor 

127 YAHYA ŞAHAN 
Spor tesisleri yatırım politikaları Aksaray ili 

örneği  

Y.DOÇ.DR. YAKUP 

YAZICI 
Niğde 2002 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Beden Eğitimi 

ve Spor 

128 BETÜL ER 

Aksaray ili merkezinin zemin ve mühendislik 

jeolojisi özelliklerini değerlendirerek örnek bir 

jeoteknik veri tabanının hazırlanması 

Y.DOÇ.DR. AHMET 

ONAK 
Niğde 2002 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

129 MERAL TEKE 
Aksaray ili, Bahçeli kent toplu konut alanı 

zeminlerinin jeoteknik özelliklerinin incelenmesi 

Y.DOÇ.DR. AHMET 

ONAK 
Niğde 2002 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

130 
HASAN HÜSEYİN 

ALTINPINAR 
Cumhuriyet Dönemi Aksaray tarihi 

Y.DOÇ.DR. DURMUŞ 

YILMAZ 
Selçuk 2001 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Tarih 

131 ŞAİN ŞAKİR 
Konya ve Aksaray yöresinde çökebilen zeminler 

ve yarattığı sorunlar 

Y.DOÇ.DR. MUSTAFA 

YILDIZ 
Selçuk 2001 YL 

Fen 

Bilimleri 

İnşaat 

Mühendisliği 
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132 BANU ÇELEBİOĞLU 
Aksaray Güzelyurt'ta Büyük Kilise Camii 

(Hagios Gregories Theologos Kilisesi) 

Y.DOÇ.DR. FARUK 

TUNCER 

Yıldız 

Teknik 
2001 YL 

Fen 

Bilimleri 
Mimarlık 

133 VEDAT ARSLAN 
Bağlıca (Eşmekaya-Aksaray) karstik kaynağı ve 

çevresinin hidrojeoloji incelemesi 

Y.DOÇ.DR. GÜLER 

GÖÇMEZ 
Selçuk 2001 YL 

Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

134 FATİH ŞAHİN 

Spor yapan ve yapmayan genç erkeklerde sürat 

özelliğinin karşılaştırılması (Aksaray ili 

uygulaması) 

Y.DOÇ.DR. ERDOĞAN 

ŞAHİN 
Niğde 2001 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Beden Eğitimi 

ve Spor 

135 FUAT IŞIK 

Ekecekyeniköy-Mamasun (Aksaray), Yeşilhisar 

(Kayseri) arasının jeolojisi ve gabroyik-

granitoyidik kayaçların mineralojik-petrografik 

ve jeokimyasal incelenmesi 

PROF.DR. HALİL BAŞ Selçuk 2000 DR 
Fen 

Bilimleri 

Jeoloji 

Mühendisliği 

136 NEZAHAT DİNÇ Aksaray Merkez ilçesinde nüfus ve yerleşme 
Y.DOÇ.DR. MEHMET 

SOMUNCU 
Ankara 2000 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Coğrafya 

137 
TUBA OTHAN 

(YILGÖR) 

Aksaray ve Kozak yöresi granitlerinin ısı 

karşısında davranışı ve ayrışma profilleri  

Y.DOÇ.DR. M. YALÇIN 

KOCA 

Dokuz 

Eylül 
2000 YL 

Fen 

Bilimleri  

Jeoloji 

Mühendisliği 

138 HACI ERMİŞ Eskil ilçesinde sosyal ve dini hayat 
YRD. DOÇ. DR. 

MEHMET AKGÜL 
Selçuk 2004 YL 

Sosyal 

Bilimler  

Felsefe ve Din 

Bilimleri 

139 ASİYE ÖZTÜRK 
Gülağaç ilçe merkezinin beşeri ve ekonomik 

coğrafyası 

Y.DOÇ.DR. ZEKİ 

KODAY 
Atatürk 2001 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Coğrafya 

140 EBRU ŞAHİN 

Sosyokültürel yapı ve değişim bağlamında 

mimari mirasın korunmasına dair bir yöntem 

araştırması:Kapadokya-Güzelyurt örneği 

PROF. DR. BEHİYE 

IŞIK AKSULU 
Gazi 2014 DR 

Fen 

Bilimleri 
Mimarlık 

141 MUSTAFA İŞLEK 

Mübadele sonrası Kapadokya Bölgesine yerleşen 

mübadillerin göç uyarlanmaları: Güzelyurt 

örneği  

DOÇ. DR. ERHAN 

GÜRSEL ERSOY 
Hacettepe 2009 YL 

Sosyal 

Bilimler  
Antropoloji 
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2012-2015YILLARI DEMOGRAFİK VERİLERİ BAKIMINDAN AKSARAY'IN 

ANALİZİ 

Erkan DİKİCİ1, Olcay PALTA2,  

Özet 

Nüfus, toplumsal yapının önemli unsurlarından birisidir. Demografik verilerden 

hareketle toplumsal yapı ile ilgili istatistiksel bilgilere ulaşılır. Toplumsal yapı hakkında bilgi 

veren istatistiksel veriler, toplumsal yapı analizi açısından önemlidir. Toplumun sosyolojik 

açıdan analizinde demografik verilerden, nüfus dağılımı, yaş ve cinsiyet durumu, medeni 

durum ve göç hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2007 

yılından beri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile nüfus ve demografi verilerini oluşturmakta 

ve internet sitesi üzerinden araştırmacıların erişimine sunmaktadır. Toplumsal yapı analizinde 

önemli bir role sahip olan nüfus faktöründen hareketle bu çalışma, demografik veriler ışığında 

Aksaray ilini nüfus yönünden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, TÜİK tarafından 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde oluşturulan veriler kullanılmıştır. Bu bağlamda 

çalışmada, Aksaray'ın, 2012-2015 yıllarına ait demografik verilerine göre "yaş grupları", 

"yerleşim yeri nüfusları", "nüfusa kayıtlı olunan il", "medeni durum", "ülke içi göç" başlıkları 

analiz edilecektir.  

Anahtar Sözcükler:Aksaray, Demografi, Göç, Cinsiyet, Eğitim. 

ANALYSIS OF AKSARAY'S DEMOGRAPHIC DATA IN TERMS OF YEAR 2012-

2015 

Abstract 

Population is one of the important elements of the social structure. Demographic data 

provide statistical information to be obtained about the social structure. Statistical data about 

the social structure that is important in terms of social structure analysis. In terms of sociological 

analysis of the community's demographics , population distribution, age and gender status, 

marital status accessible information about the movements and migration. Turkey Statistical 

                                                 
1 Araştırma Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Gümüşhane. 

dikicierkan@gmail.com 

2 Öğretim Görevlisi, Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Elektronik ve Bilgisayar Bölümü. Bitlis. 

olcaybeu@gmail.com 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 256 - 

 

Institute (TSI) has create demographic data with Address Based Population Registration System 

since 2007 and it offers accessible to researchers over the website. This study population 

movement from factors that play an important role in the social structure analysis, demographic 

data aims to analyze the population of Aksaray in the light direction. In this study, it used TSI 

data generated by ABPRS. In this context, the demographic data of 2012-2015, province of 

Aksaray, it will be analyzed "ages", "residential population", "the population registered in the 

province ", "marital status", "internal migration ". 

Key Words:Aksaray, Demography, Migration, Gender, Education. 

GİRİŞ 

 Nüfus kavramı, sosyal bilimlerde birçok alanda kullanılan ve çalışmalara konu olan bir 

kavramdır. Tek bir disipline indirilemeyecek bir konu olması bakımından nüfus, sosyolojiden 

tarihe, coğrafyadan antropolojiye birçok disiplinin başvurduğu kavramlardan birisi olarak 

görülmektedir. Bu durum, nüfus ile ilgili yapılmış/yapılacak çalışmaların birbirinden farklı 

alanlarda gerçekleşebileceğinin bir tezahürü olarak durmaktadır. Nitekim sosyal bilimlerde 

nüfus konusuna eğilen disiplinlerin başında sosyoloji gelmektedir. 

 Nüfus ve demografi kavramları birbiriyle çok sıkı ilişkiler içerisinde olan kavramlardır. 

Nüfus, demografinin konusuna giren bir alandır ve sosyoloji ile çok yakın ilişkiler içerisinde 

bulunmaktadır. Nüfusun sosyolojik boyutu, nitekim bireyi ve toplumu, daha doğrusu toplumsal 

yapıyı ilgilendirmektedir. Tanım olarak baktığımızda, insan sayısının toplamı olarak 

açıklanabilecek olan nüfus, toplumsal yapı ile ilgili bir takım analizlerin ortaya çıkarılması 

açısından önemli bir çalışma alanı olma özelliği göstermektedir. Toplumsal özelliği bakımından 

öneminden bahsedilen nüfus konusu, disiplinler arası çalışmalara da konu olmaktadır.3 

 Nüfus, sosyal yapı içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Erkal'ın da belirttiği üzere 

nüfus, sosyal yapıyı oluşturan canlı ve dinamik bir kütle olma özelliği taşımaktadır. Nüfusun 

incelenmesi, aynı zamanda toplumun sahip olduğu sosyal yapı şartlarının ortaya çıkarılması 

anlamına gelmektedir. Buna göre nüfus, demografik, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleri ile 

ele alınabilen bir özellik taşımaktadır.4 

                                                 
3 DİKİCİ, Erkan; "2011 Yılı Demografik Verileri Bakımından Kağızman İlçesi", Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle 

Kağızman Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editör: Alpaslan Yüce, Ankara, 2012, s. 561. 

4 ERKAL, E. Mustafa; Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 177. 
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 Nüfus, daha makro bir bağlamda düşünüldüğünde, sosyal yapıyı oluşturan canlı ve 

dinamik olma özelliğine sahiptir. Bu anlamda nüfusun incelenmesi, aynı zamanda toplumun 

toplumsal yapı şartlarının ortaya çıkartılması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Erkal ve 

diğerlerinin5 yaptığı tanıma bakıldığında, nüfusun, demografik, kültürel, toplumsal ve 

ekonomik yönleri ile ele alınabilme özelliğine sahip olduğu görülür. Nüfusun hem üretici hem 

de tüketici fonksiyonu da vardır. Nüfus, kalkınmayı yarattığı gibi, kalkınmanın doğurduğu 

refahı paylaşan fertlerden meydana gelmektedir. Bu özelliği aynı zamanda nüfusun iktisadi 

gelişme ile arasında bulunan yakın ilişkiyi ortaya koyar.  

 Sosyal yapı üzerine çalışmalar yapan Nihat Nirun, sosyal yapıların analizinde nüfus 

özelliklerine de yer verilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Nirun'a göre nüfus ile ilgili 

çalışmalar sosyal yapının özelliklerini aydınlatması bakımından önemlidir. Sosyal değişmeye 

neden olan insanların nüfus artışının, onların coğrafi dağılışının, genel nüfusa göre köylü ve 

şehirli ayrımının, yaş gruplarının, cinsiyet durumlarının ve evlilik durumlarının hesapları, 

sosyal yapının geçmişten geleceğe yönelen sosyal değişimin gerçekleşmesine hizmet ederler. 

Sosyal yapının başlıca elemanı olan nüfusa ait esas faktörler doğum, ölüm ve yaşayanların 

sayısıdır.6 Bu bağlamdan hareketle, çalışma, nüfusa dayalı istatistiksel verilerden yola çıkarak 

toplumsal yapı üzerine yapılabilecek çözümlemelerin önemini amaçlamaktadır. Çalışmada, 

2012-2015 yılları arasında Aksaray ilinin nüfusuna dayalı istatistiksel verilere yer vermektedir. 

2007 yılından beri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne geçilmesiyle TÜİK7 tarafından 

hazırlanan veriler çalışmada kullanılmaktadır. Buna göre Aksaray ilinin 2012-2015 yılları 

arasındaki demografik özellikleri dört başlık altında incelenmiştir: 

 1. "Yerleşim Yeri Nüfusları" başlığında, 2012-2015 yıllarına ait Aksaray il ve ilçelerinin 

nüfusu cinsiyet ve yaş grubu dağılımına göre ele alınmıştır. 

 2. "Nüfusa Kayıtlı Olunan İl" başlığı iki tablo üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle 

2012-2015 yılları arasında Aksaray il nüfusuna kayıtlı olanların Türkiye'de ikamet ettikleri 

illerin dağılımına; daha sonra ise, aynı yıllarda Aksaray'da ikamet edenlerin hangi illerin 

nüfusuna kayıtlı olduklarına dair sayısal veriler aktarılmıştır. 

                                                 
5 ERKAL, E. Mustafa ve dğ., Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s. 184. 

6 NİRUN, Nihat; Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 

Ankara, 1991, s. 23. 

7http://www.tuik.gov.tr/Start.do 
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 3. "Medeni Durum" başlığında, cinsiyet dağılımına göre 2012-2015 yılları Aksaray 

nüfusunun medeni durumu incelenmiştir. 

 4. "İller Arası Göç" başlığında ise, 2012-2015 yıllarında Aksaray'da gerçekleşen göç 

faaliyeti ele alınmıştır. Buna göre, ilk olarak Aksaray'ın iller arası aldığı göç ile ilgili bilgiler 

paylaşılırken, ardından Aksaray'ın iller arası verdiği göçün bilgilerine yer verilmiştir. 

 1. SOSYOLOJİK AÇIDAN DEMOGRAFİK VERİLERİN ÖNEMİ 

 Demografi (nüfusbilimi) bir topluluk içerisinde yer alan insan sayısını ve nüfusun 

bileşenlerini inceleyen uzmanlık alanıdır. Nüfusbilim bir toplulukla ilgili olarak yalnızca 

istatistiki bilgiler toplamakla yetinmemekte; aynı zamanda nüfus büyümesinin sağlıklı bir 

şekilde gelişip gelişmediğini inceler. Bunun neticesinde nüfus kontrolünü sağlanmasına dair 

çözümler sunmaktadır.8 

 Nüfus konusu birey ve toplum odaklı bir konu olması açısından sosyal bilimlerin 

altındaki disiplinler içerisinde kendine bir çalışma alanı olarak yer bulmuştur. Nüfus 

özelliklerinin çözümlenmesi ve yorumlanması, sosyal bilimler içerisinde sosyolojinin de 

ilgilendiği bir çalışma alanıdır. Doğum, ölüm, göç, medeni durum gibi bir takım olguların, 

nüfusa bağlı olarak elde edilen veriler ışığında çözümlenmesi söz konusu olmaktadır. Kısacası 

demografik verilerin sosyolojik bakış açısıyla çözümlenmesi, sosyolojinin nüfus konusundaki 

çalışmalarından birisi olarak görülmektedir.9 

 Coğrafi bir alan üzerinde yerleşen ve bir arada yaşamakta olan insan kütlesine nüfus 

denmektedir. Bir ülkede toplumsal yapıyı incelemek için mutlaka o ülkenin nüfus 

kompozisyonu bir başka deyişle nüfus piramidi bilinmelidir. Toplumların nüfusunu sayı 

yönünden inceleyen bilim dalına da demografi adı verilmektedir. Demografi aynı zamanda 

insanların yeryüzünde dağılışı ve değişiminin bilimidir.10 Toplumu ve insanları konu alan bir 

disiplin ya da bilim olarak ele alan demografi, bu ilişki yönünden sosyolojik bir unsur olma 

özelliği taşıdığı söylenebilir. Demografi ve toplum ilişkisi, sosyolojik bir çalışma alanı olarak 

son yıllarda önemini ortaya koyarken, toplumsal yapıyı inceleyen bilim dalı olan sosyolojinin 

                                                 
8 BAHAR, H. İbrahim; Sosyoloji, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 353. 

9 DİKİCİ, Erkan; "2012 Yılı Demografik Verileri Bakımından Salihli İlçesi", Salihli Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editör: 

Nurettin Gülmez, Salihli, 2013, s. 46. 

10 DİNÇKOL, Abdullah; Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul, 2009, s. 208. 
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demografik özellikleri kullanması ve bir takım sonuçlara ulaşması bakımından bu ilişkiden 

daha somut bir şekilde söz edilebilir. Bu bağlamda söz konusu ilişkiyi Marshall11 demografların 

ilgileri ile sosyologların ilgilerinin örtüştüğü alan olarak nüfus incelemelerinin ortaya çıktığını 

dile getirmiştir. 

 Nüfusun aynı zamanda toplumsal bir konu olması, sosyolojik bir çalışma konusu olduğu 

sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda Barlas Tolan12, bir toplumun sahip olduğu nüfusun, bu 

toplumun nüfus yoğunluğu, doğum-ölüm ve kadın-erkek oranları, bireylerin yaşam süresi, yaş 

gruplarının dağılımı, bu toplumun genel nüfus yapısı ve düzeni ile yakından ilişkili olduğunu 

belirtmektedir. Tolan'a göre, ekonomik, toplumsal ve kültürel düzen de, nüfusun hacim ve 

yoğunluğunu etkilemekte ve hatta belirlemektedir. Doğum oranı yüksek bir toplum, tabanı 

geniş bir piramide, doğum oranı düşük bir toplum ise tabanı dar, gövdesi geniş bir piramide 

benzemektedir. Doğum oranı yüksek bir toplumda çalışan genç nüfusun önemi büyük 

olduğundan, toplum daha dinamik bir özelliğe sahip olmaktadır. Doğum oranının düşüklüğü 

ise, toplumu insan-gücü kaynakları bakımından kısırlaştırabilir. Kadın ve erkek nüfusları 

arasındaki büyük farklar da çeşitli toplumsal dengesizliklere yol açabilir. Nüfusun mekânsal 

açıdan yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı ise, toplumsal ve ekonomik faaliyetlerin 

özelliklerine bağlıdır. Bu bağlamdan hareketle dile getirilen nüfusla ilgili bütün faktörlerin 

toplumsal bir boyutunun söz konusu olduğu ve bir aralarında bir ilişkinin kurulduğu 

görülmektedir. 

 Demograflar günümüzde nüfusu üç açıdan ele almaktadır. Bunlardan birisi nüfus 

büyüklüğü yani ülkeden yaşayan insan sayısı, diğeri nüfusun yapısı ve bileşeni yani nüfusun 

yaş, cinsiyet bileşeni ile doğum ve ölüm oranları, son olarak ise nüfus dağılımı veya nüfus 

hareketleri yani bilindik en genel anlamıyla göçtür.13Türkiye'de genel nüfus sayımları en son 

2000 yılında yapılmış olup,  2007 yılından itibaren düzenli bir nüfus kayıt sistemine geçilerek 

genel nüfusa ait veriler oluşturulmuştur. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden elde 

edilen veriler TUİK sisteminden erişimciler için rahatlıkla ulaşılır hale gelmiştir. Bu dönemden 

                                                 
11 MARSHALL, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü, Çeviren: Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yayınları, 

Ankara, s. 139.  

12 TOLAN, Barlas; Toplum Bilimlerine Giriş, Murat ve Adım Yayıncılık, Ankara, 1996, s. 212. 

13 ÖZKALP, Enver; Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003, s. 259-260. 
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itibaren demografi-sosyoloji ilişkisi nüfus verileri ile birlikte daha geçerli bir hale gelmesi 

kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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 1. YERLEŞİM YERİ NÜFUSLARI 

 1.1. Cinsiyete Göre Aksaray İl Nüfusu (2012-2015) 

 

Kadın Erkek Toplam 

2012 190970 188945 379915 

2013 192266 190540 382806 

2014 193161 191091 384252 

2015 193826 192688 386514 

 

 Yerleşim yeri nüfuslarına göre Aksaray'ın 2012-2015 yılları arasındaki nüfusu sürekli 

olarak artış göstermiştir. Cinsiyete göre nüfus dağılımına bakıldığında, Aksaray'da kadın 

nüfusun erkek nüfusa göre daha fazla olduğu görülmektedir. Nüfusun sürekli olarak artış 

göstermesi, göç hareketi bakımından Aksaray'ın daha fazla göç aldığını ortaya çıkarmaktadır. 

 1.2. Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Aksaray İl Nüfusu (2012-2015) 

 
2012 2013 2014 2015 

KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK 

0-4 16407 17186 16300 16919 16213 16794 16098 16831 

5-9 16368 17212 16632 17600 16787 17744 16895 17880 

10-14 17992 18567 17248 17799 16453 17099 16139 16838 

15-19 17033 18313 17330 18480 17495 18479 17268 18451 

20-24 15356 15172 15188 15255 15189 14822 14836 14733 

25-29 14844 15721 14821 15612 14718 15403 14429 15118 

30-34 15674 16056 15264 15949 14779 15521 14590 15371 

35-39 13991 13907 14063 14084 14001 14238 14631 14974 

40-44 12099 11909 12918 12557 13419 13067 13259 12975 

45-49 11035 10842 10946 10983 10394 10574 9884 10010 

50-54 9084 8455 9624 8915 10175 9560 11006 10502 

55-59 8009 7338 8032 7447 8582 8005 8447 7914 

60-64 7312 6521 7307 6640 6954 6260 7523 6716 

65-69 5408 4346 5891 4729 6866 5602 7150 6003 

70-74 4304 3247 4247 3200 4392 3342 4609 3495 

75-79 3029 2413 3225 2275 3400 2346 3621 2652 

80-84 1879 1164 1971 1466 2053 1624 2029 1590 

85-89 850 469 927 508 907 480 1008 502 

90 + 296 107 332 122 384 131 404 133 

 

 Cinsiyet ve yaş dağılımına göre yerleşim yeri nüfusları içerisinde Aksaray il nüfusunun 

genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğu görülmektedir. Her ne kadar nüfus profili genç 

bir nüfusa sahip olarak görülse de, son yıllarda doğurganlık oranındaki azalış dikkat 
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çekmektedir. 0-4 yaş aralığında, 2012-2015 yılları arasındaki kadın nüfusu sürekli olarak 

azalmaktadır. Erkek nüfus 2012-2014 yıllarında azalma yaşarken, 2015'te yeniden bir artış 

yaşanmıştır. 0-4 yaş aralığındaki nüfusun azalmaya devam etmesi, ileride genç bir nüfus 

profilinin görülemeyeceğinin habercisidir. Bu nedenle aile planlaması ve nüfus planlaması 

konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  

 Aksaray il nüfusunun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımında, 30-34 yaş grubuna 

(20-24 hariç) kadar, erkek nüfusun kadın nüfusundan daha fazla olduğu görülmektedir. 35-39 

yaş aralığı ve sonrasında ise erkek nüfusun kadın nüfusuna oranda daha az olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye nüfusu ile karşılaştırıldığında benzer özellik taşımaktadır. 

Belli bir yaş grubuna göre erkek nüfus kadın nüfusunda fazla görülmekte, daha sonra ise kadın 

nüfusun erkek nüfusuna oranla daha fazla olduğu tespit edilmektedir. Bu durumun 

yaşanmasındaki nedenlerin başında, erkeğin (genel olarak) çalışan ve aile geçimini üstlenen 

kişi olması, erkeklerin bir takım iş kazaları ve mesleki hastalıkları ile karşılaşması, kadınların 

yaşam süresinin erkeklere göre daha fazla olması gibi nedenler yer almaktadır. 

 1.3. Cinsiyete Göre Aksaray İl Merkezi ve İlçelerinin Nüfusu (2012-2015) 

  

Ağaçören Eskil Gülağaç Güzelyurt Merkez Ortaköy Sarıyahşi 

2
0

1
2

 

Kadın 4755 13138 10173 6327 135713 18082 2782 

Erkek 4624 13064 10106 6200 134815 17437 2699 

Toplam 9379 26202 20279 12527 270528 35519 5481 

2
0

1
3

 

Kadın 4665 13164 10246 6289 137397 17663 2842 

Erkek 4604 13014 10162 6256 136602 17129 2773 

Toplam 9269 26178 20408 12545 273999 34792 5615 

2
0

1
4

 

Kadın 4492 12975 9951 6099 139616 17389 2639 

Erkek 4389 13009 9850 6048 138555 16659 2581 

Toplam 8881 25984 19801 12147 278171 34048 5220 

2
0

1
5

 

Kadın 4292 12910 9656 5839 141737 16920 2472 

Erkek 4175 13019 9678 5871 141326 16193 2426 

Toplam 8467 25929 19334 11710 283063 33113 4898 

 

 Aksaray'ın merkez ilçesi dışında altı adet ilçesi vardır. İl merkezi dışında Aksaray'a bağlı 

olan ilçelerin nüfusuna bakıldığında, en fazla ilçe nüfusunun 35519 kişi ile 2012 yılı Ortaköy 

ilçe nüfusu olmuştur. İlçeler arasında en az nüfus ise, 5220 kişi ile 2014 yılı Sarıyahşi ilçe 

nüfusu olarak tespit edilmiştir. Aksaray'ın ilçelerinin cinsiyete göre nüfus dağılımında ise, Eskil 

ilçesi 2014 ve 2015 yılları, Gülağaç ilçesi 2015yılı, Güzelyurt ilçesi 2015 yılı nüfusları 

haricinde bütün ilçelerde kadın nüfusunun erkek nüfusunda fazla olduğu dikkat çekmektedir. 
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 İlçe nüfuslarındaki artış ve azalış durumuna bakacak olursak, Merkez ilçe nüfusu sürekli 

olarak artış göstermiştir. Ağaçören, Eskil ve Ortaköy ilçeleri ise 2012-2015 yılları arasında 

sürekli olarak azalmıştır. Gülağaç, Güzelyurt ve Sarıyahşi ilçeleri ise inişli çıkışlı bir nüfus 

hareketliliği yaşamıştır. Göç alma ve verme durumuna göre, Aksaray ilçelerinin genel olarak 

göç verdiği ve azalma yaşadığı söylenebilir. 

 2. NÜFUSA KAYITLI OLUNAN İL 

 2.1. Aksaray İl Nüfusuna Kayıtlı Olanların İkamet Ettikleri İl (2012-2015) 

İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 

Adana 3251 3208 3238 3272 Edirne 468 496 522 521 Malatya 317 306 314 335 

Adıyaman 150 150 127 134 Elazığ 282 293 329 345 Manisa 1168 1224 1262 1281 

Afyonkarahisar 503 481 544 596 Erzincan 206 182 220 224 Mardin 290 279 275 299 

Ağrı 265 280 297 282 Erzurum 502 458 441 472 Mersin 3561 3563 3593 3620 

Aksaray 328248 328499 328290 328344 Eskişehir 1158 1233 1298 1336 Muğla 1721 1820 1947 2070 

Amasya 151 199 190 219 Gaziantep 442 467 478 485 Muş 150 148 131 164 

Ankara 47662 48555 49950 51241 Giresun 113 124 119 167 Nevşehir 2862 2896 2974 3099 

Antalya 8034 8350 8812 9217 Gümüşhane 83 96 156 154 Niğde 2747 2825 2840 3052 

Ardahan 106 49 67 92 Hakkari 283 275 280 296 Ordu 153 191 201 196 

Artvin 74 76 80 95 Hatay 1238 1250 1287 1271 Osmaniye 194 185 229 252 

Aydın 1402 1476 1558 1609 Iğdır 107 77 87 120 Rize 156 176 165 153 

Balıkesir 1110 1136 1186 1211 Isparta 367 409 441 484 Sakarya 544 606 680 724 

Bartın 82 97 109 110 İstanbul 44568 46006 47046 47939 Samsun 477 459 503 554 

Batman 196 192 194 217 İzmir 14538 14664 15045 15152 Şanlıurfa 429 482 531 548 

Bayburt 84 81 82 75 Kahramanmaraş 365 398 390 373 Siirt 232 220 206 188 

Bilecik 188 167 145 157 Karabük 184 196 216 249 Sinop 90 96 103 89 

Bingöl 166 138 165 178 Karaman 382 413 444 424 Şırnak 362 334 401 365 

Bitlis 173 143 173 187 Kars 197 199 242 221 Sivas 403 411 442 531 

Bolu 274 273 256 303 Kastamonu 192 215 240 242 Tekirdağ 3443 3639 3931 4157 

Burdur 207 271 252 276 Kayseri 2289 2460 2566 2655 Tokat 265 242 266 306 

Bursa 5289 5643 5825 6038 Kilis 42 42 50 62 Trabzon 271 235 240 264 

Çanakkale 497 525 538 542 Kırıkkale 437 469 481 465 Tunceli 122 154 199 240 

Çankırı 182 195 207 226 Kırklareli 806 839 897 963 Uşak 244 244 276 318 

Çorum 239 232 222 235 Kırşehir 2700 2929 3085 3343 Van 278 312 383 399 

Denizli 729 722 790 811 Kocaeli 3814 3942 4093 4340 Yalova 256 238 245 252 

Diyarbakır 570 589 602 508 Konya 31069 32057 33131 33897 Yozgat 404 433 438 465 

Düzce 199 191 225 251 Kütahya 483 528 523 527 Zonguldak 266 271 255 267 

  

 2012-2015 yılları arasında Aksaray il nüfusuna kayıtlı olanların hangi illerde 

yaşadıklarına bakıldığında, Türkiye'nin 81 ilinde Aksaray nüfusuna kayıtlı olanların ikamet 

etmekte olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Tabloya göre, Aksaray il nüfusuna kayıtlı olanların en 

fazla ikamet ettiği illerin başında Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Antalya ve Bursa 

gelmektedir. Aksaray'a yakın olması, ticaret ve sanayinin bu şehirlerde gelişmiş olması, 

insanlar tarafından tercih edilmesi noktasında önemlidir. İnsanların ekonomik sebeplerden 

dolayı bu şehirlere göç ettiği görülmektedir. 
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 Aksaray il nüfusuna kayıtlı olanların yaşamlarını devam etmeleri noktasında 

tercihlerinin daha az olduğu iller ise Kilis, Artvin, Iğdır, Ardahan, Bartın Gümüşhane, Bayburt, 

Sinop gibi şehirler olarak tespit edilmiştir. Bu şehirlerin daha az tercih edilmesindeki en önemli 

etken, iş imkânının yeterli seviyede gelişmemiş olması şeklinde izah edilebilir. Ayrıca bu 

şehirler genel olarak nüfusları az olan ve Aksaray'a yakın konumda olmayan şehirlerdir. Bu 

şehirleri tercih edenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan ve evlilik sebebiyle 

ikamet edenlerden oluştuğu söylenebilir. 

 2.2. Aksaray İlinde İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Oldukları İl (2012-2015) 

İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 

Adana 1842 1841 1971 1952 Edirne 33 32 30 36 Malatya 581 617 608 600 

Adıyaman 354 351 379 373 Elazığ 325 360 339 363 Manisa 259 256 238 229 

Afyonkarahisar 455 440 388 383 Erzincan 150 155 159 156 Mardin 631 669 699 700 

Ağrı 334 335 333 376 Erzurum 575 595 541 586 Mersin 1508 1543 1619 1597 

Aksaray 328248 328499 328290 328344 Eskişehir 247 257 256 255 Muğla 143 145 129 131 

Amasya 207 207 231 233 Gaziantep 499 500 496 496 Muş 137 133 148 164 

Ankara 3265 3347 3414 3549 Giresun 199 207 210 217 Nevşehir 2788 2933 3002 3065 

Antalya 297 296 283 284 Gümüşhane 646 661 644 662 Niğde 5090 5213 5367 5551 

Ardahan 177 182 180 167 Hakkari 32 39 20 27 Ordu 284 284 293 292 

Artvin 123 125 124 113 Hatay 1050 1105 1091 1150 Osmaniye 825 875 918 907 

Aydın 191 203 205 196 Iğdır 73 81 72 68 Rize 102 99 113 111 

Balıkesir 226 210 212 205 Isparta 291 276 289 305 Sakarya 123 126 130 139 

Bartın 48 48 55 58 İstanbul 260 268 299 284 Samsun 593 653 615 608 

Batman 134 130 130 168 İzmir 307 324 330 311 Şanlıurfa 502 538 619 649 

Bayburt 45 37 38 45 Kahramanmaraş 799 820 883 915 Siirt 81 80 95 81 

Bilecik 65 58 55 53 Karabük 57 54 58 67 Sinop 118 124 108 123 

Bingöl 187 161 166 165 Karaman 793 805 819 796 Şırnak 79 82 88 104 

Bitlis 174 170 175 193 Kars 214 220 216 214 Sivas 550 621 602 632 

Bolu 150 153 150 157 Kastamonu 188 197 203 250 Tekirdağ 65 59 67 72 

Burdur 159 141 127 133 Kayseri 2221 2253 2303 2309 Tokat 307 303 329 364 

Bursa 233 196 179 199 Kilis 116 109 107 92 Trabzon 488 484 478 495 

Çanakkale 70 75 60 65 Kırıkkale 483 485 478 472 Tunceli 62 62 53 53 

Çankırı 312 299 312 330 Kırklareli 67 55 66 48 Uşak 119 110 108 108 

Çorum 543 559 548 533 Kırşehir 1655 1688 1721 1722 Van 181 190 194 235 

Denizli 224 212 208 201 Kocaeli 85 69 67 68 Yalova 11 9 8 6 

Diyarbakır 378 421 423 424 Konya 9412 9690 10016 10207 Yozgat 1084 1115 1128 1190 

Düzce 88 89 73 74 Kütahya 119 129 136 153 Zonguldak 162 148 145 137 

 2012-2015 yılları arasında Aksaray'da ikamet edenlerin hangi şehirlerin nüfusuna 

kayıtlı olduklarının yer aldığı tabloda, Türkiye'nin bütün illerinden Aksaray'da yaşayan 

insanların olduğu görülmektedir. Aksaray, sürekli olarak göç alan ve nüfusu artış gösteren bir 

şehir olarak ön plana çıkmaktadır. Konya, Kayseri ve Ankara'ya olan yakınlığı bu durumun 

ortaya çıkmasında oldukça önemlidir.  
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 Aksaray'da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları şehirler içerisinde öne çıkan 

şehirler Konya, Niğde, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Yozgat ve Hatay şeklinde 

sıralanmıştır. Bu şehirlerin ortak özelliği, Aksaray'a ulaşımın kolay olduğu ve yakın konumdaki 

şehirler olmasıdır. Aksaray'da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları şehirler içerisinde en 

az sayıda olan şehirler ise, Yalova, Hakkari, Edirne, Bayburt, Bartın, Karabük, Bilecik, 

Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli gibi şehirlerden oluşmaktadır. Bu şehirlere genel olarak 

baktığımızda, Aksaray'a uzak mesafede olan ve nüfusları Aksaray nüfusundan az olan ve yakın 

olan şehirler olduğu söylenebilir. 

 3. MEDENİ DURUM 

 3.1. Cinsiyete Göre Aksaray İl Nüfusunun Medeni Durumu (2012-2015) 

  

Boşandı Eşi Öldü Evli Hiç Evlenmedi 

2
0
1
2
 

Erkek 3308 1891 90169 39053 

Kadın 5145 13060 91468 29175 

Toplam 8453 14951 181637 68228 

2
0
1
3
 

Erkek 3449 1895 91058 39569 

Kadın 5257 13220 92284 29494 

Toplam 8706 15115 183342 69063 

2
0
1
4
 

Erkek 3585 1950 91751 39458 

Kadın 5439 13384 92973 30014 

Toplam 9024 15334 184724 69472 

2
0
1
5
 

Erkek 3762 2038 92673 39533 

Kadın 5604 13590 93781 29435 

Toplam 9366 15628 186454 68968 

 Aksaray il nüfusunun medeni durumu, yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, "boşandı", 

"eşi öldü", "evli" ve "hiç evlenmedi" başlıkları üzerinden ele alınmıştır. Buna göre, 2012-2015 

yıllarına ait Aksaray il nüfusunda boşanmış olanların bilgilerine bakacak olursak, sürekli artış 

yaşandığı tespit edilmektedir. Bu durum hem erkek hem de kadın cinsiyeti için sürekli olarak 

artış göstermiştir. 

 Eşi vefat edenler içerisinde erkek nüfusun kadın nüfusa oranla daha az sayıda olduğu ve 

aralarında çok büyük bir fark olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye genelinde bir 

benzerliğe sahiptir. Eşi vefat edenlerin sayısı, 2012-2015 yılları arasında sürekli bir artış 

yaşamıştır. Cinsiyetler arasındaki farkın sebebi ise, erkeklerin yaşam sürelerinin kadınlara göre 

daha az olması ve bir erkeklerin daha erken yaşlarda yaşamını yitirmeleri olarak ortaya 

çıkmıştır. Erkeğin (kadınlara oranla daha fazla) dışarıda (ağır koşullar altında) çalışması ve bir 
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takım iş kazaları/meslek hastalıkları ile karşılaşması, yaşam sürelerinin kadınlara göre daha az 

olmasına neden olmuştur. 

 "Evli" ve "hiç evlenmedi" başlıklarına bakıldığında da, evli olanların 2012-2015 yılları 

arasında sürekli olarak bir artış yaşadığı, hiç evlenmemiş olanların ise 2014 sonrası bir azalış 

yaşadığı görülmektedir. Özellikle evli olanların sayılarının birbiriyle eşit olmaması, sürekli 

olarak akıllarda soru işareti doğuran bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada evli 

kategorisindeki kadın ve erkek sayılarının birbirinden farklı olmasının sebebi, kadın ve erkeğin 

bir takım nedenlerden dolayı birlikte yaşayamamaları şeklinde açıklanabilir. Bunun dışında, 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne kaydını yaptırma hususunda insanların duyarlı olması 

da, önemli bir etken olarak ele alınabilir. Özellikle Aksaray'a göç eden ailelerin bütün fertlerinin 

sisteme kayıt olması, sistemin işlevselliği açısından daha sağlıklı sonuçlar alınmasını 

sağlayacaktır.  

 4. İLLER ARASI GÖÇ 

 4.1. Aksaray İlinin İller Arası Aldığı Göç (2012-2015) 

İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 

Adana 486 455 500 389 Elazığ 50 59 45 52 Manisa 105 80 93 100 

Adıyaman 70 57 59 68 Erzincan 20 47 39 45 Mardin 89 46 66 85 

Afyonkarahisar 97 89 95 65 Erzurum 77 96 94 98 Mersin 401 390 376 379 

Ağrı 41 59 51 95 Eskişehir 85 101 87 78 Muğla 105 90 95 67 

Amasya 25 27 41 29 Gaziantep 139 108 149 164 Muş 25 48 47 55 

Ankara 1283 1621 1374 1460 Giresun 28 41 52 33 Nevşehir 274 397 366 334 

Antalya 338 370 439 392 Gümüşhane 33 15 57 52 Niğde 340 399 408 400 

Ardahan 5 26 6 25 Hakkari 30 20 17 26 Ordu 60 35 48 45 

Artvin 3 20 12 22 Hatay 304 161 184 179 Osmaniye 107 123 106 100 

Aydın 107 85 97 83 Iğdır 20 5 35 30 Rize 17 44 25 29 

Balıkesir 81 83 124 93 Isparta 67 70 68 73 Sakarya 43 34 46 61 

Bartın 12 12 23 18 İstanbul 1179 1314 1472 1468 Samsun 99 166 92 81 

Batman 71 45 71 100 İzmir 286 371 310 340 Şanlıurfa 191 156 211 215 

Bayburt 2 7 15 25 Kahramanmaraş 101 107 140 104 Siirt 42 34 46 45 

Bilecik 15 12 14 13 Karabük 28 30 35 29 Sinop 13 14 4 20 

Bingöl 30 25 31 27 Karaman 119 101 99 114 Şırnak 38 36 48 59 

Bitlis 31 29 41 40 Kars 32 30 53 43 Sivas 80 112 115 127 

Bolu 26 38 40 24 Kastamonu 38 28 52 110 Tekirdağ 70 106 98 111 

Burdur 32 20 58 47 Kayseri 424 320 390 351 Tokat 57 40 55 48 

Bursa 173 149 209 229 Kilis 6 11 12 13 Trabzon 37 65 52 58 

Çanakkale 32 20 42 41 Kırıkkale 75 67 112 57 Tunceli 15 6 12 26 

Çankırı 30 33 30 34 Kırklareli 26 29 22 27 Uşak 42 37 31 37 

Çorum 119 66 69 39 Kırşehir 145 223 234 293 Van 82 46 59 110 

Denizli 76 81 83 67 Kocaeli 98 130 134 171 Yalova 16 27 6 4 

Diyarbakır 71 86 136 122 Konya 1386 1654 1561 1768 Yozgat 104 101 135 136 

Düzce 20 28 20 81 Kütahya 44 46 47 67 Zonguldak 22 42 56 35 

Edirne 14 12 13 37 Malatya 63 78 47 51  
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 Aksaray ilinin 2012-2015 yılları arasında aldığı göç durumuna bakıldığında, 

Türkiye'deki bütün illerden göç alındığı tespit edilmiştir. Aksaray'ın sahip olduğu konum 

itibariyle birçok ile yakın mesafede olması ve çevre illerin sahip olduğu nüfus miktarının 

fazlalığı dikkate alındığında, göç alan bir yer olma özelliği ortaya çıkmış olmaktadır. Aksaray'ın 

en fazla göç aldığı illere bakacak olursak, Konya, Ankara, İstanbul, Adana, Kayseri, Mersin, 

Antalya, İzmir gibi gerek yakın çevredeki ve nüfus miktarı fazla olan şehirlerden göç aldığı 

görülmektedir. Aksaray'ın göç aldığı şehirler içerisinde az sayıda olanlar ise, Bayburt, Artvin, 

Ardahan, Kilis, Bartın, Sinop, Edirne, Tunceli, Bilecik, Yalova ve Hakkari gibi uzak bölgelerde 

olan ve nüfusu Aksaray'a yakın ya da daha az olan illerden oluşmuştur. 

 4.2. Aksaray İlinin İller Arası Verdiği Göç (2012-2015) 

İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 İL 2012 2013 2014 2015 

Adana 268 421 442 459 Elazığ 56 56 70 59 Manisa 79 113 100 104 

Adıyaman 49 72 43 54 Erzincan 57 31 47 46 Mardin 39 50 52 55 

Afyonkarahisar 104 118 123 140 Erzurum 48 81 130 71 Mersin 275 379 402 395 

Ağrı 37 41 48 39 Eskişehir 96 122 120 127 Muğla 93 143 155 157 

Amasya 17 40 34 50 Gaziantep 91 123 144 151 Muş 26 31 30 37 

Ankara 1806 1806 2106 1956 Giresun 29 36 44 70 Nevşehir 341 288 300 346 

Antalya 579 578 652 652 Gümüşhane 23 43 110 50 Niğde 403 349 360 414 

Ardahan 9 11 6 17 Hakkari 18 37 39 27 Ordu 29 66 46 41 

Artvin 11 27 13 21 Hatay 114 136 174 164 Osmaniye 54 95 120 102 

Aydın 97 124 182 148 Iğdır 11 16 22 9 Rize 30 41 32 41 

Balıkesir 62 168 116 87 Isparta 81 74 73 93 Sakarya 30 68 66 60 

Bartın 25 21 20 23 İstanbul 2082 2062 1910 1717 Samsun 104 101 127 94 

Batman 24 35 32 45 İzmir 414 350 475 470 Şanlıurfa 92 109 138 167 

Bayburt 10 15 23 19 Kahramanmaraş 75 108 111 108 Siirt 22 39 27 50 

Bilecik 10 16 19 17 Karabük 42 28 40 55 Sinop 19 10 15 15 

Bingöl 10 32 22 25 Karaman 78 98 136 102 Şırnak 31 40 40 52 

Bitlis 42 23 28 37 Kars 24 43 35 29 Sivas 109 71 88 132 

Bolu 45 46 44 71 Kastamonu 44 55 90 73 Tekirdağ 163 201 231 160 

Burdur 48 43 58 70 Kayseri 347 438 458 480 Tokat 31 42 46 57 

Bursa 256 333 274 277 Kilis 6 11 25 18 Trabzon 56 51 62 61 

Çanakkale 59 50 35 46 Kırıkkale 104 110 103 76 Tunceli 16 30 13 30 

Çankırı 34 51 38 23 Kırklareli 72 39 49 46 Uşak 25 44 70 64 

Çorum 43 47 55 61 Kırşehir 294 358 396 434 Van 68 76 74 65 

Denizli 57 72 102 96 Kocaeli 171 155 224 205 Yalova 18 37 27 8 

Diyarbakır 76 62 141 100 Konya 1846 2105 1935 1915 Yozgat 59 98 93 111 

Düzce 16 29 43 32 Kütahya 61 43 59 56 Zonguldak 30 42 45 42 

Edirne 22 28 21 16 Malatya 32 45 79 72  

 

 Aksaray'ın 2012-2015 yılları arasında göç verdiği şehirlere bakacak olursak, en fazla 

göç verdiği iller İstanbul, Konya, Ankara, Antalya, İzmir gibi sanayi ve turizm faaliyetleri ile 

iş imkânlarının fazla olduğu büyük şehirler ilk sıralarda yer almıştır. Bunun dışında, Niğde, 

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir gibi yakın çevre illere de göç vermiştir. Yine aynı yıllar içerisinde 

göç verilen iller içerisinde sayıca en az olanlara bakıldığında, Kilis, Ardahan, Bayburt, Bilecik, 
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Artvin, Iğdır, Sinop ve Bartın gibi iş imkânlarının fazla bulunmadığı, yakın çevrede yer 

almayan ve nüfusları Aksaray'a yakın veya daha az olan iller sıralanmıştır. 

SONUÇ 

 Çalışmada görüldüğü üzere, Aksaray, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu görülse 

de, bu özelliğinin azalma noktasında bir nüfus hareketliliği ile karşılaşmaktayız. Çünkü 0-19 

yaş aralığına karşılık gelen genç nüfusun toplamının, Aksaray il nüfusuna göre yüzdelik 

oranları şu şekilde sürekli olarak azalma göstermiştir. 

2012 - % 36,62 

2013 - % 36,13 

2014 - % 35,67 

2015 - % 35,29 

 Genç ve dinamik olma özelliği ile ilgili bir diğer husus, her ne kadar göç alan ve göç 

veren bir il olsa da, 0-4 yaş aralığında yer alan nüfus incelendiğinde, doğurganlık oranındaki 

azalma ve bu yaş grubuna ait nüfusun 2012-2015 yılları arasında sürekli olarak azalmasıdır.  

 Aksaray’da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere bakıldığında, Aksaray 

dışında Türkiye’deki 80 ilin tamamından yaşayan bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en fazla 

olanlar arasında Konya, Niğde, Ankara, Nevşehir, Kayseri gibi yakın çevre iller yer almış ve 

bu illerin nüfusuna kayıtlı olup, Aksaray’da yaşamaya devam edenler şeklinde sıralanmıştır. 

Aksaray’da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller arasında en az nüfusa sahip illere 

bakıldığında ise, Yalova, Hakkari, Edirne, Bayburt ve Bartın illeri ilk sıralarda yer almıştır. 

 Aksaray nüfusuna kayıtlı olanların ikamet ettikleri illere bakıldığında, Aksaray dışında 

Türkiye’nin 80 ilinde Aksaray nüfusuna kayıtlı olanların ikamet ettiği görülmektedir. Bunların 

içerisinde ön plana çıkan iller, Ankara, İstanbul, Konya, İzmir, Antalya ve Bursa gibi yakın 

çevrede yer alan ve ekonomik nedenlerletercih edilen iller ilk sıralarda yer almıştır. Aksaray 

nüfusuna kayıtlı olanların ikamet ettikleri iller konusunda az sayıda insanın tercih ettiği illere 

bakıldığında ise, Artvin, Iğdır, Ardahan, Bartın, Gümüşhane, Bayburt, Sinop gibi nüfusu az 

olan ve iş imkânı konusunda daha kısıtlı imkânlara sahip olan iller ön plana çıkmaktadır.  

 Aksaray, Türkiye’deki kendisi dışında 80 ilden göç alan ve göç veren bir kent olma 

özelliğine sahiptir. Bu durum, bulunduğu konum bakımından, kendisine yakın olan büyük 

şehirlere göç vermesi ve büyük şehirlerden göç alması şeklinde gerçekleşmiştir. Özellikle 
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ilçelerdeki nüfusun son yıllarda sürekli olarak azalması, şehir merkezi ve şehir dışı göçlere 

neden olmuştur. Alınan göç konusunda Aksaray Üniversitesi'nin de önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Özellikle 18-24 yaş aralığındaki genç nüfus artışı konusunda üniversitenin 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken en önemli hususların 

başında, Aksaray'a yerleşen her vatandaşın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne kaydını 

yaptırmaları konusu gelmektedir. Bunun dışında, genç nüfusta yaşanan artışa bağlı olarak 

gençlerin sosyalleşmesine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik yardımcı olması 

adına gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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AKSARAY VİLAYET GAZETESİ ve MUHTEVASI HAKKINDA BAZI 

DEĞERLENDİRMELER 

SOME EVALUATIONS ABOUT AKSARAY PROVINCIAL NEWSPAPER 

Fatih Tuğluoğlu1 

 

Özet 

Basıldığı yerde dağıtılan, bütün ülkeye ulaşma iddiası olmayan, yerel haberlere daha 

çok yer veren gazetelere mahalli basın adı verilmektedir. Türkiye’de gazetecilik faaliyetlerinin 

başladığı 19.yy’dan günümüze kadar basın hem ulusal hem de yerel düzeyde gelişmiş ve 

yaygınlaşmıştır. İletişim haberleşme ve ulaşım imkânlarının zayıf olduğu dönemlerde çok 

önemli görevler yerine getirmiş olan mahalli basın yerel sorunların yöneticilere aktarılmasında, 

yöneticilerin haber ve yorumlarla belli konular ve sorunlar konusunda dikkatlerini çekmişler ve 

şehirleri için çalışmışlardı. Gelişen teknoloji ile çalışma alanları daralmış gibi olsa da yerel 

basın, araştırmacılar için çok önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Şehir tarihi yazılırken 

başvurulması gereken en önemli kaynak olan yerel gazeteler desteklenmeli ve yerel haberler 

önemsiz olarak kabul edilmemelidir. 

 Çalışmamız 19 Teşrinievvel 1926 tarihinden itibaren çıkan Aksaray Vilayet Gazetesinin 

temin edebildiğimiz sayılarını tarayarak, gerek mahalli gelişmelerin gerek ulusal haberleri 

incelemeyi amaçlamaktadır. Elimizde bulunan 18 Nisan 1933 tarihli sayıya kadar ilgili gazetede 

bulunan haberleri değerlendirmeye çalışacağız. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin bir vilayeti olan 

Aksaray’ın en önemli haber gazetesinde mahalli tarih çalışmaları için çok önemli bilgilere 

ulaşabilmekteyiz. Rakamsal bilgiler, Aksaray Valisinin şehir hakkındaki açıklamaları, şehre ait 

ekonomik verilerin yanı sıra ulusal düzeyde uygulanılan politikaların Aksaray’daki 

yansımalarını da vilayet gazetesinde görmekteyiz. Salgın hastalıklardan korunma tavsiyeleri, 

tasarruf bilgileri, yerli malı teşvikleri, Aksaray’da açılacak Millet Mektepleri ve Halkevine 

ilişkin haberler, öz Türkçe çalışmaları, Türkçe ezan ve hükümetin çıkardığı kanunlar hakkında 

bilgileri Aksaray Vilayet Gazetesi okuyucularına duyurmuştu. Çalışmamız Aksaray tarihine 

yönelik araştırmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

                                                 
1 Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Anahtar Kelimeler: Aksaray, Vilayet, Gazete, Yerli Malı, Salgın Hastalıklar 

 

Abstract 

Distributed where it is pressed, it does not claim to reach the whole country, are called 

local newspapers giving more space to local press reports. Press the start of the 19th century 

until the present day journalism activities developed in Turkey both national and local levels 

and has become widespread. Contact and communication during periods of poor transportation 

facilities media scene, which has fulfilled a very important role in transferring the manager of 

local issues, the administrator of the news and had worked for interpretations attracted their 

attention on specific issues and problems, and cities. Emerging technologies such as contracted 

work areas with the local press, though, bears a very important resource for researchers 

attribute. Press the most important resources that should be referred to local town history 

writing should be supported and should not be considered insignificant local news. 

Our study 19 the number of scans that we can provide the Aksaray Provincial Gazette 

Teşrinievvel since 1926, and aims to examine the development of local need should be national 

news. We will try our best newspaper in an 18 April, communications are related to the number 

1933 assessment. We can achieve a very important information for local history studies with 

the province of Aksaray, Turkey's most important news of the new republican newspaper. 

Numerical information about the city of Aksaray Governor's statement, as well as the town of 

economic data applies policies at the national level, we see the reflection of the newspaper in 

the province of Aksaray. protection advice from epidemics, saving data, domestic goods 

incentives, news related to opened to public schools and community center in Aksaray, pure 

Turkish studies, Turkish prayer and knowledge of the law that the government's interests had 

announced to Aksaray Provincial Gazette readers. Our study aims to contribute to research on 

the history of Aksaray. 

Keywords: Aksaray, Province, Newspaper, Domestic Goods, Epidemic Disease 
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1- Gazete Hakkında Genel Bilgiler 

Aksaray Vilayet Gazetesi 19 Teşrinisani 1926 tarihinden itibaren çıkmaya başlamış, son 

sayısı ile 18 Nisan 1933’de yayınlanmıştır. Bu süre zarfında gazete her Çarşamba günleri 

düzenli olarak vilayet matbaasında basılmış ve toplam 325 sayı elde edilmiştir. Gazete 24 

Teşrinievvel 1928 tarihli 107. sayıdan itibaren yayınladığı nüshalarından iki alfabeyi de 

kullanmış, özellikle gazetenin ilk sayfasında bulunan künye bölümü yeni yazı ile yazılmıştı. 30 

ikincikanun 1929 tarihinde çıkan 113. Sayıdan itibaren gazete tamamen yeni harflerle 

yayınlanmıştı. Gazete çıktığı ilk günden itibaren beş guruşa satılmağa başlamış, zamanla bu 

fiyat önce 10 guruşa, sonra ise 15 guruşa kadar çıkmıştır. Gazetenin birçok sayısında fotoğraf 

bulunmaktadır, ilk sayıda Gazi Mustafa Kemal Paşa, ikinci sayıda İsmet Paşa’nın fotoğrafları 

yer alırken diğer sayılarda da haber konusu ile ilgili olarak Aksaray Valisi veya 

milletvekillerinin fotoğraflarına yer verilmişti. Ayrıca bayındırlık faaliyetleri kapsamında 

yapılan devlet binaları, kütüphane ve okullara ilişkin fotoğraflara da çeşitli sayılarda 

rastlanmıştı. Gazetede imzalı yazılara çok az rastlanmakta, görülen imzaların salgın 

hastalıklardan korunma konusunda yazı yazan Hasan Tahsin Bey isimli doktora ait olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 Gazete ilk sayısında çıkış amacını “Gazetemizin Mesleği” başlığı ile açıklamış 

amaçlarının samimiyet ve muhabbetle, halkın, köylünün anlayabileceği bir dil ile yayın yapmak 

suretiyle ilmi, edebi, fenni yazıları ve kabil-i tatbik faideli bilgileri yayınlamak olduğunu 

şeklinde açıklamıştır. Gazete dilini basitleştirmesinin sebebini, halkın anlayışını artırmak 

olduğunu iddia etmiş, halkçı olmanın bunu gerektirdiğini ifade edilmişti2.  

 

2- Ulusal Haberler 

Cumhuriyetin ilanının hemen üçüncü yılında çıkmaya başlayan Aksaray Vilayet 

Gazetesinde cumhuriyet idaresinin memlekete kazandırdıklarına dair yorumlara 

rastlanmaktaydı. Yeni kurulan cumhuriyetin önceki yönetimden farklı olacağı, yeni yönetimin 

memlekete refah ve kalkınma getireceğine inanılmaktaydı. Gazete okurlarına seslenerek beş 

sene önceki ülkenin vaziyeti ile şimdiki durum arasında mukayese yapmayı istemekte, “şuraya 

kadar gelen düvel-i ecnebiyyenin boyunduruğu altında yaşamak mı iyidir, yoksa kendi 

                                                 
2 S.1,  19 Teşrinievvel 1926. 
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yurdunda azadeler olarak yaşamak mı iyidir” diye sorarak bağımsızlığın önemine vurgu 

yapmaktaydı. Ayrıca Cumhuriyet hükümetlerinin ekonomide takip ettikleri dışarıdan borç 

almadan kalkınma siyaseti de gazetede övülmekte, dış borçlar meselesinin hafızalarda olduğu 

bir dönemde borçsuz kalkınma uygulamasıyla cumhuriyet hükümetlerinin eski dönemde 

ayrıldığını açıklanmaktaydı. Gazetenin ikinci sayısında Aksaray Milletvekili Besim Atalay’ın, 

cumhuriyet hükümetlerinin başarılarını anlattığı bir konuşma bulunmaktaydı. Besim Atalay, 

her şeyden önce yeni dönemde asayiş sorununun kalmadığını, vatandaşların ve köylünün her 

tarafa emniyetle gidebildiğini vurgulamaktaydı3. Gazetenin ilerleyen sayılarında da cumhuriyet 

idaresinin Aksaray’a kazandırdıkları anlatılmaya devam edilmişti4. 

Elektrik konusu da cumhuriyetin Türkiye ahalisine kazandırdığı bir nimet olarak 

görülmekteydi5. 

Aksaray Vilayet Gazetesi mahalli bir gazete olmasına karşın, ülke gündemini takip 

etmiş, ulusal haberler de gazetenin sayfalarında yer bulmuştu. Gazi Paşa ve İsmet Paşanın 

açıklamaları ve TBMM’de yaptığı konuşmalar, memleket gezileri, hükümetin çıkardığı önemli 

kanunlar mahalli basın üzerinden Aksaray halkına aktarılmaktaydı. Takrir-i Sükun Kanununa 

ait açıklamalar, İstiklal Mahkemeleri, CHF’nin 1927 tarihinde yaptığı kurultayda Mustafa 

Kemal Paşa’nın meşhur Nutku’nu okuması, 1927 nüfus sayımı çalışmaları6, harf inkılabı ve 

Millet Mekteplerinin kurulması, Dilde sadeleşme çabaları, Serbest Cumhuriyet Fırkasının 

kurulması, Menemen Hadisesi, Zirai Kredi Kooperatifleri, Yerli malı kampanyası, Milli İktisat 

ve Tasarruf Cemiyetinin faaliyete geçmesi, Yerli malı kampanyalarına ilişkin haberler, salgın 

hastalıklarla mücadele ve bu amaçla özellikle sıtma hastalığını ortadan kaldırmak için yapılan 

bataklıkları kurutma faaliyetleri, tüm vatandaşlara hastalıklardan korunma ve özellikle bebek 

ve çocuk bakımı konusunda Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 

vergiler hakkında açıklayıcı bilgiler, ezanın Türkçeleştirilmesine ilişkin haberler gazetede yer 

almaktaydı. 

3- Yerel Haberler 

                                                 
3 S.2, 27 Teşrinievvel 1926. 

4 S.161, 15 İkincikanun 1930. 

5 S.10, 22 Kânunuevvel 1926. 

6 S.8, 24 Teşrinisani 1926. 
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Aksaray Vilayet Gazetesinde yer bulan en çok haber, şehirde yapılan bayındırlık 

faaliyetleri hakkında idi. Aksaray’ı çevredeki şehirlere bağlayan yolların yılın her mevsiminde 

kullanılabilecek duruma getirilmesi için valilik tarafından yapılan faaliyetler gazetenin sık sık 

verdiği haberlerdendi. Ayrıca bayındırlık çalışmaları kapsamında değerlendirilecek olan 

hükümet binalarının inşaa çalışmaları, şehir kütüphanesinin hizmete açılması7, Azmi Milli 

fabrikasının inşa edilmesi ve fabrika bünyesinde bulunan elektrik santralı hakkında teknik 

bilgiler8,  Aksaray’ın köylerinde açılan okullar tanıtılırken, o dönemde yürürlükte olan maarif 

vergisinin çocuklarımızı cehaletten kurtarmak için daha bir istekle verilmesi konusunda 

tavsiyeler de gazetede yer bulmaktaydı9. Yerel seçimlerin sonucunda belediye başkanlarının ve 

belediye meclis üyelerinin isimleri gazetede yer almaktaydı. Muhtarlık seçimleri öncesinde 

Aksaray Vilayet Gazetesi, cumhuriyet hükümetlerinin istediği muhtarların sahip olması 

gereken nitelikleri yazmıştı10. Şehir kütüphanesinde verilen konferanslar gazetenin 

okuyucularına sık sık haber verdiği bir konu idi. Öğretmen, doktor ve alanında uzman olan 

kişilerin halkın işine yarayacak bilgileri anlattıkları konferanslar 1927 yılının ekim-mayıs ayları 

arasında yapılmıştı11.  

 Hükümetin 1928’de yeni harfleri tanıtması gazetede yankı bulmuş, 30 ağustos 1928 

Zafer Bayramı münasebetiyle Vali Yusuf Ziya Bey’in Gazi Paşa’ya gönderdiği tebrik telgrafına 

Ankara’dan gelen ve yeni yazıyla yazılmış cevap metni gazetede yayınlanmıştı12. Latin 

harflerin şehirde yaygınlaşması amacıyla Türk Ocağında Tahrirat Müdürü Hilmi Bey ve 

defterdar tarafından halka ders verilmesi kararlaştırılmıştı13. Gazete yeni harflerin 

öğrenilmesine katkıda bulunmak amacıyla sayfalarında alıştırmalara ve yeni harfleri gösteren 

yazılara yer vermiş14, yeni harflere alışmaya çalışan Aksaray halkına özellikle esnaf 

                                                 
7 S.12, 5 Kânunusani 1927. 

8 S.9, 10 Kânunuevvel 1926. 

9 S.12, 5 Kânunusani 1927. 

10 S.11, 29 Kânunuevvel 1926. 

11 S.62, 14 Kânunuevvel 1927. 

12 S.100, 5 Ağustos 1928. 

13 S.102, 19 Eylül 1928. 

14 S.105, 10 Teşrinievvel 1928. 
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vatandaşların mağaza ve dükkânlarına asılan levhaların doğru yazılmadığı için uyarmıştı15. 17 

Teşrinievvel 1928’de çıkan 106. Sayıdan başlayarak gazetenin künye, adres bölümü yeni 

yazıyla yayınlanmaya başlamıştır. Gazetenin ilerleyen sayılarında memlekette bir irfan 

seferberliği yapılması gerektiği “milletin asılardan beri zulmet içinde nahak yere tıkıldığı 

zindanın kapısını açacak eli…” beklediği yazılmaktaydı16. Okul çağında olmayan vatandaşlara 

okuma yazma öğrenmek amacıyla memleket genelinde açılan Millet Mektepleri Aksaray’da da 

açılmış ve 1 Teşrinisani 1931’den itibaren çalışmaya başlayacağına haberler gazetede yer 

alırken diğer sayılarda Millet Mektebine ilgisiz kalan muhtarların valilik tarafından azledileceği 

uyarısı yer almaktaydı17. 

1929 dünya ekonomik krizi, Türkiye ekonomisini etkilemiş, ihraç ürünlerimiz dış 

pazarlarda alıcı bulamamış ve üreticilerimiz zor durumda kalmıştı. Ekonomik kriz nedeniyle 

ülkede yaşanan fakirleşme nedeniyle ithalat imkânları azalmıştı. Hükümet yerli mallarını teşvik 

etmek ve kullanılmasını temin etmek için kampanyalar düzenlemiş ve “Milli İktisat ve Tasarruf 

Cemiyeti”ni kurmuştu. Bu amaçla hükümet yetkililerinin açıklamaları gazetede yer almakta ve 

Türkiye’nin ikinci hedefinin iktisadi bağımsızlık olduğu savunulmaktaydı. Aksaray Vilayet 

Gazetesinde yerli malı konusunda uyarıcı yazılar bulunmaktaydı.  Şehirde Hadi Bey’in 

başkanlığını üstlendiği Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulurken, gazetede “Niçin yerli malı 

kullanmalıyız?” şeklinde haberler çıkmakta ve vatandaşlardan paramızın kıymetini artırmak 

için yerli malı kullanmamız istenmektedir18. Resmi memurların da yerli kumaştan elbise 

giyinmeleri bir zorunluluk olarak hükümet tarafından kabul edilirken19,  Çocuklara tasarruf 

alışkanlığı kazandırmak için kumbara kullanması tavsiye edilmekte20 ve vatandaşlardan şeker 

bayramı hediyelerini yerli mallarından seçmesi istemekteydi21.  

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Türkiye’de bankalara olan borçluların 

sayısının çoğaldığı görülmüştü. Ziraat Bankasından aldığı krediyi zamanında ödemeyen 

                                                 
15 S.118,  6 Mart 1929. 

16 S.111, 12 Teşrinisani 1928. 

17 S.254, 28 Teşrinievvel 1931. 

18 S.210, 17 Kânunuevvel 1930. 

19 S.157, 18 Birincikanun 1929. 

20 S.175, 23 Nisan 1930. 

21 S.217, 4 Şubat 1930. 
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vatandaşların isimleri, gazetede yayınlanmıştı. İlgili banka tarafından verilen ilanlarda borcunu 

zamanında ödeyemeyen vatandaşların bankaya rehin bıraktıkları mallarının satışa çıkarıldığı 

yazılmıştı22. 

1929 yılında çıkarılan bir kanun olan Yol Vergisini nakit olarak ödeyemeyenler için 

hazırlanan çalışma programları gazetede yer almış, mükelleflerin Nafia Vekâleti tarafından 

yapılan bayındırlık işlerine bedenen yardım etmesi istenmekteydi23. 

Aksaray Vilayet Gazetesinde Tayyare Cemiyeti, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal 

Cemiyetlerinin önemi ve faaliyetleri hakkında haberlere sık sık rastlanmaktaydı. Bu 

cemiyetlerden Tayyare Cemiyetinin şeref ve istikbalimizin muhafazası için çalıştığını ve 

vatandaşların da yardımlarıyla bu cemiyeti desteklemesi gerektiği ifade edilmekteydi24. Bu 

kapsamda Tayyare Cemiyeti Aksaray şubesi 26 Kânunusani 1927’de tayyare şehitlerini anma 

töreni düzenlemişti25.  Gazete ayrıca zekât ve fitrelerin Tayyare Cemiyetine verilmesinin uygun 

olduğuna dair bir fetva yayınlamış ve vatandaşların dikkatini cemiyete çekmeye çalışmış,26 

savaşta ve barışta vatandaşları ana şefkatiyle bağrına basan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yardım 

edilmesi istenmekteydi27. 

1929 yılında Aksaray Çiftçi Kardeşler Kooperatifi kurulmuştu. Hükümetin hayata 

geçirdiği Zirai Kredi ve Satış Kooperatifleri, memleket geneline yaygınlaştırılmaya 

başlanmıştı. Kooperatifin bir cemiyetin yükselmesindeki öneminden bahsedilerek amacın 

köylüye ve üreticiye modern ziraat usullerini öğretmek, tohumları ıslah etmek, hayvancılığı ve 

nakliye vasıtalarını çoğaltmak olduğu açıklanmıştı28. Ziraat toplumu olan Türkiye’nin 

köylülerin modern ziraat usullerini bilmesi ve topraktan en iyi şekilde istifade etmesi gerektiği 

konusu o dönemin Türkiye’nin temel tartışma konularından birisiydi. Bu amaçla Aksaray Ziraat 

Müdürü Saib Bey, ekim mevsiminde çiftçilere ekim ve tohum hakkında tavsiyeler Vilayet 

                                                 
22 S.217, 4 Şubat 1930. 

23 S. 217, 4 Şubat 1930. 

24 S.13, 12 Kânunusani 1927; S.14, 19 Kânunusani 1927. 

25 S.16, 2 Şubat 1927; S.18, 16 Şubat 1927 

26 S.23, 23 Mart 1927. 

27 S.15, 26 Kânunusani 1927. 

28 S.113, 30 İkincikanun 1929. 
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Gazetesinde yayınlanmıştı29. İyi sürülmüş tarlalara ekilecek tohumların temiz ve ilaçlanmış 

olması halinde elde edilecek verimi göstermek amacıyla ilgili kooperatifinin beş köyde numune 

tarlası yapacağına dair haberle gazetede yer almaktaydı30. 

Birinci dünya savaşı ve ardından yaşanan milli mücadele yıllarında genç insan nüfusu 

zarar gören Türkiye Cumhuriyeti, yeni devletin kalkınabilmesi için sağlıklı nesillere ihtiyaç 

duymakta bu nedenle hastalıklardan arınmış bir nüfus hedeflenmekteydi. Cumhuriyet 

hükümetleri, salgın hastalıklarla mücadele konusunda ciddi adımlar atmaya başlamış, ülke 

genelinde yaygın olan bulaşıcı hastalıklar için çeşitli tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Sadece 

hastalıklarla mücadele edilmemiş, vücut sağlığını muhafaza etmek için yaşadığımız çevrenin 

temizliği ve sağlıklı beslenme konularında basın kuruluşları üzerinde halka bilgi verilmeye 

çalışılmıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, valilikler üzerinden köylü vatandaşlara 

yönelik sağlık öğütleri adıyla bir bildiri yayınlamış ve özellikle süt çocuklarının bakımı ve 

hastalıklardan korunması konusunda tavsiyede bulunmuştu31. Gazetenin diğer sayılarında da 

vatandaşlara temizlik tavsiyeleri ve hastalıklardan korunmak için nasıl yaşamaları gerektiği gibi 

konulara yer verilmişti32. Kuduz, Sıtma, Tifo ve Kızamık konusunda gazetede açıklayıcı 

bilgiler ve korunma yolları hastane doktoru tarafından açıklanmaktaydı33. Aksaray Vilayet 

Gazetesinin 20 İlkteşrin 1929 tarihinde yayınlanan 153. Sayısına bir röportajı yayınlanan 

Aksaray Valisi Yusuf Ziya Bey, şehirde biri sabit diğeri seyyar olmak üzere iki sinema makinesi 

olduğunu, imkânlar ölçüsünde vatandaşlara sağlıklı ile ilgili filmler gösterildiğini açıklamıştı34. 

Şehirde bulunan ve sıtmaya sebeb olduğu düşünülen su birikintilerini kurutmak için 

yapılan çalışmalar, özellikle Dağılgan Bataklılığını kapatmak amacıyla açılan kanallar gazeteye 

haber olmuştu35. 

                                                 
29 S.147, 9 Birinciteşrin 1929. 

30 S.155, 4 Birincikanun 1929. 

31 S.135, 10 Temmuz 1929. 

32 S.136, 17 Temmuz 1929. 

33 S.186, 9 Temmuz 1930; S.189, 30 Temmuz 1930. 

34 S.153, 20 İlkteşrin 1929. 

35 S.190, 6 Ağustos 1930. 
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 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Aksaray’da ilk kez yapılan ilk medeni 

nikâh merasiminde milletvekili Vehbi Bey de hazır bulunmuştu36.    

1932 yılının başında ülke genelinde Türkçe okunmaya başlamıştı. Aksaray Vilayet 

Gazetesi 268. Sayısında ezanın Türkçeleştirildiğini haber verirken37, 17 Şubat 1932’de çıkan 

269. Sayısında Aksaray’da ilk Türkçe ezanın 7 Şubat 1932 tarihinde Müezzin İbrahim Efendi 

tarafından okunduğunu okuyucularına bildirmekteydi38. 

Gazetede reklamlar da bulunmaktaydı. Gazetenin 23 teşrinisani 1927’de çıkan 59. 

sayısında Türk Pazarı Ticarethanesi(Ali Ulvi ve Refikası)’nin verdiği Philips ampullerinin 

reklamı eski ve yemi yazı şeklinde yer almaktaydı39. 

Vilayet Gazetesi, şehre vazifeli olarak gelen memurlara ilişkin haberlere hemen her 

sayısında yer vermişti. Aksaray’a tayin olan öğretmenler, doktorlar ve diğer memurların yanı 

sıra teftiş amacıyla gelen müfettişler, gazeteciler ve milletvekilleri gazeteye konu olmaktaydı. 

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve İkinci Ordu Komutanı Fahrettin 

Paşanın 22 Eylül 1929 tarihinde Aksaray’ı ziyaret ettiğine ve Nişarizade Rıza Bey’in evinde 

misafir kaldığına dair haber gazetede yer almıştı40. 

Aksaray orta mektebinin bazı öğretmen ve öğrencilerinin yaptıkları Hasan Dağı gezisine 

ilişkin haberler fotoğraflar ile gazetede yer almaktaydı. Mektep Müdürü Hüsnü Bey’in organize 

ettiği gezi birkaç sayıda bulunmaktaydı41. Ayrıca Aksaray Şenyuva Bisiklet Kulübünün 

Muallim Sadık Bey’in yönetiminde Nevşehir’e gezi düzenlediğini gazeteye yansıyan 

haberlerinden öğrenmekteyiz42. 

Aksaray’da Haziran 1929’da yaşanan sel felaketi, ayrıntılarıyla ve canlı tanıklarının 

ağzından gazetede yer bulmuştu. Felaket nedeniyle nüfus zayiatı olmamış, ancak Şeyhhamit, 

                                                 
36 S.5, 17 Teşrinisani 1926. 

37 S.268, 3 Şubat 1932. 

38 S.269, 17 Şubat 1932. 

39 S.59, 23 Teşrinisani 1927. 

40 S.145, 25 Eylül 1929. 

41 S.94, 25 Temmuz 1928. 

42 S.138,7 Ağustos 1929. 
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Pamucak, Şamlı, Sofular ve Sebil Mahallelerinde bulunan bahçelerin yüzde 50’si harap 

olmuştu43. 

 

Sonuç 

1926-1933 yılları arasında düzenli olarak basılan yarı resmi bir kimliğe sahip olan 

Aksaray Vilayet Gazetesi, barındırdığı zengin bilgileri ile dönemin hem Türkiye tarihine hem 

de Aksaray geçmişine ışık tutmaktadır. Cumhuriyetin kurumsallaşmaya çalıştığı, toplumsal 

hayatı etkileyen inkılâpların yapıldığı bir zaman dilimine şahit olan gazete tarih araştırmalarına 

özellikle şehir tarih çalışmaları için önemli bilgilere sahiptir. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin bir 

vilayeti olan Aksaray’ın gazetesinde, inkılâpların, icraatların yerel düzeydeki yansımalarını, 

uygulamalarını görebilmekteyiz.  Rakamsal bilgiler, en yetkili idarecilerin ağzından şehirde 

yapılan ve yapılacak bayındırlık faaliyetleri, mahalli haberler, fotoğraflar ve şehre ait ekonomik 

verileri gazetede bulmaktayız.  

 

  

                                                 
43 S.130, 5 Haziran 1929, S.131 12 Haziran 1929 
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GÜZELYURT’TA İLGİNÇ BİR YAPI; KAYA CAMİ OLARAK TABİR EDİLEN 

YAPININ MAHİYETİ 

Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK 

Özet 

Güzelyurt ilçe merkezinde, tamamen kayaya oyularak meydana getirilmiş olan bir eser, 

camilerin mihrabına ve minberine benzer unsurlarıyla mescidi hatırlattığı için "Kaya Cami" 

olarak adlandırılmıştır. Yapı, peribacası şeklinde kayaya oyulmuş düz tavanlı harim bölümü ve 

taş örme tonoz örtülü son cemaat yeri bölümü ile iki kısımdan oluşur. 

Camiye giriş, harimin güney duvarında yer alan dikdörtgen mihrap nişi eksenine düşen, 

son cemaat yerinde bulunan haç şeklindeki bir kapı ile sağlamaktadır. Camiye giriş kapısının 

hac formunda olması yapı ile ilgili birtakım olasılıkları düşündürmektedir. İlçede bulunan 

benzer diğer yapılar incelendiğinde bu örneklerin istisnasız kilise veya konut oluşu Kaya 

Caminin de esasında bu amaçlarla inşa edilebileceğini ve sonrasında camiye dönüştürüldüğü 

düşüncesini oluşturmaktadır.  

Kaya Cami ile ilgili cevap bulunması gereken önemli sorulardan biri ise, kitabesi 

bulunmayan yapının hangi döneme ait olduğudur. 

Araştırmamızda Aksaray-Güzelyurt belgelerine de başvurularak cami hakkında mevcut 

belgeler taranacak ve yapının mimari özellikleri ve bezeme üslubu ayrıntıları ile ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Aksaray, Güzelyurt, kaya cami, mimari. 

  

                                                 
 Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO, El Sanatları Bölümü, Aksaray, fatma__kucuk@hotmail.com. 
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AN INTERESTING BUILDING AT GÜZELYURT; THE CHARACTER 

OF THE BUİLDİNG KNOWN AS THE ROCK MOSQUE 

Abstract 

The Rock Mosque at the county seat of Güzelyurt is one of the structures carved into 

the rock building although it is not a christian work consists of two parts of which flat roof 

carved into the rock in the form of a flat roof section harim and knitting section where vaulted 

stone the last congregation. 

Harim providing entrance to the mosque is located in the southern wall with a door in 

the form of a rectangular altar cross with falling portico over the niche axis. The entrance door 

of the mosque suggests a number of possibilities regarding the form and structure of the 

pilgrimage. Considering the example of other similar structures in the district residence or 

church matters without exception formed the basis of the Rock Mosque could be built with this 

purpose and is the idea that transformed the mosque after. 

Another question you need to have answers about Rock Mosque is that which belongs 

to the period of the structure without an inscription. 

In our research on existing documents to be scanned at the Aksaray-Güzelyurt 

documents referring to the mosque and its architectural features and decorative style it will be 

presented with the details. 

Key words; Aksaray, Güzelyurt, rock mosque, architectural. 
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Güzelyurt ilçe merkezinde manastır vadisine giden sokağın doğusunda kendi adını 

verdiği Kaya Cami Sokakta yer alan yapı, bölgede konut ve kilise mimarisinde sıklıkla 

rastlanan peri bacası şeklindeki yekpare bir kayaya oyularak meydana getirilmiştir. Bu sebepten 

dolayı yerel halk tarafından “Kaya Cami” olarak adlandırılır (Resim 1). Yapının halk tarafından 

cami olarak nitelendirilmesinin sebebini somut verilere dayandırmak mümkün olmamakla 

beraber, Güzelyurt’ta yapılan nitel araştırma sonucunda ulaşılan yaşayan kaynak kişiler 

1930’lara kadar geçmişten bilgiler naklederken yapının cami olarak kullanıldığına hiçbir zaman 

şahit olmadıklarını aktarmaktadırlar1. Bu bilgi son derece önemlidir çünkü Hristiyan bir nüfusa 

sahip olan ilçe2 1924 yılında nüfus mübadelesi sürecini yaşamış ve bu süreçte 

Yunanistan’daki Müslümanlar Güzelyurt’a (Gelveri), Güzelyurt’taki Hristiyan nüfus ise 

Yunanistan’a gönderilmiştir. Böylelikle bu insan değişimi sonucu ilçede Müslüman nüfus 

hakimiyeti söz konusu olmuştur ve dolayısıyla Müslüman nüfusun ibadet mekânı (cami) 

ihtiyacı ancak bundan sonra doğmuştur. Buraya Müslüman nüfus gelmeden önce burada bir 

cami var idiyse neden onlarda burayı kullanma düşüncesi oluşmamıştır? Bu durum yapının 

mahiyeti hakkında son derece önemli bir tespittir. Yapının mimari üslubunu ve bezeme 

unsurlarını incelediğimiz takdirde bu sorunun cevabı daha iyi aydınlanacaktır.   

 

Resim 1: Yapının genel görünüşü.  

Sade dikdörtgene yakın planlı kayadan oyma eser kayadan oyulmuş asıl ibadet yeri ile 

onun önüne (kuzey) sonradan ilave edilmiş ön mekândan ibarettir. Ayrıca ibadet yerinin batı 

yönündeki dip köşesinde başka bir mekân bulunmaktadır (Şekil 1).  

                                                 
11925 Doğumlu Efrahim SÖKMEN.  

21815 yılında yapılmış bir nüfus sayımında Hıristiyanların oturduğu 300 hane ve 100’den fazla kilise olduğu tespit 

edilmiştir. Bu haliyle Güzelyurt 1924 mübadelesine kadar çok eskiden beri gelmekte olan ve kültürel 

geleneklerini sürdüren bir Rum köyü olmuştur. Bakınız AYGÜN, F., SALMAN, Ş., YEĞEN, A. Ve diğerleri, 

“Kültür Envanteri (Aksaray-Güzelyurt 1)”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksaray, 2009, s:12-13. 
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Şekil 1: Eserin planı (Sacit Pekak)  

Yapı, giriş kısmında narteks -cami değerlendirilmesiyle son cemaat yeri- (Resim 2), haç 

formlu kapı ile içeri giriş sağlanan düz örtülü esas mekân naos -cami değerlendirilmesiyle 

harim- (Resim 3) bölümlerinden oluşmaktadır. Yapının naosu yekpare kayaya oyma olmasına 

karşın narteks kısm, moloz taşla inşa edilmiş olup iki kemerle desteklenen beşik tonozla 

örtülmüştür. Örtü sisteminde mevcut bu iki kemerden ikincisi ne yazık ki çökmek üzeredir. 

Buradan asıl mabede haçvari bir kapı ile geçilmekte olup, kapının sağında mihrabiye benzeri 

bir niş bulunmaktadır (Resim 4). Bu nişin alt kısmı geniş üst kısmı gittikçe daralmakta ve sivri 

kemer şeklinde nihayetlenmektedir. Nişin üst kısmında bulunan bir delik içeriye ışık sağlayan 

tepe pencere vazifesi görmekte olmakla birlikte, şeklinin düzensiz ve pozisyonunun simetriyi 

bozması sebebi ile bu deliğin sonradan açılma ihtimalini düşündürmektedir. 

     

Resim 2-3-4: Yapının giriş kısmında yer alan ve sonradan eklendiği düşünülen bölüm. 

Narteks bölümünden naosa giriş haç formlu bir kapıdan sağlanmaktadır (Resim 5). 

Kapının haç formlu olması bu yapının esasında bir cami olarak değil de şapel/kilise olarak 

yapıldığını düşündürmektedir. Esasen bu tip bir kapı kilise mimarisinde de sıkça karşılaşılan 

bir durum değildir. Ancak, bölgedeki manastır vadisinde yer alan Kömürlü Kilisesi (9 -10. yy) 
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incelendiğinde, yapıda tıpkı buradaki gibi ikili mekân anlayışı ve haç formlu kapı benzerlikleri 

gözlemlenmiştir (Resim 6). Kömürlü Kilisesi bitişiğinde bulunan mekâna giriş, konumuzu 

teşkil eden eser ile benzerlik gösteren haç formlu kapı ile sağlanmaktadır. Bu durum bize kilise 

mimarisinde ikili yapı anlayışının bölgede karakteristik bir mimari üslup olabileceğini 

düşündürmektedir. 

                    

Resim 5: Yapının  giriş kapısı.      Resim 6: Kömürlü Kilisesi giriş kapısı. 

Naosun güney cephesinde kapı ile aynı eksende yer alan apsis -birçok kaynakta mihrap 

olarak nitelendirilmiştir3 - yüksek bir niş şeklindedir (Resim 7). Mihrapvari/Apsis dikine iki 

kademeli girintiden oluşur. Alt taraf derin, üst taraf sathidir. İkisini birbirine bağlayan noktada 

üç tane ters V “”nin oluşturduğu basit bezeme görülmektedir (Resim 8). Nişin sağ yanında 

bir, sol yanında iki küçük niş ile teşkilatlandırılmıştır (Resim 9). Bu nişlerin kemerleri 

dilimlenmiştir ve fonksiyonel bir mana yüklediğimizde bunların, kandil konulması için 

yapılabileceği gibi aynı zamanda kiliselerde Hz. İsa ve Hz. Meryem ikonlarını koymak içinde 

yapılmış olabileceği akla gelmektedir. İslam mimarisinde herhangi bir caminin mihrabının her 

iki yanında bu şekilde teşkilatlandırılmış nişlere rastlamak alışagelmiş bir durum olduğunu 

söylemek pek mümkün değildir.  

                                                 
3 PEKAK, M., S., “Güzelyurt’ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi Kiliseleri 2”, Hacetteppe Ünivertisesi 

Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1-2, 1994, s:177-216. 
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Resim 7-8-9: Yapının iç mekâna ait genel görünüşü, mevcut niş ve nişin her iki yanında bulunan dilimli 

kemerli küçük nişler. 

Nişin batısı köşesinde duvara bitişik yekpare bir bloğa işlenmiş altı basamaklı 

minbervari bir yükselti dikkat çekmektedir. Bu kısmın kilisenin ambonu (vaaz kürsüsü) 

olduğu düşünülmektedir (Resim 10). Konu ile ilgili yayınlarda bu yapının kilise olma ihtimali 

düşünülmediğinden bu kısım sürekli olarak minber diye nitelendirilmiştir4. Üzerinde belirgin 

olan üst üste aralıklı ikişer boşluktan oluşan toplam dört adet boşluk, günümüzde yerinde 

olmayan fakat izlerinden anlaşılabileceği gibi esasında burada bir vaaz kürsüsünün olduğunu 

düşündürmektedir. Basamaklı bölümün bitişiğinde yer alan sütun eserin düz örtülü tavanını 

taşımakta yardımcı bir ayak olarak düzenlenmiştir (Resim 11).  

                                 

 Resim 10: Yapının batı cephesinden genel görünüş.  Resim 11: Taşıyıcı yekpare sütun. 

Yapının bitişiğinde yer alan ve girişi ayrı olan, fakat ara bir kapıyla geçilen bölümün 

işlevi tam olarak bilinmemektedir (Resim 12-13-14). Ancak doğu yönünde üç nişten oluşan 

apsis görünümü ve zemindeki oyuntuların bölgedeki Bizans mimari dini yapılarında sıklıkla 

rastlanan mezar olma ihtimali bize bu yapının kilise/şapel olduğunu şeklindeki görüşümüzü 

                                                 
4  PEKAK, M. S. , a.g.e.  

   AYGÜN, F., SALMAN, Ş., YEĞEN, A. Ve diğerleri, a.g.e. , s. 43. 
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kuvvetlendirmektedir. Böyle bir yapının, mescit5 olduğu iddia edilen yapının bitişiğinde olma 

ihtimali İslam mimarisinde kabul görür nitelikte değildir. 

     

Resim 12-13-14: Yapının bitişiğindeki bölüme geçit, öteki yapının dış görünüşü ve bu yapının içinde apsis 

olduğunu düşündüğümüz üçlü niş ve mezar oyuntuları. 

Kitabesi olmayan yapının tarihi şüphelidir. Ancak yapıya örnek teşkil edebilecek 

yukarıda bahsi geçen Kömürlü Kilisesi  (9. -10. Yüzyıl) olarak tarihlendirilmiş6 olup, bu örneği 

göz önünde bulundurarak bu yapının da 9-10. Yüzyıl olabileceğini söyleyebiliriz. Bilimsel 

geçerliliği olmayan bir takım açıklamalarda yapının, Selçuklu Devleti döneminde  buradan 

geçen Selçuklu Sultanı için yapıldığı ve buna paralel olarakta tarihlendirilmesinin en geç 14. 

Yüzyıl olduğu belirtilir7. Ancak bu söylemi destekleyen hiçbir somut dayanak yoktur.  

Sonuç olarak, yapım amacı tartışmalı olan bu eserin, son cemaat yeri, minber ve 

mihrap benzerlikleri akla cami olma ihtimali getirse de bu eserin mescit veya cami olma 

ihtimali yoktur. Öncelikle ilçenin 1924 yılına kadar nüfusu göz önüne alındığında Müslüman 

nüfusun yok denilecek kadar az olması, bizi, eserin yapım amacının cami değil de kilise/şapel 

olma düşüncesine yöneltmektedir. Bu düşüncemize ek olarak zannımızca hiçbir Müslüman, 

ibadet için haç formlu bir kapıdan geçerek bunu gerçekleştirmez. Müslümanlara eğer dini bir 

mekân ihtiyacı doğdu ise, bölgedeki ve hatta dünyadaki önemi hayli yüksek olan ve 1924 

yılındaki mübadeleden sonra camiye çevrilen Aziz Gregorius Kilisesi/Kilise Cami (MS.385) 

                                                 
5 Bizans Sanat Tarihçisi M. Sacit PEKAK kaynak olarak belirttiğimiz makalesinde yapı il ilgili “Kaya Mescit” 

başlığını atmış ve “Bir Hıristiyan yapısı olmamasına karşın kayaya oyulmuş mescit Güzelyurt'ta bulunan 

ilginç yapılardan biridir” tanımını yaparak bu eseri mescit olarak kabul etmiştir. Ancak objektif olarak 

bakıldığında bu teorisini destekleyecek herhangi bir somut veri mevcut değildir. PEKAK, M.,S.,  a.g.e. 

6 Kilise yanında yer alan Kültür Bakanlığının bilgilendirme yazısında tarihlendirme 9.-10 yüzyıldır. Ayrıca daha 

detaylı bilgi için bakınız. PEKAK, M., S., “Güzelyurt’ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi 

Kiliseleri 1”, Hacetteppe Ünivertisesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 1993, s:131-132. 

7 http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63657/camiler-turbeler.html.  

http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63657/camiler-turbeler.html
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örneğindeki gibi camiye uygun düzenlemeler bu yapıda da beklenirdi. Kaya Cami diye 

adlandırılan yapı, eğer sonradan camiye dönüştürülmüş olsaydı, ilk olarak İslam akidesi ile 

hiçbir şekilde uzlaşmayan kapıdaki haç şeklinin belirsiz hâle getirilmesi gerekirdi. Bizi, bu 

yapının kilise/şapel olması düşüncesine yönelten diğer bir ayrıntı ise yukarıda bahsi geçen, 

eserin batı cephesinde yer alan ve yapının içinden ara bir geçitle bağlantılı olduğu gözlemlenen 

bitişik bölümün karakteridir. Dolayısıyla, söz konusu öteki yapının kilise/şapel formunda 

olması, bir caminin yanında olması beklenebilir bir durum olamaz.  

Tartışmalı olan yapının tartışmasız bir gerçeği ise, bu yapının Anadolu topraklarında 

kaydedilmiş bir benzerinin olmamasıdır. Bu özellik yapıyı unique yani eşsiz kılmaktadır. 

Günümüzde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan yapının bir an evvel hakkettiği değeri 

bulması somut olan kültürel değerlerimize sahip çıkma hususunda önem arz etmektedir.  
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AKSARAY- GÜZELYURT (GELVERİ) KİLİSE CAMİ AHŞAP BEZEMELERİ 

Fatma KÜÇÜK 

Özet 

İlk adı Karballa olup sonraki dönemlerde Gelveri, nihayetinde de Güzelyurt, Aksaray 

ilinin şirin bir ilçesidir. Paleotik dönemden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. M.Ö. 

6500-5000 yıllarında önemli bir yerleşim merkezi olarak seçilmiş bölge, Eti, Hitit, Pers, 

Kapadokya krallığı, Eski Yunan, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine 

ev sahipliği yapmıştır. Geniş bir medeniyet mozaiğine sahip olan Güzelyurt’ta birçok kavme 

ait mağaralar, kaleler, mabetler ve yer altı şehirleri günümüze kadar varlığını korumuştur. 

 İlçede varlığını koruyan mimari eserlerden en önemlisi Aziz Gregorius Metropolitik 

Kilisesi’ dir. Yapı, Ortodoks mezhebinin kurucularından Aziz Gregorius Teologos (M.S. 4 yy) 

tarafından inşa ettirilmiştir. Birçok restorasyondan sonra günümüze ulaşan yapı 1924 Nüfus 

Mübadelesinden sonra cami olarak faaliyet göstermektedir. Kilise Cami olarak adlandırılan 

ibadet merkezi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaktadır.  Kilise Cami’ de yer alan farklı 

motif ve yapım teknikleriyle ahşap bezemeler özellikle dikkat çekmektedir. 

Araştırma M.S. 385 yılında inşa edilen kilisenin ahşap bezemelerini kapsamaktadır. 

Anahtar kelimeler; Aksaray, Güzelyurt, Kilise-Cami, Mimari,, Ahşap, Bezeme 

 

WOODEN EMBELLISHMENTS OF THE CHURCH MOSQUE AT GÜZELYURT 

(GELVERİ), AKSARAY 

Abstract 

Güzelyurt, whose old name is Karballa then Gelveri is a charming district of Aksaray. 

It has been used as a settlement since Paleolithic period. In the years BC 6500-5000 the area 

which was selected as an important settlement has hosted Hittites, Persians, the kingdom of 

Cappadocia, Ancient Greek, Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman civilizations.  in 

                                                 
 Öğr. Gör., Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO, El Sanatları Bölüm Başkanı, Aksaray, 

fatma__kucuk@hotmail.com 
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Güzelyurt, which has a broad mosaic of civilizations, Morphou caves, castles, temples and 

underground cities of many tribes have maintained their existence until today.  

St. Gregoryos Teologos who was founder of orthodox sect had church of St. metropolitic 

Gregoryos, which has been protecting the assets of the architectural works,  built (4th century 

AD). After several restoration, it is now used as a mosque. Church called the Church worship 

center gets local and foreign tourists’ interest. wooden embellishments with different motifs 

and construction techniques is located in Church Mosque especially attract attention.  

Research covers Wooden decorations of the church, was built in the year 385 A.D.  

Key Words; Aksaray, Güzelyurt, Church-Mosque, architecture, Wood, Decoration. 
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1. GİRİŞ 

Aksaray ili Güzelyurt ilçesi coğrafik yapı olarak Kapadokya ile aynı   özelliklere sahiptir 

ve herkesçe bilindiği üzere Kapadokya bölgesi Güzelyurt’tan başlar. Orta Çağ Kapadokya’sı 

Bizans İmparatorluğuna ait izler taşıyan yerleşim yerlerinden en başta geleni ise Güzelyurt’tur. 

 Günümüzde Güzelyurt olarak bilinen ilçenin ilk adı Karballa’dır. Daha sonraki bir 

dönemde ise Gelveri olarak adlandırılmıştır. Paleotik dönemden bu yana yerleşim yeri olarak 

tercih edilmiştir. Şu andaki ilçe, Neolotik dönemde (M.Ö 6500-5000) önemli bir yerleşim ve 

ticaret merkezi olmuştur. Bölge, Hitit-Pers-Kapadokya Krallığı-Eski Yunan-Roma-Bizans-

Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik yapmıştır1. Güzelyurt, Hasan Dağı’nın püskürttüğü 

lavların meydana getirdiği yumuşak kayalardan oluşan jeolojik yapının verdiği imkânlara 

sahiptir. Bölgenin bu jeolojik yapısı, birçok kavmin, özellikle de erken Hristiyanlık 

dönemlerinde, kayaları oyarak mağaralar, mabetler, mezarlar, yer altı çarşılarından ibaret 

şehirler yapmalarını mümkün kılmıştır.  

İlçenin en önemli tarihi ve turistik doğal zenginliklerinden bahse değer Ihlara vadisidir. 

Ihlara vadisi Hasandağı volkanından püsküren lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan 

bir vadidir. Melendiz çayı milyonlarca yıllık bir sürenin sonunda 14 km uzunluğunda ve 

yüksekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir2. Vadi 

içerisinde 100’e yakın kilise bulunmakta olup bunlardan bir tanesi de ahşap bezemeleri ile 

konumuzu teşkil eden Kilise Camii’dir. 

2. KİLİSE CAMİİ 

Günümüzde varlığını sürdüren Orta Çağ Kapadokya’sı Bizans İmparatorluğundan 

kalma en önemli eserlerden bir tanesi de günümüzde cami olarak ibadete açılan Aziz Gregorius 

Metropolitik Kilisesi’ dir3(Resim 1). 

                                                 
1 www.guzelyurt.bel.tr.  

2 “IHLARA Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi” TC  Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölgesi Genel Müdürlüğü, 2014. 

3 Detaylı bilgi için; PEKAK, M., S., “ Güzelyurt’ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi Kiliseleri 1”, 

Hacetteppe Ünivertisesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 1993, s:123-160. 

http://www.guzelyurt.bel.tr/
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Resim 1: Bölgede 1815’te yapılan nüfus sayımında Hristiyanların oturduğu 300 hane ve 

100’den fazla kilise olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki manevi açıdan yüksek değere sahip olan 

metropolitik kilise ise Aziz Gregorius Kilisesidir. (Fotoğraf: Gertrude BELL, 1907.)  

Güzelyurt ilçesinin aşağı mahallesinde bulunan yapı, yüksek ve yekpare kayaların 

ortasındaki vadiden indikten sonra kuzey taraftadır. Etrafında kaya oyma evler, medfenler, 

mabetler, papaz ve şakirt odaları, zahire ambarları görülmektedir.  

Güzelyurt, yani Gelveri, bir bakıma, Gregorius kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen 

Aziz Gregorius Teologos’un (M.S 4.yy) mezhebini buradan yayması sebebiyle onun tarafından 

geliştirilmiş bir yerleşim yeridir.  Aynı zamanda dönemde manastır yaşantısının temelini 

atmıştır. İleri sürdüğü fikirler daha sonra Ortodoks mezhebinin ortaya çıkışını sağlamıştır. 

Andreadis ve Petropoulos’a göre bu kilisenin yapımı, Bizans İmparatoru I. Theodosius 

tarafından M.S 379 yılında başlatılmış ve M.S 385 yılında bitirilmiştir4 

Kapalı Yunan Hacı tipine ait bu kilisenin plan şeması sonradan yapılan ilavelerle 

değişikliğe uğramıştır. En önemli değişiklik, 1835 yılındaki tamir sırasında Kelivarlı mimar 

Grigorius Madenci tarafından yapılmıştır5. Böylece kilise üç nefli kubbeli Bazilika tipine 

dönüştürülmüştür (Şekil 1).  

 

                                                 
4 Sacit PEKAK söz konusu yayınında bu konuyla ilgili iki farklı yapım evresinden bahseder. Birincisi I. Theodisus’un  

tahta çıkış yılı  olan M.S. 379’dan önceki, planı bilinmeyen yapı. İkincisi I. Theodosius’un tahtta bulunduğu M.S. 

379-395 yılları arasında 385 yılları arasında, Gregorios Nazianzos'un da yaşam dönemlerine (329/30-390) uygun 

olacak biçimde ve Pandelimanidis'in verdiği kitabe bilgisiyle 385 yılında temelden inşa edilen/onartılan (?), 

planı bilinmeyen yapı. PEKAK, M., S., “Güzelyurt’ta (Gelveri) Bulunan Bizans/Post-Bizans Dönemi Kiliseleri 2”, 

Hacetteppe Ünivertisesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1-2, 1994, s:177-216. 

5 PEKAK, M., S. a.g.e. 
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Şekil :1  Aziz Gregorius Kilisesi günümüzdeki adı ile Kilise Cami. M. Sacit PEKAK’ 

tan alınmıştır. 

Kesme taşların örülmesiyle yapılan eser, bölgede gerçekleştirilen 1924 nüfus 

mübadelesinden sonra camiye dönüştürülmüş olup günümüzde Kilise Camii adıyla anılmakta 

ve hizmet vermektedir.  

 

Resim 2: Yapı, Yunanistan’daki Müslümanların Gelveri’ye, Gelveri’deki Hristiyanların 

Yunanistan’a gönderildiği 1924 Nüfus Mübalesinden bu yana Aziz Gregorius Kilisesi Kilise 

Cami adı ile Müslümanların ibadetine açıktır. 

Eser 1924 Mübadelesi ile Rumların Yunanistan’a, Türklerin ise Güzelyurt’a 

gelmesiyle birlikte yalnızca fonksiyon olarak değil, kutsal eşyaların yer değiştirmesiyle de ciddi 

bir değişim yaşamıştır. Yunanistan’a göç eden Rumlar yanlarında kiliseye ait kutsal emanetleri 

de götürmüşlerdir6. Bu emanetler arasında Aziz Gregorius’un naaşının da olduğu bilinmektedir. 

Kubbesinde yer alan Hz. İsa mahkemesi, Meryem Ana ve Aziz Gregorius freskleri değişimden 

dolayı kireç badana ile kapatılmıştır. 15 m yüksekliğindeki çan kulesi de örülerek minareye 

dönüştürülmüştür (Resim 3). Kilisenin apsis kısmında yer alan ahşap panolar ise değişimden en 

çok etkilenen unsur olmuştur. Zira bu panolar, kilisenin cami haline getirilmesiyle birlikte 

                                                 
6 ÖZGÜR, R., “Gizli Kalmış Hazine Güzelyurt (Gelveri)”, Ankara, 2010. 
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kilisede doğu yönü olan kıble, cami ile birlikte güneye intikal etmiş, böylece bu mabedin önemli 

kısmı artık mihrap duvarı olmuştur (Resim 4).  Bu sebeple mevcut ahşap süslemelerin sadece 

mevcut durumlarını değil, eski konumlarını ve Hristiyan kültür içinde ne anlam ifade ettiğini 

bilmek son derecede önem arz etmektedir.   

          

     Resim 3: Minare yapının batı                 Resim 4: Mihrap ve minber. 

     yönünde yer alan ana giriş kapısının   

     üstündedir. 

3. AHŞAP BEZEMELER 

Dışarıdan bazı haç, kuş ve hayvan figürlerinden (Resim 5-6-7-8) başka fazla bir 

süsleme bulunmadığı için sade bir görünüşe sahip olan kilisenin, bu durumunu adeta telafi 

edercesine eskiden içeride zengin ahşap bezeme ile donatıldığı anlaşılmaktadır. Kilise camiye 

dönüştürüldükten sonra iç mekânda birçok değişim gözlenmektedir. Günümüzde eserin güney 

duvarının büyük bir kısmı ve doğudaki apsisin güneyindeki bölümünde kalan kısım belli bir 

yüksekliğe kadar, üzerine renkli işçiliğin tatbik edildiği ahşap panolarla kaplanmıştır (Resim 9).  

Fakat kuzey ve batı duvar gibi kilisenin en önemli bölümü olan apsiste en küçük bir ahşap 

kaplama mevcut değildir. Şimdiki haliyle bu durum elbette yadırganacak bir durumu 

olmamakla birlikte eskiden en değerli işçiliğin burada bulunduğunda şüphe yoktur. Çünkü bu 

apsis kısmı, kiliselerde doğrudan doğruya İsa’nın, yani tanrının makamıdır. Bu nedenle 

kilisenin en kutsal kısmı burasıdır ve en değerli ikonaların, kutsal eşyaların ve süslemelerin 

burada olması gayet doğaldır. Nitekim bu Kilise Camisi ile ilgili yayınlarda apsisi kor (bema) 
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kısmından ayıran ve üzerine ikonaların yerleştirildiği ahşap pano anlamına gelen ikonastisin, 

eserin camiye çevrilmesiyle birlikte minbere ve mihraba dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. 

Biraz sonra etraflı şekilde ele alacığımız üzere bu panolarla minberin yapılmış olduğunu kabul 

etmekle birlikte mihrapta ikonastisten gelen ahşap parçaların kullanıldığını gösteren herhangi 

bir emare yoktur. Fakat bu ahşap parçaların mihrabın üs kısmında raf şeklinde yerleştirildiğini 

söyleyebiliriz (Resim 10). 

    

Resim 5-6-7-8: Kilise Caminin dış cephesinde  aslan, kuş, kerubim, serafim ve çeşitli hayvan 

figürleri bulunmaktadır. 

           

Resim 9-10: Mihrap ve detayı. 

Bazı yayınlarda bu ahşap bezemelerin malzemesinin abanoz olduğu yazılsa da abanoz 

ağacı tropikal bölgelerden temin edilen ve zor bulunan değerli bir malzemedir. Doku ve renk 

olarak kilise camide bulunan ahşap bezemelerden farklılık gösterir. Koyu kahverengi siyaha 

yakın bir renge sahiptir. Oysa ki buradaki ahşap süslemeler açık renktedir7. Eserin ahşap 

süslemelerinin karakteri, kilisenin 1835 yılında yapılan tamir dönemine uygun düşmekte ve 

yine yayınlarda belirtildiği şekilde, Rum sanatkârlar tarafından yapılmış olduğu 

söylenmektedir. 

                                                 
7 Kilise Cami’deki ahşap eserlerin hangi ağaç türünden yapıldığını izah edecek herhangi bir done mevcut değildir.  
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Bazilika planında olup “üç neften” meydana gelen yapıda güney cephesi kıble duvarına 

tekabül ettiğinden, burası mihrapla teşkilatlandırılarak caminin kıble yönü haline getirilmiştir 

(Resim 4). Eskiden var olduğunu kuvvetle tahmin ettiğimiz kuzey kısmındaki ahşap bezemeler 

zaman içinde tahrip edilmiş veya kilisenin camiye çevrilmesi aşamasında iptal edilmiştir8. 

Çünkü eserin apsisinden başka, güneydoğu köşedeki odanın duvarında ahşap bezeme 

kalıntılarına rastlamamız sebebiyle bunun karşı tarafında yani apsisin kuzeyindeki odanın 

duvarında da simetri ve estetik gereği böyle bir ahşap kaplamanın mevcut olduğunu düşünmek 

gerekiyor. Aynı şekilde caminin mihrap duvarında yer alan ahşap bezemelerin, in situ olarak, 

yani orijinal halleriyle kendi yerlerinde bulunması sebebiyle, yine aynı simetri kuralı icabı, bu 

duvarın karşısında yer alan kuzey duvarının da buna benzer ahşap süslemelere sahip olduğunu 

düşünmek mümkündür. Bu sebeple bunları, orijinal süslemeler olarak kabul etmek 

mümkündür. Günümüzde mihrabın bulunduğu duvarda yer alan ve üstteki daha uzun, alttaki 

daha kısa iki bölümden meydana gelen dikdörtgen panoların gayet düzgün görünüşleri, burada 

fazla, belki de hiçbir değişmenin olmadığını işaret etmektedir. Bu durumda şu anda mihrap 

olarak kullanılan yer, bu dikdörtgen panolardan tam ortadaki birisinin hafif bir müdahaleye 

uğraması ile elde edilmiş gözüküyor (Resim 5). Bu müdahale kanaatimizce mihrap için gereken 

yüzeyi elde etmek adına, iki bölümden oluşan panonun alt bölümünün çıkartılması ve de 

yüzeyin üst kısmına da mihrabın derinliğini vurgulamak için ahşap aplikasyon ile bir ekleme 

yapılmasından ibarettir. 

Mevcut mihrap beş cm derinliğinde sathi bir niş şeklinde olup, her iki tarafında burmalı 

sütunceler mevcut olup üzerindeki bitkisel bezemeler kısmen gülbezeği hatırlatır (Resim 11-

12).  Mihrap nişinin alınlık kısmında yeşil renkte kıvrım dallardan meydana gelen aplikasyon 

tekniğiyle (Naht Sanatı) bir taç eklenerek mihrap kısmı vurgulanmıştır (Resim 13).   

                                                 
8 Söz konusu eserin mevcut ahşap bezemelerinden bazıları -ki bunun çift kapaklı bir dolap olduğu bilinmektedir- 

günümüzde hala Aksaray Müzesinin arşiv kısmında bulunmaktadır. 
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Resim 11-12-13: Güney cephesine tanzim edilmiş mihrap duvarı.  

Eski kilisede, böyle bir kısmın olmaması ve çok çeşitli parçalardan meydana gelmesi 

sebebiyle, camideki en problemli kısım minberdir (Resim14). Minberin yan aynaları sade olup 

korkuluklar kare panolar şeklinde bölümlenmiş beş tam ve iki yarım panolar olmak üzere 

düzenlenmiştir. Bu panoların her biri yarım daire içinde yer alan yıldızlarla bezenmiştir. Burada 

biri, altı kollu yıldız yani mühr-ü Süleyman şeklinde, diğeri bitkisel forma yakın yıldız 

biçiminde olup nöbetleşe sıralanmıştır (Resim 15-16). Yarım dairenin üste kalan kısmı nokta 

şeklinde düz satıhlı oymalarla doldurulmuştur. Korkuluk boyunca uzanan friz yeşil zemin 

üzerine yine gülbezeklerle oyma tekniğiyle tezyin edilmiştir. Simetrik olarak bezeme sağ 

aynalıkta da görülür.  Minberin kapısının alınlık kısmı bir güneş ve yahut güne bakan motifi 

etrafında kıvrım dallardan simetrik bezemeler görülmektedir (Resim 17).  

           
 

Resim 14: Apsisten tanzim                          Resim 17: Minber alınlığı bitkisel  

edilmiş minber, doğu cephesi.        motiflerle bezenmiştir.  
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Resim 15: Mühr-ü Süleyman motifi.             Resim 16: Yıldız Motifi. 

 

Minberde yer alan ve Müslümanların “Mühr-ü Süleyman”, Yahudilerin ise “Magen 

David” olarak adlandırdıkları altı kollu yıldızın bir kilisede bulunması, daha sonra aynen alınıp 

camide yer verilmesi İslamiyet’in hoşgörü, sanata saygı ve kültürel etkileşimi anlatmak 

bakımından önem arz etmektedir. 

Minberdeki korkulukların motiflerinin mihrap duvarındaki bezemelere benzemesi ve 

tekniğin ve üslubun aynı olması karşısında, bunların yine aynı kilisenin başka bir yerinden 

getirilerek kullanıldığını düşünmek gerekmektedir. Bunun için en ideal yer, yukarıda kısmen 

değindiğimiz gibi apsisi kor kısmından ayıran bölümdür. Çünkü apsis kısmının kutsal olma 

özelliği sebebi ile burayı başka bölümlerden ayırmak ve burayı ikonalarla donatmak, yani 

ikonastasis adı verilen ahşap bir panoyla ayrıldığını kabul etmek kanımızca hiç de yanlış olmaz. 

Dolayısı ile minber panoları apsisin girişinde yer alan ahşap bir parça olabilir. Zaten minberi 

meydana getiren bu panoların daha zengin motif özelliklerine sahip olması da bu fikrimizi 

kanıtlar niteliktedir. 

Kilisenin ikonastasinden9 mihrap ve minbere dönüştürülen bezemelerde yöreye özgü 

motifler yer almaktadır. Yörede o dönemlerde 6000 dönüm üzüm bağı bulunduğu ve bölgenin 

şarap merkezi olduğu birçok kaynakta geçmektedir. Buna paralel olarak “üzüm salkımı” ve 

“asma yaprağı” motifleri sıkça “oyma”, “çift satıhlı derin oyma” ve “ajur” teknikleri 

uygulanarak işlenmiştir (Resim 18-19-20). Bezemelerin yapıldığı tarihlerde bölgede ikamet 

eden Rumlar inanışlarını da bezemelere yansıtmış ve sıkça Maden David – (Mühr-ü 

Süleyman) motifine yer vermişlerdir. Ayrıca çok sık rastlanan diğer motiflerden birisi de 

“bitkisel formlu yıldız motifi”dir. Ahşap burma sütunlarda yine “asma bağları” kompozisyonu 

                                                 
9 İkonastasis bema ile naos'u ayıran paravana verilen isimdir. Bema ise Ortodoks kiliselerinde mihrabın 

etrafındaki çevrili kutsal kısımdır. 
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gözlemlenmektedir. Yörede bu motiflere “parmak”, “deve gözü” ve “dimrit” denilmektedir10. 

Kısım kısım “baklava” motifi de uygulanmıştır  

           

Resim 18-19-20: Üzüm salkımı, güneş/güne bakan gibi bitkisel motifler yörenin coğrafi 

özelliklerini yansıtmaktadır. 

Yöreye özgü “cevri” bitkisinden elde edilen kırmızı boya ile renklendirilmiştir. Diğer 

kullanılan kök boyalarla (sarı, yeşil) ilgili bilgiye rastlanmamıştır. En çok yeşil, kırmızı ve sarı 

renklerin kullanıldığı bütün bu ahşap süslemelerde oyma, ajur, aplike ve boyama teknikleri 

kullanılmıştır.  

Kilise camiye dönüştürüldükten sonra cami mimarisinin gereklerinden olan ve ibadete 

uygun olması icabıyla yapının batı duvarına bitişik kadınlar mahfili ve mahfile çıkışı sağlayan 

ahşap merdivenler gibi eklemeler söz konusudur. Sıkça bahsettiğimiz ahşap bezeme 

unsurlarının kadınların mahfilinin korkuluklarının tanzim edilirken de kullanıldıkları açıkça 

gözlemlenmektedir (Resim 21-22). 

            

Resim 21-22: Kadınlar mahfili korkuluklarındaki ahşap unsurların bezeme üslubu, yapıda 

bulunan diğer ahşap unsurlarla aynı üslup özelliklerini yansıtmaktadır. 

                                                 
10 Kaynak kişi; Dürdane ÖZMEL. 
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 Muhtemelen diğer ahşap unsurları yapan ustadan ayrı bir ustanın elinden çıkmış olan 

vaaz kürsüsü, oldukça kaliteli bir işçiliğe ve yoğun bitkisel motifli bezemeye sahiptir. Rus Çarı 

II. Nikola’nın (hüküm süresi 1894-1917) kiliseye armağanı olan ambon11 kilise camiye 

dönüştürüldükten sonra kadınlar mahfiline çıkışta kuzeybatı payenin üst tarafına monte 

edilmiştir (Resim 21-22-23). 

         

Resim 23-24-25: Ahşap ambon mekân içindeki diğer ahşap bezemeli unsurlardan farklı işçilik 

ve motif özellikleri yansıtır.   

İçerisindeki ahşap bezemeleri ele aldığımız yapı günümüzde ibadete açıktır ve manevi 

değerinden ve mimari özelliklerinden dolayı yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 

 

 

  

                                                 
11 Ambon kiliselerde papazın kutsal kitap okuduğu kürsü/ vaaz kürsüsüdür. 
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AKSARAY KENT NÜFUSUNUN ARTIŞINDA AKSARAY ÜNİVERSİTESİNİN 

RÖLÜ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

“Hayrın efdalı ve kemalin âlâsı; erdemli şehirden ufak olan topluluk merkezlerinde değil 

erdemli şehirlerin sınırlan içinde elde edilir.” 

Farabi 

Ferhat Ateş1 

Tuncer Utkan2 

Özet 

Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra, iktisadi, siyasi, teknolojik ve sosyal-psikolojik sebeplerden 

dolayı kırdan kente doğru gerçekleşen nüfus hareketleri; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 

anakentlerde ciddi bir nüfus yoğunluğuna sebep olmuştur. Yoğun göç sonucu, anakentlerde; 

gecekondulaşmanın artması, altyapı, işsizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması, sosyal, 

kültürel ve psikolojik olarak kent hayatına uyum sağlayamama, suç oranlarının artması gibi bir 

dizi sorun ortaya çıkmıştır. Bu anlamda iç göç sonucu anakentlerde nüfus yoğunluğunun 

artması ile birlikte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara çözüm arayışları kentleşme alanında 

önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye’de iç göç; kırdan kente, mekân değiştirme olgusunu aşan geniş bir sorunlar 

yumağına dönüşmüştür. Kamu otoritesi, bu sorunlara cevaben, iç göç hızını yavaşlatmak veya 

durdurmak için çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştır. 2000’li yıllarda önemli bir devlet 

politikası olan “her il’e bir üniversite politikası” bu önlemlerden biri olarak değerlendirilebilir. 

Elbette Türkiye’de üniversite bulunmayan illere üniversite kurulmasının iç göçü önleme 

dışında birçok amacı vardır. Ancak çalışmanın kapsamının dar tutulmasından dolayı bu 

sebeplerden yüzeysel olarak bahsedilecektir. Esasen, “her il’e bir üniversite politikası” 

neticesinde 2006 yılında kurulan Aksaray Üniversitesinin, genelde Aksaray iline sosyal ve 

ekonomik etkisi; özelde ise anakentlere olan göçü yavaşlatarak, kentte nüfus artışına etkisi, 

makalenin kapsamını oluşturacaktır.  

TÜİK verilerine göre; 2007 yılında, Aksaray ili toplam nüfusu 366.109 iken; 2015 yılında 

bu sayı 386.514 olarak kayıtlara geçmiştir. Üniversite öğrenci ve personel sayısının her geçen 

yıl artması ve üniversitenin kurulmasıyla birlikte yöre halkının anakentlere göç etme fikrinden 

kısmen vazgeçmesi gibi sebeplerin, bu nüfus artışına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Kent 

                                                 
1 Öğretim Görevlisi Ferhat Ateş, Aksaray Üniversitesi, Şereflikoçhisar BCMYO,mail: ferhatates@aksaray.edu.tr 

2 Öğretim Görevlisi Tuncer Utkan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, MYO, mail: tutkan@agri.edu.tr 
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nüfusunun kayda değer bir oranda artmasına rağmen hala dışarıya göç verdiği görülmektedir. 

Bu paradoks bağlamında Aksaray Üniversitesinin, Aksaray kentiyle özdeşleşme derecesi de 

çalışmada ayrıca tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Aksaray Üniversitesi, Kent, Nüfus Artışı, Göç 

 

AN ANALYSIS ON ROLE OF AKSARAY UNIVERSITY CAUS RISE IN 

POPULATION OF AKSARAY METROPOLITIAN 

“Meritorious benefaction and considerable maturity can be captured from boundries 

of virtous cities not from centers of communities which are smaller than virtous cities.”  

Alpharabius 

Abstract 

The population movement from rural areas to urban areas that occured after 1950’s, due 

to economical, political, technological and sociopsychological factors, had caused a significant 

rise in density of populations of cities such as of İstanbul, of Ankara and of İzmir. By reason of 

over migration, rise of squatting and unemployment, lack of infrastructure, hitch halt in 

educational and health services and so on several difficulties arised. In this manner, existed 

problems and struggles for solutions to these problems that occured as results of internal 

migration, have an important role which resulted in urbanization area. 

Internal migration in Turkey had caused many problems that not only a phenomenon of 

movement of population from rural areas to urban areas or not only a phenomenon of change 

in location. Public authority had to take precautions for slow downing or for ceasing migration. 

One of these precautions is ‘an university to each cities’ policy conducted in 2000’s years. 

Needless to say that there were several other goals within this policy. But, because of a sketchy 

scope of this work, other goals will be argued sketchly, not deeply. The scope of this work is 

mainly, social and economically contributions of Aksaray University, founded in framework of 

‘an university to each cities’ policy to city and partially, impacts of this policy’s to slow down 

migration that gone on to metropolitans and to make a rise in city’s population. 

According to records of TÜİK, total population of Aksaray is 366.109 for the year 2007. 

But it have reached to 386.514 for the year 2015. Results of migration surveys show that with 

foundation of the university and, accodingly, the quantitive rise in students and personel of the 

university made people not to think to migrate to other cities. This is one of crucial impacts of 
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the rise of city population. In contrast to an important quantitive rise of population in the city 

center, there is a migration to outside, still. Besides, in context of this paradoxcial case, the rate 

of the identification of Aksaray University itself with Aksaray city will be discussed. 

Keywords: Aksaray, Aksaray University, City, Population Increase, Immigration. 

 

1. Giriş 

Makalenin ele aldığı temel konular; Türkiye’de kent ve kır arasındaki uçurumun her 

geçen gün derinleşme tehlikesi, iç göç ile birlikte kırda ve kentte ortaya çıkan kaygı verici 

sonuçlar ve bu kaygıları göz önünde bulundurarak üretilen siyasalar olarak belirlenmiştir. 

Özellikle anakentlere verilen iç göçün durdurulmasına veya yavaşlatılmasına yönelik 

politikaların önemine işaret edilmiştir. Zira insan yoksa kent veya köy kavramları hükümlerini 

yitirmektedir. Üzerinde durulan bir diğer konu ise modern kentlerin giderek bir birine benzediği 

sorunsalıdır. Bu “tehlikeli benzerlik”3 insanları, kültürleri, yaşam tarzlarını, zenginlik addedilen 

farklılıkları, tarihsel zenginlikleri… merkezi, tek, büyük gibi kavramlara sıklıkla başvurarak 

bütün kentleri dolayısıyla insanları bir potada eritmeye işaret eder. (Bumin, 2013: 6) Kentliye 

rağmen, kentli için üretilen politikaların aksine; kentin gerçek sahipleri olan yerel halkın bu 

politikalarda etkin rol oynaması gerekmektedir. Bu anlamda, Türkiye’de her bir kentin kendi 

nevi şahsına münhasır özellikleri olduğu, dolayısıyla bu kent aidiyetlerinin korunması ve 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin de önemi vurgulanmaktadır. Esasen buradaki temel kaygı; 

her şeyden önce kentte yaşayan insanların, kentlerini kentlerine; kendilerini de kentlerine ait 

hissettikleri bir mekân olarak tasavvur edebilmeleridir. Bu bilinçle birlikte4 kentte ekonomik, 

sosyal, siyasal ve kültürel anlamda bir değişim kaçınılmaz olacaktır. 

Kamu otoritelerinin ve ekonomik sistemlerin kent ve kentin gelişimi üzerinde belirleyici 

bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu anlamda, herhangi bir ülkenin topyekûn kalkınmasının en 

önemli ölçütlerinden biri; refahın yurt geneline yayacak şekilde politikalar üretmektir. Üretilen 

bu politikalar; sanayi, hizmet, bilgi, teknoloji, tarım, hayvancılık veya eğitim alanında çeşitli 

yatırımlar şeklinde olabilmektedir. Bu politikalar bazen bizzat devlet eliyle bazen de devlet 

                                                 
3 Artık kadim kentlerdeki “kendi nevi şahsına münhasır olma durumu” yerini “aynı tornasından çıkmış” şaşırtıcı 

derecede birbirine benzeyen “ideal” kentlere bırakmıştır. Ve kentler benzedikçe, kentlilerin de kültür, ideoloji, 

yaşam tarzı… olarak bir birine benzeyecekleri bir dünya da var olacaktır. Bu dünyada yerellik ve farklılık yok; 

merkeziyetçilik ve “bir” olmak makbul sayılmaktadır. Bu durumda sorulması gereken sorular ise; bu hedefin 

önündeki engellerle nasıl bir mücadele yöntemi geliştirileceği ve bu hedefe ulaştıktan sonra ne olacağıdır.      

4 Burada “bilinç” kavramıyla kastedilen; insanın yaşadığı mekânda, gerçek anlamda haz duyması ve bunu her an 

hissedebilme yetisidir.   
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destekli özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Esasen yapılan yerinde bir yatırım 

zamanla kentin çehresini değiştirmekte ve başka kentlere göçün önünü keserek kendi 

potansiyelini keşfetmesinin önünü açabilmektedir. 

İki binli yıllarda, Türkiye’de üniversitesi olmayan bütün il merkezlerinde, eğitim alanında 

yapılan yatırımlar kapsamında, devlet üniversitelerinin kurulması, ilgili kentlerde birçok 

değişikliği de beraberinde getirmiştir. Özellikle kentlerde nüfus hareketlerinin üniversitelerin 

kurulmasıyla birlikte hız kazandığı görülmektedir. Çalışmanın kapsamı; “2006 yılında kurulan 

Aksaray Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana (2016) doğrudan ve dolaylı olarak Aksaray 

kent ve kır nüfus artışına etkisi” şeklinde sınırlandırılmıştır. Çalışmada sırasıyla; Aksaray 

kentinin tarihsel gelişimi,  Aksaray Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi’nin Kent Nüfusuna 

Etkisi ve Sonuç şeklindedir. 

2. Aksaray Kentinin Tarihsel Gelişimi 

Anadolu’nun birçok kenti gibi Aksaray ili kadim kentler arasında sayılan kayda değer bir 

geçmişe sahiptir. Neolitik dönemde5 Anadolu medeniyetinin ilk izlerini Konya yakınlarındaki 

Çatalhöyük’te, Hasan Dağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara rastlanmaktadır. Bu 

vesikalarda, Hasan Dağı’nın lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme rastlanmıştır. 

(Yıldırım, 2014) Neolitik dönemde Aksaray ve çevresi iskân görmüştür. Kalkolitik ve eski 

demir devirlerinde iskân olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde bu döneme ait 

seramiklere rastlanmaktadır. Aksaray bölgesi, sırasıyla, Hatti, Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, 

Eski Yunan, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Karaman Oğulları ve 

Osmanlı Devleti’ne yurt olmuş ve her medeniyetten çeşitli zenginlikler alarak bugüne 

ulaşmıştır. 

Hasan Dağı’nda son patlama; takriben M.Ö. 7000 yıllı civarında yaşanmıştır. Erciyes 

Dağı’nda yaşanan son patlama için ise; M.Ö. 253 tarihi verilmektedir. Yanardağ küllerinin 

                                                 
5 Cilalı Taş Devri veya Yeni Taş Çağı (Neolitik Çağ) döneminde (M.Ö. 8000-5500) daha önceki devirlere nazaran 

oldukça sert ve daha düzgün taş aletler yapılmıştır. Topraktan veya kilden yapılan kaplar ateşte pişirilmiş, böylece 

seramik sanatı başlamıştır. Bu devirdeki insanlar bilgi ve teknikte önceki dönemlere göre oldukça ileri bir düzeye 

çıkmışlardır. Kemik ve taştan daha kullanışlı aletler yapılmıştır. İnsanların yerleşik düzene geçmesi de bu dönemde 

meydana gelmiştir. Küçük gruplar halinde yaşayan aileler topluca bir yerde oturarak köyleri meydana 

getirmişlerdir. Böylece tarihteki ilk köyler kurulmuştur. Ayrıca insanlar tahıl üretimine de başlamış, hayvanlar 

evcilleştirilmiş, insanlar avcı toplayıcılıktan, tarımla birlikte üretici duruma geçmişlerdir… Yaygın kanaat 

belirtilen şekilde olsa da tarım toplumuna ve yerleşik hayata geçiş süreciyle ilgili farklı kuramların olduğunu 

belirtmek gerekmektedir. Bu konuda özellikle Jane Jacops’un kent kuramının (Yeni Obsidyen Kuramı) kayda 

değer olduğu düşünülmektedir. Jacops, “Kentlerin Ekonomisi” isimli eserinde, tarih öncesinde tarım ve 

hayvancılığın kentlerde geliştiğini dolayısıyla kentlerin tarımdan önce var olduğunu belirtmektedir... Ayrıntılı bilgi 

için, “The Ecomomy of Cities” ve “Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı” eserlerine bakınız. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
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sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme özelliği nedeniyle Aksaray 

bölgesinde çok sayıda yeraltı şehri, dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri yapılmıştır. 

Bu yerleşim birimleri, özellikle merkezi krallıkların hegemonyasına boyun eğmeyen toplumlar 

için “sığınak” olmuştur. Dinlerini özgürce yaşayabilmek için Roma İmparatorluğu’nun 

baskılarından kaçan Hıristiyanlar, Aksaray il sınırlarında olan Ihlara Vadisi çevresine 

yerleşmiştir. 7. yüzyılın sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden 

İstanbul’a yaptıkları seferler nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı artmış, Ihlara, 

Gelveri (Güzelyurt) ve Göreme gibi yerleşim birimleri oluşmuştur. Aksaray, 1142 tarihinde, 

Selçuklular tarafından fethedilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine kadar 

İlhanlılar, Danişmendliler, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır. 1470 yıllarında 

Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü 

İstanbul’a nakledilmiştir. Bugün, İstanbul’da Aksaray semti, ismini bu nakil sonrasında 

almıştır. 

Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 yılında il 

olmuştur. 1933 yılında il statüsü geri alınmış ve Niğde iline ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 

1989 yılında ise yeniden il statüsünü almıştır.6 1989 yılında alınan bu karar ile birlikte, Aksaray 

kenti siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir değişim ve dönüşümün mekânı 

olmuştur. Bu önemli değişiklikler, tabii olarak, kent nüfusunu da etkilemiştir. Aksaray kenti, 

1989 yılında il statüsünü aldıktan sonra nüfusu her geçen sene artış göstermiştir. Ancak aynı 

zamanda göç vermeye de devam etmiştir. Bu gerçeklik; bir yerleşim biriminin, gerçek anlamda 

bir kente dönüşebilmesi için siyasi kriterin gerekli ancak; yeterli olmadığını da göstermektedir. 

Kent kimliğinin kazanılması için; siyasi kriterin yanı sıra iktisadi, demografik ve sosyolojik 

kriterlerin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. (Şahin, 2013: 3) Modern kentlerde 

belirtilen dört ölçütün gelişmesinde, eğitim kurumlarının katkısının yadsınamaz olduğu 

bilinmektedir. Özellikle kent merkezlerinde kurulan üniversitelerin, kuruldukları kentlerde, 

                                                 
6 Aksaray ili tarihi, kültürü ve kent hakkında çeşitli alanlarda istatistiki bilgilere, Aksaray Belediyesi resmi internet 

sitesinden (http://www.aksaray.bel.tr/) ve Aksaray Valiliği resmi internet sitesinden (http://www.aksaray.gov.tr/) 

ulaşılmıştır. Ayrıca internet üzerinden yapılan araştırmada: Aksaray ili tarihi ve kültürel değerleri hakkında, 

Aksaray Valiliği tarafından yapılan, çok sayıda ve kayda değer kalitede tanıtım faaliyeti (video, fotoğraf vb.) 

mevcutken; Aksaray Belediyesi için benzer faaliyetlerin daha az sayıda olduğu görülmüştür. Ayrıca Aksaray 

Valiliği ve Aksaray Belediyesi resmi internet siteleri; güncel olma durumu, içerik zenginliği, video ve resim 

kalitesi, kültürel ve turizm değerlerinin tanıtılması gibi birçok konuda karşılaştırıldığında; önemli derecede bir fark 

olduğu görülmüştür. Bu farkın Aksaray Valiliği lehine olduğunu belirtmek gerekir. Bu konu özelinde, merkezi 

hükümetin taşra teşkilatlarının, en az yerel yönetimler kadar kentlere ilgi duydukları ve kentler üzerinde, yerel 

yönetimlerden daha fazla bir tasarruf hakkına sahip olma eğilimi gösterdikleri sonucuna varılabilir.   

http://www.aksaray.bel.tr/
http://www.aksaray.gov.tr/
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bahsi geçen dört ölçütü de etkilediği ve bu anlamda önemli bir takım değişikliklere yol açtıkları 

görülmektedir.  

 

 

3. Aksaray Üniversitesi 

Türkiye’de yükseköğretim hizmeti, YÖK çatısı altında, devlet ve vakıf üniversiteleri 

tarafından sağlanmaktadır. Üniversitelerin temel kuruluş gayesi; bilimsel ve teknolojik 

araştırmalar yapmak, yapılan bu araştırmalar ile toplumun gelişimine katkı sağlamak, yaşam 

kalitesini artırmak ve nitelikli insan gücü yetiştirerek birey, toplum, devlet hatta dünyanın 

geleceğine ışık tutmaktır. Bu anlamda üniversiteler, kuruldukları kentlerin adeta ‘kaderlerinin 

değişmesini’ sağlayacak bir takım dinamikler taşımaktadırlar. 

Aksaray Üniversitesi 2006 yılında, Bakanlar Kurulu kararıyla, bazı birimleri kent merkezi 

dışında olmakla birlikte, Aksaray il merkezinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 17 Mart 

2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla, daha önce Niğde 

Üniversitesi’ne bağlı olan bazı fakülte ve yüksekokulların, adı ve bağlantısı değiştirilerek, 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır.7 

YÖK verilerine göre (2016 yılı için) Aksaray Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 20.104, 

akademik personel sayısı ise 695 olarak belirtilmektedir. Aksaray Üniversitesi’nde uluslararası 

öğrenci sayısı, 2016 yılında alınan kayıtların ardından 856’ya, ülke çeşitliliği ise 24’e 

yükselmiştir. Aksaray Üniversitesi, 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu 

marifetiyle, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye 

bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sürdürülmektedir. 

Üniversitede spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve atletizm stadyumu mevcuttur. Ayrıca 

çeşitli alanlarda 11 Araştırma Merkezi, 26 adet tam donanımlı laboratuvar bulunmaktadır. 

Aksaray Üniversitesi ile ilgili verilen rakamların her dönem, tedrici olarak, değişeceğini 

öngörmek mümkündür. Ancak bu değişikliğin Aksaray kenti ile bütünleşmesi ve sürdürülebilir 

olması önem arz etmektedir. Özellikle çalışmanın odaklandığı noktanın Aksaray 

Üniversitesi’nin Aksaray kent nüfusuna etkisi olduğunu belirtmek gerekir. Bu anlamda 

üniversite, kent ahalisinin, kentte olan aidiyet duygusunu pekiştirecek projeler geliştirmesi, 

                                                 
7 Aksaray Üniversitesi hakkındaki istatistiki bilgilerin tamamı 2016 yılı Ekim ayı içinde muhtelif tarihlerde, 

Aksaray Üniversitesi resmi internet sitesinden (http://www.aksaray.edu.tr/tr) elde edilmiştir. Bu bilgiler YÖK’ün 

resmi internet sitesindeki (https://istatistik.yok.gov.tr/) verilerle karşılaştırılarak çalışmada kullanılmıştır.    

http://www.aksaray.edu.tr/tr
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doğrudan veya dolaylı olarak “zorunlu göç” olgusunun önüne geçmesini de beraberinde 

getirecektir. 

 

 

 

4. Aksaray Üniversitesi’nin Kent Nüfusuna Etkisi 

Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan sonra, iktisadi, teknolojik, sosyal-psikolojik ve 

siyasi sebeplerden (Keleş, 2006: 108) dolayı kırdan kente doğru gerçekleşen nüfus hareketleri 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi anakentlerde nüfus yoğunluğuna sebep olmuştur. Bu yoğun göç 

sonucunda, anakentlerde; gecekondulaşmanın artması, eğitim, sağlık, altyapı… gibi 

hizmetlerin aksaması veya sunulamaması, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak kent hayatına 

uyum sağlayamama8, işsizlik, suç oranlarının artması, çevre kirliliği… gibi bir dizi sorun ortaya 

çıkmıştır. Bu anlamda iç göç sonucu anakentlerde nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte 

ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara çözüm arayışları, her geçen yıl daha fazla önem arz 

etmiştir. Kırsal alanlardan veya görece daha küçük kentlerden anakentlere doğru yapılan göç 

hareketleri, göç verilen yerlerde ise; bölgeler arası nüfus dağılımında dengesizlikler, tarım 

verimliliğinin ve çeşitliliğinin yer yer azalması, iller arasında, ekonomik, sosyal, kültürel 

anlamda bir eşitsizliğin-uçurumun oluşması ve giderek derinleşmesi… gibi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. 

Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren iç göç olgusu, günden güne daha çarpıcı bir şekilde 

hissedilmiştir. Dolayısıyla kamu otoriteleri, çeşitli politikalar üretmek durumunda kalmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda,  Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren, Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz 

Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları, tarım, hayvancılık, turizm, zanaat gibi 

alanlarda, mali ve teknik destek sunmaktadırlar. Bu çalışmaların, anakentlere doğru göç akımı 

hızını, bir dereceye kadar, yavaşlattığı söylenebilir. Kalkınma Bakanlığı’nın 

koordinasyonunda, 2006 yılı itibariyle, Türkiye genelinde kurulan 26 Kalkınma Ajansı da aynı 

                                                 
8 Sanayileşme ve Kentleşme gibi hızlı vuku bulan toplumsal gelişme ve değişmelerin yaşandığı dönemlerde 

geleneksel olan birçok “şey” artık anlamını yitirmeye başlar. Din, gelenek, tarih hatta aile otoritesi zayıflamıştır. 

Artık birey “özgürdür” ama aynı zamanda mutsuzdur çünkü yaşama amacını yitirmiştir. Bu, amaçsız hale gelen, 

boşlukta hisseden ama doygunluk hissine sahip ol-a-mayan bireylerin dünyasıdır ve bu dünya intihara eğilimini 

de beraberinde getirmektedir. E. Durkheim bu durumu “Anomi” olarak değerlendirir. Çözümü ise; toplumsal 

gruplar ve kollektif değerler etrafında birleşen bir konsensüs halidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Emile 

Durkheim, “İntihar” isimli eserine bakınız.  
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amaç doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Kalkınma İdareleri ve Kalkınma 

Ajanslarının yanı sıra merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından da, görece daha 

‘dezavantajlı’ kentler ve kırsal alanlarla ilgili çeşitli hizmetler sunulmakta, yatırımlar 

yapılmaktadır. Ancak bütün bu çalışmalara ve yatırımlara rağmen, resmi veriler, Türkiye’de iç 

göç olgusunun devam ettiğini göstermektedir. 

 

 

Tablo 1: 1927’den Günümüze Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı9 

Yıl Kır Kent Kır (%) Kent (%) 

1927 10.342.391 3.305.879 75,8 24,2 

1950 15.702.851 5.244.337 75,0 25,0 

1975 23.478.651 16.869.068 58,2 41,8 

2000 23.797.653 44.006.274 35,1 64,9 

2015 (Aralık) 
6.220.58  

(Köy ve Belde) 

72.520.95 

(İl ve İlçe ) 
7,9 92,1 

 

2000’li yıllara gelindiğinde, özellikle vurgulanan ‘her ile bir üniversite politikası’ 

çerçevesinde, üniversitesi olmayan illerde bir devlet üniversite kurulması, sürekli göç veren 

şehirler için bir ‘‘umut ışığı’’ olmuştur. Üniversiteler kuruldukları ilk yıllarda ‘bir sihirli 

değnek’ etkisi gösterememişlerdir. Bu konuda, siyasi ve akademik çevreden çeşitli eleştiriler 

de söz konusu olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda, özellikle sanayi, sağlık, turizm gibi alanlarda 

çeşitli işbirlikleri geliştirmeyi başaran üniversiteler, bulundukları kenttin çehresini değiştirmeyi 

başarabilmişlerdir. Bu durum doğal olarak kentin göç vermesinin önüne geçecek veya en 

azından verilen göç hızının oranında bir düşüşün yaşanmasını sağlayacaktır. 

Anadolu’daki birçok kent gibi Aksaray ili de iç göç dalgasından nasibini almış, yıllarca 

büyük kentlere işçi yetiştiren bir ‘sıla’ olmuştur. Aksaray kenti, 1989 yılında il statüsünü geri 

aldıktan sonra, kent nüfusu neredeyse her geçen yıl artış göstermiştir. Aksaray kentinin 

bugünkü konumuna gelmesinde, özellikle Aksaraylı siyasetçi, bürokrat, sivil toplum örgütleri 

ve iş adamlarının önemli katkıları olmuştur. Aynı zamanda mülki idari amirlerin, belediye 

başkanlarının ve merkezi teşkilata bağlı kuruluşların el birliğiyle yaptıkları önemli hizmetler, 

                                                 
9 Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’teki veriler 2016 yılı Ekim ayında muhtelif tarihlerde, TÜİK’in resmi internet 

sitesinden (http://www.tuik.gov.tr/Start.do) alınmıştır. 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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yatırımlar söz konusudur. Bu gelişim çizgisinin yakalandığı bir süreçte, 2006 yılında, Aksaray 

Üniversitesi’nin açılmış olması ise; kadim bir kent olan Aksaray için önemli bir fırsat olmuştur. 

Tablo 2: 2014–2015 Yıllarına Ait Aksaray İli Göç Verileri (Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemine Göre) 

Toplam Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı 

 386.514  12.205  14.164 -1.959 -5,1 

 

TÜİK verilerine göre; 2007 yılında, Aksaray ili toplam nüfusu 366.109 iken; 2015 yılında 

bu sayı 386.514 olarak artış göstermiştir. Üniversite öğrenci sayısındaki artış, üniversitede 

istihdam edilen personel sayısındaki artış, üniversitenin kurulmasıyla birlikte, yöre halkının 

anakentlere göç etme fikrinden, kısmen, vazgeçmesi, üniversitenin, kente yatırım yapmak 

isteyen iş çevrelerini cesaretlendirmesi… gibi sebeplerin, kent nüfus artışına katkıda bulunduğu 

söylenebilir. Aksaray Üniversitesi’nin öğrenci sayısı, akademik ve idari personel sayısı, 

üniversitenin muhtelif birimlerinde istihdam edilen hizmetli ve diğer personellerin sayısı ve 

üniversite paydaşlarının istihdamları düşünüldüğünde, toplam sayının; Aksaray kent nüfusu 

içinde önemli bir orana sahip olduğu görülecektir. 

Tablo 3: Yıllara Göre Aksaray İl, Şehir ve Kır Nüfus Değişim Tablosu 

Yıl Toplam Nüfus  Şehir Nüfusu Kır Nüfusu 

2000 396.084 200.216 195.868 

2007* 366.109 204.808 161.301 

2008 370.598 213.228 157.310 

2009 376.907 223.727 153.180 

2010 377.505 228.060 149.445 

2011 378.823 233.005 145.818 

2012 379.915 236.177 143.738 

2013 382.806 239.740 143.066 

2014 384.252 245.122 139.130 

2015 386.514 250.827 135.687  

 

Aksaray Üniversitesi, merkezi kampüs dışında, farklı ilçelerde hizmet veren birimleriyle, 

sadece kent merkezine yoğunlaşmamıştır. Böylece üniversite havasının kentin en ücra 

köylerine kadar sızmasına olanak tanımıştır. ASÜ’nün henüz 10 yaşında olması hasebiyle, 

kentin ekonomisine, kalkınmasına, bilime ve teknolojiye katkısı noktasında çeşitli tartışmalar 

vardır. Bu eleştirilerin haklılık payı olmakla birlikte, bazen ideolojik saiklerle yapılan erken 

değerlendirmelerin olduğunu görmek de mümkündür. Ancak şu konuda mutabık olmak 
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gerekmektedir ki; ASÜ’nün kurulması ve her geçen gün büyümesi, Aksaray halkının, sosyal-

psikolojik anlamda, ‘‘Aksaray’ı terk etmemeliyim’’ kabilinden bir şeyler düşündürmektedir.10 

Ancak TÜİK’in 2014-2015 yılı, ‘‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’’  verilerine bakıldığında; 

Aksaray kent nüfusunun kayda değer bir oranda artmasına rağmen dışarıya göç vermeye devam 

ettiği görülmektedir. Bu durumda üniversitenin, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle 

koordineli olarak sanayi, sağlık, ve hizmet (özellikle kültür turizmi odaklı) alanlarında çeşitli 

işbirlikleri geliştirmesi ve her anlamda kentle bütünleşmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

5. Sonuç 

1982 Anayasası’nın ‘‘Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti’’ başlığını taşıyan 23. maddesi; 

‘‘Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir’’ şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 

Türkiye’de, olağan durumlarda, devlet sınırları içinde, başka bir yerleşim birimine göç etmek 

ve orada yeni bir yaşam kurmak noktasında yasal bir kısıtlamanın olmadığı bilinmektedir. 

Esasen bir kentin göç alıp vermesi bir dereceye kadar (%+2+3, % -2-3)  doğal bir göç olarak 

görülebilir. Bu durumda önem arz eden konu; göç eden insanların, ‘çaresizlik’ neticesinde 

değil; gönüllü olarak (anakentin fırsatlarından yararlanmak, girişimcilik amacı…vb) göç 

etmeleridir. 1989 yılında Aksaray’a il statüsünün tekrar verilmesiyle birlikte; ekonomik, sosyal, 

kültürel ve mimari alanda kayda değer bir mesafe katedilmişdir. 2006 yılında, Aksaray 

Üniversitesi’nin kurulmasıyla kent, ayrı bir hareketlilik kazanmıştır. Aksaray Üniversitesi’nin 

kent nüfusunun artış göstermesine ve anakentlere doğru göç akımını, bir dereceye kadar, 

azaltmaya katkı sunduğu söylenebilir. 

1980’li yıllarda, İç Anadolu Bölgesinde kadim ama “sessiz” bir ilçe olan Aksaray, 

2010’lu yıllara gelindiğinde, birçok gelişmenin yan ısıra, Aksaray Üniversitesi ile birlikte, İç 

Anadolu Bölgesinin ortasında “parlayan bir yıldız” olma potansiyelini taşıdığı 

düşünülmektedir. Ve Aksaray halkı bu iddialı hedefin de bilincinde olarak, kendi kentlerinde, 

her zamankinden daha fazla yaşamak isteyeceklerdir. Böylesine iddialı bir sonuca varmanın 

temel sebebi ise; Aksaray halkının kentlerine olan derin bir sevgidir. Son söz olarak 81 kentte 

kurulan üniversitelerin, Anadolu’dan anakentlere doğru göçün durdurulmasına katkıda 

bulunacağı ve ‘gizli elin’ dayattığı ‘Tek Şehir’ efsanesinin aksine; bölgesel kalkınmaya, yerel 

                                                 
10 Çalışmanın eleştirilebilir yanı niceliksel bir araştırma yöntemiyle desteklenmemiş olmasıdır. Dolayısıyla varılan 

sonuç tabii olarak itiraz edilebilirdir. Ancak çeşitli devlet kurumlarından (TÜİK, YÖK, ASÜ, Aksaray Valiliği, 

Aksaray Belediyesi) elde edilen veriler, yerel tv kanalları ve gazetelerdeki dil ve söylem, kent merkezinde,  

ilçelerde ve köylerde yerel halkla üniversitenin kentte etkisi hakkında yapılan sohbet tarzı görüşmeler bir arada 

düşünülerek çıkarımda bulunulmuştur.  
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potansiyelin fark edilmesine, dolayısıyla ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Bumin, Kürşat, Demokrasi Arayışında Kent, Çizgi, Konya, 2013, ss. 7-12. 

Castells, Manuell, Kent, Sınıf, İktidar, Çev. Asuman Erendil, Bilim ve Sanat Yay. Ankara, 

1979, s. 32.  

Durkheim, Emile, İntihar,  Çev. Zühre İlkgelen, Pozitif Yay. İstanbul, 2015. 

Eryılmaz, Semih, Ekokent, Çevreyi Geliştirici Kentleşme, Gece, Ankara, 1995, ss.87-119. 

Jacops, Jean, Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı, Çev. Bülent O. Doğan, Metis 

Yay. İstanbul 2011.   

Kılıçbay, Mehmet Ali, Şehirler ve Kentler, Gece, Ankara, 1993. 

Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2006. 

Şahin, Yusuf, Kentleşme Politikası, Ekin, Bursa, 2013. 

Aksaray Belediyesi, http://aksaray.bel.tr/95-menu-tarih, (et. 02.10.2016). 

Aksaray Müze Müdürlüğü, http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44057/aksaray-muze-

mudurlugu.html, (et. 02.10.2016). 

Aksaray Üniversitesi, http://www.aksaray.edu.tr/tr/genel-tanitim, (et. 04.10.2016). 

Aksaray Valiliği, http://www.aksaray.gov.tr/nufus, (et. 04.10.2016). 

Yıldırım, Zeliha, “Volkanik Patlamayı Gösteren En Eski Duvar Resmi”, 

https://yesilgazete.org/blog/2014/02/08/volkanik-patlamayi-gosteren-en-eski-duvar-resmi/, 

(et. 06.10.2016). 

 

http://aksaray.bel.tr/95-menu-tarih
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44057/aksaray-muze-mudurlugu.html
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44057/aksaray-muze-mudurlugu.html
http://www.aksaray.edu.tr/tr/genel-tanitim
http://www.aksaray.gov.tr/nufus
https://yesilgazete.org/blog/2014/02/08/volkanik-patlamayi-gosteren-en-eski-duvar-resmi/


27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 316 - 

 

AKSARAY ORTA MEKTEBİ HALK KONFERANSLARI (1928) AKSARAY 

MIDDLE SCHOOL PUBLIC CONFERENCES (1928) 

Yrd. Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK 

Özet 

Bu bildiride Aksaray Orta Mektebinin faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen ve Aksaray 

Vilayet Matbaası tarafından 1928’de neşredilen Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları 

başlıklı çalışmanın tanıtımı ve değerlendirmesi yapılmıştır. Adı geçen eser 54 sayfadan 

ibarettir. Bu eserde çoğunluğunu Aksaray Orta Mekteb müdür ve öğretmenlerinin verdiği, 

bunun yanı sıra belediye ve hükümet tabiplerinin de konferanslarının bulunduğu toplam 14 adet 

konferans metnine yer verilmiştir. Bu konferanslar Orta Mektep Müdürü Hüsnü Bey’in “Adab-

ı Muaşeret”, “Meslek Terbiyesi, “Kaçakçılık” ve “Cumhuriyet Bilgileri; Cumhuriyette 

Vazifelerimiz”, Tabiiye Muallimi İzzet Bey’in “Aksaray Jeolojisi”; Hıfzıssıhha Muallimi 

Osman Münir Bey’in “Mikroblar ve Sirayet-i Emraz”; Belediye Tabibi Mustafa Rami Bey’in 

“Halk Hıfzıssıhhası” ve “Verem ve Tahribatı”; Türkçe Muallimi Hüseyin Oğuz Bey’in 

“Gençlik ve Milletin Vazifeleri”; Terbiye-i Bedeniye Muallimi Ali Ulvi Bey’in “Çocuk 

Terbiyesi”; Tarih Muallimi Hasan Bey’in “Anadolu’nun Tabii Zenginliği ve Coğrafi 

Güzellikleri” ve Niçûn ve Nasıl Vergi Veririz”; Hükümet Tabibi Ferid Bey’in “Emraz-ı 

Zühreviye ve Tahribatı” ve Ulum-u Tabiiye Muallimi İzzet Bey’in “Bugünkü Kimya ve 

Kimyanın Hayat ve İktisadiyatımızdaki Rolü” başlıklarını taşımaktadır. 

Konferansların büyük bir kısmının Aksaray Ulu Camii ile Milli Kütüphanede verildiği ve 

geniş bir halk katılımının sağlandığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Orta Mekteb, Hüsnü Bey, Aksaray Jeolojisi. 

Abstract 

In this report we will introduce and evaluate the exercise with the heading of Aksaray 

Middle School Public Conferences which is published by Aksaray City Press in 1928 as part of 

the activity programme of Aksaray Middle School. Said work consists of 54 pages. A total of 

14 pieces of conference texts are in place in this work; majority of which are given by the 

Aksaray Middle School master and teachers; but there are also the conferences of municipality 

and government doctors in this work. These conferences carry the headings of 'Living in 

harmony with others', 'Manners at Work', 'Smuggling', and 'Republic Information', 'Our Mission 

at Republic' by Middle School Master, Master Husnu Bey; 'Aksaray Geology' by Military 

                                                 
 Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, gulinozturk51@hotmail.com 
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Teacher Izzet Bey, 'Germs and Infectious Diseases' by Health and Hygiene Teacher Osman 

Munir Bey, 'Public Health and Hygiene' and 'Tuberculosis and it's Damages' by the 

Municipality Doctor Mustafa Rahmi Bey, 'The Missions of the Youth and the Public' by the 

Turkish Teacher Huseyin Oguz Bey, 'Up-bringing of Children' by the Behaviour Teacher Ali 

Ulvi Bey, 'Natural Wealth and Geographical Beauties of Anatolia' and 'Why and How We Pay 

Taxes' by the History Teacher Hasan Bey, 'Venereal Diseases and it's Damages' by the 

Government doctor Ferid Bey, 'Today's Chemistry and Role of Chemistry in Life and Our 

Economy' by the Military Teacher Izzet Bey. 

Majority of the conferences are given at Aksaray Ulu Camii (The Mosque of Aksaray) 

and National Library, and a large population of public attendance are seen in these venues.  

Key words: Aksaray, Middle School, Husnu Bey, Aksaray Geology 

Giriş 

Halk Konferanslarını 1928 tarihinde gerçekleştiren Aksaray Orta Mektebi, bugün 

Aksaray Anadolu Lisesi olarak kullanılan bina olup, Osmanlı mimarisinin Aksaray’daki son 

örneklerinden biridir. Bina üzerinde yer alan kitabede1 okulun 1341/1922 tarihinde yapıldığı 

görülmektedir. Binanın inşası Aksaray Mutasarrıfı Sabri Bey’in (Karter) gayretleri ile 

tamamlanmıştır.  

Bugün Aksaray binası olarak faaliyet gösteren binanın önce Cumhuriyet İlkokulu olarak 

eğitim öğretim faaliyetine başladığı, akabinde 1924-1925 tarihinde ise Aksaray Orta Mektebi 

adını aldığı belirtilmektedir2. 

Okulun ilk müdürü Hamdi Bey, ikinci müdürü Sacit Necati Bey, Üçüncü müdürü 

Sadullah Ali, dördüncü müdürü ise Sapancalı hasan Hüsnü Bey3 olup çalışma konumuzu 

kaynak teşkil eden Halk Konferansları bu müdür tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Konferans Konuları 

Sıra No Konferansın Adı Konferansı Veren Nerede Verildiği Sayfa 

                                                 
1 Didim tarihi cevherdar Sabri Hak’ka minnetle  

Yapıldı Aksaray şehrinde idadi metanetle (Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, 

II, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1974, s. 1740. 

2 Cumhuriyet Öncesi ve Günümüzde Aksaray’da Milli Eğitim, Aksaray 1998, s. 68. 

3 Mektupçu Hilmi, Aksaray Tarihçesi, Aksaray Vilayet Matbaası, Aksaray 1931, s. 45. 
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1 Adab-ı Muaşeret Müdür Hüsnü Bey ------------------ 2-5 

2 Aksaray Jeolojisi İzzet Bey ------------------ 5-10 

3 Mikroplar ve Sirayet-i Emraz Osman Münir Bey Milli Kütüphane 10-15 

4 Meslek Terbiyesi Müdür Hüsnü Bey ------------------ 15-17 

5 Halk Hıfzıssıhhası Mustafa Rami Bey ------------------ 17-20 

6 Gençlik ve Milletin Vazifeleri Hüseyin Oğuz Bey Ulu Camii 20-22 

7 Kaçakçılık Müdür Hüsnü Bey Ulu Camii 22-24 

8 Çocuk Terbiyesi Ali Ulvi Bey Ulu Camii 24-26 

9 Anadolunun Tabii Zenginlikleri ve 

Coğrafi Güzellikleri 

Hasan Bey Milli Kütüphane 26-31 

10 Emraz-ı Zühreviye ve Tahribatı Ferid Bey ------------------ 31-35 

11 Niçin ve Nasıl Vergi Veririz Hasan Bey ------------------ 35-37 

12 Verem ve Tahribatı Mustafa Rami Bey ------------------ 37-43 

13 Bugünkü Kimya ve Kimyanın 

Hayat ve İktisadıyattaki Yeri 

İzzet Bey ------------------ 43-52 

14 Cumhuriyet Bilgileri, 

Cumhuriyette Vazifelerimiz 

Hüsnü Bey Ulu Camii 52-54 

1. Adab-I Muaşeret: 

Kitapta yer alan ilk konferans konusu “Adâb-ı Muâşeret”4 olup bu konferans Okul 

Müdürü Hüsnü Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Konferansı veren Hüsnü Bey 

Sakarya İli, Geyve İlçesi, Kışlaçay Köyü kayıtlı olup 1893 yılında doğmuştur. Babası 

Mehmet, annesi Gülperi Hanım’dır. Sakarya İli, Geyve İlçesi Nüfus Müdürlüğü arşiv 

bilgilerinden Hüsnü Bey’in 1904 yılında Cenkcizade Mehmet lakabını kullandığı 

anlaşılmaktadır. 1936 tarihinde Savaşcın soyadını almıştır. 1928 tarihinde doğum 

tarihinde bir düzetme yaparak 1314 olan doğum tarihini 1309 olarak değiştirmiştir. İlk 

eşi Muhsine Hanım olan Hüsnü Bey 8 Kasım 1930 tarihinde boşanmış ve 1937 tarihinde 

ise Fatma Naima Hanım ile evlenmiştir5. 

                                                 
4 Hüsnü Bey, “Adab-ı Muaşeret”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 2-

5. 

5 Sapancalı Hüsnü, Karamanoğulları Hayat ve Vekayi’i Tarihiyyeleri, Hazırlayan: Nevzat Topal, Kömen Yayınları, 

Konya 2010, s. 4. 
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Emekli Sandığı Arşivinde yer alan hizmet cetvelinde belirtildiği üzere 1 Eylül 1926-28 

Kasım 1928 tarihleri arasında Orta Mektep Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bu görevi 

sırasında Aksaray’da aktif faaliyetlerde bulunmuştur. Aksaray Orta Mektep öğrencileri ile 

Hasan Dağı’na ilmi bir seyahat düzenlemiş ve bu seyahat notlarını Hasan Dağı’nda İlmi 

Cevalan ismi ile yayınlamıştır. Bu çalışma 2009 tarihinde günümüz Türkçesi ile 

yayınlanmıştır6. Ayrıca Aksaray Türk Ocağı başkanlığı görevini de kısa bir süre yürüten Hüsnü 

Bey’in Aksaray eğitim ve ilim hayatına önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Düzenlenen 

konferans metinleri ve gezi notları ayrıca Aksaray Vilayet Gazetesi’nde kısmen yayınlamıştır.  

1.1.Selam 

Hüsnü Bey bu konferansta görgü bilgisi ve kuralları diyebileceğimiz hususlar ile ilgili 

aydınlatıcı bilgi vermektedir. Bu konferansın ilk üzerinde durduğu konu, selam vermede dikkat 

edilecek hususlardır. Hüsnü Bey karşılaşmalarda yapılması gerekenin, küçüklerin büyüklere 

selam vermesi, büyüklerin de buna karşılık vermesi olduğuna dikkat çekmektedir. Karşılaşılan 

kişi eğer kadın ise bu durumda kadının teveccüh göstermesi durumunda erkeğin önce selam 

vermesi gerekir. Eğer kadın teveccüh göstermiyor ise selam vermenin çirkin olacağını izah 

eder. 

1.2. Selamda Şapka Çıksın mı? 

Şapka çıkarılması hususunda ise Hüsnü Bey, akran olanlar ile madunlara (bir şeyin 

aşağısında bulunan/küçükler) şapka çıkarılmasının doğru olmadığını, böyle durumlarda sağ elin 

şapkanın kenarına götürülmesinin yeterli olduğu belirtir. Tesadüf edilen kişi yüksek makamda 

biri veya kadın ise şapka çıkarılmalıdır. Hüsnü Bey’e göre öğrencilerin asker gibi selamlaması 

doğru değildir, onlar her halükarda şapkalarını çıkarmalıdırlar. Şapka çıkarmadan selam veren 

zabit, asker ve polis gibi meslek sahipleri de resmi bir daireye girdiklerinde şapka 

çıkarmalıdırlar. 

1.3. El Sıkma 

Hüsnü Bey’in verdiği bilgilere göre, kişilerin birbirleri ile tesadüf etmeleri durumunda el 

sıkma için büyük elini uzatırsa, küçüğün de derhal elini uzatması gerekir. Küçükler, büyükler 

el uzatmadığı müddetçe ellerini uzatmamalıdır. Tesadüf edilen kişinin kadın olması durumunda 

önce erkeklerin elini uzatması gerekmektedir. El sıkarken mutlaka şapkanın çıkması gerektiği 

hususu ayrıca söylenmiştir. Yine büyük konuşmaya devam ediyorsa müsaade etmediği 

                                                 
6 Muallim Sapancalı Hüsnü, Hasan Dağı’nda İlmi Cevelan, Hazırlayan: Nevzat Topal, Kömen Yayınları, Konya 2009. 
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müddetçe şapka giyilmemelidir. El sıkılacak kişini büyük ve kadın olması durumunda eğer elde 

eldiven var ise mutlaka sağ eldivenin çıkarılarak el sıkılması hususuna dikkat çekilmiştir.  

1.4. Yemek Adabı 

Yemek adabı hususunda ise Hüsnü Bey, ziyafetlerde herkesin kendisine ayrılan mevkide 

oturması gerektiğini ve oturan kişinin peçetenin katlarını açmayarak dizleri üzerine koyması 

gerektiğini vurgular. Ona göre peçetenin ne göğse asılması ne de tabağın altına konulması doğru 

değildir, doğru olan kırıntıların yere dökülmemesi için peçetenin dizde bulunmasıdır. Ayrıca 

ona göre peçetelerle el ve ağız silmek ayıp ve kabalıktır. Etler el dokunmadan bıçakla 

kesilmelidir, bıçak da çatala yakın yerden keserek etin suyu sıçratılmasının önüne geçilmelidir. 

Bıçağın sağ elde, çatalın sol elde olması gerektiği hususuna konuşmada yer verilmiştir. Kesilen 

parça sol el ile ağza götürülmelidir.  Ayrıca yemek yerken ağzın açılmaması gerektiği dudakları 

kapalı vaziyette çiğnenmesi hususuna yer verilmiştir. Çorba, kahve ve çayların içilmesinde ağız 

şapırdatılmasının ayıp olduğu hususu da dile getirilmiştir.  Sofrada yanında hanım olan erkeğin 

su doldurmasının bir nezaket olduğu hususu belirtilmiştir. Yemekte yanımızdakiler ile 

konuşulacaksa çok hafif konuşulmasının doğru olduğu, bağırır gibi konuşulmasının veya 

uzaktakilere laf atmanın doğru olmadığı ifade edilmiştir. Yemeklerden sonra dişlerin 

karıştırılmasını ise doğru olmadığı belirtilmiştir.  

1.5. Gezmeler 

Hüsnü Bey’e göre, sokakta yürürken devamlı olarak sağdan gidilmelidir. Sokak ortasında 

durup konuşmak doğru değildir, eğer konuşulması icap ediyorsa bir kenara çekilip konuşmak 

daha doğru bir davranıştır. Hüsnü Bey, erkeğin sokakta karşılaştığı bir kadınla selamlaştıktan 

sonra sohbet etmesinin doğru olmadığını, ancak kadın bir sual sorar ise cevap vermesi 

gerektiğini vurgular. Ayrıca genç kızların yanlarında bir yakınları olmadan sokakta tek 

başlarına dolaşmalarının doğru olmadığını ifade eder.  

1.6. Pirezante (tanıttırmak/takdim etmek) 

Tanıtma işlerinde ise öncelikli olarak küçük büyüğe tanıtılır. Eğer karşıdaki kişi kadın ise 

bu durumda erkeğin kadına tanıtılması daha önce olur. Eğer kendimizi takdim edecek biri 

bulunmaz ise bu durumda kendi kendimizi tanıtabiliriz. Ancak gerekmedikçe bir kadına 

kendimizi takdim etmenin doğru bir davranış olmadığını belirtmektedir. Takdimlerde 

hürmetkâr vaziyet alınması ayrıca dile getirilmiştir.  

1.7. Aile Arasında Muaşeret 
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Aile arasında da hizmetçiler dâhil nezaketle hareket etmek gerektiğini ifade eden Hüsnü 

Bey, çocuklara beybaba, efendi baba, paşa baba,  bey amca, bey dayı denilmesinin asalete 

uygun bir davranış olmadığını belirtmiştir. Aynı şekilde hanım ana, hanım efendi teyze gibi 

hitapların da uygun olmadığı hususuna dikkat çekmiştir. Küçük çocukların yanında her 

konunun konuşulmamasını dile getirerek, konuşacağız diye çocukların dışarı çıkarılmamasının 

da doğru olmadığını belirtmiştir. Sandalyeye otururken beygire biner gibi oturmanın ayıp 

olduğunu; ayrıca ağızda sigara varken bir yere girilmesinin ve selam verilmesinin doğru 

olmadığını ifade etmiştir. 

Ayrıca Hüsnü Bey konferansın sonunda kısa bir değerlendirme yapmıştır. Söylenilen 

hususlara dikkat edilmesinin önemine dikkat çekmiştir.  

2. Aksaray Jeolojisi 

Kitapta yer alan ikinci konferans ise Orta Mekteb Tabiiye Muallimi İzzet Bey tarafından 

verilen Aksaray’ın Jeolojisi7 başlığını taşımaktadır. Kitapta yer alan en uzun konferanslardan 

biridir. İzzet Bey bu konferansta dünyanın oluşumunda başlayarak dünya jeolojisinin geneli 

hakkında bilgiler verdikten  (s. 5-7) sonra Aksaray çevresini oluşturan dağların jeolojik yapısına 

değinmiştir. Daha sonra Aksaray çevresinde görülen taşların çeşitleri ve jeolojik özelliklerini 

anlatmıştır. Ayrıca Aksaray çevresinde bulunan sular ve kimyasal içerikleri hakkında önemli 

malumatlar vermiştir.  

Bu bildiride anlatılan bu özellikleri tek tek saymak mümkün değildir. Ancak örnek olması 

bakımında İzzet Bey tarafından verilen bilginin bir kısmı şu şekildedir. “…Aksaray’ın şark-ı 

şimalinde mesadüf ve bir saat mesafesinde (hort hort) namıyla maaruf bir kükürtlü su vardır. 

Bu suyun derununda (kükürtlü müvellidü’l-ma’ [hidrojen]) münhal bir halde mevcuttur. Su 

hava ile temas edince terkibinde bulunan bu gaz ayrılmaktadır ve havaya karışmaktadır. Bu 

gaz zehirli gazlardandır. Teneffüsü tehlikelidir. Bu menbaın civarında kuşlar ve hayvanat-ı 

saire barınamaz ölür. Rivayete bakılırsa bunun üstünden uçan kuşların cansız olarak düştükleri 

vaki’ olmuştur. Yine Hamam Boğazı denilen mevkide sanikarbonit sodyum ve kalsiyumu ihtiva 

eden ve Acı Pınar köyünde de sanikarbonit sodyumlu menbalar mevcuttur. Bu menbalardan 

kısmen istifade edilmektedir8.  

3. Mikroplar ve Sirayet-i Emraz 

                                                 
7 İzzet Bey, “Aksaray Jeolojisi”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 5-10. 

8 İzzet Bey, “Aksaray Jeolojisi”, s. 9-10. 
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Kitapta yer alan üçüncü konferans ise Hıfzıssıhha Muallimi Osman Münir Bey’in 

Mikroplar ve Sirayet-i Emraz9 ismini taşımaktadır. Bu konferansın Milli Kütüphanede verildiği 

belirtilmektedir. Bu hususta Osman Münir Bey Pastör’ün bu hususta yaptığı hizmetler hakkında 

bilgi verir. Ona göre bu hizmetlerin başında baktoriyoloji biliminin gelişmesini sağladığı 

katkılar gelmektedir. Çünkü bu gelişme sağlanmadan önce kolera ve veba gibi hastalıklar 

yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Artık hastalık girse bile birkaç vakıa ile sınırlı 

kaldığı ve söndürüldüğü anlatılmıştır.   

Tıp biliminde görülen gelimeler ile mikroplar vasıtasıyla bulaşan hastalıklara karşı 

aşıların geliştirildiği ve bu tür hastalıkların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı dile getirilmiştir. 

Ayrıca hastalıkların yayılma yolları ve bunların tedavi yollarına ait çok önemli bilgiler 

verilmiştir.  

4. Meslek Terbiyesi 

Kitapta yer alan dördüncü konferans, yine Okul Müdürü Hüsnü Bey tarafından verilmiş 

olup, Meslek Terbiyesi10 ismini taşımaktadır. Bu konferansta insanlığın yaratıldığı andan 

itibaren hayatını idame ettirmek için bir takım meslekler edindiği dile getirilmiştir. Devamında 

bizde görülen meslekler hakkında bilgi verilmiştir. Bunlar arasında hamallık, hattatlık, çini ve 

sarraçlık, mimarlık olduğunu dile getirmiştir. Bu mesleklerinde zaman içinde ehemmiyetini 

kaybettiğine dikkat çekmektedir. Son zamanlarda ise ön plana çıkan mesleğin askerlik 

olduğuna dikkat çekmektedir.  

Ayrıca tababet mesleğinin geliştiği ve medeni seviyeye ulaştığından bahseden Hüsnü 

Bey, Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne kadar geçen sürede askerlik mesleğinin 

ön planda olduğuna dikkat çekmiştir. Buna karşın muallimlik başta olmak üzere birçok meslek 

gurubunun Cumhuriyet’ten önce gelişme imkânı bulamadığını dile getirmiştir.  

Bu bilgileri takiben Hüsnü Bey her ferdin bir mesleği olması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Memleketin zengini fakiri bütün fertlerinin bir meslek sahibi olması gerektiğine dikkat çekerek 

her ferdin kendi mesleğinin gerektirdiği çalışmalar ile ülkeye hizmet etmesi gerektiğini 

belirtmiştir.  

                                                 
9 Osman Münir Bey, “Mikroplar ve Sirayet-i Emraz”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet 

Matbaası, 1928, s.10-15. 

10 Hüsnü Bey, “Meslek Terbiyesi”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s.15-

17. 
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Hüsnü Bey’in konuşmasına devamla ülkemizde teknik ihtiyacının çok fazla olduğu 

özellikle bu alanda fertlerin meslek sahibi olması gerektiğini belirtmiştir. Aynı zamanda 

teknisyenlerin çoğaltılması gerektiğini söylemiştir.  

Konferansının sonunda bütün meslek çeşitlerine memleketin ihtiyaç duyduğunu ve bunu 

gerçekleştirmek içinde gayret gösterilmesinin şart olduğu hususunu dile getirmiştir. 

5. Halk Hıfzıssıhhası 

Kitaptaki beşinci konferans ise Belediye Tabibi Mustafa Rami Bey tarafından verilen 

Halk Hıfzıssıhhası11 başlığını taşımaktadır. Mustafa Rami Bey halk sağlığı konusunda öncelikle 

temizliğe ve hijyene dikkat çekmektedir. Temizlik ve hijyen konusunda titiz davranmaz isek 

gözle görülemeyecek kadar küçük mikropların tehlike ve hastalık saçtığını belirtmiştir. 

Mikropları hurdebin (büyüteç/mikroskop) denilen aletle görülebildiğini belirtmektedir.  

Buna örnek olarak nezleli birinin kullandığı bir mendile dokunup elimizi de burnumuza 

götürdüğümüzde nezle olacağımızı söylüyor. Böylece halkı gözle görülmeyen mikrop 

konusuna dikkat çekerek hijyen konusunda titiz davranılmasının önemine dikkat çekmektedir.  

Mustafa Rami Bey özellikle halka hizmet veren fırıncı, aşçı gibi meslek sahiplerinin 

temizliğe dikkat etmeleri gerektiği vurgulamıştır. İfadesine göre ekmek yapımında kullanılan 

aletler çok temiz olmalıdır, aşçıların kullandıkları eşyaları da iyice mikroplardan 

arındırılmalıdır. Böylece bir önceki kişide bulunan bir hastalığın başkasına geçmesine engel 

olmak mümkündür.  

Ayrıca Mustafa Rami Bey temiz olmayan suların içilmesinin bağırsak solucanı denilen 

bir parazitin oluşmasına yol açtığını belirtmiştir. Konferansının devamında halkın temizlik ve 

hijyene dikkat etmemesi durumunda ortaya çıkan hastalıklar hakkında bilgiler vermeye devam 

etmiş ve temizlik hususunda hassas davranılması gerektiğini bir defa daha vurgulamıştır. 

6. Gençlik ve Milletin Vazifeleri 

Altıncı konferans ise Aksaray Orta Mektep Türkçe Muallimi Hüseyin Oğuz Bey 

tarafından sunulan Gençlik ve Milletin Vazifeleri12 başlığını taşımaktadır. Adı geçen konferans 

Ulu Cami’de 9 Aralık 1927 Cuma günü sunulmuştur. Bu konferansta Hüseyin Oğuz Bey 

                                                 
11 Mustafa Rami Bey, “Halk Hıfzıssıhhası”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları”, Aksaray Vilayet Matbaası, 

1928, s. 17-20. 

12 Hüseyin Oğuz, “Gençlik ve Milletin Vazifeleri”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet 

Matbaası, 1928, s. 20-22. 
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gençlik ve halkın cehaletten ve taassuptan kurtularak ilmi kendilerine rehber etmeleri 

gerektiğine işaret etmektedir. Bu hususta Kuran’ı Kerimden ayetler ve Peygamber Efendimiz 

Hz. Muhammed (SAV)’in hayatından örnekler sunarak, bunun birer vazife olduğunu dile 

getirmiştir.  

Konuşmasının sonunda ise gazilerimizi ve büyüklerimizi sevmemiz gerektiğine işaret 

ederek, bunu yapmayan milletlerin payidar kalamayacağını ifade etmiştir.   

7. Kaçakçılık 

Bu konferans Okul Müdürü Hüsnü Bey tarafından Kaçakçılık13 ismi ile Ulu Cami’de 

sunulmuştur. Hüsnü Bey bu konferansta devleti insana benzeterek, “bir insan için kan ve kan 

damarları onun hayat kaynağını teşkil ediyorsa; devlet içinde hazine aynı anlama gelir” diyerek, 

kanı olmayan insanın yaşayamayacağı gibi, hazinesi olmayan devletin de ayakta 

kalamayacağını vurgulamıştır. Cumhuriyetten önce devletin imkânlarının düzensiz kullanıldığı 

ve israfa gidildiğinden bahseden Hüsnü Bey Cumhuriyet Döneminde eğitimden adalete, 

asayişten güvenliğe kadar bütün kurumların düzenlendiğine temas etmiştir. 

Ayrıca vergi vermeden mal alım satımı yaparak ülkenin büyük zarara sokulduğuna temas 

etmiştir. Vergi kaçakçılığının namuslu esnaflara daha fazla vergi yükü getirdiğinden dolayı 

vergi kaçakçılığı konusunda hassas davranılması gerektiğine işaret etmiş ve böyle 

davranmayanların ise ikaz edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

8. Çocuk Terbiyesi 

Bu konferans Orta Mektep Terbiye-i Bedenîye Muallimi Ali Ulvi Bey tarafından Çocuk 

Terbiyesi14 ismi ile Ulu Cami’de sunulmuştur. Bu konferansta topluma faydalı bireyler 

olabilmesinin yolunun eğitimden geçtiği hususuna dikkat çekilmiştir. Eğitimin beşikten mezara 

kadar kişinin yaşamı süresince devam ettiği belirtilmektedir. Çocukları daha kundakta iken 

kundaklama usullerinde görülen yanlışlıklara dikkat çekilerek ailelere büyük roller düştüğüne 

işaret edilmiştir. Açıklamasında çocuğun daha kundakta iken ellerinin ve kollarının sıkı sıkıya 

bağlanmasının doğru olmadığını söylemiştir. Konuşmasına devamla çocuk yetiştirmede dikkat 

edilmesi gereken diğer hususlara ait izahlarda bulunmuştur. Çocukların geleceğimizin teminatı 

                                                 
13 Hüsnü Bey, “Kaçakçılık”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 22-24. 

14 Ali Ulvi Bey, “Çocuk Terbiyesi”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 

24-26. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 325 - 

 

olduğunu, bu sebepten onların eğitimlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini 

vurgulamıştır. 

9. Anadolu’nun Tabii Zenginlikleri ve Coğrafi Güzellikleri 

Bu konferans Orta Mektep Tarih Muallimi Hasan Bey tarafından Anadolu’nun Tabii 

Zenginlikleri ve Coğrafi Güzellikleri15 ismi ile Milli Kütüphanede sunulmuştur. Hasan Bey 

konferansına Anadolu’nun coğrafi konumunu izah ederek başlamıştır. Bu izahında 

Anadolu’nun Asya’nın batısında 750.000 km2 lik bir yüzölçümü olan büyük bir yarımada 

olduğunu belirtmektedir. Anadolu’nun Avrupa, Asya ve Afrika’nın ortasında merkezi bir yerde 

olduğunu söylemiştir. Bu coğrafi konumunun ticari ve siyasi açıdan önemli faydalarına dikkat 

çekmiştir.  

Anadolu’nun bu coğrafi konumundan dolayı ilk devirlerden itibaren büyük kuvvetleri 

bölgeye dikkat kesildiklerini anlatmıştır. Anadolu’nun coğrafi ehemmiyetinden dolayı Hititler, 

İskitler, İranlılar, Makedonyalılar, Roma ve Doğu Roman Devletleri, Araplar ve nihayetinde 

Oğuz Türklerinin hâkimiyet sahası içinde bulunduğunu belirtmiştir.  

Hasan Bey konferansında Anadolu’nun yeryüzü şeklileri, bitki örtüsü, iklim ve tabii 

güzelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.  

10. Emraz-ı Zühreviye ve Tahribatı 

Bu konferans Hükümet Tabibi Ferid Bey tarafından Emraz-ı Zühreviye ve Tahribatı 16 

ismi ile sunulmuştur. Bu hastalıkları cinsel yoldan bulaşan hastalıklar olduğunu belirten Ferid 

Bey bu hastalıkların başında frengi ve bel soğukluğu gibi hastalıkların olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu hastalıkların bulaşma şekilleri ve korunma yolları hakkında halkı 

aydınlatmıştır. 

11. Niçin ve Nasıl Vergi Veririz 

Bu konferans Orta Mektep Tarih Muallimi Hasan Bey tarafından Niçin ve Nasıl Vergi 

Veririz 17 ismi ile sunulmuştur. Bu konferansta insanların ilk andan itibaren cemiyet içinde 

                                                 
15 Ali Ulvi Bey, “Anadolu’nun Tabii Zenginlikleri ve Coğrafi Güzellikleri”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, 

Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 26-31. 

16 Ferid Bey, “Emraz-ı Zühreviye ve Tahribatı”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet 

Matbaası, 1928, s. 31-35. 

17 Hasan Bey, “Niçin ve Nasıl Vergi Veririz”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 

1928, s. 35-37. 
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yaşadığına işaret edilmektedir. İnsanları toplum içinde yaşamalarını düzenleyen (asayiş, 

güvenlik, adalet gibi) kurumun devlet olduğu belirtilmektedir. Devletin insanların mesut ve 

mutlu yaşamasını sağlamak için bu işleri yürütebilecek memurlara ihtiyacının olduğu bu 

memurların masraflarının ise halktan alınan vergi ile temin edildiği belirtilmektedir.  

Hasan Bey verginin toplumsal bir görev ve borç olduğuna dikkat çekerek, herkesin 

hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulamıştır.  Ancak vergi gelirleri sayesinde devletin 

yapması gereken vazifeleri eksiksiz bir şekilde yürütebileceğini belirtmiştir. 

12. Verem ve Tahribatı 

Bu konferans Belediye Doktoru Mustafa Rami Bey tarafından Verem ve Tahribatı 18 ismi 

ile sunulmuştur. Konferansın verildiği tarihte halk için ciddi bir tehlike oluşturan verem 

hastalığı Mustafa Rami Bey tarafından uzun uzadıya anlatılmıştır. Hastalığın bulaşma yolları 

ve tedavi usulleri hakkında halka aydınlatıcı bilgiler verilmiştir.  

13. Bugünkü Kimya ve Kimyanın Hayatiyat ve İktisadiyatımızdaki Yeri 

Bu konferans Orta Mektep Ulum-ı Tabiiye Muallimi İzzet Bey tarafından Bugünkü 

Kimya ve Kimyanın Hayatiyat ve İktisadiyatımızdaki Yeri 19 ismi ile sunulmuştur. Kitapta yer 

alan en uzun konferans metni budur. Bu konferansta kimya biliminin konferansın verildiği 

(1928) tarihteki durumu hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca kimyanın iktisadi 

hayatımızdaki yeri ve önemi üzerine kıymetli bilgiler verilmiştir.  

14. Cumhuriyet Bilgileri, Cumhuriyette Vazifelerimiz  

Bu konferans Orta Mektep Müdürü Hüsnü Bey tarafından Cumhuriyet Bilgileri, 

Cumhuriyette Vazifelerimiz 20 ismi ile Ulu Cami’de sunulmuştur. Hüsnü bey bu konferansta 

cumhuriyet yönetimini, demokratik olmayan yönetimlerle kıyaslamak suretiyle cumhuriyetin 

önemine dikkat çekmiştir. Cumhuriyetin, ideal yönetim şekli olduğunu belirterek cumhuriyet 

karşısında görev ve vazifelerimizi eksiksiz yerine getirmenin önemine temas etmiştir. 

Cumhuriyete sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu belirtmiştir.  

                                                 
18 Hasan Bey, “Verem ve Tahribatı”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 

37-43. 

19 İzzet Bey, “Bugünkü Kimya ve Kimyanın Hayatiyat ve İktisadiyatımızdaki Yeri”, Aksaray Orta Mektebi Halk 

Konferansları, Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 43-52. 

20 Hüsnü Bey, “Cumhuriyet Bilgileri, Cumhuriyette Vazifelerimiz”, Aksaray Orta Mektebi Halk Konferansları, 

Aksaray Vilayet Matbaası, 1928, s. 52-54. 
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Sonuç 

Aksaray Orta Mektebinin katkıları ile gerçekleştirilen Halk Konferansları 1928 tarihinde 

Orta Mektep yayınları arasında neşredilmiştir. Bu kitapta toplam 14 konferans metni yer 

almaktadır. Konferans metinlerine bakıldığında sağlıktan eğitime, coğrafyada kimya bilimine 

kadar çok farklı konuların ele alındığı ve halkın bilgilendirildiği görülmektedir.  

Konferans konularından dört tanesi okul müdürü Hüsnü Bey tarafından gerçekleştirilmiş 

olup özellikle ilk konferans oldukça dikkat çekicidir. Bu konferansta görgü kuralları 

diyebileceğimiz hususlar ele alınmıştır.  

Konferans konularında dört tanesi ise sağlık konusundadır. Zührevi hastalıklar, verem, 

mikroplar ve bulaşma yolları ve halk sağlığı özellikle temizlik konusuna dikkat çekilmiştir.  

Diğer konularda ise vergi verilmesinin önemi, çocuk eğitimi, meslekler, cumhuriyet 

bilgileri gibi halkın ihtiyacı olan hususlarda halk aydınlatılmıştır. 

Kitabın arka kapağında ise Aksaray Orta Mektebinin diğer neşriyatı başlığı yer 

almaktadır. Bu yayınlar arasında Hüsnü Bey’in yazdığı Hasan Dağında İlmi Cevelan, Hüsnü 

ve İzzet Beyler tarafından Sıhhi ve Kolay Beslenme Öğüdleri, Hüsnü Bey Aksaray Vilayeti 

Tarihçesi ile Asar-ı Atikası ve yine Hüsnü Bey tarafından Karamanoğulları isimli çalışmalar 

yer almaktadır.  
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Ekler 

 

Resim: Aksaray Orta mektebi 

 

Resim. Orta Mektep Müdürü Hüsnü Bey (savaşçın) 
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Resim: Halk Konferansları (ön kapak) 
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Resim: Halk Konferansları (Arka kapak) 
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Resim: Osman Münir Bey 

 

Resim: Hasan Bey
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SOMUNCU BABA’YI ANLATAN ROMANLARDA KULLANILAN AYET VE 

HADİSLER 

Hacı Veli BİŞKİN1       –    Mustafa ÇALIŞKAN2 

  

Tasavvuf, nefsi kötü huylardan arındırmayı; kimseyi incitmemeyi ve kimseden 

incinmemeyi temel amaç olarak almış olup bunları gerçekleştirmek için de seyr u sülûk 

dedikleri yolculukla kendini İlahî iradeye teslim etmeyi temel esas olarak görür. 

Bu çalışmada, yaşadığı bölgede ve Türkiye’de ‘Somuncu Baba’ adıyla bilinen Şeyh 

Hâmid-i Veli’yi kurmaca bir kişi olarak işleyen iki romanda geçen ayet ve hadisler ele 

alınmıştır. 

Sırr-ı Esrar Somuncu Baba ve Aşkın Sırrı Somuncu Baba  romanlarında Somuncu 

Baba’nın tasavvufi kişiliği ve önemi anlatılırken ayet ve hadislerden ne şekilde yararlanıldığı; 

ayet ve hadislerin bu romanlarda nasıl bir işleve sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışmanın amacı Somuncu Baba’nın tasavvufi kişiliğinin ayet ve hadisler bağlamında 

kurmaca eserlere nasıl yansıdığını belirlemektir. 

Adı geçen romanların daha önce hiçbir araştırmacı tarafından incelenmemiş olması ve 

Somuncu Baba’nın bir kurmaca figür olarak herhangi bir araştırmada ele alınmamış olması bu 

çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Somuncu Baba, ayet, hadis, hakikat. 

 

 

 

  

                                                 
1Türk Dili ve Ed. Öğrt., Aksaray Merkez Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi, e-mail: biskin1@hotmail.com 

2Arapça Öğretmeni, Çalışkanlar Sigorta, e-mail: servetsigorta68@hotmail.com 
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VERSES AND HADITHS USED IN NOVELS DESCRIBING SOMUNCU BABA 

Hacı Veli BİŞKİN3               –                 Mustafa ÇALIŞKAN4 

Turkish Language and Literature Teacher  -  Arabic Language and Literature Teacher 

Abstract 

Sufism, aiming self-purificationfrombadhabits, not to hurt anyone’sfeelingand not toget 

hurt byanyone, acceptssubmittinghimselforherselftotheDivineWillwith a journeycalled moral 

andspiritualjourney (seyr u süluk) as a fundamentalprinciple in ordertorealizethese. 

Inthisstudy, versesandhadiths, used in twonovelsdescribing Şeyh Hamidi Veli as a 

fictionalperson, known as “Somuncu Baba” in Turkeyand in theregionwhere he lived, 

arediscussed 

While it wasbeingdescribed Somuncu Baba’sSufipersonalitiesandimportance in 

thenovelsnamed  “Secret of mystery Somuncu Baba” and “Secret of Love Somuncu Baba”, it 

wasfoundout how he utilizedtheversesandhadithsandwhatthefunction of theseversesandhadiths 

in thesenovels. 

Theaim of thisstudy is topointout how mysticalpersonality of Somuncu Baba 

reflectstothefictionalworks in context of versesandhadiths. 

As mentionednovelshave not beenstudiedbyanyresearcherbeforeand Somuncu Baba has 

not beenunderdebate in anystudy as a fictionalfigurebefore, Thisstudy is 

gainingmoreandmoreimportance. 

Content analysismethodwasused in thisstudy. 

Keywords: Sufism, Somuncu Baba, moral andspiritualjourney, verses, hadith, truth. 

 

 

 

 

                                                 
3 Türk Dili ve Ed. Öğrt., Aksaray Merkez Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi, e-mail: biskin1@hotmail.com 

4Arapça Öğretmeni, Çalışkanlar Sigorta, e-mail: servetsigorta68@hotmail.com 
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İslam kültürü içerisinde ortaya çıkmış olan “tasavvuf”  geçmişten günümüze hep 

konuşula gelmiş bir mesele olmuştur ki nitekim bugün de zaman zaman çeşitli maksatlarla 

gündeme gelmektedir. Kelimenin tarihî süreci bildirinin çok fazla doğrudan konusu değildir. 

Ancak yine de kavrama “kelime anlamı, kişilerin yüklediği anlamlar ve şiirlerde kavrama 

verilen karşılıklar” olarak genel hatlarıyla bir göz atılabilir. 

Kelime anlamı itibariyle Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü adlı 

eserinde  ‘ I. Sof giymek, saf olmak; ilk safta bulunmak; suffa ashabı gibi yaşamak. II. tas. a. 

Tasavvuf baştan başa edeptir. b. kötü huyları terk edip güzel huylar edinmek c. kimseden 

incinmemek, küsmeyi incitmemek. … gibi karşılıklar vermektedir. 

Mutasavvuflar da – Maruf Kerhi, Cüneyd Bağdadî, Nasrabazi, Hasan Kazzaz, Ruveym 

b. Ahmed Bağdadî, Muhammed b. Ali Kassab, Ebubekir Şibli, Ebu Hüseyin Nuri, Cerirî, 

Mümşad Dineverî, Ebu Amr Dımeşkî, Müzeyyin, İbn Ata, İbn Cella, Kuşeyrî, Cafer Huldi, Ebu 

Hüseyin Nuri vb. - kendilerine sorulan tasavvuf kavramına cevap olarak değişik karşılıklar 

vermişlerdir. Bu cevaplar da elbette o an ki hâlet-i ruhiyeye, sorunun sorulduğu ortama ya da 

cevaptaki amaca göre değişiklikler arz etmiştir: 

Maruf Kerhi: Hakikatleri almak, halkın elinde bulunanlardan umudu kesmek. 

Cüneyd Bağdadî: Sulhu olmayan savaş, dağınık olmayan zihinle Allah’ı zikretmek, 

sema ile vecde gelmek, maddi şeylerden ilgiyi keserek Allah ile beraber olmak 

Hasan Kazzaz: Üç şey üzerinde kurulmuştur: zaruret olmadıkça yememek, uykuya 

mağlup olmadan uyumamak, mecburiyet olmadan konuşmamak. 

Müzeyyin: Hakk’a boyun eğmektir. 

Gazali: Kalbi Hakk’a bağlayıp masiva ile ilgiyi kesmektir. 

Ebu Sait Miheni: Vasıtasız olarak kalbin Hakk ile kaim olmasıdır. 

Fazlullah b. Ahmet: Ubudiyete nefsi terk etmek, rububiyetle kalbi bağlamak, bütünüyle 

Allah’a bakmaktır.5  

                                                 
5 Kara,Mustafa, Tasavvuf  ve Tarikatlar Tarihi,Dergah yay., İst., 2013,s.29-30 
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Tasavvuf kavramını şiir yoluyla bizlere izah etmiş dervişlere, mürşitlere de -İbrahim 

Efendi, Dede Ömer Rûşeni, Yahya Şirvâni vb.- rastlamaktayız. Bu noktada, karşımıza şiirleri 

Türkçe olmasından dolayı önem arz eden XVII. yüzyıl şairlerinden Olanlar şeyhi diye de 

bilinen Melâmi İbrahim Efendi’nin yirmi beş beyitlik şiirinden bir bölüm alarak tasavvuf 

kavramına bakabiliriz: 

Bidayette tasavvuf sofî bî can olmağa derler 

Nihayette gönül tahtında sultan olmağa derler 

Tarikatde ibarettir tasavvuf mahv-ı sûretten 

Hakikatte sarây-ı sırda mihman olmağa derler 

Bu ab u kil libasından tasavvuf âri olmaktır 

Tasavvuf cism-i safi nûr-i Yezdan olmağa derler 

Tasavvuf ârif olmaktır hakim enâdetullaha 

Tasavvuf cümle ehl-i derde  derman olmağa derler 

Tasavvuf sofi kâli hâle tebdil eylemektir bil 

Dahi her söz ki söyler âb-ı hayvan olmağa derler6 

Çalışmanın konusunu oluşturan Şeyh Hâmid-i Veli ( Somuncu Baba)’ ye kurgusal 

olarak biyografik roman dediğimiz tarzda yazılmış romanlar üzerinden bakıldığında ise; 

Somuncu Baba hazretleri, yazar Mahmut Ulu’nun Somuncu Baba Aşkın Sırrı adlı 

romanında 1349 senesinin karlı bir fecr vakti dünyaya gelirken yazar Ahmet Kuşsan’ın Sırr-ı 

Esrar Somuncu Baba adlı romanında ise hicretin 750. Senesinde dünyaya gelmiştir: 

“Babam, 1349 senesinin karlı bir fecr vakti, tatlı uykusundan annemin sesiyle uyanır…  

- Şemsettin! Şemsettin! 

- Hayr ola Aden bir şey mi oldu? 

 

Annemin acı dolu sesini duyan babamın, telaşla yerinden fırlayıp komşularının 

evine süzülmesi bir olur. Odadan beyaz zeminli avluya adım atarken başındaki telaşa 

rağmen annem üşümesin diye odanın kapısını da örtmeyi unutmaz. Dizlerini titreten 

                                                 
 

6 Kara,Tasavvuf  ve Tarikatlar Tarihi,s.30 
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heyecan ve tedirginliğin yanında kalbini dolduran bir neşe ve keyif, karın soğuğunu tatlı 

bir ılıklığa bırakır. Ve müjde, rüyalarında babama ulaştırılan adımla, sabahın ilk 

aydınlığı arzı uyandırırken ben doğarım…”7  

“ Musa Efendi, yine bir gün, dervişleri ile birlikte dergahın inşaatında çalışıyorken Aden 

annemizin doğum sancısı başlamış ve haber Musa Efendi’ye yetiştirilmiş. O da 

heyecandan ne yapacağını şaşırmış, eli ayağı karışmış, bir o tarafa bir bu tarafa 

koşuşturup durmuş. Şükür ki dervişlere ebe kadını çağırmalarını söyleyebilmiş. … onlar 

tarla tarafında beklerken  birkaç dervişin hanımı da ebe kadına yardım etmiş ve beklene 

murad, beklenen evlad, hicretin 750. yılında dünyaya gelmiş.”8  

 Her iki roman da Somuncu Baba’nın Hakk yolda yaşadıkları, gezdikleri, buldukları ve 

bulamadıkları ekseninde kurgulanmıştır.  

Kişisel arzu ve isteklerinden kurtulup kendisini yaratıcının ilahi iradesi altına sokmak 

amacıyla Horasandan başlayıp Kayseri – Aksaray – Kayseri – Şam- Erdebil – Kayseri – Bursa 

– Şam – Medine- Mekke – Darende ve nihayet Aksaray’da sonlanan bir seyr u sülûk yolculuğu 

yapan Şeyh Hâmid-i Veli( Somuncu Baba). Aslında bunları yaparken temel amaç tasavvuf 

edebiyle edeplenmek; kötü huylardan nefsi arındırmak ve kimsiyi incitmemek ve kimseden 

incinmemek arzusudur. Aslında buradaki temel düstur ilim öğrenmek ve ilim öğrenirken 

öğrenilen ilimle amel etmektir. Kısaca hakikati, “ Hakikat aramakla bulunmaz ancak 

bulanlar hep arayanlardır.” sözü kabilince bulma çabasıdır. 

Somuncu Baba , 1349(?) yılında Kayseri’nin Akçakaya köyünde dünyaya gelmiş olup 

babası Şemsettin Musa annesi Aden Banu’dur. İlmî eğitimini önce babasından ve çevredeki 

alimlerden aldıktan sonra Aksaray’a gelerek Mahmut Mazdekani’den de eğitim almıştır. 

Aksaray yıllarında Necmiye hanımla bir evlilik de yapmıştır. İlim ve irfanını daha da artırmak 

amacıyla Şam, Erdebil, Medine, Mekke gibi İslam beldelerine gider ve oralarda ilmî eğitim alır. 

Başta Hacı Bayram Veli olmak üzere de birçok dervişi hakikat yolunda yetiştirerek bu 

topraklara adeta birer  manevi tohum atar. 

                                                 
7 Ulu, Mahmut, Aşkın Sırrı Somuncu Baba, Karatay Yay., Konya, 2013,s.24 
8 Kuşsan, Ahmet,Sırr-ı Esrar Somuncu Baba,Uğur yay.,Konya,2015,s.53 
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Bu çalışmaya konu olan bu iki romandaki ayet ve hadislere genel anlamda bakıldığında 

yazar Ahmet Kuşsan’ın 420 sayfalık romanında on sekiz ayet, kırk beş hadis; yazar Mahmut 

Ulu’nun ise 237 sayfalık romanında 7 ayet, 6 hadis kullandığı görülmektedir. 

Her iki yazarın ortak kullandığı bir hadise rastlamazken ayet olarak ise sadece “ Kalpler 

ancak zikrullah ile mutmain olur. (Ra’d, 13/28)” ayeti ile “Allah, müminlerin canlarını ve 

mallarını cennet karşılığında satın almıştır. (Tevbe: 9/111 ) “ ayetinin ortak kullanıldığını 

müşahede edilmektedir. 

 

“( İlgili ayet romanın ilgili yerinde Emir Sultan’la ilgili olay anlatılırken geçer.)Geceler 

boyu uykusuz kalıyor, daldığı hayallerden çıkamıyordu. Hele ki o gece, rahmani seda gecenin 

çıldırtan yalnızlığının önüne geçmese, feryat ve figanı, hazanı olacaktır. Ezan başlayınca 

mescide gider. Gece boyunca Allah’ı zikreden şadırvanı abdest alarak selamlar. İçindeki tüm 

debdebe ve gürültüye rağmen sessizce mescidin bir köşesine oturur. Gönül huzurunu ancak 

mescitlerde bulmaktadır. ‘ kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.’ Ayeti bu gece yeniden 

yeniden iner gönül levh u mahfuzuna.”9  

“( Serüvenin altıncı gününde örtülü Sultan Ümmü Sinan’a Şeyh Musa’nın oğlu 

Hâmid’le tasavvuf üzerine sohbet ederken ona  zikir üzerine düşüncelerini aktarır) Zikrin 

faydaları pek çoktur. Ra’d suresinde buyuruluyor ki : ‘ Kalpler ancak zikrullah ile mutmain 

olur.’ Kalbini mutmain etmek isteyen kişi mutlaka zikrullaha sarılmalıdır. Ve dahi kalbin şifası, 

kalbin cilası zikirdir.”10 

“Müminin nefsi yoktur. O cansızdır. Canı olmayanın mekânı olur mu? ‘Allah, 

müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. (Tevbe: 9/111 )’. 

Nefsini satan da nefs olur mu, malını satan da mekan olur mu?”.11  

 

 

                                                 
9 Ulu, Aşkın Sırrı S. Baba,s,115 

10 Kuşsan, Sırr-ı Esrar S. Baba,s. 84 

11 Ulu, Aşkın Sırrı S. Baba, s.83 
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AYETLER ( Ahmet Kuşsan’ın Sırr-ı Esrar Somuncu Baba): 

Örtülü Sultan, Molla Sinan’a Hâmid’in Kayseri yıllarını anlatırken Kayseri’nin Talas 

ilçesinde eskiden Rumların yaşadığını ancak bunun sorun teşkil etmemesi gerektiği ve 

insanların dinine karşı hoş görülü olunması gerektiği noktasında “Senin dini sana, benim 

dinim bana. (Kâfûrun , 109/6)” ayetini telkin eder.(s.51) 

Hâmid’in, babası Musa Efendi ile gireceği sınavda başarılı olması halinde şükür içinde 

olması noktasında “Ve yâd ediniz ki, Rabbiniz size bildirmişti: Eğer şükrederseniz elbette 

size arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz şüphe yok ki, benim azabım elbette 

şiddetlidir.(s.62)” ve “Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. (İbrahim, 14/7)  (s.89)” 

ayetleriyle onu uyarması. 

Hâmid’in, babası Şeyh Musa ile sohbetleri esnasında babasının kendisine zikrin önemini 

anlatırken “Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. (Ra'd, 13/28)(s.84)” ayetini 

vurgulaması ve yine Şeyh Hâmid’in aşk makamı makam-ı Şemse gitmesi ve orada kendinden 

geçerken onun dilinden “Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine 

vereceği cennet karşılığında satın almıştır. ( Tevbe: 9/111)  (s. 169)” ayetlerinin dökülmesi. 

Romanın yedinci bölümünde sabır ve sabırsızlıkla ilgili olarak üç ayetin verildiği 

görülmektedir: 

“Ey iman edenler! Sabredin. (Âl-i İmrân, 3/200). (s. 88) “ 

“And olsun ki biz sizi imtihan ederiz. Ta ki içinizden cihat edenleri ve sabredenleri 

bilelim.(Muhammed, 47/31).   (s. 88) “ 

“Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük 

dokunduğunda feryâd eder. Bir iyilik dokunduğunda da cimrileşir.(Mearic, 70/19-21)   (s. 

89) “ 

Bir mürşide bağlanmanın silsile yoluyla peygambere bağlanmak olduğunu “Allah’ın 

resûlüne itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. ( Nisa, 4/80)  (s. 83)”  ayetiyle desteklemeye 

çalışmıştır. 

Tevekkül ve Allah’a güvenmek ile ilgili olarak yine babasının Şeyh Hâmid’e 

“Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz.  (Bakara, 2/156)   (s. 92)”  ayetiyle uyarı ve 

hatırlatmada bulunması. 
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Derviş Hâmid’in Kayseri’de Ali Dağı’nda Rabbi zikir halindeyken kendinden geçip 

dağlara bakması ve onlara bu büyük emaneti niçin insana yüklettikleri konusunda adeta 

serzenişte bulunması ve “Evet, biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu 

yüklenmeğe yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok zalim ve 

çok cahil bulunuyor .﴾Ahzab 33/72-73﴿   (s. 102)” ayetini söylemesi. 

Derviş Hâmid’in Şadi-i Rûmi Hazretleriyle olan sohbeti ve bu sohbet sırasında edep ve 

edep türlerinden bahsederken önce Allah’a olması gereken edepten sonra da Peygambere karşı 

olması gereken edepten “De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun. Allah da sizi sevsin 

günahlarınızı bağışlasın.(Âl-i İmrân, 3/31)   (s. 125)” ayetiyle; Şeyh Hâmid’in Halep 

yolculuğu sırasında iki adam tarafından dövülen bir dilenciyi onların elinden kurtarması ve 

sonrasında o dilenciye kendisini niçin dövdüklerini sorması ve dilencinin sebebi söylediğinde 

“Ey Âdemoğlu! Bunca kibir niyedir, bunca kibir kimedir? Yeryüzünde böbürlenerek 

yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. (Lokman, 31/18).  

(s. 147)” ayetinin dilenci tarafından söylenmesi; Sadrettin Erdebili’nin Derviş Hâmid’e kırk 

günlük halveti sonunda ona icazetini vermesi ve bu halvet olayını “Ben insan ve cinleri ancak 

bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat, 51/56)  (s. 173)” ayetiyle desteklemesi; Hacı 

Bayram Veli olan sohbetleri esnasında nefsin kötülüğüyle ilgili olarak Şeyh Hâmid-i Veli’nin 

“Nefs sürekli kötülüğü emreder. (Yusuf 12/53).  (s. 205)” ayetini hatırlatması; Şeyh Hâmid’in 

Hacı Bayram’la Erdebil’e gitmesi ve orada gördüğü bir rüyayı yorumlatması 

sırasında“Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldı. (Bakara, 2/253; İsra, 17/21, 

55) (s. 219)”ayetini kullanması; insanların sadık değillerse bile sadıklarla olmaları gerektiği 

yolunda “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun. (et-Tevbe, 9/119). 

(s. 310)” ayetiyle uyarılması ve Örtülü Sultan’ın Molla Sinan’a başına ne gelirse Hakk’tan 

bilmesi gerektiği yolunda “Sizin hayır diye bildiklerinizde şer, şer diye bildiklerinizde hayır 

vardır. (Bakara,  2/216).(s. 319)” ayetiyle tavsiye ve öğütte bulunması. 

AYETLER(Somuncu Baba Aşkın Sırrı- Mahmut Ulu)  

“Allah katında her şey olup bitmiştir. (  Ra’d, 13/39 )  (s.87)” ayeti “ Âlemde hiçbir 

nesne kaybolmaz. Ne ses, ne koku, ne can, ne beden. Muhakkak bir dalga onu bir sahile çıkarır. 

Aslı aslına döndürür. İnsanlar sebepler ve gerekçeler arar. Oysa yazı yazılmış, kalem kırılmıştır. 

Olan olmuştur.” sözlerine açıklama olmuştur.  
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Erdebil’de Şeyh Hâmid’in tekkede bir hayli zaman geçirdikten sonra halvete girmesi 

şeyhi tarafından “Sen, bunda gaflette idin, biz senden perdeyi kaldırdık. Bugün artık sözün 

kesindir. ( Kâf, 20-22)  (s.105)” ayetince izah edilmeye çalışılmıştır. 

Hacı Bayram Veli’nin talebeleriyle astronominin inceliklerini konuşmaları, akşam 

tuttukları rasat kayıtlarını yorumlamaları sırasında talebelerinden birinin “Öyle taşlar vardır 

ki, Allah korkusundan yuvarlanırlar, içlerinden sular fışkırır.  (Bakara, 2/74) (s. 135)” 

ayetini eşyadaki bu halin Allah aşkıyla olduğunun deliline örnek vermesi. 

Aksaray’a gelişi sonrasında Hacı Bayram’la Şeyh Hâmid’in Ulu Camî’ne sabah 

namazına gidişi ve orada tanıştığı Salih adlı bir gence İslam tarihinde yaşanan o meşhur Salâbe 

örneği anlatması ve o örnek çerçevesinde zenginliğin nasıl olması gerektiğini ve bu bağlamda  

zekatın farz kılındığını anlatan “Onların mallarından da belirli bir miktarda sadaka al. 

Böylece onları temizlemiş ve nefislerini arındırmış olursun. Onlar için dua et. Senin duan 

onları huzura kavuşturur. (Tevbe, 9/102-104) (s. 208)” ayeti ile Salâbe hakkında 

inen“Onlardan bir kısmı: “Eğer, Allah bize mal bağışlarsa mutlaka zekat verir, ve 

mutlaka Salihlerden oluruz.” Diye söz verdiler. Fakat Allah, onlara mal bağışlayınca 

cimrilik ettiler, arka dönüp sözlerinden caydılar. Allah da kendisine verdikleri sözden 

cayarak yalan söyledikleri için, O’nun karşısına çıkacakları güne kadar kalplerini nifak 

olmak suretiyle onları cezalandırdı.(Tevbe, 9/75 ve 76) (s. 209)” ayet. 

 

HADİSLER (SIRR-I ESRAR-AHMET KUŞSAN) 

Şeyh Hâmid-i Veli’nin annesi ve babasının Horasan’dan Kayseri’ye yolculuğu ve bu 

yolculuk sırasında babasının annesine yaklaşımı ve birbirlerine olan muhabbetleri anlatılırken 

durum üç hadisle desteklenmiştir: 

“Hanımlarınızı üzmeyiniz. Onlar Allah-u Teala’nın size emanetidir. Onlara 

yumuşak olun iyilik edin.(s. 43 )“ 

“Şayet bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım kadına, 

kocasına secde etmesini emrederdim. (s.44) “ 

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes’ulsünüz. (s.44) “ 
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Örtülü Sultan’ın, Molla Sinan’a Kayseri’nin Talas bölgesinde Rumların yaşadığını 

anlatması ancak buradaki insanlarla inançları dolayısıyla farklı gözle bakılmaması gerektiğini 

öğütledikten sonra“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. (s. 

51)” hadisiyle de meseleye açıklık getirmeye çalışır. 

Şeyh Hâmid babasının  rahlesinden Arapça, Tefsir ve Hadis dersleri almıştır. Bu 

eğitimin sonunda Şeyh Hâmid bir sınava girecektir. Bu sınavla ilgili olarak sabırlı olması 

gerektiği “Sabır, aydınlıktır. (s. 89)” hadisiyle desteklenir. 

Şeyh Hâmid’in, babasıyla Akça Mağara’da halvete girişini ve buradaki sohbetlerini 

gördüğümüz bölümde babasının ona Allah’ın kullarına karşı çok merhametli olduğunu 

“Merhametim gazabımı geçmiştir. (s. 104)” kutsi hadisiyle izah etmesi. 

“İlim Çin’de dahi olsa gidip alın. (s. 113)” hadisini Şeyh Hâmid’in bir gün Kırklar 

tepesinde kendisine gelen bir hal ile uykuya dalması ve uyku esnasında da rüyasında Beyâzıd-

ı Bestâmi’yi görmesi ve onun kendisini çağırması üzerine Hâmid’in de rüyasını Şeyh Mahmut 

Efendi’ye anlatması  onun da Şam’a gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine görüyoruz. 

Şeyh Hâmid Şam yolculuğuna çıkması ve Şam’da Şeyh Şadi’nin iki müridi tarafından 

karşılanması ve onların da şeylerinin kendisini beklediğini söylemeleri üzerine “Müminin 

ferasetinden korkun zira o Allah’ın nuruyla bakar. (s. 116)  “ hadisini aklına gelmesi ve 

Şeyh Şadi’nin de kendisinin Şam’a geleceğinin Hakk’ın izniyle bilindiğini düşünmesi. 

Şeyh Hâmid’in Erdebil’de ebedi bir huzur duyarak halvete girmesi ve bu halveti de 

“Ölmeden evvel ölünüz. (s. 171)” hadisiyle ilintilendirmesi.  

Molla Şücâ ile Müderris Numan arasında ‘ilim’ üzerine bir sohbet gerçekleşir ve 

Müderris Numan peygamberlerin varislerinin âlimler olduğunu ve âlimlerin ilmiyle amel 

etmesi gerektiğini söyler: 

“Ümmetimin âlimleri benim varisimdir. (s. 196-347)” 

Bu hadis üzerine de Molla Şücâ’nın, “Ya Rabbi! Faydasız ilimden sana sığınırım. (s. 

196)” hadisi gereğince dervişlerin ilimle tahsili yaptığını ve öğrendikleriyle de amel ettiklerini 

söylemesi. 

“Ölümü sıkça anın. (s. 205)” hadisini Hacı Bayram Veli ile Şeyh Hâmid-i Veli çevreyi 

dolaşırken kabristana da uğramaları üzerine hatırlatma mahiyetinde söyler. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 344 - 

 

Örtülü Sultan, Molla Sinan’a üstünlüğün ancak takva ile olabileceğini anlatır ve 

konuşma sonunda da “Arap’ın Acem’e Acem’in Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 

takvadadır.(s. 219.)” hadisiyle meseleyi vurgular. 

“Benim ümmetimin âlimleri, Ben-i İsrail peygamberleri gibidir. (s.241)” hadisi 

keramet meselesi verilirken mucizelerin peygamberlere, kerametlerin de âlimlere verildiğini 

ifade etmek için kullanılmış bir hadistir. 

İnsanın bir beşer olduğu, şaşırabileceği bunun neticesinde de günah işleyebileceği ancak 

bu günahkarlıkta ısrar yerine tövbe etmesi gerektiği noktasında “Eğer siz, günah 

işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar 

yaratırdı.  (s.252)” hadisi devreye girmektedir. 

Bursa Ulu Cami’nin açılışından sonra onun elini öpen Yıldırım Han’ın Şeyh Hâmid’e 

bir isteklerinin olup olmamasını sorması üzerine Şeyh Hâmid’in “Allah ,kendi rahmetinin 

gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, şu yedi kişiyi rahmetinin 

gölgesi altına alır: 

 Allah’a ibadetle yetişen gençleri 

 Kalbi mescidlere bağlı olanları 

 Allah için birbirini sevenleri 

 Yalnızken Allah’ı hem kalple hem de dille zikredenleri 

 Bir kadının günaha çağıran davetini Allah için reddedenleri 

 Gizli sadaka verenleri 

 Adaletten ayrılmayan idarecileri (s.265)” hadisini Yıldırım Han’a söylemesi. 

Müslümanlar için mukaddes üç mescidin olduğu “Müslümanlar için mukaddes 

sayılan üç mescid vardır. Mescid-i Haram: Mekke; Mescid-i Nebevi: Medine; Mescid-i 

Aksa: Kudüs (s.271)” hadisiyle belirtilmiş bu hadis kitapta Şeyh Hâmid’in Fatiha tefsiri 

münasebetiyle ilişkilendirilmiştir: 

 “ O gün, Cami-i Kebir’in açıldığı gün, cümle ulema, evliya, müminler davetliydi ya 

caminin açılışına ancak davetlilerle birlikte caminin açılışına teşrif eden ruhanilerde vardı. 

Hatta rivayet edilir ki, Resul-ü Ekrem de açılışa ashabı ile manevi olarak teşrif etmişlerdi. İşte 

o gün, kutupluk makamındaki Şeyh Hâmid’in yapmış olduğu tefsir, herkesin kendi makamına, 

kendi anlayışına göredir. Üçe kadarı Cami-i Kebir’e gelen ehl-i dünya içindi üçten sonrası da 

gelen o ruhaniler içindi.”(s.271) 
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 “Kıyamet kopacağını da bilsen elindeki fidanı dik. (s.286)” 

  Söz konusu hadis, Şeyh Hâmid’in Bursa’dan Aksaray’a gelmek için yola 

çıkmadan önce Molla Fenari, Emir Sultan gibi büyüklerle yaptığı ayrılık sohbeti sırasında 

Şeyh Hâmid’in orada bulunan bir çınar ağacının dalından kesip onlarla beraber bulundukları 

yere çınar fidanını dikmeleriyle ilişkilidir.  Ümmetin âlimlerinin dostlukları, İslam’ın 

mümtaz kanatları altında bir ağacın gölgesinde ayan olmaktadır. Tabiî ki o çınar Devlet-i 

Âliye ekilmiş bir çınardır ve tüm tebaada da aynı ruh olursa o çınar yaşayacaktır. 

Şeyh Hâmid Hicaz yolculuğuna çıkınca yanındaki Bedrettin’e “Ameller 

niyetlere göredir. Herkes niyetine göre amelinden faydalanır. Öyle ise kimin 

hicreti Allah ve peygamber için olursa, Allah ve peygamber için hicret etmiş olur. 

Ve o hicretten faydalanır. Kimin hicreti faydalanacağı dünyevi bir şey yahut 

evleneceği bir kadın için olursa hicreti o şeylere olur. (s.292)” hadisini hatırlatır ve 

kendi Hac yolculuklarının da Allah ve Resûlü için olduğunu söyler. 

“Benim mescidimde kılınan namaz başka bir mescide kılınan bin namaza 

bedeldir. Mescid-i Haramda kılınan namazda başka bir yerde kılınan yüz bin 

namaza bedeldir.(s.307)” 

Mekke’de yaptıkları ibadetin de bu hadis hükmünce yapıldığı belirtilir. 

Hacı Bayram ve Şeyh Hâmid’in zikir çekerek Arafat Dağı’na gitmeleri ve orada Şeyh 

Hâmid’in Hacı Bayram’a “Kulların cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en 

çok arafe günü olur. (s. 308)” hadisini söylemesi ve Hacı Bayram’ın da : 

- İnşaallah biz de bağışlananlardan oluruz Sultanım, diye söylemesi. 

Mekke’den Medine’ye geçişleri, peygamberin türbesini ziyaretleri sırasında sohbette 

Hacı Bayram’a şu iki ayet söylenir: 

“İrtihalimden sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. (s. 312 )”                                              

“Vaziyeti müsait olup da beni ziyarete gelmeyen, bana eziyet etmiş olur. (s. 312)” 

Şeyh Hâmid’in, oğlu Halil’i nikahlamak istemesi ve onunla bu meseleyi konuşurken 

kadınlarla ilgili bir hadisi nakletmesi:                                               
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“Benden sonra gelecek erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmış 

değilim. (s. 322) 

Molla Şücâ’nın icazetini alması ve ona zikrin önemi üzerine bir hadisle hatırlatmada 

bulunulması: 

“Allah’ı zikreden ile zikretmeyen kimse, diri ile ölü gibidir. (s.337)” 

Hacı Bayram’la mezarlık dolaşması ve bunun “Ölmeden evvel ölünüz. (s.337)” hadisi 

gereği yapıldığının açıklanması. 

“ Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz!” 

vallahi iman etmiş olmaz dediğiniz kimdir ey Allah’ın Rasûlü? O da cevaben buyurdular 

ki: “ şerrinden komşunun emin olmadığı kimse.” (s.342 )” 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 

olmazsınız.” (s.342)”  

“Ruhlar düzenli ordular gibidirler. Ruhlar aleminde tanışıp anlaşanlar, dünyada 

da anlaşan kişilerdir. Buna karşılık ruhlar aleminde anlaşamayanlar, dünyada da 

birbirleri ile anlaşamazlar. (s.324)  

“Kişi sevdiği ile beraberdir. (s.343)  

“Allah’ı Teala refiktir. Rıfkı sever, kullarına kolaylık diler, güçlerini aşan şeyleri 

onlara yüklemez. Katılıkla yapılana vermediği muvaffakiyet ve sevabı, rıfk ile yapılan 

işlere verir.(s. 343) “ 

“Ben kalpleri kırılmışların ve kabirleri yok olmuşların yanındayım. (s.343)” 

Hadisleri insanların birbirlerinin kırmamaları, birbirlerine kin beslememeleri, 

birbirlerini sevmeleri, yumuşak huylu olmaları gerektiği noktasında romanda verilmiştir. 

Oruç bahsi üzerine yapılan bir sohbette “Ademoğlunun her amelinin sevabı on 

mislinden yedi yüz misline kadar kat kat olur. Ancak Allah-u Teala; “sadece oruç bundan 

müstesnadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Zira oruç 

tutan kulum, şehevi arzuları ile yemek yemeği benim için terk ediyor. (s.351)” hadisi 

verilmiştir. 

Hacı Bayram’la bir sohbetlerinde Şeyh Hâmid: 
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- Bayram’ım yolcu ve garip olan, bir yere yabancı olan kimse, gittiği yere yerleşmez, 

işleri varsa bitirir ve hemen göç eder ya, işte mümin de böyle olmalıdır, bu fani 

dünyadan göç edeceğini bilmelidir, der ve: 

“Dünyada bir garip, bir yabancı ya da bir yolcu gibi ol, nefsini ehl-i kabirden 

kabul et. (s. 358)” hadisini hatırlatır. 

Örtülü Sultan, Molla Sinan’la ‘ Şerh-i Hadis-i Erbain’ kitabı üzerine sohbet ederken ahir 

zamanda ilmin ortadan kalkacağını söyleyerek bunu da “Allah, ilmi kullarının arasından 

çekip çıkarmak suretiyle değil, ilmiyle amil alimleri olmak suretiyle kaldıracaktır. 

Nihayet alim kalmayınca, halk birtakım cahil alimleri kendilerine lider edinecekler. 

Bunlara birtakım sualler soracaklar, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verecekler. 

Böylece hem kendileri sapkınlığa düşecek hem de halkı düşürecekler. (s. 368)” hadisiyle 

delillendirir. 

Şeyh Hâmid, Hacı Bayram’a nefsimizin arzu ve istekleri doğrultusunda değil de 

Rabbimizin muradı doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini “Her kim Allah için sever, 

Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için vermekten uzak durursa imanı kemale 

ermiş olur. (s.370)” hadisiyle söyler. 

Şeyh Hâmid’in Hacı Bayram’a tac ve hırka giydirir ve tac ile hırkanın tasavvuf 

kültüründe neyi ifade ettiğini açıklamak için  bir hadis kullanır: 

 “Taç, Allah tarafından indirilmiştir. (s.372)” 

 “Allah’ın kuluna en yakın olduğu vakit, gecenin son çeyreğinin içindeki vakittir. 

Gücün yetiyorsa sen de bu vakitte Allah’ı zikredenlerden ol. (s.378)” hadisi romanın belki 

de en ilginç kurgusal bölümü diyebileceğimiz Şeyh Hâmid’in Hızır’la halvethanedeki sohbeti 

münasebetiyle kullanılmıştır. 

Yine Hızır’la olan sohbette “Kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona 

kavuşmayı arzu eder. Kim Allah’a kavuşmayı arzu etmezse Allah da ona kavuşmayı arzu 

etmez. (s.378)” hadisi gereğince ömrümüzü Allah’a kavuşmayı arzu ederek geçirmemiz 

gerektiği anlatılır. 

 Şeyh Hâmid müritlerine Allah’a hüsn-ü zan beslerlerse Rabbimizin bizi affedeceğini: 

 “Sizden her biriniz, Allah-u Teala’ya hüsn-ü zan besleyerek ölmeye çalışsın. (s.380) 

“                                       
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“(KUTSİ HADİS)Ben kulumun zannı üzereyim. Beni andığı zaman, muhakkak 

onunla beraberim. Eğer beni yalnızken anarsa ben de onu yalnız anarım. Eğer beni bir 

topluluk içinde anarsa Ben de onu topluluktan daha hayırlı bir topluluk da anarım. (s. 

381)” hadisleriyle bildirir. 

Şeyh Hâmid romanın son bölümlerinde ölüm döşeğindedir ve evlatlarını çağırarak “Bir 

insan ölünce şu üç kişi hariç, herkesin ameli kesilir. Bu üç kişi, kendinden sonra sadaka-i 

cariye, istifade edilen bir ilim ve kendine dua edecek Salih bir evlat bırakan kimselerdir. 

(s. 387)” hadisini okur ve kendisinin bu hadisi hayatına nasıl tatbik ettiğini anlatır. 

Aynı bölümde Yusuf Hakiki’yi yanına çağırarak ona Kur’an okumanın önemini anlatan 

“Kıyamet günü, Kur’an ile haşir neşir olan kimseye, dünyada iken tertil ile okunduğun 

gibi oku ve yüksel denilir. (s. 390)” hadisi söyler ve 

- Oku Yusuf’um oku! Yüksek medreselerde tahsil gör. Hem fenni ilimleri, hem dini 

ilimleri hem de batın ilmini öğren. Kur’an’ı iyi anla ve en önemlisi iyi bir kul ol! 

der. 

HADİSLER( Somuncu Baba Aşkın Sırrı – Mahmut ULU) 

“Ahir zamanda müminin gördüğü rüya peygamberliğin cüz’üdür. (s.43 )” 

“Gece namazına sarılın. Çünkü o, sizden önceki Salihlerin alışkanlığıdır. (s.47) “ 

“Hased, ateşin odunu yediği gibi hasetçiyi de yer bitirir. (s. 109)”                                               

“İki günü birbirine denk olan aldanmıştır. (s.125) “                                               

 “Saliha bir eş, dünya nimetinin süsüdür. (s. 200 )”                                               

“Dünya sevgisi ve mala düşkünlük insanı helak eder. (s. 207)” 

SONUÇ 

Kurgusal tarzda iki biyografi romanı olan Sırr-ı Esrar ve Aşkın Sırrı Somuncu Baba 

romanlarında ayet ve hadislerin kullanılması roman kahramanı olan Somuncu Baba’nın gerçek 

hayattaki yaşam öyküsü de düşünüldüğünde yerindedir. 
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 Yine bu iki romandaki ayet ve hadis sayı farklılığı, romanların birinde temel amacın 

öğreticiliğin ön plana çıkarılması diğerin de ise sanatsal söyleyişin ön plana çıkarılması olarak 

değerlendirilebilir. 

 Ancak romanların bundan sonraki baskılarında romanda kullanılan ayetlerin, ayet adı 

ve numaraları ile hadislerin râvîlerinin daha belirgin olarak parantez içerisinde yazılmasının da 

yerinde olabileceği düşünülmektedir. 

SIRR-I ESRAR SOMUNCU BABA(AHMET KUŞSAN) 

 Tablo1 

HADİSLER 

Hanımlarınızı üzmeyiniz. Onlar Allah-u Teala’nın size emanetidir. Onlara yumuşak olun 

iyilik edin.(s. 43) 

Şayet bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım kadına, kocasına 

secde etmesini emrederdim. (s.44) 

Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes’ulsünüz. (s.44) 

Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. (s. 51) 

Sabır, aydınlıktır. (s. 89) 

(KUTSİ HADİS) Merhametim gazabımı geçmiştir. (s. 104) 

İlim Çin’de dahi olsa gidip alın. (s. 113) 

Müminin ferasetinden korkun zira o Allah’ın nuruyla bakar. (s. 116) 

Ölmeden evvel ölünüz. (s. 171) 

Ümmetimin alimleri benim varisimdir. (s. 196-347) 

Ya Rabbi! Faydasız ilimden sana sığınırım. (s. 196) 

Ölümü sıkça anın. (s. 205) 

Arap’ın Acem’e Acem’in Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. (s. 219) 

Benim ümmetimin alimleri, Ben-i İsrail peygamberleri gibidir. (s.241) 

Eğer siz, günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder, ve yerinize, günah işleyip, peşinden 

tövbe eden kullar yaratırdı.   

Allah ,kendi rahmetinin gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, şu 

yedi kişiyi rahmetinin gölgesi altına alır. 

 Allah’a ibadetle yetişen gençleri 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 350 - 

 

 Kalbi mescidlere bağlı olanları 

 Allah için birbirini sevenleri 

 Yalnızken Allah’ı hem kalple hem de dille zikredenleri 

 Bir kadının günaha çağıran davetini Allah için reddedenleri 

 Gizli sadaka verenleri 

 Adaletten ayrılmayan idarecileri 

(s. 265) 

Müslümanlar için mukaddes sayılan üç mescid vardır. Mescid-i Haram: Mekke; Mescid-i 

Nebevi: Medine; Mescid-i Aksa: Kudüs 

( Şam, Emevi Camii; Bursa Cami-i Kebir) (s. 271) 

Kıyamet kopacağını da bilsen elindeki fidanı dik. (s.286) 

Ameller niyetlere göredir. Herkes niyetine göre amelinden faydalanır. Öyle ise kimin 

hicreti Allah ve peygamber için olursa, Allah ve peygamber için hicret etmiş olur. Ve o 

hicretten faydalanır. Kimin hicreti faydalanacağı dünyevi bir şey yahut evleneceği bir kadın 

için olursa hicreti o şeylere olur. (s.292) 

Benim mescidimde kılınan namaz başka bir mescide kılınan bin namaza bedeldir. Mescid-

i Haram’da kılınan namazda başka bir yerde kılınan yüz bin namaza bedeldir. (s. 307) 

Kulların cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en çok arefe günü olur. (s. 308) 

İrtihalimden sonra beni ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. (s. 312) 

Vaziyeti müsait olup da beni ziyarete gelmeyen, bana eziyet etmiş olur. (s. 312) 

Benden sonra gelecek erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmış değilim. (s. 

322) 

Allah’ı zikreden ile zikretmeyen kimse, diri ile ölü gibidir. (s.333) 

Ölmeden evvel ölünüz. (s.337) 

“ Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz!” vallahi 

iman etmiş olmaz dediğiniz kimdir ey Allah’ın Rasûlü? O da cevaben buyurdular ki: “ 

şerrinden komşunun emin olmadığı kimse.” (s.342) 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” 

(s.342) 

. Ruhlar düzenli ordular gibidirler. Ruhlar aleminde tanışıp anlaşanlar, dünyada da anlaşan 

kişilerdir. Buna karşılık ruhlar aleminde anlaşamayanlar, dünyada da birbirleri ile 

anlaşamazlar. (s.324) 

Kişi sevdiği ile beraberdir. (s.343) 
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Allah’ı Teala refiktir. Rıfkı sever, kullarına kolaylık diler, güçlerini aşan şeyleri onlara 

yüklemez. Katılıkla yapılana vermediği muvaffakiyet ve sevabı, rıfk ile yapılan işlere verir. 

(s. 343) 

Ben kalpleri kırılmışların ve kabirleri yok olmuşların yanındayım. (s.343) 

Ademoğlunun her amelinin sevabı on mislinden yedi yüz misline kadar kat kat olur. Ancak 

Allah-u Teala; “sadece oruç bundan müstesnadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun 

mükafatını ben vereceğim. Zira oruç tutan kulum, şehevi arzuları ile yemek yemeği benim 

için terk ediyor. (s.351) 

Dünyada bir garip, bir yabancı ya da bir yolcu gibi ol, nefsini ehl-i kabirden kabul et. (s. 

358) 

Allah, ilmi kullarının arasından çekip çıkarmak suretiyle değil, ilmiyle amil alimleri olmak 

suretiyle kaldıracaktır. Nihayet alim kalmayınca, halk birtakım cahil alimleri kendilerine 

lider edinecekler. Bunlara birtakım sualler soracaklar, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva 

verecekler. Böylece hem kendileri sapkınlığa düşecek hem de halkı düşürecekler. (s. 368) 

Her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için vermekten 

uzak durursa imanı kemale ermiş olur. (s.370) 

Taç, Allah tarafından indirilmiştir. (s.372) 

. Allah’ın kuluna en yakın olduğu vakit, gecenin son çeyreğinin içindeki vakittir. Gücün 

yetiyorsa sen de bu vakitte Allah’ı zikredenlerden ol. (s.378) 

Kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kim Allah’a 

kavuşmayı arzu etmezse Allah da ona kavuşmayı arzu etmez. (s.378) 

Sizden her biriniz, Allah-u Teala’ya hüsn-ü zan besleyerek ölmeye çalışsın. (s.380) 

( KUTSİ HADİS)ben kulumun zannı üzereyim. Beni andığı zaman, muhakkak onunla 

beraberim. Eğer beni yalnızken anarsa ben de onu yalnız anarım. Eğer beni bir topluluk 

içinde anarsa Ben de onu topluluktan daha hayırlı bir topluluk da anarım. (s. 381) 

Bir insan ölünce şu üç kişi hariç, herkesin ameli kesilir. Bu üç kişi, kendinden sonra sadaka-

i cariye, istifade edilen bir ilim ve kendine dua edecek Salih bir evlat bırakan kimselerdir. 

(s. 387) 

Kıyamet günü, Kur’an ile haşir neşir olan kimseye, dünyada iken tertil ile okunduğun gibi 

oku ve yüksel denilir. (s. 390) 

 

AYETLER 

Senin dini sana, benim dinim bana. (Kâfûrun , 109/6)  s.51 
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Ve yâd ediniz ki, Rabbiniz size bildirmişti: Eğer şükrederseniz elbette size arttırırım. Ve 

eğer nankörlük ederseniz şüphe yok ki, benim azabım elbette şiddetlidir. (İbrahim, 14/7) s. 

62 

 

Allah’ın resulüne itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.( Nisa, 4/80)     s. 83 

 

Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. (Ra'd, 13/28)    s. 84 

 

Ey iman edenler! Sabredin.(Âl-i İmrân, 3/200).s. 88 

 

And olsun ki biz sizi imtihan ederiz. Ta ki içinizden cihat edenleri ve sabredenleri bilelim. 

(Muhammed, 47/31).s. 88 

  

 

Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük 

dokunduğunda feryad eder. Bir iyilik dokunduğunda da cimrileşir.(Mearic, 70/19-21)   s. 

89 

 

Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım.(İbrahim, 14/7)  s. 89 

 

Allah’tan geldik yine O’na döneceğiz.(Bakara, 2/156)   s. 92 

 

Evet, biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeğe yanaşmadılar, 

ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok zalim ve çok cahil bulunuyor. ﴾Ahzab 

33/72-73﴿   s. 102 

 

 

De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun. Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın.Al-

i İmran, 3/31)   s. 125 
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Ey Âdemoğlu! Bunca kibir niyedir, bunca kibir kimedir? Yeryüzünde böbürlenerek 

yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.(Lokman, 31/18).s. 

147 

 

Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet 

karşılığında satın almıştır. (  Tevbe: 9/111)  s. 169 

 

Ben insan ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zariyat, 51/56)  s. 173 

 

Nefs sürekli kötülüğü emreder.(Yusuf 12/53).s. 205 

 

Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldı.(Bakara, 2/253; İsra, 17/21, 55) s. 219 

 

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.(et-Tevbe, 9/119).s. 310 

Sizin hayır diye bildiklerinizde şer, şer diye bildiklerinizde hayır vardır.(Bakara,  2/216).s. 

319 

 

 

 

 

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 354 - 

 

 

AŞKIN SIRRI SOMUNCU BABA (MAHMUT ULU)  

Tablo  

HADİSLER AYETLER 

Ahir zamanda müminin gördüğü rüya 

peygamberliğin cüz’üdür.(s.43) 

Allah, müminlerin canlarını ve mallarını 

cennet karşılığında satın almıştır. (Tevbe: 

9/111)s.83 

 

Gece namazına sarılın. Çünkü o, sizden 

önceki Salihlerin alışkanlığıdır.(s.47) 

Allah katında her şey olup bitmiştir. (  Rad, 

13/39 ) s.87 

 

Hased, ateşin odunu yediği gibi hasetçiyi de 

yer bitirir.(s. 109) 

Sen, bunda gaflette idin, biz senden perdeyi 

kaldırdık. Bugün artık sözün kesindir.  

                               ( Kaf, 20-22 )  s.105 

 

İki günü birbirine denk olan aldanmıştır. 

(s.125) 

Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain 

olur.(Ra'd,13/28)     s. 115 

 

Saliha bir eş, dünya nimetinin süsüdür.(s. 

200) 

Öyle taşlar vardır ki, Allah korkusundan 

yuvarlanırlar, içlerinden sular fışkırır.  

(Bakara, 2/74)s. 135 

 

 

Dünya sevgisi ve mala düşkünlük insanı 

helak eder.(s. 207) 

Onların mallarından da belirli bir miktarda 

sadaka al. Böylece onları temizlemiş ve 

nefislerini arındırmış olursun. Onlar için dua 

et. Senin duan onları huzura kavuşturur. 

(Tevbe, 9/102-104) s. 208 

 

 

 Onlardan bir kısmı: “Eğer, Allah bize mal 

bağışlarsa mutlaka zekat verir, ve mutlaka 

Salihlerden oluruz.” Diye söz verdiler. Fakat 

Allah, onlara mal bağışlayınca cimrilik 
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ettiler, arka dönüp sözlerinden caydılar. 

Allah da kendisine verdikleri sözden cayarak 

yalan söyledikleri için, O’nun karşısına 

çıkacakları güne kadar kalplerini nifak olmak 

suretiyle onları cezalandırdı. (Tevbe, 9/75 ve 

76) s. 209 
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HASAN RIZÂÎ’NİN NÜZHETÜ’L-EBRÂR ADLI ESERİNDE AKSARAY’IN 

MANEVÎ ŞAHSİYETLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR1 

Özet 

Hasan Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr adlı eserinde Aksaray’da yaşayan Melamilik ve 

Halvetilik gibi bazı tasavvufî akımların 17. yüzyıldaki manevi şahsiyetlerinden bahsetmiştir. 

Tek nüshası bulunan yazmada bu şahsiyetlere ait övgüler, yergiler, fizikî, dinî ve ahlakî 

özellikler yer almaktadır. Meslekleri hakkında verilen bilgiler dönemin kanaatlerine ışık 

tutmakta; kerametlerdeki abartı denebilecek ayrıntılar ise değerler hiyerarşisinde “sufî” 

şahsiyete bakışı özetlemektedir. Aksaray açısından önemi büyük olan Şeyh Hamîdi Velî gibi 

bazı mutasavvıfların mezar yerinin Aksaray’da olduğunun belirtilmesi konu hakkındaki 

tartışmalara ışık tutacak nitelik arz etmektedir. Şey Hâmid gibi diğerlerine nispeten çok 

zikredilmeyen veliler üzerinde durulması ise onlara ilgiyi artıracaktır. Şeyh ve müritlerin edebi 

yönünü ortaya koyan ve başka kaynaklarda rastlayamadığımız bazı beyitler ise eseri belâgat 

perspektifine açmıştır. 

AKSARAY’S SPİRİTUAL PEOPLE İN THE HASAN RIZÂÎ’S EPİSTLE 

NÜZHETÜ’L-EBRÂR 

Abstract 

Hasan Rızâî, has talked about in his epistle Nüzhetü’l-Ebrâr the spiritual people of living 

in Aksaray like some mystical team Melamilik and Halvetilik in the 17th century. İn the one 

copy of the manuscript are located praise of these figures and satire, physical, religious and 

moral properties. The information about professions clarifies on the beliefs of the period and 

the details be called exaggeration in the miracles summarizes glance of ‘Sufi’ figures in the 

values hierarchy. Sheikh Hamîdi Velî who, has got great importance in terms of Aksaray, his 

burial place stated that should be in Aksaray will be common poses quality of the debate on the 

issue. The other Sufies not often mentioned relatively like Sheikh Hâmid having too much 

praise will increase interest towards them. Literary aspects of the Sheikh and his followers and 

some verses we meet not with other sources, leds the work of rhetorical perspective. 

 

                                                 
1 Aksaray Ünv. İslami İlimler Fak., Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagatı  
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GİRİŞ 

Anadolu’nun değişik beldelerinde kadılık yapan Hasan Rızâî Aksarayî’nin hicri 19 

Recep 1056 tarihinde Denizli’de kadıyken yazdığı Nüzhetü’l-Ebrar el-Muttali’ li Esrari’l-

Ğaffar2 adlı eseri yaşadığı dönemdeki Aksaray’ın önemli şahsiyetlerine dair bilgiler 

vermektedir.3 Hasan Rızâî’nin Aksaraylı olması yanında hem devletin kadısı olması ve hem de 

tasavvufî gelenekten gelmesi eserin önemini artırmaktadır. Tek nüsha yazması bulunan ve dili 

Arapça olan bu eseri kaleme alma sebebini müellif eserinin başında “Mekke-i Mükerreme, 

Medine-i Münevvere, Kuds-ü Şerif, Şam-ı Şerif ve Hıms-ı Nazif şüphesiz büyük ve değerli 

şehirlerdendir” dedikten sonra “özellikle darus-selam Bağdad ve kubbetü’l-islam Aksaray da 

temiz beldelerdendir” diyerek “öyleyse o beldenin salihlerini, şehitlerini, faziletlilerini, 

velilerini ve abdallarını yazmak ve ortaya çıkarmak bize vacip olmuştur” şeklinde açıklamıştır.4 

Müellif kendini tanıttıktan sonra eseri kaleme almasının ikinci sebebi olarak şunu 

zikreder: “Ben Rızâî diye meşhur fakir kul Hasan İbnü’l-Hac Abdurrahman el-Aksarayi 

Denizli’nin Lazkiye beldesinde günahkâr bir kadı idim. Günahlarım denizin köpüğünden daha 

çoktu ancak “Hep hatalı hüküm verdim ve riyakâr davrandım” diyenlerden de değilim. Hak 

sahipleri yıldızlardan çoktu. Onların hakları ise yer ve gök arası kadar benden uzaktı. Fakat bu 

hastalığa bir deva arzu ettim; o da ancak yalvarma ve dua ile olurdu. Bu kitabın yazımına 

iyilerden olmaya ve cehennem azabından kurtulmaya vesile olsun diye başladım.”5 Bu 

ifadelerden sonra Hasan Rızâî eserde fakir ve miskin insanlara da yer verdiğini söyler ve bunu 

“Her insanın yüce bir hasleti ve bir düşüncesi vardır. Ben basitliği sadece kendimde, üstün 

                                                 
2 Hasan Rızâî ve Nüzhetü’l-Ebrar el-Muttali’ li Esrari’l-Ğaffar adlı bu eser hakkında genel bilgiler edinmek için 

bkz. Cankurt, Hasan, Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî, Hayatı, Eserleri ve “Miftâhu’s-Sa’âde” adlı Manzûm 

Kasîde-i Bürde Şerhi, Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015; Çağırıcı, Mustafa, Hasan Rızâyî 

ve Tezkiretü’-s-Sâlikîn İle Mahmûdiyye Adlı Eserleri Tahkik Ve Değerlendirilmesi, İstanbul, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dan. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul, 

2006; Şen, Mustafa, Hasan Rızâî ve Nüzhetü’l-Ebrar el-Muttali’ li Esrari’l-Ğaffar Adlı Eseri, I. Aksaray 

Sempozyumu, 27-29 Ekim 2016. 
3 Selîmiye (İbrahim Hakkı Konyalı) Kütüphânesi’nde 65’de 157b-178a numaralı varaklar arasında kayıtlıdır. 18 

varak görünmektedir. Ancak 170. varağın tekrârı sebebiyle 21 varaktır. Her sayfa 17 satırdan ibârettir. 
4 Aksaray’ın sadece duyduğumuz, gördüğümüz değil, bizzat musafaha ettiğimiz ve dualarını aldığımız” 

şahsiyetlerini ele alacağız diyen Hasan Rızâî bunu “Duymak görmek gibi değildir” diyerek sebeplendirmiş. Zira 

“Allah Musa’ya kavminin buzağıya taptıklarını bildirdiği zaman elindeki Levhaları atmamıştı, fakat onların 

yaptıklarını bizzat gördüğünde Levhaları atıvermiş ve onlar kırılmıştı.” Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 157b, 158a. 
5 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 158a. 
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özellikleri onlar da gördüm”6 cümleleriyle izah eder ve Veysel Karanî’ye7 izafe ettiği herkesin 

hoşlanmadığı bir köpek leşine baktığında bile “dişleri inci gibi ben onda sadece güzellik 

görüyorum” ifadeleriyle son bulan rivayetle bunu gerekçelendirir.8 

AKSARAY’IN MANEVÎ ŞAHSİYETLERİ 

Hasan Rızâî Eserine bu şekilde bir giriş yaptıktan ve o günkü Aksaray ile ilgili bir takım 

bilgiler verdikten sonra Aksaray’ın manevî şahsiyetleri olan üç şeyh efendiden ve onların 

müritlerinden bahseder: 

1. ŞEYH MOLLA ALİ EFENDİ 

Şeyh Molla Ali Efendi, Hasan Rızâî’nin ‘üstadım’ diye bahsettiği bir kişidir. Yine kendi 

ifadesiyle “âlim, fazıl, kâmil, ilmiyle amil ve Ulu Cami vaizidir. Şeyh Molla Ali Efendi, 

“halveti tarikatından, Pazartesi ve Cuma geceleri dostlarıyla birlikte zikir ve tevhidi 

aksatmayan” bunun yanı sıra eğitimi öğretimi de aksatmadan “Ulu Cami’de öğrencilere usul ve 

füru’ öğreten, zahiri ve batıni ilimlerde çok güçlü” bir şeyhtir.9 

Hasan Rızâî Şeyh efendilerden her biri ile ilgili kesinlikle en az bir olmak üzere keramet 

aktarmıştır. Şeyh Molla Ali Efendi’nin kerameti ise şöyledir: 

Molla Ali Efendinin kapıcı Hayrettin isminde salih bir müridi vardır. Bir gün teheccüd 

namazında vecd halinde10 Kâbe’yi görür ve kendisine yeşil kuşlar görünür. Bu sırada Şeyh 

İstanbul’da bir dostu ziyaret etmektedir. Kapıcı Hayrettin bu durumunu Ali Efendi’ye anlatma 

fırsatı bulamaz ve gelmesini beklemeden halini yorumlaması için Mustafa Efendi’ye anlatır. 

Mustafa Efendi şaşkına döner, kendini kaybeder ve dalgın dalgın yürüyerek ve ağlayarak 

oradan uzaklaşır. Günler sonra “Şeyh ziyaretten döner, mürid de Şeyh atından inmeden yanına 

gelir. Şeyh onu görür ve o halini arz etmeden ‘Ey Sufi, sırları başkalarına niye açıkladın ruhunu 

                                                 
6 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 158a. 

7 Ebû Amr Üveys b. Âmir b. Cez’ b. Mâlik el-Karanî (ö. 37/657) Tâbiîn neslinden Yemenli zâhid. Anadolu halk 

kültüründe Veysel Karanî diye anılan Üveys el-Karanî, Yemen’deki Murâd kabilesinin Karan aşiretine 

mensuptur. Necdet Tosun, “Veysel Karanî, DİA, XLIII, 75. 

8 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 158a. 

9 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 159a. 

10 Vecd: Kasıt ve zorlama olmadan Allah’ın bir ihsanı şeklinde sâlike gelen ve onu kendinden geçiren mânevî 

çarpıntı” (müsâdefe) demektir. Hakk’ın varlığını idrak eden ve kalbinde O’ndan başkasına yer vermeyen sâlik 

bu çarpıntı ile beşerî sıfatlarından sıyrılır. Semih Ceyhan, “Vecd”, DİA, XLII, 583. 
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teslim edinceye kadar uzak dur benden’ der. Sufi bunun üzerine önceki pişmanlığından daha 

çok pişman olur.”11 

Hasan Rızâî’ye Molla Ali Efendinin “en güzel hallerinden birisi ölmek üzere olduğu 

anda gözlerini açtığını” ve “Elhamdülillah Kardeşlerim, halimiz ne olacak diye korkardım. 

Şimdi makamımı gördüm. Nebi (s.a.v.) ashabıyla birlikte ellerinde Kevser’den bir kadeh 

oldukları halde gelerek “Haydi Ali acele et, acele et biz de seni bekliyoruz”12 dediğini ve zaten 

bundan üç gün sonra da vefat ettiği kaydeder.  

Hasan Rızâî Molla Ali Efendinin sonra imameti ve vaizliği Hz. Ebu Bekr Sıddık (r.a)’ın 

soyundan genç ve âlim bir kimse olan Molla Habib Efendi üstlendiğini, ondan sonra da topal 

imam diye meşhur olan Kur’an ehli, akıl ve irfan sahibi oğlu Muhammed Çelebi’nin görevi 

devraldığını ve her Cuma ve Pazartesi gecesi pek çok insanı toplayarak babasın yolunu icra 

ettiğini ifade eder. 

Şeyh Molla Ali Efendi’nin Müritleri 

Hasan Rızâî Molla Ali Efendinin müritlerinden olarak, kaşıkçı Muhammed Dede, Ulu 

Camii’nin süpürkeciliğini de yapan Köscü Abdurrahman Dede, Abdüsselam Dede, Ulu 

Cami’nin kandilcisi İlyas Dede, Kara Davud Dede, Hacı Topal Hüseyin, Tekkeli Muhammed 

Dede, Darlak Veli Dede, komşusu olduğunu ifade ettiği Hızır Efendi, Musa Çelebi, abdallardan 

kabul ettiği Şeyh Muhammed Çelebi gibi isimlere yer vermiş, -Hatip Hacı Abdülcelil Efendi 

ve Seyyid Ali Halvanî’den ise biraz uzunca bahsetmiştir. Zira Abdülcelil Efendi salih bir 

kimsedir ve Ramazan ayında bir Cuma günü, Ulu Cami’de hutbe okuyup namaz kıldırdıktan 

sonra vefat etmiştir. Hatta vaazını ilmiyle amil olan âlimlerin örneği, salih, faziletli insanların 

önderi ve Mahmudiyye13 tarikatından olan Müfti İbrahim Efendi de dinlemiştir. Seyyid Ali 

Halvanî ise “toplumun ileri gelenlerine hizmet eden, velileri ve salihleri öven, âlimleri ve 

fakirleri seven, çarşıdaki zayıf hayvanlarla ilgilenen, onları alıp evine götüren” bir kimsedir. 

Rivayete göre “dükkânında otuz dokuz kedi vardır” ve onları doyurmak için o yıllarda on beş 

                                                 
11 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 159a. 

12 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 159b. 

13 Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi’nin tarikatıdır. Aziz Mahmud Hüdayi Celvetiyye tarikatının kurucusu, 

mutasavvıf ve şairdir. 948’de Şereflikoçhisar’da doğmuştur. Talebelik ve muîdlik yıllarında bir yandan da 

Halvetiyye tarikatına mensup Küçükayasofya Camii Şeyhi Nûreddinzâde Muslihuddin Efendi’nin sohbetlerine 

devam etti. Hocası Nâzırzâde Edirne Selimiye Medresesi’ne müderris, Mısır ve Şam’a kadı tayin edildiği yıllarda 

Hüdâyî’yi yanından ayırmadı. Hasan Kâmil Yılmaz, “Aziz Mahmud Hüdayi” DİA, IV, 338. 
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kâse yemek ayırmıştır.14 Hasan Rızâî duasının çok makbul olduğunu15 zikrettiği Ali Halvanî ile 

ilgili ayrıca “küçük çocuklardan kuşları satın alır, Allah rızası için onları serbest bırakır, kışın 

da diğer insanlardan önce evinin önündeki karları süpürür ve kuşların yemesi için buğday 

serperdi” demiştir. Ayrıca onun Aksaray kadısının öldürülmesini emrettiği köpekleri dahi 

koruyup gözettiğini rivayet ifade etmektedir.16 

Hasan Rızâî daha sonra sırasıyla Molla Ali efendi’nin müritlerinden olan Elmalı Çelebi, 

Kâbe yollarında vefat eden Hamza Çelebi b. Safi Çelebi ve Muhammed Çelebi b. Mustafa 

Dede, sabah namazından sonra işrak namazını kılmadan Ulu Cami’den çıkmayan Hamza Çelebi 

b. Karpuz, Ulu Cami’de otuz yıl müezzinlik yapan Molla Süleyman b. Sünbül, yanık sesli Ulu 

Cami’nin müezzini Ahmed Halife, İlyas Dede, Hacı Hasan Hüseyin ve bu üçünün babası İsmail 

Dede, Perek Süleyman diye meşhur olan Molla Süleyman ve Kesen Mescidi imamı İsmail Dede 

gibi zevattan bahsetmiştir. 

2. ŞEYH HAMZA EFENDİ 

Şeyh Hamza Efendi Aksaray’ın meşayıhındandır. Halveti tarikatından olan Şeyh Hamza 

Efendi ile ilgili olarak Hasan Rızâî, Kutbu’l-Arifin, mürşidü’s-salikin ifadelerini kullandıktan 

sonra onun keramet ehli, halkı irşad eden ve kapan şeyh diye meşhur olan Hasan efendinin 

halifesi, olduğunu belirtmiştir. Hasan Rızâî, Şeyh Hamza Efendi’nin aynı zamanda rüya 

tabircisi17 olduğunu söyler. Cömertliği ile ilgili olarak ise “kapısı her gelene açıktı, yedirir, 

                                                 
14 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 160a. 

15 Hayvanlara karşı bile çok merhametli olan bu zat hakkında duasının kabulü ile ilgili kendi dilinden yapılan anlatı 

adeta bir tariz gibidir: “Bir gün baktım evimde sayılamayacak kadar çocuk ayakkabısı var. O zaman çok çocuğum 

vardı. Onları giydirmek ve yedirmek konusunda sıkıntı çekiyordum. Dedim ki: ‘Ya Rabbi, ben fakirim, 

çocuklarım çok, onları biraz azaltmanı diliyorum.’ Allah duamı kabul etti ve kısa zamanda biri hariç diğerleri 

öldüler. Ben de onların zahmetinden kurtuldum.” Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 160b. 
16 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 160a. 

17 Hasan Rızâî Şeyh Hamza Efendi’nin tabir ettiği bir rüyayı şu şekilde aktarır: “Ulu Camide vaizi Şeyh Ahmed 

b. Furek Efendi bir gün rüyasında kendisini Peygamberlerin sultanı Nebi (s.a.v)’in meclisinde görür. Namaz 

kılmak ister. Nebi (s.a.v) ise ona, “Ahmed, kalk bize namaz kıldır” der. Ahmed Efendi imam olur ve Nebi (s.a.v) 

de ona uyar. Uykudan uyanır uyanmaz Hamza Efendi’nin meclisine gelir, rüyasını ona anlatır. O da, “Eğer 

müsaade edersen rüyanı yorumlayayım” der. Ali Efendi de, “Yorumla, senin yorumuna razıyım” der. Hamza 

Efendi rüyayı şöyle tabir eder: “Canım bu olayda senin Nebi (s.a.v)’e uymada tembellik ettiğin görülüyor zira 

sen Nebi (s.a.v)’in sana uymasını istiyorsun.” Gerçektende Ahmed b. Furek bir vaazında bir meselede hata 

ederek Kuran’ı kendi görüşüne göre yorumlamıştır. Bu rüya tabiri kendisine yol gösterir, hatasını anlar ve verdiği 

bu manadan dolayı istiğfar eder. Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 161a. 
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içirirdi” demiştir. “Şeyhinin gözetimindeki manevi terbiye sürecinin başlarında onun kırk defa 

peş peşe bu süreci tamamladığı söylenir.”18 

Hasan Rızâî, Hamza Efendi’nin kerametlerine bir örnek olarak Aksaray eşrafından 

Behlül Zâde Muhammed Çelebi’den şu olayı anlatır: “Bir gün orta köprüde Şeyh’in yanında 

oturuyorduk, kendi kendine “Yeter yeter Sultan Murat” dedi. Şeyh’e bunu kime söylediğini 

sordum, pek konuşmadı sadece “aslı yok” dedi. Herhalde şeyh sözü karıştırdı diye düşündüm. 

Bir hafta sonra Sultan Murad’ın ölüm haberi geldi.”19  

Hasan Rızâî, Hamza Efendi ile ilgili olarak Aksaray tarihi açısından çok önemli bir bilgi 

aktarır. Abaza Muhammed Paşa’nın zuhurunun ilk günlerinde Canbolat oğlu vezir Murat Paşa 

bir sefere çıktığında20 Şeyh’i ziyaret eder ve ondan dua alır. Zaferle dönüp Sultan Ahmed Han’a 

geldiğinde Sultan kendisine ikramda bulunur ve onu över. Vezir de ona “senin yüce devletini 

düşmanlardan görünüşte ben aldım” der ancak gerçek fatihin Aksaray beldesinde oturan Şeyh 

Hamza Efendi olduğunu ilave eder. Hasan Rızâî Hazreti Şeyh’ten duyduğunu söylediği 

hikâyenin devamını şöyle anlatır: “Sonra Sultan, Hz. Şeyh’e saygısını gösteren ve onu yüce 

meclise davet eden bir ferman gönderdi. Hamza Efendi gitmek istemedi. Daha sonra Sultanın 

kapıcısı Sultanın emri ile geldi. Hamza Efendi davete icabet etti ve onunla birlikte gitti. Sultanın 

yanına vardıklarında Sultan ona saygıda bulundu ve kendisine Vefa semtinde “Gazzal Ali Ağa 

Sarayı” denilen bir konak tahsis etti. Sonra da Hamza Efendi, Sultanla görüştü.”21  

Sultan, Hamza Efendi ile görüşmesinde ona güzel öğütlerinden ve nasihatlerinden 

bahseder ve der ki: “Ey şeyh bize nasihat et ki her daim onu yapalım.” Şeyh de ona: “Vaktini 

üçe ayır. Birincisi: Allah’a ibadet et çünkü sen tıpkı diğer insanlar gibi ibadetle emr olunmuş 

Allah’ın bir kulusun. İkincisi: Halkın yararına çalışmaktan geri durma çünkü sen kıyamet günü 

bundan hesaba çekileceksin. Doğu’nun herhangi bir yerinde zulme uğrayan herkesten sen 

Güney’de olsan da sorumlusun. Üçüncüsü: Hayatını yaşa, sen sultansın senin benzerin dengin 

yok, bazen rahatına bak” der. Bu söz Sultan’ın çok hoşuna gitti ona altınlar, paralar ve bir de 

cariye gönderir. Hamza Efendi onları kabul etmeyip sultana geri göndererek “Bunlar 

                                                 
18 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 161a. 

19 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 161b. 

20 Murad Paşa ve Canbolatoğulları seferi için bkz. Solak Zade Mehmed Hemdemi Çelebi, Solak Zade Tarihi, (haz. 

Vahid Çabuk), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989, II, 458-459. 

21 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 161a. 
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Müslümanların hazinesine aittir, Sultan da onların koruyucusudur. Onları ehline versin. Ben 

onlara layık değilim” der. Bunun üzerine Sultan vezirlerine: “Bu Şeyh ne istiyorsa verin” der. 

Vezirler Şeyh’e sorarlar, o da: “Aksaray’ın her türlü vergiden muafiyeti dışında bir şey 

istemiyorum” der. Bu durum Sultan’a bildirilir ve Sultan, “Tamam kabul ettim, ona vilayetini 

verdim” der. Bunun üzerine Aksaray’ın beratını yazılıp Hamza Efendi’ye verilir. Aksaray o 

günden sonra Şeyh Hamza Efendi’nin bereketiyle “avarız”,22 “nüzül”23 vs. vergilerinden otuz 

sene muaf olur. Şeyhin vefatından sonra Sultan İbrahim Han’ın veziri Mustafa Paşa tarafından 

bu berat yenilenir ancak Aksaray halkı, Hasan Dağı halkı ve Eyüp Eli halkı arasında çıkan bir 

kargaşa haberi Sultana kadar ulaşır, vezir de muafiyet beratını Aksaray’dan alır ve fesheder.24 

Şeyh Hamza Efendi’nin Müridleri 

Hasan Rızâî, Hamza Efendi’nin müritleri arasında Salih Abdurrahman Dede, Küçük 

Muhammed Dede, Hasan Dede ve babası Şaban Dede, Nur Ali Dede, Yusuf Dede Ankaravî, 

Şeyhin çocuklarından olan Seyyid Ali Efendi, kardeşinin oğlu kadı Mustafa Çelebi, Yusuf 

Baba, İsmail Baba, Seyyid Muhammed Çelebi b. Seyyid Kasım Efendi, Seyyid Abdulkerim 

Çelebi ve babası Abdurrahman Çelebi ve nakibü’s-sadat Yahya Efendi vb. zevattan bahseder. 

Bu müritler arasında Şeyh Muhammed Efendi ve Hacı Abdurrahman Efendi’den ise özellikle 

uzun uzun bahseder. 

Hasan Rızâî, Şeyh Muhammed Efendi ile ilgili olarak gençliğinden yaşlılığına kadar 

hizmet ettiği Şeyh Efendi’den onun hal ehli salih bir kimse olduğunu söylediğini ifade ettikten 

sonra onun keramet ehli biri olduğunu ifade etmiştir: “Şeyh Muhammed Efendi bir gün rahmetli 

babam Hacı Abdurrahman Efendi’ye geldi ve dedi ki: “Hayal âleminde üç defa gördüm ki, 

evinizde veliyullahtan Ebu Said Rahman isminde salih bir kimse medfundur. O bana “Ev 

sahibine söyle kabrimi ortaya çıkarsın, uzun zamandır ayaklarının altındayım” dedi. Ben bu 

olayı Hazreti Şeyh’e anlattım, o da sana bildirmemi söyledi.” Babam, “Nerede olduğunu biliyor 

                                                 
22 Savaş gibi olağan üstü durumlarda alınan vergi. Bkz. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, I, 112. 

23 Sefer esnasında ordunun konakladığı yerdeki masrafları için halktan alınan vergi. Bkz. Pakalın, Mehmet Zeki, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II,710. 

24 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 162a. 
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musun hemen çıkartalım” dedi. Muhammed Dede evin tamamını araştırdı ve kabrin kapının 

yanında olduğunu tespit etti. Sonra babam kabrin yanına gitti, kapıyı kapattı.”25 

Hasan Rızâî’nin özellikle bahis açtığı ikinci kişi ise babasıdır. Hamza Efendi’nin 

akrabalarından olan Hacı Abdurrahman Efendi salih, ilmiyle amil bir âlim ve ehli hal bir 

kimsedir. Hasan Rızâî’nin ifadesine göre hayatında hiç rüşvet almamıştır. Hama26 kazasındaki 

kadılık görevi esnasında Kâbe’ye gitmiş, Mescidi Nebevi’yi ziyaret etmiş ve döndükten sonra 

da vefat etmiştir.  

Hasan Rızâî babasına ait hayatı boyunca görmüş olduğu bütün rüyaları kaydettiği kendi 

hattıyla yazılmış bir defterin öldükten sonra ortaya çıktığını belirterek içeriği ile ilgili olarak 

babasının hayal âleminde peygamber meclisine dört defa katıldığını ifade etmiş ve bu 

görüşmelerden birini babasının dilinden şöyle aktarmıştır: “Veda ziyareti için Hazreti Sultan’ın 

kabrine geldim, yakardım ve dedim ki: “Ey sevgili Peygamberim, ben senin ümmetinden 

günahkâr ve aciz bir kadıyım, iyi amellerim yok. Kıymetli eşiğine geldim, eşiğinde ölmeyi ve 

kıyamet günü şefaatini diliyorum. Vatanıma dönmek istemiyorum. Benim bu duamı, yakarışımı 

kabul et. Bu muradım gerçekleşti, o sırada gaipten duydum: “Üzülme istediğin yere git, çünkü 

seni bu makama çağıran asla unutmaz.” Bu işaretten dolayı çok sevindim ve ağlayarak 

döndüm.”27 

ŞEYH HÂMİD EFENDİ 

Hasan Rızâî Şeyh Hâmid Efendi’yi “iyi, nur yüzlü, dünya ve ahireti ma’mur, gıybet 

etmeyen kendisini ziyaret edene güzel yemek ve sözle ikramda bulunan bir kişi”28 olarak 

tanımlar.  

Şeyh Hâmid Efendi, kabri konusunda tartışmalar olan Aksaray’ın manevî 

şahsiyetlerinden Somuncu babanın torunlarındandır. Şeyh Hâmid Efendi’yi kutbü’l-ârifin ve 

mürşidü’s-sâlikin diye tanıtan Hasan Rızâî konuyla ilgili olarak eserinde “Aksaray beldesinde 

                                                 
25 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 162b. 

26 Suriye’nin batısında Akdeniz kıyılarına yakın bir şehir. 

27 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 163a. 

28 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 163a. 
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medfun kutbü’l-ektab Şeyh Hamîdüddin Kayseri”29 ifadesiyle tartışmayı en azından kendi 

döneminden öncesine götürmektedir. 

Hasan Rızâî her Şeyh Efendi de olduğu gibi onunla ilgili de bir kerameti de şöyle 

nakleder: “Berber İsmail Dede b. Musa Halife adında salih bir sufi vardı. Bir gün hayal 

âleminde Hz. Peygamberin meclisine gelir. Şeyh Hâmid de oradadır. Nebi (s.a.v) Şeyh’le 

konuşur ve ona, “bu siyah mektubu al, ona ver” der. Sabah olunca sufî şeyhine gider, evine 

vardığında onu evin yanında mescitle ev arasında yürürken görür. Selam verir, Şeyh ona: “Bu 

vakte kadar neredeydin. Şu emanetini al benden” der ve mektubu sufiye verir, Sufi mektubu 

alır sonra elbisesine diker.  O zaman bu sûfîden başka elinde siyah mektup olan kimse yoktur.”30 

Şeyh Hâmid Efendi’nin Müridleri 

Hasan Rızâî Şeyh Hâmid Efendi’nin müritlerinden Şeyh Musa çelebi, Şeyh’in kardeşi 

Ahmed Çelebi, Şeyh’in oğlu Şeyh Kasım Çelebi, Şeyh’in torunlarından Şihabüddin Çelebi, 

Yahya Çelebi, Musa Çelebi, Ali Baba Çelebi, Muhammed Çelebi, İbrahim Çelebi, zenbilci 

Bedir Halife, Bimarhane Mescidi imamları Mahmud Halife ve Ahi Dede, Muhammed Dede, 

Şaban Dede, Şeyh Hâmid Mescidi imamı Hacı Hüdaverdi Efendi, Hüsam Dede ve oğlu 

Abdurrahman Dede, Mevlevi Derviş Abdi Dede, Hacı Bayram Dede gibi zevattan kısa bilgiler 

verdikten sonra iki kişiden uzun uzun bahseder. Bunlardan birisi oğlu Hoca Şah’tır. Hoca Şah, 

Şeyhin Hâmid’in kızından torunudur.  

Hasan Rızâî bu durumu şöyle anlatır: “Rahmetli babam Hacı Abdurrahman Efendi ve 

rahmetli annem Şeyh’i çok severlerdi. Şeyh’in soyundan olan Muhsin Efendi’nin kızını bana 

istediler. Nasibim oldu, beni onunla evlendirdiler. Allah Bana salih bir çocuk verdi. Ebeveynim 

çocuğun ismini “Hoca” koydular. Çünkü dayısının ismi de Hoca Şah’tı. Ben de problem 

olmasın diye sesimi çıkartmadım, çünkü baba çocuğuna neden güzel isim vermedin diye hesaba 

çekilecek.”31 

 Hasan Rızâî oğlunun gençken çok okuyan, kavrayışlı ve güzel işler yaparak büyümüş 

bir genç olduğundan bahsettikten sonra onun “büyüklerden ve küçüklerden subay ve müderris 

arkadaşları vardı” diyerek çevresine dikkat çekmiş, “Ben onu eğitim için Kara Çelebi Zade diye 

                                                 
29 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 163a. 

30 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 163b. 

31 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 164b. 
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meşhur olan Hazreti Mahmud Efendiye vermiştim. Daha sonra İstanbul’daki Hasan Bey 

Medresesine verdim. Ondan sonra onu aldım ve günlüğü kırk dirheme Denizli’deki İshak Paşa 

Medresesine verdim.”32 ifadeleriyle de eğitimine verdiği öneme vurgu yapmıştır.  

Hasan Rızâî’nin hassaten anlattığı diğer kişi ise Abdi Dede ve Hacı Bayram Dede’den 

sonra türbeye bakan Fatma Hatun isminde bir kadındır. Hasan Rızâî Fatma Hatun’dan “ibadete 

düşkün, kırk seneden çok türbey-i şerife hizmet etmiş, kendisiyle evlenmeyen kimsenin 

türbedar ünvanına kavuşamadığı saliha bir kadın olarak bahsetmiştir. Devamında ise mübaşir 

Derviş Hasan ile ikisinin arasını nasıl yaptığını ve evlendirdiğini anlatmıştır.33 

DİĞER TARİKAT ŞEYHLERİ 

Hasan Rızâî’nin anlatısını bu kısımda onun kaleminden özetleyerek aktarıyoruz.  

-Şeyh Hızır Efendi: “Şeyh Ali Semerkandi’nin tarikatından olan Şeyh Hızır Efendi, 

bazen Ulu Cami’de ilmi ölçüsünde vaaz ederdi. Okuryazar olmadığından tefsir ve hadislerde 

hata ettiği gerekçesiyle Molla Ali Efendi pek çok kez onu kürsüden indirmiştir. Fakat Hızır 

Efendi öldükten sonra Molla Ali Efendi onun cenazesini yıkamış, gasil anında başını daima 

kıbleye çevirdiğini ve defin sırasında da omzunu kaldırdığını görmüş ve hayret etmiştir. Molla 

Ali Efendi “Bu ortaya çıkan rahmetlinin cevabıdır” der ve rahmetliyi kürsüde konuşmaktan 

men ettiğine çok pişman olur.”34 

-Şeyh Nebi Efendi: “Kara Şeyh diye meşhurdur, Şeyh Kabak’ın halifelerindendir. 

Duası makbul bir kimsedir. Elhamdülillah, onunla müşerref oldum ve hayır duasını aldım.”35 

-Şeyh Abdurrahim Efendi: “Aksaray’ın şeyhlerinden biri de Kutbu’l-ârifin Üsküdarlı 

Şeyh Mahmut Efendiden önce Bursa yöresinde halife postuna da oturan Şeyh Abdurrahman 

                                                 
32 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 164b. 

33 Bu mesele aslında Hasan Rızâî’nin böyle bir eserde nadir görülebilen mizah anlayışına da bir örnek teşkil 

etmektedir. Bu uslüp şu ifadelerle dikkat çekmektedir: “Mübaşir Derviş Hasan birgün geldi, ayakkabıların yanına 

oturdu ve: “Efendi! Ben şu zamana kadar yalnızım, hiç kadın görmedim, evlenmedim, ömrümüm sonuna geldim. 

Eğer huzurunuzda kadınla erkek arasında bir hülle meselesi olursa lütfunuzdan bana ikramda bulunmanızı 

dilerim. Beni bu zevkten mahrum etmeyin.” dedi. Daha sonra ben eve gittim, baktım Fatma Hatun türbeyi 

temizliyor. O, fakirin evine geldi ve ona: “Fatma Hatun yalnız ve dul, hayat nasıl gidiyor? Eğer rızan olursa seni 

Derviş Hasan isminde salih bir adama vereyim.” dedim. Tebessüm etti, güldü ve: “Çok şakacısın.” dedi.” Hasan 

Rızâî olayı be şekilde aktardıktan sonra Derviş Hasan şeyhin kabrinde mum yakma bahanesiyle kadınla 

tanıştığını ve nikâhlarını kıydıklarını anlatmıştır. 
34 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 165a. 

35 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 165a. 
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Efendidir. Zaten onun yaşadığı dönemde de Lefke36 kasabasının halifesiydi. Sonra Bursa’ya 

taşınmıştı. Ben Aksaray’da kadı iken Aksaray’a sılayı rahimde bulunmak için gelmişti. Kırk 

seneden daha fazla kendine ait bir vesikayı aramıştı. Biz aradığını bulmak ve isteğini yerine 

getirmek için bütün eski sicillere ve belgelere baktık fakat olmadı. O aramayı bıraktı biz de 

bıraktık. Bir zaman sonra biz Şeyhi merhum babamın evine çağırmıştık. Davetimize icabet etti. 

Ben o günlerde kastım olmaksızın bir sicile bakmıştım ve Şeyh’in aradığı hüccet çıkmıştı. Ona 

ait olduğunu görüp tespit edince sicilden çıkarıp getirmiştik o da bize hayır dua etti. Rivayete 

göre kendisi kutbü’l-ârifin Üsküdarlı Mahmut efendiye kırk yıl hizmet ettiği için demişler ki: 

“Efendimiz, hizmetinizde olan Aksaraylı Abdurrahim Dede uzun zamandır size hizmet eder. 

Onun emsalleri halifelik makamı ile müşerref oldular. Onun durumu nedir? Şeyh Efendi ‘siz 

hiç bahçıvanın yenilebilecek bir karpuzu bahçede bıraktığını gördünüz mü?’ demiş; onlar da 

susmuş kalmışlar. Zaten bir zaman sonra da İstanbul yolundaki İznik yakınlarında bulunan 

Lefke kasabasına onu gönderdi. Efendi vefat ettikten sonra da onu Bursa yöresine verdiler. 

Allah bilir ya kendisi hal ehli ve keramet sahibi bir insandı. Sılayı rahim için Aksaray’a 

geldiğinde Nurullah efendinin evleri diye meşhur olan büyük sıralı evleri akrabalarına 

imkânlarına göre paylaştırmıştı. Daha sonra da Bursa yöresine tekrar gitti. Onun yerine Serrac 

Abdulfettah ve Kölezade diye meşhur İsmail Dede’nin oğlu Recep Dede niyabet etti. Bu ikisi 

de onun kutlu hizmetinde bulundular. Bir süre sonra ikisi de Aksaray’a geldi. Daha sonra da 

tekrar döndüler. Fakat saadet ve hilafet rüzgârları Recep Dede’den yana esmeye devam etti. 

Duyduk ki Şeyh onu Aksaray’a halife olarak göndermiş.”37 

-Şeyh Recep Efendi: “Sahra nahiyesinde oturan şeyh Hasan Efendi’nin oğludur ve 

Aksaray’ın salih ve cömert şeyhlerinden biridir. Allah onu mecaz yolundan hakikat yoluna 

iletti. Önceleri yöneticilerden biriydi. Kendi isteğiyle bıraktı ve babasının yoluna girdi. 

Allah’ım onlar gibi bize de ebedi saadeti kolaylaştır.”38 

Hasan Rızâî bu başlık altında ele alınabilecek bazı şeyh ve dervişlerden de bilgiler 

vermektedir. Bunlardan Şeyh Mustafa, Nebi Dede, Şeyh Cami, Kara Sefer Efendi, Derviş Abdi 

Dede, Ali Boş Dede, Çaylak Ali Dede, Derviş Hamza el-Mevlevî, Abdurrezzak Dede, 

Abdulkadir Dede, Abdullah Dede, Şeyh İbrahim Çelebi, Şeyh Ahmet Çelebi, Abdulfetteh 

Efendi, Budakzade Muhammed Edendi, Şair Şaban Efendi, Derviş Ramazan el-Mevlevî’yi 

                                                 
36 Bilecik ilinin ilçesidir. 

37 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 171a ve 171b. 

38 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 172a. 
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özellikle başlık açmış; Derviş Abdi, Derviş İbrahim, Derviş Kalemi, Kâtip Derviş Veli, Derviş 

Ahmed, Külhani Ali Dede ve Şaban Dede gibi tarikat mensuplarından sonra elliye yakın 

Aksaraylı âlim, kadı, abdal, öğretmen ve şehit hakkında da bilgiler vermiştir.  

Hasan Rızâî’nin eserinin kalan kısmı etüt edildiğinde onun Külhani Ali Dede’nin 

kerameti olarak Derviş Hamza’nın gençlik yıllarımda Rumeli emirlerinden birisine hizmet 

ederken içtiği şarabı bilmesini; Derviş Hamza’nın kerameti olarak da Kâbe yollarında ölen 

eşeğinin dirilmesi ve Medine’de kaybolan eşeğinin Allah’ın izniyle geri getirilmesini aktardığı 

görülecektir. Bu tür kerametleri aktarmasının yanı sıra Kara Sefer Efendi ile ilgili olarak 

“salihlerdendi ve feraizi iyi bilirdi, Müftü bazı meseleleri rahmetliye sorardı” demesi veya 

Mevlevi Derviş Osman’ın at yetiştiriciliğinde meşhur olduğunu belirterek  “Mesneviyi, Bostan 

ve Gülistanı iyi bilirdi.” şeklinde vurgu yapması ilmi birikime verdiği değeri göstermektedir.39 

Hasan Rızâî, Külhani Ali Dede’den söz açılmışken onun keşifleri bağlamında Abaza 

Ahmed’in ortaya çıktığı günlerdeki bazı tarihi olaylara değinmiş, Kayseri ve Yende Kalelerinin 

kuşatması ile Aksaray ve Selime Kalelerinin savunması konusunda verilen mücadeleye temas 

etmiştir. “Aksaray’ın evliyalar yatağı ve sülehâ vatanı”40 olduğu için korunduğu bizzat saldırı 

düzenleyenlerin dilinden ifade edilmiştir.  

AKSARAY’IN ABDALLARI 

-Külhani Ali Dede: Hasan Rızâî Aksaray’ın abdalları41 bahsinde en fazla Külhani Ali 

Dede’ye yer vermiştir. Onunla ilgili olarak şöyle bir tarihi olay nakleder: 

“Hz. Şeyh Hâmid Efendi’yi zikrederken ifade ettiğimiz sûfî berber İsmail Dede âlem-i 

misalde42 bir olay görür. Külhânî diye meşhur Ali Dede ona “İsmail şu çiviyi al ve musallâya 

git. Yanlarında ağır topları da bulunan düşman askerlerinin yanına var ve bu çiviyi topun 

                                                 
39 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 172-174. 

40 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 167b. 

41 Dünya ilgilerinden kurtularak kendisini Allah yoluna adayan ve ricâlü’l-gayb diye adlandırılan evliya zümresi 

içinde yer alan sûfî veya erenler hakkında kullanılır. Ayrıca tasavvuf terminolojisinde abdalla birlikte, aynı 

mânada olmak üzere budelâ kelimesi de kullanılmıştır. Süleyman Uludağ, “Abdal”, DİA, I/59.  

42 Beş tane olduğu ifade edilen âlemlerin gaybi olanlarından biridir. Hazarâtı Hams olarak isimlendirilmiştir. 

Mutasavvıflar bu dört hazreti dört denize benzetmişlerdir. Birinci denizin (gayb-ı mutlak) dalgalanmasından 

ceberût âlemi (gayb-ı izâfî), onun dalgalanmasından melekût âlemi (hazret-i misâl), bu âlemin dalgalanmasından 

da mülk âlemi (şehâdet-i mutlak) meydana gelmiştir. Şehâdet âlemine yakın olana âlem-i misâl denir. Süleyman 

Uludağ, “Hazarât-ı Hams”, DİA, XVII, 116; Süleyman Uludağ, “Ruh”, DİA, XXXV, 193. 
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deliğine çak.” der. İsmail Dede şöyle devam eder: “Onu gördüğümde başının üzerinde çevirdiği 

kınından çıkarılmış bir kılıç vardı ve bana ‘acele et, acele et’ dedi. Koştum ve Sünnet Çayırı 

adı verilen musallaya vardım. Bir de baktım ki askerler Aksaray halkı ile savaşmak üzere topları 

hazırlamışlar. Çiviyi topun deliğine çaktım ve döndüm. ‘Subhanallah! Bu neyin alameti’ dedim. 

Kalktım ve namaz kılıp çarşıya çıktım. Duydum ki insanlar düşmanların Yende Kalesi’ne geri 

döndüklerinden bahsediyorlar. Kahvenin oraya gittim. Ali Dede’nin bana seslendiğini gördüm, 

karşılık verdim. Bana “nasıl oldu? Sağlam bir şekilde çiviyi topun deliğine çaktın mı?” dedi. 

Ben de ‘evet’ dedim. “O kılıcın başımın üzerinde döndüğünü de gördün mü?” dedi. Ben de 

‘evet’ dedim. Bunun üzerine bana ‘git ve bunu kimseye ifşa etme’ dedi. Ben de merhumun 

vefatına dek hiç kimseye bundan söz etmedim.”43 

-Ali Dede: “Aksaray’ın abdallardan biri de Köpek Ali diye meşhur olan Ali Dede’dir. 

Demir kapı mektebinde otururdu. Bir gün duyduk ki kıbleye dönmüş, ellerini göğsüne 

bağlamış, diğer azaları da edep üzere olduğu halde yalnız başına gözlerini kapatarak vefat 

etmiş.”44 

-Hasan Dede: “Kafasına mavi sarık sarar bütün organlarıyla namazda secdeye 

kapanırdı. Camilerde ve çarşılarda ‘Ey Müslümanlar sâlih amel işleyin! Kıyamet yakın’ diye 

bağırırdı. Cuma günleri insanlardan önce caminin kapısına çıkar, kafasını örterek caminin 

eşiğine koyardı. ‘Ayaklarını kafama basacak olan var mı? Karnımı ezecek olan var mı?’ diye 

bağırırdı. İnsanlardan kimi basar, kimi de basmadan geçerdi.”45 

Abdallar konusunu işlerken Hasan Rızâî’nin eserin daha önceki bölümlerinde görülen 

latife kabilinden anlatılarının yanında bazı lakapları çok net bir şekilde sunmasından veya Ali 

Dede’nin Abdulfettah adında birine âşık olup,46 aşkından neler yaptığını ifade etmesinden 

konusunda şeffaf bir tavır takındığı görülmektedir. 

Hasan Rızâî’nin bahsettiği abdallar bunlarla sınırlı değildir. Ancak biz çalışmanın 

kapsamı gereği bu kadarla iktifa ederek Aksaray’ın salihlerine geçiyoruz. 

AKSARAY’IN SALİHLERİ 

-Abdurrezzak Dede: “Yaşlı bir insan olan Abdurrezzak Dede Aksaray’ın Salih 

insanlarından biridir. Ölüleri yıkar ve defnederdi. Kendisi bana yaşadığı şöyle bir olayı nakletti: 

                                                 
43 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 167b. 

44 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 168a. 

45 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 168b. 

46 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 168b. 
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“Her tarafın eşkıya kaynadığı bir gün Çekne bahçesinde bir adamın cenazesini yıkamıştım. 

Cenazeyi yıkarken ‘Bırak! Bırak! Bu leşi niye yıkıyorsun ki?’ diyen korkunç bir ses işittim. 

Ürperdim, dehşete kapıldım. Yine bir gün kabir kazarken yanındaki diğer bir kabirden bir çukur 

açıldı. Şöyle bir baktım, bir de ne göreyim: ‘Beyaz sakallı bir adam kefeni açmış, ellerini 

çıkarmış ve gözlerine koymuştu.’ Sanki o gün ölmüş gibiydi. Benzerini asla görmedim.”47 

-Şeyh İbrahim Çelebi: “Şeyh Kabak’ın oğlu Şeyh İbrahim Çelebi de Aksaray’ın salih 

insanlarından biriydi. O saç uzatma gibi bazı konularda babasından farklı bir tarz benimsedi. 

Büyükler kendisine itimat ederler ve ona hediyeler verirlerdi. Duası da kabul olan biriydi. Pek 

çok insan güzel anlayışlarının yanı sıra onun yüce himmetiyle vezirlik vb. yüksek mertebelere 

nail olmuşlardır. Yine insanlar onun kimya bilgisi olduğunu söylerlerdi. Zira başlangıçta fakirdi 

ancak zengin biri olarak irtihal etti. İnsanların arasına pek karışmaz, cemaatle namazını kılar ve 

evine dönerdi. En güzel kürk elbiseleri giyerdi.”48 

-Abdulfettah Efendi: Bağlıca’da ilmiyle amel eden âlimlerden biridir. Karabekir 

kasabasında bir camide hatipti. İşi bıraktı ve uzleti tercih etti. Devlet makamını kabul etmedi. 

Yurt dışında çeşitli ilimler tahsil etti ve sonra söz konusu köyüne tekrar döndü. Öğrencilerine 

astronomi, hikmet, mantık ve diğer ilimlerden dersler verdi. Pek çok öğrenci yetiştirdi fakat 

hiçbiri de onun makamına geçemedi. Zira ilim ancak Allah katındadır.49 

Hasan Rızâî burada ismi yazılanların dışında Abdulkadir Dede: Abdullah Dede, Ali 

Dede, Şeyh İbrahim Çelebi, Şeyh Ahmet Çelebi, Ahmet Dede, Şeyh Şaban, Muhammed Efendi, 

Ramazan Halife, Recep Dede, Şeyh Recep Efendi vb. salih insanlardan da bahsetmiştir. 

Bunlardan bazılarının özellikle kerametlerini anlatması, Abdullah Dede’de olduğu gibi 

bazılarının kendisine yaşayacağı olaylar konusunda rüyasında rehberlik etmesi, bazıların ise ne 

kadar farklı ilimlerde birikim sahibi olduğunu belirterek salihler hakkında müspet bir algı 

oluşturması esere güzellik katarken, Aksaray’a ait Coğlaki, Debbağlar vb. mahallelere temas 

etmesi de dünden bugüne Aksaray’ın coğrafyasına ışık tutmaktadır. 

 

AKSARAY’IN ÂLİM ve KADILARI 

-Muharrem Efendi: “Aksaray’ın âlimlerinden biridir. Kendisi fazilet sahibi bir kadı ve 

âlimdi. Fakat Allah ona zenginlik bahşetmedi, fakir olarak öldü. Ben ondan şöyle bir hikâye 

                                                 
47 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 169a. 

48 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 170b. 

49 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 171b. 
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işitmiştim: “Bizzat tecrübe ettim ki Allah dünyada kanaatkâr olanın bir dirhemine bin dirhem 

verir. Zira bir gün İstanbul’da çarşıya çıkmış ve Hafız’ın kahvesine gitmek istemiştim. Bir de 

baktım ki cebimde sadece bir dirhem var. Şayet onu kahveye verirsen hayır yapmak için bir 

dirhem bile kalmayacak. Bu düşüncelerle çarşıya giderken dilenci bir kadınla karşılaştım. 

“Dilenciyi azarlama”50 âyeti gereğince bir dirhemi ona verdim ve kahveye girmeden sevdiğim 

dostların evine doğru yol aldım. Eve girdim, oturdum, baktım ki para sayıyorlar. İstedikleri 

rakama ulaşınca saymayı bıraktılar ve dirhemlerin mendilini sarıp “Efendi bunu al ve kahve iç” 

dediler. Sonra çıktım ve saydım baktım ki tam bin dirhem. Allah’a çok şükür ettim. Birime bin 

vermişti.”51  

-Abdülbaki Efendi: Ali Efendi’nin kardeşidir. Ona peş peşe otuz altı ay mülazımlık52 

etti, bu göreve ve İstanbul’un meşakkatine sabırla katlandı. Sonra Ağabeyi kendisine bir mektup 

yazarak iltifatta bulundu. O da Eyüp eli kazası ile birlikte Aksaray Kadılığını almaya mecbur 

kaldı. Kendisi salih ve âlim biriydi. Onun kendi hattıyla Aksaray bölgesindeki eski evliyaların 

isimlerini yazdığı bir Bibliyografyası vardır.53  

-Şaban Efendi: Aksaray’ın âlimlerinden biri de Mimzade diye meşhur olan Şaban 

Efendi’dir. Zahiri ilmi ve birikimi çok güçlü, eli kalem tutan mürekkep yalamış bir insandı. 

Onun da Alevilik literatürüne dair bir eseri vardır. Aynı zamanda kadı olan Şaban Efendi çoğu 

zaman öğretmeni olduğu Hoca Hüsrev Paşa diye meşhur olan Konya Bölgesi’ndeki Mustafa 

Efendi’yi yerine bırakır ve kendisi giderdi. Ona karşı ayrı bir ilgisi vardı ki bazı ihtiyaç ve 

sıkıntılardan Mustafa Efendi vesilesiyle kurtuldu. Aksaray’da başka öğrencilere de ders verirdi. 

Ben de kendisinden bazı ilimler okudum ve talik hattını ona yazdım.”54 

Hasan Rızâî’nin bu bölümde ele aldığı kadılarla ilgili anlatılardan o zamanlar da 

kadılığın müftülük vb. makamlara oranla maaşı bol ve itibarlı bir makam olduğu 

anlaşılmaktadır. Seyit Ali Efendi’den bahsederken iyilik ve cömertlikte Hatim et-Tâî55 ye 

benzetmesi ve onun at biniciliği konusundaki bilgisinin diğer ilimlerdeki bilgisinden daha iyi 

                                                 
50 ed-Duha, 93/9. 

51 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 172b. 

52 Merese tahsilini bitirip icazet alanlar için kullanılan bir tabirdir. Bkz. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, 612. 

53 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 173a. 

54 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 173b. 

55 Ebû Seffâne (Ebû Adî) Hâtim b. Abdillâh b. Sa‘d et-Tâî el-Kahtânî (ö. 578) Câhiliye döneminin cömertliğiyle 

ünlü şairi ve Tay kabilesinin reisidir. Süleyman Tülücü, Hâtim et-Tâî, DİA, XVI/472. 
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olduğunu ifade etmesi ilim erbabı hakkında toplumda bazı önyargılardan uzak bir üslup 

benimsediğini göstermektedir. Bazı âlim ve kadılarla ilgili açıkça rüşvet aldıklarını ifade etmesi 

örneğin Korukoğlu Ali Efendi ile ilgili olarak “misafirperverliği sayesinde müftü de oldu” veya 

rüşvet sebebiyle makamının alınmasından korktuğu için bir sene bile görevine devam etmeden 

İstanbul’dan döndü” gibi ifadeler kullanması kendi meslektaşlarını anlatırken bile şeffaf 

davrandığını göstermektedir. Berber olan Koklamaz oğlu Şaban’a “helal lokmasından dolayı 

ona gıptayla baktığını” ifade etmesi ise aslında yaptığı mesleğin bu hassas noktasına dikkat 

çekmektedir. Süleyman Çelebi’nin kadı niyabetliği zamanında içki içip, aklının gittiğini, bir 

köşede düşekaldığını ve bir köpeğin gelip ağzını burnunu yalayarak ancak uyanabildiğini ve 

onun bu şekilde davranarak mahcup olduğunu anlatması ise bu şeffaflık konusunda hiçbir 

toleransının olmadığını delil olarak gösterilebilir. Yine Kadı Hayrettin Efendi’nin Gül Ahmed 

ismindeki arkadaşına “her gün müftüye gitmesine tarizde bulunarak “Ahmed Efendi! Her gün 

Müftü’ye uğradığını ve onu sevdiğini biliyoruz. Allah için söyle, beni mi çok seviyorsun 

Müftü’yü mü?” demesini Ahmed Efendi’nin de “Bana niye yemin ettiriyorsun, şimdi doğruyu 

söylemek vacip oldu.” diyerek “Müfü Efendi’yi senden daha çok seviyoruz, çünkü o kahveleri 

ikişer ikişer ikram ediyor, sen ise tek ikram ediyorsun.” şeklinde cevap vermesini anlatması 

Hasan Rızâî’nin böyle bir eserde nükteden uzak kalmadığını göstermektedir. Hayrettin 

Efendi’nin “Doğru söylüyorsun ama müftü kahveyi fetva ücretiyle alıyor, biz ise kendi 

paramızla alıyoruz.” dediğini rivayet ettikten sonra “Bu müftü âlim ve cömert bir kimseydi. 

Kendisini her ziyaret edeni doyurur, ona iltifat ederdi. Onun bu halini gören herkes, ‘Bunu 

sadece bana yapıyor başkasına değil’ derdi”56 şeklindeki istidraki de Hasan Rızâî’nin 

meselelere nesnel yaklaşımını ortaya kayması açısından önemlidir. 

Bu noktada şunu da ifade etmek gerekir ki Hasan Rızâî’nin Abdülbaki Efendi ve Mim 

zade Şaban Efendi’ye dair eserlerden bahsetmesi bu alanda yapılacak çalışmalara da ışık 

tutmaktadır. 

AKSARAY’IN ŞEHİTLERİ 

-Mevlevi Derviş Ramazan: Aksaray’ın şehitlerinden biridir. İlk zamanlarda düzenbazdı. 

Müslümanlara ve büyüklerine her türlü hileyi yapardı. O, Küçük Ahmet Paşa, Murtaza Paşa ve 

diğerleri gibi vezirlerin kendisine güvendiği biriydi. Halep yolundaki Payas kasabasında şehit 

oldu.57  

                                                 
56 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 165b. 

57 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 176a. 
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-Memluk Hasan Çelebi ve Asker Haydar Bey: Onları eşkıyalardan olan Sarı Cafer 

öldürdü. Aksaray kalesini aldılar ve hepsini öldürdüler. Mallarımızı da gasp ettiler. Haydar 

Bey’i bir ziyafette sofra başında öldürmüşlerdi. Ayrıntısına girmeye gerek yok.58  

-Şehit Şan Muhammet Ağa: Sultanın emriyle Tutucu Hasan Paşa onu Aksaray’da 

öldürdü. Zira isyan sırasında mülazimdendi. Parlak yüzlü, ikram sahibi, eli kalem tutan, 

Aksaray’da seyri sülük sahibi, evliyaları ve salihleri seven, onlara hürmet eden ve onların da 

kendisini sevdiği bir kişiydi. Allah rahmet etsin.59  

 

SONUÇ 

Hasan Rızâî Aksarayî Nüzhetü’l-Ebrar el-Muttali’ li Esrari’l-Ğaffar adlı eserini hicri 19 

Recep 1056 tarihinde Denizli’de kadıyken kaleme almıştır. Eser yaşadığı dönemdeki 

Aksaray’ın önemli şahsiyetlerine dair bilgiler vermektedir. 

Hasan Rızâî, eserinde Aksaray’ın o günkü demografik, kültürel ve sosyal yapısına dair 

bilgiler vermekte, Aksaray ve Selime Kalelerinin savunması konusunda verilen mücadeleye 

temas ederek ve taun günlerine atıfta bulunarak satır aralarında Aksaray’ın tarihine de 

değinmektedir. İsyanlarda şehit olan Aksaraylılardan da uzun uzun bahsetmiştir. 

Hasan Rızâî Aksaray ile ilgili olarak “evliyalar yatağı ve sülehâ vatanı” tabirlerini 

kullanmış,  Aksaray’ı “kubbetü’l-islam” nitelemesi ile Mekke, Medine, Kudus ve Bağdat 

şehirleriyle birlikte zikretmiştir. 

Hasan Rızâî eserinde manevî şahsiyetlerden bahsederken öncelikle Şeyh Molla Ali 

Efendi ve müritleri, Şeyh Hamza Efendi ve müritleri, Şeyh Hâmid Efendi ve müritlerinden 

bahsetmiş, daha sonra diğer tarikat şeyhlerine ve müritlerine geçmiştir. Şeyh Hâmid Efendi’nin 

Somuncu baba diye meşhur olan “Aksaray beldesinde medfun kutbü’l-ektab Şeyh Hamîdüddin 

Kayserî” torunlarından olduğunu ifade etmesi de bu konu üzerinde yapılan tartışmalar açısından 

önemlidir. 

Hasan Rızâî bu mümtaz şahsiyetlerden sonra Aksaray’ın abdallarını, salihlerini, âlim ve 

kadılarını, şehitlerini sanki hiç birini atlamak istemezcesine tek tek saymıştır. 

Hasan Rızâî eserin bazı yerlerinde söz ettiği konu ile ilgili düşüncelerini de şiir olarak 

dile getirmiştir.  

Ey darda kalana sıkıntısında yardım eden! 

                                                 
58 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 176b. 

59 Rızâî, Nüzhetü’l-Ebrâr, 177a. 
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Yolculukta çalınan malı bile sahibine geri veren! 

Nasıl şefaat etmezsin güvencen altında olup darda kalanlara? 

Kıyamet günü sürüklenirken Sekar’a.60 

Bununla ilgili olarak rüşvet alan bazı kadılardan söz ederken söylediği şiir de örnek 

olarak gösterilebilir: 

Allah’ım bol bol ver işine devam edene.  

Zelil et (rüşvet alanı) dünyada ve ahirette. 

Zira açık etti gizlenmesi isteneni.  

Hakkında delil olanı üzerine olsun Allah’ın laneti. 

Hasan Rızâî kendisinin çok borcu olan biri olduğunu ifade ettikten sonra da şöyle bir 

şiir kaleme almıştır. 

Günahım çok ben bir fakir, 

Rabbim basîr sözüm habîr. 

Beni kurtar, icabet et duama,  

Senden gayrı bir yardımcı yoktur bana.  

Ver bana ya Rab! Sensin Ğani. 

Mahrum et düşmanımı bu kolay sana. 

Yok benim malım malumdur sana, 

İsteğim budur zira kolay sana. 

İşte senin kulun, isteyenlerden biri, 

Sensin onun Ğafûru sensin Kadîri. 

                                                 
60 Burada el-Müddessir Suresinin 27. ayetine bir telmih vardır: “Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride 

bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. el-Müddessir, 74/27-30. 
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ÖZET 

 Yakın dönem Osmanlı memurlarının biyografisi için en önemli kaynak malzemesi olan 

Sicill-i Ahvâl Defterleri verilerine göre yapılmış olan bu çalışmada, tespit edilen 18 Aksaray 

doğumlu memur ele alınmıştır. Bu memurlarının baba adı, babasının mesleği ve sülale adı, 

bunun yanında memurların hangi okullarda okudukları, bu okullardan mezun olup 

olamadıkları, bildikleri diller ve ne derece bu dilleri bildikleri, göreve başlama yaşları, işe 

başlama biçimleri, aldıkları maaşları, hangi meslekte ve hangi idarî birimlerde görev yaptıkları, 

memuriyetleri sürecinde ceza alıp almadıkları, kendilerine verilen madalyalar, rütbeler, 

nişanlara dair detaylı bilgiler verilerek Aksaray doğumlu memurlar tanıtılmaya çalışılacaktır.     

 Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Aksaray,Sicill-i Ahvâl Defterleri, Memurlar. 

 

AKSARAY BORN OFFICIALS IN OTTOMAN MANAGEMENT AND 

ENLIGHTENMENT ACCORDING TO SİCLL-İ AHVÂL LOGS 

 

 

ABSTRACT 

18 Aksaray born officials are mentioned in this study based on the data in Sicill-i Ahvâl 

Logs which is the most valuable resource for recent term Ottoman Officials’ biographies. 

Aksaray born officials will be introduce by giving detailed information such as; Father name, 

father occupation and family name, along with which school they have attended to, if they are 

graduated or not, languages they speak and to which degree they know these languages, age 

they started to duty,  the way they started to duty, their salary, in which occupation and 

administrative department they worked at, if they got any penalty during the time of service and 

which medals, badge were presented. 

 

Keywords: Ottoman Empire, Aksaray, Sicill-i Ahvâl Logs, Officials. 
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GİRİŞ 

 19. yüzyılda ülke içinde ve ülke dışında pek çok sıkıntılara maruz kalan Osmanlı 

Devleti, bu sıkıntıları atlatabilmek için belirtilen yüzyılda Mısır sorunu ve Osmanlı ülkesindeki 

azınlıkları bahane ederek her daim dolaylı ve doğrudan kendi iç siyasetine müdahil olan 

Avrupalı devletlerden yardım istemek mecburiyetinde kalmıştır. Bu süreçte devlet, bir yandan 

kendi varlığını sürdürebilmesi için kapsamı geniş ve köklü reform hareketlerine girişmekte, 

diğer yandan Avrupalı devletlerin Hristiyan halka eşitlik ve güvence tanınması gibi bitmek 

tükenmek bilmeyen istekleri, 1839 yılında başlayıp 1876 yılında sona eren aynı zamanda da 

Tanzimat dönemi olarak tabir edilecek Tanzimat’ın ilanı ile sonuçlanmıştır. Bu dönemin diğer 

dönemlerden ayıran en temel özelliği ise devletin mutlak monarşinin yetkileriyle değil belli 

hukuk kuralları ve yasalar çerçevesinde idare edilmesi prensibinin kabul edilmesidir. Bu yeni 

dönemle beraber Osmanlı Devleti’nde merkezi devletin temel özelliği olan bürokrasi oluşmaya 

başlamıştır. Keyfilikten ve bireysellikten uzaklaşılarak memurların hak, görev, yetki ve 

sorumlulukları tanımlanmıştır. Böylece bir devlet memuriyeti anlayışı geliştirilmeye 

çalışılmıştır1. 

 Osmanlı Devleti’nde memuriyetin bir meslek haline gelmesi II. Mahmut dönemiyle 

başlayan ve Tanzimat döneminde yoğun olarak sürdürülen modernleşme hareketleri neticesinde 

olmuştur. Bu süreçte yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulurken çağa ayak uyduramayan 

birimlerde de ivedilikle ıslah çalışmaları başlatılmıştır. Devlet hızlı bir yapılanma içerisine 

girerken buna bağlı olarak memur ve büro sayısı gittikçe çoğalmıştır. Örneğin Sultan II. 

Abdülhamit döneminde memur sayısı yaklaşık olarak 51.698’e ulaşmıştır. Bürokrasideki bu 

büyüme istihdam edilen personelin takibini gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bütün bunları 

takip edebilmek için 5 Şubat 1879 tarihinde Sicill-i Ahvâl Komisyonu kurulmuştur. Bunun 

akabinde de bu komisyon tarafından teşkilatlarda görevli memurların, vazifeleri arasında hal 

tercümelerine konu olan, özel veya memuriyeti esnasındaki halleri, ahlak ve gidişat gibi 

durumların kaydedileceği Sicill-i Umumî Defterleri oluşturulmuştur2. 

 Memurların hal tercümelerinin kayıt altına alındığı bu defterlerde memurların 

milliyetleri, baba adı, babasının mesleği, sülale adı, eğitim bilgileri, bildikleri diller,  göreve 

başlama yaşları, göreve başlama biçimleri, aldıkları maaşlar, görev yaptıkları kurum ve 

                                                 
1 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul 2010, s. 60-64.  
2 Nurgül Bozkurt, “Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Simavlı Memurlar”, Akademik Bakış Dergisi, 2011, s. 2-3. 
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kuruluşlar, memuriyetleri sürecinde ceza alıp almadıkları, kendilerine verilen madalyalar ve 

rütbelerle ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.   

 Osmanlı memurlarının biyografilerinin yer aldığı Sicill-i Ahvâl Defterleri yakın dönem 

çalışmalarının da en önemli kaynak malzemesini teşkil etmektedir. Bu defterler Başbakanlık 

Osmanlı Arşivinde bulunur ve Dâhiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Defterleri (BOA. DH. SAİD.d.) 

kataloglarında yer alır. 92.137 kayıt dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 

Araştırmacılar bu kayıtlara dayanarak adından söz ettirecek pek çok önemli eserler meydana 

getirmiştir3.  

1. Memurların Toplum İçindeki Konumu 

 Aksaray doğumlu toplam 18 memur bulunmaktadır. Bu memurlar H. 1262/1846-47 ile 

H. 1304/M. 1886-87 yılları arasında doğmuşlardır. Memurların mensubu oldukları inanç 

sistemi açısından değerlendirdiğimizde 1 memurun Ermeni kökenli (Hristiyan dininin Ortodoks 

mezhebinden) diğer geri kalan 17 memurun ise İslam dinine mensup Osmanlı vatandaşları 

oldukları görülmektedir. 

 Memurların baba isimleri ise 10’u efendi, 8’i ağa yakıştırmasıyla adlandırıldığı 

görülmektedir. Efendi ile adlandırılanların 6 tanesinin mesleği belirtilmişken 4’ü 

belirtilmemiştir. Ağa ile adlandırılanların da 4 tanesinin mesleği mevcutken 3’ünün meslekleri 

belli değildir. Toplamda belirtilen meslekler arasında 4 tüccar, 1 kâtip, 1 ırgat, 1 işçi, 1 müftü 

ve 1 de asker bulunmaktadır.  

 İncelenen 18 memurdan 15’i çift, 3’ü tek isim kullanmıştır. 5 isimle Mehmet en çok 

tercih edilen isim olmuştur. Memurların baba isimleri değerlendirildiğinde ise 11’i tek 7’si çift 

isimlidir. Baba isimlerinden en çok tercih edilen isim Mehmet’tir. Kullanılan isimlerin sosyal, 

dinî ve etnik açıdan incelendiğinde de isimlerin dinî özellik taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Çalışmamıza konu yapılan memurların isimlerinden biri hariç (Şahmiran) günümüzde 

kullanılan isimlerin benzeri olduğu görülmektedir. Farklı olan memurun bu farklılığı 

milliyetinin farklı oluşundan kaynaklanmıştır.  

 Bunlardan başka memur babaları hacı, hoca ve hafız gibi dinî statülerini ön plana 

çıkaran sıfatlarla da hitap edilmişleridir. Hacı Ali Efendi, Hacı İbrahim Efendi, Hacı Mehmet 

Ağa gibi. Zikr edilen memurların babalarının isimlerinden bahsedilirken vefat edip 

etmediklerine dair bilgiler de verilmektedir. Müteveffa (Merhum) Şahmiran Efendi, Abdulkadir 

                                                 
3 Ayten Ardel, “Sicill-i Ahvâl Defterlerindeki 19. Osmanlı Bürokrasisinde Üsküdar Doğumlu Osmanlı Bürokratları”, 

İstanbul Belediyesi Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul 2005, s. 513-14. 
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Ağa, Ali Rıza Efendi ve Osman Hicâbi Efendi bu isimlerden bazılarıdır. Sicillerde kaydedilen 

bilgilerden biri de memurların mensup oldukları sülale adlarıdır. Nefizâde, Kırcaalioğlu, 

Karaosmanoğlu, Himmetağazâde, Arapalizâde, Tarakçiyan, Himmetefendizâde, Karacaoğlu ve 

Yörükzâde kullanılan sülale lakaplarındandır. Bkz. Tablo-1.  

Tablo-1: Aksaray Doğumlu Memurların Toplum İçindeki Konumu. 

No Doğum Tarihi Adı Baba Adı Baba Mesleği Lakapları 

1 H.1262/M.1846 Mehmet Fehmi Efendi İshak Ağa Irgat Nefizâde 

2 H.1264/M.1847 İbrahim Ziya Efendi Hasan Hüsnü Ağa ------ Kırcaalioğlu 

3 H.1267/M.1850 Mehmet Sait Efendi Abdulkadir Ağa ------ ------ 

4 H.1269/M.1852 Alaeddin Efendi Hüseyin Efendi Tüccar ------ 

5 H.1275/M.1858 Hüseyin Efendi Mehmet Efendi ------ Karaosmanoğlu 

6 H.1276/M.1860 Ahmet Tahir Efendi Hüseyin Celal Efendi Kâtip ------ 

7 H.1277/M.1861 Himmet Rıfat Efendi Mehmet Ağa ------ Himmetağazâde 

8 H.1278/M.1862 Bekir Sıddık Efendi Mehmet Efendi ------ Arapalizâde 

9 H.1283/M.1866 Şahmiran Efendi Artin Ağa Tüccar Tarakçiyan 

10 H.1284/M.1867 Mustafa Şükrü Efendi Mehmet Ağa ------ Himmetefendizâde 

11 H.1289/M.1872 Mustafa Hilmi Efendi Hasan Ağa Çiftçi Karacaoğlu 

12 H.1289/M.1872 Ali Rıza Efendi Mehmet Nesârî Efendi Tüccar ------ 

13 H.1290/M.1873 Mehmet Ziyaeddin Bey Veysel Karanî Efendi Tüccar ------ 

14 H.1291/M.1874 Mustafa Sadık Efendi İbrahim Hilmi Efendi Müftü Yörükzâde 

15 H.1292/M.1875 Mehmet Ali Efendi İbrahim Efendi ------ ------ 

16 H.1294/M.1877 Ali Rıza Efendi Osman Hicâbi Efendi İşçi ------ 

17 H.1300/M.1882 Mehmet Lütfi Efendi Ali Efendi ------ ------ 

18 H.1304/M.1886 Ali Rıza Efendi Hüseyin Hüsnü Ağa Asker ------ 

 

2. Memurların, Meslek, Maaş, Madalya ve Eğitim Durumları 

 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’la beraber ıslah çalışmalarının yapıldığı kurumlardan 

biri de eğitimdir. 1845 yılında yapılan düzenlemeler ile sıbyan (ilkokul) mektebi, rüştiyeler 

(ortaokul) ve darülfünun (üniversite) olmak üzere eğitim sistemi üç ana temel üzerinde 

şekillendirilmeye çalışılmıştır. Yine 1869 yılında çıkartılan Maarif-i Umumiye Nizâmnâmesi 

ile de ibtidâî (İlkokul), idâdî (ortaokul) ve sultânî (lise) mekteplerinin yanında kız ve erkek 

öğretmen okulları dâhil olmak üzere yüksekokullar ve üniversiteler şeklinde eğitim alanlarında 

ciddi yapısal değişikliklere girişilmiştir4. 

 Çalışmamıza konu yapılan Aksaray doğumlu Osmanlı devlet memurlarının eğitim 

durumları incelendiğinde toplamdaki 18 memurdan 14’ü sıbyan, 4’ü ibtidâî, 6’sı medrese 1’i 

de Rum Sıbyan Mektebi’nde eğitim görmüştür. Temel eğitim kurumları olarak adlandırılan 

sıbyan ve İbtidâî mekteplerinden sonra orta eğitim kurumları olarak adlandırılan rüştiyelere 

devam eden memurların sayısı ise 10’dur. Lise eğitiminin karşılığına denk gelen idâdîlere 

devam eden kişi sayısı 2’dir.  

 Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim dilinin yanında en az bir 

yabancı dil bilmek memurların avantajınaydı. Bir yabancı dil bilmek memurun kısa zamanda 

yükselebilmesini olanaklı kılmaktaydı. Arapça ve Farsça dönemin bürokrasi dilleriydi. 

                                                 
4BayramKodaman, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 8-56. Ayrıca 

Bkz. Salih Özkan, Türk Eğitim Tarihi, Nobel Yayınları, Ankara 2010, s. 82-99.  
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Fransızca ise en çok tercih edilen dildi. Aksaray doğumlu memurların sicil kayıtları 

incelendiğinde lisan bilgilerine dair bilgiler verildiği de görülmüştür. Bahsi geçen 18 memurdan 

9’u herhangi bir yabancı dil bilmemektedir. Geriye kalan memurların 7’si Arapça ve Farsça’ya 

aşinadır. 2’si de Ermenice ve Fransızca bilmektedir.   

 Memurların meslek kolları incelendiğinde, hemen hemen her memur memurluk öncesi 

deneyim kazanma süreci olan mülâzemetle (stajyer) atanmak suretiyle göreve başlamıştır. Belli 

bir süre deneyim kazanmasının ardından görev yapacak birimlerde istihdam edilmiştir. 

Acemilik görevi süresince aldıkları maaş da oldukça düşüktür. Stajyerlik yaptıkları dönemlerde 

cüzî bir miktar ücret alamayanlar da bulunmaktadır. Aksaray doğumlu memurların çoğunda bu 

durum gözlenmiştir. Memurlar, çeşitli birimlerde kâtip, asker, kaymakam, müdür, öğretmen ve 

devlet şurası üyesi görevlerini icra ettikleri anlaşılmıştır. Görevleri karşılığında aldıkları maaş 

miktarlarında da farklılıklar mevcuttur. Görev yapan memurlar içinde en az maaşla (30 Kr.) 

göreve başlayan Memur Mehmet Fehmi Efendi ile Mustafa Şükrü Efendi olurken en yüksek 

maaşı ise (4000 Kr.) Mehmet Ziyaeddin Bey almıştır.   

 Bu bilgilerden başka gayret, başarı ve iyi hallerinden dolayı kariyerlerinde aldıkları terfi 

ve çeşitli rütbe ve madalyaları olmuştur. Mehmet Sait Efendi ile Mehmet Ziyaeddin Bey bu 

memurlardandır. Memurların eğitim bilgileri, meslekleri, aldıkları maaşlar, bildikleri diller ve 

aldıkları ödüllerle alakalı bilgiler için Bkz. Tablo-2.    

Tablo-2: Aksaray Doğumlu Memurların Meslek, Maaş, Madalya ve Eğitim Durumları. 

Adı Eğitim Gördüğü 

Okullar 

Meslekleri Aldıkları 

Maaşlar 

(Kuruş) 

Bildiği Veya Aşina 

Olduğu Diller 

Aldığı 

Ödüller 

Mehmet Fehmi 

Efendi 

Sıbyan ve 

Medrese 

Asker, Kâtip ve 

Sandık Emini 

30-400 Türkçe ------ 

İbrahim Ziya Efendi Sıbyan, Medrese 

ve Rüştiye 

Öğretmen 480-500 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 

Mehmet Sait Efendi İbtidâî Kâtip, Müdür, İdare 

Meclisi Üyesi 

200-3000 Türkçe Mecidî 

ve 

Osmanî 

Nişanı 

Alaeddin Efendi Sıbyan ve 

Medrese 

Kâtip 240-400 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 

Hüseyin Efendi Sıbyan, Rüştiye ve 

Öğretmen Okulu 

Öğretmen 800 Türkçe ------ 

Ahmet Tahir Efendi Sıbyan ve 

Medrese 

Vergi Kâtibi 190-450 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 

Himmet Rıfat Efendi Sıbyan ve Rüştiye Vergi Kâtibi 90-250 Türkçe ------ 

Bekir Sıddık Efendi Rüştiye Mahkeme Kâtibi ve 

Sandık Kâtibi 

225 Türkçe ------ 

Şahmiran Efendi Sıbyan ve İbtidâî Nüfus Kâtibi 125-225 Türkçe ve 

Ermenice 

------ 

Mustafa Şükrü Efendi İbtidâî ve Rüştiye Zabit Kâtibi 30-1200 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 

Mustafa Hilmi Efendi Sıbyan ve Rüştiye Ziraat Bankası 

Vezne Memuru 

200-250 Türkçe ------ 

Ali Rıza Efendi Sıbyan ve Rüştiye Tahsil Memuru 150-400 Türkçe ------ 

Mehmet Ziyaeddin Bey Sıbyan, Rüştiye, 

İdâdî ve Mülkiye 

Devlet Şurası Üyesi 250-4000 Türkçe, Arapça, 

Farsça, Fransızca 

ve Ermenice 

Gümüş  

Mustafa Sadık Efendi Sıbyan, Medrese 

ve Rüştiye 

Nüfus Kâtibi 125-136 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 
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Mehmet Ali Efendi Sıbyan ve İbtidâî Telgraf Memuru 200-400 Türkçe ------ 

Ali Rıza Efendi Sıbyan, Rüştiye ve 

İdâdî  

Kaymakam 400-900 Türkçe ve 

Fransızca 

------ 

Mehmet Lütfi Efendi Sıbyan, Medrese 

ve Rüştiye 

Sandık Emini 270 Türkçe, Arapça ve 

Farsça 

------ 

Ali Rıza Efendi İbtidâî Nüfus Kâtibi 125 Türkçe ------ 

 

3. Aksaray Doğumlu Memur Kayıtları 

3.1. Mehmet Fehmi Efendi           

 Irgatlıkla meşgul olan Nefizâde İshak Ağa’nın oğludur. H. 11 Şaban 1262/M. 4 Ağustos 

1846 tarihinde Aksaray Kazâsı’na tabi Karamela Otağı Karyesi’nde doğmuştur. Buradaki 

sıbyan mektebi ve medresede eğitim görmüştür. Türkçe okuryazardır. 29 Şaban 1284/M. 26 

Aralık 1867 tarihinde 22 yaşında olduğu halde 30 kuruş maaşla askeriyeye alınmıştır. H. 1 

Rabiulahir 1286/M. 11 Temmuz 1869 tarihinde 46.5 kuruş maaşla bölük emini ve 1 

Cemazeyilevvel 1289/M. 7 Temmuz 1872 tarihinde 71.5 kuruş maaşla başçavuş olmuştur. H. 

15 Recep 1289/18 Eylül 1872 tarihinde ihraç edilmek suretiyle işten el çektirilmiştir. H. 15 

Şevval 1289/M. 16 Aralık 1872 tarihinde 170 kuruş aylıkla Koçhisar’da süvari kolcu olarak 

görev yapmış ancak H. 1291/M. 1874-75 yılında görevinden istifa etmiştir. H. 1 

Cemazeyilevvel 1293/M. 25 Mayıs 1876 tarihinden itibaren 71.5 kuruş maaşla tekrar redif  

başçavuşluğu görevinde istihdam edilmiştir. H. 8 Recep 1297/M. 16 Haziran 1880 tarihinde 

200 kuruş aylıkla Koçhisar mülhakatında Tosun Mevkii Kazâsı kâtipliğine girmiş ise de 29 

Rebiulahir 1298/M. 29 Mayıs 1881 tarihinde yine silah altına alınmış ancak üç ay sonra ise yani 

H. 22 Şaban 1298/M. 20 Temmuz 1881 tarihinde ise memuriyet geçmişi olan görevine geri 

dönmüştür. H. 25 Muharrem 1301/M. 26 Kasım 1883 tarihinde 360 kuruş maaşla yine Han 

Mevkii kâtibi olmuştur. H. 15 Şaban 1301/M. 10 Haziran 1884 tarihinde adı geçen birimin lağvı 

nedeniyle 250 kuruş maaşla Hacıbektaş tuz üretim merkezi müdüriyeti ambarı kâtipliğine geçiş 

yapmıştır. H. 19 Zilhicce 1301/M. 10 Ekim 1884 tarihinde ise buradaki görevinden de istifa 

etmiştir. H. 11 Zilkade 1302/22 Ağustos 1885 tarihinde 100 kuruş maaşla kaldırım mevkii 

kâtipliğine atanmıştır. H. 14 Zilkade 1305/M. 23 Temmuz 1888 tarihinde 300 kuruş maaşla 

tezkere kâtipliğine gönderilmiştir. Daha sonra da müdürlük inisiyatifi ile genel borçlar idaresi 

müdüriyetinde görevlendirilmiştir. H. 5 Ramazan 1307/M. 25 Nisan 1890 tarihinde 250 kuruş 

maaşla yine Serik’de süvari kolculuğuna nakl edilmiştir. H. 26 Şevval 1308/M. 4 Haziran 1891 

tarihinde görevinden azl edilmiştir. H. 13 Zilhicce 1310/M. 28 Haziran 1893 tarihinde 300 

kuruş maaşla Başhan Tuz Merkezi kâtipliğine tayin kılınmıştır. H. 12 Zilkade 1314/M. 14 Nisan 

1897 tarihinde 350 kuruş maaşla terfi ederek kaldırım kâtipliğine ve H. 5 Cemazeyilahir 
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1316/M. 21 Ekim 1898 tarihinde 400 kuruş maaşla terfi ederek aynı birimin sandık eminliğine 

nakl edilmiştir. Osmanlı genel borçlar idaresi memuriyet şubesinin vukuat pusulasından bu 

durumları anlaşılmaktadır5. 

3.2. İbrahim Ziya Efendi 

 Kırca Alioğlu Hasan Hüsnü Ağa’nın oğludur. H. 1264/M. 1847-48 yılında Niğde 

Sancağı dâhilinde Aksaray Kazâsı’nda doğmuştur. Aksaray Sıbyan Mektebi’nde okumuştur. 

Daha sonra İstanbul’a giderek Develizâde Medresesi’nde Muammer Emin Efendi’den dersler 

almıştır. Ardından buradaki rüştiye mektebini de orta derece ile tamamlamıştır. Türkçe 

okuryazardır. Arapça ve Farsça’ya aşinadır. H. 27 Cemazeyilevvel 1298/M. 27 Nisan 1881 

tarihinde 34 yaşında olduğu halde 480 kuruş maaşla Aksaray Kazâsı Rüştiye Mektebi 

Öğretmenliği görevine tayin edilmiştir. H. 2 Safer 1307/M. 4 Ocak 1881 tarihinde maaşı 550 

kuruşa yükseltilmiştir. H. 9 Şevval 1314/M. 13 Mart 1897 tarihinde ise yapılan yeni düzenleme 

ile maaşı 500 kuruşa düşürülmüştür. H. 17 Safer 1305/M. 4 Kasım 1887 tarihinde uhdesine 

ayrıca ibtidâî mektebi müdürlüğü görevi tevcihe dilmiştir. Bu durumu Aksaray Kazâsı 

Kaymakamlığı’yla Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki yazışmalardan anlaşılmıştır. H. 19 

Rabiulahir 1324/M. 12 Haziran 19066. 

3.3. Mehmet Sait Efendi 

 Niğde Sancağı Aksaray Kazâsı sakinlerinden merhum Abdulkadir Ağa’nın oğludur. H. 

10 Muharrem 1267/M. 15 Kasım 1850 tarihinde Aksaray Kazâsı’nın Ortaköy Köyü’nde 

doğmuştur. Aksaray İbtidâî Mektebi’ni tamamlamıştır. Türkçe okuryazardır. H. 12 Safer 

1287/M. 14 Mayıs 1870 tarihinde 20 yaşında iken 200 kuruş maaşla harem dairesine alınmıştır. 

H. 11 Şaban 1293/1 Eylül 1876 tarihinde maaşı 250 kuruşa yükseltilmiştir. H. 20 Safer 1300/M. 

31 Aralık 1882 tarihinde 2000 kuruş maaşla padişah sır kâtipliğine tayin edilmiştir. H. 17 

Rabiulevvel 1304/M. 17 Aralık 1886 tarihinde maaşı 250 kuruşa yükseltilmiştir. H. 1 Zilhicce 

1304/M. 21 Ağustos 1887 tarihinde maaşına 250 kuruş zam yapılarak 2500 kuruş maaşla idare-

i mahsusa müdür yardımcılığına getirilmiştir. H. 1 Şaban 1305/M. 13 Nisan 1888 tarihide aynı 

maaşla aynı birimin idare meclisi reisliğine memur edilmiştir. H. 23 Şevval 1305/M. 3 Temmuz 

1888 tarihinde sır kâtipliği ve reislik maaşları 3000 kuruşa yükseltilmiştir. H. 19 

Cemazeyilevvel 1308/M. 1 Ocak 1891 tarihinde idare meclisinin kapatılması üzerine bu 

görevinden istifa etmiştir. H. 20 Zilhicce 1308/M. 27 Temmuz 1891 tarihinde maaşına ilave 

                                                 
5BOA. DH. SAİD. 138/491. 
6BOA. DH. SAİD. 125/301. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 381 - 

 

olarak ayrıca 3000 kuruş padişah tarafından kendisine tahsis edilmiştir. H. 1 Ramazan 1301/M. 

25 Haziran 1884 tarihinde ikinci sınıf rütbeye yükselmiştir. H. 25 Rabiulevvel 1304/M. 22 

Aralık 1886 tarihinde dördüncü ve H. 4 Rabiulevvel 1307/H. 29 Ekim 1889 tarihinde ikinci 

rütbelerden Mecidi Nişanı7 ve H. 2 Şevval 1305/M. 29 Ekim 1889 tarihinde üçüncü rütbeden 

Osmani Nişanı8 ihsan buyurulmuştur9. 

3.4. Alaeddin Efendi 

Tüccarlık yapan Hüseyin Efendi’nin oğludur. H. 1269/M. 1852 yılında Aksaray 

Kazâsı’nda doğmuştur. Buradaki sıbyan mektebini tamamlamıştır. Ayrıca aynı yerdeki 

medresede de Arapça ve Farsça dersler almıştır. Türkçe okuryazardır. H. 1288/M. 1871-72 

yılının başında 19 yaşında iken Aksaray Mal Kalemi’nde stajyer olarak başlamıştır. H. 22 

Muharrem 1299/M. 14 Aralık 1881 tarihinde 240 kuruş maaşla aynı kasabada aşar ikinci 

kâtipliğine getirilmiştir. H. 9 Şevval 1303/M. 11 Temmuz 1886 tarihinde 400 kuruş maaşla 

merkez ambar eminliği görevine tayin edilmiştir. Vazifeleri boyunca herhangi bir konudan 

dolayı şikâyete konu olmamış ve mahkemede yargılanmamıştır. Konya Vilâyeti’nden yazılan 

                                                 
71851 senesinde Sultan Abdülmecid tarafından çıkartılmıştır. 5 rütbeden oluşmaktadır.Sultan Abdülmecit 

zamanında çıkarılan Osmanlı nişanlarından biri olan Mecidi Nişanı, asıl adı “Mecidi Nişanı” olmasına rağmen 

halk arasında “Mecidiye Nişanı” adıyla anılmaktadır. Bir tür kahramanlık nişanı olup başarılı olan Türk ve yabancı 

askerlere veya memurlara verilmekteydi. Padişah Abdülaziz döneminde Osmanî Nişanı verilmeye başlayıncaya 

kadar en yüksek nişan olarak takdim buyurulmaktaydı. Mecidi Nişanı’nın beş ayrı derecesi vardır. Kişinin 

başarıları arttıkça bir üst derecesi verilirdi. Üst derece verilince alt derece geri alınırdı. Aralarında ay yıldız motifi 

ve nişanın asılma yerinde ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Mecidiye Nişanı’nın ortasında çemberle çevrili 

kabarık kısımda bir tuğra yer alır. Mecidiye Nişanı ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve 

muvaffakiyet gösterenlere verilirdi. Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine nişanları, padişahın huzurunda takılırdı. 

Beratla verilen ve kullanılan Mecidiye Nişanı, kayd-ı hayat şartıyla verilir, nişan sahibinin ölümünde hazineye 

iade edilirdi.Sadece birinci Mecidi Nişanlarında murassa süsleme mevcuttur. Birinci ve ikinci derece Mecidi 

Nişanları yanlarında Şemseleriyle beraber takdim edilirdi. Savaş esnasında üstün cesaret ve fedakârlık 

gösterenlerin nişanına çifte kılınç eklenmiştir. Yapılan araştırmalara göre yabancılara verilecek nişanlar hariç 

tutularak, birinci derece mecidi nişanından 50 adet, ikinci derece Mecidi nişanından 150 adet, üçüncü derece 

Mecidi Nişanı’ndan 800 adet, dördüncü derece Mecidi Nişanı’ndan 3000 adet ve beşinci derece Mecidi 

Nişanı’ndan 6000 adet imal edildiği tahmin edilmektedir. Bkz. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun 

Kitabevi, İstanbul 1986, s. 212-13. 
8Sultan Abdülaziz dönemine tarihlenmektedir. Bu nişan, devlet hizmetinde başarı göstermiş kişilere iftihar ve 

imtiyaz olmak üzere çıkartılmıştır. Birinci derece Osmani Nişanı’na sahip olmanın en önemli şartı, Mecidi veya 

Mecidiye Nişanı’nın Birinci derecesine sahip olmaktır. Padişahın huzurunda verilen bu nişana sahip kişi, Padişahın 

himayesi altında kabul edilmekteydi. Birinci derecesinde murassa bulunmakla beraber nişanda “El Müsterit 

Bitevvikat El Rabbaniye Abdülaziz Han, Melik İl Devletül Osmaniye” yazısı mevcuttur. Nişan-ı Osmani’nin on 

bir derecesine sahip olmanın koşulu Mecidi Nişanı’nın birinci derecesine sahip olmaktır.Osmani Nişanları dört 

rütbeden oluşmaktadır. Nişan, “Berat” olarak isimlendirilen bir belge ile beraber verilmektedir. Bu belgede 

dönemin padişahının tuğrası, nişanı alanın adı, görevi, rütbesi ve nişanın verilme sebebi açıklanmaktadır. Bkz. 

Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 

1993, s. 738-39.  
9BOA. DH. SAİD. 25/441. 
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evraklardan görevini iyi halli olarak sürdürdüğü anlaşılmaktadır. H. 23 Rabiülevvel 1306/M. 7 

Kasım 188810. 

 

3.5. Hüseyin Efendi 

 Kara Osmanoğlu Mehmet Efendi’nin oğludur. H. 1275/M. 1858-59 yılında Aksaray 

Kazâsı Ali Uşağı Köyü’nde doğmuştur. Nevşehir Sıbyan Okulu ile İstanbul’da Şehzade 

civarında Bekir Ağa Öğretmen Okulu Medresesi’nde ayrıca Bekir Ağa Rüştiye Okulu’nda 

öğrenim görmüştür. Türkçe okuryazardır. H. 21 Zilkade 1309/M. 17 Haziran 1892 tarihinde 34 

yaşındayken 800 kuruş maaşla Konya Öğretmen Okulu’na öğretmen olarak atanmıştır. Maarif 

Nezareti ile rüştiye müdüriyetinden yazılan evraklardan anlaşılmaktadır. H. 6 Recep 1312/M. 

3 Ocak 189511. 

3.6. Ahmet Tahir Efendi 

 Aksaray dava kâtibi Hüseyin Celal Efendi’nin oğludur. H. 15 Cemazeyilahir 1276/M. 9 

Ocak 1860 tarihinde Aksaray Kazâsı’nda doğmuştur. Aksaray Sıbyan Mektebi’ni 

tamamladıktan sonra Aksaray Medresesi’nde de bir miktar Arapça ve Farsça eğitim almıştır. 

Türkçe okuryazardır. H. 1291/M. 1874-75 yılının başlarında on beş yaşında iken stajyer olarak 

Aksaray Kazâsı mal tahrirat kaleminde göreve başlamıştır. H. 18 Zilhicce 1295/M. 13 Aralık 

1878 tarihinde 190 kuruş maaşla Aksaray Kazâsı tahrirat kâtipliğine tayin edilmiştir.H. 2 

Rabiulahir 1297/M. 14 Mart 1880 tarihinde maaşı 136 kuruşa düşürülmüştür.H. 8 

Cemazeyilahir 1297/M.18 Mayıs 1880 tarihinde görevinden istifa etmiştir. H. 9 Cemazeyilahir 

1297/M. 19 Mayıs 1980 tarihinde 240 kuruş maaşla aynı kazâ biriminin aşar ve ağnam 

başkâtipliğine getirilmiştir. Yine H. 17 Şaban 1297/M. 4 Temmuz 18882 tarihinde 450 kuruş 

maaşla aynı birimin başkâtipliğine getirilmiştir. H. 3 Zilkade 1299/M. 16 Eylül 1880 tarihinde 

600 kuruş maaşla aynı birimin aşar ve ağnam birimi memuriyetine nakl edilmiştir. H. 28 Recep 

1302/13 Mayıs 1885 tarihinde 450 kuruş maaşla Akdağ Kazâsı Mal Müdürlüğü’ne tayin 

edilmiştir. Konya Vilâyeti Aşar Nezareti, ağnam baş müdüriyeti ve Maliye Nezareti tarafından 

yazılan belgelerden anlaşılmıştır. H. 21 Şevval 1304/M. 13 Temmuz 188712. 

 

 

                                                 
10BOA. DH. SAİD. 21/311. 
11BOA. DH. SAİD. 52/365. 
12BOA. DH. SAİD. 19/495. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 383 - 

 

3.7. Himmet Rıfat Efendi 

 Niğde Sancağı’nın Aksaray Kazâsı’na bağlı Eskil Köyü sakinlerinden Himmet Ağazâde 

Hacı Mehmet Ağa’nın oğludur. H. 1 Recep 1277/M. 13 Ocak 1861 tarihinde Eskil Köyü’nde 

doğmuştur. Eskil Sıbyan Mektebi’nde eğitimini tamamladıktan sonra Konya Rüştiye 

Mektebi’nden de mezun olmuştur. Türkçe okuryazardır. H. 15 Şaban 1295/M. 14 Ağustos 

1878tarihinde stajyer olarak Konya Vilâyeti Aşar İdaresi’ne girmiştir. H. 12 Recep 1298/M. 10 

Haziran 1881 tarihinde ise 90 kuruş maaşla Vilâyet İdare Meclisi Temyiz Kalemi’nde 

görevlendirilmiştir. H. 15 Recep 1300/M. 22 Mayıs 1883 tarihinde maaşı 110 kuruşa, H. 8 Safer 

1302/M. 27 Kasım 18884 tarihinde 146 kuruşa, H. 10 Safer 1305/28 Ekim 1887 tarihinde 176 

kuruşa yükselmiştir. H. 26 Cemazeyilahir 1306/M. 27 Şubat 1889 tarihinde ve H. 7 Recep 

1307/M. 27 Şubat 1890 tarihlerinde 2000’şer kuruş iş karşılığı olarak Ergali Kazâsı ve H. 29 

Recep 1309/M. 28 Şubat 1892 tarihinde 1250 kuruş iş karşılığı para ile Koçhisar Kazâsı’nda 

ağnam memuru olarak görev yapmıştır. H. 28 Zilhicce 1310/M. 13 Temmuz 1893 tarihinde ise 

aşar ihalesiyle 60 kuruş yevmiyeyle Hadım Kazâsı’na görevlendirilmiştir. Buradaki işi 55 

günde tamamlayıp oradan ayrılmıştır. H. 22 Rabiulevvel 1311/M. 3 Ekim 1893 tarihinde maaşı 

250 kuruşa yükseltilmiştir. Bu durumu, vilâyet idare meclisi başkâtipliğiyle valiliğinden yazılan 

belgelerden anlaşılmıştır13. 

3.8. Bekir Sıddık Efendi 

 Arap Alizâde Mehmet Efendi’nin oğludur. H. 13 Ramazan 1278/M. 14 Mart 1862 

tarihinde Konya Vilâyeti’ne tabi Aksaray Kazâsı’nda doğmuştur. İstanbul Şehzade Okulu’nun 

rüştiye ve akabinde mülkiye kısmını tamamlamıştır. H. 1 Recep 1305/M. 14 Mart 1888 

tarihinde İzmit Bidayet Mahkemesi hukuk kaleminde stajyer olarak başlamıştır. H. 6 

Rabiulevvel 1306/M. 10 Kasım 1888 tarihinde 225 kuruş maaşla Köyceğiz Kazâsı Bidayet 

Mahkemesi ikinci kâtipliğine tayine dilmiştir. H. 28 Recep 1306/M. 30 Mart 1889 tarihinde 

kendi isteği üzerine görevinden istifa etmiştir. H. 18 Cemazeyilevvel 1315/M. 25 Ekim 1897 

tarihinde 250 kuruş maaşla Nisa Sancağı’na tabi Suluambar Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 

Buradaki görev süresinin dolmasından sonra H. 19 Şevval 1315/M. 13 Mart 1898 tarihinde 

istifa etmiş ve bir livanın evkaf müdürlüğüne tayin edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

talebi üzerine evkaf nezareti meclisi kararıyla imtihana alınmış ve derecesi yükseltilmiştir. 

Vakıflar Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden yazılan evraklardan anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar 

çalıştığı kurumlarda başarılı olmuş herhangi bir nedenden dolayı soruşturma geçirmemiştir. H. 

                                                 
13 BOA. DH. SAİD. 52/275. 
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3 Ramazan 1309/M. 1 Nisan 1892 tarihinde 400 kuruş maaşla Ergani Sancağı Evkaf 

Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. H. 22 Safer 1323/M. 28 Nisan 1905 tarihinde burada 5 ay görev 

yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiştir. H. 9 Cemazeyilevvel 1324/M. 1 Temmuz 1906 tarihinde 

400 kuruş maaşla Tekfurdağı Sancağı Evkaf Müdürlüğü’ne nakl edilmiştir. H. 11 Recep 

1306/M. 13 Mart 1889 tarihinde 300 kuruş maaşla Gökçeğiz Kazâsı bayındırlık işleri sandığı 

katipliğine atanmıştır. H. 29 Safer 1307/M. 25 Ekim 1889 tarihinde adı geçen sandık biriminin 

kaldırılması nedeniyle açığa çıkarılmıştır. H. 2 Zilkade 1308/M. 9 Haziran 1891 tarihinde aynı 

miktar maaşla aynı kazâ biriminin ziraat bankası muhasebe kâtipliğine atanmıştır. H. 1 

Ramazan 1311/M. 8 Mart 1894 tarihinde maaşı 400 kuruşa yükseltilmiştir. 23.512 kuruş 30 

para zimmetine para aktardığı gerekçesiyle H. 12 Zilkade 1312/7 Mayıs 1895 tarihinde 

görevinden el çektirilmiştir. Vazifesini suiistimal ettiği gerekçesiyle de Köyceğiz İdare Meclisi 

kararıyla men edilmiştir. Cezası da devlet şurası kararıyla onaylanmıştır14. 

3.9. Şahmiran Efendi    

Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarından vefat etmiş olan tüccar Ermeni Tarakçıyan 

Artin Ağa’nın oğludur. H. 1283/M. 1866-67 yılında Aksaray’da doğmuştur. Aksaray Kazâsı 

İbtidâî Mektebini okumuştur. Yine Aksaray Ermeni Sıbyan Mektebi’ni tamamlamıştır. Türkçe 

ve Ermenice okuryazardır. H. 1311/M. 1893-94 yılında Aksaray Kazâsı Mal ve Vergi 

Müdürlüğü’ne stajyer olarak başlamıştır. H. Rabiulevvel-Rabiulahir 1324/M. Mayıs-Haziran 

1906 yılına kadar 333 kuruş aidatla aynı kazâ biriminin nüfus kâtibi görevinde bulunmuştur. H. 

21 Ramazan 1326/M. 17 Ekim 1908 tarihinde 125 kuruş maaşla Aksaray Kazâsı nüfus 

kâtipliğine tayin edilmiştir. Daha sonra yapılan düzenlemeler ile maaşı H. 2 Muharrem 1328/M. 

14 Ocak 1910 tarihinde 250 kuruşa yükseltilmiştir. Görev yaptığı süre boyunca gayretli olduğu, 

görevlerini layıkıyla icra ettiği herhangi bir nedenden dolayı yargılanmadığı kaymakamlık ve 

valilik makamları arasındaki yazışmalardan anlaşılmıştır15. 

3.10. Mustafa Şükrü Efendi 

 İskilipli Himmet Efendizâde Hacı Mehmet Ağa’nın oğludur. H. 21 Cemazeyilevvel 

1284/M. 16 Ekim 1867 tarihinde Konya Vilâyeti’ne bağlı Niğde Sancağı’nın Aksaray 

Kazâsı’na tabii İskil Köyü’nde doğmuştur. Konya Kazâsı’nda ibtidâî okulunu bitirdikten sonra 

aynı okulun rüştiye kısmına devam ederek buradaki eğitimini de tamamlamıştır. Bu okulları 

bitirdiğine dair mezuniyet belgeleri mevcuttur. Türkçe okuryazardır. Arapça ve Farsça’ya 

                                                 
14BOA. DH. SAİD. 105/319. 
15BOA. DH. SAİD. 173/431. 
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aşinadır. H. 3 Rabiülahir 1296/M. 27 Mart 1879 tarihinde Konya Vilâyeti mektup kalemindeki 

görevine stajyer olarak başlamıştır. H. 12 Zilkade 1296/M. 28 Ekim 1879 tarihinde 30 kuruş 

maaşa nail olmuştur. H. 8 Şevval 1297/M. 13 Eylül 1880 tarihinde 10 kuruş, H. 14 

Cemazeyilahir 1298/M. 14 Mayıs 1881 tarihinde günlük 10 kuruş ve H. 2 Şevval 1298/M. 28 

Ağustos 1881 tarihinde 5 kuruş, H. 28 Ramazan 1299/M. 13 Ağustos 1882 tarihinde 5 kuruş 

maaşına zam yapılarak maaşı 60 yükseltilmiştir. H. 16 Recep 1300/M. 23 Mayıs 1883 tarihinde 

225 kuruş maaşla Beyşehir Kazâsı Bidayet Mahkemesi ikinci zabıtlığına, H. 4 Muharrem 

1303/M. 13 Ekim 1885 tarihinde 300 kuruş maaşla Konya Bidayet Mahkemesi ceza kısmı zabıt 

kâtipliğine, H. 20 Muharrem 1312/M. 24 Temmuz 1894 tarihinde aynı maaşla Konya Bidayet 

Mahkemesi hukuk kısmı zabıt kâtipliğine ve H. 9 Şaban 1312/5 Şubat 1895 tarihinde 500 kuruş 

maaşla Vilâyet Meclisi Mülkiye Mutasarrıflığı zabıt kâtipliğine tayin edilmiştir. H. 28 Zilhicce 

1312/M. 22 Haziran 1895 tarihinde 60 kuruş yevmiye ile Beyşehir Kazâsı’na bağlı Afyon 

hububat aşarı ihale memurluğuna ilave görev olarak verilmiştir. H. 20 Rabiulevvel 1313/M. 10 

Eylül 1895 tarihinde görevini tamamlamasıyla beraber toplamda 4860 kuruş yevmiye almıştır. 

Verilen görevi layıkıyla yerine getirdiği Konya Vilâyeti’nden kendisiyle alakalı yazılan 

evraklardan anlaşılmıştır. H. 11 Zilkade 1320/M. 9 Eylül 1903 tarihinden H. 21 Safer 1324/M. 

16 Nisan 1906 tarihine kadar 500 kuruş maaşla adı geçen vilâyetin bayındırlık komisyonu 

kâtipliğinde bulunmuştur. Görevleri boyunca herhangi bir hukuksuz meseleden dolayı 

yargılanmamıştır. Yine aynı ay içinde 900 kuruş maaşla Hüdavendigar Vilâyeti Mektubi 

Kalemi mümeyyizliğine nakl edilmiştir. H. 10 Şaban 1324/M. 29 Eylül 1906 tarihinde maaşı 

1000 kuruşa yükseltilmiştir. Aynı yıl ikinci dereceye yükseldiği için maaşına ek olarak 200 

kuruş daha zam yapılarak maaşı 1200 kuruşa arttırılmıştır16. 

3.11. Mustafa Hilmi Efendi 

Ziraat ile meşgul Karacaoğlu Hasan Ağa’nın oğludur. H. 1289/M. 1872-73 yılında 

Aksaray Kazâsı’nda doğmuştur. Aksaray Kazâsı Sıbyan ve Rüştiye mekteplerini 

tamamlamıştır. H. 1 Cemazeyilevvel 1315/M. 28 Eylül 1897 tarihinde Aksaray Kazâsı Ziraat 

Bankası tahsildarlığına tayin edilmiştir. H. 29 Muharrem 1318/M. 29 Mayıs 1900 tarihinde 250 

kuruş maaşla aynı kazânın muhasebe kâtipliğinde görevlendirilmiştir. Burada olduğu müddet 

boyunca dört bin dokuz yüz kuruş aidat almıştır. H. 1 Safer 1319/M. 20 Mayıs 1901 tarihinden 

H. 5 Zilkade 1319/M. 13 Şubat 1902 tarihine kadar 200 kuruş icraatla Karapınar Kazâsı 

                                                 
16BOA. DH. SAİD. 134/129. 
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muhasebe kitabeti vekâletinde bulunmuştur. Görev yaptığı süre zarfında zimmetle ilişkisi 

olmamıştır. Herhangi bir soruşturma geçirmemiştir17. 

3.12. Ali Rıza Efendi 

 Tüccarlık işiyle meşgul olan Mehmet Nesari Efendi’nin oğludur. H. 1289/M. 1872-73 

yılında Aksaray’da doğmuştur. Aksaray’daki sıbyan ve rüştiye okullarını tamamlamıştır. 

Türkçe okuryazardır. H. 7 Safer 1319/M. 26 Mayıs 1901 tarihinde 150 kuruş maaşla bir müddet 

Aksaray Kazâsı tahrirat kaleminde stajyer olarak görev yapmış daha sonra kendi isteği üzerine 

H. 4 Muharrem 1324/28 Şubat 1906 tarihinde istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmıştır. 

Kendisine maaş tahsis edilerek Koçhisar Kazâsı’nda yeni vazifesine başlamıştır. Vazifesine 

başlamasından H. 10 Safer 1326/14 Mart 1908 tarihine kadar 400 kuruş aidat ve harcırah 

mukabele olunarak başkaca 100 kuruş masraf verilmek suretiyle H. 16 Rabiulahir 1326/M. 18 

Mayıs 1908 tarihinde 400 kuruş maaşla aynı kazâ biriminin tahsildarlığına tayin edilmiştir. 

Koçhisar Kazâsı Mal Müdürlüğü’yle Kaymakamlıktan Konya Vilâyeti’ne yazılan evraklardan 

anlaşılmaktadır18. 

3.13. Mehmet Ziyaeddin Bey 

 Ziraat ve ticaretle meşgul Veysel Karanî Efendi’nin oğludur. Hacı Ağazâde lakabıyla 

bilinmektedirler. H. 1290/M. 1873/74 yılında Konya Vilâyeti Aksaray Kasabası’nda 

doğmuştur. Aksaray Sıbyan ve Rüştiye Okullarını bitirmiştir. Rüştiye okulunun fen kısmında 

dersler görmüştür. Daha sonra idâdî okulunun mülkiye kısmını da tamamlamıştır. Arapça, 

Farsça ve Ermenice’ye aşinadır. Türkçe ve Fransızca yazabildiği anlaşılmaktadır. H. 22 

Rabiulevvel 1316/M. 10 Ağustos 1898 tarihinde 700 kuruş maaşla padişahın kontrolündeki 

hazine tahrirat kalemine tayin edilmiştir. H. 29 Rabiulevvel 1317/M. 7 Ağustos 1899 tarihinde 

aynı maaşla idare zabıt kâtipliğinde görevlendirilmiştir. Mülkiye mektebini üstün derece ile 

tamamladığından dolayı kendisine H. 28 Cemazeyilevvel 1316/M. 14 Ekim 1898 tarihinde 

gümüş liyakat madalyası takdim edilmiştir. H. 28 Ramazan 1316/M. 9 Şubat 1899 tarihinde 

dördüncü rütbeye, H. 28 Cemazeyilevvel 1317/M. 4 Ekim 1899 tarihinde de üçüncü rütbeye 

yükseltilmiştir. H. 19 Muharrem 1318/M. 19 Mayıs 1900 tarihinde devlet şurası maliye dairesi 

birinci sınıf birimine stajyer olarak nakl edilmiştir. H. 19 Rabiulevvel 1318/M. 17 Temmuz 

1900 tarihinde kendisine 250 kuruş maaş tahsis edilmiştir. H. 19 Cemazeyilevvel 1318/M. 14 

Eylül 1900 tarihinde maaşı 750 kuruşa yükseltilmiştir. H. 28 Ramazan 1318/M. 19 Ocak 1901 

                                                 
17BOA. DH. SAİD. 128/13. 
18BOA. DH. SAİD. 154/177. 
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tarihinde ikinci sınıf muavinliğine terfi etmiştir. H. 29 Zilhicce 1319/M. 8 Nisan 1902 tarihinde 

terfi ettirilerek ikinci sınıf derecesine yükseltilmiştir. H. 6 Safer 1320/M. 15 Mayıs 1902 

tarihinde maaşı 800 kuruşa yükseltilmiştir. H. 28 Safer 1319/M. 16 Haziran 1901 tarihinde 750 

kuruş maaşla ilave memuriyet olarak mülkiye mektebinde öğretmenlik yapmıştır. Yine ilaveten 

H. 4 Şevval 1319/M. 14 Ocak 1902 tarihinde 300 kuruş maaşla öğretmen okulunda derslere 

girmiştir. H. 11 Cemazeyilahir 1320/15 Eylül 1902 tarihinde maaşı 1000 kuruşa yükseltilmiştir. 

H. 2 Zilkade 1320/M. 31 Ocak 1903 tarihinde maaşı 850 kuruşa düşürüldüğü anlaşılmıştır. 

Memuriyet hayatı boyunca oldukça gayretli olduğu, işini layıkıyla yerine getirdiği görülmüştür. 

H. 8 Rabiulevvel 1321/M. 4 Haziran 1903 tarihinde dördüncü rütbeden Osmanlı devlet 

nişanıyla ödüllendirilmiştir. H. 24 Şaban 1321/M. 15 Kasım 1903 tarihinde maaşı 950 kuruşa 

yükseltilmiştir. H. 15 Şevval 1321/M. 4 Ocak 1904 tarihinde birinci sınıf muavinliğine terfi 

ettirilmiştir. H. 6 Zilhicce 1321/M. 23 Şubat 1904 tarihinde ikinci rütbeye yükseltilmiştir. H. 

29 Muharrem 1324/M. 25 Mart 1906 tarihinde ise üçüncü rütbe tevcih edilmiştir. H. 14 Recep 

1324/M. 3 Eylül 1906 tarihinde Osmanlı devlet şurası bidayet mahkemesi azalığına stajyer 

olarak getirilmiştir. Buradaki hizmeti ve gayretinden dolayı H. 1 Zilhicce 1324/M. 16 Ocak 

1907 tarihinde ise aynı birime asaleten atanmıştır. H. 11 Muharrem 1325/M. 24 Şubat 1907 

tarihinde birinci rütbeye yükselmiştir. H. 6 Şaban 1326/M. 3 Eylül 1908 tarihinde devlet şurası 

kararı ve padişahın uygun bulması üzerine 3000 kuruş maaşla aynı birimdeki görevine devam 

ettirilmiştir. H. 29 Şaban 1327/M. 15 Eylül 1909 tarihinde yine devlet şurası kararıyla 4000 

kuruş maaşla temyiz mahkemesi üyeliğine getirilmiştir. İlave görev olarak H. 27 Recep 

1329/M. 24 Temmuz 1911 tarihinde devlet şurasında yeni teşkil edilen biriminin üyeliğine de 

bakmıştır19. 

3.14. Mustafa Sadık Efendi                   

 Önemli İslam âlimlerinden Ebubekir-el Sıddık’ın evlatlarından olan ve Aksaray’da 

defnedilen 5. Cemaleddin Veli soyundan Aksaray Kazâsı Müftüsü Yörükzâde İbrahim Hilmi 

Efendi’nin oğludur. H. 11 Safer 1291/M. 30 Mart 1874 tarihinde Aksaray Kazâsı’nda 

doğmuştur. Aksaray Kazâsı Sıbyan ve Rüştiye Okullarını tamamlamıştır. Ayrıca medresede de 

Arapça dersler görmüştür. Arapça ve Farsça’ya aşinadır. Türkçe okuryazardır. H. 6 Zilhicce 

1309/M. 2 Temmuz 1892 tarihinde Aksaray tahrirat kâtibi, ayrıca Aksaray Ziraat Bankası 

Şubesi ve Aksaray Bidayet Mahkemesi kalemlerine stajyer olarak devam etmiştir. H. 4 Şevval 

1321/M. 24 Aralık 1903 tarihinde 125 kuruş maaşla Aksaray Kazâsı nüfus kâtipliğine tayin 

                                                 
19BOA. DH. SAİD. 101/357. 
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dilmiştir. H. 15 Şaban 1326/M. 12 Eylül 1908 tarihinde 136 kuruş maaşla aynı kazâ biriminin 

tahrirat kitabetine nakl edilmiştir. İşinde gayretli olduğu ve iyi halli olarak görevlerini 

sürdürdüğü, herhangi bir nedenden olayı yargılanmadığı Aksaray Kaymakamlığı’ndan yazılan 

resmi evraklardan anlaşılmıştır20. 

3.15. Mehmet Ali Efendi 

 Hacı İbrahim Efendi’nin oğludur. H. 1292/M. 1875-76 yılında Konya Vilâyeti Aksaray 

Kazâsı’nda doğmuştur. Aksaray Sıbyan ve İbtidâî Mekteplerinde okumuştur. Türkçe 

okuryazardır. H. 1307/M. 1889-90 yılında 15 yaşında iken telgraf merkezi muhabere 

memuriyeti birimine stajyer olarak başlamıştır. H. 13 Rabiulevvel 1313/3 Eylül 1895 tarihinde 

kendisine 200 kuruş maaş verilmiştir. Konya Telgraf ve Posta Merkezi’nin kurulma işlerinden 

dolayı H. 9 Şaban 1315/2 Aralık 1900 tarihinde aynı maaşla merkez müdürlüğüne 

görevlendirilmiştir. H. 14 Muharrem 1318/14 Mayıs 1900 tarihinde 200 kuruş maaşı 250 kuruşa 

çıkarılarak asaletle işe devam ettirilmiştir. H. 23 Şaban 1319/M. 5 Aralık 1901 tarihinde 30 

kuruş maaşla Burdur Sancağı ve H. 10 Cemazeyilevvel 1320/H. 15 Ağustos 1902 tarihinde aynı 

maaşla ve becayiş suretiyle Konya Vilâyeti Telgraf ve Posta Merkezleri Haberleşme 

Müdürlüğü’ne memur olmuştur. H. 1 Şevval 1323/M. 29 Kasım 1905 tarihinde maaşı 400 

kuruşa yükseltildiği H. 11 Rabiulevvel 1325/M. 24 Nisan 1907 tarihli vukuat pusulasında 

gösterilmiştir21. 

3.16. Ali Rıza Efendi 

 Ankara Vilâyeti Kil Maden ocağı müdürü merhum Osman Hicabi Efendi’nin oğludur. 

H. 1294/1877-78 yılında Konya Vilâyeti’nin Aksaray kasabasında doğmuştur. Aksaray Sıbyan 

Mektebini tamamladıktan sonra Kırşehir Kazâsı Rüştiye Mektebini ve Ankara İdâdî Okulu 

mülkiye kısmına devam etmiştir. Daha sonra idâdî mektebine girmiştir. Burayı da başarıyla 

tamamlamıştır. Türkçe ve Fransızca okuryazardır. H. 17 Recep 1317/M. 21 Kasım 1899 

tarihinde 400 kuruş maaşla Biga Sancağı (?) Nahiyesi Müdürlüğü’ne atanmıştır. H. 14 Şaban 

1318/M. 7 Aralık 1900 tarihinde aynı maaşla (?) Nahiyesi Müdürlüğü’ne nakl edilmiştir. H. 23 

Şaban 1318/M. 16 Aralık 1900 tarihinde (?) Nahiyesi’nde görevine başlamıştır. H. 1 Muharrem 

1319/M. 20 Nisana 1901 tarihinde 500 kuruş maaşla Edirne Vilâyeti Merfete Kazâsı 

Kaymakam yardımcılığına getirilmiştir. H. 3 Safer 1319/M. 22 Mayıs 1901 tarihinde adı geçen 

nahiye müdüriyetinden istifa etmiştir. H. 10 Safer 1319/M. 29 Mayıs 1901 tarihinde Merfete de 

                                                 
20BOA. DH. SAİD. 164/27. 
21BOA. DH. SAİD. 68/299. 
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vazifesine başlamıştır. H. 22 Recep 1321/14 Ekim 1903 tarihinde 900 kuruş maaşla Atina 

Vilâyeti Hacin Kazâsı Kaymakam yardımcılığına getirilmiştir. Bunun üzerine Merfete 

Kaymakamlığı görevinden istifa etmiştir. H. 19 Ramazan 1321/M. 9 Aralık 1903 tarihinde yeni 

görevine başlamıştır. Ancak görevini kötüye kullanması nedeniyle mülkiye komisyonu kararı 

ile H. 16 Recep 1322/M. 26 Eylül 1904 tarihinde görevinden uzaklaştırılarak yerine diğeri 

atanmıştır. H. 20 Rabiulevvel 1323/M. 25 Mayıs 190522. 

3.17. Mehmet Lütfi Efendi 

 Merhum Hacı Ali Efendi’nin oğludur. H. 1300/M. 1882-3 yılında Aksaray’da 

doğmuştur. Aksaray Sıbyan ve Rüştiye okullarından mezun olmuştur. Daha sonra Hacı Şerif 

Efendi Medresesi’nde bir miktar Arapça ve Farsça dersler görmüştür. Türkçe okuryazardır. Bir 

müddet Aksaray Kazâsı mal kaleminde stajyer olarak çalışmıştır. H. 1 Cemazeyilahir 1323/M. 

3 Ağustos 1905 tarihinde 270 kuruş maaş ile Aksaray Kazâsı sandık Eminliğine tayin olmuştur. 

Aksaray Kazâsı Mal Müdürlüğü, Kaymakamlığı ve Niğde Sancağı muhasebeciliğiyle 

mutasarrıflığı biriminden yazılan evraklardan anlaşılmaktadır. Oldukça gayretli ve kabiliyetli 

olduğu, işini düzgün yaptığı ayrıca belirtilen bir diğer husustur. H. 9 Cemazeyilevvel 1325/M. 

20 Haziran 190723. 

3.18. Ali Rıza Efendi 

Redif mülazım görevlerinde bulunan Hüseyin Hüsnü Ağa’nın oğludur. H. 1304/M. 

1886-87 yılında Konya Vilâyeti Aksaray Kazâsı’nda doğmuştur. Koçhisar İbtidâî Mektebi’ni 

okumuştur. Türkçe yazabilmektedir. H. 16 Safer 1324/M. 11 Nisan 1906 tarihinde 125 kuruş 

maaşla Konya Vilâyeti’nde Koçhisar Kazâsı nüfus kâtipliğine atanmıştır. Görevini başarılı bir 

şekilde yerine getirdiği ve gayretli olduğu Kazâ Kaymakamlığı’ndan vilâyet merkezine 

gönderilen yazılardan anlaşılmaktadır24. 

 

 

 

  

                                                 
22BOA. DH. SAİD. 112/467. 
23BOA. DH. SAİD. 122/493. 
24BOA. DH. SAİD. 165/373. 
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SONUÇ 

Sicill-i Ahvâl kayıtlarının incelenmesi neticesinde Aksaray doğumlu 18 memurun 

varlığı tespit edilmiştir. Tespit edilen memurların tamamının biyografileri incelenmiştir. 

İnceleme neticesinde bu memurların sadece 1’i Ermeni milletinden, diğerleri ise Müslüman 

oldukları anlaşılmıştır. 18 memurun tamamı temel eğitim kurumlarından olan sıbyan ve ibtidâî 

mekteplerini tamamlamalarının ardından orta eğitim kurumları olan rüştiyelere devam 

etmişlerdir. Bazıları da lise düzeyindeki okullardan olan idâdîlere devam etmişlerdir. 

Memurların çoğu tecrübe kazanma süreci olarak ifade edilen stajyerlik süresini bitirdikten sonra 

işe başlamışlardır. Memurların görev süreleri boyunca becayiş, terfi, istifa, azl edilme ve 

çalıştıkları kurumların kapatılması neticesinde görev yerlerinden isteyerek veya istemeyerek 

ayrıldıkları olmuştur. Memurlardan bazıları görevleri sırasında çeşitli hukuksuz durumlara 

bulaştıkları da görülmüştür. Bu durumda olanlar derhal görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. 

Görev yerleri sık sık değiştirilmek suretiyle suç işlemeleri önlenmeye çalışılan memurlar da 

olmuştur. İnceleme konusu yapılan memurlar başta doğum yerleri olmak üzere Osmanlı 

Devleti’nin pek çok idarî birimlerinde görev yapmışlar ve üstlendikleri vazifeleri yerine 

getirmeye gayret etmişlerdir.  
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AKSARAY İLİ PREHİSTORİK DÖNEM YERLEŞİM ALANLARI 

Arş. Gör. Iraz Aslı YAMAN 

Özet 

Anadolu, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren oldukça önemli bir konumda yer alır. 

Bunun temel nedeni, olası göç yolları üzerinde bulunmasıdır. Aksaray ve çevresi ise, 

Arkeolojinin her döneminde insan yaşantısına ait bulgular barındırmasıyla, Anadolu için özel 

bir yaşam alanı olmuştur. Özellikle avcı-toplayıcılık gibi alışılagelmiş bir ekonomi modelinden 

sonra, tarım yapan yerleşik toplumlara geçiş aşamasının en iyi izlendiği bölgelerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yerleşik yaşamın başlangıcı, son buzul dönemi olan Holosen ile başlar. 

Arkeolojik kronolojiye bakıldığında, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemden başlayarak, 

Kalkolitik Çağ sonuna kadar tarihlendirilen arkeolojik sitler çalışmamızın konusunu 

oluşturmaktadır. Söz konusu tarih aralığında, yüzey araştırması sırasında tespit edilmiş, kazı 

çalışmaları devam eden ya da tamamlanmış olan tüm Prehistorik dönem yerleşimleri hakkında 

bilgi verilecektir. 

 Aksaray İli ve çevresinde kazı çalışmaları sürdürülen veya tamamlanmış olan 

prehistorik merkezlerdeki çalışma sistemi, inter-disipliner olarak gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışma sisteminde sonuçlar, sadece arkeolojik bulgularla değil, aynı zamanda arkeolojiyle 

bağlantılı ek bilimsel veriler bir araya getirilerek ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda arkeoloji; 

Antropoloji, Jeoloji, Zooarkeoloji, Arkeobotani ve buna benzer birçok bilim dalıyla ortak 

çalışmalar yürütmekte, çokseslilik anlayışıyla sonuçlarını her açıdan zenginleştirmektedir. 

Prehistorik merkezlerde bu tarz çalışmaların yapılması, dönem insanının yaşantısı ve doğal 

çevresi hakkındaki sonuçlara ulaşılmasına imkân sağlar. Günümüze kadar Aksaray İlinde tespit 

edilmiş Prehistorik yerleşim alanları ile ilgili ortaya konulan tüm sonuçlar detaylandırılarak, 

çalışmamız içerisinde başlıklar halinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Prehistorik Yerleşim, Arkeoloji, Neolitik, Kalkolitik 
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PREHISTORIC PERIOD SETTLEMENT AREAS IN AKSARAY PROVINCE 

Abstract 

 Anatolia is located in a quite important position since the beginning of the history of 

humanity. The main reason for this is that it is located on possible migration routes. Aksaray 

and its surrounding have been an exclusive living space for Anatolia by containing the findings 

of human life in every period of Archaeology. It emerges as one of the regions where the stage 

of transition to settled societies engaged in agriculture is ideally observed after a conventional 

economic model, especially such as hunting-gathering. The beginning of settled life starts with 

the Holocene, the last glacial period. When the archaeological chronology is examined, the 

archaeological sites dated starting from the Pre-Pottery Neolithic Period to the end of the 

Chalcolithic Age constitute the subject of this study. Information will be provided about all 

Prehistoric period settlements which were discovered during the survey in the date range in 

question and the excavation works of which are ongoing or have been completed. 

 The study system in prehistoric centers, the excavation works of which are ongoing or 

have been completed, was carried out as inter-disciplinary in Aksaray Province and its 

surroundings. In this study system, the results are presented not only by archaeological findings 

but also by bringing together the additional scientific data associated with archaeology. In this 

context, archaeology carries out joint studies with Anthropology, Geology, Zooarchaeology, 

Archaeobotany and many similar disciplines and enriches the results from every aspect with 

the understanding of polyphony. Performing such studies in prehistoric centers provides an 

opportunity to achieve results about the life and natural environment of the period's human. All 

results concerning the Prehistoric settlement areas discovered in Aksaray Province which have 

been presented until today will be detailed, and they will be presented in headings in this study. 

Keywords: Aksaray, Prehistoric Settlement, Archaeology, Neolithic, Chalcolithic 

Giriş 

Aksaray İli ve çevresi, insanlık tarihinin birçok döneminde çeşitli topluluklar tarafından 

yaşam alanı olarak tercih edilmiştir. Bölgenin, coğrafi konum avantajının yanı sıra; fauna, flora 

ve hammadde kaynakları bakımından zengin çevresel koşullar içinde yer alması, yaşam alanı 

olarak tercih edilme sebepleri arasında gösterilebilir. Uzun yıllardır bilim insanları tarafından 

yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları, şehrin arkeolojik değerinin ortaya konulabilmesi 

açısından da oldukça önemli veriler sunmaktadır. Bölgede henüz kazı çalışmaları yapılamamış 
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çok sayıda höyük, yerleşim alanı ve antik kent mevcuttur. İlerleyen yıllarda bu alanlarda 

yapılacak olan kazı çalışmalarının artmasıyla, bölgenin değerinin daha da artacağı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, Aksaray ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazı sonuçlarının 

yanında, Prehistorik yerleşim alanlarıyla ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bağlamda, yerleşim 

alanlarının kronolojik görünümü de ortaya konulacaktır. Aksaray’da Prehistorik dönemlere 

tarihlendirilen (M. Ö. 3 bin öncesi) 4 yerleşim alanı bulunmaktadır. Bu yerleşimler: Aşıklı 

Höyük, Musular, Güvercinkayası ve Gelveri (Yüksek Kilise) olarak sıralanmaktadır.  

Aşıklı Höyük 

Aşıklı Höyük, Aksaray il merkezinin 25 km. güneydoğusunda, Kızılkaya köyünün 

yaklaşık 1 km. güneyinde, Melendiz suyunun kıyısında yer almaktadır. Yerleşim, 1963 yılında 

Hititolog Edmund Gordon tarafından keşfedilmiştir. Çok sayıda arkeolog bölgeyi ziyaret etmiş 

olsa da, en önemli araştırmalar, 1964-1965 yılları arasında Ian Todd tarafından yürütülmüştür. 

Todd yönetiminde burada kesit çalışmaları ve yüzey toplaması yapılmıştır. Elde edilen örnekler 

göz önünde bulundurularak, höyük M.Ö. 9-10 bin yıllarına tarihlendirilmiştir1. 1980’li yılların 

sonlarına gelindiğinde DSİ, tarımda sulamayı arttırmak amacıyla Mamasın Baraj Gölü’nün su 

seviyesinin yükseltilmesi kararını almıştır. Höyüğün önemli bir bölümünün bu sebepten dolayı 

zarar göreceği düşünülerek, 1989 yılında Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığında, yerleşimde bir 

kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. 2004 yılına kadar devam eden çalışmalara, 2001-2003 

yılları arasında Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı başkanlık etmiştir. Su seviyesi yükseltme kararının 

iptal edilmesi sonucunda iki sezon ara verilen kazı çalışmaları, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran 

başkanlığında, 2006 yılında tekrar başlatılmıştır. 2006-2010 yılları arasında kazı çalışmalarının 

başlatıldığı yıllardan günümüze değin ortaya çıkarılmış arkeolojik belgelerin korunması, 

sağlamlaştırılması ve teşhiri ile ilgili projeler yapılmıştır (Deneysel Tarihöncesi Aşıklı Köyü, 

Koruyucu Çatı Yapısı, El Sanatları Atölyesi ve Çocuklar için Arkeoloji Eğitim Atölyesi, 

                                                 
1 Todd, Ian, “Aşıklı Höyük: A Protoneolithic Site in Central Anatolia”, Anatolian Studies XVI, (1966): ss. 139-

163. 
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Kızılkaya Etnografya Merkezi)2. 2010 yılından itibaren ise, daha çok kazı çalışmalarına ağırlık 

verilmektedir3. 

M.Ö. 8300-7400 yılları arasına tarihlenen Aşıklı Höyük, tümüyle Çanak Çömleksiz 

Neolitik döneme aittir. Yaklaşık 1000 yıllık bir zaman dilimi süresince kesintisiz yaşamın 

hâkim olduğu höyükte, 4 tabaka tespit edilmiştir. Kronolojik olarak; 3 ve 4. tabakalar M.Ö. 9. 

bin, 2. ve 1. tabakalar, M.Ö. 8. bin yıla yerleştirilmektedir4.  

Anadolu’nun en erken bitişik düzenli, dörtgen planlı kerpiç mimarisi örneği bu 

yerleşimden bilinmektedir. Bu mimari düzen, çok fazla değişikliğe uğramadan diğer evrelerde 

de görülmeye devam etmiştir5. 

Tarım faaliyetleri etkisiyle, höyüğün en üstte yer alan arkeolojik dolguları ve yüzey 

toprağı birbirine karışmıştır. Dolayısıyla 1. tabaka oldukça tahrip olmuştur ve çok fazla buluntu 

elde edilememiştir. 2. tabaka, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemin karakteristik özelliklerini 

yansıtmaktadır. 10 yapı evresinin bulunduğu 2. tabakanın son 5 yapı evresinde, geniş bir alanda 

çalışılmıştır. Özellikle mimari anlamda birçok bilinmezin açığa çıkarılması bakımından bu 

tabaka oldukça önemlidir.  Yerleşimin kuzey kesiminde konut alanları, güneybatısında ortak 

kullanıma yönelik yapıların bulunduğu alanlar ve son olarak kuzeydoğusunda höyüğün sınırını 

tanımlayan çevre duvarıyla birlikte sıralanmış mahalleler bulunmaktadır6.  

M.Ö. 9. bin yılda; yarısı toprağa gömülü, oval ve kerpiç duvarlı kulübe biçimindeki 

yapılar ve bina aralarının işlik olarak kullanıldığı alanlar mevcuttur. Sağlam şekilde açığa 

çıkarılmış yapılardan biri sayesinde, yerleşme düzeni ile ilgili birtakım bilgilere ulaşılmıştır. 

Kerpiç duvar ve tabanlar özenle sıvanmıştır. Taban üzerine küçük bir seki ile yanına küçük bir 

öğütme taşı yerleştirilmiştir. Ortada bir ocak yeri mevcuttur. Tabanda farklı boyutlarda açılmış 

çukurlar yer almaktadır. Bu çukurların çatıyı taşıyan ahşap direklere ait olduğu 

                                                 
2 Proje çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Özbaşaran, Mihriban, Duru, Güneş, Teksöz, Didem, 

Omacan, Sinan, “Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük, The Living Past: Aşıklı Höyük”, TÜBA Kültür Envanteri 

Dergisi 8, (2010): ss. 215-228. 

3 Özbaşaran, Mihriban, “Aşıklı Höyük”, 2012, http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk, (et. 

06.11.2016).  

4 Özbaşaran, Mihriban, “Re-starting at Aşıklı”, Anatolia Antiqua XIX, (2011): ss. 28-31. 

5 Esin, Ufuk, “Aşıklı Höyük”, Arkeo Atlas, Sayı:1, (2002): s. 83. 

6 Esin, Ufuk, Harmankaya, Savaş, “Aşıklı”, Neolithic in Turkey, (Haz. M. Özdoğan, N. Başgelen), Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, İstanbul, 1999, ss. 115-132. 

http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk
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düşünülmektedir. M.Ö. 8. bin yıl mimarisinde ise bazı yenilikler söz konusudur. Kuzeyde, 

dörtgen biçiminde ve sıkışık düzende mahalleler görülüyor iken, güney kesimde topluluğun 

ortak kullanımındaki özel binaların çevresindeki mekânlar yer almaktaydı. Sıkışık düzende 

oluşturulan mahallelerde görülen konutlar bir, iki, nadiren üç odalıdır. Binalar arasında çöplük 

ya da işlik olarak isimlendirilen alanlar vardır. Binalar boyut ve biçim bakımından birbirine 

oldukça benzerdir. Bina içlerinde en fazla görülen taşınmazlar: ocak yerleridir. Bazılarının 

tabanlarına hasır serildiği örneklerden anlaşılmaktadır. Güneyde yer alan binalar, farklı plan 

teknikleri ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Binalardan ilki, iç avlulu ve duvar kenarlarından biri 

taşla örülmüş bir yapıdan oluşmaktadır. Diğeri ise, kareye yakın planlı, geniş kerpiç duvarlı ve 

kireç tabanlıdır. Sözü edilen iki binanın ortak yanı, kırmızı boyalı tabanlarıdır. Aşıklı Höyük 

insan toplulukları, bu binaları sosyal hayat ya da inanç alanı olarak kullanmış olmalıdırlar7. 

Ölü gömme gelenekleri, yerleşim içidir. Ölüler, konut tabanlarının altına açılan 

çukurlara, genelde ayakları karın bölgesine çekik bir şekilde (hocker), gömülmüşlerdir. 

Ölülerin yanında ya da vücudu üzerinde çeşitli takılar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, 

yerleşimde bir genç kadına yapılan beyin ameliyatı işlemi (trepanation), tıp tarihi açısından da 

bir ilki oluşturmaktadır8. 

Aşıklı Höyük yerleşimi tıp tarihi dışında, farklı alanlarda da bazı ilklere ev sahipliği 

yapmıştır. Bunlar; kirecin yakılması ve söndürülmesi ile tanımlanan piroteknoloji uygulaması 

-özel bina tabanları ve duvar sıvalarında görülmekte- ve ölü hediyesi olarak bırakılan 

boncukların hammaddesinin bakır olmasıyla anlaşılan madencilik alanında karşımıza çıkar9. 

Obsidiyen ve kemik/boynuzdan üretilmiş olan aletler en fazla görülen buluntu 

topluluklarıdır. Kayırlı ve Nenezi olarak adlandırılan hammadde kaynaklarından yerleşime 

getirilen bloklar, yerleşim içinde alet haline dönüştürülmüşlerdir. Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda, en yoğun yontmataş grubunu, kalın yongalar üzerine 

yapılan kazıyıcılar oluşturmaktadır. Çekirdekler iki vurma düzlemlidir. Ok uçları, çoğunluğu 

erken dönem tabakalarından tespit edilmiş mikrolitler, kalem, delici, uçlu dilgi, kenar kazıyıcı, 

                                                 
7 Özbaşaran, Mihriban, “Aşıklı Höyük”, 2012, http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk, (et. 

06.11.2016). 

8 Esin, Ufuk, “Aşıklı Höyük”, (2002): s. 83. 

9 Özbaşaran, Mihriban, “Aşıklı Höyük”, 2012, http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk, (et. 

06.11.2016). 

http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk
http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk
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düzeltili dilgi ve yongalar ve ara parçalar diğer aletler arasındadır10. Daha sonraki yıllarda, Orta 

Anadolu ve Aşıklı Höyük yerleşiminin yontmataş teknolojisinin ayrıntılı analizleri doktora tezi 

olarak sunulmuştur11. Kemik alet endüstrisini, “bız” olarak nitelendirilen aletler domine eder. 

Bu aletler, koyun ve keçilerin bacak kemiklerinden üretilmişlerdir.  Ender olarak spatulalar 

yardımıyla delikler açılmıştır. Delikli iğneler görülmez. Toka çengelleri yoğun olarak ele geçer. 

Kemik aletlerin dericilik faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürülmektedir12.  

Sürtmetaş buluntu toplulukları geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Aşındırıcılar, 

öğütücüler ve kesiciler olmak üzere titizlikle detaylandırılmış alet grupları bulunmaktadır. Bu 

türden aletlerin, Anadolu ve Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz Neolitik merkezlerin neredeyse 

hepsinde görüldüğü bildirilmektedir13. 

Aşıklı Höyük, Holosen başlangıcında yabani hayvanları avlayan ve yabani meyve/sebze 

toplayıcılığı ile geçimini sürdüren insan toplulukları tarafından iskân edilen bir alan olarak 

tanımlanmıştır. Yerleşimde, avcılık-toplayıcılığın yanı sıra, az da olsa tarım, obsidiyen ve 

olasılıkla tuz ticaretinin de yapıldığı düşünülmektedir14 . 

Musular 

Musular, Aksaray ili Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde ve Aşıklı Höyük’e 

oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Yerleşim, ilk olarak 1993 yılında Prof. Dr. Ufuk 

Esin başkanlığında, Aşıklı Höyük ekibi tarafından yürütülen yüzey araştırmaları sırasında 

saptanmıştır. 1994 ve 1995 yıllarında Prof. Dr. Sevil Gülçur yönetiminde Musular tekrar ziyaret 

edilmiş ve bu alanda yüzey toplamaları yapılmıştır. Sözü edilen bu araştırmanın sonuçları, Prof. 

Dr. Gülçur tarafından 1995 yılında yayınlanmıştır. İlk sonuçlar, yerleşimin Çanak Çömleksiz 

                                                 
10 Esin, Ufuk, Harmankaya, Savaş, “Aşıklı Höyük”, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı 

Türkiye’de Neolitik Dönem Yeni Kazılar Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, s. 266. 

11 Yıldırım-Balcı, Semra, “Orta Anadolu Obsidiyen, Aşıklı Höyük Modeli, Tekno Kültürel Kökeni ve Evrimi”, 

Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007. 

12 Esin, Ufuk, Harmankaya, Savaş, “Aşıklı Höyük”, (2007): s. 266. 

13 Ayrıntılı bilgi için bkz. Güldoğan, Emre, “Aşıklı Höyük Sürtmetaş Buluntu Topluluğu”, TÜBA-AR 14, (2011): 

41-58. 

14 Esin, Ufuk, “Aşıklı Höyük”, (2002): s. 83. 
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Neolitik döneme ait bir alan olduğunu göstermiştir15. Yüzey araştırmalarının ardından, 1996 

yılında Aksaray Müzesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile Musular’da kazı çalışmaları 

başlatılmıştır. Yerleşimin bulunduğu arazinin uzun süre tarla gibi kullanılması ve bu durumun 

oluşturduğu tahribat, kazı çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca, Aşıklı Höyük 

ile bağlantıların ortaya çıkarılması da diğer önemli nedenlerden birisidir16.  

İlk yıl sistematik yüzey toplaması yapılmıştır ve toplanan malzemeler altı grupta 

(obsidiyen, hayvan kemikleri, sürtmetaş buluntular, mimari öğeler, çanak çömlek, bitki 

kalıntıları) incelenmiştir17. 1996 yılında başlatılan çalışmalar, 2004 yılında tamamlanmıştır18. 

Musular’da, Çanak Çömleksiz Neolitik ve Seramikli Neolitik dönem olmak üzere iki 

ana yerleşme evresi bulunmaktadır. Radyokarbon tarihlendirmelerine göre, yerleşimin Çanak 

Çömleksiz Neolitik Çağ tabakaları, M.Ö. 8. bin yılın ortalarını göstermektedir. Bu döneme ait 

mimari yapıların tümü “özel işlevli” olarak tanımlanmıştır. Bunlar; aynı yönde bulunan iki 

duvar ve arasındaki döşeme,  Aşıklı Höyük kırmızı tabanlı yapı (T binası) ile benzer bir özel 

yapı, farklı yapım teknikleriyle oluşturulmuş kanallar ve bir çevre duvarı şeklinde sıralanmıştır. 

Yoğun tahribat görmüş en önemli mimari yapılardan biri olan Musular A yapısı; dörtgen planlı, 

seki ve ocak gibi taşınmazlara sahiptir. Bu yapı içinde; direk deliği olarak düşünülen çukurlar, 

kireç sıvalı kırmızı boyalı tabanlar ve tabanı birden fazla yenilenen sekiler yer almaktadır. 

Farklı boyutlardaki kanalların, yapıları korumaya yönelik olarak inşa edildiği düşünülmektedir. 

İşlevinin hala ne olduğu çözülemeyen “Z” yapısı ise, aynı yönde bulunan iki duvardan 

oluşmaktadır. Bu yapının obsidiyen ve hayvan kemikleri içerdiği ancak işlevi hakkında yorum 

yapabilecek kadar veri barındırmadığı belirtilmiştir. Depo olarak düşünülen havuz ya da tekne 

gibi çukurluklar, açığa çıkarılan diğer mimari kalıntılar olarak kaydedilmiştir. Yerleşimde 

yaşam alanı ya da günlük aktivitelerin yapıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamıştır. 

Musular mimari yapıları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, buranın özel bir faaliyet alanı 

                                                 
15 Gülçur, Sevil, “Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1993 Yılı Yüzey Araştırması”, XII. Araştırma Sonuçları 

Toplantısı, Ankara, (1995): ss. 191-214. 

16 Özbaşaran, Mihriban, Endoğru, Muhsin, “Musular Mevkii (Aksaray İli) Araştırma ve Kazı Projesi”,  XV. 

Araştırma Sonuçları Toplantısı, II. Cilt, Ankara, (1998): s. 201. 

17 Özbaşaran, Endoğru, “Musular Mevkii (Aksaray İli) Araştırma ve Kazı Projesi”, ss. 202-203. 

18 Özbaşaran, Mihriban vd. “Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme”, Türkiyede Neolitik Dönem, (Der. M. 

Özdoğan-N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, s. 274. 
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olduğuna dikkat çekilmiştir19. Belirli bir iş için kullanıldığı düşünülen söz konusu faaliyet 

alanının, genel olarak avcılık aktivitesi ile bağdaştırıldığı görülmektedir. Yerleşimin, özellikle 

av öncesi ve sonrası yapılan hazırlıklar için oldukça ideal olduğu düşünülmektedir20. Çanak 

Çömleksiz Neolitik dönem dolguların üzerinde bulunan Seramikli Neolitik dönem 

tabakalarında, mimari kalıntılar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bunlar; çok odalı bir yapı, 

bir kısmı korunmuş taş duvarlar ve dağınık halde taban ve çukurlardan oluşmaktadır21. Yapılan 

tarihlendirme sonuçları doğrultusunda, bu alan M.Ö. 7600-6600 yılları arasına 

yerleştirilmiştir22.   

Seramikli Neolitik dönem tabakalarında, yapıların içinde ve çevresinde obsidiyen 

buluntular, hayvan kemikleri ve aletler bulunmaktadır. İki silo tabanı ve bir döşeme açığa 

çıkarılan diğer mimari yapılardır. Musular’da 1500’e yakın çanak çömlek örneği mevcuttur. 

Prof. Dr. Burçin Erdoğu tarafından ayrıntılı tipolojik analizleri yapılan örnekler, Son Neolitik 

ve Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir. Bitki kalıntılarının az ancak hayvan kemiklerinin 

oldukça fazlaca ele geçtiği bildirilmektedir. Neolitik Çağ’ın her iki döneminde, özellikle yabani 

sığırın yerleşim için özel bir anlamı olduğu vurgulanmıştır23.  

1996-1999 ve 1999-2001 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Çanak 

Çömleksiz Neolitik ve Seramikli Neolitik döneme ait kültür tabakalarından elde edilen 

yontmataş endüstri buluntu toplulukları, Dr. Nurcan Kayacan tarafından teknolojik ve tipolojik 

yönden detaylı bir biçimde incelenmiştir. Analiz sonuçları, yontmataş buluntuların neredeyse 

tamamının obsidiyenden üretildiğini ortaya koymuştur. Neolitik Çağ’ın her iki dönemini temsil 

eden buluntular, 19 farklı teknolojik grupta değerlendirilmiştir. Bu sayede yontmataş 

geleneğinde dönemlere göre farklılık gösteren ayırıcı unsurlar saptanabilmiştir. Çanak 

Çömleksiz Neolitik dönem tabakalarında, dilgiler ve yongalar fazlaca görülürken, çekirdekler 

oldukça nadirdir. Endüstriye egemen olan alet grupları; kazıyıcılar ve ok uçlarıdır. Ok uçları 

içinde byblos olarak tanımlanan ve belirli coğrafyalarda karşımıza çıkan ok uçlarına benzer olan 

                                                 
19 Özbaşaran vd. “Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme”, ss. 274-275. 

20 Duru, Güneş, Özbaşaran, Mihriban,  “A Non-Domestic Site in Central Anatolia”, Anatolia Antiqua, XIII, (2005): 

s. 23. 

21 Özbaşaran, Mihriban, “Musular: A General Assessment on a New Neolithic Site in Central Anatolia”, Neolithic 

in Turkey: The Cradle of Civilization, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999, ss. 147-155. 

22 Özbaşaran vd. “Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme”, s. 278. 

23 Özbaşaran vd. “Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme”, ss. 278-281. 
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tiplerin de görüldüğü belirtilmektedir. Diğer kategoriler: ara parçalar, düzeltili yonga ve 

dilgiler, delici ve kalemler olarak ayrılan alet gruplarıdır24. Seramikli Neolitik dönem 

tabakalarında, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemde olduğu gibi dilgiler ve yongalar en fazla 

görülen buluntulardandır. Çekirdekler, bir önceki döneme göre sayısal olarak artış göstermiştir. 

Alet grubu içinde, kazıyıcılar ve ok uçları önemli bir yer tutar. Diğer alet grupları arasında: ara 

parçalar, deliciler, kalemler ve son olarak düzeltili alet kategorisinde, dilgiler ve yongalar 

görülmektedir. Yontmataş alet buluntularının bir kısmının konu edildiği söz konusu çalışmanın 

sonucunda, dönemler arasında teknolojik anlamda bir değişiklik görülmediği ve yerleşime dilgi 

endüstrisinin egemen olduğu sonucu ortaya konulmuştur25. Alet üretiminde kullanılan 

obsidiyenlerin, Nenezi ve Kayırlı (Göllüdağ) kaynaklı olduğu bildirilmektedir26. 

Güvercinkayası 

Güvercinkayası, Aksaray ilinin kuzeydoğusunda, Mamasın Barajı göl alanı içinde ve 

aynı adı taşıyan kayalık yükselti üzerinde yer almaktadır. Yerleşim, Prof. Dr. Ufuk Esin 

başkanlığındaki “Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri Yüzey Araştırması” çalışmaları sırasında 

keşfedilmiştir27. Uluslar arası bir ekiple birlikte 1996 yılında başlatılan kazı çalışmaları, 

günümüzde hâlen devam etmektedir. Güvercinkayası M.Ö. 5200-4800 yılları arasına 

tarihlendirilmektedir28. Mamasın Barajı tehlikesi altında bulunan yerleşimin bir bölümü, su ve 

dalga erozyonu sebebiyle yok olmuştur.  

Alanın mimari yapılanması, üzerinde bulunduğu kayalığın doğal biçimine uygun olarak 

önceden planlanmıştır. Güvercinkayası’nda, Orta Anadolu’da daha önceden bilinmeyen bir 

mimari özellik olan, kazık delikli yapılanma görülmektedir. Burada iskân etmiş ilk topluluk, 

olasılıkla hafif malzemeli yapı modelini beraberinde getirmiş ve kaya yüzeyi üzerinde soku ve 

                                                 
24 Kayacan, Nurcan, Yüzey Obsidien Buluntularının Tekno-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi: Neolitik Musular 

Yerleşmesi Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

2000, ss. 111-113. 

25 Kayacan, Yüzey Obsidien Buluntularının Tekno-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi: Neolitik Musular 

Yerleşmesi Örneği, ss. 113-116. 

26 Kayacan, Nurcan, “Chipped Stone Industry of the Neolithic Site of Musular (Cappadocia) Preliminary Results”, 

Anatolia Antiqua XI, (2003): s. 7. 

27 Gülçur, Sevil, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1994 Ortak Yüzey Araştırması, Anadolu Araştırmaları, XV, 

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, (1999): s. 111 

28 Gülçur, Sevil, Kiper, Yücel, “Güvercinkayası 2002 Yılı Kazısı”, XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı, I. Cilt, Ankara, 

(2004): s. 428. 
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dikme yuvalarından oluşan bir düzen belirlemiştir. Diğer bir model, kaya çıkıntılarına oyulan 

halkalardır. Bu halkaların kazık delikli yapılanmayla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu yapım 

geleneği sonrasında, bitişik nizamlı, taş ve çamur harcın kullanımıyla birlikte, daha dayanıklı 

yapıların inşa edildiği bir evreye geçilmiştir. Yerleşimin sınırlarını belirleyen üst teras 

bölümünde ise, duvarların kolektif biçimde kullanıldığı ve önceden planlanan konutların inşa 

edildiği bilinmektedir. En sık görülen konut tipi, bir baş oda ve odadan ince duvarla ayrılan 

kiler hücresi modelidir. Her konut içinde, köşede kubbeli bir fırın, fırının yanında at nalı biçimli 

bir közlük ve hafifçe yükseltilmiş ocaklar yer almaktadır. Güvercinkayası, mimari gelişim 

olarak giderek dışa kapanmıştır. Bu durum, savunma ihtiyacı düşünülerek arazinin en yüksek 

noktasına inşa edilen bir özel yapı ve silo yapılarıyla bağdaştırılmıştır29. 

 Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan yerleşimin, en ilgi çekici özelliklerinden 

birisi de, zaman içinde savunma yapılarının eklenmesiyle oluşan İç Kale ve Aşağı Yerleşme 

olarak ayrılmış olmasıdır. Kalkolitik Çağ’da böylesi bir ayrışma durumunun görülmesinin, 

bilhassa Tunç Çağlarından bilinen Kale Kent sisteminin kökenini oluşturduğu belirtilmektedir. 

Artı ürünlerin fazla oluşu nedeniyle inşa edilen yapıların, insanların eşitlikçi anlayışı giderek 

terk etmeye ve sınıflı toplum düzenini benimsemeye başladığına işaret ettiğine değinilmiştir30. 

Tek dönemi yansıtan ve 4 tabakadan oluşan mimari yapılanma, başlangıçta olduğu yine daha 

önceden bilinmeyen kerpiç duvardan sekmeli bir çevre duvarıyla sona ermektedir31. 

Çanak çömlek geleneği içinde en fazla elde edilen tür; siyah veya koyu renkli, özenli 

açkılanmış ve kalın cidarlı depo kaplarıdır. Orta boy çömleklere; masif, yuvarlatılmış konik 

dipliler hâkimdir32. Dört alt evrede incelenen çanak çömlek grupları; koyu renk açkılılar, şevron 

bezemeliler, yüzeyi tarazlı/süpürge izliler ve boya bezekliler olarak tanımlanmaktadır33. Birkaç 

                                                 
29 Gülçur, Sevil, “Kentleşme Yolunda”, Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler Ufuk Esin’e Armağan, (Haz. 

M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 499-500. 
30 Gülçur, Sevil, Çaylı, Pınar, “Güvercinkayası 2008 Yılı Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, Ankara, (2010): 

s. 368. 

31
 Gülçur, Sevil, “Güvercinkayası The Black/Dark Burnished Pottery: A General Overview”, TÜBA-AR VII, 

Ankara, (2004b): s. 141. 
32 Gülçur, Sevil, “Kentleşme Yolunda”, Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler Ufuk Esin’e Armağan, 2003, 

s. 502. ; Gülçur, Sevil, “Güvercinkayası The Black/Dark Burnished Pottery: A General Overview”, 2004b, ss. 141-

164. 

33 Çaylı, Pınar, “Güvercinkayası 14 Numaralı Evin Çanak Çömlek Verilerinden Yola Çıkarak Yerleşme Düzeni ve 

Toplumsal Yapının Değerlendirilmesi”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2009, ss. 108-112. 
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istisna dışında çoğu örnek, gerçekçi stilde kaş, göz, boynuz gibi sembolik ve stilize 

kabartmalara sahiptir. Yapısal istikrara paralel olarak, çanak çömlek geleneğinde de bir 

standartlaşma gözlenmiştir. Diğer bir yenilik, Dönemin sonuna doğru Anadolu’ya özgü 

olmayan açık renk yüzeyli çanak çömlek türünün ortaya çıkması diğer bir yenilik olarak 

görülmektedir34. 

Yontmataş endüstri buluntu topluluğuna ait tipolojik analizler, E. Coqiougniot 

tarafından incelenmektedir ancak konuyla ilgili bir genel değerlendirme henüz 

yayınlanmamıştır. Kazı raporlarından öğrenildiği kadarıyla, obsidiyen aletler üzerindeki 

çalışmalar devam etmektedir. Buna karşın, şimdiye kadar yayınlanan bilgilere bakıldığında, 

konuyla ilgili önemli bilgilere ulaşılmaktadır. Yontma artıklarının depo çukurları içinde tespit 

edilmesi, aletlerin son biçimlerini yerleşim içinde aldığını düşündürtmektedir35. Bir başka 

yayında; dilgi, kazıyıcı, tarım aktivitelerinin işareti olan orak dilgilerin ve prestij malzemesi 

olarak çakmaktaşı aletlerin varlığından söz edilmiştir. Alanın değişik noktalarında da özenli 

yapılmış dilgiler, yongalar ve tükenmiş çekirdekler saptanmıştır36. Yontmataş endüstri içinde, 

Orta Anadolu’da Çanak Çömleksiz Neolitik dönemden itibaren yoğun olarak kullanılan, hatta 

önemli bir ticaret metası olan obsidiyenden üretilmiş ok uçlarının ortadan kalktığı 

görülmektedir. Av ve savunma silahları açısından ok uçlarının yerine, yumuşak tüf kayaçlardan 

üretilen sapan taşları kullanılmıştır37. 

Yerleşimde tarım faaliyetleri dışında, Erken Kalkolitik dönemden Orta Kalkolitik 

döneme gelinen süreçte, hayvan evcilleştirmesinin ikinci aşaması olarak tanımlanan süt 

ekonomisine geçilmiştir. Dolayısıyla hem tarımla uğraşan, hem de hayvancılıkla yaşamını 

sürdüren iki ekonomi modeli benimsenmiş gibi görünmektedir. Mimaride görülen dışa 

kapanma durumunun, söz konusu iki farklı topluluğun birbirleriyle olan mücadelesinden 

                                                 
34 Gülçur, Sevil, “Kentleşme Yolunda”, Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler Ufuk Esin’e Armağan, 2003, 

ss. 502-503. 

35 Kiper, Yücel, Gülçur, Sevil, “Güvercinkayası 2003 Yılı Kazısı Ön Raporu”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 

Ankara, (2005): s. 18. 

36 Çaylı, Pınar, “Güvercinkayası 14 Numaralı Evin Çanak Çömlek Verilerinden Yola Çıkarak Yerleşme Düzeni ve 

Toplumsal Yapının Değerlendirilmesi”, 2009, s. 74. 

37 Gülçur, Sevil, “Kentleşme Yolunda”, Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler Ufuk Esin’e Armağan, 

(2003): s. 502. 
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kaynaklandığı ve hatta yerleşimi sona erdiren yangınların bu sebeple ortaya çıktığı ihtimali 

üzerinde durulmaktadır38. 

Kemik alet üretiminde, hayvanların uzun kemikleri ve geyik boynuzları kullanılmıştır. 

Bunların bazıları, yarı işlenmiş ve hammadde olarak depolanmıştır. Özellikle hammadde olarak 

depolanmış örneklerin bulundukları alanın, işlik yeri gibi kullanıldığı düşünülmektedir. Hayvan 

kafatasları neredeyse hiç bulunamamıştır. Bu eksikliğin sebebinin, kafataslarının 

depolanmadan önce bir hazırlık işlemine tabi tutulduğu ile ilgili olduğu düşünülmektedir39.  

Sürtmetaş alet endüstrisine ait çalışmalar, Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nden 

Dr. Ivan Pavlů başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülmektedir. İşlevsel ve biçimsel olarak 

sınıflandırılan sürtmetaş aletler, 5 ana grupta incelenmiş ve çeşitli formlara göre alt gruplara 

ayrılmıştır40. 

İnter-disipliner çalışma yöntemleriyle ilerleyen kazı çalışmaları, uluslararası bir ekiple 

çok yönlü araştırmalarına devam etmektedir.  

Gelveri-Yüksek Kilise 

Gelveri ya da Yüksek Kilise olarak isimlendirilen yamaç yerleşmesi, Aksaray ilinin 45 

km. güneydoğusunda, bugün Güzelyurt olarak bilinen ilçenin 1.5 km. güneybatısında 

bulunmaktadır41. Gelveri, ilk olarak 1951 yılında Arkeolog Burhan Tezcan’ın Aksaray ilinde 

gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında keşfedilmiştir. Aksaray-Nevşehir, Aksaray-Niğde ve 

Aksaray-Sultanhan-Tuz Gölü arasında kalan bölgelerde oldukça önemli höyük yerleşimleri 

tespit eden Tezcan, Gelveri ilçesinde bulduğu iki adet eserden söz etmektedir. Bunlardan ilki, 

elde üretilmiş bir kâsedir. Yayında, bu eserin Anadolu’daki çanak çömlek geleneği ile aynı 

özellikleri yansıttığı ancak bezeme stili açısından Tuna boyu kültürleriyle ilişkili olduğu 

                                                 
38 Gülçur, Sevil, “Güvercinkayası”, Arkeo Atlası, Sayı:3, (2004a): s. 145. 

39 Christidou, Rosalina, “The Güvercinkayası Project in Bone Industry”,  23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara, 

(2002): ss. 106-114. 

40
 Pavlů, Ivan vd. “Grinding Stones and Handstones from the Chalcolithic Site of Güvercinkayası 1996-2004”, 

Anatolia Antiqua XV, (2007): ss. 17-48. 

 

41 Esin, Ufuk, “Paleolithic Era to Early Bronze Age: Prehistoric Cappadocia”, Cappadocia. Metin Sözen (ed.), 

İstanbul, 1998, s. 110. 
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bildirilmektedir. Bulunan diğer eser, keçi başı kabartmalı bir çanak parçasından oluşmaktadır42. 

Aksaray ve çevresinde kazı ve yüzey araştırmaları yürüten bilim insanları tarafından belirli 

aralıklarla ziyaret edilen Gelveri, turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir alanda 

bulunmaktadır. Dolayısıyla kimi zaman yerel halkın da içinde bulunduğu kişi ya da gruplarca 

yüzey toprağı üzerinden çanak çömlek parçaları toplandığı bilinmektedir43.  

1990 ve 1991 yıllarında Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığında, alanda yaşanan yoğun 

tahribat nedeniyle oldukça kısa süreli sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucu 

elde edilen buluntuların; Balkanlar ile ilişkilendirildiği, özellikle Romanya ve Bulgaristan’daki 

örneklerle benzerlik içinde olduğu belirtilmektedir. Balkan ülkelerinde yapılan tarihlendirme 

sonuçlarıyla karşılaştırılan Gelveri, Orta Kalkolitik döneme yerleştirilmiştir44. Yerleşimde 

hiçbir mimari öğeye rastlanmazken, sınırlı miktarda toplanan çanak çömlek parçaları 

sınıflandırma yapmaya imkân sağlamıştır. Prof. Esin, Gelveri Kültürü’nün kronolojik olarak 

Köşkhöyük, Batı Çatalhöyük ve Mersin-Yumuktepe yerleşimleriyle çağdaş olabileceğine 

dikkat çekmiş ve Balkanlarda bulunan Karanovo V-VI, Maritsa-Gumelnitsa, Pre-Cucuteni gibi 

kültürlerle bağlantılı olabileceğini ileri sürmüştür45.  

2007 yılında gelindiğinde, Aksaray Müzesi ve Güvercinkayası kazı başkanı, Prof. Dr. 

Gülçur işbirliği ile Gelveri’de 20 günlük bir sondaj çalışması daha yapılmıştır. Bu çalışmanın 

hedefleri; geniş bir alana yayılan yerleşimin farklı noktalarında sondajlar açarak günümüze 

kadar oluşan tahribatın durumu hakkında bilgi edinmek, mimari öğelerin belgelenmesi ve varsa 

tespit edilecek buluntular ışığında arkeolojik bir kazı alanının belirlenmesi şeklinde 

sıralanmıştır46. Araştırmalar, Gelveri’nin tek dönemlik bir yamaç yerleşmesi olduğunu ortaya 

koymuştur. Mimari kalıntılar; AI, AII, AIII ve AIV olarak adlandırılan açmalardan tespit 

edilmiştir. AI açmasında; çamur harçlı taş örgü tekniğinde ve düzgün iri taşlardan örülmüş 

konut olduğu düşünülen yapılarla ile karşılaşılmıştır. Yapıların, sokak ya da geçit gibi bir 

                                                 
42 Tezcan, Burhan, “Aksaray Çevresinden Derlenen Eserler”, Belleten,  Ankara, Cilt: XXII, Sayı:88, (1958):,  ss. 

520-521. 

43 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, Kalkolitik Çağ, Gelveri-Yüksek Kilise, Ege Yayınları, İstanbul, 1996. 

44 Esin, Ufuk, “Gelveri-Ein Beispiel für die kulturellen Beziehungen zwischen Zentralanatolien und Südosteuropa 

während des Chalkolithikums”, Anatolica XIX Special issue on Anatolica and the Balkans, (1993): s. 52. 

45 Esin, “Gelveri-Ein Beispiel für die kulturellen Beziehungen zwischen Zentralanatolien und Südosteuropa 

während des Chalkolithikums”, s. 56. 

46 Gülçur, Sevil, Kiper, Yücel, “Gelveri-Yüksek Kilise 2007 Yılı Sondaj Çalışması”, XXX. Kazı Sonuçları 

Toplantısı 4, Ankara, (2009), s. 286. 
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bağlantı yolu ile birleştiği sanılmaktadır. AII açmasında, iri taşlardan örülmüş duvarları bulunan 

dörtgen planlı bir yapı yer almaktadır. Duvarlar yer yer kesintiye uğramıştır. Aynı durum AIII 

açmasında da görülür. AIII ve AIV açmalarında, mimari öğeler oldukça sınırlıdır. Yerleşimde 

birden fazla çukur bulunmaktadır. Bu çukurların bazılarının işlevi bilinmezken, bazılarının 

dikme yuvası ve işlik yeri olarak kullanıldığı düşünülmektedir47. Prof. Gülçur, 2007 yılı 

çalışmalarının ön raporunda; mimari kalıntıların yanı sıra, yerleşimle ilgili en fazla bilgi elde 

edinilen buluntu topluluğu olan çanak çömlek üzerine ilk değerlendirmeleri sunmuştur. Gülçur, 

Prof. Esin’in geçmiş yıllarda çanak çömlek ile ilgili yaptığı sınıflandırmaya atıfta bulunarak, 

konuyla ilgili oluşturulan tezin doğruluğunun bir kez daha ispatlanmış olduğuna dikkat 

çekmektedir. Gelveri çanak çömleğinin, Can Hasan örnekleriyle benzerlik içinde ve genellikle 

kaba yapımlı olduğuna değinilmiştir. Diğer gruplar ise; açkılı özenli yapımlar ve Gelveri tarzı 

bezekliler olarak sıralanmıştır48.  

2007 yılı sondaj çalışması sonucu elde edilen buluntu toplulukları, Arş. Gör. M. Ozan 

Özbudak tarafından “Gelveri Kültürü” başlıklı yüksek lisans tezinde (2010) detaylı bir biçimde 

incelenmiştir49. Özbudak, Gelveri çanak çömleğini Arkaik ve Klasik olmak üzere iki ana grupta 

toplamıştır. Arkaik ve Klasik stil özelliklerinin ayrımı yapıldıktan sonra, Orta Anadolu’da 

benzer çanak çömlek geleneğinin görüldüğü arkeolojik alanlarla karşılaştırma yoluna 

gidilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Gelveri’deki ilk iskân, M.Ö. 5800-5600 

yıllarına tarihlendirilmektedir50. 

Genel Değerlendirme 

Arkeolojiye uzak olan birçok insanın bildiğinin aksine, bu tür çalışmalar uzun 

planlamalarla ve yoğun bir emekle gerçekleştirilir. Bazen neden küçük fırçalarla veya malalarla 

çalışıldığını anlatmakta güçlük yaşanabilir. Konuya uzak insanlara göre (birazda espri yapma 

gayretiyle söylenir) arkeolojik yerleşim alanları, kepçeyle girildiği zaman bir haftada 

kazılabilecek alanlardır, niye bu kadar yavaş kazılır? İşte bu soru esasında arkeolojik 

                                                 
47 Gülçur, Kiper, “Gelveri-Yüksek Kilise 2007 Yılı Sondaj Çalışması”, ss. 286-287. 

48 Gülçur, Kiper, “Gelveri-Yüksek Kilise 2007 Yılı Sondaj Çalışması”, s. 288. 

49 Özbudak, Mehmet Ozan, “Gelveri Kültürü”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010. 

50 Özbudak, Ozan, “MÖ 6. Binyıl Kronolojisinin Kayıp Halkası: Gelveri Çanak Çömleği Üzerine En Son 

Çalışmalar”, Colloquium Anatolicum Anadolu Sohbetleri XI, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2012), 

s. 279. 
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çalışmaların “neden ve ne için” lerinin başladığı bölümdür. Disiplinler arası çalışma 

yöntemleriyle, geçmişteki yerleşim alanlarından ele geçen tüm veriler değerlendirilerek 

esasında o döneme ışık tutulmaya çalışılır. Bu iş oldukça yavaş ilerleyen ve zaman gerektiren 

çalışmalar sonucunda gerçekleşmektedir. Bazen yıllar boyunca, sadece kafalardaki bir soruyu 

aydınlatmak için kazı çalışmaları yapılır. Sonuçta cevabını bulan sorular, daha başka birçok 

soru daha ortaya çıkarır ve bu şekilde devam eder. Dolayısıyla arkeolojinin sorunlarını çözdüğü 

ve yeni sorunlar ortaya koyduğu alan, kazı çalışmalarıdır. Aynı kazıda bilimsel olarak yetişen 

insanların, aynı kazıda yönetici olduğu görülebilir. Bu örnekte kazıların bilim insanlarının 

yetişmesindeki başka bir rolüdür. 

Aksaray İli’nde hâlen devam eden ya da tamamlanmış çalışmalar, bizlere sadece değerli 

arkeolojik bilgiler sunmaz. Aynı zamanda, bu bölgede devam eden bir arkeoloji kültürünün 

oluştuğunu gösterir. İşte bu anlamda Aksaray, bu potansiyeli iyi şekilde kullanıp, bir sonraki 

kuşakla daha fazla sayıda kazı çalışmalarının yürütüldüğü bir şehir olmalıdır. Bölgenin 

arkeolojik potansiyeli, günümüzde olduğu gibi doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, arkeoloji 

literatürüne oldukça önemli bilgiler sunmaya devam edecektir.  
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AKSARAY BULUNTULARI IŞIĞINDA YONTMATAŞIN ARKEOLOJİ 

İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. İrfan Deniz YAMAN 

Özet 

Taş, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren en çok kullanılan hammadde kaynağı 

olmuştur. Paleolitik Çağ olarak adlandırılan ve yontmataş kullanımının en yoğun olduğu 

devirde ise, yaşamın temel unsurları arasında yer almaktadır. Arkeolojik verilere göre yapılan 

bu değerlendirmede elbette hata payı bulunmaktadır. Örneğin; odun gibi organik ve doğada 

çürüyüp yok olmaya elverişli hammaddeler, arkeolojik kazı alanlarında ender olarak ele 

geçmektedir. Buna karşın odun gibi kolay işlenebilen bir hammaddenin de taş kadar kullanıldığı 

düşünülebilir. İşte dayanıklı yapısı sayesinde yontmataş malzemeler hem insanlık tarihinde çok 

kullanılan bir hammadde olmuştur hem de günümüze kadar bozulmadan varlığını 

sürdürmüştür. 

Yontmataş, yontmaya elverişli keskin kenar özelliği bulunan bir yumrunun tasarlanmış 

veya tasarlanmamış bir yöntemle üzerinden parçalar almaya dayalı bir işlem zincirinin son 

ürünüdür. Yontmataş aletlerin yapımında genellikle volkanik kayaçlar tercih edilmektedir. 

Özellikle obsidiyen ve çakmaktaşı bu tarz aletlerin yapımı için en kaliteli hammaddeler olarak 

sayılabilir. Yerleşik yaşam öncesinde başta avcılık olmak üzere temel günlük ihtiyaçların 

tamamı bu aletler sayesinde gideriliyordu. Yerleşik yaşam sonrasında ise, tarım araç-gereçleri 

gibi geçim ekonomisiyle bağlantılı işlerde kullanılmışlardır. Madenin keşfedilmesiyle birlikte 

yontmataşın yoğunluğu ve önemi azalmış olsa da, insanlık tarihinde varlığı en uzun süre devam 

ettiren alet türü olmuştur. Aksaray İli ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında tespit edilen 

önemli arkeolojik veriler arasında yontmataş aletler de bulunmaktadır. Özellikle obsidiyen 

hammadde kaynaklarına yakınlığı sebebiyle yontmataş yapımında bu hammaddenin tercih 

edildiği görülmektedir. Buluntu topluluğu içerisinde av silahlarından orak dilgilere kadar 

çeşitlik gösteren parçalar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Aksaray, Yontmataş, Taş aletler, Hammadde. 
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THE IMPORTANCE AND PLACE OF KNAPPED STONE IN ARCHAEOLOGY IN 

THE LIGHT OF AKSARAY FINDINGS 

Abstract 

Stone has been the most commonly used source of raw material throughout the epochs 

in which he history of humanity began and was experienced. It was among the main elements 

of life during the period which is called the Paleolithic Age and in which the use of knapped 

Stone was most intense. There is certainly an error margin in this evaluation made according to 

the archaeological data. For instance; raw materials that are organic such as wood and are 

suitable for decomposition in nature are rarely found in archaeological excavation areas. 

However, it can be considered that a raw material that can be easily processed like the wood 

was used as well as stone. Due to their durable structure, knapped stone materials have been a 

raw material which was commonly used in the history of humanity and have sustained their 

existence until today without decomposing. 

Knapped stone is the end product of a process chain based on taking pieces over a stone 

nodule with a feature of these harp edges which is suitable for knapping with a prepared or 

unprepared method. The volcanic rocks are generally preferred in the production of knapped 

stone tools. In particular, obsidian and flint can be regarded as the top-quality raw materials for 

the production of such tools. Before these dentary life, all of the basic daily needs, especially 

hunting, were met with these tools. After these dentary life, they were used in works associated 

with subsistence economy such as agricultural tool sand equipment. Although the intensity and 

importance of knapped stone decreased along with the discovery of mines, it has been a type of 

tool which sustained its presence forth longest period of time in the history of humanity. 

Knapped stone tools are among the important archaeological data discovered in excavation 

works conducted in Aksaray Province and its surroundings. It is seen that this raw material was 

preferred in the production of knapped stone especially because of its proximity to the sources 

of obsidian raw material. There are various parts from hunting weapons to sickle blades within 

the assemblage. 

Key Words: Archaeology, Aksaray, Knapped stone, Stone tools, Raw material. 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi oldukça uzun bir dönemi kapsamaktadır. Bu tarihi, yazının keşfiyle 

birlikte gerçek anlamda “Tarih” olarak adlandırma ve ayırma yoluna giden uzmanlar, yazının 
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keşfinden önceki devirler için Tarih Öncesi (Prehistorya) kavramını kullanmaktadırlar. 

Esasında yazının insanlık tarihi açısından önemini yadsımak büyük bir hatadır. Ancak yazının 

keşfedilmediği dönemlerde de insan yaşantısı ve bu dönemde yaşayan insanlara ait maddi ve 

manevi kültür kalıntıları olduğunu unutmamak gerekir. İşte söz konusu bu kültür kalıntıları biz 

arkeologlar için, prehistorik dönemleri anlamakta ve tanımlamakta temel ve en önemli 

kanıtlardır. Prehistorik dönemler, insanın dünya üzerinde varlığını gösteren ilk bilimsel kanıttan 

başlayarak, yerleşik hayatın gerçekleştiği döneme kadar devam eden Paleolitik Çağ içinde 

değerlendirilir. Bu çağ, Yontmataş Çağı olarak da bilinmektedir. 

Paleolitik Çağ sürecinde, insanlar topluluk olarak 20-25 kişilik gruplar halinde, konar-

göçer bir yaşam tarzında ve avcı-toplayıcı ekonomiyle hayatlarına devam etmişlerdir. Paleolitik 

insanlar bu çağ süresince yaşam alanı olarak mağara ve kaya sığınaklarını gibi doğal barınakları 

kullanmışlardır. Paleolitik Çağ’da tam yerleşik yaşama dair herhangi bir konut mimarisi 

bulunmadığı gibi, maden ve seramiğin de henüz keşfedilmediği bilinmektedir. İşte bu çağda 

insanlar gündelik temel ihtiyaçlarını doğadan temin ettikleri hammaddeleri kullanarak 

üretmişlerdir. Söz konusu hammaddelerin bazıları günümüze kadar korunurken, bazıları 

organik yapısı nedeniyle çürüyüp yok olmuşlardır. Dolayısıyla öncelikle taş, kemik, hayvan 

dişleri, boynuz gibi hammaddelerden üretilen kültür kalıntıları, arkeolojik kazılarda oldukça 

fazla sayıda ele geçer. Buna karşın odun ve benzeri yapıdaki organik kalıntılar toprak altında 

zamanla çürüyüp yok olmuştur. Unutulmaması gereken konu ise, kazılar sırasında en fazla 

sayıda ele geçen kültürel kalıntılar taş olduğu için, çağ insanlarının bu hammaddeyi yoğun 

biçimde kullandığını söyleyebiliyoruz.  

Paleolitik Çağ olarak bilinen süreçte (M.Ö. 2,6 milyon- M.Ö. 10 bin), insanların en çok 

kullandığı hammadde taş olmuştur. Bu hammadde yontularak kesme, kazıma, düzleme ve diğer 

gündelik işlerde kullanılabilecek nitelikte aletlere dönüştürülmüşlerdir. Yontmataş alet 

yapımında ilk kıstas, keskin kenar verebilecek (konkoidal kırılma) nitelikte bir taş seçmektir. 

Seçilen bu ham (işlenmemiş) taşa yumru adı verilir. Daha sonra yumrunun üzerinden parçalar 

koparma yani yontma işlemi başlar. Yontma sırasında kullanılan parçalar ise vurgaç olarak 

isimlendirilmektedir. Üzerinden parçalar alınan yumru artık çekirdek olarak bilinen parçaya 

dönüşür. Üzerinde daha önce koparılan parçaların negatif izlerini taşır. Son olarak çekirdekten 

alınan parçalar (yonga, dilgi, dilgicik) düzeltilen erekalet haline dönüştürülür. Bazı parçaların 

düzeltiye ihtiyaç duyulmadan kullanıldıkları da bilinmektedir. İşte en basit haliyle anlatılan bu 

süreç sonunda, yontmataş yapımı son ürün safhasına gelmiş olur.  
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Paleolitik Çağ genel anlamda; Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik olmak 

üzere üç ana döneme ayrılmıştır. Bu dönemlerin devamında Anadolu ve Yakındoğu için Epi-

paleolitik ve Avrupa için Mezolitik denilen bir geçiş evresi bulunmaktadır. Paleolitik yaşantının 

konar-göçer yaşam tarzı bu dönemin sonunda yerini, yerleşik köy toplumlarına yani Neolitik 

Çağ dediğimiz yeni yaşam tarzına bırakır (M.Ö. 10 bin). Takip eden süreç içerisinde genel 

anlamda madenin ilk kullanıldığı çağ olan Kalkolitik (M.Ö. 5500/5000) ve bronzun kullanıldığı 

Tunç Çağı’nı (M.Ö. 3 bin) görmekteyiz. Yontmataş açısından bu sürece bakıldığında, esasında 

geçim ekonomisinin bir anda değişmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Neolitik Çağ’ın 

seramiksiz döneminde de, yerleşik köy topluluklarında temel geçim ekonomisinin Paleolitik 

Çağ’daki gibi hala avcı-toplayıcı olduğu görülmüştür. Zamanla seramiğin üretimi, çiftçiliğin 

başlangıcı (besin üretimi) ve hayvan evcilleştirmenin tam anlamıyla başlamasından sonra, 

insanlar Paleolitik geçim ekonomisini terk etmişlerdir. Sözü edilen tüm bu süreç boyunca ve 

hatta Tunç çağının başlangıcına kadar insanların yontmataşı kullandıkları bilinmektedir. 

AKSARAY YONTMATAŞ BULUNTULARI 

Aksaray İli ve çevresinde günümüze kadar yürütülen arkeolojik çalışmalar neticesinde, 

yontmataş konusunda oldukça önemli verilere ulaşılmıştır. Bu çalışmalara kronolojik olarak 

değinmek, konunun daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır kanısındayız. Bu bağlamda bu 

bölgede insanlık tarihinin en eski evresi olan Paleolitik Çağ’a ait araştırmalar tarafımızca 

yürütülen “Aksaray İli Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması” başlıklı çalışmayla netleştirilmeye 

çalışılmaktadır. 2015 yılı içerisinde ilkini gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmaları sırasında, net 

olarak Paleolitik Çağ’a tarihlendirebileceğimiz bulgulara rastlanmıştır. Yine 2016 yılı 

çalışmalarında Hasan Dağı ve çevresinde Alt ve Orta Paleolitik karakterde yontmataş aletler 

tespit edilmiştir. Aynı zamanda Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı başkanlığında yürütülen yüzey 

araştırmalarında (1997) Nenezi Dağ çevresinde de Paleolitik karakterde parçalar bulunduğu 

bilinmektedir1. Dolayısıyla Aksaray İli ve çevresinde Paleolitik Çağ’a tarihlendirilebilecek 

nitelikte yontmataş malzemenin varlığı bilinmektedir. Ayrıca devam eden çalışmalarla, bu 

nitelikte malzemenin daha geniş alanda tespit edilebilmesi muhtemeldir. 

                                                 
1 Balkan-Atlı, Nur, Cauvin, Marie-Claire, “1995 Yılı Aksaray, Niğde, Nevşehir İlleri Obsidien Yüzey 

Araştırması”, XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Ankara, (1997): 293-312.  
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Paleolitik Çağ sonrasında, insan gruplarının yerleşik hayata geçtikleri Neolitik Çağ ve 

sonrasına ait yerleşim alanları görülür. Aksaray İli sınırlarında söz konusu dönemlere ait 

yerleşim alanlarına (Harita 1) ve yontmataş konusundaki bulgulara kısaca değinilecektir. 

Aksaray’ın bilinen en eski tarih veren kazı alanı Aşıklı Höyük’tür2.Yerleşmede 1989-

2001 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar Prof. Dr. Ufuk Esin, 2002-2003 yıllarındaki 

çalışmalara ise Prof. Dr. Nur Balkan-Atlı başkanlığında sürdürülmüştür. 2004 yılında 

durdurulan çalışmalar 2006 yılında Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran tarafından devralınmıştır ve 

halen devam ettirilmektedir3. Höyükte yontmataş konusunda çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Yerleşmenin genelinde zengin obsidiyen alet çeşitliliği olduğu 

bilinmektedir4. Düzeltili parçalar arasında kazıyıcılar, çeşitli düzeltili parçalar, çentikli parçalar, 

uçlu dilgiler, ok uçları, deliciler, kalemler ve ara parçalar bulunmaktadır. Ok uçlarıyla ilgili 

yapılan çalışmalar neticesinde, bu parçaların yerleşmenin genelinde çok az sayıda bulunduğu 

ortaya konulmuştur5. Hayvan tüketiminin bol olduğu Aşıklı yerleşmesinde ok uçlarının sayıca 

az olması, Aşıklı insanlarının sürü avı, tuzaklar gibi farklı teknikleri kullanmış oldukları 

şeklinde yorumlanmaktadır. Diğer taraftan, az sayıda ele geçen üçgen ve yarımay şeklindeki 

geometriklerin kompozit ya da kesici olarak, bir sapa geçirilerek avcılıkta kullanılmış 

olabilecekleri de düşünülmektedir6.  

Musular Höyük Aksaray İli’nde yer alan, 1993 yılında Aşıklı Höyük kazı ekibinin 

Anadolu Kültür Envanteri projesi kapsamında tespit ettiği bir alandır. İstanbul 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevil Gülçur başkanlığında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında, 

Musular tekrar ziyaret edilmiştir7. 1996-2004 yılları arasında Aksaray Müzesi başkanlığında, 

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekip 

bu alanda kazı çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Anakaya üzerindeki Neolitik Çağ’ın akeramik 

                                                 
2Özbaşaran, Mihriban, “Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 8, (2010):7-20. 

3Özbaşaran, Mihriban, ““Re-Starting at Aşıklı”, Anatolia Antiqua, XIX, (2011): 27-37. 

4 Balkan-Atlı, Nur, “Aşıklı Höyük (Aksaray) Yontmataş Endüstrisinin Teknolojik ve Tipolojik Açıdan 

İncelenmesi”, Arkeometri Sonuçları Toplantısı VIII, (1993): 213-225.  

5 Yıldırım, Semra, Çanak Çömleksiz Dönemde Ok ve Mızrak Uçlarının Gelişimi Aşıklı Höyük Örneği, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999,  

6 Balcı, Semra, ““Aşıklı Höyük Obsidiyen Teknolojisi”, TÜBA-AR 14, (2011), 19-39. 

7Gülçur, Sevil, “Aksaray, Niğde, Nevşehir İlleri 1993 Yüzey Araştırması”, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 

(1995): 191-214.  
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dönemine ait yerleşim M.Ö. 7600-6600 arasına tarihlendirilmiştir8. Musular yontmataş 

endüstrisinin neredeyse tamamı obsidiyenden üretilmiştir. Obsidiyenler makroskobik 

gözlemlerle yapısal olarak altı ana gruba ayrılmıştır. Yerleşimde ele geçen aletler; kazıyıcılar, 

ok uçları, deliciler, ara parçalar (splintered pieces), çeşitli tipte düzeltili dilgi ve yongalardan 

oluşmaktadır. Sayısal dağılıma bakıldığında, en fazla görülen alet tipi kazıyıcılardır. Bu grubu 

ok uçları takip eder. Ok uçları baskı düzeltili olup, uzunlukları 4-6 cm. arasında değişen oval 

tiplerdir. Kazıyıcı aletlerin en yoğun sayıda bulunduğu tabakada, sığır benzeri büyük hayvan 

kemiklerinin de bol miktarda ele geçmesi, kazıyıcı aletlerin kasaplık işlerinde ve hayvan 

derisiyle ilgili işlerdekullanılmış olabileceklerini akla getirir9.  

Aksaray İli’ne bağlı Çatalsu Köyü’nün yaklaşık 1 km batısında, Mamasun Barajı 

gölalanı içinde yer alan Güvercinkayası, bir diğer adıyla Porsuklukaya, Orta Kalkolitik 

Dönem’e (cal.C14 M.Ö. 5200-4750) tarihlenen bir kaya üstü yerleşmesidir10. Güvercinkayası, 

“Aksaray, Nevşehir ve Niğde İlleri Yüzey Araştırmaları” sonucunda 1994 yılında tespit 

edilmiştir11. Kazı çalışmaları 1996 yılında başlatılmış12 ve halen Prof. Dr. Sevil Gülçur 

başkanlığında sürdürülmektedir. Güvercinkayası yontmataş aletleri ile ilgili çalışmaların henüz 

tamamlanmamış olmasından dolayı, sınırlı bir bilgiye ulaşılabilmektedir. Obsidiyen aletler, 

Güvercinkayası’nın yontma taş endüstrisi içinde ± %99’luk bir oranla temsil edilmektedir. Son 

araştırmalar, prestij objesi sayılabilecek, özenli yapımların bir bölümünün çakmak taşından 

üretildiklerini göstermiştir. Bu örneklerin yerleşmeye dış alımla mı getirildikleri henüz 

belirlenememiştir13. 

                                                 
8Özbaşaran, Mihriban, “General Assesments on a New Neolithic Site in Central Anatolia: Musular”, ed. Mehmet 

Özdoğan-Nezih Başgelen, Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, (1999): 147-155.  

9 Kayacan, Nurcan, “Chipped Stone Industry of the Neolithic Site of Musular (Cappodocia): Preliminary Results”, 

Anatolia Antiqua XI, IFEA, İstanbul, (2003), 1-10. 

10Gülçur, Sevil, Endoğru, Muhsin, Demir, Fariz, “Güvercinkayası 2000 Kazısı ve Çevre Araştırmaları”, XVIII. 

Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara, (2002):  101-114. 

11Gülçur, Sevil, “Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri 1994 Yüzey Araştırması”, Anadolu Araştırmaları XV, İstanbul, 

(1999): 105-136. 

12Gülçur, Sevil, Endoğru, Muhsin, “Güvercinkayası 1996 Kazısı”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 

(1998): 85-112. 

13Gülçur, Sevil, Çaylı, Pınar, “Güvercinkayası 2007 Yılı Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 4, Ankara, (2009): 

267-284. 
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Aksaray’da yontmataş buluntularından söz edeceğimiz son yerleşim alanı 

Acemhöyük’tür. Acemhöyük, Aksaray il merkezinin 18 kilometre kuzeybatısında yer alan 

Yeşilova Kasabası sınırları içinde, Tuz Gölü’nün hemen güneyinde uzanan Aksaray Ovası’nda 

bulunmaktadır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda en parlak dönemini yaşayan Acemhöyük, 

dönemin getirdiği refah ve zenginliğe bağlı olarak genişlemiş ve höyüğü çevreleyen bir Aşağı 

Şehir ortaya çıkmıştır. Günümüzde, büyük bir bölümü Yeşilova Kasabası’nın altında kalan 

Aşağı Şehir yerleşimi sınırlı alanlarda araştırılabilmiştir14. Acemhöyük ile ilgili ilk araştırmalar 

1935 yılında I. J. Gelb tarafından yapılmıştır15. 1951-1954 yıllarında J. Mellart’ın 

gerçekleştirdiği yüzey araştırmaları sonunda, bu yerleşime ait bazı parçaları içeren bir yayın 

oluşturmuştur16. Acemhöyük’te ilk kazı çalışmaları 1962 yılında Prof. Dr. Nimet Özgüç 

başkanlığında başlamıştır17. 1989 yılında kazı başkanlığını Prof. Dr. Aliye Öztan devralmıştır18 

ve halen kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Acemhöyük’te yürütülen kazı çalışmaları 

neticesinde, yerleşimin en eski tabakalarının M. Ö. 3. Bine tarihlendirildiği ve en parlak 

döneminin ise Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda yaşandığı belirtilmiştir19. 

Acemhöyük yontmataşları hakkında teknolojik ve tipolojik çalışma tarafımızca 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmede Aşıklıhöyük, Güvercinkayası ve Musular 

yerleşimlerinde de görüldüğü gibi Acemhöyük yontmataş malzemesinin de tamama yakınının 

obsidiyenden üretildiği anlaşılmıştır. Tipolojik inceleme neticesinde yontmataş endüstride 

yongaların ağırlıkta olduğu söylenebilir. Bu grubun devamında, içlerinde orak dilgi olarak 

tanımlanabilecek parçaların da olduğu dilgi grubu gelmektedir. Alet türleri açısından dağılıma 

bakılacak olursa, en fazla sayıda görülen tip düzeltili dilgilerdir. Bunun yanı sıra çeşitli 

kazıyıcılar, delgiler, baskı düzeltili ok uçları ve mikrolit parçalar dikkat çeken tipler arasında 

sayılabilir. Özellikle baskı düzeltili ok uçları (Resim 1) ve geometrik mikrolitler (Resim 2) bu 

kadar geç tarihli bir yerde bulunması bakımından oldukça dikkat çekici alet gruplarıdır. 

                                                 
14 Öztan, Aliye, “Acemhöyük’ten Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na Ait İki Ender Buluntu”, Belkıs ve Ali Dinçol’a 

Armağan VITA, ed. M. Alparslan vd., İstanbul, (2007). 

15Gelb, IgnaceJay, Hittite, HieorogylphicMonuments, OIP, Chicago, (1939). 

16Mellaart, James, “Second MilleniumPotteryfromthe Konya PlainandNeighbourhod”, Belleten XXII.87, (1958): 

311-345. 

17 Özgüç, Nimet, “Acemhöyük Kazıları”, Anadolu X, (1968): 1-28. 

18 Öztan, Aliye,  “1989 Yılı Acemhöyük Kazıları”, Kazı Sonuçları ToplantısıXII.1, (1991): 247-258. 

19Öztan, Aliye, “Acemhöyük”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi I, 1997. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 418 - 

 

Acemhöyük, yontmataşın bu denli geç tarihli kullanımını göstermesi açısından genel bilgilere 

aykırı nitelikte bir yerleşim alanıdır. Zira yontmataş buluntular sadece Tunç Çağı katlarında 

değil, aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait tabakalarda da tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Arkeoloji temel anlamda, geçmişte yaşamış topluluk ve toplumların yaşantılarına dair 

tüm bilinmezleri aydınlatmakla görevli bir bilim olarak tanımlanabilir. Özellikle yazının 

keşfinden önceki dönemlerde (Prehistorik), insan yaşantısına dair tüm maddi ve manevi kültür 

kalıntıları büyük bir değer taşır. Zira araştırma konusu olan döneme ait yorumlanabilecek, 

geriye kalmış başka hiçbir belge bulunmamaktadır. Bu bağlamda özellikle Paleolitik Çağ 

arkeolojisinin en değerli buluntu grubunu, toprak altında uzun süre dayanabilen kültürel 

materyaller oluştururlar. Bunların arasında da şüphesiz ki en değerlisi taştan üretilen kültürel 

kalıntılardır. 

Yontmataş Çağı’nda taş, biz arkeologlara sadece hammadde kullanımı konusunda değil, 

aynı zamanda söz konusu çağda yaşamını sürdüren toplulukların yaşamı, beslenme modelleri, 

gündelik aktivitelerini anlamada ve yorumlamada belge niteliğinde ipuçları sağlar. Arkeolojik 

kazılar ve yüzey araştırmalarında ele geçen bulgular, dönem insanının yaşantısını yorumlamada 

yardımcı olsa da, bu tarzda yazılı kaynakların bulunmadığı devirler, her zaman bilinmez 

yönleriyle gizemini korumaya devam edeceklerdir. Bu konudaki bilimsel çalışmaların büyük 

çoğunluğu tam anlamıyla ispatlanabilir olgular değillerdir. Dolayısıyla arkeologlar sadece 

eldeki bilimsel veriye göre hareket etme ve tahminlerde bulunmaktan ileri gidemezler. 

Paleolitik arkeolojinin sürekli güncellenen ve değişen yapısı da esasında bu büyük bilinmezler 

grubuna dayanır. Bu nedenle Prehistorik dönemler için her zaman bir hata payı bırakmak, 

ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak yeni keşifler için olasılık bildirmek önem arz eder. 

Bütün bu soru işaretleriyle dolu Prehistorik dönemlerde, en güvenilir arkeolojik verilerin 

başında yontmataş aletler gelmektedir. Yontmataş endüstrinin topluluklar ve toplumlar 

tarafından üretimi ve kullanımı, gündelik yaşamla ilgili çok değerli bilgiler sunabilir. En basit 

örneğiyle ok ucu veya av silahı olarak nitelendirilebilecek aletlerin bulunduğu kültür 

tabakasında, avcılık aktivitesinin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine orak dilgi gibi 

(Resim 3) tahıl tüketimiyle ilintili yontmataş aletler yine bize dönem insanının yaşam tarzı ve 

geçim ekonomisiyle alakalı başka bir veri sağlar.Bunun yanı sıra, yontmataş alet üretiminin ve 

gelişim sürecinin onu üreten insanın gelişim süreciyle paralel olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla 

taş aletlerin yorumlanması aynı zamanda onu üreten insanların düşünce ve kabiliyet düzeyini 
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de anlayabilmek demektir. Yontmataş aletler içerisinde hangi dönemde üretildiğini net olarak 

anlayabileceğimiz bazı özel parçalar yer alır. Bu parçalar fosil direktör olarak adlandırılan 

karakteristik bir grup olup, bizlere belirli bir döneme atıf yapma şansı sağlarlar. Unutulmaması 

gereken husus ise, aynı yontmataş alet geleneğinin dünyanın değişik yerlerinde farklı tarihler 

verebilmeleridir. Bunun yanında yontmataş yapımcılarının, cevabı olmayan tercihlerde 

bulundukları örneklerde görülebilir. Örneğin geçici konaklama yeri olarak kullandıkları alanın 

yakınında daha kaliteli hammaddeler olmasına karşın, bazen daha kalitesiz taşları tercih ettikleri 

bilinmektedir. Bu ve buna benzer daha birçok örnek verilebilir. 

Aksaray ve çevresindeki yontmataş buluntu topluluklarına bakıldığında ise, Paleolitik 

Çağ’ın en eski kültürel olgularından başlayarak, yerleşik yaşam ve devamına dair oldukça 

nitelikli örneklerin olduğu görülmektedir. Konar-göçer yaşantının izlerinin, yerleşik yaşama 

geçildiğinde de devam ettiğini gösteren verilere bu bölgede ulaşılabilmiştir. Aynı zamanda 

diğer önemli verilerden bir tanesi de yontmataş kullanımının ne kadar geç dönemlere 

gidebildiğiyle alakalıdır. Acemhöyük’teki örnekler, yontmataşın bu bölgede Asur Ticaret 

Kolonileri Çağı’nda da bulunduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla yontmataşın arkeoloji içerisindeki yerini sadece bir döneme veya çağa 

atfetmek büyük bir hata olacaktır. İnsanlar yerleşik yaşama geçmiş olsalar da, maden üretimini 

bilseler de yontmataş üretiminden ve kullanımından uzun süre vazgeçmemişlerdir. Yontmataş 

endüstri ürünlerinin sadece Paleolitik Çağ için değil, daha geç tarihli toplumların yaşamını 

anlamak ve yorumlamak için ne kadar önemli bir veri olduğunu unutmamak gerekir. 
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Resim 1- Acemhöyük Baskı Düzeltili Ok Uçları 

 

Resim 2- Acemhöyük Geometrik Mikrolit Parçalar 
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Resim 3- Orak Dilgi 
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YÜZYILLARI AŞAN TARTIŞMA: Abdulkerîm b. Abdulcebbâr Hakemliğinde; 

Zemahşerî, Kutbüddîn er-Râzî ve Cemâleddîn el-Aksarâyî Arasındaki Tefsir 

Tartışmaları 

İsmail BAYER 

Özet 

Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı tefsiri temel tefsir kaynaklarından biridir. Müfessirin Mutezile 

mezhebinden olması ve bu yöndeki görüşlerinin pek çok itiraza maruz kalması bir yana, 

tefsirindeki yorumları da çeşitli eleştirilere tabi tutulmuş ve bu alanda belli bir tefsir külliyyatı 

oluşmuştur. İlgili eserlerden biri Cemâleddin el-Aksarâyî’nin İʻtirâdât ale’l-Keşşâf adlı 

çalışmasıdır. Aksarâî’nin el-Keşşâf üzerine yazdığı haşiyedeki itirazlarından ayrı müstakil 

olarak kaleme aldığı adı geçen eser daha sonraki bazı çalışmalara kaynaklık etmiş ve yeni ilmi 

tartışmaların doğmasına zemin hazırlamıştır.  

Söz konusu tartışmaları belli bir düzlemde muhakeme etmek adına hakemlik görevi 

üstlenen Tebrizli Abdulkerim b. Abdilcebbar (ö. 831/1428’den sonra), el-Muhakemât Beyne 

Hâşiyeti Kutbi’d-dîn er-Râzî ʻale’l-Keşşâf ve Beyne İʻtirâzât Cemâli’d-dîn el-Aksarâyî  adlı 

çalışmasıyla dikkatleri çekmektedir. Çalışmamıza esas olacak bu eser, henüz yazma halinde 

olup ülkemizde ona yakın nüshası vardır. Müellif Kur’ân’ın anlaşılmasında uygulanacak 

yöntemler ve varılan sonuçlar bağlamında kendisinin de müdahil olduğu dörtlü bir tartışmayı 

sunduğu yaklaşık 200 varaklık bir eser vücuda getirmiştir. Mukaddime kısmında Cemâleddîn 

el-Aksarâyî tenkitçiliğinin İslâm ilim dünyasındaki algılanışının özetlendiği mahtut, aynı 

zamanda islam ilim dünyasında Aksarâyî’ye duyulan saygının göstergelerinden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Zemahşerî, Kutbuddîn er-Râzî, Cemaleddîn Aksarayî, İbnu 

Abdilcebbâr, el-Muhâkemât. 
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Abstract 

The exegesis of Zamahşerî that is named el- Keşşâf is one of the fundamental sources of 

exegesis. Apart from being a sectary of Müfessirin Mutezile sectarian and being exposed to so 

many objections regarding his opinions in this direction, also his reviews in his exegesis was 

subjected to various criticisms and a specific exegesis corpus was formed in this field. One of 

the related works is the study of Jamaluddin al-Aksarâyî named as İtirâdâtu Aksarâî ala Şerhi’l-

Keşşâf. Apart from the objections in the annotation which Aksarâî wrote upon el-Keşşaf and 

this mentioned work which he penned separately has been the source to some of the works 

subsequently and paved the way for the emergence of new scientific discussions. 

Abdulkarim b. Abdilcebbar from Tabriz (h. 831/ after 1428) assumed the task of arbitration 

on behalf of ratiocination of these mentioned discussions in a certain plane draws the attention 

with his work named “el-Muhakemât beyne hâşiyeti Kutbi’d-dîn er-Râzî ʻale’l-Keşşâf ve beyne 

iʻtirâzât Cemâli’d-dîn el-Aksarâyî”. This work that will be the basis of our study is in writing 

yet, and has almost 10 copies in our country. Within the context of the methods to be applied 

in understanding the Qur'an and the conclusions reached, the author has beget a work of 

approximately 200 leaf, which he presented a quad discussion in which he was also involved 

in. In the Muqaddimah part, the manuscript (Mahtut) where the censoriousness of Jamaluddin 

el-Aksarayi and its perception in the Islamic world of science is summarized, it is also one of 

the indicators of the respect shown to Aksarâyî in the Islamic world of science.  

Key words: Tefsir, Zemahşerî, Kutbuddîn er-Râzî, Cemaleddîn Aksarayî, İbnu 

Abdilcebbâr, el-Muhâkemât. 

1. Giriş  

A. İncelenen Eserler ve Müellifleri 

Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed b. Ahmed el-Hârizmî 

(467–538/1075–1144). Kur’ân belâgatı alanının en önemli isimlerindendir. Zemahşerî’nin el-

Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl adlı tefsiri, 

özellikle itikâdî açıdan ciddi eleştirilere tabi tutulmuş olmakla birlikte, asırlardır Kur’an’ı 

anlamaya hizmet eden öncü ve temel eserlerden biri olmaya devam etmektedir. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 426 - 

 

Kutbuddin er-Râzî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed er-Râzî et-Tahtânî (ö. 

766/1365) İbn Sînâ geleneğine mensup mantık, felsefe ve din âlimi.1 Çalışmamıza esas olan 

eseri Şerhu’l-Keşşâf veya diğer adıyla Keşfu’l-Kâşif’tir2. 

Cemâleddin Aksarâyî (ö. 791/1388-89 [?]). Osmanlıların ilk devrinde yetişen tefsir, lügat, 

edebiyat ve tıp âlimi.3 Çalışmamıza esas olan eseri, pek çok yazması bulunan İtirâdâtu Aksarâî 

ala Şerhi’l-Keşşâf veya diğer adıyla İtirâdâtu’l- Aksarâî ale’r-Râzî ale’l-Keşşâf Şerhi’l-

Keşşâf’tır. 

Abdulkerîm b. Abdulcebbâr b. İbrâhîm b. Kerişân et-Tebrîzî (h. 757-831 sonrası). 

Çalışmamıza esas olan eseri ilk üç müellif arasındaki tartışmalara hakemlik yapmak maksadıyla 

telif ettiği el-Muhâkemât’tır. Eser, Âl-i İmrân sûresinin sonunda nihayet bulmuştur. 

Dîbacesinde Osmanlı Sultanlarından Çelebi Mehmed’e (1389-1421m.) dua edilmektedir. 

Zemahşerî’nin Keşşâf’ı üzerine yazılan pek çok eserin yanı sıra bu özel tartışma zinciri, 

İbnu Kerişân’la son bulmamıştır. İbnu (Kâdı) Simavna Şeyh Bedredin (ö. 823/1420 )4 ve 

Kemalpaşa zâde (1468-1536)  Hâşiyetu İbni Kemâl ale’l-Muhâkemât ale’l-Keşşâf5 gibi büyük 

âlimler ilerleyen asırlarda söz konusu silsileye müstakil eserler vererek müdahil olmuşlardır. 

Elbette bu kıymetli tartışmalar müstakil eserlerin dışında da hep canlı tutulmuştur. Ancak bu 

kısa çalışma el-Keşşâf mukaddimesi ekseninde adı geçen eserlerde yapılan tartışmaların küçük 

bir tanıtımından ibaret kalacaktır. 

B. Mukaddimeler ve İlk Sayfaların Kitapların Aynası Oluşu  

Diğer ilim dallarında olduğu gibi, tefsirde de mukaddimeler özel bir öneme sahiptir. “Kitap 

yazımında adet olduğu üzere, yazar esas konuya geçmeden önce, böyle bir çalışmaya neden 

ihtiyaç duyduğu ve bu çalışmanın ne gibi yenilikler getirdiğine dair bir ön bilgi vererek eserine 

giriş yapar. Bu girişler, eserin yazılış amacı ve metoduna dair özlü bilgiler içermeleri 

dolayısıyla, ilgili ilim dalının tarihî gelişimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Giriş, 

                                                 
1 Sarıoğlu, Hüseyin, “RÂZÎ Kutbüddin”, DİA, İstanbul, 2007, XXXIV, 85. 

2 Michigan Üniversitesi Kütüphanesindeki nüsha bu isimlendirmeyle başlamaktadır. 

3 Öz, Mustafa, “Cemaleddin Aksarâyî”, DİA, İstanbul, 1993, VII, 308. 

4 Arap Zâde’nin Şakâik Hâşiye’sinde bu notu düştüğü kaydedilmektedir. (Bkz: Kâtip Çelebi, Hacı Halîfe Mustafâ 

b. Abdillah, Keşfu’z-Zunûn an Esâm’i-Kutubi ve’l-Funûn I-II, Mektebetu’l-Musennâ, Bağdat 1941,  II, 1475; el-

Keşşâf, thk. A. Ahmed, A. Muhammed, Mektebetu’l-Ubeykân, 1. Baskı, Riyad 1998, s. 33.) 

5 el-Fihrisu’ş-Şâmil li’t-Turâsi’l-Arabî el-İslâmî el-Mahtût-Ulûmu’l-Kur’ân, (Kurul), Ürdün 1989, s. 453. 
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eserin o sahada hangi yeniliği getirdiği, bu ilmin meraklılarına hangi kapıları araladığı veya ne 

gibi açılımları onlara sağladığına bir bakıma tanıklık etmektedir. Buna ilave olarak, hangi 

psikolojik ve sosyolojik şartlar altında yazıldığı konusunda, eserin sayfaları arasında 

bulamayacağımız bir takım bilgileri, bahsi geçen bölümlerden elde etmemiz de mümkün 

olabilmektedir.”6 

Dîbâceleri ve mukaddimeleri olmayan iddialı telif eserlerin amacı ve kıymeti ise daha ilk 

satırlarında odaklandıkları konular ve o konuları ele alış biçimleriyle kendini hissettirir. Bu 

durum aynı zamanda müelliflerinin bilgi ve düşünce boyutlarındaki kudretlerinin ayinesi 

gibidir. Binaenaleyh Zemahşerî gibi bir bilgi ve düşünce üstadını eleştiren Kutbettîn er-Râzî et-

Tahtânî; hem Zemahşerî’yi hem de er-Râzî’yi bir kalemde eleştiren Aksarâyî ve tamamı 

arasında hakemlik iddiasına sahip Abdulkerîm b. Abdulcebbâr b. İbrâhîm İbn-i Kerişân,  Keşşâf 

mukaddimesi değerlendirmeleriyle bu serüvene ilk adımlarını atarlar. 

Tanıtım amaçlı bu dar ve kısa çalışmamız, Zemahşerî’nin Keşşâf mukaddimesi ve bu 

mukaddime çevresinde yukarıda isimlerini zikrettiğimiz üç müellifin tartışmaları ekseninde 

olacaktır. Özellikle belirtmek gerekir ki, Keşşâf mukaddimesi hem içerik hem üslûp 

bakımından geleceğin müfessirlerine yön çizmekle birlikte, tartışmalara sebep olacak bazı 

düşüncelerin ipuçlarını da vermektedir. Bu itibarla Kutbettîn er-Râzî, Zemahşerî’nin kitabın 

ilerleyen kısımlarında daha geniş ve net cümlelerle ifade edeceği düşüncelerini, haşiyesinin 

daha başında eser boyunca devam edecek yoğun eleştirilerine bir mukaddime kabilinden 

serdeder. Aynı durum, modern tabirle bu beyin fırtınasına katılan Aksarâyî ve İbn-i Kerişân 

için de geçerli olmuştur. 

C. el-Muhâkemât Mukaddimesinde Aksarâyî’nin Tenkitçiliğiyle İlgili 

Değerlendirmeler   

 Kutbeddîn er-Râzî ve Cemaleddîn Aksarâyî arasındaki fikir ayrılıklarına ve Aksarâyî’nin 

itirazlarına, büyük ulemanın görüşlerine de müracaat ederek, ciddi bir araştırma, inceleme ve 

düşünce sürecinden sonra hakkı ortaya çıkarmak için cevaplar verileceğini belirten İbn-i 

Abdilcebbâr, bu ameliyede insaftan ödün vermeyeceğini, taassuptan ve tarafgirlikten 

kaçınacağını açık ve iddialı cümlelerle belirtir.7  

                                                 
6 Karslı, İbrahim Hilmi, “Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir İnceleme”, AÜİFD, sayı: 

20, ss. 222-257, s. 223.  

7 İbni Abdilcabbâr, Muhâkemât fi Ecvibeti'l-İ'tiradat li-Cemaliddini'l-Aksarâyî, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

no: 642, v. 1a, 1b. 
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Abdulkerîm b. Abdulcebbâr’ın el-Muhâkemât dîbâcesinde Kutbüddin er-Râzî ve 

Cemâleddin Aksarâyî’nini ilmi kişilikleriyle ilgili kurduğu cümleler ve seçtiği kelimeler eserin 

tarafsızlık ölçüsüne dair ipuçları vermektedir.  

 

a. Kutbeddîn er-Râzî’yi ve eserini tanıtım cümleleri:  

El-Mevlâ, el-allâme, müteahhir ulemanın en faziletlisi, muhakkiklerin kutbu, mevlâna 

Kutbuddîn er-Râzî (Allâh çalışmalarını kabul edip mükafatlandırsın).8  

Kutbuddîn er-Râzî tarafından telif edilen Keşşâf şerhinin ilim dünyasındaki yüksek kıymeti 

ve üstün bir zekâyla üretildiği herkesin malumudur. Diğer Keşşâf şerhlerinin bu esere 

yaklaşması bile düşünülemez. Onun yakaladığı seviyeye düşünce adımlarıyla ulaşmak da 

mümkün değildir. Büyük âlimler tarafından her zaman kıymeti takdir edilmiş, büyük bir şöhret 

kazanmıştır.9  

b. Cemâleddin Aksarâyî’yi tanıtım cümleleri  

el-Mevlâ, nihrîr (zeki ve büyük alim),  faziletlilerin üstadı, mevlânâ Cemâleddin Aksarâyî 

(Allâh ona rahmet etsin).10 …Cemâleddin Aksarâyî’nin Kutbeddîn er-Râzî’ye yaptığı itirazlar 

akla şaşkınlık verecek derecededir ve zorluğundan ötürü cılız düşünceleri dehşete kaptıracak 

içeriktedir. Söz konusu eser, itiraza ve eleştiriye bu denli düşkün olması sebebiyle ulema 

arasında sert ifadelerle anılacak olumsuz bir şöhret kazanmıştır. Cemaleddin Aksarâyî, er-

Râzî’nin serdettiği güzel düşüncelerini aşırı taassubu sebebiyle içerikten yoksun bir güzellik, 

ince anlamlarını iyice tetkik edip kavrayamamasından kaynaklanan bir olumsuzluk olarak 

nitelediği için eleştirilmiştir.11  

Yukarıda kaydettiğimiz esere giriş cümlelerindeki bazı ifadeler iddia edildiği gibi söz 

konusu eserin tam anlamıyla tarafsızlığı hakkında bazı kuşkular uyandırmaktadır.  

D. Keşşâf Mukaddimesinde Üstünde Durulan Konular ve Zemahşerî’nin Kur’ân 

Algısı 

                                                 
8 İbni Abdilcabbâr, Muhâkemât, vr. 1a-b. 

9 İbni Abdilcabbâr, Muhâkemât, vr. 1a. 

10 İbni Abdilcabbâr, Muhâkemât, vr. 1a-b. 

11 İbni Abdilcabbâr, Muhâkemât, vr. 1a. 
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Zemahşerî’nin tefsîr metodunu daha iyi anlamak için onun Kur’an algısına değinmek 

gerekir. Kur’an; 

1. Düzenli ve uyumludur (Mana ve söz dizimi ile kelimeler, ayetler ve sureler 

arasındaki uyum son derece güçlüdür). 

2. Maslahatlara göre zamana yayılarak parça parça inmiştir.  

3. Muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. 

4. Ayet ve surelerin belirlenmesinde maddî ve manevî ölçütler vardır.  

5. Kullandığı dil sağlam örgülüdür, yanlış anlamalara meydan vermez.  

6. Kanıt ve dayanakları inkâr edilemez ölçüde sağlamdır.  

7. Dinî ve dünyevî maslahatların anahtarlarını barındırır.  

8. Diğer ilâhî kitapların doğruluk ölçütüdür.  

9. Diğer mucizelerin aksine zamanlar ve mekânlar üstü mucizelik vasfını tamamen 

korur. 

10. Karşıtlarına kendisini mucize yapan yönleriyle meydan okur ve asla benzeri ortaya 

konamamıştır. 

11. Kur’an’ın insanlara getirdiği din, temelde ve öncelikle aklî delillere dayanır.12 

12. Müfessir mukaddimesinde “Kur’ân ezelî değildir”, ifadesinden kaçınmış ancak bu 

yönde anlaşılabilecek vurgular yapmıştır. Kur’ân ile ilgili “الحمد هلل الذي خلق القران” tabirini kullanıp 

kullanmadığı veya el-Minhâc adlı eserindeki sözleri ile ilgili mevcut tartışmalar bir tarafa,13 

Zuhruf sûresinin 3. âyetini tefsir ederken جعلناه kelimesinin bir ihtimalde خلقناه anlamında 

olabileceğini iki defa tekrarlayarak bu ihtimali dışlamadığını açıkça ortaya koymaktadır.14  

ez-Zemahşerî, Kur’ân’ın sözlerin en güzeli olduğunu;  ثَانَِي تََشابًِها مه َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا مُّ ُ نَزه َّللاه

ُ تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الهِذيَن يَْخَشْوَن َربهُهْم ثُمه تَِليُن ُجلُوُدُهْم َوقُلُ  ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاء َوَمن يُْضِلْل َّللاه ِ ذَِلَك ُهَدى َّللاه وبُُهْم إَِلى ِذْكِر َّللاه

                                                 
12 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 2003, s. 6-9;  Bayer, İsmail, Keşşaf Tefsirinde Belagat Uygulamaları, Atatürk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum-

2013, s. 29-30. 

13 Bkz. Andrew J. Lane, A study of Mutazilite theology in al-Zamakhsharî's, Bulletin of SOAS, 75, 1 (2012), 47–

86. © School of Oriental and African Studies, 2012. http://journals.cambridge.org/BSO, IP address: 79.123.160.4. 

14 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 230. 
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 Allah sözün en güzelini, âyetleri birbirine benzeyen ve tekrarlayan bir kitap olarak“ فََما لَهُ ِمْن َهاد  

peş peşe indirmiştir. Rablerinden korkanlar onu işittiklerinde tenleri ürperir. Sonra hem 

tenleri, hem kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Bu Allah'ın hidayetidir ki, dilediğine 

onunla yol gösterir. Allah'ın saptırdığını ise yola getirecek yoktur”15 ayetinin tefsirinde ele 

almaktadır. Buna göre, yaratılmışlara yarar sağlamanın amaçlandığı Kur’an; diğer sözlerden 

fark ediliş, doğruluk, sağlamlık, uyum, açıklık ve açıklayıcılık, birimler arasındaki güçlü ilişki, 

anlatı, bildiri, bildirim, hüküm, ceza, mükâfat, öğüt, sürekli cezbedicilik, daimî tazelik ve bütün 

bu hususlarda benzeşim ve sürekli döngü içinde olmasıyla mu’ciz bir kitaptır.16  

2. TARTIŞMALAR 

A. er-Râzî’ et-Tahtânî’nin Mukaddime Hâşiyesinde Üzerinde Durduğu ve 

Tartıştığı Konular 

1. Kur’ân’ın indirilmesine dair kullanılan “enzele (indirdi)” fiilinin anlam ayrıntıları. 

2. Kur’ân-ı Kerîm’in “kelâm-ı müellef (uyumla birleştirilmiş kelam)” oluşu. 

3. Kur’ân’ın maslahatlara göre zaman sürecine yayılarak parça parça indirilişi meselesi. 

4. Vahiy. 

5. Sûrelerin ayırımı. 

6. Âyetlerin ayırımı. 

7. Kur’ân-ı Kerîm’in sıfatlarına dair Keşşâf ibarelerinin eleştirisi. 

8. Allâh’ın ezeliyyeti kendine has kılışı. 

9. Kur’ân’ı Kerîm ile ilgili Zemahşerî’nin kullandığı “inşâ (binâ etmek, yapmak)” ve takip 

eden kelimelerin sözlük ve gramer tahlilleri. 

10. Diğer ilimler arasında tefsir ilminin konumu ve âlimler arasındaki düzey farkları. 

11. Beyân (belâğat) ilminin önemi. 

12. Zemahşerî’den tefsir telif etmesinin istenmesi ve takip eden konular. 

 

B. Aksarâyî’nin Mukaddime Bölümü Üzerinden er-Râzî’ye Yaptığı İtirazlar ve 

İbn-i Kerişân’ın Hakemliği  

1. Kur’ân’ın İndirilişi’nin Anlamı ve İlgili Konular Üzerine Tartışma17 

                                                 
15 Zümer  39/23. 

16 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 118; Bayer, Keşşaf Tefsirinde Belagat Uygulamaları, s.29-30. 

17 Halku’l-Kur’ân konusuyla ilgili toplu değerlendirme için bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, “Halku’l-Kur’ân”, DİA, 

İstanbul, 1997, XV, 371-375. 
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Aksarâyî’nini el-Keşşâf çerçevesinde er-Râzî’yle tartıştığı ilk husus Kur’an-ı Kerîm’in 

indirilmesi sadedinde kullanılan “enzele” fiilinin anlamıyla ilgilidir. Eserin ilk tartışmasının 

sözlük tartışması ekseninde cereyan ediyor gibi gözükmesi, aslında er-Râzî’nin konuları kelâmî 

sahaya çekme gayretinin dilsel temellerini oluşturma hamleleri gibi okunabilir. Veya ehl-i 

sünnetin geneli tarafından iddia edildiği gibi zaten Zemahşerî, kabul edilmeyen kelâmî 

görüşlerini ağırlıklı olarak dil perdesi altında sunmaktadır ve onun kullandığı anahtar 

kelimelere eleştirel bakmak gerekir. Örneğin el-Bulkînî ( Ömer b. Ruslân b. Nasır b. Salih el-

Kenânî, 724-805 h.) Zemahşerî’nin itizâlî düşüncelerinin süslü ve güzel sözlerde bulunduğunu 

kaydederek okuyucuları uyarır. 18 Ebu’l-Abbâs Takiyyuddin İbn Teymiyye (ö. 728/1328), ez-

Zemahşerî’yi güzel ve fasîh sözlerinin arka planında bidatleri gizleyerek insanları batıla teşvik 

etmekle itham eder.19 Belki de bu özet çalışma, kuşkuculuğun ve eleştirel bakışın sınırları 

olmalı mıdır veya nerede bu kuşkulara dur demek gerekir? gibi sorulara bir cevap arama çabası 

olacaktır. 

Kutbettin er-Râzî Kur’ân-ı Kerîm’de “vahyin indirilmesi” sadedinde defaatle geçen ve 

Zemahşerî’nin mukaddimesinde kullanıldığı “enzele (indirdi)” fiiline ait sözlük anlamlarının 

“îvâ (konak yapma veya riayetine alma/verme)” veya “bir şeyi yukarıdan aşağıya harekete 

geçirme” olduğunu örneklerle kaydettikten sonra şu yorumu getirir:  Ancak bu hakîkî anlamlar; 

genel anlamda kelâm, özel anlamda Kur’ân’ın indirilmesi söz konusu olduğunda mecazen 

değerlendirilir. Şu halde Allâh’ın Kur’ân-ı Kerîm’i indirmesi iki şekilde olabilir. 

a. Kur’ân Allâh’ın zatıyla kaim manadır. Kur’an’ın indirilmesi ise, bu manaya delâlet eden 

harflerin ve kelimelerin Allah tarafından var edilmesidir. Kelimenin bu mecazi yorumuyla 

“’ivâ” anlamı uyum içindedir. 

b. Kur’ân-ı Kerîm’in lafzının da indirilmiş olması itibarıyla, lafzının Levh-i Mahfuz’da ispat 

edildikten sonra dünya semasında ispat edilmesidir. Bu görüş yukarıda kaydedilen ikinci 

sözlük anlamıyla uyum içindedir.20 

Aksarâî, Râzî’nin bu ifadelerinin temel olarak değil ancak dil kuralları ve mantık açısından 

araştırmaya muhtaç olduğunu belirttikten sonra itirazını dillendirir. Müellife göre mutlak olarak 

                                                 
18 es-Suyuti, Celâleddîn, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân I-VII, el-Mektebetu’l-Arabiyyetu’s-Suûdiyye, thk. Merkezu’d-

Dirâsâti’l-Kur’âniyye, VI, 2345. 

19 İbn-i Teymiyye, Mukaddime fi Usûli’t-Tefsîr, Dımeşk 1936,  s. 22. 

20 er-Râzî, Kutbettin er-Râzî, Hâşiye ale’l-Keşşâf (Yazma), Michigann Üniversitesi Kütüphanesi, v. 4a. 

https://archive.org/details/HashyatAlThtani. 
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“inzâl” kelimesinde ilk akla gelen anlam “îvâ” değil “bir şeyi yukarıdan aşağıya harekete 

geçirme”dir. Bu anlam mecazla kurulacak anlam ilişkisi açısından da açıktır. Şayet “inzâl”, er-

Râzî’nin belirttiği üzere “îvâ” hakikat anlamına da gelse “müştereklik” söz konusu olur. Bu 

durumda, “Mecâz müşterekten hayırlıdır.” kaidesince amel etmek gerekir.21  

Yapılan tartışma sebep ve sonuç tartışmasından öte yöntem ve yöntemin detaylarına dairdir. 

Nitekim Aksarâyî konuyu daha ileri götürerek er-Râzî’nin düşüncelerini açıklarken düştüğünü 

iddia ettiği -aşağıda değinilecek olan- kelime ve mantık hatalarını zikreder.  

Abdülkerim b. Abdülcelîl, konuyu Aksarâyî’nin itirazına reddiye sadedinde, güzel bir 

belâği alana çeker. Müellif kış mevsiminde yüklü bulutlara rağmen çoğu kez yağmur 

yağmaması örneğinden yola çıkarak hakikat veya mecazdaki yakın-uzak algı meselesini 

somutlaştırır. Müellif, akla ilk gelen anlam olmamanın zaten mecazın alametlerinden biri 

olduğunu kaydederek, Aksarâyî’nin esas itibarıyla “zihne ilk gelen” anlam üzerine oturttuğu 

düşüncesini farklı bir bakış açısı getirir.22  İbn-i Abdilcebbâr bu itirazlarını Aksarâyî’nin er-

Râzî’yi dil ve mantık kıstaslarıyla eleştirdiği; üçüncü ihtimalin varlığını ifade etmekle birlikte 

iki ihtimalliği de problemli23 “immâ” yapısını kullanmasına yönelttiği eleştirisine 

yoğunlaştırmaktadır. Müellif, söz konusu üçüncü ihtimalin farklı bir kategoride olduğu için ilk 

iki ihtimalden bağımsız olduğunu ve bu sebeple “immâ”nın kullanımında dil veya mantık hatası 

yapılmadığını kaydeder. İbn-i Abdilcebbâr, “mecâz müşterekten hayırlıdır” ve ilgili kaidelerin 

Aksarâyî tarafından delil olarak kullanılmasını mutlak sonuçlar doğuran bir ihticâc olarak 

görmez. Çünkü buradaki “hayırlıdır” ifadesi diğer düşüncelerin geçerliliğini tamamen ortadan 

kaldırmaz. 24 

Her hâlükârda konu, asıl itibarla “Halku’l-Kur’ân” meselesine zemin hazırlayan öncü 

tartışmalarındandır. Eserlerin ilerleyen kısımlarında er-Râzî et-Tahtânî, konuyu Zemahşerî’nin 

“Kur’ân’ın yaratılmış olduğu” görüşünü mukaddimede çok net bir ifadeyle dillendirmek 

istediği ancak çekindiği için vaz geçtiği ve “enzele” fiilini kullandığı yolundaki tartışmalara 

çeker.  Müellif, iddia sahiplerini haksız bulduğunu ifade etmek için şaşkınlığını belirttikten 

                                                 
21 Aksarayî, Cemâleddîn, İ’tirâdâtu’l-Aksarâyî, Gazi Hüsrev Kütüphanesi, 3681-190, v.3a. 

22 İbn-i Abdülcebbar, Muhâkemât fi Ecvibeti'l-İ'tiradat li-Cemaliddini'l-Aksarâyî, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

no: 642, v. 4a; Çiçek, Mehmet, “Osmanlı Tefsir Literatüründen Bir Örnek: Mehmet Şah Fenârî’nin Şerhu’l-

Manzûme’sinde Tefsir”, Turkish Studies, Volume 7/4, Fall, 2012.  

23 Aksarâyî, iki anlam arasındaki lüzum ilişkisi sebebiyle de el- Kutb’u eleştirir. 

24 İbn Abdülcebbar, Muhâkemât v. 7a-b. 
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sonra şu alt okumayı yapar: Zemahşerî’nin Kur’ân’ın nitelikleri hakkında “Bunlar ancak 

başlangıcı olanın nitelikleridir...” ifadesi zaten tek başına onun mezhep görüşünü alenen ifade 

etmeye yetecek açıklıktadır. 

er-Râzî’nin yukarıdaki değerlendirmelerini tartışan Aksarâyî şu kanaatlerini dillendirir: 

“Bu sıfatlar ancak başlangıcı olanın, hikmetle örneksiz îcâd edilenin sıfatlarıdır.” ifadesi, er-

Râzî’nin iddia ettiği gibi Zemahşerî’nin mezhebini tasrih ettiği bir mahiyet arz etmez. Zira 

konunun buraya kadarki kısmı, Eş’arî mezhebinin de görüşüdür. Öte taraftan Zemahşerî’nin 

mukaddimesinde “yarattı” kelimesini yazmayı düşünüp sonra “indirdi” kelimesini seçmesi de 

onun fikirlerinden korktuğu sonucunu doğurmaz. Zira aklı başında her beliğ (belâgat sahibi) 

kabulü zor olan düşüncelerini belli bir sistem ve gelişim içinde sunar.25 İbn-i Abdilcebbâr ise 

Aksarâyî’nin er-Râzî’yi yanlış anladığını, zira ibarede geçen “mezhebuhu (mezhebi)” 

kelimesindeki zamirin mutezile mezhebini değil, “halku’ul-Kur’ân konusundaki görüş”e işaret 

ettiğini kaydeder.  

İbn-i Abdilcebbâr, Zemahşerî’nin mukaddimesinin başındaki “inzâl” ifadesinden itizâlî 

görüşleri ihsas ettirdiği kanaatine varılmasını doğru bulmayarak Aksarâyî’nin görüşlerini 

paylaşır. Çünkü burada düşünülmesi gereken ilâhî vahyin tenezzülü ve mübelliğe teslimidir.  

Müellif, er-Râzî’nin “Tenzil tedrîci (zamana yayılarak) indirişi ifade eder, inzâl ise daha 

kapsamlıdır. Bu sebeple inzal Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına, tenzil ise dünya semasından 

bölüm bölüm peygamber aleyhisselam’a indirişi ifade eder.” cümlesini değerlendirirken, 

Aksarâyî’nin ayrıntıya dair itirazını değerlendirir. Zira Aksarâyî, zayıf bir görüş bile olsa, dünya 

semasına indirilişin toptan indiriliş anlamına gelmeyebileceği, bir sonraki seneye kadar ihtiyaç 

duyulan Kur’ân âyetlerinin indirilişinin murat edilmiş olabileceği yönündeki görüşü dikkatlere 

sunar. İbn-i Abdilcebbâr, bu tali görüşün ana görüşe zarar vermeyeceğini zira müfessirler 

tarafından kabule şayan olmadığını belirterek, Aksarâyî’yi bu itirazında haksız bulur.  

2. Vahiy Meleğinin Vahyi Nereden Aldığıyla İlgili Tartışma 

Aksarâyî meleklerin peygamberlere iletmek üzere vahyi nereden aldıkları sorusuna dair er-

Râzî’nin cümlelerini tartışmaya açar. er-Râzî meleklerin vahyi ya rûhâni olarak Allâh’tan veya 

Levh-i Mahfûz’dan aldıklarını kaydeder. Aksarâyî, er-Râzî’nin sözlerini öncelikle mantık 

kuralları çerçevesinde değerlendirir. Müellife göre birinci ihtimalde rûhâni demek aynı 

zamanda cismani değildir anlamına gelir. Bu durumda meleklerin kelimeleri birer ses olarak 

                                                 
25 Aksarayi, İ’tirâdâtu’l v. 3b. 
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almaları mümkün olmamış olur. Bu ise Kur’an kelimelerinin melekler tarafından oluşturulacağı 

fikrine götürür ki böyle bir şey düşünülemez. Şu halde birinci ihtimal kendi içinde tutarsızdır 

ve doğru olan ikinci ihtimaldir. Zira meleklerin kavrayabileceği mahiyette bir yazı içeren Levh-

i Mahfûz’dan Kur’an kelimelerini alabilmeleri için sese ihtiyaç yoktur.26  

Ancak ifade etmek gerekir ki, Aksarâyî’nin ikinci ihtimali doğrularken kullandığı gerekçe 

her hâlükârda birinci ihtimal için de düşünülebilir. Nitekim İbn-i Abdilcebbâr Aksarâyî’nin 

yukarıda zikredilen birinci görüşe itirazını haklı bulmaz. Çünkü rûhânî alımda sesin olmaması 

Kur’ân kelimelerinin melekler tarafından seçildiği sonucunu doğurmaz. Pekâlâ herhangi bir ses 

olmadan murat edilen kelimelerin Allah tarafından meleklere başka bir yolla ilkâ edildiği 

söylenebilir.  

3. Kur’ân-ı Kerîm’in “Kelâm-ı müellef (Uyumla Birleştirilmiş Kelam)” Oluşuyla İlgili 

Tartışma. 

er-Râzî, Zemahşerî’nin bu ve ilgili ifadeleri; “Kur’an’ın Allah’ın zatında kaim olan anlam 

olduğu” yönündeki düşüncelere ret sadedinde zikrettiğini kaydeder. Zira “birleştirilmiş olma”, 

“düzenlenme” gibi ifadeler sonradan vücuda getirilen sözlerle ilgilidir. Hâlbuki ehl-i sünnetin 

geneline göre, Kur’ân lafız ve anlamın her ikisinden oluşan mecmuun adıdır.  

Aksarâyî objektif bir bakış açısıyla başlıktaki ifadenin er-Râzî’nin çıkardığı sonucun 

tersine, Zemahşerî’nin “kelâm-ı nefsî”yi kabul ettiğine delil olabileceğini belirterek konuyu 

farklı bir açıdan değerlendirir. Aksarâyî’nin bu tavrı bir bakıma büyük dedeleri olan Fahreddîn 

er-Râzî’yi anımsatır. Ciddî eleştirilerine rağmen tefsirinde Zemahşerî’ye ve Keşşâf tefsirine 

bine yakın açık atıf yapan Fahreddîn Râzî’nin bilgi ve düşüncenin kıymetini takdir eden şu 

sözleri son derece önemlidir: “Şayet el-Keşşâf’tan başka hiçbir şey elde edilmese bile sadece 

şu nüktenin27 varlığı tek başına şeref ve övünç kaynağı olarak yeterlidir”.28   

Aslında Kur’an’ın nazmını ve nazım hususiyetlerini ifade eden Zemahşerî’nin her 

cümlesinde böylesine kelâm ilminin içine çekilmek istenmesi, tabir caizse çekiştirilmesi doğru 

bir yaklaşım değildir.  

4. Kur’ân-ı Kerîm’in Kadîm veya Muhdes Oluşuyla İlgili Tartışma 

                                                 
26 Aksarayi, İ’tirâdât, v. 3a-b. 

27 Söz konusu nükte Gâfir /Mu’min sûresinin yedinci âyetinde geçen “ ...و يؤمنون به...” kısmıyla ilgilidir. 

28 Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb,I-XXXII, Dâru’l-Fikr, 1. Baskı, Beyrut 1981, XXVII, 33,34; bkz. Bayer, 

Keşşaf Tefsirinde Belagat Uygulamaları, s. 22. 
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Er-Râzî et-Tahtânî, Zemahşerî’nin ibarelerinden, Kur’ân-ı Kerîm’in belli bir zaman 

dilimine yayılarak müellef ve munazzam bir kitap olarak indirilişinin dikkate alınması hâlinde, 

buradan Kur’an’ın bir kısmının diğer kısmından daha kadîm olduğu sonucunun kesinlikli olarak 

çıkarılamayacağını ifade eder. Ancak Kur’an’ın “hamd”le başlayıp “istiâze”yle sonlanması 

dikkate alınırsa, bir diğer ifadeyle müşahhas bir metin olarak, başı ve sonu bulunduğu esas 

alınırsa muhdes olmuş olur. Aynı şekilde muhkem ve müteşâbih gibi kısımlara ayrılması, 

sureler ve ayetlere bölünmesi, imkân sınırlarında olduğu, mümkün olanın ise doğal olarak 

muhdes olacağı sonucunu doğuracağını kaydeder. Te’kiden belirtmek gerekir ki, er-Râzî; 

“evveli ve âhiri olmak” ile “hamd’le başlayıp istiâze’yle bitmek” ibarelerinin delâlet açısından 

farklı olduğunu düşünmektedir.    

Bu bağlamda, Aksarâyî’nin ortaya koyduğu düşünce şöyledir: Öncelikle ayette geçen 

muhkem ve muteşâbih usulcülerin ayetleri tasnifte kullandıkları ıstılahlar muvacehesinde 

değerlendirilemez. Delil tutarsız olduğundan sonuç üzerine tartışmaya gerek yoktur. Öte 

taraftan, Zemahşerî uzak ve zorlama delillerle eleştirilecekse bu yeltenenlerin mantığına göre 

öncelikle “nüzul (iniş)” kelimesinden başlanması gerek değil midir? sorusunu haklı olarak 

sorar. “İnen” kadîm olsa “iniş/indiriliş”ten önce olması gerekir. Allah’la kaim olsa indirilişi 

dolayısıyla Allâh’ın sıfatının O’ndan ayrılışı gerekir. Allah’ın zatıyla kaim olmasa önceden 

kadim olmayanın kadîmliği gerekir. Elbette bu düşünce batıldır. Ancak er-Râzî konuyu 

tartışmayı tercih etmemiştir. Öte taraftan uyumlu birleşim, düzenlenmiş olma, başı ve sonu 

olma gibi hususiyetler zaman içinde yaratılmayı gerektirmez.29  

İbn-i Abdilcebbâr Aksarâyî’nin “nüzul”le ilgili eleştirisini, konunun az da olsa düşünme 

kabiliyeti olanlar tarafından çok rahat çözümlenebileceği ve bu sebeple er-Râzî tarafından 

değerlendirmeye alınmadığını kaydeder. Müellif er-Râzî’nin ifade ettiği, “Başı ve sonu olmak 

zamana bağlı olarak yaratılmayı gerektirmez” yargısının ise çelişki içerdiğini dolayısıyla haklı 

olmadığını belirtir. Zira açık olarak başı ve sonu olan elbette zâtî olarak muhdestir veya başka 

bir ifadeyle başkasına muhtaçtır. Dolayısıyla zât olarak muhdes olan zaman itibarıyla da 

muhdesdir. Mütekellimler Allah’ın sıfatlarının Allah’ın zatına ihtiyacı vardır derken, dikkat 

edilmelidir ki, onlar aynı zamanda sıfatlar Allah’ın zatından başkası değildir de derler.  Yani 

her iki yargıyı birlikte değerlendirmek gerekir. 

                                                 
29 Aksarayi, İ’tirâdât, v. 4a.  
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Zemahşerî’nin, el-Keşşâf mukaddimesinde İslam inanç esaslarına taalluk eden “Evveliyyeti 

(her vardan önce var olan) ve kıdemi (yoktan önce var olan)30 kendine has kılan Allah 

münezzehtir” cümlesi, er-Râzî et-Tahtânî tarafından kritize edilmektedir.31 İlk bakışta 

Zemahşerî’nin, bu cümleyle Allah’ın sıfatlarının ezelî olmadığına ve “ahvâl”in32 ispatının 

mümkün olmadığına gönderme yaptığı, dolayısıyla, bu konuda Mutezile ve Eş’arî mezhebinden 

farklı bir yönelime sahip olduğu söylenebilir. Eleştirilecek bu kanaate göre; Zemahşerî’nin 

“Allâh’ın evveliyyeti kendine has kılması”, Eş’arî’lerin “Allâh’ın sıfatları kadimdir” inancına, 

“Allâh kıdemi kendine has kılmıştır.” cümlesi ise Mutezilenin “ahvali ispat etme ve kadim 

sayma düşüncesine aykırıdır. Ancak yukarıdaki çıkarım, Mutezilenin ilgili konularda tam bir 

fikir birliği içinde olmaması nedeniyle tutarlı değildir. Öte taraftan Allah’ın sıfatlarının kadim 

olması zatına kıdemi has kılmasına engel değildir.  

Aksarâyî Zeamahşerî’nin bu tarz sözlerini mezhepler arası göndermelerle dolu bir 

cümleymiş gibi algılamayı doğru bulmaz.  

5. Tefsir, Müfessir ve Beyân (Belâgat) İlminin Tefsirdeki Yeri  

Zemahşerî’nin bu alanda söyledikleri her akıl ve ilim sahibinin büyük bir hazla kabul 

edeceği cümlelerdir. Dolayısıyla haşiyeler itiraza mecal bulamaz ve şerh vazifesinden öteye 

geçemezler.  

Cârullâh meâlen der ki;  “Bütünü ve parçaları görmek, amacı kavramak, kelamın taraflarını 

bilmek, belirtisi olan görülmeyeni görmek, işareti olan yazılmayanı okumak, duyumsamak ve 

                                                 
30 Parantez içi açıklama notları er-Râzî et-Tahtânî’den alıntılanmıştır. (v. 6a). 

31 er-Râzî et-Tahtânî, İʻtirâdât ale’l-Keşşâf. v.6a. 

32 Ahvâl düşüncesi: İlk defa Mu‘tezile kelâmcısı Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin (ö. 321/933) kullandığı ve onun ortaya 

attığı teoriyi ifade eden bir terimdir. Ebû Hâşim’in bu şekilde ortaya koyduğu ahval görüşü, kendisinden sonra 

Kadî Abdülcebbâr (Şerĥu’l-Uśûli’l-Hamse, s. 129), Bâkıllânî, Cüveynî, Senûsî gibi bazı Mu‘tezilî, Sünnî ve ayrıca 

Kerrâmî kelâmcıları tarafından benimsenerek çeşitli delillerle desteklenmiş, buna karşılık Mu‘tezile ve Ehl-i 

sünnet kelâmcılarının çoğunluğu tarafından tenkit edilmiştir. 

 “Bir varlığın mevcut ve ma‘dûm olmayan sıfatları” diye tanımlanan (Tehânevî, II, 118-119) bu teoriye göre 

Allah’ın hay, âlim, kādir oluşu zâtındaki hayat, ilim ve kudret mânalarından dolayı değil, zâtında mevcut olan 

hayatiyet, âlimiyet ve kādiriyet hallerinden ötürüdür (bk. AHVAL). Ancak Bâkıllânî ile Cüveynî’nin bu görüşleri 

mezhep içinde taraftar bulmamış, özellikle Şehristânî, Râzî ve Âmidî’nin haklı eleştirileri teorinin Eş‘ariyye’ye 

mal olmasını önlemiştir. Bu sebeple İbn Hazm ve İbn Teymiyye gibi muhafazakâr müelliflerin ahval teorisini 

Eş‘ariyye’nin sıfat anlayışı olarak göstermeleri isabetli değildir. Bkz: Yavuz, Yusuf Şevki, “Eş’ariyye”, DİA, XI, 

450; Aynı müellif, “Ahval”, DİA, II, 190. 
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bütün bunlar için zevk, bilgi ve ince kavrayış sahibi olmak ilâhî bir nassı derinden anlamanın 

temel unsurlarıdır. “33 

er-Râzî, mukaddimedeki bazı edebi cümleleri şerh ettikten sonra tefsir ve tevil kavramlarını 

inceler. Bir üst başlık olarak, Kur’an-ı Kerîm’de Allah tarafından murat edilen anlamların 

araştırıldığı ilim dalı olarak tarif edilen tefsir, hadd-i zatında tefsir ve tevil olmak üzere ikiye 

ayrılır. Bu itibarla tefsir hem cinsin hem türün adı olmuş olur. İlgili beyanlar Rasulullah veya 

sahabeden nakillere dayanırsa tefsir, Arap dilbilimlerine dayanırsa tevil adını alır. Bir diğer 

ifadeyle tefsir rivayetle, tevil dirayetle ilgilidir. 34 Müellifin konuyu ele alışı dirayet tefsirinin 

özü olan dil bilimsel tefsirinin meşru bir zemine oturduğunu beyan sadedindedir. Bu yönüyle, 

Zemahşerî’nin tefsirde uyguladığı dirayet yönteminin esas itibarla kabule şayan olduğu beyan 

edilir. 

Zemahşerî tefsiri şöyle tarif eder: 

 1. Tefsîr Kur’an’ın, herkesin anlamakta müşterek olduğu anlamlarıyla beraber engin 

manalarını anlama faaliyetidir.35 

2. Kur’ân’ın engin anlamları özellikle söz diziminde ve ifade tarzında bulunduğu için maânî 

ve beyan ilimlerine derinliğine vukûfiyet şarttır.36  

3. Bu vukûfiyet, diğer ilimlerde olabildiğince yetkinlik,  uzun emek, amaçtaki samimiyet 

ve gayret, hafıza ve işin künhüne varma kabiliyeti, çokça inceleme ve araştırma, tekrar tekrar 

konulara dönüş,  fikri ve ilmi münakaşa ve mücadelelerde bulunmak, karşılıklı itirazlar içinde 

gelişmek, nahiv alanında üst düzey, Kur’an hıfzında ileri düzey (hâmilu’l-kitâb), ahlâken halim 

ve selim oluş,  yüksek düzeyde zekâ, dikkat, nazım ve nesir üslûplarında ustalık gibi şartlarla 

gerçekleşir.37 

er-Râzî et-Tahtânî,  haşiyesinin bu bölümünde Zemahşerî’nin ifadelerinde geçen bazı 

hususları şerh ettikten sonra genel hatlarıyla belâğî ilimleri içerik ve isimlendirme açılarından 

                                                 
33 ez-Zemahşerî. I, .7, Bayer, s. 108. 

34 er-Râzî, v. 8a-b. 

35 Zemahşerî,  I, 7. 

36 Zemahşerî, I, 8. 

37 Zemahşerî, I, 8; bkz. Bayer,  s. 41. 
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inceler. Ayrıca Cahız ve Sîbeveyh’in tefsir ilmindeki dolaylı yerlerine dair Zemahşerî’nin 

beyanlarını değerlendirir.  

SONUÇ 

Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın murat ettiği anlam veya anlamları 

müfessirlerin kendi bilgi ve düşüncelerine göre genişçe dile getirdikleri tefsir eserleri İslami 

ilimlerin merkezinde bulunur. Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri, üstüne yapılan tüm 

tartışmalara rağmen telifinden günümüze kadar ana tefsir kaynaklarından biri olmaya devam 

etmiştir. Keşşâf’la ilgili sayısız çalışmadan en ilgi çekenleri, her biri bir öncekinin 

değerlendirmeleri üzerine kurulan ve böylece bir silsile oluşturan eserlerdir. Bunlar; Kutbettin 

er-er-Râzî’nin Zemahşerî’ye yaptığı itirazları içeren haşiyesi, bu haşiyeye Cemâlettin 

Aksarâyî’nin itirazları, Abdulkerîm b. Abdilcebbâr’ın adı geçen âlimler arasında hakemlik 

yapmak için telif etiği el-Muhâkemât’ı ve Simavnalı Şeyh Bedrettin ve Şeyhülislâm 

Kemâlpaşazâde’nin bu silsilenin devamı olan hâşiyeleridir.  

Zemahşerî’nin mukaddimesi çerçevesinde incelediğimiz ilk üç eser, tarih sırasına göre 

kapsam açısından daha fazla olandan az olana doğru bir seyir çizmektedir. Dil ve Kur’an 

ilimlerine dair ince noktaların sunulduğu haşiyelerde en hararetli tartışmalar, Kelâmî mevzulara 

doğrudan veya dolaylı olarak taalluk eden ifadeler çevresinde cereyan etmektedir. Özellikle 

Allah’ın sıfatları ve buna bağlı olarak Kur’an’ın kadim veya muhdes oluşu problemi 

tartışmaların merkezinde bulunmaktadır. Bu husus İslâm âlemini derinden sarsan ve siyasi 

düşüncelerin arka planda körüklediği itikâdi tartışmaların, İslâm toplumunda ne denli derin 

yaralar açtığının da bir göstergesidir.  

Yoğun düşüncelerin sade bir üslûpla sunulduğu itiraz silsilesindeki eserler, bir önceki 

müellifleri neredeyse her bir anahtar-merkez kelime üzerinden değerlendirmeye tabi tutma 

yönelimindedirler. Çalışmamız çerçevesinde söz konusu tartışmalarda müelliflerin tüm 

gayretlerine rağmen bazen objektiflikten kısmen uzaklaştıkları kanaatine vardık. Bu durum 

Zemahşerî’nin İslâm dünyasındaki algılanışında yaşanan ikilemin bir sonucu olabilir. Belki de 

Zemahşerî’nin bazı düşüncelerinin, kendisinden beklenmeyecek bir şekilde tarafsızlıktan ve 

ilmî üslûptan uzak bir görüntü arz etmesi söz konusu ikileme zemin hazırlamıştır.  

Bu çerçevede, er-Râzî’nin Zemahşerî’ye yönelttiği itirazlarının bir bölümüne itiraz eden 

Aksarâyî’nin yönelttiği itirazlara hakemlik rolü üstlenen Abdulkerîm b. Abdülcebbâr’ın, er-

Râzî lehine bir oranda taraf tuttuğu açıkça gözlenebilmektedir. Sonuç olarak bu silsilede 

eleştiriler yoğun olarak eleştirilene değil eleştirene yönlendirilmiştir, denilebilir. 
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İlgili eserlerin tahkik edilerek yayınlanması İslam ilim dünyasına ve kültürel mirasımıza 

önemli katkılar sağlayacağı gibi, özellikle Aksarâyî’nin eseri üzerinde yapılacak kapsamlı ve 

yeni çalışmalar ülkemiz âlimlerinin günümüz İslâm dünyasında daha geniş ölçekte tanınmasına 

ve faydalanılmasına vesile olacaktır. 

Ayrıca vahdeti, yani birliği esas alan, alması gereken İslâm ümmetinin, geçmişte 

kendilerine ayrılıktan, kandan başka bir getirisi olmamış sun’î tartışmalardan uzak durması 

veya birliği tesis edecek çözümlere kavuşturması gerekir. Bu bağlamda tüm toplum kesimlerine 

arz edilecek tefsir kitaplarının, tarihte siyasi erkin enstrümanı olmuş yapmacık kelâmî 

tartışmalardan arındırılması gerekir, kanaatindeyiz.   

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 440 - 

 

KAYNAKLAR 

Abdülkerim b. Abdülcebbar, el-Muhâkemât fi Ecvibeti'l-İ'tiradat li-Cemaliddini'l-Aksarâyî, 

Süleymaniye Kütüphanesi Fatih no: 642.  

Aksarayî, Cemâleddîn, İtirâdâtu Aksarâî ala Şerhi’l-Keşşâf, Gazi Hüsrev Kütüphanesi, 3681-

190. 

Andrew J. Lane, A study of Mutazilite theology in al-Zamakhsharî's, Bulletin of SOAS, 75, 1 

(2012), 47–86. © School of Oriental and African Studies, 2012. 

http://journals.cambridge.org/BSO. 

Bayer, İsmail, Keşşaf Tefsirinde Belagat Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 

2013. 

Çiçek, Mehmet, “Osmanlı Tefsir Literatüründen Bir Örnek: Mehmet Şah Fenârî’nin Şerhu’l-

Manzûme’sinde Tefsir”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall, 2012, ss. 1229-1244. 

er-Râzî, Fahreddîn, Mefâtîhu’l-Gayb, I-XXXII, Dâru’l-Fikr, 1. Baskı, Beyrut 1981. 

er-Râzî, Kutbettin er-Râzî, Hâşiye ale’l-Keşşâf (Yazma), Michigann Üniversitesi Kütüphanesi, 

https://archive.org/details/HashyatAlThtani. 

es-Suyuti, Celâleddîn, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân I-VII, el-Mektebetu’l-Arabiyyetu’s-

Suûdiyye, thk. Merkezu’d-Dirâsâti’l-Kur’âniyye. 

ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, 

Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 2003.   

İbn-i Teymiyye, Mukaddime fi Usûli’t-Tefsîr, Dımeşk 1936. 

Karslı, İbrahim Hilmi, “Tarihsel Gelişimleri İtibariyle Tefsir Mukaddimelerine Dair Bir 

İnceleme”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20, ss. 222-257. 

Kâtip Çelebi, Hacı Halîfe Mustafâ b. Abdillah, Keşfu’z-Zunûn an Esâm’i-Kutubi ve’l-Funûn I-

II, Mektebetu’l-Musennâ, Bağdâd 1941. 

Kurul, el-Fihrisu’ş-Şâmil li’t-Turâsi’l-Arabî el-islâmî el-Mahtût-Ulûmu’l-Kur’ân, Ürdün 1989. 

Kutbuddin Mahmûd b. Muhammed et-Tahtânî er-Râzî, İʻtirâdât ale’l-Keşşâf. 

Öz, Mustafa, “Cemaleddin Aksarâyî”, DİA, İstanbul, 1993, VII, 308. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 441 - 

 

Sarıoğlu, Hüseyin, “Râzî Kutbüddin, DİA, İstanbul, 2010, XXXIV, 85. 

Yavuz, Yusuf Şevki, “Ahval”, DİA, İstanbul, 1989, II, 190.  

________________, “Eş’ariyye”, İstanbul, 1995, DİA, XI, 450. 

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 442 - 

 

EKLER 

 

Kutbettin er-Râzî’ye ait İtirâzât adlı eserin giriş sayfası 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 443 - 

 

 

Cemâlettin Aksarâyî’ye ait İtirâzât adlı eserin ait giriş sayfası 

 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 444 - 

 

 

Abdulkerîm b. Abdilcebâr’a ait el-Muhâkemât adlı eserin giriş sayfası 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 445 - 

 

 

YÛSUF HAKÎKÎ (AKSARÂYÎ) BABA’NIN MAHABBETNÂME ADLI ESERİNDE 

GEÇEN TASAVVUF EHLİNİN GİYSİ VE EŞYALARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Kudret Safa GÜMÜŞ1 

Deniz GÜMÜŞ2 

Özet 

İslâm coğrafyasına tarîkat ve tekkeler vasıtasıyla gelişip yayılan ve sosyal müesseseler 

üzerinde derin te’sirler bırakan tasavvuf, İslâm medeniyetinin hükümrân olduğu coğrafyadaki 

şiiri kuvvetle etkilemiş ve bilhassa sûfî şâirlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu sûfî 

şâirlerden biri de Aksaray’da tasavvuf tohumlarının atılmasına ve bu bölgede tasavvuf 

kültürünün teşekkülüne katkı sağlayan Somuncu Baba’nın oğlu Yûsuf Hakîkî Baba’dır. Bu 

çerçevede; 15.yyda, Aksaray’da Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda olan ve tasavvufî 

muhtevalı manzum ve mensûr eserler kaleme alan Yûsuf Hakîkî Baba’nın “Mahabbetnâme” 

isimli eserini çalışmamıza konu edinmiş bulunmaktayız.  

Edebiyatımızda yapılan tahlil çalışmaları, şâirlerin his ve hayâl dünyalarındaki 

zenginlikleri ortaya çıkarmak adına önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda; söz 

konusu eserde geçen tasavvuf ehlinin giysi ve eşyaları ile ilgili ıstılahlar fişlenip, fişlenen her 

bir ıstılahın geçtiği beyitler ortaya konulacaktır. Yeri geldiğinde, ilgili kavramların 

fotoğraflarına da yer verilerek söz konusu ıstılahlar, anlam bütünlüğü ekseninde irdelenecektir. 

Çalışmada, bu unsur ve kavramların hangi sebeplerle, nasıl, nerelerde, hangi manada ve hangi 

sınırlar içerisinde kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacak ve bu noktadan hareketle şâirin 

kavram dünyasına girilerek, fikri ve edebî kişiliği esere dayalı olarak değerlendirilecektir. Bu 

çalışma ile tasavvuf tarihimizi aydınlatacak tahlil çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 

ileride bu anlamda yapılacak çalışmalara katkı sağlanacaktır. Çalışma; Aksaray yöresindeki 

tasavvuf kültürünü, giysi ve eşya bağlamında tanıtmada önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türk Edebiyatı, Tahlil, Yûsuf Hakîkî Baba, Mahabbetnâme, 

Aksaray, Din- Tasavvuf, Giysi ve Eşya. 
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2Öğr. Gör. Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu, El Sanatları, denizgumus@aksaray.edu.tr 
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Abstract 

Sufism, which has developed and spread through sectsandlodges, has deeplyin fluenced 

social institution sand poetry in the Islamic geography, and aboveall, made Sufi poet semerged. 

One of these Sufi poets is Somuncu Baba’s son, Yusuf Hakiki Baba who has contributed in 

establishing the Sufi culture and laiding the foundations of Sufism. In this framework, the topic 

of our study is the Mahabbetname by Yusuf Hakiki Baba, who is the apostle of the Bayrami 

order and the author of some Sufistic poets and proses. 

To analyse our literature is essential to find out enriched dreams and feelings of poets. 

Concordantly, in this study terms of garments and stuff belong to scholars of Sufism will be 

tagged and the couplets, in which terms took part, will be pointed. Terms in question will be 

probed, when need edimages of relevant notions will be given place, pursuant to cohesion. It 

will be detected and described that for what reasons, why, where, in what meaning and in 

whatrange, these element sand notion sareused, and starting from this by getting into poet’s 

notion world, intellectual and literary personality of him will be interpreted based on his work, 

the Mahabbetname. Through this study, another work of analytic monography, which may light 

enour history of literature, will partake in as a source for such studies to be conducted. This 

study, has importance with regard to introduce Sufi culture in Aksaray in the context of 

garments and staff. 

Key Words: Old Turkish Literature, Analyse, Yusuf Hakiki Baba, Mahabbetname, Aksaray, 

Religion-Sufism, Garments and Staff. 

 

GİRİŞ 

Dîvân Edebiyatı’nın gelişim sürecini takip edebilmek ve ayrıntılı şekilde inceleyebilmek için 

öncelikle metinlerin ortaya konulması; daha sonra ise ortaya konan bu metinlerin kendilerinden 

önce ve sonraki eserler arasındaki ilişkiyi ve birbiri ile olan ilgisini ortaya koymak adına 

ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Edebiyat alanında yapılan tahlil çalışmaları, 

şâirlerin hayâl dünyalarındaki zenginlikleri ortaya çıkarmak adına ve şâirlerin yaşadıkları 

ortama ilişkin dinî, sosyal ve kültürel değerleri göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 

15. yyda, Aksaray’da Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda olan Yûsuf Hakîkî Baba’nın 

Mahabbetnâme adlı eserinde yer alan tasavvuf ehlinin giysi ve eşyaları ile ilgili unsurları 

çalışmamıza konu edinmiş bulunmaktayız. Tasavvufî muhtevalı manzum ve mensûr başka 

eserler de kaleme almış olan Yûsuf Hakîkî Baba, tasavvuf edebiyatı ve tarihi bakımından 

önemli bir şâir ve nâsir olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, öncelikli olarak söz 

konusu dîvânda geçen giysi ve eşyâ ile ilgili kavramlar belirlenmiş, akabinde ise fişlenen her 
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bir kavramın geçtiği beyitler3 irdelenmiştir. Çalışmada; ayrıca, giysi ve eşya ile ilgili 

ıstılahlarda, şâirin nasıl bir tasavvurda bulunduğu ve kavramların, hangi sınırlar dâhilinde, ne 

gibi hususlara konu olduğu tasavvuf çevresi de göz önüne alınarak gösterilmeye çalışılmıştır. 

Kaynaklarda Baba Yûsuf, Yûsuf Hakîkî Baba, Baba Yûsuf Hakîkî, Şeyh Yûsuf; halk 

arasındaysa Hakîkî Baba ve Gül Baba diye anılan Yûsuf Hakîkî, Somuncu Baba adıyla tanınan 

meşhur Şeyh Hamîd-i Aksarâyî’nin oğludur. Dedesi meşhur zatlardan Mûsâ-yı Kayserî’dir. 

Aslen Türkistanlı olan ailenin Kayseri’ye ne zaman geldiği bilinmemekte, Şeyh Hamîd-i 

Aksarâyî’nin neslinin Yûsuf Hakîkî ile devam ettiği belirtilmektedir. Yûsuf Hakîkî, Hakîkî-

nâme adlı eserinde yer alan “Zikr-i İsnâd-ı Hırka” başlıklı şiirinde ailesi ve tarîkatı hakkında da 

bilgi vermektedir. Aksaray’da doğmuştur. Babasının H.815/M.1412-1413’te öldüğü ve oğlu 

Hakîkî’nin eğitimini de mürîdi Hâcı Bayram-ı Velî’ye havale ettiğine bakılırsa Yûsuf Hakîkî o 

sırada muhtemelen çocukluk dönemindedir. Bu bilgiye istinaden onun doğum tarihinin 1400’lü 

yılların başlarına tesadüf ettiği tahmininde bulunulabilir.4 Evliyâ Çelebi’nin belirttiğine göre 

Yûsuf Hakîkî, Hâcı Bayram-ı Velî’nin öğrencisi olup Ankara’da ledün ilmini öğrenmiş ve 

Aksaray’da Bayramî tarîkatine öncü olmuştur. Mahabbet-nâme’sinin Manisa nüshasının 

müstensihinin, eseri müellifin ölümünden bir yıl sonra H.894/M.1488-1489’da istinsah ettiğini 

bildirmesi dolayısıyla Yûsuf Hakîkî’nin vefât tarihi H.893/M.1488-1489 yılı olmalıdır. Yûsuf 

Hakîkî’nin kabri ve türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd mahallesindedir.5  

Osmânlı Müellifleri’nde ilim ve irfan sahibi bir zat olduğu belirtilen6 Yûsuf Hakîkî, tasavvuf 

yolundaki temel bilgileri büyük bir ihtimalle babasından almış, daha sonra babası Somuncu 

Baba’nın öğrencisi ve halifesi Hâcı Bayram-ı Velî tarafından yetiştirilmiştir. Bu da onun, Türk 

tasavvuf ve kültür tarihi açısından önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Nitekim 

Yûsuf Hakîkî, Fâtih Sultân Mehmed zamanında Hazreti Baba Yûsuf namıyla Melik Mahmûd 

Gâzî Hankahı’nın şeyhi idi. Kendisinden önce de bu hankahta babası Hâmid-i Velî (Somuncu 

Baba) şeyhti. Aksaray, Osmanlılar tarafından fethedildiğinde (H.881/1476-1477) Yûsuf, yine 

aynı hankahın başındaydı. H.906/M.1500-1501 yıllarında II. Bâyezîd adına Aksaray vakıflarını 

                                                 
3 Söz konusu beyitler, eserin “Konya İl Halk Kütüphanesi” nüshası edinilerek vezin, imlâ hususları yönünden 

gözden geçirilmiştir. 

4 Çavuşoğlu, Ali,“Yûsuf-ı Hakîkî’nin Tasavvuf Risâlesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

XIII-126,  Kayseri, 2002. 

5 Boz, Erdoğan  “Yûsuf Hakîkî”, İslâm Ansiklopedisi, C. 44. TDV Yay. İstanbul, 2013, s.10. 
6 Yavuz, A. Fikri; Özen, İ.  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C.1. Meral Yayınevi, İstanbul, 1972, 

s.224. 
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tespit eden defterde “Hamîdüddîn-zâde Baba Yûsuf’un” evlat vakfı yer almaktadır. Bu defterde 

onun, Evhâdüddîn ve Şeyh Safiyüddîn adlarında iki oğlu olduğu belirtilmiş ve evlatlarına 

vakfettiği yerler tafsilatlı bir şekilde yazılmıştır. III. Murâd adına düzenlenen H.992/M.1584-

1585 tarihli defterde de Şeyh Hamîd Mahallesi nüfusu yazılırken burada mevcut on beş 

mükellef erkeğin Şeyh Hamîd-i Velî’nin torunları olduğu babalarının adıyla verilmiştir.7 Yûsuf 

Hakîkî Baba’nın, nüshalarının yurtiçi, yurtdışı ve özel kütüphanelerde bulunduğu tespit 

edilebilen yedi eseri vardır.8 

1.ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

Eski Türk edebiyatı, klâsik edebiyat veya en yaygın adı ile Dîvân edebiyatı denilince akla ilk 

gelen edebî tür, şiir; şiir denilince de dîvânlardır. Şâirlerin edebî kudretlerini göstermek adına, 

bir gelenek halinde tertip ettikleri bu eserler, çeşitli inceleme ve tenkitlere konu olmuşlardır.9  

Edebî bir metni anlama, anlamlandırma ve anlatmaya yönelik bu incelemelere kısaca “şerh” adı 

verilir. Bugün eski Türk edebiyatı sahası araştırmalarında, edebî metne yaklaşma bir diğer ifâde 

ile şerhini yapma metotlarını göz önüne aldığımızda başlıca üç yaklaşım tarzı göze 

çarpmaktadır. İlki, klâsik şerh metodu olarak adlandırılan ve edebî metinde geçen bazı 

kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarının açıklanması, mazmunların çözümlenmesi ibare, 

deyim ve terimlerin çeşitli bilim dallarıyla olan ilişkilerinin belirtilmesi şeklinde yapılagelen10 

                                                 
7 Boz, Yûsuf Hakîkî, C.44, s.11. 

81. Hakîkî-nâme (Dîvân): Münacat ve tevhidle başlayan tasavvuf neşvelerinin terennüm edildiği eserin içeriğinden 

yazarın asıl amacının tasavvuf yoluna girenlere öğüt vermek olduğu anlaşılmaktadır. İçinde 500’ü aşkın manzume 

mevcuttur. Metnin “Sadi Somuncuoğlu ve Konya Mevlâna Müzesi Kütüphanesi 2430”da bulunan iki nüshası 

vardır. Boz, önce Dîvân’ın ilk 100 varağı üzerine doktora çalışması yapmış, sonra eserin tamamını ve ardından da 

eserden seçtiği parçaları yayımlamıştır. 

2. Mahabbet-nâme: Mesnevî nazım şekliyle yazılmış 3696 beyitten oluşan tasavvufî bir eserdir. Metnin “Manisa 

Murâdiye Kütüphanesi 1296 ve Konya İl Halk Kütüphanesi, Uzluk 6968”de kayıtlı iki nüshası mevcuttur. 

Manzume üzerine Ali Çavuşoğlu doktora tezi yapmış ve daha sonra ilgili eseri  neşretmiştir. 

3. Tasavvuf Risâlesi: Hakîkî’nin bu mensur eseri, meşhur mutasavvıflara yer vererek onların sözlerinden nakiller 

ve bir takım yorumlar içermesi sebebiyle tasavvuf tarihi bakımından önemlidir. Eserin yazması “Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 2974”te yer almaktadır. Ali Çavuşoğlu eseri önce bir makalede ele almış, 

sonra da yayımlamıştır. 

4. Hadîs-i Erba’în Şerhi: Hakîkî’nin, babası Hâmid-i Aksarâyî’nin (Somuncu Baba) eserine yazdığı bir şerhtir. 

5. Metâli’u’l-Îmân: Kimine göre SadreddînKonevî’nin, kimine göre ise Ahî Evran diye bilinen Kırşehirli Şeyh 

NâsırüddînMahmûd’un aynı adlı risalesinin tercümesidir. Yazma nüshası “Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 

Mahmud Efendi 2574”tedir. Metâli’u’l-Îmân’ın sadeleştirilmiş metni Ali Çavuşoğlu tarafından yayımlanmıştır. 

Bu eserlerin dışında Hakîkî’nin, nüshaları Kahire Hidiviyye Kütüphanesi’nde kayıtlı olup içeriği ile hacimleri 

henüz tespit edilememiş Et-Tesnîm ve Er-Rahîk el-Mahtûm adlı iki eseri daha mevcuttur. 

9 Aydın, Hâluk, Cevrî Dîvânının Tahlili, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, 2010, s.28. 

10 Mengi, Mine,  Dîvân Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000. 
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metin açıklamasıdır. Bu yöntemde –farklı uygulamalar olsa da- genellikle metnin içeriğine göre 

dinî ilimlerden fen bilimlerine, gelenek – göreneklerden efsane ve mitolojiye kadar birçok unsur 

dikkate alınıp, açıklamalar bunlara dayandırılır; vezin, kafiye ve edebî sanatlar gösterilir. 

İkinci yaklaşım tarzı; Ali Nihat Tarlan’ın Şeyhî Divanı incelemesi ile başlayan, daha sonra 

Mehmet Çavuşoğlu’nun Necâtî Bey, Harun Tolasa’nın Ahmet Paşa dîvânları üzerine yaptıkları 

incelemelerle devam eden ve M. Nejat Sefercioğlu’nun Nev’î, Cemal Kurnaz’ın Hayâlî Bey 

dîvân tahlillerini yayınlamalarıyla derinlik kazanan tematik tahlil metodudur. Bu incelemelerde 

başlıca amaç, şiirdeki teşbih ve mecazları sistemli bir biçimde analiz etmektir. Bunun için 

etrafında bir imaj oluşturan her kavram değerlendirmeye alınır ve bunların her biri, başka 

kavram ve nesnelerle olan bağlantısını gösterecek şekilde sınıflandırılır. Böylelikle şâirin hayal 

dünyası ve şiir anlayışı net biçimde ortaya konmaya çalışılır. 

Üçüncü yaklaşım tarzı ise aslında tek bir başlık altında toplanması mümkün olmayan fakat 

klâsik şerh ve tahlil yöntemlerinden de farklı biçimde metne yaklaşan “modern metin 

çözümleme yöntemleri” adını verebileceğimiz yaklaşım metotlarıdır. Cem Dilçin ve Tunca 

Kortantamer’in Dîvân şiirine yeni bir bakış açısıyla bakmak ve daha nesnel bir yaklaşım 

kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar, benzer ve daha değişik metotlarla, yeni 

araştırmacılar tarafından, artarak devam ettirilmektedir. 

Çalışmada; tematik tahlil metodu kullanılarak Yûsuf Hakîkî Baba’nın Mahabbetnâme adlı 

eserinde geçen giysi ve eşyâ ile ilgili tasavvufî kavramlar analiz edilmiştir. Çalışmada; ayrıca, 

giysi ve eşyâ ile ilgili kavramlarda, şâirin nasıl bir tasavvurda bulunduğu ve kavramların, hangi 

sınırlar dâhilinde, ne gibi hususlara konu olduğu tasavvuf çevresi de göz önüne alınarak 

yorumlanmıştır. 

 

2.MAHABBETNÂME’DE GEÇEN TASAVVUF EHLİNİN GİYSİ VE EŞYÂLARI 

2.1. Mahabbetnâme’de Geçen Tasavvuf Ehlinin Giysileri 

2.1.1.‘Abâ 

Arapça ‘abâe veya ‘abâye de denir. Geniş, fakat kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı 

iner; üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur. Keçi kılından dokunan kalın 

ve kaba kumaştan yapılır. Beyaz veya kahverenginde olur. Dervişlerin giydiği bir elbise olup, 

kökeninin Hz. Peygamber kadar uzandığı söylenir. ‘Abâ giyen dervişlere, "‘Abâ-pûş" denir. 

Sûfiyyenin ‘abâdan elbise giymesinin, Hz. Peygamberin sünnetine ittiba‘ için olduğu 

zikredilir.11  

                                                 
11 Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,  Ankara,  1997,  s.1. 
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     Fotoğraf 1: Aba 

     Mahabbetsüz kişiler halk içinde 

     Hemîşe serd olur ger delk içinde (2581) 

 

     Ola sanma anı ehl-i safâdur 

     Şeref ne ana geydügi ‘abâdur (2582) 

   (Onu safâ ehli sanma, onun yüceliği giydiği elbiseden değildir.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitlerde, sevgiden yoksun kişilerin necâsetin temizliğine sahip olsalar 

da toplum içinde her dâim katı davranışlar sergilediklerini ve bu kişilerin safâ ehli olarak 

bilinmemesi gerektiğini dile getirmektedir. Bu kişilerin giydikleri aba ile erdemlik, yiğitlik 

kazanamayacağını da belirten Yûsuf Hakîkî Baba, giyilen elbisenin insana değer katmayacağını 

ifâde etmektedir. 

2.1.2.Cübbe 

Tasavvuf ehlinin, elbise üstüne giydikleri; uzun, yanları geniş, düğmesiz giysidir. Arkası 

önünden biraz kısa, ayaklara kadar inen kanatları birbiri üzerine kavuşturularak önü kapatılan 

bol ve hafif bir elbisedir. Yakası dar ve dik, yumuşak yakadır. Cübbe her tip kumaştan 

yapılmakla beraber tercih edilenleri ipekli, yünlü, pamuklu ve ipek-pamuk karışımı 

kumaşlardır12  

 

      Fotoğraf 2: Cübbe 

    Vücûdun cübbesin ko imdi ‘ûr ol 

                                                 
12 Türkoğlu, Sabahattin “Cübbe” İslâm Ansiklopedisi. C.8. TDV Yay. İstanbul, 1993, s.102. 
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    Mahabbet odına yan göyn nûr ol (3042) 

 (Vücûdun cübbesini bırak ve yalın ol, muhabbet ateşinde yanarak olgunlaş ve nûr ol.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, vücudun tamamını örten elbiseden arınılması gerektiğini ifâde 

etmektedir. Dünyâ nimetlerinden el etek çekip muhabbet ateşiyle yanmanın ve bu ateşin 

etkisiyle olgunlaşmanın önemine değinen Yûsuf Hakîkî Baba, aydınlığa bu şekilde 

ulaşılacağını, selâmete ancak bu şekilde kavuşulacağını dile getirmektedir. 

2.1.3.Destâr / Sarık 

Başa giyilen takke, fes ve benzeri şeyler üzerine sarılan sarığa denilmektedir. Kavuk, külâh, 

takke ve fes gibi bir başlıkla üzerine sarılmış ince uzun tülbent, ağbani veya şaldan meydana 

gelir. Arapça’da daha çok imâme, Farsça’da destâr denir. Başı aşırı sıcaklıktan koruma ve vücut 

ısısını muhafaza etme özelliği sebebiyle gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olan karasal iklimin 

hüküm sürdüğü13 bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

     Fotoğraf 3: Destâr - Sarık 

    Ho destârun ezilür cübben esgir 

    Ser ü sâmânı ko yil gibi es gir (1401) 

(Senin ne takken ezilir ne de cübben eskir, başını ve başındaki samandan takkeni bırak ve yel 

gibi eserek tasavvufa yönel.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte, tasavvufa yönelmek gerektiğini öğütlemektedir. Başı ve baştaki 

samandan yapılmış olan destârı bırakıp –dünya nimetlerinden el etek çekip- istikamet üzere 

olmak gerektiğini dile getiren Yûsuf Hakîkî Baba, tasavvufa girmenin önem arz ettiğini dile 

getirmektedir. 

2.1.4. Hırka 

Tarîkata giren mürîde özel bir merâsimle giydirilen yırtık ve yamalı elbisedir. Hırka vücudun 

üst tarafına giyilen, genellikle yünden örülmüş bir giysidir. Sözlükte “delmek, yırtmak” 

                                                 
13 Bozkurt, Nebi “Sarık” İslâm Ansiklopedisi. C.36. TDV Yay. İstanbul 2009, s.152. 
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anlamına gelen hark kökünden türeyen hırka kelimesi “kumaş parçası, yamalık; yamalı ve eski 

elbise” demektir.14  

 

     Fotoğraf 4: Hırka 

    Ki ol bade’l-fenâ-yı sûret olur 

    Yüz ol göze cemâl-i sîret olur (704) 

    Anı bu nefs ü rûhun izdivâcı 

    İder peydâ ne bil hırka ne tâcı (705) 

(Hırka ve tâc ile değil de nefis ve ruhun bir araya gelmesi ile göze alıcı güzellik ortaya çıkar.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitlerinde, tasavvufî makamlardan biri olan fenâfillaha erişmeye 

çalışan bir sâlikin durumunu ortaya koymaktadır. Şâir, nefis ve ruhun bir araya gelmesi ile 

davranışların en güzelinin ortaya çıktığına- güzeli gördüğüne- ve bu hâle erişen bir kimsenin 

hırka ile tâca ihtiyacının olmadığına vurgu yapmaktadır. 

2.1.5. Kuşak / Kemer 

Tasavvuf ehlinin bellerine dolayıp bağladıkları uzun ve enlice kumaş parçasıdır. Yünlü, 

pamuklu ve ipek-pamuk karışımı kumaşlardan yapılmıştır. 

 

 

     Fotoğraf 5: Kuşak / Kemer 

    Kuşanmamış durur erlik kuşagın 

    Ayagından bil almadın duşagın (2489) 

(Ayağından ipi almadıkça, yiğitlik kuşağını kuşanmamış sayılırsın.) 

                                                 
14 Uludağ, Süleyman, “Hırka” İslâm Ansiklopedisi. C.17. TDV Yay. İstanbul. 1998, s.373. 
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Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, türlü engellere takılmaya devam ettikçe –dünya nimetlerine 

daldıkça- yiğitlik kuşağını kuşanmanın zor, tasavvufta istikamet üzere gitmenin meşakkatli 

olduğunu dile getirmektedir. 

2.1.6. Külâh / Küleh 

Dervişlerin giydiği başlıktır. Çeşitli şekilleri olan külâhın beyaz keçeden ve ucu sivri olanı en 

çok bilinendir. Üzerine sarık sarılarak ya da sarılmadan da kullanılabilir. 

 

     Fotoğraf 6: Külâh / Küleh 

     

    Bu hâl ile dimen ki merd-i râhuz 

    Ki ehl-i kisvetüz sâhib-külâhuz (2925) 

(Bu hâl ile doğru yoldayız demeyin, çünkü biz kisvet ehliyiz ve külâh sahibiyiz.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, tasavvufî hâlde istikamet üzere ilerleyen sâlikin belirli 

tecrübeler edinmiş, elbise giymeye ve başa külâh takmaya erişen hâlini konu edinmiştir. 

Tasavvufî makamlarda, bin bir zorlukla yoluna devam eden sâlikin hırka giymeye- tarîkate 

girme- ve külah takmaya hâsıl olduğunu bu beyitte görmekteyiz. 

2.1.7. Murakka’ 

Arapça yamamak anlamındaki rak’a kökünden türetilen murakka’ yamalı anlamındadır. 

Eskiden dervişler, hırkalarının helâl maldan olmasını sağlamak için güvenilir kişilerden kumaş 

alırlar, bunları birbirine dikerek kendilerine hırka yaparlarmış. Bu yüzden hırkalarına yamalı 

anlamındaki murakka’ denmiş ve sonradan bu söz derviş hırkasının adı olmuştur.15  

    Murakka’-pûş u ger ehl-i ridâdur 

    Ana sûfî dimeklik hey hatâdur (1788) 

(Yamalı elbise giyen ridâ ehlidir, ona sûfî demek ise hatâdır.) 

                                                 
15 Üstüner, Kaplan, Dîvân Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yayınevi, Ankara, 2007, s.348. 
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Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, yamalı elbise güyenlerin ridâ ehli olduğunu onlara sufî 

demenin ise hatâ olduğunu dile getirmektedir. Umre veya hac yapmak için baş hariç vücudun 

belden yukarı kısmını örten parçaya ridâ adı verilmektedir. Bu beyitte de bu şekilde giyinen 

kimselerin ridâ ehli olduğunu ve sûfîlikten geçerek makam atladıklarını görmekteyiz. 

2.1.8. Tâc 

Şeyhlerin veya sülûkta belli bir mertebeye ulaşmış dervişlerin tarîkat kıyafeti olarak 

kullandıkları tarîkatlere göre farklı şekil ve renklerdeki başlıkların adıdır. Dövme yünden 

yapılmaktadır. 

 

          Fotoğraf 8: Tâc 

        Alup engine dîbâc-ı letâfet 

       Urundı başına tâc-ı hilâfet (370) 

(Letâfet elbisesini eğnine alıp başına hilâfet tâcını urundu.) 

Yûsuf Hakiki Baba bu beytinde, letafet elbisesini üzerine alıp başına hilâfet tacını giyen bir 

sâliki tasvir etmektedir. Sâlik, bu hâlleri yerine getirerek tarîkate girmiş olmakta ve istikâmet 

üzere ilerlemektedir. 

2.2.Mahabbetnâme’de Geçen Tasavvuf Ehlinin Eşyaları 

2.2.1.Hançer 

Kamaya benzer, silah olarak kullanılan, ucu eğri ve sivri, büyükçe ve katlanmaz bir tür bıçak 

anlamına gelmektedir. 

 

       Fotoğraf 9: Hançer 

    Gel imdi gel beri yâr aglayalum 
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    Yürege hançer ur yâr aglayalum (1965) 

(Ey sevgili! Gel şimdi ağlayalım, yüreğe hançer vur ağlayalım.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, sevgiliye seslenmektedir. Sevgiliye yüreğe hançer vurmasını 

söyleyen Yûsuf Hakîkî Baba, birlikte ağlamayı öğütlemektedir. Bu beyitte ağlamaktan murad, 

Hak yolunda bin bir zorluk bulunduğu hasebiyledir. Tasavvufa yönelen bir sâlikin ise nefsi 

terbiye için bu zorluklara katlanması gerekmektedir. 

2.2.2. Kâse 

Cam, çini, toprak gibi bir gereçten yapılmış, içine yiyecek içecek şeyler konulan, kulpsuz kap 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

     Fotoğraf 10: Kâse 

    Ne nuklin iltebilür kâseyile 

    Ne nakdin iltebilür kîseyile (2161) 

(Ne yemeğini kâse ile ne de parasını kese ile taşıyamaz.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte, sâlikin içinde bulunduğu durumdan bahsetmektedir. Sâlikin, 

tasavvuf yolunda yemeğini kâse ile taşıyamamasından murad, onun dünya nimetlerinden 

tamamen el etek çekmesidir. Sâlik için önemli olan istikâmet üzere gitmektir. 

2.2.3. Kese / Kîse 

İçine para gibi bir şeyler konulan, cepte taşınan, kumaştan ya da örgüden yapılmış, ağzı 

düğümlenebilen küçük torbadır. 

 

     Fotoğraf 11: Kese / Kîse 

    Ne nuklin iltebilür kâseyile 

    Ne nakdin iltebilür kîseyile (2161) 
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(Ne yemeğini kâse ile ne de parasını kese ile taşıyamaz.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde de bir önceki beyitte de olduğu dünya nimetlerinin sâlik için 

gereksiz olduğundan bahsetmektedir. Bu beytin ikinci mısrasının omurgasını oluşturan imgeler 

nakd-kîse şeklindedir. Şâirin muradı, dünya nimetlerinin geçici olduğudur. Sâlik ise bu 

durumun farkındadır ve bu duruma göre hareket etmektedir. 

2.2.4. Kilim 

Dervişlerin üzerinde ibadet ettikleri, oturdukları ve uyudukları yaygıdır. Yünden dokunmuştur. 

 

     Fotoğraf 12: Kilim 

    Delülük vaktidür dîvâne gel hey 

    Kilimün sen de gel bir suya sal hey (2954) 

     (Ey divâne! Delilik vaktidir, kilimini suya sal.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde sâlik için delilik- dîvânelik vaktinin hâsıl olduğunu hâl böyle 

olunca da sâlikin elinde ne varsa bütün dünya nimetlerinden vazgeçerek yola girmesini dile 

getirmektedir. Sâlike üzerinde oturduğu ve ibâdet ettiği kilimini bırakmasını öğütlemektedir. 

Eskiler, önemli gördükleri herhangi bir nesneye ihtiyacı kalmadıklarında o nesneyi suya vermiş, 

bir nevî bir gelenek oluşturmuşlardır. Sâlik için de dîvânelik vakti geldiğinde eşyalarından biri 

olan kilimi suya vermesi gayet tabiîdir. 

2.2.5. Kılıç / Seyf 

Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten 

silâh anlamına gelmektedir. 

 

 

     Fotoğraf 13: Kılıç /Seyf 

    Mahabbet sadmeti çün sala seyfin 

    Alur bil nefsden kalbün o hayfın (2795) 

(Muhabbet, kılıç darbesiyle vurarak, nefisten kalbin intikâmını alır.) 
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Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte, muhabbetten bahsetmekte ve muhabbetin tıpkı bir kılıç darbesi 

gibi te’siri olduğunu dile getirmektedir. Muhabbetin, nefisten kalbin intikâmını aldığını belirten 

şâir, bu beyitte nefsin kalbi mağlup etmesinin muhabbet var olduğu sürece mümkün olmadığını 

belirtmektedir. 

2.2.6. Mısbah 

Kuvvetli aydınlık veren kandil, ışık anlamına gelmektedir. 

 

     Fotoğraf 14: Mısbah 

    O nefs ıslâhıdur bil nefsi ıslâh 

    İden ehl-i fenâdur ki o mısbah (2235) 

     (Nefsi ıslah eden o kandil, bil ki fenâ ehlidir.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte, mısbahın nurundan dem vurmaktadır. Şâire göre, nefsi ıslah eden 

fenâfillaha ulaşan kişilerdir. Kemâle eren kişilere intisap eden sâlik için rehber önemlidir. Sâlik 

için ehl-i fenâ, aydınlık veren bir kandil gibidir. 

2.2.7. Micmer 

Buhurdan, içinde tütsü yapılan kap anlamına gelmektedir. 

 

     Fotoğraf 15: Micmer 

    Cemâlün şem‘-i câna rehber olsun 

    Gönül ‘aşk âteşine micmer olsun ( 425) 

(Yüzün cân mumuna yol göstersin, gönül ise aşkın âteşine micmer olsun.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte, micmer imgesini kullanarak aşk ateşinden çıkan buharın kabını 

beytin omurgasını oluşturan bir imge olarak kurgulamıştır. Şâire göre gönül, micmerin tâ 

kendisidir. Aşk hâli bu micmerde, yani gönülde hâsıl olmaktadır.  
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2.2.8. Ok  / Yay  

Yay ile hedefe atılan, bir ucunda sivri bir demir, öteki ucunda küçük bir kertik bulunan, ince ve 

kısa tahta çubuk anlamına gelmektedir. 

 

 

     Fotoğraf 16: Ok / Yay 

         Atarsın okın gizlersin yayını 

        Yaşıdursun yüzün bizden yayını (211) 

(Okunu atıp yayını gizliyorsun, yüzünü ekşitip cemâlini bizden gizliyorsun.) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beytinde, sevgiliye seslenmektedir. Sevgilinin güzellik unsurlarının 

kurgulandığı bu beyitte, geçmişte savaş aletleri olarak kullanılan ok ve yay imgeleri karşımıza 

çıkmaktadır.  

2.2.9. Şâne / Tarak 

Genellikle saç ve sakal taramakta kullanılan, dişli araç anlamına gelmektedir. 

 

               Fotoğraf 17: Şâne / Tarak 

      Urup şâne bize saçun sakalun 

      Ki ‘izzet bundan umarsın hayâlün (2020) 

Yûsuf Hakîkî Baba bu beyitte,  sevgilinin saç ve sakalını tarak ile taradığını ve bu durumdan 

da izzet umduğunu dile getirmektedir. Sevgilinin güzellik unsurlarından olan saç ve sakalın 

dağınıklığını gidermek adına önem arz eden şâne, sevgili için önem arz eden bir eşyâdır. 

SONUÇ 

Tasavvufî muhtevalı manzûm ve mensûr başka eserler de kaleme almış olan Yûsuf Hakîkî 

Baba, tasavvuf edebiyatı ve tarihi bakımından önemli bir şâir ve nâsir olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 15. yyda, Aksaray’da Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda olan Yûsuf Hakîkî 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 459 - 

 

Baba’nın Mahabbetnâmesi’nde yer alan giysi ve eşya unsurları bu çalışmaya konu edinilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda 8 giysi 9 eşya olmak üzere toplamda 17 tasavvufî imgeye ulaşılmış ve 

her bir imgenin geçtiği beyitler irdelenmiştir. Beyitler irdelenirken bağlamdan hareket edilmiş 

ve beyitler anlam ekseni çerçevesinde yorumlanmıştır. Çalışmada yer alan giysi ve eşya ile ilgili 

kavramlar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: ‘Abâ, Cübbe, Destâr, Hırka, Kuşak / Kemer, Külâh 

/ Küleh, Murakka’, Tâc, Hançer, Kâse, Kese / Kîse, Kilim, Kılıç / Seyf, Mısbah, Micmer, Ok 

/Yay, Şâne / Tarak. 

Aksaray’da tasavvuf kültürünün oluşmasında önemli bir mutasavvıf-şâir olan Yûsuf Hakîkî 

Baba ile ilgili yaptığımız bu çalışma ile tasavvuf edebiyatını gün yüzüne çıkaracak tahlil 

çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ileride bu anlamda yapılacak çalışmalara malzeme 

sunulmuştur. Çalışma; tasavvuf kültürünü, giysi ve eşyâ bağlamında tanıtmada da önem arz 

etmektedir. 
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CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ’NİN (ö. 791/1388) HÂŞİYE ALE’L-KEŞŞÂF’I OLARAK 

KAYITLARA GİRMİŞ, GERÇEKTE CEMALEDDİN İSHAK EL-KARAMANİ’İN (ö. 

933/1527) HAŞİYE AL ENVARU’T-TENZİL ADLI ESERİNİN KAYNAKLARI 
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Özet 

 

Kaynaklar:Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâikı't-

Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't- Tenzîl, Aksarâyî, Hâşiyeale’l-Keşşâf, 

Manisa İl Halk Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 

numaralı arşivde kayıtlı CemaleddinAksarâyî (ö. 791/1388)’ye nispet edilen Hâşiyeale’l-

Keşşâf ‘tır. Fakat el yazması bu eser gerek ’Süleymaniye Kütüphanesi Carullah 208’de adına 

kayıtlı Zemahşerî (ö. 791/1338) eksik haşiyesi ile karşılaştırıldığında, gerekse el yazması bu 

eserin kaynaklarının müelliflerinin yaşadığı tarihler dikkate alındığında bu eserin, Beyzâvî’nin 

Envâru’t-Tenzîl’i üzerine yazılmış bir haşiye olduğu ve de yazarının Cemâleddinİshâk el-

Karamânî (ö. 933/1527) olduğu tarafımızdan müşahede edilmiştir. Oldukça zengin 

kaynaklardan faydalanılarak oluşturulan bu eserde önceki kaynaklardan istifade edildiği gibi 

eserin yazıldığı dönemdeki müelliflerin eserlerinden de istifade edildiği görülmektedir. Ayrıca 

müellif eserinde Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlere de yer vermiştir. İşari yorumların çokça yer 

aldığı eserde işari tefsirlerden kaynak olarak daha çok yararlanıldığı müşahede edilmektedir. 

Başlangıçta belirttiğimiz haşiye ve müellifi hakkında yapılan yanlışın düzeltilmesiyle birlikte 

çalışmamızda ilgili eserin kaynaklarını farklı boyutları ile inceleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Beyâvî, Zemahşerî, el-Keşşâf, Aksarâyî, 

 

  

                                                 
1 Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 462 - 

 

Abstract 

References: Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâikı't-

Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-Tenzîl,  Aksarâyî, Hâşiyeale’l-Keşşâf, 

This work is located in Manisa City Public Library, in ManisaAkhisarZeynelzade  collection and stored 

in the archive number 45 AkZe 422. it is Hâşiyeale’l-Keşşâf  connected to CemaleddinAksarâyî (ö. 

791/1388). We think it is mistaken for his missing annotation in Süleymaniye Library Carullah 208 and 

as a result of the search we did, we have made firm that this work is an annotations written about 

Beyzâvî’sEnvâru’t-Tenzîl. And İt is written by Cemâleddinİshâk el-Karamânî (ö. 933/1527). In this 

work wihich is generated by utilizing very rich sources, it appers to be benefited from the work of the 

authors in the period in which the work is written as benefited from the previous sources. Also the author 

gave place to Arabic, Persian and Turkish poetries in this work. in this work, which involved a lot of 

ishari comment, it is observed that it benefited from isharitafseer as the source.In the current work, we 

aim to correct the mistake made about aforementioned annotation and its writer and we will examine 

the sources of relevant work with different sizes. 

  

 

 

Keywords: Beyâvî, Zemahşerî, el-Keşşâf, Aksarâyî, Sources 
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HAŞİYE ALÂ ENVARU’T-TENZİL'İN KAYNAKLARI 

 

HAŞİYE ve MÜELLİFİ 

Manisa İl Halk Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 numaralı 

arşivde kayıtlı CemaleddinAksarâyî (ö. 791/1388)’ye nispet edilen Hâşiyeale’l-Keşşâf ‘tır. 

Ayrıca bu el yazma nüshasının başında "TefsiruCemaleddinAksarayî" ifadesi yer alırken "çok 

güzel bir tefsir şerhidir."2denilmektedir. El yazma nüshayı okuduğunuz zaman: 

1) El yazma eserin, Zemahşerî'nin, el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-

Tenzîl,üzerine yazılmış bir şerh değil, Beyzâvî'nin, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı eseri 

üzerine yazılmış bir şerh olduğunu müşahede ettik. 

2) Eserin I. Murad devrinde dinî  edebî ve aklî ilimler alanında ün yapmış alimlerden biri olan 

CemaleddinAksarâyî3 (ö. 791/1388-89)’ye ait olmayıp CemaleddinAksarayi'yenisbetleCemalî 

veya Cemâlizâdeler diye bilinen aileye mensup olup,Cemal Halife diye şöhret bulmuş4 olan 

Cemâleddinİshâk el-Karamânî (ö. 933/1527)'ye ait olduğu kanaati oluşmuştur. Çünkü müellifin 

yararlandığı kaynaklar arasında 

CemaleddinAksarâyî’den(ö.791/1388)sonrayaşamış,müelliflerin eserleri de söz konusurdur. 

Örneğin Şehabeddin Sivasî 'nin (ö. 860/1456 [?]) Uyunü't-Tefâsirli'l-fudalâi's-Semâsir adlı 

eseri kaynakları arasındadır.5 

 

 CEMÂLEDDİN İSHÂK EL-KARAMÂNÎ (Ö. 933/1527) 

 

CemaleddinAksarayi'yenisbetle Cemâli veya Cemâlizadeler diye bilinen aileye mensup olup 

Cemal Halife diye şöhret bulmuştur. İbrahim Hakkı Konyalı, onun Aksaray'da 

CemaleddinAksarayi Medresesi'nde başladığı tahsilini Konya'da sürdürdüğünü kaydeder. İlim 

için  Buhara'yagidip Muhammed Kerrari'nin ilimhalkasına katıldı. Daha sonra İstanbul'da 

                                                 
2CemaleddinAksarayi, Haşiye Ale'l-Keşşaf, (Yazma), Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422, v.1a. 

3 Mustafa Öz, “CemaleddinAksarayı”, DİA, VII.308. 

4 Reşat Öngören "Cemalettin İshak Karamani", DİA, XXIV, 449. 

5CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 17b; AyrıcaSivasi'nin"Uyunü't-Tefâsirli'l-fudalâi's-

Semâsir"adlı eserinde alınan  buradaki alıntı ile http://www.kadl.sa (المكتبة اللرقمية) sitesinde var 

alan el yazma kopyasının 40. Varağının ikinci yaprağının 20. satırındaki metin örtüşmektedir. 
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Kadızade Mevla Kasım'dan ders aldı ve MuslihuddinKastallani'yedanişmend oldu. Şeyh 

Hamdullah'tan hat meşkeden ve Yakut el-Müsta'sım’ı üslubu nesihte usta hattatlar arasına giren 

Cemaleddinishak hat derslerini Amasya'da almış olmalıdır. Bu sahada şöhreti saraya ulaşınca 

Fatih Sultan Mehmed kendisine ibnü'l-Hacib'in el-Kafiye adlı kitabını istinsah ettirdi. Daha 

sonra tasavvufa girdi.  Konya'ya gelerek burada irşat faaliyetlerine devam etti. İstanbul'a tekrar 

dönen Karamani akrabası Vezir Pîrî Mehmed Paşa'nın Zeyrek'te kendisi adına yaptırdığı 

tekkeye yerleşti. Burada  933'te (1527) İstanbul'da vefat etmişve Sütlüce'deki tekkesinin 

yakınına defnedilmiştir. 

Cemaleddin İshak Karamani'nin tefsir, hadis. tasavvuf, gramer gibi alanlarda te'lif,tercüme, 

şerh ve haşiye türü çeşitli eserleri ve Arapça kasideleri bulunmaktadır. Eserlerini genellikle 

Arapça olarak yazmıştır.6 

 

KAYNAKLARI 

Başlangıç kısmı, Fatiha ve Bakara surelerinin tefsirleri yer almayan bu nüshayı incelediğimiz 

zaman oluştuğu çağın karakteristik özelliklerini taşıdığını görürüz. Bilindiği üzere Osmanlı 

alimleri özellikle Zemahşerî'nin, el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-

Tenzîl,üzerine ve Beyzâvî'nin, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı eseri üzerine çok sayıda 

ta'lik ve hâşiye yazmışlardır.7 Elimizdeki nüsha da Beyzâvî'nin, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-

Te’vîl adlı eseri üzerine yazılmış haşiyelerden biridir. Kullandığı dil ve kaynaklardan yalnız 

medrese ehlinin değil toplumun diğer kesimlerinin de dikkate alınarak yazıldığı 

anlaşılmaktadır. Müellifin bu niyetini Haşiyesine aldığı şu sözler daha net ifade ediyor: 

Ömrümüz Arapça Sibeveyh ve Ahfeş'e ait terkipleri tashih ile geçti, bir an olsun Hâlıkımıza 

mensup vücudumuzun terkiplerine bakmadık.8 

Bu haşiyede Cemaleddin İshak Karamani'niBeydavi tefsirinde izaha muhtaç bazı yerleri izah 

etmiştir. Kendisi de dil açısından bir kısım tahlillerde bulunmuştur.9Mevlan'ın 

                                                 
6Reşat Öngören "Cemalettin İshak Karamani", DİA, XXIV, 449. 

7 Ay Mahmut, "Osmanlı Geleneğinde Tefsir Faliyetleri", M. Akif Koç (ed), Tefisr El Kitabı, (Ankara: Grafiker 

Yayınları, 2015, 3. baskı) içinde, s. 293. 

8CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 163b,177a. 

9CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 31b. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 465 - 

 

Mesnevi'sinden10 isim vererek farsça alıntılar yaptığı gibi Yunus Emre11ve diğer şairlerin 

şiirlerinden de isim vermeyerek Farsça ve Türkçe alıntılar yapmıştır.12 

Bu eser nakil ve derleme yönü ağır basan bir eserdir. Gerek Beydavi'nin metnini açıklarken 

gerekse diğer kaynaklardan aldığı nakilleri aktarırken en küçük bir tenkitte  

bulunmamıştır. 

Cemaleddin İshak Karamani'nin sûfi meşrep olması nedeniyle Muhammed b. Musa el-Ezdî es-

Sülemî (325-412/936-1021) olmak üzere işâri tefsirlerden nakiller yapmış, bazen de 

Kendisinden önceki sûfilerin izahlarına dayanarak tasavvufî işarîmâhiyette yorumlarda 

bulunmuştur.13 

 

Müellifin Eserinde En Fazla Yaralandığı Kaynaklar Şunlardır: 

Haşiyede hemen hemen her ayetin tefsiri yapılırken şu sıralama gözetilmiştir: 

Beydavi'den ilgili ayetin yorumu tam olarak verilmiş, müellif ihtiyaç duyduğu bir takım 

kelimelere anlam vermiş ve dil tahlili yapmıştır. Hemen arkasından Bagavî'nin “Meâlimu't-

Tenzîl”linden (fi'l-Mealim:في المعالم) şeklinde nakilde bulunmuş bunu takiben, es-Semerkandî 

(ö. 373/983)'ninTefsîrü’l-Ķur'ân'i’l-Kerîm'den (fi EbiLeys:في ابي الليس ) şeklinde alıntı yaptıktan 

sonra es-Sülemî''nin "Hakâiku't-Tefsir"inden (fi's-Sülemi: في السلم) şeklinde  nakilde 

bulunmuştur. Bunların dışındaki kaynaklara ihtiyaç duyduğunda başvurmuştur. Bu anlamda bu 

Haşiye'yeBeydavi, es-Semerkandi, vees-Sülemi tefsirlerinin bir derlemesi diyebiliriz.14 Bu 

açıklamadan sonra müellifin yararlandığı başlıca kaynakları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes'ud b. Muhammed b. el-Ferrâ eş-Şâfi'î el-Bagavî'nin 

“Meâlimu't-Tenzîl” adlı tefsiri: 

 Hemen hemen her ayetin tefsirinde bu eserden nakiller yapar, bazı ayetlerde Bagavî'nin 

yorumunu en ufak bir değişiklik yapmadan olduğu gibi alır. Bazı ayetler de ise yorumun bir 

kısmını alır. 

                                                 
10CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 13a,19,b. 

11CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 13a. 

12CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 13a,19b, 24b,58a. 

13CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 47a,56a. 

14
Örneğin v. 23a'da geçen Al-i İmran 45. Ayetin yorumu önce Beyzavi olduğu gibi verilmiş arkasında Begavi, 

Ebulleys ve Sülemi'deki yorumları olduğu gibi verilmiştir. 
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2) Muhammed b. el-Huseyn b. Muhammed b. Musa el-Ezdî es-Sülemî(325-412/936-1021)'nin 

"Hakâiku't-Tefsir"i: 

Yüce Allah'ın sıfatları vb. konulara taalluk eden ayetlerin hemen hemen hepsinde 

KaramaniSülemi'nin bu tefsirden nakillerde bulunmuştur. Bilindiği gibi Sülemî bu tefsirinde 

kendi fikirlerinden ziyâde, kendisinden evvelki sûfî tevillerin aktarıcısı durumundadır. Çeşitli 

sûfî te'villeri bir araya getirerek toplamış, zamanındaki ve kendinden önceki sûfîlerin anlayış, 

düşünüş ve duyuşlarının kaybolmasına mani olmuş ve onları bir tertip altında toplamıştır. 

Karamani ise sülemi'nin bu nakillerini eserine olduğu gibi almıştır.15 

3) Ebü’l-Leysİmâmü’l-hüdâNasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es-Semerkandî (ö. 

373/983)'ninTefsîrü’l-Ķur'ân'i’l-Kerîm (TefsîruEbi’l-Leyŝ es-Semerķandî). Bazı kaynaklara ve  

Şamile'ye göre Bahru'l-Ulum adlı eser. 

4) ŞehâbeddinSivâsî(ö. 860/1456 [?]'nin "Uyûnü’t-Tefâsîrli’l-Fużalâǿi’s-Semâsîr" adlı eseri.16 

5) Muhammed bin. Necip Karahisari'nin(ö.950) "Ravnagu't-Tefasir" adlı eseri.17 

6) Zemahşerî'nin, "el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-Tenzîl" isimli eseri 

bu eserden genelde dil olarak nakillerde bulunmuştur.18 

KAYNAKÇA 

Aksarayi, Cemaleddin, Haşiye Ale'l-Keşşaf, (Yazma), Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422. 

Ay Mahmut, "Osmanlı Geleneğinde Tefsir Faliyetleri", M. Akif Koç (ed), Tefisr El Kitabı, 

(Ankara: Grafiker Yayınları, 2015, 3. baskı) içinde. 

Mustafa Öz, “CemaleddinAksarayı”, DİA, İstanbul,1993. 

Reşat Öngören "Cemalettin İshak Karamani", DİA, İstanbul, 2001. 

                                                 
15 V. 21a ve 21b'de geçen Al-i İmran 49. Ayetinin yorumu bu konuda önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

16CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 11a, 14a, 15a,25b, 32a, 33b, 37a, 39a, 48a, 50a, 58b,61b, 72b, 83b, 93a, 99a 

107b, 109b, 111a ,220a. 

17CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 15b,203a, 203b, 207a, 215b. 

18CemaleddinAksarayî, a.g.e., v. 150b, 219a, 223a. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 467 - 

 

 

KENT MARKALAŞMASINDA CITY BENCHMARKING YÖNETİM TEKNİĞİNİN 

ÖNEMİ ve AKSARAY İLİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ 

Öğretim Görevlisi, Mehmet Akif ÇAKIRER,  

Afyon Kocatepe Üniversitesi,  

Bolvadin MYO, cakirer@aku.edu.tr 

ÖZET 

Benchmarking, başkalarından bir şey öğrenme anlamına gelir. Benchmarking ya da genel 

adıyla kıyaslama, kimin en iyi olduğunu bulmak ve bunu kendi kurumunuza uygulayabilmektir. 

Başka bir ifadeyle Benchmarking başka birimin bir yönden sizden daha iyi olabileceği 

gerçeğini kabul edip, onu nasıl yakalayıp, geçebileceğini öğrenme ve deneme ustalığına sahip 

olmaktır. Benchmarking, işletmenin performansını ve "en iyi"nin performans seviyesini nasıl 

yakaladığını belirledikten sonra, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel 

oluşturacak biçimde kullanmaktır. Benchmarking’in amacı, “Başarının sırrı”nı bulmak ve sonra 

onu kendi uygulamanız için geliştirmek ve uyarlamaktır. Günümüzde rekabet sadece işletmeler 

arasında değil, ülkeler hatta kentler arasında da yaşandığından kent markalaşmasında 

Benchmarking’in uygulamasından söz edilebilir. Literatür’de “City Benchmarking” olarak 

geçen kent kıyaslaması kent markalaşmasında rakip kentlerle kıyaslamayı ifade eder. Bu 

sebeple rekabet ortamında faaliyette bulunan kent, örneğin; etkinlik, verimlilik, kalite, 

bilinirlilik, marka sadakati, konumlandırma, marka imajı oluşturma ve yenilik yapabilme 

faaliyetlerinde daha başarılı olma ihtiyacı içinde bulunuyor ise ve bu alanlarda gelişimini 

gerçekleştirmek istiyorsa bu kent için Benchmarking gereğinden söz edilebilir. Aksaray’ın 

marka kent olabilmesi için Benchmarking’in nasıl kullanması gerektiği ve nasıl 

uygulayabileceği ulusal ve uluslararası boyutta incelenmiştir. Aksaray’ın marka kent olmasında 

“City Benchmarking” büyük önem taşımaktadır. Çalışma, konu ile ilgili kaynakların taranması 

yöntemine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Benchmarking, Kent Markalaşması, Kent Kıyaslaması, Kent Pazarlaması, 

Aksaray 
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THE IMPORTANCE OF CITY BENCHMARKING MANAGEMENT TECHNICAL 

FEASIBILITY IN THE CITY BRANDING AND AKSARAY PROVINCES 

ABSTRACT 

Benchmarking means learning from others. The comparison with benchmarked or 

generic name, who is best is to find and apply it to your organization or brand. In other words, 

benchmarking other units can not accept the fact that better than you do from one direction to 

show the humility, how to catch it is to have to be passed mastery learning and experimentation. 

Benchmarking, business performance and the "best" and then determine how to capture the 

performance level is to use to form a basis for the goals and objectives of the operation of the 

information obtained. The aim of benchmarking, "secret of success" find and then develop and 

to adapt it for your own applications. Today, competition among enterprises is not only, or even 

the country can be said that the city experienced in branding the practice benchmarking between 

cities. In the literature, "City Benchmarking" refers to a town in comparison with competing 

brands to be the benchmark city. For this reason, the city is engaged in a competitive 

environment, for example; effectiveness, efficiency, quality, bilinirlilik, brand loyalty, 

positioning, while in activities for innovation and create brand image is in need to be more 

successful and if you want to realize the development in this field can be said for the 

benchmarking of the city. Aksaray province should use benchmarked how to become a brand 

city and studied how to implement the national and international levels. Aksaray brand in that 

city, "City Benchmarking" is of great importance. The study is based on the screening method 

of related issues. 

Keywords: Benchmarking, Branding Cities, City Comparison, City Marketing, Aksaray 

1.GİRİŞ 

Henüz dilimizde karşılığı tam olarak benimsenmemiş olsa da, benchmarking; örnek 

edinme, örnek alma ve en çok da “kıyaslama” olarak Türkçeleştiriliyor. Örnek alınacak referans 

noktasının belirlemesi anlamına gelen Benchmarking, ‘bir işletmenin rekabet gücünü 

yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini 

incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi 

işletmesinde uygulaması’ anlamına geliyor. Benchmarking,  kesinlikle bir sanayi casusluğu 

veya kopyacılık değil; verileri çeşitli disiplinler çerçevesinde yorumlayarak değerlendirme 

yaklaşımıdır. Başka bir ifadeyle Benchmarking felsefesinde “aynen almak değil”, adapte etmek 

yaklaşımı geçerlidir. W. Edwards Deming’in şu sözü bu açıdan önem taşımaktadır: “Adapt, not 
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adopt”. (Adepte et, aynen alma).1 Kıyaslama, başkaları bir şeyleri daha iyi yapıyorsa, tekerleği 

her seferinde yeniden bulmaya çalışmak yerine onlardan öğrenelim; karşılığında onlardan daha 

iyi yaptığımız şeyleri onlara öğretelim ve böylece boşa zaman ve kaynak harcamak yerine, asıl 

geliştirme işine ve yaratıcılığına zaman ayıralım anlayışıdır. Yani kıyaslama, tüm katılımcıların 

kazançlı çıktığı bir ortamda deneyim ve bilgilerin paylaşımı ve transferi sayesinde daha iyiyi 

daha çabuk yapabilmektir.   

Bu çalışmada, günümüzde önemli yönetim tekniklerinden biri olan Benchmarking’in 

Aksaray’ın marka kent olabilmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı 

marka kent olmak için en iyi uygulamayı bulup, bu başarılı uygulamayı kendi şehrimize 

uyarlamayı amaçlar. Aksaray’ın marka kent olabilmesi için en iyi uygulamaları araştırıp 

kendine uyarlaması gerekmektedir. Bu çalışma gelecekte Aksaray’ın marka kent olması için 

Benchmarking yönetim tekniğinin nasıl uygulaması gerektiğini açıklamaktadır.     

2. BENCHMARKING’İN TANIMI VE GELİŞİMİ 

Benchmarking ya da genel adıyla kıyaslama, kimin en iyi olduğunu, bulmak ve bunu 

kendi kurum ya da markanıza uygulayabilmektir. Başka bir ifadeyle Benchmarking başka 

birimin bir yönden sizden daha iyi olabileceğini gerçeğini kabul etme mütevazılığını gösterip, 

onu nasıl yakalayıp, geçebileceğini öğrenme ve deneme ustalığına sahip olmaktır. 

Benchmarking, işletmenin performansını ve “en iyi”nin performans seviyesini nasıl 

yakaladığını belirledikten sonra, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel 

oluşturacak biçimde kullanmaktır. Benchmarking’in amacı, Başarının sırrını bulmak ve sonra 

onu kendi uygulamanız için geliştirmek ve uyarlamaktır.  

Ford’un kurucusu Henry Ford, yürüyen bant sistemiyle üretimi, 1912’de Chicago’da bir 

tanıdığını görmek için gittiği mezbahadan esinlenerek geliştirmiştir. Kasapların her birinin 

karkasın belirli bir bölümünü keserek, kalanını diğer arkadaşlarına devrettiğini gören Ford, aynı 

yöntemi otomobil yapımında da ufak bir farkla uygulamıştır. Çengellerin üzerinde kaydığı çelik 

ray yerine, hareketli bir band uygulaması geliştirmiştir. Yine 1950’li yıllarda Toyota’nın 

kurucusu, oğlu Eiji Toyoda’yı General Motors, Ford gibi otomobil devlerini incelemek üzere 

Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermiştir. Eiji Toyoda sadece bu işletmeleri ziyaret etmekle 

kalmamış, süpermarketlerde bile gözlemlerde bulunmuştur. Süpermarketlerde boşalan rafların 

geceleri hızla ve ihtiyaç doğrultusunda doldurulmasından etkilenen Toyoda, Japonya’ya 

dönüşte “just-in-time” ya da tam zamanında üretim, sıfır stokla çalışma olarak adlandırılan 

                                                 
1 Aktan Coşkun Can, “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimento işveren Dergisi, Temmuz - Ağustos 

2008, s.15 
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sisteminin ilk uygulamalarını başlatmıştır. Yıllardan beri Japonya'da bir anlayış olarak ilgi 

gören ancak yönetsel bir araç olarak ele alınmayan ve ABD’de "Benchmarking" adını alarak 

böylesine hız kazanan yöntem, Türk iş dünyasının son dönemlerde ilgisini çekmeye 

başlamıştır.2 

3. BENCHMARKING’İN ÇEŞİTLERİ 

Kıyaslama çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Organizasyonun kendi içindeki birimleri 

arasında kıyaslamalar yapılabileceği gibi, organizasyon dışındaki şirketler ile de kıyaslama 

yapılabilir. Başlıca kıyaslama türleri şöyle özetlenebilir:3 

4.1.İçsel Kıyaslama: Bu kıyaslama türünde organizasyonun kendi içindeki süreçler arasında 

kıyaslamalar yapılarak en iyi uygulamalar tespit edilmeye çalışılır. Kıyaslama çalışmalarına 

yeni başlayanların çoğu işe iç kıyaslama yöntemiyle başlarlar ve diğer yöntemlere göre daha 

çabuk sonuç alırlar. Aksaray Belediyesi’nin satın alma bölümü ile basın yayın ve halkla ilişkiler 

kıyaslamasının yapılması içsel kıyaslamaya örnek olarak verilebilir. Yine aşağıdaki grafikte bir 

şehrin yıllara göre çeşitli kategorilerde memnuniyet düzeyini vermektedir. 

Grafik 1: Bir şehrin dönemsel gelişim süreci 

 

                                                 
2 Şahin Murat, “En İyiler”den Öğrenme Yarışı ‘’Benchmarking’’ Kıyaslama”, 

http://dergi.igmd.org/40/makale1_devam.html  
3 Kelessidis Vassilis, Benchmarking, Thessaloniki Technology Park, 2000, s.3 

http://dergi.igmd.org/40/makale1_devam.html
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4.2.Rekabetçi Kıyaslama: Bu yöntemde rakip şirketlerle kıyaslamalar yapılarak, en iyi 

uygulamalar tespit edilir ve organizasyona uyarlanmaya çalışılır. Turizmde başarılı 

uygulamalar yapan Safranbolu’nun başarılı uygulamaları buna örnek olarak verilebilir. 

4.3.Fonksiyonel Kıyaslama: Bu yöntem, rekabetçi kıyaslamada olduğu gibi, organizasyon dışı 

bir kıyaslama tekniğidir. Fonksiyonel kıyaslamada pazarda şirkete rakip olmayan, bir başka 

konuda faaliyet gösteren, süreçleri iyi düzenlenmiş şirketlerin işlemleri, fonksiyonları ve 

süreçleri analiz edilir, tespit edilen en iyi uygulamalar organizasyona uyarlanmaya çalışılır. Bu 

tip kıyaslama birbirine rakip şirketleri doğrudan karşı karşıya getirme zorunluluğu 

taşımadığından, bilgi paylaşımı ve iş birliği olanakları daha geniştir. 

4.4.Genel Kıyaslama: Bu yöntemde dünya çapında başarılı olmuş şirketlerin ve 

organizasyonların yapı, sistem ve süreçleri hakkında genel bir takım bilgiler edinilmeye çalışılır 

ve bunların organizasyona uyarlanması için çaba harcanır. Burada diğer kıyaslamalarda olduğu 

gibi direkt olarak bir kıyaslama söz konusu değildir. Jenerik, yatay ya da kendi sınıfının en iyisi 

kıyaslama olarak da adlandırılan genel kıyaslamanın amacı dünya çapında sektör ve konu fark 

etmeksizin bir işi, bir süreci, bir ürünü, bir hizmeti en iyi gerçekleştiren, konusunda ün 

kazanmış, başarılı olduğu kabul edilen örneğin araştırılması ve hedeflenmesidir. Bu türün 

zorluğu en iyi ve en uygun olanı bulmaktır. Yararı ise, işletmenin kendi sektöründen 

öğrenemediği uygulama ve yöntemleri açığa çıkarmasıdır. 

4.5.Dışsal Kıyaslama: Bu kıyaslama türünde organizasyonun kendi içindeki bir departman ya 

da birimle aynı işi yapan bir organizasyonun aynı birimlerinin kıyaslanmasıdır. Dışsal 

kıyaslamada kurumların bilgi paylaşmaya ve öğrenmeye açık olmaları önemlidir.  

 

4. ŞEHİR BENCHMARKING KAVRAMI VE ÖNEMİ 

Kent Benchmarking kavramı başka bir şehrin, bir yönden yaşadığınız şehrinizden daha 

iyi olabileceğini kabul etme alçak gönüllülüğünü gösterip, onu nasıl yakalayıp geçebileceğinizi 

öğrenme ve deneme ustalığına sahip olmaktır.4 Kent Kıyaslama (City Benchmarking), politika 

yapıcılar tarafından kullanılan farklı kentler arasında karşılaştırılabilir belirli göstergeleri 

kullanarak kentlerin ve bölgelerin performansını ölçen bir süreçtir.5 Kent kıyaslamasındaki 

amaç vatandaşlarına ve o şehri gezmek için gelen turistlere daha kaliteli hizmet sunabilmek ve 

o kentten yararlananların memnuniyet düzeyini arttırmaktır. Her kent başka bir kentten 

kıyaslama yaparak öğrenebileceği konular vardır. Kent yöneticileri bu konuları öncelik 

                                                 
4 Özer Pınar Süral, Benchmarking, Vizyon Yayınları, İzmir, 1999, s.5 

5 Meares Carina, Paul Owen “City Benchmarking: A Technical Report”, February 2012 
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sıralamasına göre belirleyip belirlenen konuda hangi kent daha başarılı ise o kentle kıyaslama 

yoluna gitmelidir.  

Bir şehrin imajı, tarihi, doğal çevresi, halkı ve bu tür sosyal ve siyasal kurumlar olarak 

daha az somut özellikleri o şehrin eşsiz özelliklerini vurgulamak olabilir. Ayrıca, bir şehrin 

imajı aynı zamanda o şehrin işgücüne uluslararası mobil yetenekli profesyonellerin çeken 

önemli bir parçasıdır. Günümüzde her yıl kentleri farklı açılardan değerlendirip kıyaslayıp 

sıralayan araştırmalar yayınlanıyor. Önemli olan, bu farklı değerlendirmelere rağmen üst 

sıralarda yer alan kentler arasında olabilmektir.6 

5. ŞEHİR BENCHMARKING’İN UYGULAMA NEDENLERİ 

Kentler arasındaki rekabet, dünya ekonomisinde giderek daha önemli bir rol 

oynamaktadır. Kentlerin markalaşması da bu anlamda artan öneme paralel olarak ilgi 

toplamaktadır. Hızla değişen rekabet koşullarında kaliteli hizmeti sağlamak ve rekabet 

edebilme gücünü arttırmak için, öğrenmenin ve gelişmenin sonsuz süreçler olduğunun bilincine 

varıp, kendi şehrinizi diğer kentlerle, kıyaslayarak, taklide yer vermeden, yenilik katarak en iyi 

uygulamaların şehrin koşullarına, yapısına, amaç ve kültürüne göre uyarlanmasını öngören ve 

sürekli yenilenen yönetsel araç biçiminde tanımlanabilir.7 Kent Benchmarking’in uygulama 

nedenlerini şu şekilde ifade edebiliriz; 

1. Şehrin rekabet edebilme gücünü artırmak, 

2. Vatandaş ve turist memnuniyetini artırmak, 

3. Yeni fikirler edinmek, 

4. Şehrin gelişmesinde sürdürülebilirliği sağlamak, 

5. Kent için en yüksek yaşam standartlarını belirlemek, 

6. Kent kültürünü geliştirmek ve güçlendirmek, 

7. Şehrin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak, 

8. Benchmarking yapılacak hedef şehrin “iyi” süreç ya da uygulamalarıyla karşılaştırmak ve 

farkı belirlemek, 

9. Kent için yönetişimi sağlamak 

10. Rakip kentler arasındaki gelişme farklarını belirlemek, 

                                                 
6 http://emlakkulisi.com, (22.08.2016) 

7 Özer Pınar Süral, Benchmarking, Vizyon Yayınları, İzmir, 1999, s.6 
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11. Dünya genelindeki birçok kent hakkında bilgi edinerek, en iyi kentler düzeyinde kalite 

standartları belirleyebilme ve böylece kent için en yüksek standartlar konusunda süreklilik arz 

eden fırsatlar sunmak, 

12. Dünya genelinde ya da ulusal bazda denenip başarılı olmuş süreçleri inceleme ve 

uygulamalara sahip olma olanağı sağlamak, 

13. Kendi Sınıfının En İyisi (Best in Class) kentle temasa geçilerek henüz başlangıç aşamasında 

bile işbaşında yardım sağlamak, 

 

6. KENT MARKALAŞMASI 

“Ülkeler, kentler olmadan bir hiçtir” diyen E. Goldwyn’i günümüzde dünya nüfusunun 

% 70’den fazlasının kentlerde yaşamakta olduğunu belirten istatistikleri haklı çıkartmaktadır. 

Günümüzdekinden farklı da olsa geçmişte kentler hizmetlerin, ticaretin, politikanın ve sosyal 

münasebetlerin merkezinde yer almışlardı ve 21. yy’da kentler özerk, merkezi hükümetten 

belirli noktalarda bağımsız ve ülkenin ekonomik, politik ve sosyal birer itici gücü olarak rol 

almaya başlamışlardır.8 Pazarlama karmasının 4 P (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) kent 

pazarlama sürecine adaptasyonuna kent pazarlaması denir.9 Günümüzde sadece işletmeler 

tarafından üretilen ürün ve hizmetler için değil bir turizm ürünü olarak kabul edilen kent ya da 

bölgeler için de markalaşma stratejilerinin uygulandığı görülmektedir. Pazarlama disiplininin 

en önemli isimlerinden Philip Kotler şöyle söylemektedir: “Rekabet sadece ürünler ve firmalar 

arasında gerçekleşmez. Ülkeler ve kentler de birbirleriyle rekabet ederler” Kentler arasındaki 

rekabette her geçen gün artmaktadır. Marka kent, bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihsel, 

doğal ve toplumsal özellikleriyle bütünleştirerek ve diğer kentlerden ayırt etmek amacıyla 

kendine özgü bir işaretle destekleyerek yaşama geçirdiği bir gelişim-tanınma-imaj projesidir. 

Marka kent, söz konusu şehrin ve onun savunduğu olanakları diğer kentlerden ayıran, hem 

rasyonel hem de duygusal nitelikteki, özgün inançlar kümesidir. Marka kent imajı; kitlelerin 

kentin ismini duyduklarında ne düşündüklerinin toplamını ifade eder. Bu doğrultuda, marka 

kent, markalaşmış, marka olmuş kent anlamına gelmektedir.10 Marka kent kendine turist, 

tüccar, yatırımcı, öğrenci ve göçmen çekebilen, şehrine geçici veya kalıcı gelenlere iyi hizmet 

sunabilen, dışa açılmayı bilen, davetkar, misafirperver, ilginç, sosyal ve eğlenceli kenttir. 

                                                 
8 Yaylagül Ceran “Kentlerin Markalaştırılması Ve Markanın Yönetimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 

5, No 1, 2013 
9 S. Ismail, N.A. Mohd-Ali, The Imaging of Heritage Conservation in Historic City of George Town for City 

Marketing, The 2nd International Building Control Conference 2011, (www.sciencedirect.com), s.339 
10 Kaypak, Ş, Yerel Kalkınmada Yeni Bir anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği), Yerel ve 

Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, 2013, s.2221 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 474 - 

 

Marka kent olmak bir iki projeyle ve birkaç yılda başarılacak bir şey değildir. Öncelikle marka 

kent olmak isteyen her kent kendine en az on yıllık bir yol haritası koymak zorundadır. Çünkü 

marka olmak ısrardan ve sabırdan doğar. Marka kent olmak için de uzun soluklu planlama ve 

uygulama ile istenen sonuçlara ulaşılabilecektir.11 Bir kentin marka haline getirilebilmesi için;12 

1. Kentin tüm fiziksel çevresinin geliştirilmesi 

2. Yeni gelir kaynaklarının yaratılmasıyla ekonomik bazda gelişmenin sağlanması 

3. Ziyaretçilerin hoşlanarak kalmalarını sağlaması 

4. Turizm pazarlamasına ayrılan kaynağın artırılması 

5. Ziyaretçilerin kalma sürelerini artıracak altyapının temin edilmesi 

6. İletişimin, yerel halk dâhil tüm pazarlama çevresini içine alacak şekilde kullanılması 

gerekmektedir 

 

7. KENT MARKALAŞMASINDA BENCHMARKING’İN UYGULANMASI 

Rekabet sadece ürünler veya firmalar arasında gerçekleşmemektedir. Bütün alanlarda 

rekabet artmaktadır. Dünyanın hemen her önemli şehri yaşayanları için daha yüksek yaşam 

kalitesi sunmak ve diğer kentler ile rekabet edebilmek amacıyla stratejiler geliştirmeye 

çalışmaktadır.13 Bugün sadece Paris’e yılda ortalama 60 milyon turist gelirken, Türkiye'nin 

toplamına gelen turist sayısı 36 milyon civarındadır. Bu da hem kentlerimizin hem de komple 

ülkemizin markalaşma konusunda ne kadar gerilerde olduğunun en açık işaretidir.14 Bir şehrin 

marka kent olabilmesi için başarılı uygulama yapan kentlerle kendini benchmarking yapması 

gerekir. Kentler birbirleriyle ticaret hacmi, nüfus, zenginlik ve güç konularında rekabet 

halindedir ve bu nedenle de ürünlerine kattıkları değerlerle birbirlerinden farklılaşmaya ve bu 

sayede daha çok tanınıp tercih edilmeye çaba göstermektedirler.15 

Bugün Dünya’da birbiri ile rekabet halinde olan 2.7 milyon küçük kent/kasaba, 3.000 

büyük kent ve 455 metropol kent vardır. Bu rekabete bağlı olarak son birkaç yıldır farklı kentler 

arasında karşılaştırma yapabilmek ve kıyaslama indeksleri oluşturmakta ciddi bir artış 

                                                 
11 http://markakent.blogspot.com.tr 

12 Taşoğlu Nihal Paşalı, “Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet 

Pazarlaması Uygulamalarının Rolü” AJITOnline Academic Journal of Information Technology 2012, Kış/Winter 

2012– Cilt/Vol:3 ‐ Sayı/Num:6, 68 
13 Eroğlu A. Hüsrev, Kentlerin Markalaşması, Yerel Siyaset Dergisi, 2010, s.65 

14 www.mehmetak.com 

15 Kavaratzıs Mihalis,  Ashworth G. J., Cıty Branding: An Effectıve Assertion Of Identity Or A Transitory 

Marketing Trick? http://www.ssh.is/images/stories, 2005, s.510 

http://www.mehmetak.com/
http://www.ssh.is/images/stories
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olmuştur. A.T. Kearney’in hazırlamakta olduğu “2010 Küresel Şehir Endeksi”ne göre İstanbul, 

2008’den bu yana 3 sıra gerileyerek 65 kent içinde 41. olabilmiştir.16 Uluslararası Rekabet 

Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), “İller arası Rekabetçilik Endeksi” uzun bir yolculuğun 

ilk adımlarındandır. Ülkemizde 81 ilimiz; “Beşeri Sermaye ve Yasam Kalitesi”, “Markalaşma 

Becerisi ve Yenilikçilik”, “Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli” ve “Erişilebilirlik” olmak 

üzere dört ana başlık üzerinden değerlendirilmiştir.17 Gelecekte de kentler arasında 

kıyaslamanın artması beklenmektedir.  Aşağıdaki grafikte belirlenen sekiz ölçekte New York 

şehrinin diğer kentlerle karşılaştırmalı grafiği verilmiştir.   

Grafik 2: New York Şehrinin Diğer Şehirlerle Kıyaslanması 

 

Kaynak: Hot spots, Benchmarking Global City Competitiveness, The Economist, 2012; 

s.20 

 

8. ŞEHİR MARKALAŞMASINDA BENCHMARKING YAPILABİLEN ALANLAR 

1. Yönetim Birimleri: Belediye’nin, kaymakamlığın yaptığı faaliyetler benchmarking 

yapılabilir. Örneğin: Kırık Cam Teorisi ilk kez 1982 yılında James Wilson ve George Kelling 

tarafından kaleme alınmış olan bir suç-bilim teorisidir. Düzen yokluğu ve kanunsuzluğun 

belirtileri, işaretleri yok edilen bu sorunlara çözüm bulunamayacağını iddia ediyor (örneğin bir 

                                                 
16 Koç Ali, İllerarası Rekabetçilik Endeksi, URAK, 2009-2010, s.3 
17 Koç Ali, İllerarası Rekabetçilik Endeksi, URAK, 2009-2010, s.3 
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binanın camı kırıksa ve bu sorun giderilmiyorsa insanların umudunu yitireceğini ve bunun da 

diğer başka camların kırılmasına yol açacağını kabul ediyor. 1993 yılında Rudolph Giuliani, 

New York belediye başkanı seçildiğinde kentte suç oranı çok yüksekti ve 480 bin kişi güvenlik 

nedeniyle şehri terk etmişti. Duvarlar yazılarla kirlenmiş, metroda seyahat cesaret ister hale 

gelmişti. İlk işi kırık cam teorisyenlerinden Kelling ile uzun süre çalışan polis şefi William 

Bratton’u metronun liginden sorumlu kişi olarak atadı. Sıfır tolerans ve yaşam kalitesi ilkeleri 

ile işe sarılan bu ikili, New York'ta düzeni sağladı ve kanunsuzluğu önledi. Göç eden veya 

etmeye niyetli fikir sahibi New Yorkluları tekrar cezbetmek, kentlerini sevmesini sağlamak için 

de ‘I Love New York’ logosu ve mesajı geliştirdi.18 

2. Genel Altyapı: Caddelerin, hava alanlarının ve limanların kalitesi ve gelişimi, özel ve 

kamusal ulaşım olanakları, sağlık hizmetlerinin gelişmişliği, telekomünikasyonun gelişmişliği, 

ticari alt yapıların gelişmişliği, yapı gelişmişliği derecesi benchmarking’in konusu olabilir.  

3. Sosyal Aktiviteler ve Şenlikler: Her şehrin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği ve o şehrin 

markalaşmasında büyük önem taşıyan sosyal aktiviteler ve şenlikler Benchmarking’in konusu 

olabilir. Örneğin İngiltere'de 200 yıldan fazla zamandır geleneksel olarak her baharda Peynir 

Yuvarlama Festivali yapılıyor. Yarışma Gloucestershire'in Brockworth köyünde yaşayan 

insanlar tarafından başlatıldı. Günümüzde dünyanın pek çok farklı yerinden insanların katıldığı 

Cooper's Hill Yarışı, ismini etkinliğin gerçekleştiği meşhur yokuştan alıyor. Amaç tekerleği 

yakalamak; fakat yarışa bir saniye geç başlanıyor ve peynirin hızı saatte 112 km'ye kadar 

ulaşabiliyor. Yani teoriyi gerçekleştirmek mümkün olmadığı için peyniri yakalamak yerine bitiş 

çizgisini ilk geçen bu 4 kiloluk peynirin sahibi oluyor. Cooper's Hill Peynir Yuvarlama Yarışı, 

günümüzde uluslararası arenada ün kazanmış bu sporun bolca katılımcısı ve sağlam bir hayran 

kitlesi mevcuttur.19 

                                                 
18 Yaylagül Ceran “Kentlerin Markalaştırılması Ve Markanın Yönetimi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 

5, No 1, 2013 
19 www.advenport.com, (15.07.2016)  
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4. Sivil Toplum Kuruluşları: Farklı kentlerdeki sivil toplum kuruluşlarının yaptığı güzel 

faaliyetler başka bir kentteki izleyiciler için etkili bir pazarlama yöntemi olur.  

 

5. Kent İmajları: Her şehrin algılanan bir imajı vardır. Bir şehrin imajını oluşturan unsurlar 

aynı zamanda o kent markasının nasıl algılandığını belirleyen unsurlardır.20 Örneğin Safranbolu 

Belediyesi Tarihi Durak konsepti geliştirmiştir. Duraklar Safranbolu’ya dışarıdan gelenlerinde 

hayli ilgisini çekmektedir.21 

                                                 
20 Özdemir, Şuayip, Yusuf Karaca, “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı 

Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt X I, Sayı II, 2009, s.117 
21  yurthaber.mynet.com, (17.08.2016) 
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6. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Kurumlar yaptığı çalışmalarla sosyal sorumludurlar. Bu 

çalışmalarda benchmarking’in konusu olabilir. Örneğin: Giresun Belediyesi sosyal sorumluluk 

kapsamında sokak kütüphanesi projesi başlatmıştır.22  

7. Destinasyon Benchmarkingi: Her hangi bir destinasyon yeri diğer başka bir destinasyon 

yerinin verileriyle kıyaslanabilir.  

8: Kent Sembolü Benchmarkingi: Günümüzde her marka olmak isteyen kent kendi 

sembollerini de belirlemektedir. Başarılı sembolleri olan kentler seçilerek benchmarking 

yapılabilir. Akşehir ilçesi Nasrettin Hocayı pek çok sembolde kullanmakta ve kentin 

markalaşmasında bu faktörü kullanmaktadır. Aksaray’da bundan yola çıkarak Somuncu Baba 

için benzer stratejiler geliştirebilir. Örneğin: Branderburg Kapısı Almanya’nın Berlin şehrinin 

ana sembollerinden biridir. Zafer Takı ise, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi anıttır. 

Napolyon Bonapart, Austerlitz savaşında galip gelen Fransız askerlerine seslenmiş ve “Evinize 

Zafer Taklarının altından geçerek döneceksiniz” demiştir. Ve 18 Şubat 1806 tarihinde Zafer 

Takı'nın inşa edilmesini istemiştir.  

                                                 
22 www.giresunblog.com, (14.02.2016) 

http://www.giresunblog.com/
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8phwqclhpv3srM&tbnid=dPDtXl63B5jBgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aktifhaber.com/giresun-belediyesinin-sokak-kutuphanesi-ilgi-gordu-894370h.htm&ei=mmAbU4XhIoiItQb6u4DYCg&bvm=bv.62578216,d.ZGU&psig=AFQjCNGuGAkTCpe1sF42oPfiyg1gU91GNQ&ust=1394389515922297
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Branderburg Kapısı (Berlin)                                             Zafer Takı (Paris) 

9. Kent Slogan Benchmarkingi: Her kent kendini sloganlarla konumlandırmaktadır. Sloganlar 

oluşturulurken başka kentlerle kıyaslama yapılması gerekir. Aynı duygu ve düşünceyi veren 

sloganlar seçilmemelidir. Aksaray’da kendine uygun slogan seçmelidir. Amerika'da şehirler ve 

onları tanımlayan kelimeler şu şekildedir: Arkansas: The Natural State (Doğal Ülke), 

California: Find Yourself Here (Burada kendini bulursun), Colorado: Fresh Air (Temiz Hava), 

Kansas: As Big As You Think ( Büyük Düşün), New Mexico: Land of Anchantment (Cazibe 

Ülkesi), North Dakota: Legendary (Efsanevi), Oregon: We Love Dreamers (Hayalperestleri 

Seviyoruz), Texas: It's Like a Whole Other Country (Hoşlanacağın Diğer Ülke), Utah: Live 

Elevated (Uzun Yaşamak), West Virginia: Wild and Wonderful (Vahşi ve Harika). 

10. Kentsel Dönüşüm Benchmarkingi: Ülkemizde son zamanlarda kentsel dönüşüm projeleri 

kentlerin yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Kentsel dönüşümü gerçekleştiren kentlerle de 

benchmarking çalışması yapılabilir. Örneğin Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin arka tarafında 

metruk halde bulunan sokaklardan birisi olan “Fransız Sokağı” projesiyle kentsel dönüşümü 

sağlamıştır.23  

                                                 
23 www.istanbul.gov.tr, (14.02.2016) 
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11. Turist Boş Zaman Değerlendirme ve Eğlence: Temalı parklar, eğlence ve spor faaliyetleri 

(golf, avcılık, balık tutma gibi, su parkları, hayvanat bahçeleri, trekking, macera faaliyetleri, 

hayatı alışveriş). Benchmarking’in konusu olabilir. 

12. Kültür, Tarih ve Sanat: Müzeler, tarihi binalar, anıtlar, festivaller, konserler, el sanatları, 

gastronomi, folklor, din, gelenekler ve yaşam tarzı benchmarking’in konusu olabilir. 

13. Doğal Kaynaklar: İklim (sıcaklık, yağmur oranı, nem, güneşli saatler), plajlar (deniz suyu 

kalitesi, kumlu veya taşlı plajlar, plaj uzunluğu, plaj kalabalıklığı), sayfiye zenginliği (korunan 

doğal rezervler, nehirler, dağlar, bitki ve hayvanların eşsizliği ve çeşitliliği) benchmarking’in 

konusu olabilir. 

14. Politik ve Ekonomik Faktörler: Politik istikrar, politik eğilimler, ekonomik gelişme, 

güvenlik (suç oranları, terör saldırıları), fiyat konularında benchmarking yapılabilir. 

15.Doğal Çevre: Manzara güzelliği, kent ve kasabaların çekiciliği, temizlik, aşırı 

kalabalıklaşma, hava ve gürültü kirliliği benchmarking’in konusu olabilir. 

16. Sosyal Çevre: Yerel halkın konukseverliği ve arkadaş canlılığı, temel sosyal haklardan 

mahrumluk ve yoksulluk, yaşam kalitesi konularında benchmarking yapılabilir. 

9. AKSARAY İLİ İÇİN BENCHMARKİNG UYGULANMASI 

9.1.Benchmarking’e Hazırlık ve Planlama Aşaması: Bu aşamada öncelikle benchmarking 

ekibi oluşturulmalıdır. Benchmarking ekibinin yapacağı çalışma ile Aksaray için kıyaslanması 

gereken kritik süreçler bulunur. Süreçlerin belirlenmesi için akış şemaları, neden-sonuç 

algoritmaları, matris diyagramlar vb. metotlar kullanılabilir. Tüm bu çalışmaların sonucunda 

ölçülebilir kritik süreçler belirlenmiş ve kurum içinde sahiplendirilmiş olmalıdırlar. Süreçler 

belirlendikten sonra önem derecesine göre sıralandırılırlar. Elde edilen verilere uygun olarak 

kıyaslama ortakları için seçim kriterleri ve veri toplama standartları belirlenir. Kısaca neyin 

kiminle kıyaslanacağı ortaya konur.  

9.2. SWOT Analizi ve Verilerin Toplanması Aşaması: Bu aşamada Aksaray içinde önceden 

belirlenen süreçlerin aynısını ya da benzerini, başarıyla ya da en iyi şekilde uygulayan bir 
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kuruluş bulunmalıdır.  Swot; kuvvetli ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehlikeler kelimelerinin 

İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan ve son zamanlarda oldukça yaygın olarak 

kullanılan bir analizdir. Bu analizin amacı, bir organizasyonun bugünkü yapısı ile çevredeki 

değişimlere karşı kuvvetli ve zayıf yanlarını belirlemek ve çevreden gelebilecek fırsat ve 

tehlikeleri saptamaktır. Swot analizini yöneticiler kendi işletmeleri için, girmek istediği veya 

faaliyet gösterdiği sektörlere yaptıkları gibi iş arayanlarda kendilerini iyi tanımak için 

yapabilirler. Swot analizinde  “şimdi neredeyiz?” sorusuna cevap aranmaktadır.24 Swot 

kısaltmasının açılımı aşağıdaki gibidir:25  

Kuvvetli Yanlar (Strengths): İyi yapılanlar nelerdir? 

Zayıf Yanlar (Weaknesses): Geliştirilmesi gerekenler nelerdir? 

Fırsatlar (Opportunites) : Performans nasıl artırılabilir? 

Tehditler (Threats) : Neler organizasyon için risk unsuru olabilir? 

SWOT analizinde amaç, bir yandan kentin güçlü ve zayıflıklarının çalışanlar tarafından 

açıkça ortaya konulması, diğer taraftan faaliyette bulunulan piyasada mevcut veya ileride ortaya 

çıkabilecek fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesidir. Bu çerçevede, Aksaray ekonomisi 

açısından SWOT analizi, ilin, ekonomik gücünü etkileyen güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya 

konulması suretiyle, piyasadaki mevcut olan ve daha sonradan ortaya çıkması muhtemel yeni 

fırsat ve risklerin değerlendirilmesi ve uzun vadeli tedbirlerin alınması olarak ifade edilebilir. 

Burada amaçlanan da, öncelikle Aksaray’ın ulusal piyasaya dönük olarak kuvvetli ve zayıf 

yönlerinin tespitidir. Bu amaçla, muhtemel gelişmeleri göz önünde tutarak Aksaray’ın hangi 

tedbirleri alması gerektiğini tartışmalıyız. Aksaray’ın 2013 yılında çıkarılan SWOT analizi 

aşağıdaki gibidir:26  

9.2.1. Aksaray’ın Güçlü Yönleri 

 Çok önemli sanayi yatırımlarının varlığı (Mercedes, Colins, vb.) 

 Küçük Orta Büyüklükteki İşletme niteliğindeki işletme sayısının Konya hariç bölge illerinden 

daha fazla olması 

 Endüstriyel alt yapısının gelecek vaat etmesi (1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük 

Sanayi Bölgelerinin varlığı) 

 Yolların kesiştiği bir yerde olması ve ulaşılabilirliğinin yüksek olması 

 Havaalanına yakın bir bölge olması  

 Güvenlik açısından uygun bir bölge olması ve 1. derece deprem kuşağında yer almıyor olması  

 İhracat becerisi yüksek firmaların deneyimlerinin diğer firmalara aktarılabilme potansiyeli  

 Şehrin ve işletmelerin markalaşmanın önemi konusunda artan bilinci 

                                                 
24 Ergin Hüseyin, Elmacı Orhan, “Stratejik Yönetim Sistemlerinin Etkinliğinin Sağlanmasında Stratejik Yönetim 

Muhasebesinin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4, Haziran 2000, s.95 
25 Sahillioğlu Eren, “Swot Analizi (Durum Analizi)”, Sağlıkta Strateji Dergisi, Sağlık Bakanlığı Sağlık projesi 

Genel Koordinatörlüğü, sayı:19, Eylül 1998, s.11 
26 Barca Mehmet, Himmet Karadal, Mahmut Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim 

Stratejileri, Nisan 2013, www.aksaraytso.org.tr, s.92-94 
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 Eğitim altyapısının ve Üniversitenin bulunması  

 Ara işgücü yetiştirebilecek her türlü eğitim kurumunun var olması 

 Endüstriyel alt yapısının gelecek vaat etmesi  

 İşgücü sorunu yaşanmaması  

 İşgücü maliyetinin düşük olması 

 

9.2.2. Aksaray’ın Zayıf Yönleri 

 Sanayi işletmelerinin ortaklaşa ve birlikte hareket etme kültürünün gelişmemiş olması  

 Tedarikçi firmalarla ortak iş yapma kültürünün gelişmemiş olması  

 Girişimcilik kültürünün gelişmemiş olması  

 Sermaye birikiminin sınırlı olması 

 Kurumsal yapının etkinlik ve işlevsellik açısından zayıf olması 

 Yenilikçilik-inovasyon ve markalaşmanın yetersizliği 

 Sanayi işletmelerinin yabancı pazarlara olan ilgisinin azlığı ve sanayi işletmelerinin iç pazara 

bağımlı olması 

  Sanayi işletmelerinin pazarlama ve ihracat konusunda yetersizliği  

 Sanayi ürünlerin uluslar arası pazarlarda rekabet edebilecek kalite düzeyinde olmaması  

 Sektörel birliklerin yeterince gelişmemiş olması ve mevcutların işletmelerin iç ve dış 

pazarlardaki networklere dahil olabilmesi konusunda yeterince çaba gösteremiyor oluşu  

 Şehrin farklı sektörlerde ve ürünlerde kendi markasını yeterince oluşturamamış olması  

 Aksaray ile ilgili sektörel bir web sitesinin olmaması  

 Aksaraylı firmaların finansman kaynakları oluşturma, maliyet ve bütçeleme konularında bilgi 

eksikliği 

 Mesleki bilgiye sahip personel eksikliği  

 İşletmelerdeki iş gücünün iş disiplininden yoksun olması  

 Metal işleri teknikeri, torna tezgahı operatörü, Makine ressamı-teknikeri, süt hayvancılığı-

gıda teknikeri gibi alanlarda ara eleman eksikliği  

 Profesyonel yönetici bulmada zorluğun olması  

 Yüksek öğretim mezun oranının bölge ve Türkiye ortalamasının altında olması 

 

9.2.3. Aksaray’ın Fırsatları 

 İstanbul Sanayisinin Anadolu’ya kayıyor olması  

 Kamyon Organize Sanayi bölgesi kurulabilme fırsatı  

 Şehre ikinci bir Original Equipment Manufacturer (OEM), yani "orijinal ürün üreticisi” 

çekilebilmesi  

 2008-2009 krizinden sonra otomotiv sektöründe yaşanan canlanma 

 Teşvik kapsamında ve kalkınmada öncelikli bir il olması,  

 Yeni bir müteşebbis kuşağın oluşum sürecinin yaşanması 

 Özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere iktisadi hayatta görülen canlanmanın devam 

ettirilmesi sağlanarak şehrin sosyal yaşamın geliştirilmesi potansiyeli 

 İşsizliği azaltmak için hükümet nezdinde uygulanan politikalar 

 İşgücü geliştirmeye yönelik uluslar arası fonlar 

 İşletmelerin nitelikli ara eleman istihdamına giderek daha fazla önem veriyor olması  

 Aksaray’da yıllar itibariyle yatırımların artıyor olması  

 Kent planlaması konusunda kentlerin birbirleri ile yarışıyor olması  

 İl dışından gelen yatırım talebi 

 Yatırım açısından bakir bir bölge olması  
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9.2.4. Aksaray’ın Tehditleri 

 Konya Otomotiv yan sanayi kümesinin Aksaray’a gelebilecek yatırımları kendi bünyesine 

çekme olasılığı  

 Sektörel yoğunlaşma için büyük ana sanayi firmaların Aksaray yerine diğer illeri tercih 

edecek olması  

 Yerel tedarikçilerin kalite standartlarının firmaların beklentilerini karşılamıyor olması 

 Milli gelir düzeyindeki düşüklüğün bir kısır döngü halinde sermaye birikim ve hareketliliğini 

olumsuz etkileme potansiyeli  

 Kayıt dışı çalışma koşullarının fazlalığı 

 Başka kentlerden profesyonel iş gücünün Aksaray’ı çalışmak için tercih etmiyor oluşu  

 Kentleşme düzeyinin düşük olması  

 Göç veren bir kent olması 

 İşgücüne katılım oranının düşük olması  

 İldeki yüksek işsizlik oranı 

 Kayıt dışı çalışma koşullarının fazlalığı 

 

9.3.Uyarlama Aşaması: Bu aşamada kıyaslanacak şehrin analizi yapıldıktan sonra, işletmenin 

uyguladığı süreç ve yöntemler değerlendirilir. Kıyaslama uygulamaları ve elde edilen bulgular 

üzerinde çalışılarak; yeni fikirler geliştirilir. Bu aşamada kabul edilebilir projeler 

değerlendirilerek; aradaki “boşluğun” kapatılması için sürecin entegrasyonu sağlanır.  

9.4.Uygulama Aşaması: Benchmarking tekniğinin uygulanmasında üst yönetimin liderlik 

özelliği ayrı bir önem taşımaktadır.  Benchmarking tekniğinin başarıyla yerine getirilmesinde 

üst yönetimin desteğinin oldukça önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Belirlenen 

prosedürler çerçevesinde kıyaslama uygulaması yürütülür. Elde edilen veriler güvenli bir 

şekilde saklanıp, gereken yer ve zamanda anlaşılır şekilde harekete geçilir. Yeni süreçler ve 

yöntemler bütün olarak kurumun birimlerine uyarlanmış olur; sağlanmış olan yenilikler 

özümsenir ve kurum kültürünün bir parçası haline gelir, bu döngü devam ettirilerek; sürekli 

gelişme sağlanır. 

9.5. Kontrol ve Denetim Aşaması: Benchmarking sürecinin son aşamasını, kontrol ve denetim 

aşaması oluşturur. Benchmarking yaklaşımının dinamik bir özellik taşıması nedeniyle, 

uygulama sonuçlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, alınan olumlu sonuçların 

yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde yeni benchmarking 

çalışmalarının başlatılması esastır. Bir başka deyişle; Benchmarking yaklaşımı, doğası gereği 

döngüsel bir yapıya sahiptir ve bu süreç esnasında yerine getirilen işlemlerin her defasında 

yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Buna göre Benchmarking, bir kez yapılan bir 

çalışma olarak değil, sürekli kendini tekrarlayan bir süreç olarak görülmelidir.27 

                                                 
27 Erdem Barış, “İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı: Kıyaslama (Benchmarking).” Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,  C.9, Sayı 15, s. 84 
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10. AKSARAY İÇİN GENEL DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde kentlerin markalaşması son yıllarda gittikçe popüler bir konu olarak 

gündeme gelmektedir. Hemen hemen bütün kentler marka kent olduğunu iddia edebilirler. Şu 

gerçeği kabul etmek gerekir ki ülkemizde marka kent olmak siyasi liderlerin sürdürülebilir 

kararlılığına bağlıdır. Marka kent olma iddiasına sahip olan ve bu iddia için uğraşan bir kent 

için en büyük sıkıntı kent yöneticilerinin değiştikten sonra aynı kararlılığın diğer yöneticiler 

tarafından gösterilememesidir. Maalesef ülkemiz başarılı uygulamaları sürdürmeyen kamu 

yöneticilik örnekleriyle doludur. Son yıllarda Aksaray marka kent olma yolunda Belediye 

Başkanı Haluk Şahin Yazgı yönetimi adı altında iddialı adımlar atmıştır.  “Marka Şehir Olma 

Yolunda” sloganıyla başlayan marka kent olma yolcuğunu önemli aşamalar elde etmiştir. 

Bunlar: Yıllarca Aksaray’ı yeterince temsil edemeyen Aksaray Belediyesinin logosunun 

değişmesi tarihi kökleri yansıtan ve modern geleceğe ışık tutan yeni logo şehirde yapılan en 

köklü değişimlerin başında geliyor. Aksaray Belediyesi’nin desteği ile yapılan “Somuncu Baba 

Aşkın Sırrı” ulusal medyada geniş yer almıştır. Saat kulesi, Somuncu Baba, Genç Osman, 

Malaklı gibi iki yıl içerisinde pek çok anıt eser kente kazandırılmıştır.28 Bunların yanında Azmi 

Milli Sanayi Müzesi ve son olarak Aksaray Belediyesi’nin, halkın daha temiz gıda tüketmesi 

ve işletmelerin hijyen kalitesini yakalaması için başlattığı "Günebakan" projesi başka kentler 

için örnek proje haline gelmiştir.  Günebakan projesinin ulusal basında ve ülke genelinde 

yerel haber sitelerinde yayınlanması ile birlikte tüm belediyelerin dikkatini çekmesi oldukça 

önemlidir.29 Aksaray’da bu projenin uygulandığını öğrenen belediyeler, aynı projeyi kendi 

şehirlerinde de uygulamaya geçirmek için çalışmalara başlaması Kentsel Bencmarking 

                                                 
28 Aksaray Belediyesi Dergisi, Sayı:1 Yıl:2016 
29 milliyet.com.tr, 2014 

http://www.milliyet.com.tr/aksaray/
http://www.milliyet.com.tr/
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açısından Aksaray’ın da diğer kentlere örnek çıkartan Becmarking yapılabilecek değerleri 

olduğunu göstermektedir.  

 

11. GENEL DERLENDİRME VE SONUÇ 

Dünya ekonomisinde kentler arasındaki rekabet giderek daha önemli bir rol 

oynamaktadır. Kentlerin markalaşması da bu anlamda artan öneme sahiptir. Bir kentin 

ekonomik gelişmesini rastlantılara bırakmak yerine sürecin her aşamasının ince bir şekilde 

planlanmasını ve yüksek katılımcılıkla eylem planlarının uygulanarak kentin önceden 

belirlenmiş bir vizyona ulaştırılmasını hedefleyen kentsel pazarlama, gelecekte politika 

yapıcıların, yerel karar vericilerin ve kent sakinlerinin üzerinde daha fazla durması gereken bir 

kavramdır. Kentler arasında yaşanan günümüzün rekabet ortamında Benchmarking çalışması, 

bugün işletmelerin olduğu kadar kentlerinde marka olmasında yapılması zorunlu olan bir 

çalışmadır. Benchmarking kesinlikle bir kopyacılık değil; verileri çeşitli disiplinler 

çerçevesinde yorumlayarak değerlendirme yaklaşımıdır. Kentler geleceğe daha güvenle 

bakabilmek için, kalite ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerini sürekli ve dinamik bir biçimde 

sürdürmek zorundadırlar. Rasyonel bir görüşe sahip herkes; ayakta kalabilmenin, pazar talep 

ve isteklerine duyarlı olma yeteneğiyle orantılı olduğunu bilir. İşte bu sebeple Benchmarking 

çalışmaları kentler için yapılırken sektörel-yerel dinamikler ve o şehrin gerçekleri göz önüne 

alınarak organize edilmelidir. Bu sebeple gerek Dünya’dan, gerekse Türkiye’deki örneklerden 

yola çıkarak Aksaray’a uyarlanan Benchmarking modelleri Aksaray’ın markalaşmasında 

önemli rol oynayacaktır. Bu sebeple Aksaray vakit geçirmeden benchmarking stratejisi 

geliştirerek başarılı uygulamaları kendine rehber edinmelidir.  
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ÖZET 

Kültürel miras, kültürel turizmin temel unsurlarından biri olarak son yıllarda önemi 

giderek artan ve turizmin ekonomik bir değer olarak kullandığı bir kavram olarak değerlendi-

rilmekte ve insanın bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği, geliştirerek, yeni 

sentezlerle var oluşunu sürdürerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı 

veriler dizisi olarak nitelendirilebilmektedir. Kapadokya'nın batıya açılan kapısı olan Aksaray 

ili Güzelyurt ilçesi de gerek somut gerekse somut olmayan kültürel miras değerleri açısından 

zengin bir potansiyele sahiptir. Bu değerlerin korunması ve turizme kazandırılmasıyla ilçeye ve 

halka ekonomik ve kültürel katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmanın 

amacı; Aksaray ili turizminde büyük öneme sahip olan Güzelyurt ilçesinin sahip olduğu 

kültürel mirasının korunması ve bu değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik yerel pay-

daşların algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca bu süreçte nasıl rol aldıklarının ve rol alan 

diğer paydaşları nasıl değerlendirdiklerinin incelenmesi de diğer bir amaçtır. Araştırmada nitel 

araştırma deseni kullanılmış olup veri toplama aracı olarak görüşme formları kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kültür Miras, Turizm, Güzelyurt, Aksaray 
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AN EVALUATİON ON CONSERVİNG THE CULTURAL HERİTAGE OF 

GÜZELYURT LİNKED TO AKSARAY AND GAİNİNG İT TO TOURİSM 
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ABSTRACT 

Cultural heritage has been conferred to be as one of the basic elements of tourism and it 

is used as an economic term by tourism and it is described as a sequence of data at all times 

accumulated, developed, maintained, ensured, synthesized and transmitted by human beings to 

the next generations. Güzelyurt district which is linked to Aksaray and a gateway to the West 

of Cappadocia has a rich potential in terms of both intangible and tangible cultural heritage 

values. It is thought to provide economic and cultural contributions with the city and the public 

through conserving those values and gaining it for tourism. Therefore, the present study aims 

at conserving the cultural heritage of Güzelyurt which is of great importance to the tourism of 

Aksaray and uncover the perceptions of local stakeholders towards gaining those values to 

tourism. Furthermore, another aim is to investigate how they get involved and how other 

stakeholders evaluate. In the study, qualitative research design was used and interview forms 

were used to collect data. 

Keywords: Cultural Heritage, Tourism, Güzelyurt, Aksaray 
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1. GİRİŞ 

Kültürel miras, kültürel turizmin temel unsurlarından biri olarak son yıllarda önemi 

giderek artan ve turizmin ekonomik bir değer olarak kullandığı bir kavram olarak değerlendi-

rilmekte ve insanın bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği, geliştirerek, yeni 

sentezlerle var oluşunu sürdürerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı 

veriler dizisi olarak nitelendirilebilmektedir1. 

Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki daya-

nışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir2. Kültürel miras; bir toplumun kimliği, 

kültürü, tarihi ile ilgili günümüze ulaşan yerel ve evrensel değer niteliği taşıyan somut ve somut 

olmayan değerlerin ve varlıkların tümüdür3. Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi kültürel 

miras, somut ve somut olmayan kültürel miras olmak üzere iki varlıktan oluşmaktadır. Somut 

kültürel miras, Tarihi kent binaları, tarihi yerler ve arkeolojik alanlar, dokular, kültürel 

peyzajlar, anıtlar ve insan eliyle yapılmış her türlü şeyi kapsamaktadır4. Somut olmayan 

kültürel miras ise, sözlü gelenekleri, görenekleri, dili, müziği, dansları, ritüelleri, şölenleri, 

anonim halk edebiyatının sözlü ürünlerini vb. toplumsal uygulamaları içerisine alan, yaşayan 

ama somut olmayan kültürel değerleri kapsamaktadır5. 

Hem somut hem de somut olmayan kültürel miras, geçmişle bugün arasında bağlantı 

kurarak, içinde yaşanılan kültüre ve dünyaya bir temel oluşturur ve manevi anlamda da insan 

hayatlarını zenginleştirir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin 

devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar6. Çünkü insanlar kültürleri sayesinde bir 

                                                 
1 Yılmaz, Sevcan, Kültürel Miras Alan Yönetimi Kapsamında Alanya Kalesi Ziyaretçi Yönetimi,  Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2011, s. 4. 

2 Ünal, Gül Zeynep, Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması, İsmep Rehber Kitapları, VI, İstanbul 2014, 

s. 11. 

3 Sidekli, Sabri, Karaca, Levent “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel, Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımına İlişkin 

Öğretmen Adayı Görüşleri”, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Tokat, 5 (2013): 21. 

4Can, Müşerref, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras ve Müzecilik Çalışma Raporu”, 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/1279,muserrefcanpdf.pdf?0, (et. 13.09.2016). 

5 Edson, Gary, “Heritage: Pride or Passion, Product or Service?”, International Journal of Heritage Studies, 10/4 

(2004): 335. Ünal, Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması, VI, s. 11. 

6 Ünal, Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması, VI, s. 11. 
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arada uyumlu şekilde yaşarlar, toplum olmanın gereklerini yerine getirmekte kültür bağlayıcı 

bir rol oynar7. 

Bir bölgede geçmişin izlerini taşıyan yapıların özgün kimliğinin korunması ve onu 

kimliklendiren deneyimlerin, geleneklerin devamlılığının sağlanması ve gelecek kuşaklara 

aktarılabilir uygulamaların yapılmasıyla bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, 

doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır. Bu onlara 

kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan 

saygıya katkıda bulunur8. Ayrıca kültürel mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanması bölgenin 

turizminin, ekonomik gelişiminin, kültürel öneminin, yaşam kalitesinin artmasına da katkı 

sağlanacaktır.  

Ulus-devletlerin kurulması ile birlikte geçmişin bilgisini taşıyan izleri korumak, muha-

faza etmek, göstermek ve gelecek kuşaklara aktarmak yaklaşımı, tüm dünyada yaygınlaşmış-

tır9. Bu bakış açısının dünya turizmdeki yansıması da olumlu yönde olmaya başlamıştır. 

Kültürel değerler turizmin odak noktasının değişmesine sebep olmuştur. İnsanlarda turizm 

anlamında eşsiz bir deneyim ihtiyacını doğurmuştur. Bu deneyim ihtiyacının karşılanabilmesi 

için insanlar dikkatlerini kültürel miras turizmine çevirmiştir. Özellikle 19. yüzyıldaki 

keşiflerin bir sonucu olarak kültürel yerler turistik talep açısından önem kazanmıştır. Bu 

yerlerin öneminin yanı sıra kültürel turizm ürünü çerçevesinde kırsal, kentsel topluluklar ortaya 

çıkmış ve her biri ayrı kültürel değere sahip olmuştur. Turistlerin kültürel mirasa olan ilgilerinin 

artması sonucu oluşan kültür turizmi, tarihsel yerlerin, müzelerin, kalıntıların, dinsel 

merkezlerin, fuar ve festivallerin ziyaret edilmesi ile gelişmeye başlamıştır10. 

Özellikle, köklü bir geçmişe sahip olan topraklarında yatan kültürel mirası ve bu miras 

birikiminin yansıması olan yaşayan kültüründeki çeşitlilik ve zenginlik, Türkiye’yi kültür 

                                                 
7 Sertkaya, Burcu Kamile, İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Kültürel 

Kimlik Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir 

2010, s. 7. 

8 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesi Hakkında”,  http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50837/somut-olmayan-kulturel-

mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html, (et. 20.09.2016). 

9 Aksoy, Asu, Enlil, Zeynep, Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Asu Aksoy ve Deniz Ünsal (Ed.). 

Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir 2012, s. 3. 

10 Güleryüzlü, Canan, Kültür Turizminde Markalaşma: Beypazarı ve Safranbolu ilçelerinin Karşılaştırmalı Analizi, 

Uzmanlık Tezi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara 2008, s. 20. 
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turizmi açısından son derece cazip bir çekim yeri haline getirmektedir11. Hepimizin çok iyi 

bildiği ve sık sık övündüğü gibi, ülkemizin toprakları “uygarlığın beşiği” olan topraklardır. 

Ancak, on binlerce, yüz binlerce yılın birikiminin sahibi olmanın, bununla övünmekten öte, 

getirdiği bazı sorumluluklar da vardır12. Bu kültürel zenginlik, Türkiye’yi belki de dünyada tek 

örnek yaparken, bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için belirlenecek politika ve 

stratejiler için çok büyük çabalar harcanmasını da zorunlu kılmaktadır13. 

Geçmişten günümüze somut ve somut olmayan kültürel miras üzerine geliştirilen birçok 

koruma yaklaşımı çalışmaları yapılmıştır. 1972 yılında imzalanan "Dünya Kültür ve Doğal 

Mirasının Korunması Sözleşmesinde; kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının 

bozulmasının veya yok olmasının, bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma 

teşkil ettiği, kültürel ve doğal mirasın tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak 

korunmasının gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır14. Ayrıca, 1989 yılında “Geleneksel Kültür 

ve Folklorun Korunması Tavsiye Kararı namesi” ile geleneksel ve popüler kültürün kimliğini 

belirleme, geleneksel ve popüler kültürün muhafazası,  geleneksel ve popüler kültürün 

yaşatılarak korunması, geleneksel ve popüler kültürün yayılması, geleneksel ve popüler 

kültürün korunması, bu konuda uluslararası iş birliği sağlama gibi başlıklar üzerinden kültürel 

mirasın nasıl korunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yine Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Teşkilatına, UNESCO’ya taraf devletler tarafından 2003 yılında imzalanan 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması 

ve Geliştirilmesi Sözleşmeleri kabul edilmiştir. Bunların yanı sıra 2004 yılında UNESCO 

tarafından Japonya’da düzenlenen “Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Uluslararası Konferansı: Bütüncül Yaklaşımlara Doğru” başlıklı Yamato Deklarasyonu’nda 

somut olmayan kültürel mirası korumanın önemi özerinde durulmuştur15. 

                                                 
11 Akgül, Olcay, Turistik Ürün Çeşitlemesi Kapsamında Kültür Turizmi, Aphrodisias-Geyre Örneği, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın 2003, s. 1. 

12 Sidekli, “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel, Kültürel Miras”, s. 21. 

13 Özdemir Z. Melike, “Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasına Kısa Bir Bakış”, Planlama, İstanbul, 1(2005): 20. 

14 UNESCO, “Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972”, 

http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC& URL_SECTION =201.html, (et. 

15.09.2016). 

15 Basat Metin, Ezgi, Somut ve somut olmayan kültürel mirası birlikte koruyabilmek, Milli Folklor, 25 /100 (2013): 

62-64. 
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Türkiye’de kültür mirasının korunması konusunda ulusal veya uluslararası birçok karara 

imza atarak, bu sürece dâhil olmuş ve taraf olmuştur. Avrupa ülkelerine benzer hukuksal 

düzenlemeler yaparak, yetkili ve sorumlu örgütleri oluşturarak yapılması gerekenler konusunda 

epey yol almıştır. Ancak bu çalışmalar kültür mirasını korumaya yetmeyecektir. Bu konuda 

Türkiye önümüzdeki süreç içerisinde geçmişteki yönelimlerin olumsuz yönlerini göz önüne 

alarak kültür politikalarına ve kültürel miras korumaya ilişkin yeni kararlar üretmek 

zorundadır16.  

Yerel ve evrensel değer niteliğinde olan kültürel miras değerlerinin bir taraftan ko-

runması bir taraftan da turizme kazandırılırken sürdürülebilirliğinin sağlanması ve turizm açı-

sından bölge ve yerel halk üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasının önüne geçilmesi planlı bir 

çalışmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla turizme kaynak oluşturan bu doğal, tarihi ve kültürel 

mirasın korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile sadece ilgili kuruluş-

ların değil; bu değerlerin var olduğu topraklarda, bölgede yaşayan yerel halk, devlet kurumları, 

sivil toplum kuruluşları, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, üniversiteler gibi 

kurumların sürdürülebilirlik çerçevesinde beraber hareket ederek çalışmaları önem arz et-

mektedir. Ayrıca söz konusu kurumlarda görev yapan idareci ve çalışanların bulundukları böl-

genin kültürel değerlerini bilmelerinin, önemlerini anlamalarının bu sürece katkı yapacağı 

düşünülmektedir17. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik bütünsel 

bir yaklaşım kültür mirası açısından önemli ve gereklidir. 

SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ İLE 

GÜZELYURT 

Kapadokya’nın batıya açılan kapısı olan Güzelyurt (Gelveri), gerek somut gerekse 

somut olmayan kültürel miras değerleri açısından zengin bir yapıya sahip Aksaray iline bağlı 

küçük bir ilçedir. Henüz mevcut potansiyeli ortaya çıkarılamamış olan Güzelyurt kültür ve doğa 

turizminin hemen hemen bütün çekiciliklerini içinde barındırmaktadır. 

Eski adı Karballa, daha sonra Gelveri olan Güzelyurt’ta, yaşam hakkında ilk kesin 

bulgular Hristiyanlıkla beraber başlar. Ancak yörede bulunan obsidiyen ve çanak çömlek 

parçaları bize bu yörede yaşamın Paleolitik çağda var olduğunu kanıtlar. Paleolitik çağdan beri 

insanlara yurt olmuştur. Şu andaki ilçe önemli bir neolitik (M.Ö 6500–5000) yerleşim merkezi 

                                                 
16 Özdemir Dağıstan, Z. Melike, “Türkiye’de Kültürel Mirasın”, s. 25. 

17 Üst, Çağla, vd., “Kars ili Kültürel Miras Kaynaklarının Korunmasına Yerel Paydaşların Bakışı”, II. Ulusal 

Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 28-30 Nisan 2016 Antalya 2016, s. 290. 
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üzerine kurulmuştur. Bu bölge Eti, Hitit, Pers, Kapadokya krallığı, Eski yunan, Roma, Bizans, 

Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik yapmış ve pek çok kültür ve dinlerin geçmişine 

sahne olmuştur18. 

Güzelyurt tarihi gelişmesini özellikle, Ortodoks mezhebinin kurucularından Nenezili 

(bugün bekârlar) din bilgini Aziz Gregorios Teologos’a (4 Y.Y) borçludur. Aziz Gregorios’un 

ortaya koyduğu fikirler yüzlerce yıl sonra Ortodoks mezhebinin ayrılmasına neden olmuştur. O 

dönemde manastır yaşantısının temelini atmıştır. 1924 yılına kadar, ilçe de Rum ve Türk nüfus 

bir arada yaşamışlardır. Büyük Mübadele de Rumlar, Yunanistan’nın Kastorya ve Kozan 

köylerinden gelen Türklere evlerini bırakmışlardır. Güzelyurt’tan göç eden vatandaşlarda 

Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Nea Kalvari’ye yerleştirilmiştir19. 

İlçenin mimari dokusu ayrı bir önem taşımaktadır. Tüm evler ve işyerleri kesme taştan 

inşa edilmiştir. Tabi güzelliğinin yanı sıra tarihi zenginliği ile dikkat çekmektedir. Güzelyurt ve 

civarı Kapadokya’nın tüm özelliklerini üzerinde toplamıştır. Dünyaca ünlü 14 km uzunlu-

ğundaki içinde doğal, jeopolitik ve tarihsel inanç kalıntıları, barınaklar, mezarlar, kiliseler, 

yeraltı şehirleri, mağaralar, tüneller barındıran Ihlara Vadisi Güzelyurt sınırları içerisindedir. 

Özellik olarak Ihlara Vadisi’nin küçük bir kopyası olan İki tarafı yüksek kayalarla çevrili, 

ortasında ırmak akan ve söğüt ağaçlarıyla kaplı ilk manastır yaşamının izlerini saklayan içeri-

sinde pek çok kilise, kaya oyma yerleşim yeri ve yeraltı şehirleri olan (5,5 km) Manastır Vadisi 

de Güzelyurt’tadır. Yine Güzelyurt sınırları içerisinde olan Analipsiz Tepesi ve Selime ile 

Yaprakhisar’da çok sayıda peri bacası yer almaktadır. Ayrıca Kapadokya’nın en büyük ma-

nastırı olan Selime köyü içerisinde Bizans sanatının izlerini taşıyan, kayaların oyulmasıyla inşa 

edilmiş ilk yüksek sesli ayinin gerçekleştirildiği selime katedrali ve manastırı vardır20.  

Güzelyurt’taki önemli yapılar arasında, Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorius 

adına M.S.395’de yaptırılan Aziz Gregorius Kilisesi (Kilise Cami), Sivişli, Yüksek, Aziz 

Anargiros (Bucak), Kızıl, Koç, Kömürlü, Kalburlu, Çömlekçi, Azizler Damı, Cafarlar, Kulluk 

gibi 50’ye yakın kilise, yeraltı şehirleri ve bir kaya cami bulunur. İlçede Rumlardan kalan antik 

değer taşıyan restore edilmiş kemer taş konaklar, Gelveri evleri bulunmaktadır. Güzelyurt’ta 

                                                 
18 Güzelyurt belediyesi, Güzelyurt (Gelveri) Tarihi, http://www.guzelyurt.bel.tr/sayfa/19/guzelyurt-tarihi, (et. 

20.09.2016). 

19 Taş, Ömer Murat, Demirağ,  Levent, Güzelyurt Tanıtım Kitabı, Bahçıvanlar Bas. Konya 2016, s. 7. 

20 Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aksaray İlçesi Güzelyurt Kültür Envanteri, 

http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/Eklenti/7714,kegy1pdf.pdf?0, (et. 20.09.2016). 
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Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eden yarı kayaya oyma ön cepheleri işlemeli 

pek çok Rum evleri bulunmaktadır21.  

Güzelyurt ilçe merkezi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

30.09.1988-275 sayılı kararıyla kentsel ve III. derece arkeolojik sit alanı ve ayrıca Manastır 

Vadisi’nin olduğu bölge merkezi, I. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenmiştir22. 

Zengin bir kültürel dokunun gözlendiği Güzelyurt, buna bağlı olarak geçmişten günü-

müze aktarılarak gelen az sayıda somut olmayan kültürel miras değerine de sahiptir. 

Güzelyurt’a has toprakla yapılan fırınlarda pişirilerek hazırlanan testi ve çömleklerin geçmişi 

günümüzden 7500 yıl öncesine kadar tarihlenir. Bu çömlek üretimi az da olsa yerel halk tara-

fından halen imalatı devam etmektedir. İlçede halen devam etmekte olan ve geçim kaynakla-

rından birisi olan bağcılığın başlangıcı çok eskilere dayanmaktadır. Yörede yetişen nadide 

üzümlerden yapılan Gelveri şarapları ve pekmezi ünlüdür. Halen bağcılık ilçede devam etse de 

gün geçtikçe eski zenginliğinden uzaklaşmaktadır. Yörenin mutfak kültürü de oldukça 

zengindir. Düğünlerde, ölümlerde verilen yemekler devam eden kültürel değerlerdendir. Böl-

geye özgü taş fırınlarda pişirilerek yapılan Gelveri ekmeği yöre halkının yemek kültüründe 

önemli bir yere sahiptir. Güzelyurt’ta yapılmış El Sanatları olarak değerlendirebileceğimiz 

değerler arasında dokumacılık, bakırcılık, taş işçiliği, ağaç işçiliği, demircilik, kalaycılık, 

eyercilik, semercilik, nalbantlık vb. geleneksel zanaatlar vardır. Bu kültürlerin birçoğu günü-

müzde tamamıyla unutulmuş ve yitirilmiştir.  

Güzelyurt’ta Asker gönderme, düğün, kına, doğum ve ölümle ilgili gelenekler hala 

kalıntıları azda olsa devam eden geleneklerdendir. Hıdrellez şenlikleri ve geleneksel festivaller 

(Türk yunan dostluk festivali) devam ettirilmektedir. Geleneksel halk oyunları, seyirlik oyunlar 

ve sportif oyunlar düğün, festival ve şenliklerde devam ettirilmeye çalışılan kültürel 

değerlerdendir. Somut olmayan kültürel miras değerleri içerisinde sözlü gelenek ve anlatımlar 

olarak değerlendirilebilecek halk hikâyesi, efsane, dua-beddua, deyim, atasözü, kıssadan hisse, 

fıkra vb. nesilden nesle aktarılarak süregelen kültürlerindendir. 

Aksaray ili turizminde büyük öneme sahip olan Güzelyurt ilçesinin sahip olduğu 

kültürel mirasının korunması ve bu değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik yerel 

paydaşların algılarının ortaya çıkarılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

                                                 
21 Taş, Güzelyurt, s. 7. 

22 Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aksaray Güzelyurt İlçesi Kültür Envanteri, 

http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/Eklenti/7714,kegy1pdf.pdf?0, (et. 20.09.2016). 
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süreçte nasıl rol aldıklarının ve rol alan diğer paydaşları nasıl değerlendirdiklerinin incelenmesi 

de diğer bir amacı oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada daha güvenilir tanımlar ve açıklamalar elde etme ve bu açıklamalara dayalı 

olarak sonuçlara ulaşmada daha sağlıklı cevaplar alınacağı düşünülerek nitel araştırma 

yöntemlerinden ayrıntılı konuşmayı teşvik eden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 

verileri, yarı yapılandırılmış şekilde hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan 6 adet soruyu 

kapsayan bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 5 

paydaşla görüşmeler yapılmıştır. Kültür Turizm Müdürlüğü, Güzelyurt Belediyesi Güzelyurt 

Kaymakamlığı, Güzelyurt Meslek Yüksekokulunda bir Akademisyen ve bir özel sektör 

yatırımcısı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonrası elde edilen veriler 

betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Görüşmeye katılan paydaşlara şu sorular 

yöneltilmiştir: 

1. Güzelyurt ilçesi kültürel mirasına ve turizm faaliyetlerine önem veriyor musunuz ve 

bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 

2. Güzelyurt ilçesi somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunmasında kimler, 

hangi kurum ve kuruluşlar sorumludur? 

3. Sorumlu olduğuna inandığınız kişi, kurum ve kuruluşların bu konudaki durumunu 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

4. Sizce kültürel miras yeterince korunuyor mu?  

5. Kültürel mirasın yeterince korunduğunu düşünmüyorsanız bunun sebebi sizce nedir 

ve daha iyi koruma nasıl sağlanabilir? 

6. Güzelyurt ilçesinin en önemli kültürel mirası sizce nedir? 

BULGULAR 

G1 (İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ) 

G1, Bölgedeki hem kültür hem de turizm faaliyetlerine önem verdiklerini, bu işin kendi 

görevleri olduğunu söylemiştir. G1’e göre turizm ile ilgili birden fazla çekiciliği bir arada 

barındıran Güzelyurt, kültür, doğa, inanç ve sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele 

sahip bir yerdir. G1’e göre bölgeyi etkilemesi bakımından Güzelyurt’un kültürel varlıkları 

önemlidir. Ayrıca G1 “Sanatkâr ruhlu insanlara sahip olan Güzelyurt, el sanatları (güveç, 

çanak vb.) üretimi bakımından bölgenin en iyisi ve en eskisidir. Aksaray ili sınırları içerisinde 
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de Güzelyurt diğer turizm bölgelerine nazaran öndedir. Ancak önde olmasına rağmen yine de 

çok fazla eksiklikleri vardır.” şeklinde görüş bildirmiştir 

G1, Güzelyurt’un somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması ve turizme 

kazandırılması için birçok faaliyet yürüttüklerini dile getirmiştir. G1’e göre Güzelyurt için en 

önemli gelişmelerden biri 2016 yılı itibarıyla Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde ve 

Ihlara Vadisi'nde, Kapadokya'nın ikinci balon uçuş sahası oluşturulmasıdır. G1, belediyeler, 

kalkınma ajansı ve halk eğitim merkezleri ile ortak birçok çalışmaya imza attıklarını ve 

bölgenin turizm açısından geliştirilebilmesi için sempozyumlar, kongreler ve benzer 

organizasyonlar yaptıklarını dile getirmiştir. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve gelenekler 

gibi somut olmayan kültürel mirasların yeniden canlandırılması için de destekleyici ve teşvik 

edici çalışmalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bölgenin doğa ve kültürel turizmi için tanıtım 

faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğünü dile getiren G1 bu kapsamda broşürler, kitaplar, 

televizyon çekimleri, belgeseller, dizi ve film çekimleri ve tanıtım günleri yapıldığını 

söylemektedir. Bölgede yönlendirici tabelaların yenilenme çalışmalarının yapıldığını, Ihlara 

vadisinde yapılabilecek yenilik (teleferik, karşılama merkezi) ve onarımlar için fizibilite 

raporlarının hazırlandığını, ayrıca Güzelyurt tarihi gelişiminin öncülerinden Aziz Gregorius’un 

Güzelyurt turizminde ön plana çıkarılması için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirmiştir.  

İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne göre, Kültürel mirasın korunması öncelikli olarak yerel 

yönetimlerin sorumluluğundadır. İkinci olarak vatandaşın sorumlu olduğunu, daha sonra da 

ilgili kurumların üstüne düşeni yapması gerektiğini belirtmiştir. “Bölgede hizmet veren yerel 

paydaşların işbirliğine hazır, kolaylaştırıcı yaklaşımla çalışmalar yürütmelidir.” diyen G1 

konu ile ilgili yerel yönetimler daha etkin olmalı, çalışmalar yürütmeli, projeler üretmeli ve 

özel sektör yatırımcıları bulunmalıdır daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gelen 

talepler yanıtsız kalmayacaktır diye söylemde bulunmuştur.  

G1’e göre Güzelyurt da dâhil Aksaray ili sınırları içerisinde somut ve somut olmayan 

kültürel varlıkların korunamaması ve turizme kazandırılamamasının en büyük sebeplerinden 

biri ilgili kurum ve kuruluşların turizm değerlerinin tespitine yönelik fizibilite çalışmalarının 

yetersiz olmasıdır. G1 kültürel mirasın korunması konusunda “Koruma kurullarının yapmış 

olduğu politikaların doğru olmasına karşın bölge müdürlüklerinin ve kurulların (Vakıflar, 

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü vb.) Aksaray’da olmaması alınan kararların ve yapılan projelerin 

gecikmesine neden olmaktadır.” şeklinde görüş bildirmiştir. Bu konuda G1’e göre taşra 

teşkilatlarının güçlendirilmesi, kültür ve turizm ile alakalı her bir birimin turizm potansiyeli 

yoğun olan şehirlerde muhakkak surette bulundurulması gerekmektedir. 
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Öte yandan genel bütçeden koruma amacıyla ayrılan ödeneklerin yeterli olmadığını 

savunan G1, var olan bütçe ile istenilen sonuçlara ulaşılamayacağını düşünmektedir. Güzelyurt 

da dâhil tüm Aksaray sınırları içerisinde özel sektör yatırımları oldukça azdır. G1’e göre 

Güzelyurt’un somut ve somut olmayan kültürel mirasının korunması ve turizme kazandırılması 

konusunda özel sektör kanadı oldukça zayıf kalmaktadır. Turizm ancak özel sektör yatırımları 

ile tatmin edici nitelikte geliştirilebilir. 

G1, Güzelyurt ve Aksaray'da define amaçlı kaçak kazıların yoğun olması ve kültürel 

mirasın korunmasına yönelik hassasiyetin yeteri kadar olmaması vb. durumlardan ötürü tarihi 

eserlerin aşırı tahribata uğradığını belirtmektedir. Bu yüzden Kültürel mirasın önemi yerel 

halka anlatılmalı bu konuda uzun dönemli programlar yürütülmelidir. G1’e göre yapılan eğitim 

programları ile kültürel mirası koruma anlayışı insanlarda bir yaşam biçimi haline getiril-

melidir. G1’e göre Güzelyurt ile ilgili kurumlar tarafından öncelikler belirlenmeli, planlamalar 

yapılmalı, elzem olan yerler ve konulara öncelik verilerek kademeli olarak iyileştirme ça-

lışmaları yürütülmelidir. Ayrıca G1’e göre Güzelyurt’a nitelik ve nicelik yönünden ihtiyacı 

karşılayabilecek turistik işletmelerin kazandırılması gerekmektedir. Güzelyurt'ta bulunan 

Aksaray Üniversitesi meslek yüksekokulunun katkısı büyüktür ama yüzde yüz istifade 

edilememektedir. Kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması konusunda 

üniversiteden daha fazla istifade edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

G1 kendisine göre Güzelyurt’un en önemli kültürel mirasının dünyaca bilinen Ihlara 

Vadisinin olduğunu belirtmiştir. 

G2 (GÜZELYURT BELEDİYESİ) 

Tarihsel süreçte çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış Güzelyurt’un somut ve somut 

olmayan kültürel mirasın korunmasına önem verdiklerini belirten G2, yolun henüz başında 

olduklarını ama yapılan plan ve projelerde bozulmaya ve unutulmaya yüz tutmuş mirasın 

korunması ve turizme kazandırılması konusunu öncelikli olarak ele aldıklarını belirtmiştir. G2, 

önceki yıllarda kültürel mirasın korunması ile ilgili yapılan yanlışlıkların düzeltilmeye çalı-

şıldığını belirtmektedir. G2 özellikle somut kültürel varlıkların korunabilmesi için alt yapı 

çalışmalarının sürdüğünü, bu konu ile bağlantılı olarak konut kazandırma faaliyetlerinin hızla 

devam ettiğini belirtmiştir. G2’ye göre somut kültürel mirasın korunması için oldukça fazla 

finansal kaynak gerekmektedir. Bu konu ile ilgili özel sektör yatırımcılarına ihtiyaç duy-

duklarını ve özel sektör yatırımcıları bulmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirmiştir. 

Ayrıca somut olmayan kültürel varlıkların yaşatılabilmesi için ulusal ve uluslararası geleneksel 
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festivaller, şenlikler düzenlediklerini ve özellikle bu etkinlikler üzerinden tanıtımın faali-

yetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. G1 bu tanıtım faaliyetlerine ek 

olarak broşürler, kitaplar, televizyon çekimleri, belgeseller gibi farklı tanıtım faaliyetlerinde de 

bulunduklarını ve düzenli olarak sürdürülen tanıtım günlerine katıldıklarını dile getirmiştir.  

G2’e göre somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda öncelikli 

sorumluluk kendilerindedir. Bunun yanı sıra eğitim kurumlarının ve yerel halkın sorumluluğu 

da oldukça fazladır.  

G2, son birkaç yıl öncesine kadar kültürel mirasın yeterince korunamadığını çok yakın 

bir zamanda bu çalışmaların başlatıldığını dile getirmektedir. G2 Kültürel mirasın korunması 

konusunda diğer tüm paydaşların yerel yönetimden çok şey beklediğini ancak bu konuda insan 

ve finansal kaynaklarının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla yerel halkın özel sektör 

yatırımlarında bulunması gerekmektedir. Aksaray’ın en fazla turizm potansiyeli olan ilçesinin 

Güzelyurt olduğunu belirten G2, il turizm teşkilatlanın buraya daha fazla önem göstermeleri ve 

daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca devletin mülk sahibine sağ-

ladığı proje destek finansmanının yetersiz olduğunu, finansal desteğin arttırılması gerektiğini 

belirtmiştir. G2’e göre Güzelyurt’un somut olmayan kültürel varlıklarının ancak yerel halkın 

çaba göstermesi ile korunması sağlanacaktır. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren eğitim kurum-

larının da bu konuda çalışmalar yapması gerekmektedir. Aksaray için büyük değer olan 

Güzelyurt’un tanıtım faaliyetlerinin çeşitlendirilerek artırılması için Aksaray ili dâhil tüm 

kurumların özveri ile çalışması gerekmektedir. G2’e göre kültürel mirasın korunması ve tu-

rizme kazandırılması için öncelikle projeler üretilmeli ve bu projeler tüm paydaşların koordi-

nasyon içerisinde çalışmaları ile çoğaltılmalıdır. 

G3 (GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI)  

G3, Bölgedeki turizm faaliyetlerinin gelişimi için bölge turistik çekiciliklerinin içinde 

yer alan somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına önem verdiklerini, bölge 

kültürel mirasının öneminin farkında olduklarını ve bu açıdan gelen talepleri değerlendirdikle-

rini dile getirmiştir. Bölgede doğal ve tarihsel değerlerin korunması konusunda üzerinde büyük 

önemle durulması gereken şeylerden biri, konut arzının hızla karşılanmasıdır. Bu konu ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. Kültürel ve anıtsal değer taşıyan varlıkların yerel halk tarafından 

çeşitli şekillerde kullanımı söz konusu olduğunu, bunun önüne geçilmesi için çeşitli çalışmalar 

yapıldığını ancak yerel yönetim kaynaklarının ve personel eksikliğinden dolayı yetersiz 
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kalındığı dile getirmektedir. Güzelyurt’ta somut kültürel miras en iyi restorasyon ile koruna-

bilir. Bu konu ile ilgili çalışmalara da önem verdiklerini kendi oturduğu evlerini özgünlüğünü 

koruyucu şekilde restore etmek isteyenlere de teşvik edici faaliyetlerde bulunduklarını belirt-

mişlerdir. Bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılık da bölgede somut kültürel varlıkların tahrip 

olmasına neden olmaktadır. Bu konuda hayvancılığın peyder pey kültürel miras varlıklarının 

olduğu bölgeden uzaklaştırılması çalışılmalarının yapıldığını dile getirmektedir. Kaymakamlık 

Ayrıca İlçe Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu yaygın eğitim kursları ile somut olmayan 

kültürel varlıklar yaşatılmaya ve korunmaya çalışıldığını söylemektedir. 

G3’e göre somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda yerel yö-

netimlerin yanında yerel halkın sorumluluğu da oldukça fazladır. Kültürel mirasın gelecek 

nesillere aktarımı ve turizme kazandırılması konusunda yerel halkın bilinçli olması, özveri 

göstermesi, alınan önlemlere ve tedbirlere karşı direnmemeleri ve uyum gösterenleri gerek-

mektedir. Yerel halkın bilinçlendirilmesi konusunda eğitim kurumlarına büyük görev 

düştüğünü dile getiren G3’e göre tarihi özellik taşıyan mülk içerisinde yaşayan halk kendi 

hayatını sürdürürken öte yandan turizme hizmet ederse, yapıyı hem korumaya hem de gelecek 

nesillere aktarmaya devam edebilecektir.  

G3’e göre tüm yerel paydaşların koruma konusunda etkin görev alması gerekmektedir. 

Daha etkin bir koruma çalışmasının ancak tüm özel ve kamu kuruluşlarının işbirliği içerisinde 

olmasıyla gerçekleşeceğini dile getirilmiştir. Bu kurumlar arasında kültürel mirasın korunması 

konusunda fikir birliğinin var olduğu ancak bu konuda somut bir çalışma içerisine girilmediği 

belirtilmiştir. G3’e göre Güzelyurt’un somut ve somut olmayan kültürel mirası bu zamana kadar 

yeterince korunamamıştır. Anıtsal değer taşıyan mülkleri ve geleneksel değerleri koruyabilmek 

için turizm bilincini insanlarda oluşturmak gereklidir.  

G4 (AKADEMİSYEN) 

Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması 

ve turizm kazandırılması konusuna büyük önem veren G4 bu konuda kendi adına birçok 

faaliyette bulunduğunu dile getirmektedir. G4 Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve 

korunması için İlçe Halk Eğitim Merkezi ile ortak birçok yaygın eğitim kursları açtığını be-

lirtmiştir. Bölgede çalışan alanında yetişmiş diğer akademisyenlerinde sorumluluğunda birçok 

somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması adına yerel el sanatları kurslarının verildiğini 

belirtmiştir.  
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G4’e göre yerel paydaşların tümü somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması 

ve turizme kazandırılması konusunda sorumludur. Bu paydaşlardan birinin eksik olması bile 

bütün koruma sistemini işlemez hale getirir. 

G4 geçmişten bugüne tanıtım konusunda sıkıntı yaşandığını düşünmektedir. Kişi kurum 

ve kuruluşların düşüncelerinde bir tutarsızlık gözlendiğini vurgulayarak düşüncelerin faaliyete 

geçirilmesi konusunda sıkıntı yaşandığını belirtmiştir. Somut ve somut olmayan kültürel 

mirasın korunmasına yönelik bütünsel bir yaklaşım kültür mirası açısından önemli ve 

gereklidir. G4’e göre kültürel mirasın korunmasında yerel paydaşlarda bir fikir birliği olmasına 

karşın korunmasına yönelik çalışmalar ya eksik bırakılmakta ya da sadece düşünce olarak 

kalmaktadır. 

G4 kültür varlıklarının korunmasında eğitimin belki de en önemli aktör olduğu görü-

şündedir. Proje üretiminde sıkıntı yaşanmakta ve üretilen projelerinde mevzuatta yaşanan sı-

kıntılar nedeniyle amacına ulaşılamamaktadır. G4’e göre kültürel değerleri ‘kullanarak ko-

ruma’ anlayışı kültürün miras olmaktan çıkıp yaşayan kültür haline gelmesini sağlanmalıdır. 

Turizmin, kültürel değerlerin korunmasında önemli bir araç olduğu görüşündedir. G4 kültürel 

mirasın korunması konusunda “Kültürel varlıkların korunması ile turizme kazandırılması değil 

de turizme kazandırıp koruma daha sağlıklı koruma programlarını beraberinde getirebilir.”  

şeklinde görüş bildirmiştir. 

G4’e göre Güzelyurt’un kültürel mirası yeterince korunamamıştır. Kültürel ya da doğal 

miras değerlerini, onların bütünlüğünü veya özgünlüğünü olumsuz etkileyen riskler hakkında 

önleyici ciddi bir çalışma yürütülmediği görülmektedir. G4 tarafından kültürel mirasın 

koruması ve turizme kazandırılması için stratejilerin oluşturulması, öncelikli hedeflerin belir-

lenmesi ve programlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

G4 Güzelyurt’un en önemli kültürel mirasının Aziz Gregorius kilisesi (kilise cami) ol-

duğunu belirtmiştir. 

G5 (TURİZMCİ) 

Yapılan görüşmede G5 ilçedeki turizm faaliyetlerine önem verdiklerini ve daha çok 

somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir. G5 

Güzelyurt’ta yaptığı turistik yatırımlar ve çalışmalar ile somut olmayan kültürel mirasın ko-

runmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktadır. G5 Güzelyurt’ta el sanatları 

ürünleri ile ilgili açmış olduğu işletmesinde yöreye has ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması 

faaliyetini yürütmektedir. Yöreye ait somut olmayan kültürel miras değerlerinin unutulmaması 
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ve özgünlüğünün korunabilmesi için ayrıca önem gösterdiğini dile getirmiştir. Antik özellik 

taşıyan bir binayı da dokusuna uygun bir şekilde dekore ederek pansiyon olarak hizmete açmak 

için proje içerisinde olduğunu belirtmiştir. 

G5’e göre somut ve somut olmayan kültürel mirasın korumasında öncelikli olarak yerel 

yönetime büyük görev düşmektedir. Sadece belediye ve kaymakamlık değil muhtarlarında bu 

konuda sorumluluk almaları gerekmektedir. Özel sektör yatırımcılarının bölgeye daha fazla 

kazandırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının da koruma ile 

ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapması gerekmektedir.  

G5 Sorumlu olduğunu düşündüğü bütün kişi, kurum ve kuruluşların kültürel mirasın 

korunması ve turizme kazandırılması konusunda yetersiz kaldıklarını düşünmektedir. Proje 

üretemediklerini ya da üretilen projelerinde sorunların çözümüne katkı sağlamadığını düşün-

mektedir. G5’e göre ilçede bu konuların dışında bir sorunun çözümü için alınan kararların tu-

rizme olan etkisi düşünülmeden hayata geçirilmesinden kaynaklı sorunlarda yaşanmaktadır. 

Turizm ile ilgili kararlarda tanıtımlarda konuyla ilgili uzman bir görüşe başvurulmamasının da 

kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesi çalışmalarında yanlışlıkların yapılmasına 

neden olmaktadır. 

G5’e göre kültürel miras yeterince önemsenmiyor ve sonuç olarak da korunamıyor. G5 

anıtlar kurulu tarafından koruma altına alınan Gelveri evlerinden yeteri sayıda evde restorasyon 

çalışması yapılmadığı ve restore edilen evlerinde özgün yapıda yapılmadığı görüşündedir. G5, 

yapılan imar planı sonrasında Güzelyurt’taki yapıların koruma adı altında aslında daha fazla 

tahrip edildiğini düşünmektedir. Ayrıca G5’e göre geçmişte usta çırak ilişkisi ile sürdürülen 

kültürel değerlerinde günümüzde modernleşme çabası yüzünden unutulmasına neden 

olmaktadır. Günümüzde yöreye özgü sürdürülen geleneklerin sayısı da yok denecek kadar 

azdır. G5 Sadece tarihi yapıyı değil yaşanmışlıkları da korumak gerektiğini düşünmektedir. G5 

turizm konusunda ise “Turizm ile ilgili yatırımlarda özel teşebbüste bulunan kişilerin az sayıda 

olması teşebbüste bulunanlarında birden çok işi bir arada yapıyor olması ağır aksak bir 

turizmin gelişmesine neden olmaktadır.” şeklinde görüş bildirmiştir.  

G5’e göre kültürel mirasın korunması ve turizmin geliştirilmesi konusunda öncelikler 

belirlenmeli ve konu ile ilgili seminer, kongre ve eğitim çalışmaları artırılmalı ve uzman ki-

şilerin görüşleri alınmalıdır. Ayrıca yerel halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Özel sektör yatırımlarının artırılması için destekleyici ve teşvik edici faaliyetler yürütülmelidir. 
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Bölgede restore edilen ve yeni yapılan evlerin yörenin dokusuna uygun yapılıp yapılmadığı 

denetlenmeli ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. 

G5 Güzelyurt’un en önemli kültürel mirasının küçük Ayasofya denilebilecek özelliğe 

sahip olan Aziz Gregorius kilisesi (kilise cami) olduğunu belirtmiştir. Aziz Gregorius kilisesi 

(kilise cami) bölgenin tanıtımı için önem arz eden kültürel bir unsurdur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konuya daha geniş pencereden bakılmasını sağlayan her bir görüşmecinin değerlen-

dirmeleri göz önüne alındığında Aksaray ili Güzelyurt ilçesi somut ve somut olmayan kültürel 

değerlerinin koruma ve kullanma dengesi içerisinde turizme kazandırılması konusunda önce-

likli hususlar ortaya çıkmıştır.  

Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda tüm katılımcılar, Tarihsel süreçte 

çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış Güzelyurt’un kültürel mirasının oldukça zengin bir 

çeşitliliğe sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Bölge turistik çekiciliklerinin içinde yer alan 

somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına önem verdiklerini dile getirmişlerdir. 

Yine bu kapsamda katılımcılar, Güzelyurt’un somut ve somut olmayan kültürel mirasının 

korunması ve turizme kazandırılması için birçok faaliyet yürüttüklerini dile getirmişlerdir. 

Ancak bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok somut kültürel mirasın korunması 

ile ilgili çalışmaların yapıldığı görülmüştür.  

Yapılan görüşmeler doğrultusunda, kültürel miras unsurlarının değerinin bilinmediği bu 

yüzden kültürel miras unsurlarının yeterince korunamadığı konusunda bir fikir birliğinin 

olduğu saptanmıştır. Bu görüşmelerde Özellikle diğer paydaşlara nazaran yerel halkın so-

rumluluğu üzerinde oldukça fazla durulmuştur. Bunun yanı sıra somut ve somut olmayan 

kültürel varlıkların korunabilmesi için yerel yönetimlerin yetersiz kaldıklarının altı çizilmiştir.  

Yerel yönetimlerin projeler üretmek, özel sektör yatırımcıları bulmak gibi kültürel mi-

rasın koruması konusunda buna benzer daha etkin çalışmalar yürütmesinin gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca bölgede hizmet veren yerel paydaşların işbirliğine hazır, kolaylaştırıcı 

yaklaşımla çalışmalar yürütmesi gerektiği hususlarında vurgu yapmışlardır. Bunun yanı sıra 

yerel halkın bilinçli olması, özveri göstermesi, alınan önlemlere ve tedbirlere karşı diren-

memeleri ve uyum göstermeleri için eğitim kurumlarına büyük görev düştüğü konusunda görüş 

birliği olduğu söylenebilir. Yine bu kapsamda somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

korunması çalışmalarında bütünsel bir yaklaşımın eksik olması nedeniyle yetersiz kalındığı 

anlaşılmaktadır. Tüm paydaşların kültürel miras değerlerinin korunması ve turizme kazandı-

rılması konusunda koordinasyon içerisinde çalışmaları gerektiğini dile getirmişlerdir.  
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Üzerinde durulan konulardan bir diğeri de kültür varlıklarının koruması konusunda var 

olan tedbir ve teşvikler ile istenilen sonuçlara ulaşılamayacağıdır. Ayrıca genel bütçeden ko-

ruma amacıyla ayrılan ödeneklerin yeterli olmadığıdır. Bu konuda söz sahibi olan kurumların 

da üzerine düşeni yapması ve mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Güzelyurt’un kültürel mirasının korunması ve turizme kazandırılması konusunda tüm 

paydaşların yakındığı hususların birbirine yakın olmasına karşın birlikte hareket edebilecekleri 

bir proje ya da çalışma yürütülmemiştir. Güzelyurt ilçesindeki somut ve somut olmayan kültürel 

mirasın tam anlamıyla korunabilmesi nesillere aktarılabilmesi ve turizmde kullanılabilmesi için 

öncelikli olarak yerel yönetimler, halk, üniversite, turizm sektörü içinde yer alan paydaşlar 

birlikte hareket etmesi gerekmektedir.  

Kültürel mirasın yönetimi kimin neyi, nasıl, hangi araç ve kaynaklarla yapacağına dair 

bir planlama gerektirir. Bu konu devamlılık arz eden, yapıldıktan sonra izlenerek yeni düzen-

lemeler yapılmasının gerekli olduğu bir konudur. Tüm paydaşların bu döngü hareketi içinde 

birbirini besleyerek hareket etmesi gerekmektedir.  

Somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin korunabilmesi, gelecek nesillere 

aktarılabilmesi sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve turizme kazandırılabilmesi için halka 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle bu hususta eğitim kurumlarının kapsamlı 

çalışma yürütmesi gerekmektedir. 

Kültürel mirasın korunması konusunda başarı sağlamış örnek teşkil eden il ve ilçelerin 

uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, Güzelyurt ilçesi kültürel mirasını oluşturan 

varlıkların envanter çalışmaları yapılmalı ve Güzelyurt ilçesinin somut ve somut olmayan 

kültürel mirasının haritalandırılması için bir çalışma yapılması bu konuda atılacak en önemli 

adım olacaktır. 

Bu çalışma ile geleceğe dönük somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve 

turizme kazandırılası adına ortak iradenin oluşturulması, bu mirasın koruması ve turizme 

kazandırılma stratejilerinin oluşturulabilmesi için öncelikli hedeflerin belirlenmesi ve 

programlanması açısından önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu değerlerin 

korunması ve turizme kazandırılmasıyla ilçeye ve halka büyük ekonomik katkılar 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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MÜELLİFİ VE KENDİSİNDE HATA EDİLEN BİR ESER OLARAK CEMÂLEDDÎN 

AKSARÂYÎ (ö. 791/1388)’NİN HÂŞİYE ALE’L-KEŞŞÂF’I VE MUTEZİLÎ DÜŞÜNCE 

SİSTEMİ İLE ZEMAHŞERÎ’YE ELEŞTİRİLERİ 

Mehmet KAYA 

 

Özet 

Tefsir tarihinin mihenk taşlarından biri olan Zemahşerî (ö. 538/1144)’nin el-Keşşâf 

an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-Tenzîl adlı tefsiri hangi düşünceden olursa 

olsun birçok müfessiri etkilemiştir. Mutezilî düşünce sisteminin günümüze ulaşmasında büyük 

paya sahip olan bu eser, mezhebi yorumlar açısından eleştirilse de, barındırdığı eşsiz 

dilbilimsel yorumlar sebebiyle hemen her anlayıştaki müfessirin başvurduğu bir kaynak olma 

hüviyetine de sahip olmuş, Beyzâvî (ö. 685/1286)’nin Envâru’t-Tenzîl ve Nesefî 

(710/1310)’nin Medârikut’-Tenzîl adlı tefsirleri bu eserin sünnî versiyonu olarak kaleme 

alınmıştır. Ayrıca üzerine en çok şerh ve haşiye yapılan eserlerden biri olma özelliğine sahip 

olan Keşşâf’ın haşiyelerinden biri de Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 numaralı arşivde kayıtlı Cemaleddin 

Aksarâyî (ö. 791/1388)’ye nispet edilen Hâşiye ale’l-Keşşâf’tır. Süleymaniye Kütüphanesi 

Carullah 208’de adına kayıtlı eksik haşiyesi ile karıştırıldığını düşündüğümüz bu eserin, 

yaptığımız inceleme sonucu Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl’i üzerine yazılmış bir haşiye 

olduğunu ve de yazarının Cemâleddin İshâk el-Karamânî (ö. 933/1527) olduğunu tespit etmiş 

bulunmaktayız. Eserde yer yer Mutezilî düşünce sistemi ekseninde yapılan yorumlar 

eleştirilmiş, eserde ayrıca bu düşünce sistemine mensup müfessir Zemahşerî’ye de itirazlar 

yapılmıştır. İsmi geçen haşiye ve müellifi hakkında yapılan yanlışın düzeltilmesini 

hedeflediğimiz bu çalışmada ayrıca eserdeki Mutezilî düşünce sistemi ve Zemahşerî’ye yapılan 

eleştirileri inceleyeceğiz.    
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AS A MİSİNTERPRETTED AUTHOR CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ (D. 

791/1388) AND HİS WORK HASHIYE ALA’L-KASHAF AND HİS CRITICS ABOUT 

AL-MUʿTAZILA’S THINKING SYSTEM AND AL-ZAMAKHSHARI 

  

ABSTRACT 

As one of the touchstones of interpretation history, al-Kashaf an Haqaiq Ghawamid al-

Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wojuh al-Ta'wil which were written by al-Zamakhshari, (d. 538/1144) 

have affected many writers regardless of their own opinions. This work which has a great 

contribution to make dissenter thinking system reach today, has become a quite important source of 

knowledge that all writers apply because of the unique linguistic comments it has, although it 

criticized in terms of sectarian comments. So that Anwar al-Tanzil and an-Nasafî (d. 

710/1310) by al-Baydawi (d. 685/1286) were written as a sunni version of this work. In addition, 

one of the most annotated and expounded annotations by al-Kashaf are Hashiye ala’l-Kashaf. It 

is connected to Jamal al-Din Aksarayî, (d.791/1388) and locatedin Manisa City Public Library, 

in Manisa Akhisar Zeynelzade collection and stored in the archive number 45 Ak Ze 422. We think 

it is mistaken for his missing annotation in Süleymaniye Library Carullah 208 and as a result of the 

search we did, we have made firm that this work is an annotations written about al-Baydawi Anwar 

al-Tanzil and its author is Jamal al-Din Ishaq al-Qaramani (d. 933/1527). In some parts of the 

work, al-Zamakhshari which is a member al-Muʿtazila’s thinking system and the interpretations 

made under the influence of dissenter thinking system were criticized. In the current work, we aim 

to correct the mistake made about aforementioned annotation and its writer. Also, we will analyze 

the critics about al-Muʿtazila’s thinking system and al-Zamakhshari. 

 Keywords: al-Zamakhshari, al-Kashaf, al-Qaramani al-Muʿtazila, critics.   

1. Giriş 

 Tefsir tarihinde önemli bir yeri olan ve özellikle önemli bir yer tutan Zemhşerî’ (ö. 

538/1144) nin Keşşâf an Hakâikı't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vücûhi't-Tenzîl adlı eserine bir 

çok haşiye yazılmıştır.1 Gerek tabakat eserlerinde gerekse sonraki dönem çalışmalarında 

Cemâleddîn Aksarâyî’ye ait Keşşâf tefsirine dair bir haşiyeden hakkında bilgi verilmektedir. 

Bu bilgiye istinaden yapmış olduğumuz araştırmada Cemâleddin Aksarâyî’ye nispetle farklı 

kütüphanelerde iki Keşşâf haşiyesinin olduğu bilgisine ulaştık. Bunlardan birisi Süleymaniye 

Kütüphanesi Carullah Koleksiyonu numara 208’de kayıtlı ve 28 varaktan ibarettir. Fatiha suresi 

                                                 
1 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Maden Şükrü, “Tefsirde Şerh Haşiye ve Talika Literatürü”, TAKSAD, 

Karabük, 3/1, (2014): ss. 187-191. 
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ile Bakara suresinin bir kısmını içeren bu eserin Keşşaf haşiyesi olduğu kesin olmakla birlikte 

eserin ilk sayfasındaki “Cemâlüddîn” ifadesinin dışında bu haşiyenin Aksarâyî’ye aidiyetini 

destekleyecek herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Bu eserin bu yönüyle de bir 

araştırmaya tabi tutulması gerektiğini düşünmekteyiz. Esere dair ikinci kayıt ise Manisa İl Halk 

Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 arşiv numarasında 

karşımıza çıkmaktadır. Yaptığımız inceleme sonucu Beyzâvî (ö. 685/1286)’nin Envâru’t-Tenzîl 

adlı tefsirinin haşiyesi olduğu sonucuna vardığımız bu eser, muhtemelen Envâru’t-Tenzîl’in, 

Keşşâf tefsirinin muhtasarı olması yönüyle iki metindeki benzerlikten ötürü karıştırılmıştır. 

Yanlışlık bununla da kalmamış, eserin kapağına تفسير جمال الدين األ قسرائي  şeklinde düşülen 

nottan, bu eserin aidiyetinde olduğu gibi mahiyetinde de yanlışa düşüldüğü görülmektedir.  Ali 

İmran suresiyle başlayan ve Mürselât suresi ile son bulan bu haşiyede, bazı sureler atlanılmak 

suretiyle bir kısmı başından eksik, bir kısmı ise tamamlanmamış toplam yirmi sure 

açıklanmıştır. Araf suresinin haşiyesinin sonunda, Enfâl suresine geçileceği bilgisine yer 

verilmesine rağmen2 bu surenin ardından Yusuf suresine geçilmesi, eserin kapağında bulunan 

haşiyenin Ali İmran, Maide, Enam, Araf ve Mücadele, Nun ve amme cüzünü içerdiğine dair 

sonradan düşüldüğü anlaşılan not ile, eserin sonundaki cümlelerin hatime üslubunda 

yazılmamış olması ve tamamlanmamış olması eserin eksik olduğunu ve bir kısmının 

kaybolduğunu düşündürmektedir. Her iki haşiyede içerik açısından yaptığımız karşılaştırmada 

eserlerin farklı tefsirlere ait iki farklı haşiye olduğu, gerek yazı türü gerekse üslup açısından 

yaptığımız incelemede de yazarlarının farklı olduğu kanaati hâsıl olduğundan bu iki nüshanın 

birbirinin devamı olmadığı da anlaşılmaktadır. 

 Tüm ayetlere dair izahların yapılmadığı eserde içerik itibariyle çoğunlukla rivayet esas 

alınmıştır. Eserin temel kaynaklarını Ebû Leys es-Semerkandî (ö. 373/983)’nin Bahru’l-

Muhît’i, Sülemî (ö. 412/1021)’nin Hakâyıku’t-Te’vîl’i, Beğavî (ö. 516/1122)’nin Meʿâlimü’t-

Tenzîl’i Zemahşerî (ö. 538/1144)’nin el-Keşşâf’ı ile Sivâsî’nin ʿUyûnu’t-Tefâsîr (ö. 

1006/1597)’i oluşturmaktadır. Bu eserlerin dışında haşiyede dil, belagat, fıkıh, tasavvuf, kıraat 

ve kelam ilmine dair birçok eser ve âlimden görüşler nakledilmektedir. Müellifin başvurduğu 

kaynaklara bakıldığında ayetlerin yorumunda zahiri ve işârî yorumu birleştirme çabası 

içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte haşiyede yer yer bir ayette her iki tefsir 

                                                 
2 Karamânî, Cemâleddîn İshâk, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, Manisa İl Halk Kütüphanesi Manisa Akhisar 

Zeynelzade Kol. nu. 45 Ak Ze 422, vr. 224a. 
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yöntemine birlikte başvurulduğu da görülmektedir.3 Sıkça sebebi nüzule değinilen eserde,4 aynı 

konudaki farklı rivayetler arasında tercihin çok aza yapıldığı dikkati çekmektedir.5 Yer yer 

ayetlerin izahında şiirlere başvurulan eserde, Yunus Emre (ö. 720/1320 [?])6 ve Mevlânâ (ö. 

672/1273)7’dan şiirler nakledilmektedir.  

 Dirayet metodu açısından bakıldığında eserde dilbilimsel açıklamalar yapılmakta8 yer 

yer kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmektedir.9 Bunun yanı sıra eserde kıraatle ilgili 

bilgilere,10 fıkhî çıkarımlara11 yer verildiği görülmektedir. Eserde ayet12 ve hadisin yanı sıra13 

Arapça, Farsça ve Osmanlıca şiirlerle14 de istişhat edildiği görülmektetir. Haşiyede, yer yer 

yazıldığı döneme dair bilgilere rastlamak da mümkündür.15 

 2. Eserin Aidiyeti Sorunu  

 Cemâleddin Aksarâyî adına kayıtlı olması sebebiyle bu yönüyle çalışmış olduğumuz bu 

eserde yapmış olduğumuz araştırmada bu eserin Aksarâyî’ye ait olmadığı sonucuna ulaştık. 

Bizi bu sonuca götüren sebepleri şöyle sıralamamamız mümkündür: 

                                                 
3 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 150a, 160a, 171ab, 250b-251a. 

4 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 97a, 99ab, 100a, 102b, 111b, 112b, 130b, 142a, 146b, 150ab, 151a, 

156a, 169a, 171a, 227a, 228b, 231b, 237b, 241b, 244b, 248a. 

5 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 137ab, 139a, 144b, 167b, 171a, 196b-197b, 211b, 215a.  

6 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 10b, 202a. 

7 Bk. Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 180a 189b.  

8 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 3a, 17a, 73b, 87b, 120b, 151b, 178a, 188b, 231b, 250b, 261b. 

9 Bk. Karamânî, Hâşiye ale’l-Eenvâri’t-Tenzîl, vr. 71a, 73b, 109a, 158a, 169b, 173a, 179a, 192a 196b,  201a, 210b, 

226b, 253a, 254a, 255b, 256a. 

10 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 18b, 20a, 22a, 23b, 23a, 34a, 36b, 41b, 41a, 44b, 67a, 70a, 76a, 83a, 

87b, 94a, 95a, 98a, 116a, 117b 121a, 133b, 138b, 212a, 263b. 

11 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 39a, 150a, 171a, 175a, 188a. 

12 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 147b, 149a, 161b, 162b, 169b, 171a, 172a, 176b. 

13 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 4b, 7a, 9b, 15a, 17b, 19b, 24a, 31a, 33a, 35b, 44b, 46a, 49b, 52a, 

56b, 74b, 117b, 125a, 129b, 135b, 214a vd. 

14 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 39a, 52b, 57a, 58b, 62a, 64a, 74a, 76a, 80a, 83a, 85a, 93b, 97b, 100b, 

102a, 108a, 113b,115, 124a, 144a, 145b, 149a, 163b, 165b, 170a, 171b, 174b. 

15 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 60b-61a, 154a, 162a-162b, 149a.  
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a. Eser Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı tefsirine değil, Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl adlı 

eserinin haşiyesi olup, Aksarâyî hakkında bilgi veren gerek tabakat türü eserlerde gerekse son 

dönem çalışmalarında müellifin Beyzâvî’nin tefsirine haşiye yazdığına dair bir bilgi 

verilmemektedir.16 Kaldı ki birbirinin özeti olan her iki tefsire de haşiye yazmak pek mantıklı 

görünmemektedir. 

b. Aksarâyî, zahir ulemasından olup, tasavvufa dair bir eser yazmadığı gibi, yazdığı 

eserlerde de tasavvufun izlerini pek görmek mümkün değildir.  Oysaki bu eserde hemen her 

sayfada tasavvufî yorumlara yer verilmesi ve sıkça Beyazıd-ı Bistâmî (ö. 234/848 [?])17 Sülemî 

(ö. 412/1021)18, Yunus Emre (ö. 720/1320 [?])19 ve Mevlânâ (ö. 672/1273)20’dan tasavvufî 

ifadeler nakledilmesi ve bunun yanı sıra mutasavvıfların bazı davranışlarının eleştirilmesi21 bu 

eserin Aksarâyî’ye ait olmadığı fikrini güçlendirmektedir.  

3. Eserin Aksarâyî’ye ait olmadığını gösteren en güçlü karine ise, eserde, Aksarâyî’nin 

vefatından sonra yaşamış kişilerin eserlerinden nakillerde bulunulmasıdır. Aksarâyî’nin 77122,  

791/1388-138923 arasında değişen vefat tarihlerinde en geç tarih olan 791 tarihi esas alınsa bile 

eserde kaynak gösterilen 821 yılında vefat etmiş olan İbn Melek,24 İbn Kâtip lakabıyla meşhur 

olmuş ve 855 yılında vefat etmiş Gelibolulu Yazıcızade Muhammed Efendi,25 892 yılında vefat 

                                                 
16 Aksarâyî’nin Keşşâf’a dair birçok haşiye yazdığını belirten Hayrettin Zirikli, muhtemelen içerikleri farklı fakat 

Aksarâyî adına kayıt altına alınmış bu iki nüshayı görmüş olmalıdır. Bk. Zirikli, Hayreddin, el-A’lâm –kâmûs-u 

terâcîm-i li eşheri’r-ricâl-i ve’n-nisâb mine’l-Arabi ve’l-müste’ribîne ve’l-müsteşrikîn- Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 

Beyrut 2002, VII, 41. 

17 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 13a, 32b, 62a, 65a, 79b, 85a, 109a, 145a, 212b. 

18 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 103b, 107a, 111b, 112a, 116a, 119a, 122a 124b, 125b, 126b, 130b, 

131b, 132a, 103b, 108b, 109a 127b, 119a, 130b, 133a, 134ab, 136a, 137a, 138b, 139b, 140b, 140b, 141b, 143b, 

143a, 145ab, 148b, 149a, 150b, 158b, 159a, 162b, 164b, 165b vd. 

19 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 10b, 202a. 

20 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 10b, 16b, 28a, 62a, 80a, 85a, 108b, 166a, 80a,189b, 194b. 

21 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 60b-61a. 

22 Kâtip Çelebi, Mustafa b. Abdillah, Kitâbu keşfizzünûn an esâmi’l-kütüb-i ve’l-fünûn, tah. Muhammed Şerâfettin 

Yaltkaya, Muallim Rıfat, Beyrut ts. II,1192. 

23 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,  Meral Yay. İstanbul ts. I, 291. 

24 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 81ab, 114b, 129b, 194b. 

25 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 108a, 163b. 
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eden Dede Ömer Ruşen26 900’lü yıllarda vefat etmiş bulunan27 Muhammed Necib 

Karahisari’nin Revnaku’t-Tefâsîr28 940 yılında vefat etmiş olan Kemalpaşazade’den29 

nakillerde bulunulması bu haşiyenin Aksarâyî’ye aidiyetini imkânsız kılmaktadır.  

 Mezkûr nedenler bizi bu eserin Aksarâyî’den sonra vefat etmiş birisi tarafından yazılmış 

olma ihtimali üzerinde durmaya sevketti. Eserin kime ait olduğu hususunu tespit noktasında 

eserdeki bazı notlar bize ipucu vermektedir. Eserin kenarındaki müellifin öğrencileri tarafından 

yazıldığını düşündüğümüz bazı açıklamaların altına düşülen “Şeyh Cemâl”30, “Şeyh Cemâlî”31 

“Şeyh Cemâl Rahimehullah”32 ve Şeyh Cemâlî el-Karamânî Rahimehullah33 ifadeleri bu nisbe 

üzerinde yoğunlaşmaya sevketmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada elde ettiğimiz bulgular 

bize, bu haşiyede ismi geçen kişinin Envâru’t-Tenzîl tefsirine haşiye yazdığı belirtilen 933/1527 

yılında vefat eden sufi müfessir Cemâleddin İshâk el-Karamânî’yi işaret etmektedir. Bu 

kanaatte ulaşmamızdaki sebepleri şöyle sıralamak mümkündür:  

1. Haşiye’de kullanılan nisbe müellif için de bu nisbelerin kullanıldığı müellifin bir 

başka eserinde gerek öğrencileri34 gerekse kendisi tarafından kullanılmaktadır. Müellif 

divanında kendisini “Cemâli Karamânî diye meşhur İshak”35 şeklinde tanıtmaktadır. 

                                                 
26 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 253b. 

27 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 390. 

28 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 15b, 200b, 203ab, 207a, 215b. 

29 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 1a, 251b, 262a. 

30 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 1a, 251ab. 

31 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 1a.  

32 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 225a. 

33 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 225a; Bu ifade müellifin divanında da yer almaktadır. Karamânî,  

en-Nesâihu’s-sûfiyye fî mevâizi’d-dîniyye, İzmir Millî Kütüphanesi,  nu: 2016 1. 3, s. 225. 

34 Karamânî, en-Nesâihu’s-sûfiyye, vr. 24b. 

35 Karamânî, en-Nesâihu’s-sûfiyye, vr. 218. 
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2. Haşiyede bir yerde “Mevlânâ Kestelî (Kastallânî) (ö. 901/1496)’nin yorumuna yer 

verilmesi36 bir yerde de Kestelî’nin yazmış olduğu Şerhu’l-Akâid adlı eserden nakilde 

bulunulması37 bu hususu desteklemektedir. Çünkü Mevlânâ Kestellî Karamânî’nin hocasıdır.38 

3. Eserde hemen her sayfada işârî yorumlara yer verilmesi, bu haşiyeyi sufi bir kişiliğe 

sahip Karamânî’nin yazdığı hususunu biraz daha desteklemektedir. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi, işârî tefsir metodu Aksarâyî’nin eserlerinde tercih ettiği bir yöntem değildir. 

4. Daha da önemlisi eserde şiire çokça yer verilmesi ve bu şiirlerin bir kısmının sahibinin 

belirtilmemiş olması şâir kimliği bulunan ve bir divana sahip olan Karamânî’nin üzerinde 

düşünülmesini gerekli kılmaktadır. Bu açıdan eserdeki şiirlerle Karamânî’nin divanında yapmış 

olduğumuz karşılaştırmada şair ismi verilmeden haşiyede yer verilen  

“Gönlümi Şâm ü seher derdünle hayrân eyle dost 

Cânımı sayf ü şitâ ʿışkınla sekrân eyle dost”39 

şeklindeki beytin Karamânî’nin dîvânında da yer alması40, bu eserin müellife aidiyetini 

daha da güçlendirmektedir. 

5. Aksarâyî adına kayıtlı müellifin incelemiş olduğumuz eserinin Manisa İl Halk 

Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 numarada, Karamânî’nin 

en-Nesâihu’s-Sûfiyye adlı eserinin bir nüshasının aynı koleksiyonda 45 Ak Ze 17 numarada 

kayıtlı bulunması41 dolaylı da olsa bu düşüncemizi güçlendirmektedir. Bu sebeple biz bu 

çalışmamızdaki dipnotlarda bu yanlışı daha fazla sürdürmeme adına esere, Karamânî’ye 

nispetle ve Hâşiye ale’l-Beydâvî şeklinde işaret edeceğiz. 

Burada Karamânî hakkında değinilmesi gereken bir husus daha bulunmaktadır. 

İncelediğimiz bu Beyzâvî haşiyesinin dışında Bursa İnebey Kütüphanesi Haraçcıoğlu 

koleksiyonu 141 numara ile kayıtlarda bu nüshanın devamı olduğu düşünülmekle birlikte 

                                                 
36 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 1a. 

37 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 114b. 

38 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-nuʿmâniyye  fî ulemâi’d-devleti’l-Usmâniyye, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut 1975, 

s. 222; Bursalı, Osmanlı Müellifleri,  I, 80; Öngören, Reşat,  “Karamânî, Cemâleddin İshâk”, DİA, İstanbul, 2001, 

XXIV, 448; Hayatı için bk. Yavuz, Salih Sabri, “Kestelî”, DİA, Ankara 2002, XXV, 314. 

39 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 81a. 

40  Karamânî, en-Nesâihu’s-s, vr. 144b; krş. için bk. Donuk, Suat, “Cemâleddin İshak el-Karamânî’nin Bilinmeyen 

Şiirleri”, DEAD, İstanbul (2016): 16, s. 91. 

41 Donuk, “Cemâleddin İshak el-Karamânî ve Onun Namazla İlgili Bilinmeyen Bir Mesnevisi”, JASSS,  Winter, 

nu. 40, I, (2015): s. 265. 
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konuyla alakalı tereddütün de ifade edildiği Haraçcıoğlu 168’deki iki nüshanın42 Envâru’t-

Tenzîl  üzerine yazılmış birbirinden farklı haşiyeler olduğunu da belirtmeliyiz. Bu yönüyle 

Karamânî adına kayıtlı diğer nüshaların Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 

422 numaradaki nüsha ile ilgisinin bulunmadığı ve bu nüshaların birbirinin devamı olmadığı 

da anlaşılmaktadır. Diğer iki nüshadan ilkinin başlangıç ve sonuç kısımlarında eserin müellifine 

dair bilgi verilmezken, ikinci nüshanın başında, haşiyenin Mevlânâ Cemâl Efendi’ye ait olduğu 

belirtilmektedir. Karamânî hakkında “Efendi” ifadesinin kullanılmadığını göz önünde 

bulundurduğumuzda bu eserin, Envâru’t-Tenzîl’e haşiye yazan ve Cemâleddin Efendi olarak 

tanınan müellife ait olması muhtemel olup, kayıtlarda bir yanlışlık yapıldığı anlaşılmaktadır. 

3. Cemâleddin İshâk el-Karamânî Hayatı ve Eserleri 

Doğum tarihi hakkında eserlerde bilgi bulunmayan Şeyh Cemâleddin İshâk el-

Karamânî, Cemaleddin Aksarâyî’ye nispetle Cemâlî ya da Cemâlîzâdeler olarak tanınan aileye 

mensup olup Cemâl-i Halîfe diye şöhret bulmuş Halvetî şeyhlerindendir.43 Muhammed Kerrârî 

ve Mevlâ Kasım44 ve Muslihuddîn Kastallânî’den ders almıştır.45 Sahnı Saman medresesine 

müderrislik yapan Karamânî, Şeyh Hamdullah’tan hat dersi almıştır.46 Yazısı güzel olduğundan 

Fatih Sultan Mehmet kendisine ücret karşılığı İbn Hâcib’in el-Kâfiye adlı eserini istinsah 

ettirmiş, aldığı para ile de hacca gitmiştir.47 Hac dönüşü Kastallânî’nin, kendisinin yazdığı ve 

altı bin dirhem istediği mushafın parasını çok bulup bir ata on bin dirhem verdiğine şahit olunca 

Kastallânî gibi bir alim olmak istemediğini belirterek tasavvufa yönelmiştir.48 Konya’ya 

giderek Halvetî tarikatının ikinci piri Yahya Şirvânî’nin halifesi Habîb Karamânî’ye intisap 

etmiş, onun yanında seyrü sülûkunu tamamlayarak uzun müddet Karaman bölgesinde irşat 

faaliyetlerinde bulunduktan sonra İstanbul’a dönmüş ve Pîrî Mehmet Paşa’nın kendisi için 

                                                 
42 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları internet sitesinde eser hakkında verilen bilgilerde bu 

eserlerin Karamânî’ye aidiyetinin şüpheli olduğuna dikkat çekilmektedir. 

43 Hacı Halife, Keşfüzzünûn, I, 895-896; II, 1037; Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye, 222. 

44 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye  222; Öngören, “Karamani”, s. 448. 

45 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye  222; Bursalı, Osmanlı Müellifleri,  I, 80; Öngören, “Karamani”, s. 448. 

46 Öngören, “Karamani”, s. 448; Üzerinde çalıştığımız nüshanın yazısının güzel ve okunaklı olması, yazarının hat 

eğitimi aldığına da işaret etmektedir. 

47 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye,  s. 222; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfı Yurt Yay. 

İstanbul 1996, II, 390. 

48 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye,  s. 222; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 390. 
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yaptırdığı tekkede faaliyetlerine devam etmiştir.49 Karamânî’nin Sütlüce’deki tekkesinin 

haziresine defnedildiği kesin olmakla birlikte50 vefat tarihinde ihtilaf vardır. Eserlerde vefat 

tarihi olarak 923,51  930,52 93453 94054 verilmekle birlikte, tabakat kitaplarında belirtilen 933 

tarihi55 kabrinde de yer almaktadır. 

Âlim bir zat olarak çeşitli ilimlerde temayüz etmiş Karamânî’nin56 çoğunluğu tefsir ve 

tasavvufa dair çeşitli alanlarda eserleri bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkanları şunlardır: 

Hâşiye ale’l-Beyzâvî, Hacı Halife faydalı ve kapsamlı bir eser olduğunu belirtir ki57, 

özellikle rivayet metodu açısından oldukça zengin bir eserdir.  

Tefsiri Cemâl Halife, mücadele suresinden Kur’an’ın sonuna kadarki ayetlerin tefsirini 

içeren eserdir.58 

et-Tevâbiʿ fi’s-Sarf59 

Risale fî Aktâri’s-Sülûk (el-Atvâru’s-Sebʿ)60 

Risale fî Deverâni’s-Sûfiyye ve Raksihim61 

er-Risâle en-Nushiyye li Tâlibi’t-Turuki’l-Fethiyye62 

Şerhu’l-Hadîsi’l-Erbaîn63. 

4. Cemâleddin İshâk el-Karamânî’nin Hâşiye ale’l-Keşşâf’ında 

                                                 
49 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye, s.  222; ayr. bk. Öngören, “Karamani”, ss. 448-449. 

50 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, II, 390; Bursalı, Osmanlı müellifleri, I, 80; Öngören, “Karamani”, s. 449. 

51 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 80. 

52 Hacı Halife, Keşfüzzünûn, I, 445, 503, 846. 

53 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 864. 

54 Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani, II, 390. 

55 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye, s. 222; Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 445. 

56 Taşköprüzade, eş-Şakîku’n-Nuʿmâniyye, s. 222; Öngören, “Karamani”, s. 189. 

57 Hacı Halife, Keşfüzzünûn, I, 189; ayr bk. Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani, II, 390. 

58 Hacı Halife, Keşfüzzünûn, I, 445; Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani II, 390. 

59 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 503. 

60 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 846. 

61 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 864-865. 

62 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 895-896. 

63 Hacı Halife, Keşfüzzünûn,  I, 1037; Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani, II, 390. 
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Mutezilî Düşünce Sistemi ile Zemahşerî’ye Eleştirileri 

Mutezile özellikle ehli sünnet mensupları tarafından benimsediği görüşler açısından 

eleştirilmiştir. Halku’l-Kur’ân konusunda Mutezilenin sebebiyet verdiği mihne sürecinden 

olumsuz etkilenen insanlar bu mezhebe karşı pek olumlu hislerle hareket etmemişler, ekolü 

kötülemek adına alehyte söylemler geliştirmişlerdir.64 Mutezile bu yöntemi sebebiyle bazı 

çevrelerce tekfir bile edilmiş,65  kitaplarının okunmasının haram olduğu bile belirtilmiştir.66 

Aynı şekilde Mutezilî bir müfessir olan Zemahşerî de tefsirindeki görüşleri nedeniyle eleştiri 

oklarının hedefinde yer almıştır.67 Ona ve tefsirine yapılan eleştirilerin temelinde İbn Müneyyir 

(ö. 683/1284) ve onun el-Keşşâf’a dair kaleme aldığı  Kitabu’l-İntisâf fîmâ Tedammenehu’l-

Keşşâf mine’l-İ’tizâl adlı haşiyesi yatmaktadır. İbn Müneyyir, bu eserinde Zemahşerî’yi el-

Keşşâf’ındaki tefsir yöntemi başta olmak üzere çeşitli açılardan eleştirmiştir.68 Bu eleştirilerin 

haklı olanlarının yanı sıra, karşı taraftan olmanın verdiği dışlanmışlık hissi ile kaleme alınmış 

önyargılı eleştiriler de mevcuttur. 

Cemâleddin Aksarâyî’nin, Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı tefsirine yazmış olduğu haşiye 

bilgisine istinaden çalışmış olduğumuz ve Karamânî’ye aidiyeti kesinleşen, Beyzâvî’nin 

Envâru’t-Tenzîl adlı tefsirine haşiye olarak kaleme alınan bu eserde az da olsa farklı mezhepler 

için eleştiri yapılsa da69 eleştirilerin temel hedefinde Mutezilenin beş esası ve mezhebin 

müntesibi Zemahşerî bulunmaktadır. Karamânî Mutezile’nin görüşlerini ve Zemahşerî’nin 

yorumlarını bazen açıktan eleştirmekle beraber bazen de bu eleştirilerini Beyzâvî’nin, yorumu 

üzerinden yapmaktadır. Tüm ayetlerin şerh edilmediği eserde bazen de Mutezile ya da 

Zemahşerî’ye yönelik Beyzâvî’nin eleştirilerinden alıntı yapılmasının altında da muhalefet 

düşüncesinin yattığını ve bu yolla Beyzâvî’nin görüşlerinin desteklendiğini de söylemek 

mümkündür. Bu açıklamalardan sonra konu ile ilgili örneklere geçebiliriz. 

                                                 
64 Aydınlı, Osman,  Akılcı Din Söylemi, -Farklı Yönleriyle Mutezile Okulu- Hitit Kitap, Çorum 2010, s. 311-312.  

65 Isferâyînî, Ebu’l-Muzaffer, et-Tebsîr fi’d-Dîn, tah. Kemal Yusuf Hût, Beyrut 1983, s. 63. 

66 Eleştiriler için bk. İmamu’l-Haremeyn el-Cüveynî, Kitâbu’l-irşad, tah. Muhammed Yusuf Musa, Ali 

Abdulmün’im Abdülhamid, Mısır 1950, ss. 250-251. 

67 Bk. İbn Teymiye, Takiyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm, Mukaddime fî usuli’t-tefsîr, tah. Adnân Zarzûr, 1972, s. 

86, 90. 

68 Bk. İbnü’l-Müneyyir, Nâsıruddîn Ahmed b. Muhammed el-İskenderî, el-İntisâf fî ma tedammenehû’l-Keşşâf 

mine’l-i’tizâl, tah. Muhammed Abdüsselâm Şâhin, (el-Keşşâf hâmişinde), Dârul’Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2009, 

I, 8, 21, 57, 60-61, 64, 79, 91, 93, 95, 127, 142, 144, 174, 200, 215, 252, 296, 578, 624; II, 169, 176. I, 217 v.d. 

69 Karamânî, Hâşiye ale’l-Envâri’t-Tenzîl, vr. 82a. 
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4.1. Karamânî’nin Mutezilî Düşünce Sistemine Yönelttiği Eleştiriler 

Karamânî’nin eleştirilerinin çoğunluğunu Mutezili düşünce sistemine yaptıkları 

oluşturur. Mezhebe ilişkin görüşler Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı üzerinden verildiği için bu 

noktada mezhebi açıdan yapılan eleştirileri içeren yorumlarla Zemahşerî’ye yapılan eleştiriler 

bu başlıkta verilecektir. 

4.1.1. Karamânî’nin Mutezilî Düşünce Sistemine Doğrudan Yönelttiği Eleştiriler 

Karamânî, Mutezile’nin tevhid, adalet, vaad-vaîd, el-menzile beyne’l-menzileteyn ve 

emri bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münker olarak sistematize ettiği beş esasına70 yönelik bazı 

eleştirilerini doğrudan yöneltir. Bununla birlikte her iki yöntemin takip edildiği eleştiriler de 

mevcuttur. Biz bu tarz eleştirileri birinci yöntemde inceleyeceğiz. Karamânî’nin haşiyede 

Mutezile’ye doğrudan yönelttiği eleştirilerin hemen hepsi mezhebin adalet prensibine 

yöneliktir. Şimdi örnekleri inceleyelim. 

1. Karamânî, Ebû Leys’in Bahru’l-Ulûm tefsiriyle Beğavî’nin Meâlimü’t-Tenzîl’inden 

naklen Âli İmran suresi  ْنيَا نُْؤتِِه ِمْنَها الً َوَمن يُِرْد ثََواَب الدُّ َؤجه َوَمن يُِرْد َوَما َكاَن ِلَنْفس  أَْن تَُموَت إِاله بِِإْذِن هللا ِكتَابًا مُّ

تِِه ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشهاِكِرينَ ثََواَب اآلِخَرِة نُؤْ   145. ayetinin Mutezile’nin “Öldürülen insanların ve kesilen 

hayvanların eceliyle ölmedikleri, aksi durumda katile tazminat ya da diyet gerekmemesi 

gerektiği şeklindeki görüşlerinin iptali olduğunu belirtir.71 Buna göre Karamânî, mezhebin 

adalet prensibine binaen yapmış olduğu yorumun yanlış olduğunu ifade etmektedir. 

2. Karamânî, Araf suresi 23. ayette  ََقاالَ َربهنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لهْم تَْغِفْر َلنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكوَننه ِمَن اْلَخاِسِرين 

küçük günahların bağışlanmaması durumda cezalandırmaya sebep olacağına delil olduğunu, 

Mutezile’nin ise büyük günahlardan uzak durulduğu müddetçe küçük günahlardan sorumlu 

tutulmayacağı görüşünde olduğunu ifade ederek72 ayet hakkındaki Zemahşerî’nin yorumuna73 

göndermede bulunur. Karamânî’nin Mutezile’nin adalet prensibine uygun yapmış olduğu 

yorumu eleştirdiği görülmektedir. Devamında da Zemahşerî’nin  Hz. Âdem ve Havva’nın bu 

sözü Allah’a yakın kişilerin âdeti üzere küçük günahı büyük, hasenatı da küçük görmeleri 

şeklindeki bakış açılarından hareketle söyledikleri şeklindeki yorumunu Beyzâvî,  ondan 

nakille de Karamânî herhangi bir tasarruf ve değerlendirme yapmaksızın nakleder. 

                                                 
70 Bu beş esas hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Kadı Abdülcabbar, Ebu’l-Hasen b. Ahmed, Şerh-u Usûli’l-Hamse, 

tah. Abdu’l-Kerîm Osman, Kahire 1996. 

71 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 40b. 

72 Mutezile’nin bu görüşü için bk. Kadı Abdülcabbar, Şerh-u usûli’l-hamse, s. 789. 

73 Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Muhammed b. Ömer, el-Keşşâf-ü an hakâikı’t-Tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî 

vücûhi’t-te’vîl, tah. Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvid, Mektebetü’l-Ubeykân, Riyad 1998, II, 96. 
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Karamânî’nin, haşiyede bu görüşü nakletmesi ve bir değerlendirmede bulunmaması onun 

Beyzâvî’nin görüşünü desteklediğini göstermektedir. 

3. Karamânî, Enâm suresi 19. ayette ِ َشِهيدٌ بِْينِي َوبَْينَُكمْ    Mutezile’nin  قُْل أَيُّ َشْيء  أَْكبَُر َشَهادةً قُِل َّللاه

mümkin vacip görüşünü eleştirmektedir. Karamânî bir şeyin vacip ve mümkini kapsarken icat 

edilemeyeceği ya da bilinmesi ya da kendisinden haber verilmesinin mümkün olmaması 

sebebiyle icat edilemeyeceği şeklindeki Mutezile’nin görüşünü mümteni olanı da kapsaması 

nedeniyle “şey” lafzını aklî delile istinaden mümkine tahsis etmeleri gerektiğini belirterek 

eleştirir.74    

4. Karamânî, Enâm suresi 82 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون. ayetin 

Mutezile’nin mürtekibi kebirenin (azaptan) emin olunamayacağı ve mutlaka cehenneme 

gireceği şeklindeki görüşüne delil için sıklıkla kullandığı ayet olduğunu belirttikten sonra, 

ayetin tam tersinin, haberin takdimi sebebiyle özellikle imanına zulüm karıştırmayanların 

azaptan emin olacaklarına delalet ettiğini belirtir. Çünkü ayette kastedilen zulüm hadiste 

belirtildiği gibi75 büyük günah değil, şirktir. Zulüm ifadesinin nekra gelmesi de bunu 

desteklemektedir. Karamânî, Zemahşerî özelinde de eleştirisini sürdürür. Ayetteki “İmanlarına 

zulüm karıştırmayanlar” ifadesini, “lübs” fiilinin, ayetteki “zulm” kelimesini küfür olarak 

yorumlamaya mani olduğundan hareketle (hadisi göz önünde bulundurmadan) kelimeye şirk 

anlamı verilemeyeceğini ifade eden ve ayeti “İmanlarına fısklarının günahını karıştırmayanlar” 

şeklinde tefsir eden Zemahşerî’yi76 iman ile küfrün bir araya gelemeyeceğini düşündüğü için 

böyle düşündüğünü belirtir ve ayetteki “zulüm” kelimesiyle şirkin kastedildiğini belirtir.77 

Karamânî, mezhebinin adalet prensibine uymaması sebebiyle ayeti tevil eden ve konu ile ilgili 

hadisi görmezden gelen Zemahşerî’ye yönelttiği eleştirisinde haklı görünmektedir. 

4.1.2. Karamânî’nin Mutezilî Düşünce Sistemine Dolaylı Olarak Yönelttiği 

Eleştiriler 

Karamânî, Mutezile’ye yönelik eleştirilerini bazen de üstü kapalı biçimde çoğunlukla 

da Beyzâvî’nin eleştirileri üzerinden yapar. Bu eleştirilerin mezhebin adalet ve vaad-vaîd 

prensiplerine yönelik olduğunu görmekteyiz. Şimdi konu ile ilgili örneklere geçelim. 

4.1.2.1. Mezhebin Adalet Prensibine Yönelik Eleştiriler 

                                                 
74 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 117b. 

75 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Câmiʿu’s-sahîh, tah. Muhammed Züheyr. b. Nâsır en-Nâsır, 

Dâru Tavki’n-Necât, ts. Kitâbu’t-Tefsîr 1. 

76 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 43. 

77 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 138a. 
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1. Karamânî, Âli İmran suresi 78. ayetin  أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَابِ َوإِنه ِمْنُهْم لََفِريقًا َيْلُووَن

ِ اْلَكذِ  ِ َويَقُولُوَن َعلَى َّللاه ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاه َب َوُهْم يَْعلَُمونَ َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد َّللاه  tefsirinde, 

Beyzâvî’nin, bu ayetten “Kulun fiilinin Allah’ın fiili olmadığı” anlamının çıkarılamayacağına 

ilişkin yorumunu78 naklettikten sonra bu yorumu açıklama sadedinde Cübbâî’nin, ayette 

“Kulun fiilinin Allah için mahlûk olmadığına delil olduğu, dili eğip bükmek, Allah’ın bir fiili 

olsaydı Yahudilerin, onun Allah katından olduğu şeklindeki görüşü doğru olurdu ve Allah’ın وما

 ,sözünün yalan olması gerekirdi.” şeklindeki görüşüne itiraz eder. Karamânî  عند هللاهو من 

Yahudilerin, هو من عند هللا sözünden kastının o sözün kitaptan olması anlamının ayeti siyakından 

anlaşıldığını ve وما هو من عند هللا  ifadesinin de o sözlerin kitaptan olmasını genel olarak 

nefyettiğini belirterek, fiilin Allah’tan olmaması durumunda kitabın da olmayacağını 

belirterek79 mezhebin kulun kendi fiilinin yaratıcısı olduğu şeklindeki prensibini80 

eleştirmektedir. 

2. Karamânî,  Beyzâvî’nin Âl-i İmrân suresi 178. ayetteki  َنفُِسِهْم إِنهَما نُْمِلي أَنهَما نُْمِلي لَُهْم َخْيٌر ألهِ

ِليَْزَداُدواْ  لَُهمْ   lâm’ın (Ehl-i sünnete göre) irade, Mutezile’ye göre ise akıbet anlamında olduğu 

şeklindeki açıklamasını81 “Her şeyin Allah’ın izniyle meydana gelmesi yönüyle” irade 

anlamında olduğu, Mutezile’ye göre “Sonuçta kendilerine daha fazla günah olmayacak 

anlamında” lâmu’l-âkıbet anlamına geldiğini, Mutezilenin, insanların Allah’a itaat için 

yaratılmalarına rağmen ona isyan ettiklerini ve Allah’ın murat etmediği şeylerin de 

olabileceğini ifade ettiklerini belirterek ve bu görüşün zayıf olduğunu ifade eder.82 Bu örnekte 

de Karamânî’nin mezhebin kulun kendi fiilinin yaratıcısı olduğu ifade edilen adalet prensibini 

eleştirdiği görülmektedir. 

3. Karamânî, Maide suresi َشْيئًا ِ ُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَْمِلَك لَهُ ِمَن َّللاه  ,ayeti, Zemahşerî’nin .41 َوَمن يُِرِد َّللاه

“Allah kimin fitnesini ve onu yalnız bırakmak isterse…”  şeklindeki yorumuna83 karşı “Allah 

kimin sapmasını ya da kimi zelil kılmak isterse …” şeklinde yorumlayan, devamında da 

“Gördüğün gibi (bu ayet) Mutezile’nin sözünün fesadına nastır.” ifadelerine yer veren 

                                                 
78 Beyzâvî, Nâsıruddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, tah. 

Muhammed Subhî b. Hasen Hallâk-Mahmûd Ahmed el-Atraş, Dâru’Reşîd, Beyrut 2000, I, 272. 

79 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 24a. 

80 bk. Kadı Abdülcabbâr, Şerh-u usûli’l-hamse, s. 363. 

81 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 315. 

82 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 48b. 

83 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 634. 
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Beyzâvî’nin bu ifadelerini 84 aynen alıntılaması85 Karamânî’nin hidayet dalalet konusunda 

Mutezile ile farklı düşünen Beyzâvî’nin görüşünü dolaylı olarak desteklediğini göstermektedir. 

4. Karamânî, Beyzâvî’nin Enam suresi 148. ayette  ََما أَْشَرْكنَا َوال ُ َسيَقُوُل الهِذيَن أَْشَرُكواْ لَْو َشاء َّللاه

ْمنَا ِمن َشْيء  َكذَِلَك َكذهَب الهِذيَن ِمن َقْبِلِهم َحتهى ذَاقُواْ بَأَْسنَاآ بَاُؤنَا َوالَ َحره  “Allah’ın, müşriklerin bu ifadeyle 

kendilerinin meşru ve Allah’ın razı olduğu inanç üzere olduklarını dile getirdiklerini, yoksa 

Mutezile’nin görüşünü destekleyecek şekilde bu suçu Allah’ın iradesiyle gerçekleştirdiklerini 

ifade etme bağlamında söylemedikleri ve de ayetin devamındaki َكذَِلَك َكذهَب الهِذيَن ِمن قَْبِلِهم ifadesinin 

bu anlamı desteklediği şeklindeki yorumunu86 müşriklerin Allah’ın dilemesi sebebiyle şirk 

koştuklarının anlatıldığı ve Mutezile’nin, ayette mezkûr sözleri sebebiyle Allah’ın müşrikleri 

kınadığı, bu açıdan Allah’ın, şerri murat etmediğini ifade ettiğini ve Allah’ın bu sebeple ayette 

“dileme” ifadesi ile cevap verdiğini, ayette müşriklerin şer üzerinde oldukları ve onların 

Allah’ın iradesine dair değil şirk hakkındaki sözlerinin eleştirildiğini, dolayısıyla ayette 

müşriklerin şer üzere olduklarına inanmadıkları tam tersine hak üzere olduklarına inandıklarını, 

dolayısıyla bu durumun Allah tarafından murat edildiğini kastetmediklerini ifade ederek 

Mutezile’nin adalet anlayışına muvafık olarak ayet hakkındaki yorumuna katılmadığını 

Beyzâvî üzerinden dolaylı bir biçimde belirtmiştir.87 

4.1.2.1. Mezhebin Vaad-Vaid Prensibine Yönelik Eleştiriler 

1. Karamânî, Enam suresi 158 الَ يَنفَُع َنْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِيَمانَِها َخْيًرا. 

ayetin, amel olmaksızın sadece imanın geçerli olmadığını beyan eden Mutezile’nin88 konuyla 

alakalı delili olduğunu belirten Beyzâvî’nin, amelsiz imanın muteber olduğunu kabul eden Ehli 

sünnete göre ise ayette imandan elde edilecek menfaatte tahsisin bulunduğunu kabul ettiğini ve 

bu konudaki ayet ve hadislerin amel olmadan da mücerret imanın faydalı olacağına delalet ettiği 

şeklindeki görüşü aynen nakleder ve herhangi bir değerlendirme ya da eklemede bulunmaz.89 

Örnekten de anlaşılacağı üzere Karamânî, Mutezile’nin amelin imandan olduğunun ifade 

edildiği vaad-vaîd anlayışını90 Beyzâvînin yorumu üzerinden dolaylı olarak eleştirmektedir. 

                                                 
84 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, 1/437. 

85 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 76a. 

86 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 525. 

87 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 158a. 

88 Konu hakkında bk. Işık Kemal, Mutezilenin Doğuşu ve Kelâmî Görüşleri, Ankara 1967, s. 71. 

89 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 161ab. 

90 Işık, Mutezilenin Doğuşu, s. 71. 
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2. Karamânî, Araf suresi  ََوقَاَل َما نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشهَجَرِة إِاله أَن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدين 

20. ayetinin Beyzâvî’nin meleklerin peygamberlerden daha üstün olduklarına dair delil olarak 

kullanıldığı şeklindeki yorumu aktarırken, satır arasında, bu istişhatta bulunan grubun Mutezile 

olduğunu belirtir. Karamânî, Beyzâvî’nin hakikatlerin değiştirilemeyeceği, dolayısıyla insanın 

melek, meleğin de insan olamayacağı için böyle bir delillendirmenin yanlış olduğu, Hz. Âdem 

ve Havva’nın ağaca meyletmeleri ve de meleklerin fıtrî kemâlâtları ile yeme içmeye ihtiyaç 

duymamaları gibi özellikleri de onların mutlak anlamda peygamberlerden üstün olduklarını 

göstermediği şeklindeki91 görüşünü aktarması92 kendisinin de bu kanatte olduğu izlenimini 

vermektedir. 

4.2. Karamânî’nin Zemahşerî’ye Yönelttiği Eleştiriler 

Karamânî, hâşiyesinde bazı dilbilimsel görüşlerini beğendiğini ifade etse de93 

çoğunlukla Zemahşerî’yi eleştirir. Bu eleştirilerin çoğunluğu müfessirin dilbilimsel 

yorumlarına yönelik olup bu eleştirileri ya doğrudan ya da Beyzâvî’nin yorumları üzerinden 

dolaylı yoldan yapar. Şimdi örneklere geçebiliriz. 

4.2.1 Karamânî’nin Zemahşerî’ye Doğrudan Yönelttiği Eleştiriler 

Karamânî, haşiyesinde yer yer isim vererek çeşitli konularda Zemahşerî’yi 

eleştirmektedir. Şimdi konu ile ilgili örneklere geçebiliriz. 

4.2.1.1. Zemahşerî’nin Dilbilimsel Yorumlarına İlişkin Eleştirileri 

Karamânî’nin mezhebi olanlarının dışında eleştirilerinin ağırlık noktasını dille ilgili 

eleştirileri oluşturur. Karamânî çoğunluğu irab ile ilgili olmak üzere olmak üzere, kelime 

anlamı açısından da Zemahşerî’yi eleştirmektedir. Şimdi konu ile ilgili örneklere geçebiliriz. 

4.2.1.1.1. Kelimenin İrabına Yönelik Eleştirileri 

1. Karamânî, Zemahşerî’nin قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وال تكونن من المشركين Enam suresi 

14. ayetteki ال تكونن ifadesinin أن أكون’ye atfedildiği ve mananın أمرت باإلسالم ونهيت عن الشرك 

olduğu şeklindeki görüşünün94 yanlış olduğunu belirtir. Ortaya çıkan و أمرت أن ال تكونن ifadesinin 

(fiillerinin faillerinin farklılığından dolayı) anlamsız olduğu gerekçesiyle bu takdirin yanlış 

olduğunu ve Beyzâvî’nin de değindiği95 atfın قل fiiline olmasının caiz olduğunu belirterek bu 

                                                 
91 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 538. 

92 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 168a. 

93 Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/640. 

94 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 10. 

95 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, II, 156. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 522 - 

 

ihtimalin doğru olduğuna işarette bulunur. Fiil fail birlikteliği sebebiyle Beyzâvî’nin görüşü 

daha doğru görünmektedir. 

2. Zemahşerî, وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Enam suresi 52. ayette 

الظالمين فتكون من  ifadesinin nehyin cevabı olması yanında sebebiye olarak فتطردهم’e atfının da 

caiz olduğunu belirtir.96 Karamânî ise birinci görüşü kabul etmekle birlikte ikincisinde 

düşünülmesi gerektiğini ifade eder. Çünkü ayetteki “kovma” hesaptaki sorumluluğu devretme 

ile alakalıdır. Yoksa ayette belirtilen zulüm bu kovmadan kaynaklanmamış, bilakis 

sorumluluğu devretmeme sebebiyle oluşan kovmadan kaynaklanmıştır.97 Karamânî aynı 

sayfanın kenarına düştüğü notta anlamın “Onların hesapları sana ait değil ki, zalimlerden 

olasın.” şeklinde olmasından hareketle bu vechin anlamsız olduğunu da ifade etmektedir. 

3. Karamânî, Zemahşerî’nin Enam suresi  قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون

الحكم إال هلل يقص الحق وهو خير الفاصلين به إن  57. ayetteki الحق kelimesinin irabıyla alakalı olarak bu 

kelimenin يقضى القضاء الحق takdirinde mastarın sıfatı (niyabeten mefulü mutlak) olması fikrini 

kabul etmekle birlikte, bir sonraki ayetteki قضى fiilinin mefulü bihi olduğu fikrine,98 kelimenin 

başına, ب harfi cerrinin gelmesi gerektiğini belirterek itiraz eder.99 

4. Zemahşerî, Enam suresi 99. ayetteki   ْن أَْعنَاب  ifadesinin irab vecihlerini َوَجنهات  مهِ

zikrederken, bu ifadenin “Sarkmış hurma salkımı ile birlikte üzüm bahçeleri yarattık.” 

anlamında َوِمَن النهْخل‘e ya da “Hurma dallarından üzüm bahçeleri yarattık.” anlamında قنوان 

kelimesine atfının caiz olduğunu belirtir.100 Karamânî ise, Zemahşerî’nin belirttiği birinci veche 

itiraz etmemekle birlikte, ikinci vechin, her iki meyvenin farklı cinsten olduğu, dolayısıyla 

üzümün hurmadan çıkmasının mümkün olmaması sebebiyle bu vechin yanlış olduğunu 

belirtir.101 Karamânî bu eleştirisinde haklı görünmektedir. 

5. Karamânî, Mülk suresi 3 الهِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَوات  ِطبَاقًا. ayetteki ِطبَاقًا kelimesinin tefsirinde 

isim vermeden Zemahşeri’yi eleştirir. Zemahşerî’nin kelimenin mastar olmakla birlikte  ََسْبع 

kelimesinin sıfatı olduğu şeklindeki yorumunu102 problemli bulan Karamânî, bu ifadenin sıfat 

                                                 
96 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 2. 

97 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 128a. 

98 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 30. 

99 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 131b. 

100 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 52. 

101 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 144a. 

102 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 476 
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olması durumunda Yusuf suresi 42. ayetteki رات سمانسبع بق  örneğinde olduğu gibi sayılar 

hakkındaki sıfatın muzafun ileyhe ait olduğu gerekçesiyle mecrur olması gerektiğini 

belirterek103 Zemahşerî’yi üstü kapalı biçimde eleştirir. 

4.2.1.1.2. Kelimenin Anlamına Yönelik Eleştirisi 

Karamânî, Araf suresi  يهِت  إِذَا أَقَلهْت َسَحاًبا ثَِقاالً ُسْقنَاهُ ِلَبلَد  مه  57. ayetteki   ْأَقَلهت kelimesinin حمل 

anlamında olduğunu, Arapçada  المقله denildiğinde bir şeyi taşıyan kimsenin kastedildiğini, 

Zemahşerî’nin doğru zannederek azlık manasından hareketle kelimeye “azalttı” anlamını104  

verdiğini belirterek yorumunu eleştirir.105 

4.2.1.2. Fıkhî Konulara Yönelik Eleştirisi 

Karamânî,  ْنُكْم يِا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ َشَهاَدةُ بَْينُِكْم إِذَا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيهِة اثْنَاِن ذََوا َعد أَْو آَخَراِن ل  مهِ

 Mâide suresi 106. ayette Zemahşerî’nin ayette vasiyetin vacip olduğu yönündeki ِمْن َغْيِرُكمْ 

görüşünü106 eleştirir ve ayette açıktan ne vücuba ne de nedbe dair bir ifade olmadığını,  ancak 

vücubdan daha aşağı derecede olması hasebiyle ayetten nedbe bir işaret olduğunun 

anlaşıldığını, dolayısıyla Zemahşerî’nin demagoji yaptığını belirtir.107 Karamânî bu eleştiride 

haklıdır, çünkü ayette vasiyetin vücubuna dair bir ifade bulunmamakla birlikte Bakara suresi 

181. ayette ifade edilen vücup da vârise vasiyetin gerek olmadığını ifade eden hadisle 

kaldırılmış,108 Nisa suresi 176. ayetteki miras taksimi böyle bir ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. 

 

4.2.1.3. Kıraat İlmine Yönelik Eleştirisi 

Zemahşerî Enâm suresi 137. ayetteki   أوالدهم شركاؤهموكذلك زين لكثير من المشركين قتل  

cümlesindeki قتل أوالدهم شركاؤهم ifadesindeki kıraat vecihlerine değinmektedir. Buna göre bu 

ifade زين fiilinin malum okunmasıyla  ْقَتَْل أَْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهم şeklinde ve de meçhul kıraatle  َْقتْلٌ أَْواَلِدِهم 

 in‘قَتْل şeklinde قَتْل أَْواَلَدُهْم ُشَرَكاِءِهمْ  şeklinde okunmasının yanı sıra, İbn Âmir tarafından ُشَرَكاُؤُهمْ 

 ya izafe ile de okunmuştur. Zemahşerî, son kıraatin, izafetin arasına sadece zarfın’ُشَرَكاءِ 

girebileceği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini, zaruret sebebiyle kural değişikliğine 

                                                 
103 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 251a. 

104 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 2/111. 

105 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr. 178a. 

106 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 687. 

107 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, vr.  97b. 

108 Tirmizî, Muhammed b. İsa b. Sevra,  Sahîhu süneni’t-Tirmizî, tah. Muhammed Nâsıruddîn el-Bânî, 

Mektebetü’l-Maârif, Riyad 2000, Vasâyâ  5. 
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gidilebilen şiirde bile böyle bir uygulama kabul edilemezken Kur’an için bunun daha çirkin bir 

iş olduğunu ifade eder.109 Karamânî Beyzâvî’nin konu ile ilgili bu kıraatin zayıf olduğuna 

ilişkin yorumunu110 naklettikten sonra Zemahşerî’nin son yorumunu açıktan eleştirmese de,  

kıraatte asıl olanın rivayet olduğu, Arap dilinin kuralları çerçevesinde kıraatlere bakılamayacağı 

görüşüyle Zemahşerî’nin kıraat anlayışına dokundurmada bulunur. Devamında da bir 

kelimenin Arapçaya uygunluğunda kıraatin merkeze konulması gerektiğini ifade ettikten sonra 

Şihabeddin es-Sivâsî’den bu kıraate bazı kurranın itirazı olmakla birlikte bu kıraatin sıhhatinde 

icma olduğunu ve de bu kıraatle Kuran’ı okuduklarını, ayrıca Kur’an’da 111 وال تحسبن هللا مخلف

 örneğinin bulunduğunu belirten görüşü nakleder. 112 Karamânî bu eleştirisinde yalnız وعَده رسله

olmayıp, İbnü’l-Müneyyir de bu yorumu eleştirmektedir.113 

4.2.2. Karamânî’nin Zemahşerî’ye Dolaylı Olarak Yönelttiği Eleştiriler 

Karamânî, Zemahşerî’yi yer yer Beyzâvî’nin yorumları üzerinden eleştirir. Bu 

eleştirilerin çoğunluğu Zemahşerî’nin mezhebî yorumlarına ilişkindir. Az da olsa dilbilimsel 

yorumları çerçevesinde de Zemahşerî’ye eleştiri yöneltir. Şimdi konu ile ilgili örneklere bir göz 

atalım. 

4.2.2.1. Mezhebî Yorumlarına İlişkin Eleştirileri 

Karamânî’nin, mezhebi açıdan Zemahşerî’ye yönelttiği eleştirilerin çoğunluğunu 

Mutezile’nin adalet prensibine yönelik olanları oluşturmaktadır. Şimdi örneklere geçebiliriz. 

1. Âli İmrân sûresi 8. ayetteki إنهك أنت الوهاب ifadesini Mutezile’nin adalet fikri 

çerçevesinde hidayeti, “Allah’ın kullarını kendi dinine yönlendirdiğini ve kendilerine başarılı 

olmanın yollarını açtığıni, dolayısıyla hidayetin temelinde kulun gayretinin olduğunu savunan 

Zemahşerî’ye114 karşı isim belirtmeden Beyzavî, ayette hidayet ve dalâletin Allah’tan olduğunu 

ve onun kullarına nimet vererek ihsanda bulunduğunu ve de Allah için hiçbir şeyin zorunlu 

olmadığını belirtmiştir.115 Karamânî’nin, Beyzâvî’nin bu yorumunun ardından Beğavî’nin 

Meâlimü’t-Tenzîl’inden nakille “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım kalplerimizi dinin üzere 

                                                 
109 Zemahşerî, el-Keşşâf,  II, 70. 

110 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 521. 

111 İbrahim 14/47. 

112 Bk. Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl 154ab. 

113 İbnü’l-Müneyyir, el-İntisâf, II, 400. 

114 Zemahşerî, el-Keşşâf,  I, 336. 

115 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 246. 
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sabit kıl”116 hadisine yer vermesi117 ve de “Mizanın Rahman’ın elinde olduğu, bir topluluğu 

yüceltip kimini de zelil kıldığını ifade etmesi118, Beyzavî üzerinden Zemahşerî’nin mezhebinin 

adalet esasına binaen yapmış olduğu yorumu eleştirdiğini gösterir.  Devamında aynı surenin 9. 

ayetindeki إنه هللا ال يخلف الميعاد ifadesinde Zemahşerî’nin, ayette, “İlahlığın sözden caymayı 

nefyettiği” şeklindeki yorumuna119 cevaben Beyzâvî,  Mutezile’yi eleştirir. Beyzâvî’ye göre, 

fasıkın vaîdi, tevbenin olmamasına bağlı olduğu gibi, munfasıl deliller sebebiyle 

affedilmemesine bağlıdır.120 Karamani’nin Beyzavi’nin bu görüşünü naklettikten sonra, Sülemî 

ve Vâsıtîden naklen, Allah’ın gerek şekavet gerekse saadet cinsinden verdiği sözde ne zahidin 

zühdü ne de fasıkın fıskı sebebiyle hulf etmeyeceğine ilişkin ifadelere yer vermesi121 onun da 

bu görüşü desteklediğini göstermektedir. Örnekte görüldüğü üzere Karamânî, üstü kapalı bir 

biçimde Zemahşerî’nin yorumu üzerinden mezhebin vaad-vaîd anlayışına göndermede 

bulunmaktadır. 

2. Karamânî, Allah’ın görülmesi ile ilgili Mutezile’nin görüşünü biri mezhep diğeri de 

Zemahşerî özelinde olmak üzere iki defa eleştirir. Karamânî, Mutezile’nin Enam suresi 103. 

ayetinde  َيُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللهِطيُف اْلَخبِيرُ  ال تُْدِرُكهُ األَْبَصاُر َوُهو  Allah’ın görülemeyeceği konusunda delil 

olarak gösterdikleri bu ayetteki122 yorumun, “İdrakin mutlak olarak rü’yet anlamında olmaması 

sebebiyle” zayıf olduğunu ifade eden Beyzavi’nin görüşünü123 naklettikten sonra ehass olanın 

nefyinin, âmm olanın nefyini gerektirmediği, yani ayetteki nefyin belli zaman dilimleri ve 

kişiler için değil, bazı durumları nefyettiğini belirtir. ayetteki nefyin imtinayı gerektirmemekle 

birlikte her gözün Allah’ı idrak edemeyeceği şeklinde Beyzâvî’nin öne çıkardığı görüşü ele 

alan Karamânî, ayette nefyin imtinaı gerektirdiğini belirmekle birlikte ayette umûmu’s-selb 

değil selbi umum olduğunu belirtir. Karamânî’ye göre bu ayet, Mü’minûn suresi 101. ayetle 

وِر  َواَل يَتََساءلُوَن  يَْوَمئِذ   أَنَساَب بَْينَُهمْ  فاََل فَِإذَا نُِفَخ فِي الصُّ  Saffât 27, 50.  ََوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعض  يَتََساءلُون ayetleri 

                                                 
116 Nesâî, Ebû Abdirrahmân Muhammed b. Şuayb, es-Sünenü’l-kübrâ, tah. Abdülğaffâr Süleyman  el-Bendârî, 

Seyyid Kesrevî Hasen, Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, Beyrut 1991, Kitâbu’n-Nuʿût 47. 

117 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 5a. 

118 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 5b. 

119 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 339 

120 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 246 

121 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 6b. 

122 Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf,  II, 54. 

123 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 509-510. 
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arasındaki ilişki gibi anlaşılmalıdır. Birinci ayette elli bin yıllık süreyi kapsayan kıyametin tüm 

zamanlarında konuşulamayacağı belirtilirken, ikinci ayette bu zamanların bir bölümünde 

konuşmalarına izin verileceği belirtilmektedir. Bu anlamda ayetler arasında çelişki 

bulunmamaktadır ve rüyet de böyle anlaşılmalıdır.124 

Karamânî aynı konuda Zemahşerî özelinde ise, Araf suresi 143. ayette rüyetin göz ile 

olan idrak olduğunu belirttikten sonra رب أرنى أنظر إليك ifadesinin rüyete delil olduğuna değinir. 

Beyzâvî’nin “Enbiyanın imkânsızı istemesi caiz değildir. Hususen Allah hakkında cehaletini 

gerektiren durumda…” şeklindeki yorumuna yer verir. Allah’ın لن أريك ya da لن تنظر إلي değil de 

 şeklinde cevap vermesinin sebebinin rüyetin caiz olduğunu belirtmek için olduğunu لن ترانى

ifade eder.125 Ardından Hz. Musa tarafından yapılan rüyet talebinin Allah’ın görülmesinin 

cevazı değil de, Hz. Musa’nın cahil ve sapkın olarak isimlendirdiği bu kimseleri azarlamak ve 

kendisinin onların yaptıklarından uzak olduğunu ve ağızlarını kapamak için olduğunu, 

dolayısıyla ayette rüyetin inkâr edildiğini ve kavmin hatası için uyarıldığı için bu ifadenin 

kullanıldığını ve Hz. Musa’nın bu talebin imkânsızlığını bizzat Allah’tan duymalarını istediğini 

belirten Zemahşerî’yi126 eleştirir ve ayette rüyetin inkârı kastedilmesi durumunda Hz. Musa’nın 

Araf suresi 138. ayette olduğu gibi kavmini cahiller olarak nitelemesi, şüphelerini açık etmesi 

ve 142. ayette kardeşi Hz. Harun’a dediği gibi   ََوالَ تَتهبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدين  tarzında hitap etmesinin 

gerektiğini belirtir. Zemahşerî’nin لن ترانى ifadesinde rüyetin imkânsız olduğunu ifade etmek 

için لن edatının kullanıldığı şeklindeki yorumunu127 ise daha büyük bir hata olarak ifade eden 

Karamânî, ayette olumsuz anlamdaki bu fiilin Allah’ın görülmeyeceği anlamında ne Hz. Musa 

ne de bir başkası için tebid ifade etmek için kullanılmadığını, belirtir. Ardından, Zemahşerî’nin, 

“Rüyetin organla olması sebebiyle bir cihette gerçekleşeceği, cisim ve araz olmayan Allah için 

ise bunun muhal olduğu” şeklindeki yorumunu da kibir ve rüyetin hakikatini bilmemek olarak 

niteler. Ayrıca Karamânî’ye göre gözün hâlihazırdaki görme kuvvetine binaen bu yorumun 

doğru olduğu varsayılsa bile, Allah’ın, gözde kendisini görecek gücü yaratmasının caiz 

olduğunu belirterek, isim belirtmeden Zemahşerî’nin, mezhebin tevhit esasına göre yapmış 

olduğu yorumunu eleştirir.128  

                                                 
124 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 145a.  

125 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 570. 

126 Zemahşerî, el-Keşşâf,  II, 153. 

127 Zemahşerî, el-Keşşâf,  II,154. 

128 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 199b. 
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4. Karamânî, Zemahşerî’nin Enam suresi 39. ayette  من يشأ هللا يضلله ومن يشأ يجعله على صراط

 ayetteki “Allah’ın saptırmasının kişiyi yalnız bırakması ve hidayet lütfunda مستقيم

bulunmaması” şeklindeki görüşüne kaşılık129 Beyzâvî’nin Allah’ın, dalaletini istediği kişiyi 

dalalete, hidayetini istediği kişiyi de hidayete doğru yola ulaştırmak suretiyle hidayete 

ulaştırması yönüyle Mutezile’nin hidayet dalalet anlayışına karşı açık bir delil bulunduğu 

şeklindeki130 görüşünü naklettikten sonra Sülemî’den “Allah’ın şerrini murat ettiği kişiyi tercihi 

sebebiyle kötü ameliyle baş başa bıraktığı ve iyiliğini murat ettiği kişiyi de doğru yola 

ulaştıracağı, kulun tam değil, cüzi iradeye sahip olduğu” şeklindeki yorumu nakletmesi131 

Karamânî’nin, Zemahşerî’nin yorumuna katılmayıp Beyzâvî’nin görüşünü desteklediğini 

göstermektedir. 

5. Karamânî, Enam suresi  ُ  ayette zikredilen, “Allah’ın .111 َما َكانُواْ ِليُْؤِمنُواْ إِاله أَن يََشاء َّللاه

dilemesinden, ikrâh ve zorunlu kılma” arzusunun murat edildiği şeklindeki Zemahşerî’nin 

yorumuna132  karşılık Beyzâvî’nin ayetteki istisnanın iki türlü anlaşılabileceğini, birincisinde 

genel durumdan istisna (istisna-i muttasıl) yapıldığı için mananın “Allah’ın dilemesi durumu 

hariç, onlar iman etmezler.” anlamında olduğunu, ikinci durumda ise, istisnanın munfasıl olup 

mananın “Fakat Allah’ın iradesi onların iman etmelerini gerekli kılmaktadır.” şeklinde olduğu, 

bu ikinci görüşün ise Mutezile’ye karşı açık bir delil olduğu şeklindeki görüşünü nakleder. 

Ardından Beyzâvî’nin 112. ayetteki   ِا َشيَاِطيَن اإِلنِس َواْلِجنه  ifadesi hakkındaki َوَكذَِلَك َجَعْلنَا ِلُكلهِ نِبِيه  َعُدوًّ

“Kâfirlerin peygamberlere olan düşmanlığı Allah’ın fiili ve yaratmasıdır.” şeklindeki 

görüşüne133 yer vermesi134 üstü kapalı biçimde Mutezile’nin adalet prensibine bir eleştiridir. 

Karamânî, 113. ayetteki  َِوِلتَْصغَى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الهِذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرة ifadesi ise hakkında Beyzâvî’nin, 

“Lam harfi cerinin  mahzûf bir فعلنا fiiline müteallık olarak sebep manasında olduğu, 

Mutezile’nin ise, görüşlerini ispat sadedinde bu harfi akıbet manasında kabul etmek zorunda 

                                                 
129 Zemahşerî, el-Keşşâf,  II, 22. 

130 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 488-489. 

131 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 124a. 

132 Zemahşerî, el-Keşşâf,  II, 8. 

133 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 512. 

134 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 147b-148a. 
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kaldıkları şeklindeki görüşünü135 nakletmesi136 de Karamânî’nin, Mutezile’nin adalet anlayışı 

çerçevesinde yaptıkları bu yorumu üstü kapalı biçimde eleştirdiğini göstermektedir. 

 

 

4.2.2.2. Dilbilimsel Yorumuna İlişkin Eleştirisi 

Karamânî, Beyzavî’nin Mâide suresi َقاَل َيا َوْيَلتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهـذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي

 ifadesi hakkında Zemahşerî’nin istifhamın cevabı olarak فَأَُواِريَ  ayette .31 فَأَْصبََح ِمَن النهاِدِمينَ 

belirtiği ihtimalin137 yanlış olduğu ve bu durumda mananın “Eğer aciz olsaydım üzerini 

örterdim…” olması gerektiği şeklindeki değerlendirmeyi138 naklettikten sonra doğru olanın bu 

ifadenin  َأَُكون’ye atfen mansup olduğunu belirtir ki, anlamsal olarak da Karamânî, birincinin 

ikinciye sebep olamayacağını yani, aczin setre sebep olamayacağını, nahivde yerleşik bir kural 

olarak bu gibi durumlarda şartın takdir edilmesi gerektiğini belirterek,139 Beyzâvî’nin 

değerlendirmesi üzerinden Zemahşerî’nin bu yorumunu üstü örtük biçimde eleştirir. 

Sonuç 

Manisa İl Halk Kütüphanesi Manisa Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 422 

numaralı arşivdeki kayda istinaden Cemâleddin Aksarâyî’ye ait olduğu düşüncesiyle çalışmaya 

başladığımız haşiyenin Zemahşerî’nin el-Keşşâf tefsirine değil, Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl 

adlı tefsirine yazılmış üzerine bir haşiye olduğu ve de müellifinin, Cemâleddin Aksarâyî’nin 

soyundan olan ve Halvetiyye tarikatının önde gelen isimlerinden  Cemâleddîn İshâk el-

Karamânî (ö. 933/1527) olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Eser çoğunlukla rivayet tefsiri 

yöntemine göre kaleme alınmıştır. Bu yönüyle zengin bir içeriğe sahip olan eser Osmanlı 

dönemi tefsir ilminin özelliklerine ışık tutması yönüyle sahip olduğu önemin yanı sıra birçok 

araştırmaya konu olabilecek değerli bilgiler içermektedir. Haşiyede yer yer Karamânî’nin de 

yorumlarına rastlanmaktadır. Eserde Karamânî’nin yanlış bulduğu görüşleri eleştirdiği de 

görülmektedir. Yer yer başka düşünceleri eleştirse de Karamânî haşiyede eleştirilerini Mutezile 

ve bu mezhebin müntesibi Zemahşerî üzerine yoğunlaştırmıştır. Karamânî, eleştirilerini bazen 

açıktan yaparken, bazen de Beyzâvî’nin eleştirileri üzerinden dolaylı bir yorum tekniği 

                                                 
135 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 513. 

136 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 148a. 

137 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 626. 

138 Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, I, 433. 

139 Karamânî, Hâşiye ale’l-envâri’t-Tenzîl, 72b. 
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geliştirmektedir. Karamânî’nin Mutezile’ye yönelttiği eleştirilerin çoğunluğunun mezhebin 

adalet prensibine yönelik olduğu da görülmektedir. Tam nüshada haşiyedeki bu yoğunluğun 

mezhebin diğer esaslarına yönelik daha fazla eleştiri içermiş olabileceği de muhtemeldir. 

Zemahşerî’ye yönelttiği eleştirilerin, başta müfessirin Mutezile’nin beş esasına muvafık yaptığı 

yorumlar başta olmak üzere dilbilimsel, kıraat ve fıkıh alanına dair olmak üzere dört kategoride 

incelenmesi mümkündür. Karamânî, yaptığı bu eleştirilerin birçoğunda da haklı görünmektedir.  
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CEMÂL-İ HALVETÎ EL-AKSARAYÎ’DE ABDESTİN TASAVVUFÎ YORUMU 

Mehterhan FURKANİ1 

 

Özet: Abdest, İslam dini açısından bir takım ibadetler için zorunlu, diğer hallerde de 

tavsiye edilen bir ibadet türüdür. Hz. Peygamber’den görüldüğü şekliyle yapılan ve hatta 

önemine binaen Maide 6. ayetle de tescillenen abdest, fıkıh kitaplarında detaylıca 

incelenmektedir. Abdest konusu, Müslümanların hayatındaki faaliyetleri normatif bir üslupla 

düzenleyen fıkıh ilminin yanı sıra, tasavvuf erbabı âlimler tarafından da ele alınarak 

yorumlanmaktadır. Haliyle fakihler meselenin zahiri fıkhını ortaya koyarken, buna mukabil 

tasavvuf ehli de abdestin bâtıni fıkhına yönelmektedir. Bu sebeple mutasavvıflar abdestin 

sadece zahiri bir temizlik değil, aynı zamanda ruhî bir temizliği de beraberinde getirdiğinden 

hareketle meselenin zahirinden çok batınına yönelik çalışmalar kaleme almışlardır. Bu amaca 

yönelik olarak telif edilmiş eserlerden biri Cemâl-i Halvetî el-Aksarayî’ye (ö.899/1494) ait 

Esrâru’l-vudû’ başlıklı risaledir. Tebliğimizde kaynaklarda genellikle fıkhî bir mesele olarak 

işlenen abdestin, bâtıni fıkhına dair yorumunun Cemâl-i Halvetî tarafından nasıl yapıldığını 

tespit etmeye çalışarak bir takım değerlendirmelere yer vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Cemal-ı Halveti el-Aksarayî, abdest, abdestin tasavvufî yorumu 

Sufistic Comment of Jamal-ı Halwatî al-Aksarayî About the Ablution 

Abstract: In terms of Islam ablution (wudu) is mandatory for some of the worship and 

recommended in some other cases. Ablution, which is performed as seen from Prophet. It 

registered in the 6th verse of Maidah. Therefore, based on its importance the ablution is analyzed 

in detail in the Islamic Jurisprudence (fiqh) textbooks. The issue of ablution besides the Islamic 

Jurisprudence which organizes daily activities of Muslims normatively, is also studied and 

interpreted by Sufi scholars. Naturally, Sufis tend to the internal meanings of ablution while the 

Islamic Jurisprudence scholars tend to its apparent meaning. Therefore, Sufis have written 

about the internal meanings of ablution rather than its apparent. Because according to Sufis, 

ablution is not only an apparent cleaning, but it is also spiritual cleaning. One of the work which 

written for this purpose is Jamal-ı Halvetî al-Aksarayî’s work titled as Esrâru’l-Wodoo (the 

secrets of ablution). In this paper we will try to determine and analyze the interpretation of 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi İslami İlimler akültesi, mehterhan_4@windowslive.com 
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Jamal-ı Halwatî about the internal secrets of ablution which is usually studied as a 

jurisprudential issue in the sources. 

Keywords: Jamal al-Halwatî al-Aksarayî, ablution, ablution’s sufistic interpretation. 

GİRİŞ 

Namaz başta olmak üzere bazı ibadetlerin anahtarı2 ve geçerlilik şartı sayılmış,3 diğer 

bazı ibadetler için de tavsiye edilmiş olan zahiri yani bilinen abdest, fıkıh kitaplarının temizlik 

bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Yine abdestte bazı uzuvların yıkanması farz iken 

diğer bazıları sünnet veya müstehap sayılmıştır. Namazda abdestin farz olması ve abdestte 

yıkanması farz olan uzuvlar Maide Suresi’nin 6. ayetinde açıklanmıştır. Söz konusu ayetin 

abdest ile ilgili kısmının meali şöyledir: 

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar 

ellerinizi yıkayınız, başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın.”4 

Abdest her ne kadar zahiri bir temizlik gibi görünse de, abdesti bozan sebepler ve 

abdestte yıkanması gereken uzuvlara baktığımız zaman akıl ile açıklanması mümkün (kiyasî) 

olmayıp tamamen taabbudî ve sembolik bir eylem ve ibadet olduğunu görüyoruz. 

Bunun yanı sıra abdestin faziletleri ve günahları temizleyici bir eylem olduğu ile ilgili 

de birçok hadis mevcuttur. Hz. Peygamber bir hadisinde abdestin kıyamet günü ümmetinin bir 

alameti olduğunu ifade etmiş ki meali şöyledir:  

"Benim ümmetim kıyamet gününde bedenlerindeki abdest alma izlerinden dolayı yüzleri 

nurlular, elleri, ayakları sekililer diye çağırılacaklardır".5 

Diğer bir hadiste ise genel olarak temizliğin önemine değinerek, “Temizlik îmanın 

yarısıdır.”6 buyurmaktadır.  

                                                 
2 İbn Mace, “Taharet”, 3; Ebû Davud, “Taharet”, 30; Tirmizî, “Taharet”, 3. 

3 Buharî, “Vudû”, 2; Müslim, “Vudû”, 1, 2; İbn Mace, “Taharet”, 2; Ebû Davud, “Taharet”, 30; Tirmizî, “Taharet”, 

1. 

4 Maide: 5/6. 

5 Buharî, “Vudû”, 3. 

6 Müslim, “Taharet”, 1; Dârimî, “Taharet”,  2; İbn Mace, “Taharet”, 5. 
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Hatta Hz. Peygamber sürekli abdestli olmayı Müslümanın özelliğinden saymıştır.7 

Abdestin günahlardan temizleyici bir eylem olması ile ilgili birçok hadis mevcuttur. 

Onların bazıları şöyledir: 

“Abdest alarak mazmaza ve istinşak eden kimsenin ağzından ve burnundan (bu iki 

organla işlediği) hataları çıkıp gider. Yüzünü yıkadığı zaman da onun yüzünden, hatta iki göz 

kapak kenarlarının altından hataları çıkar. Ellerini (ve kollarını) yıkadığı vakit (elleriyle 

işlediği) hataları ellerinden çıkar. Başını mesh ettiği zaman (başı ile işlediği) hataları 

başından, hatta kulaklarından çıkar, gider. Ayaklarını yıkadığı zaman (ayakları ile işlediği) 

hataları ayaklarından hatta ayak tırnaklarının altından çıkar. Onun kıldığı namaz ve mescide 

kadar yürümesi de nafile (fazla) olur.”8  

“Şüphesiz kul abdest aldığında ellerini yıkadığı zaman hataları ellerinden düşüp gider. 

Yüzünü yıkayınca da yüzünden hataları düşüp gider. (Yüzünden) sonra kollarını yıkadığı ve 

başını mesh ettiği vakit kollarından ve başından hataları düşüp gider. Ayaklarını yıkayınca 

ayaklarından hataları düşüp gider.”9 

“Kim benim bu abdestim gibi abdest alırsa geçmiş günahı örtülür. Kıldığı namazla 

mescide kadar yürümesi de (kendisine) nafile (ibâdet) olur.”10 

“Her kim abdest alır da onu tertemiz yaparsa; vücudundan günahları çıkar. Hatta 

tırnaklarının altından bile.”11  

“Müslim yahut mü'min bir kul abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleri ile baktığı her 

günah suyla yahut suyun son damlası ile yüzünden çıkar. Ellerini yıkadığı vakit ellerinin tuttuğu 

her günah su ile yahut suyun son damlası ile beraber ellerinden çıkar; ayaklarını yıkadığı vakit 

ayaklarının yürüyerek işlediği her günah su ile yahut suyun son damlasıyla birlikte çıkar. 

Nihayet o kul günahlardan temiz pâk olup çıkar.”12 

                                                 
7 İbn Mace, “Taharet”, 4. 

8 İbn Mace, “Taharet”, 6. 

9 İbn Mace, “Taharet”, 6. 

10 Müslim, Taharet, 8;  İbn Mace, “Taharet”, 6. 

11 Müslim, “Taharet”, 33. 

12 Müslim, Taharet, 32; Tirmizî, “Taharet”, 2. 
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"Kim abdestli olduğu halde tekrar abdest alırsa, Allah o kimseye on iyilik sevabı 

yazar."13 

“Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdu lillah" mizanı doldurur. "La İlahe illallahu 

ve'llahu Ekber" göklerle yerin arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka ayırt edici delildir, 

abdest ışıktır, Kur'an ise lehine veya aleyhine delildir…”14 

 İbn Ömer’ın rivayetine göre Resulullah (a.s) (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak)  

abdest aldı ve: 

“Bu, o kimsenin abdestidir ki Allah hiç bir namazını bunsuz kabul etmez.” buyurdu. 

Sonra (abdest uzuvlarım) ikişer defa (yıkamak suretiyle), abdest aldı ve : 

“Bu, değerli ve kıymetli abdesttir.” buyurdu ve (mübarek uzuvlarını) üçer defa da 

(yıkayarak)  abdest aldı ve: 

“Bu, abdestin en mükemmel olanıdır. Ve bu  (şekil), benim ve Halilullah İbrahim'in 

abdestidir. Kim böyle abdest alıp tamamladıktan sonra: 

— “Ben, Allah'tan başka tapınmaya lâyık ilâh olmadığına, Mu-hammed'in Allah'ın kulu 

ve Resulü olduğuna şehâdet ederim,” derse o kimse için Cennetin sekiz kapısı (beraber) açılır. 

Onlardan dilediğinden girer”. buyurdu. 
Ubeyy bin Kâ'b'den (r.a.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: 

Resûlullah  (a.s.), su istedi ve  (abdest uzuvlarını) birer defa (yıkayarak) abdest aldı. 

Sonra buyurdu ki: 

“Bu, abdest görevidir.” veyahut şöyle buyurdu: “Bu, kişinin öyle abdestidir ki, onu 

almazsa Allah, hiç bir namazını kabul etmez.” 

Bundan sonra O, (uzuvlarını) ikişer defa (yıkamakla) abdest aldı ve bundan sonra şöyle 

buyurdu. 

“Bu, kişinin öyle bir abdestidir ki, onu aldığı zaman Allah ona sevaptan iki pay verir.” 

Daha sonra O, üçer defa (yıkamak suretiyle) abdest aldı. Sonra buyurdu ki:  “Bu, benim 

ve benden önceki Resullerin abdestidir.”15 

 

Görüldüğü üzere abdestin bazı ibadetlerin geçerlilik şartı, anahtarı olmasının yanında 

tek başına da sevap kaynağı, günahları örtme sebebi, aydınlık hatta abdest üzerine abdest 

almanın sevap kazandıran bir eylem olduğu farklı hadislerde ifade edilmiştir. Bunlara 

dayanarak bazı âlimler, taabbudî olup akılla açıklanamayan abdestteki temizliğin hikmet ve 

sırrını açılarken bunun aslında manevî temizlik için bir hatırlatma olduğunu söylemişlerdir.16 

  Bunlardan biri olan Cemal el-Halveti (ö. 1494) de Esraru’l-vudû adlı eserinde 

abdestin; biri bedeni, diğeri ruhî olmak üzere iki çeşit olduğunu belirtmektedir. Bedeni abdestin 

                                                 
13 Ebû Davud, “Taharet”, 31. 

14 Dârimî, “Taharet”,  2. 

15 İbn Mace, “Taharet”, 47. 

16 İzz el-Hanefî, İzzeddin Mehmet b. Mehmet el-Amasî, ed-Dürerü’l-mensure, Konya Bölge Yazma Eserler 

Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu, nr: 19672. vr. 1a. 
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herkes tarafından bilinen, fıkıh kitaplarında açıklandığı üzere belli uzuvların yıkanmasından 

ibaret olduğunu, ruhî abdestin ise kişinin Allah’ın gayrından inkıta’dan ibaret olduğunu, bunun 

da çok zor bir iş olup nefsin arzuları peşinde gidenlerin yapamayacakları; ancak Allah’ın 

gayrından umudunu kesip nefsini kâmil, ârif ve Rabbanî bir şeyhe teslim eden kimselerin elde 

edebileceklerini iddia etmektedir. Cemal-i Halvetî namazı da sûrî (şekle dayanan) ve hakiki 

(salikin Allah’a ulaşması) olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ona göre sûrî namazın geçerliliği için 

zahiri temizliğin gerekliliği gibi salikin Allah’a ulaşmasından ibaret olan hakiki namazın 

geçerliliği için de manevî temizliğin yapılması zaruridir. Cemal-ı Halvetî önce abdest ile ilgili 

ayette zikri geçen uzuvların dört manevi karşılığını daha sonra da temizlik konusu olan yedi 

zahirin yedi bâtıni karşılığını açıklayarak zahiri temizliklerin her birinin aslında bir bâtıni 

temizliğe işaret olduğunu söylemektedir. 

 

A. CEMAL-İ HALVETÎ’NİN HAYATI 

 

Adı Muhammed, babasının adı Hamiduddin, lakabı Çelebî, mahlası da Cemal Halvetî, 

nisbesi Aksarayî olup Çelebî Halife ile şöhret bulmuştur. Bazı kaynaklarda ismi İsmail 

babasının ismi ise Abdullah şeklinde kayıt edilmiştir.17 Doğum tarihi bilinmemekte olup doğum 

yeri hakkında ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Bazı tarihçiler onun Amasya’da doğduğunu 

öne sürerken tarihçilerin çoğu ise Aksaray’da doğduğunu söylemişlerdir. Cemalettin 

Aksarayî’nin neslinden gelen Cemal-i Halvetî, Osmanlı döneminde yetişmiş mutasavvıf, 

müfessir, fakih ve şair bir zat olup Halvetiyye tarikatının dört kolundan biri olan Cemâliyye 

tarikatının kurucusudur. Bir dönem ilim ile meşgul olduktan sonra tasavvufa ilgi duymuştur. 

Bunun için birkaç tasavvuf şeyhlerine gidip bir süre onların yanında kalmış sonunda II. Beyazıt 

tarafından yapılan davet üzere İstanbul’a gitmiştir. 899/1494 yılında yayılan bir veba 

hastalığının ortadan kalkması için II. Beyazıt onu dua etmesi amacıyla hacca göndermiş; 

giderken de yolda vefat etmiştir.18 

                                                 
17 Bağdadî, İsmail Paşa, İsmail b. Muhammed b. Emîn b. Mîr Selîm (ö. 1920), Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn 

ve âsârü’l-musannifîn, I-II, Darü’l-ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut ts., I, 217; Kehhâle, Ömer Rıza (ö. 1408/1987), 

Mu’cemu’l-müellifîn, Mektebetu’l-Musenna, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, ts,  II, 278; Ziriklî, Hayrettin 

b. Mahmud b. Muhammed (ö. 1396/1976), el-A’lâm, 15. bs. I-VIII, Dâru’l-ilm li’l-melâîn, byy. 2002, I, 318. 

18 Bkz. Bağdadî, İsmail Paşa, İsmail b. Muhammed b. Emîn b. Mîr Selîm (ö. 1920), Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-

müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, I-II, Darü’l-ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut ts., I, 217; Bursalı Mehmet Tahir, 

Osmanlı Müellifleri, Matbaa-ı Âmme, İstanbul 1333/1915, I, 51-52; Taşköprizâde, Ahmed b. Mustafa b. Halil 

(ö. 968/1560), eş-Şekâiku’n-Nu’maniyye fî ulmâı Devleti’l-Osmaniyye, Dâru’l-kitabı’l-Arabî, Beyrut ts., s. 162-
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B. ESERLERİ 

Osmanlı döneminde en çok eser yazan sufilerden biri olan Cemal-i Halvetî’nin19 farklı 

alanlarda yazdığı birçok eser mevcuttur. Bunların bazıları şunlardır: 

Esrâru’l-vudû, Eyyühe’l-ihvan, Tefsir-u ayeti’l-kursî, Tefsir-u Sureti’l-Fatiha,  Tefsir-u 

Sureti’d-Duhâ ilâ Ahiri’l-Kur’an, Cami’u’l-esrârı ve’l-garâib, Cengnâme, Cevahiru’l-kulûb, 

Risâletü’l-etvâr, Risâleh Teşrîhîyyeh, er-Risâletü’t-fakriyye, er-Risâletü’l-Kevseriyye, 

Zübdetü’l-Esrâr Şerh-u kelimât-ı Hayderi’l-Kerrar, Şerhu’l-erbaîn fi’l-hadis, Şerh-u Erbaîn 

el-Kudsiyye, Şerh-u kelimat-ı Sıddîk’l-Ekber, Risâle fî beyani’l-velâye, Şerh-i Sad Kelime-i 

Sıddîk-ı Ekber, Şerhu’l-beyteyn; er-Rabbu hakkun ve’l-abdu hakkun…, Risale fî ismeyni’l-

a’zemeyn: Allah ve er-Rahman,20er-Risaletü’l-Halvetiye.21 

Bunlar dışında da birçok eseri mevcuttur. Eserlerin toplam sayısı yaklaşık 20 olup 

yazma halindedir.22 Biz burada sadece konumuzla ilgili olan Esraru’l-vudû adlı eseri hakkında 

kısa bir bilgi vermekle yetineceğiz. 

Esrâru’l-vudû adlı eserin kayıtlı olduğu yerler 

Cemal-i Halvetî tarafından ele alınan bu eserin aşağıdaki nüshalarını tespit edebildik: 

                                                 
164; Ziriklî, Hayrettin b. Mahmud b. Muhammed (ö. 1396/1976), el-A’lâm, 15. bs. I-VIII, Dâru’l-ilm li’l-melâîn, 

byy. 2002, I, 318; Tayşi, Mehmet Serhan, “Cemal-i Halvetî”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 302-303; Çakmak, 

Muharrem, Anadolu’da Halvetîlik (Cemâl-i Halvetî ve Cemâliyye), Mengüceli Yayınları 2015, ss., 27-98; 

Çakmak, Muharrem, “Türk Mutasavvıf Şairi Aksaraylı Cemal Halvetî”, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 7 Sayı: 16 

2003, s. 181-196; Evliyalar Ansiklopesisi, İhlas Gazetecilik Yayınları, İstanbul 1992, IV, 369-374; Kâtip Çelebî, 

Mustafa b. Abdillah (ö. 1067/1657), Süllemü’l-vusûl ilâ tabakâti’l-fuhûl, (thk. M. Abdulkadir el-Arnavut) I-VI, 

Münezzemetü’l-mü’temeri’l-İslamî, merkezü’l-ebhâs li’t-târih ve’l-fünûn ve’s-sakafet’il-İslamiyye, İstanbul 

2010, III, 299. 

19 Tayşi, Mehmet Serhan, “Cemal-i Halvetî”, DİA, İstanbul 1993, VIII, 302. 

20 Kâtip Çelebî, Mustafa b. Abdillah (ö. 1067/1657), Keşfü’z-zunûn an esami’l-kütüb ve’l-fünûn, Mektebetü’l-

müsennâ, Bağdat 1941, I, 216; Bağdadî, İsmail Paşa, İsmail b. Muhammed b. Emîn (ö. 1920), Hediyyetü’l-ârifîn 

esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, I-II, Darü’l-ihyai’t-türasi’l-Arabî, Beyrut ts., I, 217; Bursalı Mehmet 

Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, 51-52; Ziriklî, el-A’lâm, I, 318; Kehhâle, Ömer Rıza (ö. 1408/1987), Mu’cemu’l-

müellifîn, Mektebetu’l-Musenna, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut, ts,  II, 278; Evliyalar Ansiklopesisi, İhlas 

Gazetecilik Yayınları, İstanbul 1992, IV, 374. 
21 Manisa İl Halk Kütüphanesi, Nr. 2964/18. 

22 Eserlerinin kayıt bilgileri için bk. Tayşi, “Cemal-i Halvetî”, DİA, VIII, 302-303. Eserleri hakkında detaylı bilgi 

için bk: Çakmak, Muharrem, Anadolu’da Halvetîlik, ss. 103-157. 
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1. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Esad Efendi koleksiyonunda 

3700 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüsha: Müstensihi bilinmemekte olup istinsah tarihi ise 

1122/1710 olarak belirtilmiştir. Bu nüsha 25-35 aralığında yer almaktadır. Her varakta 15 satır 

bulunmaktadır. 

2. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Esad Efendi koleksiyonunda 

1683 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüsha: Müstensihi ve istinsah tarihi belirtilmemiştir. Bu 

nüsha 73-80 aralığında yer almaktadır. Her varakta 21 satır bulunmaktadır. 

3. İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Lala İsmail koleksiyonunda 

686 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüsha: Müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Bu 

nüsha 172b-177b aralığında yer almaktadır.  

4. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde, Beyazıt koleksiyonunda 5999/11 arşiv numarasıyla 

kayıtlı olan nüsha: Müstensihi ve istinsah tarihi bilinmemektedir. Bu nüsha 21b-26b aralığında 

yer almaktadır.  

5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe Yazmaları 

Koleksiyonunda 1740 arşiv numara ile kayıtlı Tercüme-i Esrari’l-vudû. Esraru’l-vudû 

Emirzâde ile bilinen Veliyyuddin Maraşlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Nesih yazısıyla 

yazılmış olan bu eser 6 varaktan, her varağı da 23 satırdan oluşmaktadır. İstinsah tarihi de 

1265/1849 olarak belirtilmiştir. 

Bunlar dışında da bazı eserler yanlışlıkla Esraru’l-vudû adıyla kayıt altına alınmış veya 

başka müellife ait farklı bir eser isim benzerliğinden müellife nispet edilmiştir. Bunlardan biri 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde 3012/01 arşiv numarasıyla kayıtlı 1b-2a olmak üzere iki 

sayfalık bir yazı vardır. Bu yazı Halvetî’nin Esrarul’l-vudû adlı eseri olarak kayıt edilmiş; ancak 

bunun söz konusu eserle hiçbir alakası yoktur. Eserin başında   هذه رسالة اَلسرار الوضوء حضرت

بان افندیشيخ شع  şeklinde yazı mevcuttur. 

Diğer biri de Ankara Milli Kütüphanesi, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

koleksiyonunda 2745/9 arşiv numarasıyla Risale fî esrari’l-vudû şeklinde kayıtlıdır. Ancak söz 

konusu eserin başında adının “Risale fî ulûm’il-hakâik ve hükmi’d-dekâik” olduğu açıkça 

yazılmıştır.  

Eser Arapça olup temel konusu aşağıda özetle anlatılacağı üzere abdestin tasavvufî 

yorumunu içermektedir. Bunun yanında bir insanın şeyhine biat etme metodunu, yapacağı 

evradlar ve onların sayılarındaki sırlarının açıklanmasına da söz konusu kitapta yer verilmiştir. 
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C. ABDEST HAKKINDA YAPTIĞI TASAVVUFÎ YORUMU 

Cemal-i Halvetî Esraru’l-vudû adlı eserinin başında şöyle demektedir: 

“Bil ki Allah’ın: “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meşhedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar 

yıkayın…” (mealindeki) buyruğunda büyük bir sır vardır, o da şudur ki ayette yıkanması ve 

mesh edilmesi emir olunan dört organ, insanın Allah ile hakiki bir münacat etmeyi hak etmesi 

için dört çeşit nefsin, kudsî su ile nefsî kirlerden yıkanmasına işaret etmektedir. Nitekim Hz. 

Peygamber “Namaz kılan kişi Rabb’iyle münacat eder” diye buyurmaktadır”  

Halvetî şöyle demektedir: “Allah zahirin nuru ile batınına ulaşsınlar diye kullarına farz 

ibadetleri emretmiştir. Böyle bir sonuç vermeyen ibadetin ise herhangi bir faydası yoktur. 

Dolayısıyla söz konusu ibadet sahibi Allah’ın emanetine ihanet ettiği için azaba müstahak 

olacaktır.”23 

Ona göre yüz ile nefs-i emmâreye, el ile nefs-i levvâmeye, baş ile nefs-i mülhimeye ve 

ayaklar ile nefs-i mutmainneye işaret edilmiştir. 

1. Zahirî ve bâtınî temizlik arasındaki münasebet. 

Cemal-i Halvetî mezkûr dört uzvun zahiri temizliği ile bunlarla işaret edilen bâtınî 

temizlik arasında ilişki kurmaya çalışmıştır. Biz burada kurduğu ilişkileri tek tek ele alarak 

özetle aktaracağız. 

a. Yüz ile nefs-i emmâre arasındaki münasebet: 

Nefs-i emmâre kötü ahlakın mahallidir. Nefs-i emmâre tevhit ateşiyle kötü ahlaktan 

arındığında onda güzel ahlak görünür hale gelir.  

Aynı şekilde yüz, beş duyu organların bazıları gibi kötü etkenlerin mahallidir. İnsanın 

batını tezkiye ile değişince bu duyular da değişip yaratılış amacına uygun hale dönüşür. 

b. El ile nefs-i levvâme arasındaki münasebet: 

El insanın kullandığı bir araçtır. Aynı şekilde kalp ehlinin nefsi olan nefs-i levvâme de 

zulmanî ve nurânî âlemdeki tasarrufu açısından el gibidir. Nitekim nefs-i levvâme sahibinden 

bazen iyi bazen de kötü amel sadır olabilmektedir. Bundan da nefs-i levvâmeye varid olan şeyin 

                                                 
23 Cemal-i Halvetî, Muhammed b. Mahmut el-Aksarayî, Esrâru’l-vudû, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 

koleksiyonu, nr: 3700. vr. 2a-2b. 
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bazen Rahman’dan bazen de Şeytan’dan olduğu anlaşılmaktadır. Zira nefs-i levvâme iki 

yönlüdür. Biri gücünü şeytanın nurundan alırken diğeri gücünü Allah’ın nurundan almaktadır. 

c. Baş ile nefs-i mülhime arasındaki münasebet: 

Nasıl ki baş insanın var olması, konuşması vs. için bir sebep ise nefs-i mülhime de 

Rabbanî ilhamın kendisine ulaşmasından dolayı ruhanî varlığın sebebidir.  

Başka bir ihtimalle bunlar arasındaki münasebet şöyledir:  

Nasıl ki baş insanın idrak sebebi olan beyinin mahalli ise nefs-i mülhime de salikin Hak 

Teâla’yı müşahede etme sebebi olan Rabbanî sırrın mahallidir. 

d. Ayaklar ile nefs-i mutmainne arasındaki münasebet: 

Ayaklar bir yerden başka bir yere intikal için birer sebep (araç) tir. Nefs-i mutmainne 

de salikin âlem-i ceberuttan âlem-i lâhûte intikali için bir sebep (araç) tir. Nitekim Allah nefs-i 

mutmainneye “geri dön” şeklinde hitapta bulunmuştur. 

2. Dört batınî uzvun yıkanma şekilleri 

a. Nefs-i emmârenin yıkanması talep, şevk ve riyazet suyu ile olur. 

b. Nefs-i levvâmenin yıkanması Allah mehabbeti ve riyazet suyu ile olur. 

c. Nefs-i mühimenin yıkanması aşk ve riyazet suyu ile olur. 

d. Nefs-i mutmainnenin yıkanması Hak cezbesi suyu ile olur. 

Her müminin Allah ile münacat etmeye layık olabilmesi için mücahide ve riyazet 

vasıtasıyla Allah’ın “ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصالة فاغسلوا وجوهکم .اآلیه” ve habibinin “ ظافة من الن

 .suyu ile yıkaması gerekir ”تخلقوا باخالق هللا“ buyruğu mucibince dört çeşit mezkûr nefsini ”اَلیمان

Cemal-i Halvetî,  تعاَلالصالة معراج المؤمن، الصالة صلة با هلل  “Namaz mü’minin miracıdır…”ve 

“namaz Allah il kul arasındaki ilişkidir.” şeklindeki rivayetlere dayanarak namazın aslında 

Allah’a ulaşmanın yolu olduğunu söylemektedir.24  

3. Abdeste konu olan yedi zahirî temizliğin yedi manevî karşılığı 

Yine ona göre abdeste konu olan, necasetten taharet, mesh edilmesi gereken baş, 

yıkanması gereken ağız, burun, yüz, el ve ayaklardan oluşan yedi zahirî uzvun, manevî (bâtıni) 

yedi karşılığı bulunmaktadır. Zahirî namaz için bu yedi zahirî temizliğin yapılması gerektiği 

gibi manevî namaz (salikin ceberut âleminden melekût âlemine ulaşabilmesi) için de bunların 

işaret ettiği manevî ve ruhî temizliğin yapılması zarurîdir.  

                                                 
24 Cemal-i Halvetî, Esraru’l-vudû, 2b-4a. 
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Burada Halvetî’nin, hakikî namaz için temizlenmesi gereken yedi batıni rüknü maddeler 

halinde açıklayacağız: 

a. Manevî necasetten temizlik: 

Maddi necasetten temizliğin işaret ettiği manevi necasetten temizlik, nefs-i emmâreyi 

kin, haset, cimrilik, hırs, tamahkârlık, uzun yaşama umudu, dünya sevgisi, yalan söylemek, 

riyakârlık gibi manevî namaza mani olan şeylerden temizlemektir. Zahiri necasetten 

temizlenmeden surî namazın geçerli olmadığı gibi manevi necasetten temizlenmeden de hakiki 

namaz geçerli olmaz ve dolayısıyla da bunların birinin kendisinde bulunması halinde salik 

Allah’a ulaşamaz. 

b. Manevî ağız:  

Manevî ağız kalptir. İkisi arasındaki münasebet şöyledir: Zahirî ağız insanın yeme ve 

içmesi için bir araçtır. Böylece gıdanın sırrını insanın sırrına ulaştırıp onun vücudunun 

güçlenmesine vesile olur. Aynı şekilde kalp da ağıza benzemektedir. Zira feyz sahibinin feyzi 

gizli sır  (sırr-ı hafi) âleminden ilk önce kalbe girer, zahiri gıdanın vücudu güçlendirdiği gibi bu 

da kalp kuvvesinin güçlenmesine vesile olur. Sonra da kalp yoluyla nefsani kuvvelere intikal 

eder. Diğer bir yönü de-biri ikrar diğeri tasdik etme aracı olması açısından-ağız ve kalbin 

ikisinin de imanın mahalli olmasıdır.  

Binaenaleyh bir salikin Rahmanî gıdalardan yiyebilmesi için kalbini mahabbetullah 

(Allah sevgisi), açlık ve riyazet suları ile yıkayarak onu nefsani kirlerden temizlemesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde ancak nefsani ve şeytanî gıdalardan yiyebilir.    

c. Manevî burun: 

Manevî ağız ruhtur. Zira nasıl ki zahiri ağız kokuları koklamak için bir araç ise ruh da 

bazen salikin aşk ve ezeli aidiyet kokusunu almasına araç olmaktadır. Salikin hakiki namazının 

geçerli olabilmesi için aşkın halleri, temizliği ve marifet suyu ile ruhunu yıkaması zaruridir. 

d. Manevî yüz: 

Manevî yüz insanın sırrıdır. Zahiri yüz insanlar için ne ise sır da hakiki insan için odur. 

Salikin insanî sırrı kudsî su ile yıkayıp onu nefsani kirlerden temizlemesi lazımdır. 

e. Manevî el: 

Manevî el sırrın sırrı veya gizli sırdır. Nasıl ki bir insan zahiri el ile tasarrufta bulunuyor 

ve nefsani isteklerini onlarla tutuyorsa, arif ve Rabbani salik de bu el makamında olan sırrı 

hafinin nuruyla tutar ve tasarrufta bulunur. Salikin gizli sırrı ism-i a’zemle yıkayıp manevî 

mahsus hicaptan temizlemesi gerekiyor. 

f.  Manevî baş: 
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Manevî baş nefs-i radıyeden ibarettir. Zahiri başın varlığı insan bedeninin yer üzerinde 

durması için bir sebep teşkil etmektedir. Yine baş işitme, görme, konuşma gibi bazı duyuların 

ve beyinin mahallidir. Başın kılıç ve benzeri ile kesilmesi ahirete ulaşma vesilesidir. Aynı 

şekilde Nefs-i radıye de Rabbânî ahlakla nitelenme mahallidir. Celalî kılıçla varlığına son 

verilmesi durumunda ahadiyyet sırrının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

 Salikin gerçek münacatı yapabilmesi ve gerçek vuslata kavuşabilmesi için nefs-i 

radıyeyi, nurları görmekten hâsıl olan enaniyet kirlerden fakr, tefvîd (işleri Allaha havale etme), 

teslim suyu ile yıkaması gerekmektedir. 

g. Manevî ayak:  

Zahiri ayak insanların onunla bir yerden başka yere gittiği şeydir. Manevî ayak ise 

salikin manevî âlemde kendisiyle hareket ettiği Allah’ın sıfatlarıdır. Onların biri bile eksik 

olursa salik yürüyemez, yol alamaz, aciz denizinde boğulup kalacaktır. 

Salikin bekâ ve ahadiyetten ibaret olan en son hedefe ulaşabilmesi için fakr elbisesini 

giyip, yüksek himmet burağına binmesi, kabz ve bast ayaklarıyla yol alması zaruridir.  

Salikin ıztırarî ölümden önce halis münacat yapabilmesi için ayaklarını kudsî su ile 

yıkaması lazımdır.25 

SONUÇ 

Zahiri temizlik tarafı da olan abdest, taabbudi tarafı ağır basan bir eylemdir. Abdesti 

bozan sebepler ve yıkanması gereken uzuvlara baktığımız zaman bunun bir sembolik önem 

taşıdığını görmekteyiz. Ayrıca hadislerde namaz ve diğer ibadetler için gerekliliğinin yanı sıra 

abdestin başlı başına sevap kazandıran, günahları örten bir amel olduğu ifade edilmiştir. Bu 

önemine binaen bazı âlimler abdestin manevî temizlik için bir hatırlatma olduğunu dolayısıyla 

zahiri değil bâtıni temizliğin asıl olduğunu savunmuşlardır. 

Cemal el-Halveti (ö. 1494) de Esraru’l-vudû adlı eserinde abdesti, zahiri ve manevî 

olmak üzere ikiye ayırmıştır. Zahiri abdest fıkıh kitaplarında detaylı bir şekilde ele alınan ve 

belli uzuvların yıkanmasıyla gerçekleşen abdesttir. Manevî abdest ise kişinin Allah’ın 

gayrından inkita’ (umudunu kesmesi) dır. Cemal-i Halvetî söz konusu eserinde önce abdest ile 

ilgili ayette zikri geçen dört uzvun manevi karşılığını zikretmekte, ardından da temizlik konusu 

olan yedi zahirin yedi bâtıni karşılığını açıklayarak zahiri temizliklerin her birinin aslında bir 

bâtıni temizliğe işaret olduğunu söylemektedir. Sûrî namazın geçerli olabilmesi için zahiri 

                                                 
25 Bkz. Cemal-i Halvetî, Esraru’l-vudû, 4a-8b. 
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temizliğin gerekliliği gibi salikin Allah’a ulaşmasından ibaret olan hakiki namazın geçerliliği 

için de batıni temizliğin gerekli olduğu, dolayısıyla Allah’a ulaşmak isteyen salikin sözü geçen 

manevî temizliği tümüyle yapması gerektiğini, bunların birisinin bile eksik olması durumunda 

salikin vuslata kavuşamayacağını söylemektedir. Bunu da ancak nefsini kâmil, arif ve Rabbanî 

bir şeyhe teslim eden kimsenin başarabileceğini ileri sürmektedir.  
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CEMÂL-İ HALVETÎ EL-AKSARAYÎ VE “ÇENGNÂME” ADLI ESERİ 

Muharrem Çakmak 

Özet 

Halvetîliğin Anadolu ve İstanbul’da önemli temsilcilerinden biri olan Cemâl-i Halvetî, 

yaşadığı dönemde bir hayli etkili olmuş, müntesibi bulunduğu Halvetiyye’nin en iyi şekilde 

temsil edilmesini sağlamış olan bir mutasavvıftır. İsmi, Muhammed bin Mahmûd el-Aksarayî 

olan Cemâl-i Halvetî, gerek eserleri gerekse eğitim ve irşad faaliyetleriyle dönemin önemli 

şahsiyetlerinden biridir. Cemâl-i Halvetî’nin Arapça olarak kaleme aldığı risâleleri ve Türkçe 

şiirleri onun ilmî ve edebî yönünü ortaya koymaktadır. Onun eserlerinden biri de, kâinatın 

yaratılışındaki ilahî ahengin nazmedildiği “Çengnâme” adlı eseridir. Osmanlı Müellifleri adlı 

kaynakta “Cenknâme” olarak geçen eserin ismi, eserde yer verilen çengin hikâyesinden 

hareketle “Çengnâme”dir. 

Hamd ü şükr olsun ki her şeyün hüdâ 

Gösteren her cünbüşi iden sadâ 

Oldu bu bir sırdürür bunu gören 

Gördü cân gözüyle görmedi eren. 

Tema olarak tasavvuf konularının işlendiği risâlede, âlemdeki ilahî tecelliler, kalbin 

tavırlarıyla haftanın ay ve günleri arasındaki teşbih gibi konular işlenmektedir. Tasavvuf 

geleneğinde manevi gelişimin evrelerini ifade eden etvâr-ı seb’a anlayışı ile haftanın günleri 

arasında ilgi kurulmaktadır. Risâle, müellifin kendisi için dua taleb ettiği, “Fâtiha”nın önemeni 

dile getiren beyitlerle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cemâl-i Halvetî, Aksarayî, çeng (cünbiş), Çengnâme, Tasavvuf,  

Abstract:  

Cemâl-i Halvetî al-Aksarayî and the work entitled "Çengnâme" 

Cemal-i Halveti is one of the main representatives of Khalwatiyya in Anatolia and 

Istanbul. He has been effective with studies and training activities in his age. His name is 

Muhammad bin Mahmud al- Aksarayi. Cemâl-i Halvetî is one of the important personalities of 

his time with his works and education and guidance activities. His works and his poetry reveals 

scientific and literary aspects. One of these is his work called “Çengnâme”.  He wrote his book 

                                                 
 Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, muharrem.cakmak@inonu.edu.tr 
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named “Çengnâme” for to depict the divine harmony in creation of uiverse. Name of the Work 

(book/epistle) has written as "Cenknâme" In the source of “Osmanlı Müellifleri” (Ottoman 

authors). But the name of the work is “Çengnâme”. It is understood from the poem: 

Praise and thanks be to Allah, 

He has created presence that different and of several various 

This is an open secret that who saw 

He see it through the eyes of heart cannot another 

Issues of Sufism as theme in the epistle are handled: divine manifestation in the 

universe, similitude between the attitude of the heart with the months and days of the week in 

terms of spiritual development. It is established interest between days of the week with Atwār-

ı Sab’a expressing spiritual development phases. Work (epistle) ends with strings that the author 

asks for prayers for himself. 

Keywords: Cemâl-i Halvetî, Aksarayî, çeng (cünbiş), Çengnâme, İslamic mistisizm 

1. Cemal Halvetî, Eserleri ve Eğitim-İrşad Faaliyetleri 

XV. yüzyılda Halvetiliğin önemli temsilcilerinden biri olan Cemâl-i Halvetî, 

Halvetiyye’nin Cemâliyye kolunun kurucusudur.  Cemâl-i Halvetî’nin adı Muhammed bin 

Mahmud el-Cemalî’dir.1 Dinî ve aklî ilimler alanında ün yapmış âlimlerden olan2 Cemaleddin 

Aksarayî neslinden olması hasebiyle nisbesi “el-Aksarayî”dir.3  

Cemâl-i Halvetî’nin doğum tarihi bilinmediği gibi nerede doğduğu hususu da 

ihtilaflıdır.4 Bir görüşe göre büyük dedesi Cemaleddin’i Aksarayî’ye nisbetle Aksaraylıdır ve 

Aksaray doğumludur.5 Diğer bir görüşe göre ise, Aksaraylı olarak bilinmesine rağmen 

                                                 
1 Hulvî, Mahmud Cemaleddin, Lemezâtı Hulviyye, Haz: Mehmed Serhan Tayşi, İstanbul,1993, s. 427. 

2 Kahya, Esin, “Cemâleddin Aksarayî”, Aksaray ve Cemâleddin-i Aksarayî Sempozyumu, Aksarayî Vakfı, 

İstanbul,1994, s. 52; Öz, Mustafa, “Cemâleddin Aksarayî”, DİA, İstanbul,1993, C. 7, s. 308.       

3 Haririzâde, Muhammed Kemâleddin, Tibyânu Vesâili’l-Hakâik fî Beyânı Silsileti’t-Tarâik, Süleymaniye 

Kütüphanesi İbrahim Efendi, No: 430, I/246b. 

4 Çakmak, Muharrem, “Hayreddin-i Tokadî’nin Yetişmesi ve Halvetî Gelenek”, Tokat’ın Yetiştirdiği İlim ve Fikir 

Önderleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Tokat 2014. 

5 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye (Menakıb-i Şerif ve Tarikat-nâme-i Pîrân ve Meşâyih-i Tarikat-i Halvetiyye), 

İstanbul 1290, s. 16; Yusuf Sinan, Menâkıb-ı Cemâl-i Halvetî, Milli Kütüphane, Yazmalar A 172, vr. 99b; Harirî-

zâde, a.g.e., I/246b; Nişancı-zâde, Mehmed, Mirâ’t-ı Kâinât, İstanbul,1290, s. 160; Hulvî, a.g.e., s. 427. 
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Amasya’da doğmuş ve orada yetişmiştir.6 Kaynaklarda hem Amasya hem de Aksaray doğumlu 

olduğu yönünde kayıt bulunan Cemâl-i Halvetî’nin Aksaray’da doğmuş olması gerçeğe daha 

yakındır.7 Onun eğitim hayatına dair de kaynaklarda oldukça az bilgi bulunmaktadır. İlk 

eğitimini doğduğu yer olan Aksaray’da almış olması muhtemeldir. Daha sonra İstanbul’a 

gelerek ilim tahsilini burada tamamlamış, uzun müddet âlimlerin hizmetinde bulunarak, tefsir, 

hadis, fıkıh gibi zâhirî ilimleri tahsil etmiştir.8 Kaynakların nakline göre iyi bir ilim tahsili almış, 

bir müddet müderrislik de yapmıştır.9 Cemâl-i Halvetî, bir görüşe göre daha tahsil hayatı 

sürerken tasavvufa ilgi duymaya başlamıştır.10 Nefehât tercümesinde yer verildiğine göre o, 

Telhîs’in “Muhtasâr” adlı şerhini okurken orada gördüğü takva ölçüsünden etkilenmiş ve 

tasavvufla ilgilenmeye başlamıştır.11  

Cemâl-i Halvetî’nin tasavvufa yönelişi ile ilgili nakledilen bir olay vardır. 

Nakledildiğine göre, kazasker olan bir akrabasını ziyaret ettiği bir zamanda kazasker akrabasına 

satın alması için el yazması bir Kur’an getirilir. Kazasker Kur’an’ın fiyatının üç yüz akçe 

olduğunu duyunca pahalı bularak almaz. O esnada satın alması için cins bir at getirilir ve 

kazasker, fiyatı on bin akçe olduğu söylenen atı hiç itiraz etmeden satın alır. Akrabasının, bir 

ata Kur’ân’dan daha çok değer verdiğini gören Cemâl-i Halvetî, bu hadise üzerine çok üzülür 

ve derhal orayı terk eder. Şahit olduğu hadiseden çok incinen Çelebi Halife, yaşadığı bu olay 

üzerine tasavvufa yönelir.12 Bir müddet kendi kendine riyâzet ve mücâhedede bulunan Cemâl-

i Halvetî,13 Zeyniyye şeyhlerinden Hacı Halife demekle meşhur olan Abdullah Kastamonî’ye 

intisab etmiş ve hatta ondan icazet bile almıştır.14 Daha sonra olsa gerek Karaman’da Alaeddin 

Halvetî’nin halifesi Abdullah Karamanî’ye intisab edip bir müddet de onun yanında halvette 

bulunmuştur.15 Cemâl-i Halvetî, bu şekilde başladığı manevi eğitiminin ilk safhasını Tokat’ta 

Ümmi şeyh olarak bilinen İbn Tahir’den tamamlar.  

                                                 
6 Vicdânî, Sâdık, Tarikatlar ve Silsileleri (Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye), Haz: İrfan Gündüz, İstanbul, 1995, s. 206; 

Mehmed Tahir, Bursalı, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral Yayınevi, İstanbul tsz, s. 

80; Serin, Rahmi, İslâm Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler, İstanbul 1984, s. 98. 
7 Çakmak, Muharrem, Anadolu’da Halvetîlik Cemâl-i Halvetî ve Cemâliyye, Malatya 2015, s. 33. 

8 Haririzâde, a.g.e., I/246b; Yusuf Sinan, a.g.e., s.17; Vicdânî, a.g.e., s. 206. 
9 Hulvî, a.g.e., s. 427; Serin, a.g.m., s. 92. 
10 Haririzâde, a.g.e., I/246b. 
11 Câmî, Abdurrahman, Nefahâtü’l-Üns Evliya Menkıbeleri, Ter.: Lâmi- i Çelebi, Haz: Süleyman Uludağ, Mustafa 

Kara, İstanbul 1995, s. 706.  
12 Yusuf Sinan, Menâkıb-ı Cemâl-i Halvetî, vr. 99b; Hulvî, a.g.e., s. 428. 
13 Yusuf Sinan, a.g.e., s. 17. 
14 Haririzâde, a.g.e., I/246b. 
15 Mecdî, Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakaık, Neşr: Abdülkadir Özcan, İst 1989, I/284; Câmî, a.g.e., s. 706. 
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Tokat’ta halvetî gelenek üzere irşad faaliyetlerini sürdüren ve Ümmî Şeyh olarak 

meşhur olan Şeyh İbn Tahir (Tahirzâde),16 kaynakların nakline göre müridlerini zor bir 

mücâhede ve riyâzetten geçirirdi.17 Tasavvuf eğitiminde riyazet için bir çukur kazar, 

müridlerini burada halvete koyarak terbiye ederdi. Bir seferinde Çelebi Halife ile birlikte kırk 

kadar dervişi riyazet için bir çukurda halvete tabi tutmuş, ancak Çelebi Halife’den başkası bu 

zorlu riyâzet ve halveti terk ederek yarıda bırakmıştır. Diğerlerinin terk ettiği bu halvete sadece 

Çelebi Halife tahammül eder ve sonunda riyâzeti ikmal ile sülûkunu tamamlar.18 İbn Tahir’den 

sülûkunu tamamlayan Çelebi Halife, bir rivâyete göre İbn Tahir’in vefatı üzerine19, bir rivâyete 

göre de artık kendisine verecek bir şeyi kalmadığını söyleyen İbn Tahir’in yönlendirmesiyle20 

maneviyatını ikmâl için Seyyid Yahya’ya mürid olma arzusuyla Şirvan’a doğru yola çıkar. 

Cemâl-i Halvetî’nin Bakü’ye olan bu seyahatinde yolu Erzincan’a uğrar ve Seyyid 

Yahya şirvanî’nin halifesi olarak Erzincan’da irşad faaliyetlerini sürdüren Muhammed 

Erzincanî’nin sohbetlerine bir müddet devam eder. Daha sonra veda edip ayrılmak için izin 

istediğinde Muhammed Erzincanî kendisine, Seyyid Yahya Şirvanî’nin yaşlı olduğunu, belki 

de vefatlarının yakın olduğunu söyler. Ancak Cemâl-i Halvetî, büyük bir aşk ve iştiyakla yola 

devam eder.21 Yolculuğunun ikinci gününde22 veya bir başka rivâyete göre Şirvan’a vardıktan 

sonra23 Seyyid Yahya’nın ölüm haberini alır. Çelebi Halife, üzüntüyle Erzincan’a geri dönerek 

Pîr Muhammed Erzincanî’nin hizmetine devam eder.24 Şeyh Erzincanî’ye intisab ederek ondan 

maneviyâtını ikmâl eden Cemâl-i Halvetî,25 sülûkunu tamamladıktan sonra, Şeyh Erzincanî 

tarafından icazetle irşad için Tokat-Amasya civarına gönderilir. Bir müddet Tokat’ta irşad 

faaliyetlerinde bulunan Cemâl-i Halvetî daha sonra Amasya’ya geçer26 ve burada irşad 

faliyetlerini sürdürür. 

İlk irşad faaliyetlerini Tokat’ta sürdüren Cemâl-i Halvetî’nin27 burada hangi tekkede 

görev yaptığı hususunda kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Daha sonra 

Amasya’ya geçen Cemâl-i Halvetî’nin bir rivâyete göre burada vaktiyle Pîr İlyas’ın irşad 

                                                 
16 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, s. 18; Serin, a.g.e., s. 99. 
17 Hoca Sadeddin, Tacü’t-Tevarih, Haz: İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1992, c. V s. 206; Mecdî, a.g.e., I/284. 
18 Câmi, a.g.e., s. 707; Hulvî, s. 429;  
19 Hoca Sadeddin, V/206; Hulvî, s. 430. 
20 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye,, s. 18 
21 Hulvî, a.g.e., s. 430. 
22 Câmî, a.g.e., s. 707; Hoca Sadeddin, V/207. 
23 Yusuf Sinan Tezkire-i Halvetiyye, s. 18; Hulvî s. 430. 
24 Hoca Sadeddin, V/207. 
25 Câmî, a.g.e., s. 707; Mecdî, a.g.e., I/285; Hulvî, a.g.e., s. 430. 
26 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, s. 19. 
27 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, s. 19. 
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faaliyetinde bulunduğu Gümüşlüoğlu Tekkesinde irşad hizmetine başladığı yönünde görüşler 

var ise de28  kaynaklarda bu yönde bir bilgi yoktur.29 Amasya Tarihi’nde Cemâl-i Halvetî’nin 

Amasya’da irşad faaliyetinde bulunduğu tekke olarak Hoca Sultan Tekkesi zikredilir. Şehzade 

İkinci Bâyezid’in Amasya’da hocalığını yapmakta olan Şemseddin Ahmet Çelebi tarafından 

880/1475 yılında yaptırılan Hoca Sultan zaviyesinin irşad görevi ona verilir.30 Cemâl-i Halvetî, 

Amasya’da irşad faaliyetlerini sürdürmekte iken, zamanın Amasya Valisi olan Şehzade 

Bâyezid ile tanışır. Şehzade Bâyezid’ın kapıcıbaşısı olan Koca Mustafa Paşa, Şeyh Cemaleddin 

ile Şehzade Bâyezid arasında irtibat kurarak onu Şehzade ile tanıştırır.31 Daha sonra II Bâyezid 

tahta çıkınca Cemâl-i Halvetî’yi unutmaz ve yine Koca Mustafa Paşa aracılığıyla kendisini 

İstanbul’a davet eder. Nakledildiğine göre Cemâl-i Halvetî, yüz kadar dervişi ile beraber 

Amasya’dan kalkıp Üsküdar’a gelir.32 İstanbul’da önce Gül Camii, daha sonra da Koca Mustafa 

Paşa Camii’nde irşad hizmetlerini sürdüren Cemâl-i Halvetî, İstanbul’da Halvetiyye’nin ilk 

büyük temsilcisi olmuştur. 

Cemâl-i Halvetî’nin, vefatına yakın vuku bulan bir belanın def’i için dua etmek üzere 

Sultan II. Bâyezid tarafından Beytullah’a, hacca gönderildiği şeklinde rivâyetler vardır. 

Kaynaklarda nakledildiğine göre bu bela, veba (taun)33, veya deprem,34 bazı kaynaklara göre 

ise hem deprem hem de taundur.35 Cemâl-i Halvetî, hac hazırlıklarını tamamladıktan sonra 

Mısır’da bulunan halifesi Sünbül Sinan’a Mekke’de kendisi ile buluşmak üzere haber gönderir 

ve kırk dervişi ile beraber yola çıkar. Şeyh ve dervişleri Üsküdar’a vardıklarında deprem36 veya 

veba felaketinin kesilmesi üzerine37 Sultan Bâyezid, İstanbul’a geri dönmelerini istemiş ise de, 

Cemâl-i Halvetî, hacca gitmek üzere çıktığı bu yolculuğundan dönmeyeceğini söyler ve 

dervişleriyle beraber hac yolculuğuna devam eder.38 Şeyh Cemâl-i Halvetî, hac seyahati 

esnasında Şam’dan ayrıldıktan sonra, üç konaklık mesafede “Tabut” veya “Tebuk” koruluğu 

                                                 
28 Tayşî, Mehmet, “Çelebi Halife”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ankara 1996, Sayı: 103, s. 4. 
29 Abdizâde, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ankara 1986,  I/194. 
30 Abdizâde, a.g.e., I/186. 
31 Yusuf Sinan, Menâkıb-ı Cemâl-i Halvetî, vr. 100a; Serin, a.g.e., s. 93. 
32 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, s. 20-21; Hulvî, a.g.e., s. 432. 
33 Haririzâde, I/247b; Mecdî, a.g.e., I/286; Câmî, a.g.e., s. 708; Hoca Sadeddin, V/207; Taşköprüzâde, eş-

Şekâiku’n-Nu’maniyye, Tah: Ahmet Suphi Furat, İst. 1405, s. 269; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Kültür 

Bakanlığı,Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1996, III/966. 
34 Hulvî, a.g.e.,  s. 434. 
35 Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, 23. 
36 Hulvî, a.g.e., s. 434; Serin, a.g.e., s. 100. 
37 Yusuf Sinan, Menâkıb-ı Cemâl-i Halvetî, s. 24-25. 
38 Hulvî, s. 434; Yusuf Sinan, Tezkire-i Halvetiyye, s. 25. 
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denilen yerde vefat etmiş ve vasiyeti üzere hacıların geçtiği yol üzerine defnolunmuştur.39 

Kaynakların genelinin kabulüne göre vefatı, “Kad Mâte Şâhu Evliya” mısraının da delaleti olan 

(899/1494)40 tarihidir. 

Cemâl-i Halvetî’nin irfan dergâhından çok sayıda halife yetişmiş ve bunlar irşad 

faaliyetlerinde bulunmuşlardır.41 Onun yetiştirdiği şahsiyetler arasında İstanbul tasavvuf 

kültüründe Sünbül Efendi olarak meşhur olan Sünbül Sinan ve Merkez Efendi olarak meşhur 

olan Merkez Muslihiddin Efendi gibi halveti geleneğin büyük isimleri vardır.42 Cemâl-i 

Halvetî’nin kurucusu olduğu Cemâliyye kolu, kendisinden sonra yetiştirdiği mutasavvıflar 

tarafından ve Cemâliyyeden meydana kollarla devam ettirilmiştir.43  

Cemâl-i Halvetî’nin eserleri kaynaklarda genel itibariyle tespit edilmiş olmakla birlikte, 

bazen eserlerinin sayısı ve isimleri farklılık arzedebilmektedir. Farklı kaynaklarda verilen eser 

isimleri birbirini tutmamakta, bazen Cemâl-i Halvetî’ye ait olmayan bir eser ona atfedilmekte 

bazen de ona ait eserlerine yer verilmemektedir.44 Ona aidiyetini tespit edebildiğimiz eserleri 

şunlardır: Kitâbu’n-Nûriyye ve Kevkebü’d-Dürriyye, Risâletü’l-Kevseriyye,  Risâle Re’sü Külli 

Hatîetin, Sed Kelime-i Sıddîk-î Ekber, Risâle Fi İsmeyni’l- A’zameyn, Kitâbu Habbeti’l-

Mahabbe, Esrâru’l-İlahiyye, Envâru’l-Kulûb, Risâle-i Nusratiyye, Risâletü’r-Rahîmiyye, 

Esrâru’l-Vudû, Sirâcü’s-Sâlikîn ve Minhâcü’t-Tâlibin, Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha, Fasl fi Adabi’z-

Zikir, Sirâcü’l-Kulûb Kırk Hadis Te’vili ve Şerhi  Kırk Kudsî Hadis Te’vili Kırk Nebevî 

Hadis Şerhi,  Kitâbu Şerhi’l-Ebyât, Dîvançe, Cevâhiru’l-Kulûb, Çenknâme, Risâle-i Teşrihiyye, 

Risâle-i Fakriyye, Risâle-i Sûfiyye, Risâle-i Etvâr-ı Seb’a. 

2- Beyân-ı Çengnâme 

XV. yüzyıl mutasavvıflarından Cemâl-i Halvetî’nin 5963 beyitten oluşan mesnevîleri 

içerisinde Cevâhiru’l-Kulûb adlı mesnevînin hemen ardında yer alan Çengnâme, 635 beyitten 

                                                 
39 Hulvî, s.435;Yazıcı, Tahsin, “Fetihten Sonra İstanbul’da İlk Halveti Şeyhleri”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, Sayı: 

II, İstanbul, 1956, s. 96; Âlî, Gelibolulu Mehmet, Künhü’l-Ahbâr, İstanbul Üniv. Kütüphanesi, TY. Nr. 5959 v. 

131b 
40 Ergun, Sadeddin Nüzhet, Türk Şâirleri, İstanbul, 1944, s. 96; Yakıt, İsmail, Türk-İslâm Kültüründe Ebced 

Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul, 1992, s. 135. 
41 Vicdâni, a.g.e., s. 206. 
42 Vassaf, a.g.e., c.3, s.513. 
43 Aşkar, Mustafa, “Bir Türk Tarikatı olarak Halvetiyye’nin Tarihi Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili”, 

Ankara Ün. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1999, s. 546. 
44 Çakmak, Anadolu’da Halvetîlik, s. 99. 
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ibaret oldukça kısa bir mesnevidir.45  Milli Kütüphane, Yazmalar A 3264 numarada kayıtlı 

mecmuanın 54a-68a varakları arasında yer alan eser, “Beyân-ı Çengnâme”  şeklinde başlaması 

hasebiyle Cevâhiru’l-Kulûb’ün bir bölümü gibidir.46  

Hamd ü şükr olsun ki her şeyün hüdâ 

Gösteren her cünbüşi iden sadâ 

Oldı bu bir sırdürür buni gören 

Gördi cân gözüyle görmedi eren 

Yukarıdaki beyitlerle başlayan eserde, yaratılış ve varlığın Allah’ın isim ve sıfatlarının 

tecellisi ile meydana geldiği beyan edilmekte, kabiliyetlerine göre çeşitli şekillerde vücûd bulan 

varlıkların bir musiki gibi meydana getirdiği ahenk ve uyum dile getirilmektedir. 

Oldı bu bir sırdürûr bunu gören 

Gördi cân gözüyle görmedi eren 

Beyit, yaratılıştaki hakikatleri idrâk ve görmenin cân gözüyle olduğunu ifade eder. Bu 

“sırra erenlerin baş gözüyle değil can gözüyle erdiği” ifade edilirken, baş gözüyle görmenin 

farklı ve eksik olduğuna vurgu yapılmaktadır. Çünkü baş gözüyle görülen fizik işleyiş ile 

ilgilidir. 

Yaratılış ve varlık buluş Hakk’ın “ol” emriyledir. Cenab-ı Hak, bir şeye “ol” der, o da 

olur. 47 Ancak bu oluş ve evrende fizik işleyiş vardır. Dolayısıyla oluş ve yaratılıştaki fizk 

işleyiş baş gözü ve akletme ile görülür. Oysaki fizik işleyişin ötesindeki metafizik bilgi ve 

hakikatlere cân gözü ile yani keşf ve ilham ile ulaşılır. 

Baş göziyle der-zemîn ü der-zamân 

İnanun Hak’dır buna itmen gümân 

                                                 
45 Bkz. Sarıoğlu, Leyla Alptekin, Cemâl-i Halvetî’nin Tasavvufî Mesnevileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 111, 121; Öztürk, Ali, XVI. yüzyıl Halveti Şiirinde Din 

ve Tasavvuf, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003, s. 67. 

46 Çakmak, Anadolu’da Halvetîlik, s. 150. 

47 Âl-i İmran 3/47. “Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der, o da hemen 

oluverir.” 
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Aynı zamanda baş gözüyle görülen zemin ve zamana tabidir, yani maddidir. Oysa cân 

gözüyle görmek maddi değildir. Diğer taraftan baş gözüyle görmek karanlıkta bir şeyleri 

görmek gibidir. Oysa cân gözü Hakk’ın nurundandır /ayn-ı nurdur:48 

Zîra kim baş gözi bir zulmet-dürûr 

Can gözi hod nûr-i 'ayn-ı Hak-dürûr  

a) Varlık-Kenz-i Mahfî 

Tasavvuf düşüncesinde “Zât” mertebesi, Hakk’ın varlığından başka varlığın olmadığı 

mertebedir. Cemâl-i Halvetî, ezelde Hakk’ın Zât’ından başka varlığın bulunmadığını, bunun 

aksini söyleyen/gören için, gayr görmekte hayır olmadığını söyler: 

Görür idi zâtını görmezdi gayr 

Her ki gayrı gördi yokdur ânda hayr  

Tasavvufta yaratılış, “kenz-i mahfî” anlayışı ile ifade edilir. Sûfilerin varoluşu 

anlamlandırmada başvurdukları temel görüşlerden biri, tasavvuf literatüründe kutsî hadis olarak 

kabul edilen: ("Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en u'rafe fe-halaktü'l-halka li-u'rafe" "Ben, 

gizli bir hazfine idim; bilinip tanınmak istedim ve bilineyim diye mahluktâtı yarattım") 

anlamındaki "Kenz-i mahfî” hadisidir.49 

Sözlükte "gizli hazine, saklı define" anlamına gelen “kenz-i mahfi” terkibini Muhyiddin 

İbnü'l-Arabî, her tür izafet ve nisbetlerden mücerred kadim ve ezelî olan Hakk'ın zatı, şeklinde 

tanımlamıştır.50 

Çünki gördi kendüyi kendüye 'ışk 

Gâlib oldı ehline der tûy-ı 'ışk  

Hakk, gizli bir hazine iken “bilinmeyi sevdi” (istedi), bu aşk ile mahlukâtı /varlıkları 

yarattı. Aşk meclisinde bu, ehline malumdur. Bu aşk ile Hû deryası coştu, dalgalandı ve o 

dalgaların sahile vurmasıyla “kamu” /mâsiva varlık buldu ki, mülk âlemi, ins ü cin ve şems ü 

                                                 
48 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 54a. 

49 Ögke, Ahmet, “Tasavvufta "Kenz-i Mahfi" Düşüncesi ve Sofyalı Bill Efendi (960/1553)'nin "Küntü Kenzen 

Mahfiyyen" Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, 

cilt: V, sayı: 12,  s. 9-10. 

50 Aydın, İbrahim, Hakkı, “Kenz-i Mahfî”, DİA, Ankara 2002, C. 25, s. 258. 
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hilâl âlemleri Hû’dan zâhir oldu. Cemâl-i Halvetî dervişe “Hû’yu şikâr (değerli) kıl! zira gayb 

ve şehâdet âleminde ne varsa Hû’dan âşikâr oldu” der:51 

Mevc urdı bu kezin deryâ-yı Hû 

Gayr-ı Hû yok ka'r-ı sâhilde kamû 

Ol Hû'dan bi-hadd-ı vilâyet milk ü mâl 

Oldı zâhir ins ü cin şems ü hilâl 

Şâhid ü gayb her ne varsa âşikar 

Hû'dan oldı Hû'yı kılgil sen şikâr 

Deryaya talip olanın mevce (dalgaya) gönül vermemesini isteyen Cemâl-i Halvetî, 

mevcin derya ile kâim olduğunu, âkil olanın tâca değil tâc sahibine gönül vermesini söyler. 

Mutlak Vücûd olan Hakk’a tâlib-i âşık olanın kendi varlığından geçerek tefrika/ikilikten 

kurtulup Hak ile cem’ olmasını tavsiye eden Cemâl-i Halvetî, cân vermeyenin aşkın sırrına 

eremeyeceğini söyler ve aşka cân ver ki dost yüzün göresin der.52  

Tâlib-i derya-y-ısan mevce gönûl  

Virme kim dil viren âna az degül 

… 

Gerçi sırra kimse irmez 'ışk sözün  

'Işka cân vir kim göresin dost yüzün 

b) Çeng’in Hikâyesi ve Aşk 

Bundan sonraki sayfalarda aşkın mazharını beyan edeceğini söyleyen Cemâl-i Halvetî,  

mazhar-ı aşkın Çeng olduğunu söyler53 ve aşk nûrunun tecelli etmesi için âşığın aşk yolunda 

dilini tutmasını ister. Halvetî, sonraki bölümlerde Çengin hikâyesi ve nasihatlere yer verir. 

Mazharından imdiden girû beyân 

Der-varak şerh idelum görün 'ayân  

Mazhar-ı 'ışk didiğüm çengdür bilün  

                                                 
51 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 54a. 

52 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 54b-55a. 

53 Sarıoğlu, s. 148. 
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'Aşık-ısan yoluna terk it dilün  

Bu beyitlerle Çengin hikâyesine başlayan Cemâl-i Halvetî, çengin 

suretinde/hikâyesinde aşkın sırrını açıklayacağını söyler. Dervişten onun değerini bilmesini 

isteyen Halvetî, “Gerçi fâş hakkıyla kimse idemez” diyerek de, aşkın sırrını hakkıyla kimsenin 

ifşa edemeyeceğini söyler.54 

İmdi girû su'âlât u cevâb 

Çengle ne oldı işit iy ehl-i hâb  

Bundan sonra “Çenge ne oldu?” sorularına cevap vereceğini ve ehl-i hâbın (uyku ehli) 

dinlemesini isteyen55 Cemâl-i Halvetî, Çeng’in kaç parça olduğu; deri bir örtü içerisinde 

bulunduğu ve onda bir halat/ip ve çokça tel bulunduğu gibi hususiyetlerinden bahseder. Çeng’e 

niçin ağlayıp inlediğini sorduğunda Çeng, aşkdan ağladığını, aşk yüzünden dertli olduğunu ve 

aşk ehline dert dahi pend (öğüt) olduğunu söyler:56 

Çeng eydür var yoluna iy fakîr 

Aşığam maşûk yoluna oldum hakîr  

Bes nice sabr eyleyem îy ehl-i derd 

Derd dahî yolda olur ehline pend 

Daha sonra Çeng, aslının bir “dâne” olduğunu ve o “dâne”nin oğlu olduğunu, atasının 

zahrında vücûdsuz iken anasının rahmine (toprağa) düşüp vücûd bulduğunu, daha sonra 

üstünden sular-seller geçtiğini ve böylece şekil ve suret bağladığını, gün be gün budaklanıp 

yeryüzüne çıktığını, libas giyip kabuklandığını ve bunun üzerine kibre kapıldığını anlatır. Bu 

hikâyeden hareketle tâlibi kibre kapılmaktan sakındıran Cemâl-i Halvetî, kibir ile imanın bir 

arada bulunmadığını hatırlatarak talibe mütevazi olmasını ve kendini büyük görmemesini, eğer 

kendisini büyük görürse hâlî (kovulmuş) olacağınısöyler:57 

Giyüben bir nev' libâs iy ehl-i derd-i dil 

                                                 
54 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 55b. 

55 İmdi girû su'âlât u cevâb 

Çengle ne oldı işit iy ehl-i hâb (75) 

56 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 55b-56a. 

57 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v.56a-56b. 
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Anla bu tahkîki sanma kâl u kîl 

Çünki benden ol budak geldi-y-ise 

Ber-hevâ çıkup 'urûc kıldı-y-ısa 

Kendüzüm gördüm didüm benüm gibi 

Var mı ola yiryüzinde iy ganî 

… 

Kibr u 'ucb ile îmân bir yirde cem' 

Olmadı cândan işit tut buna sem'  

Miskîn ol kendüni görme 'âli sen 

Ger görür-isen olursın hâlî sen 

Tekrar Çeng’in hikâyesine dönen Cemâl-i Halvetî, daha önce Çeng’den “sen nesin? 

Aslunı di” şeklinde suâl ettiğini ve onun da bütün suallere cevap verdiğini söyler. Kibre kapılan 

şecer (ağac), ucub (kibir) sebebiyle Rahmanî kahrın tecellisi ile kesilir. Bunun üzerine ucub ve 

benlikten tevbe eden ağaç (çeng), münacaat ile meşgul iken birisi gelip o kesilmiş ağacı alır ve 

onu parçalara ayırır ve bir şehre götürüp satar. Çengi satın alan kişi üç parçaya ayırır ve onu bir 

keserle döverek tezyin eder. Maksadı, aşk ehlinin karşısına çengin boynunu eğip ulaşmasıdır:58 

Kasdı bu-y-ımış ki bu 'ışk ehline 

Ulaşam boynum egüp karşusına 

… 

Bundan sonra Çeng’in yapılışı ile ilgili ona tel ve ok takılması gibi kendisine yapılan 

işlemlerden bahsedilir ki, kendisine bu işlemler yapılmadan önce Çeng, amaçsız ve gayesizdir 

ve ondan hoş sadâ ve ahenk işitilmez. Yine devamında ifade edildiği gibi bu işlemlerden sonra 

kendisinden işitilen hüsn ü savt, işitenleri de aşka getirir.59  

Ba'd-ez-ân bir niçe til takdı ol kişi  

Tâ ki benden gör ne-y-imiş iy kişi 

…  

                                                 
58 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v.56b-57a. 

59 Hüsn-i savt-ı âvâze işiden revân 

Âşık ola der-zemîn ü der-zemân. Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 57b. 
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Çünki ânsuz olsa benden hüsn ü savt 

Zâhir olmaz ber-kemâl olur o fevt  

Burada anlatılmak istenen, kemâle ermenin, işlem ve çabayı gerektirdiğidir. Bu yolda 

sıkıntılara katlanma ve nefsin ahenksiz istekleriyle mücadele esastır. Dolayısıyla kemâle ermek 

için riyazet ve mücâhede gerekir.  

Bundan anlandı tâlib tevhîde 

Yahşî meşgûl ola pâyîn berkide  

Tâ ki nefsî şehveti fânî ola 

Nutk-u cânun nûr-u irfânı ola  

Tâlib, yani kemâl yoluna tâlib olan kişi, bu yolun başında tevhîd zikrine / (lâ ilâhe 

illallah) meşgul olmalı ki, nefsî şehveti fâni olsun ve zikri onun irfan nûru olsun. 

c) Çeng’in Hikâyesi ve Nasihat 

Cemâl-i Halvetî, Çeng’in hikayesini anlatırken şecer yani Çeng’in aslını beyan etmekle 

tâlibi gafletten uyandırmayı istemekte ve onun ölmeden bu sırra ulaşmasını nasihat 

etmektedir.60 

Bu beyan kıldı şecer aslın ayân 

Nevm-i gafletden iy tâlib sen uyân 

… 

Tevhîde meşgûl ol leyl ü nehâr  

Kim ola nefsin zemistânı bahâr 

Şol kadar itgil ki nefsinden ânun 

Nâr tecellî ide mahv ola tenün  

Cemâl-i Halvetî’ye göre, kemâle talib olan kişi gece gündüz tevhîd zikriyle meşgul 

olmalı ki, nefsin zemistanı/kışı bahar olsun ve nefsin istekleri “lâ ilâhe illallah” zikriyle 

                                                 
60 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 57b. 

Sen dahi ol ölmeden ta sırr-ı dost 

Zâhir ola fâni olmadan o post 
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mahvolsun.61 Nefsin kötü sıfatları var oldukça onunla kişi “sücûd” yani Hakk’a tam kulluk 

edemez.62  

Bed sıfâtunı iy tâlib der-vücûd 

Kim ânunla Hakk'a yahşî olmaz sücûd  

Yukarıda nefs tezkiyesinden, nefsin olumsuzluklarından arındırılmasından bahsedildi 

ki, kötü ahlâk ve sıfatların kaynağı da nefstir. Bu bölümde ise, tevhîd zikriyle kalb ve canın 

bedenin esaretinden kurtulmasından bahsedilir: 

 Şol kadar cehd it iy tâlib ölmeden 

Toz u toprak gözlerüne tolmadan  

Ta ki zikrün kanı-y-ıla şahm u kân 

Mahv ola kurtıla ândan kalb ü cân  

Kalb ü can kurtulmaya bunda iken 

Kurtulmaz bi-gümân sînede iken  

Tevhîd zikri bütün âzâlara ve kalbe inmelidir ki, etten kandan olan maddi varlığı 

mahvolsun ve insanın ulvî olan kalb ve canı kurtulsun. Yoksa sinede esir olan can, bu esaretten 

kurtulamaz.63 

Kalb-dürur âyine-i sırr-ı İlâh 

Âna nâzırdur iy tâlib lem-yezel  

Perdesi ol şahm u kân-dürûr ânun 

Mahv idersen açıla kevnün senün  

İnsanda ilahî sırrın âyinesi kalbdir ve Cenab-ı Hak kalbe nâzırdır. İnsanın etten kandan 

olan varlığı ise kalb ile Allah arasında perdedir. Perdeyi kaldırırsan yaratılıştaki sır sana açılır. 

Bu da kalbi arındırma ile gerçekleşir.64 

Der-vücûd kan menba'ı ol dem-dürûr 

                                                 
61 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 57b. 

62 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58a. 

63 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58a. 

64 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58a. 
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Mahv iden ânı cihânda âdem-dürûr 

Tâlib olan çar-darb-ıla ânı 

Şol kadar ura ki mahv ola ol denî 

Tâlib olan kişi tevhîd zikriyle kalbine o kadar vurmalıdır ki, vücudda kan menbaı olan 

kalb kesafetten/ katılıktan kurtulsun ve ilk yaratılıştaki saflığa ulaşsın.65
 

Çekdügince nûr-i irfandan eser 

Zâhir olur yel gibi cândan eser 

…66  

Abd ubûdiyyet makamından 'ubûr 

Eylemez tevhidsüz iy ehl-i kubûr 

Böylelikle irfan nûrundan ne kadar eser/iz elde edebilirse, candan o kadar eser/iz zâhir 

olur ki, o da Allah’ın “ve mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ li ya’budûn” buyurduğu gibi yaratılış 

gayesi olan ubûdiyetin zâhir olmasıdır. Kul, tevhidi gerçekleştirmeden ubûdiyet makamını 

gerçekleştiremez.67 

 Cemâl-i Halvetî, zikrin önemini vurgularken “in hüva illâ zikrun ve Kur'ân'un mubîn” 

(Yâsîn, 36/69) âyetine atıf yaparak şüphesiz Kur’ân’ın kendisinin zikir olduğunu ifade ettiğini, 

bundan şüphe edenin kâfir olduğunu söyler.68 

Çünki Kur'an'dır zikir hiç şübhe yok 

Şübhe iden kâfir olur az u çok 

Çengin aşktan haber verdiğini söyleyen Cemâl-i Halvetî, Mesnevî’nin ilk on sekiz 

beytinde geçen “Dinle neyden çün hikayet etmede” diye başlayan “ney”in hikâyesi ile çengin 

hikâyesi arasında bulunan benzerliğe vurgu yapmaktadır. Halvetî, her ikisinin de hazinesinin 

aynı olduğunu ve her ikisinin de nâm u şöhreti terk etmeyi andırdığını söyler:69 

                                                 
65 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58a. 

66 Eserlerinde bazen bir âyet ve hadise ara başlık olarak yer veren Cemâl-i Halvetî, burada da” Kema kâla'llahu 

Teâla” ibaresiyle “ve mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ li ya’budûn” âyetini referans göstermiştir. 

67 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58a. 

68 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58b. 

69 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 58b-59a. 
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Çeng olsun nây olsun genci tek 

Andırıvirsün ve terk it nâmu neng  

d) Zühd ve Zâhid 

Daha sonra zühd ve zâhid konularına değinen Cemâl-i Halvetî, dervişin çeng ve ney’e 

isteksiz zâhid olmamasını söyler ve gönül vererek hoş sadâsıyla ondan açılan ahvâli bilmesini 

ister.70 

Zâhid-i husk olma çeng ü nâya dîl   

Vir ki ândan açıla ahvâli bil  

Zühd kelimesinin üç harf olduğunu söyleyen Halvetî, dervişin onun zahirinde 

kalmamasını ve sırrına ermesini ister. Ona göre, “Zühd” kelimesinin “z”si dünya ziynetinden 

geçmeğe,”he”si hevâ, “dal”ı dünya terkine delildir.  

Çünki zühd üç harf-dürûr dört harf değil 

Zâhirine kalma sırra ir iy kul 

… 

Zi’i dünya zîynetinden geçmeğe 

Oldı dâl kıl gayret ândan göçmeğe 

Bir yire dâhî ki ol-dürûr hevâ 

Renc ü zahmet-dürûr o âna devâ 

Dâl'ı dünyâ terkine oldı delîl 

Bağlayan gönül âna oldı zelîl 

e) Çengin Hikâyesi ve İnsan 

Daha sonra ise Cemâl-i Halvetî, Çeng’in insanda neye karşılık geldiğini anlatarak, tende 

ruhun ne olduğunu, ağaçtan muradın ikilik olduğunu ve onu kırmak gerektiğini, Çeng’de 

dürülmüş olan telden murad, insanda mahfî/gizlenmiş olan nûrun sırrı olduğunu ifade eder:71 

Şimdiden girü o çeng sende nedür 

Bu fakîr disün ki rûh tende nedür 

                                                 
70 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 59a. 

71 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 59a-60a. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 561 - 

 

… 

İkilüğün mahvetindür sırf şecer 

Kesr it ânı olma derviş sen hacer  

Şecer’den murad, insanın mahveti olan ikiliktir. Derviş, ikiliği sürdürmeyi değil o ikilik 

ağacını keserek ikiliği ortadan kaldırmalıdır. Kul Allah ilişkisinde benlik güden maksada 

eremez.72 

Sende tilden kim o Çengde matvîdür  

Nûr-u sır-dürûr sende mahfîdür 

Çeng’de bükülmüş olan telden murad, insanda mahfî/gizlenmiş olan nûrun sırrıdır.73  

Ol resen kim Çengde var-dürûr ânun 

Hay-dürûr ir sırrına varsa cânûn 

İstikamet vasf-ı kalbindür mahal 

Hubb-u Hakk'a ma'nide oldur cebel 

Çeng’deki halat ise, kalbin istikâmet vasfıdır. Kalb ile Allah arasında bir bağ olmaz ise 

o kalb, Allah sevgisine mani bir dağ gibidir:74 

Baltadan tevhîd nûr-ı lâ ilâhe 

Baltacıdan rûh-ı insân nûr-ı ilâh 

Tevhîd-i hâs ol keserdendür vücûd 

Nûr-ı hâsdur ânda yok gayr kıl sücûd 

Isk-dürûr çengden murâd nefsünde bil 

Eyle terk yolunda ânun cân u dîl 

Baltadan murad “lâ ilâhe illallah” zikrinin tevhîd nûru, baltacıdan murad ise, Allah’ın 

nûru olan insan rûhudur. Çengden muradın aşk olduğunu söyleyen Cemâl-i Halvetî, dervişin 

                                                 
72 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 59b. 

73 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 59b. 

74 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 60a. 
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aşk yolunda canı terk etmesini ister.75 Eserde yine tevhîd, tevbe, şirk “men arefe nefseh” gibi 

konu ve kavramlardır üzerinde durulur.76  

Daha sonra ise, “Temsilâtü 'l-ebdân ve etvârü 'l-kulûb” ara başlığı ile Halvetîliğin 

önemli konularından olan “etvâr-ı seb’a”ya yer verilir. Burada kalbin tavırlarıyla haftanın 

günleri arasında ilgi kurulmakta, senenin on iki ayı, ayın dört haftası ve otuz günü ile insanın 

maddi ve manevi yapısı arasında kurulan ilinti beyitlerle dile getirilmektedir.  

 Dört mevsim ile nefs ve kalbin mertebeleri arasında ilgi kuran Cemâl-i Halvetî’ye göre 

kış nefs-i emmâre menzilesindedir. Bahar kalp, yaz ruh, güz ise sır makamına karşılık gelir.77 

Daha sonra yine haftanın günleri ile etvâr-ı seb’a arasında ilgi kurularak konu beyitlerle 

anlatılır. Yevm-i sebt (cumartesi) günü ile etvâr-ı seb’adan birinci tavır arasında, pazar günü ile 

ikinci tavır, pazartesi günü ile üçüncü tavır, salı günü ile dördüncü tavır, çarşamba günü ile 

beşinci tavır, perşembe günü ile altıncı tavır ve cuma günü ile yedinci tavır arasında ilgi 

kurulur.78 

Risâle, müellifin kendisi için dua taleb ettiği, “Fâtiha”nın önemeni dile getiren şu 

beyitlerle son bulmaktadır: 79 

Bu fakir şerh ittiğinden hâlini 

Okuyuben dinleyun akvâlini 

Şâd ideler fâtiha nûriyile 

Tâ tecellî-yi vesile zenbum bûyile 

Fâtiha nûrudurur cânına cân 

Mevt irer irmezse ol bî-gümân 

Ahmed u Mahmud u Muhammed-i Mustafa 

Fâtiha nûriyile dâim safâ 

İder idi bunda itmen şekk u zân 

                                                 
75 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 60b 

76 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 61b-64b. 

77 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 64b 

78 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 64b-68a. 

79 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 65a-68a; Çakmak, Muharrem, Anadolu’da Halvetîlik, s. 150-151. 
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İdene keşf olmaz esrâr-ı vatan.80 

SONUÇ 

XV. yüzyılda Halvetiliğin önemli temsilcilerinden biri olan Cemal-i Halvetî, Anadolu 

ve İstanbul’da sürdürdüğü irşad faaliyetlerinin yanı sıra bir taraftan da ilmi ve edebi teliflerde 

bulunmuş, tasavvuf düşünce ve eğitimini konu alan eserler kaleme almıştır. Arapça olarak 

kaleme aldığı risâleleri ve Türkçe şiirleri onun ilmî ve edebî yönünü ortaya koymaktadır. Onun 

eserlerinden biri de,  kâinatın yaratılışındaki ilahî ahengin nazmedildiği “Çengnâme” adlı 

eseridir. Eserde, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi ile meydana gelen kâinatta, varlıkların bir 

musiki gibi meydana getirdiği ahenk ve uyum, beyitlerle dile getirilir. Eserde, Çengin hikayesi 

ile neyin hikayesi arasında ilgi kurulur. 

Tema olarak tasavvuf konularının işlendiği risâlede, âlemdeki ilahî tecelliler, kalbin 

tavırlarıyla haftanın ve ayın günleri arasındaki teşbih gibi konular işlenmekte, senenin on iki 

ayı, ayın dört haftası ve otuz günü ile insanın maddi ve manevi yapısı arasında kurulan ilinti 

beyitlerle dile getirilmektedir. Tasavvuf geleneğinde manevi gelişimin evrelerini ifade eden 

etvâr-ı seb’a anlayışı ile haftanın günleri arasında ilgi kurulmaktadır.  

  

                                                 
80 Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, v. 68a 
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HEKİM NİDÂÎ’NİN DÜRR-İ MANZÛM ADLI MESNEVİSİNİN AKSARAYLI 

HASAN RIZÂÎ TARAFINDAN KALEME ALINAN YENİ BİR NÜSHASI 

Yrd. Doç. Dr. Muhittin TURAN 

Özet 

Ankaralı Hekim Nidâî’nin Dürr-i Manzûm isimli eseri1567 yılında kaleme alınmıştır. 

Eser 16. yüzyıldaki tıp terimleri ve tedavi yöntemlerini içermektedir.1666 yılında Hasan Rızâî 

adı geçen eseri, yaklaşık bir yüzyıl sonra istinsah etmiştir. Yazımızda Süleymaniye 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi’de 3347 numarada kayıtlı olan bu nüshayı tanıtmaya 

çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Dürr-i Manzûm, Hasan Rızâî, Hekim Nidâî 

A NEW COPY OF MASNAVİ WRİTTEN BY HASAN RIZAİ FROM 

AKSARAY NAMED DÜRR-İ MANZUM BY HEKİM NİDAİ 

 

Abstract 

 The manuscript of Dudri Manzûm of Ankara Physician Nidâî was taken in 1567. This 

work contains 16th century medical terms and treatment methods. In 1666, a man named 

Hassan Rızai, copied his work about 1 century later. In our writingwe will introduce the 

manuscript which is registered at Suleymaniye Library at number 337. 

Key Words: Dürr-i Manzum, Hasan Rızai, Hekim Nidai 

 

Nidâî Kimdir? 

Adı Şaban, mahlası Nidâî’dir. Ankaralı olduğu için Ankaravî olarak da bilinir. 

Mevleviliğe intisabından dolayı Derviş Nidaî; hekim olduğu için Hekim Nidâî de denildiği 

görülmektedir. Kaysûnîzâde Mehmed’in tıbba dair bir risalesini Arapçadan Türkçeye tercüme 

ettiğinden Kaysûnîzâde Mehmed ile karıştırılmakta olup bazı yazmalarda Kaysûnîzâde Nidâî 

olarak da anılmaktadır. Bazı kaynaklarda Dürr-i Manzûm isimli eser de ona atfedilmektedir. 

1509’da doğmuştur. Babası Kudüs’ten Ankara’ya gelmiş ve Nidâî burada ilim talim 

etmiştir. 
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Nidâî Kırım’a gittiği esnada Kırım Han’ı Sâhib Giray’a (1532-1551) intisap etti. Daha 

sonra da Giray’a hocalık yaptı. Han’ın Kara Boğdan üzerine seferini anlattığı manzum eseri 

Nusret Gâzâ-yı Sahip Giray Hân’ı bu tarihlerde yazdı. Han’ın Kara Boğdan’a seferinden önce 

ona remil açan (ki kendisine Remmâl Hoca da denmesinin sebebi budur) Nidâî, sefer konusunda 

Han’ı uyarıda bulundu.1 Sonraki süreçte elçi olarak İstanbul’a gönderildi. 

Uğradığı iftiradan dolayı Kırım’a döndüğünde tutuklanıp zindana atıldı (1544-1551). 

Zindanda iken Hz. Peygamber’in kendisine tıpla uğraşmasını istediğini ifade etti. Hapisten 

kurtulduktan sonra evlad-ı Resûl’den yüz yaşına yakın birinden tıp dersleri aldı.2 Sora da 

hekimliği meslek edindi. Fasih Ahmed Dede’ye ait bir mecmuadan Agâh Sırrı Levend’in 

naklettiği bilgilere göre Nidâî, Fuzulî’nin hastalığını tedavi etmek için Bağdat’a gitti. Ancak 

Fuzuli’yi yakalandığı hastalıktan kurtaramadı. 

1566’da Şehzade Selim’in tahta çıkışını müteakip Hekim Nidâî de İstanbul’a saray 

hekimi olarak çağrıldı.3 Menafiü’n-Nâs (1566) ve Dürr-i Manzûm (1567) isimli eserleri bu 

yıllarda yazdı. 

Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Dürr-i Manzûm (1567)’u yazdığında 58 

yaşında olduğuna göre bu tarihten sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır. Nidâî’nin sahip olduğu 

eser sayısı on birdir. 

Dürr-i Manzûm, Genc-i Esrâr-ı Ma’nî, Fetih-nâme-i Kal’a-i Cerbe  , Nusret-i Gazâ-yı 

Sâhib Giray Han, Mübâlaga-i İlâhiyyât, Latîfe-i Bengi-nâme-i Münâsib-i Hâl-i Mâ, Menâfiü’n-

Nâs, Târih-i Sâhib Giray Han , Rebîü’s-Selâme , Tenbîh-nâme , Mübâhasât-ı Mükeyyifât . 

Kaysûnîzâde Kimdir? 

Kahire’de Memluk sultanlarının sarayında hekimlik ve hekimbaşılık yapan bir aileye 

mensuptur. Ailesi Küsûn Câmii4 civarında ikamet ettiğinden Kusûnî/Kaysûnî nisbetini almıştır. 

Babası Şemseddin Muhammed Yavuz Sultan Selim Kahire’ye geldiğinde onun maiyetinde 

                                                 
1Ümran Ay, Nidâî, Dürr-i Manzûm, KOCAV Yay., İstanbul, 2016, s. 21. 

2Ay, age.,s. 22. 

3Ay, age.,s. 22. 

4 Kahire civarında bir camidir. 
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bulundu. 1524’de vefat etti. Kendisi de babası ve ailesi gibi tıp tahsil etti. Şehzade Bayezid’i, 

Kanuni’nin nıkris yani gut hastalığı tedavi etmesinden dolayı büyük bir şöhret kazandı.  

1562 yılında hekimbaşı olan Kaysûnîzâde 1568’de vefat etti.5 

Hasan Rızâî kimdir? 

Künyesi “Hazret-i Pîr es-Seyyid Hasan eş-şehîr bi-Rızâî ibnü'l-Hâc Abdurrahman el-

Aksarayî” olan Hasan Rızâî (1599-1667) Şârih, şâir, mütercim, nâsır ve manzum lügat sahibi 

olarak çeşitli sahalarda onu aşkın eser kaleme aldı. 

Künyesinden de anlaşılacağı üzere Hasan Rızâî Aksaray'da 1599 yılında dünyaya geldi. 

Celveti Tarikatı'na mensuptur. Hayatının sonuna kadar da Celveti şeyh ve dervişleri kendisinin 

yetişmesinde büyük rol oynadı. Azîz Mahmud Hüdâyî (1541-1628)'nin sadık bağlılarındandır. 

İlk tahsilini Aksaray'da yapan Hasan Rızâî “Memâlik-i Osmaniyye”de birçok şehir 

gezdi. Gezdiği yerlerdeki şeyh ve dervişlerin sohbetlerine katıldığı gibi bazılarından da “inâbe” 

aldı. Asıl mesleği kadılık olan Hasan Rızâî  Malatya, Hama, Antakya, Çorum'da bu görevi 

üstlendi. 

İlk eğitimini babasından ve yakın çevresinden alan Hasan Rızâî babasına karşı büyük 

bir sevgi beslediğini eserlerinden görmek mümkündür. Ayrıca Hama'da vazifeli iken cami 

yaptırdığı ve oradan da hacca gittiğini kendisinden bahseden kaynaklat haber vermektedir. 

Hasan Rızâî, babasının aracılığıyla Hüdâyî ile tanıştıktan sonra himayesine girdi. Babasının 

Hüdâyî'den ricası üzerine mülazım oldu. Ayrıca Hüdâyî Hacı Abdurrahman Efendi'nin 

silsilesinden birinin Celvetiye Tarikatı'na gireceği bilgisini verdikten sonra bu şahsın da Hasan 

Rızâî olduğu belirtilmektedir. 

Hasan Rızâî'nin vefat tarihi konusunda kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlayamadık. Her 

ne kadar Hediyyetü'l-Ârifîn'de 1071/1660 tarihi verilse de Tuhfetü'l-Menâzil fi'l-Menâsik isimli 

eserini 1677'de kaleme aldığı bilgisi dikkate alındığında bu tarihin gerçeği yansıtmadığı ortaya 

çıkmaktadır.6 

Hasan Rızayî’nin tespit edebildiğimiz eserleri şunlardır: 

Divançe, Gülistan Şerhi (Cûy-ı Rahmet), Miftâhü’s-Sa’âde, Kân-ı Ma’ânî, Tecelliyât-ı 

Hüdâyî’nin Nazmen Şerhi, Tezkiretü's-Sâlikîn ve Risâletü'n-Nâdimîn, Sad Kelime-i Ali, 

Tuhfetü'l-Menâzil fi'l-Menâsik, Tuhfetü'l-Menâzil Tuhfetü'l-Huffâz, Ma’rifetü Tarikati'l-

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bk. Ay, age., s. 24-26. 

6 Geniş bilgi için bkz. Muhittin Turan, “Hasan Rızâyî ve Kân-ı Ma’ânî İsimli Manzum Sözlüğü”, Prof. Dr. Mehmet 

Aydın Armağanı, Volume 7/4, Fall, 2012, s. 2939-2992. 
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Kâdiriyye, İlahiyât, Hasbihâl-i Hükûmet-i Hod Der Baba-yı Atîk, Tahkîkât, Tuhfetü'l-Kuzât, 

Etvâr-ı Seb'a ve Tevfîknâme, el-Mahmûdiyye fî Menâkıb-ı Ricâli'l-Bilâd, Nüzhetü'l-Ebrâr min 

Ehli'l-Esrâr, Risâle-i Ahkâm-ı Sâl-i Türkân 

Dürr-i Manzûm 

Eser, 16. yy.’da (1567) kaleme alınmakla beraber dönemin Osmanlı tıp anlayışı, 

hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren mesnevi nazım tarzında kaleme alınan 

manzum bir tıp eseridir. Türkiye kütüphanelerinde birçok yazma nüshası bulunmaktadır.7 Eser 

bazı kaynaklarda Kaysûnîzâde’ye atfedilmektedir. Hekim ve şair Nidâî, kendisiyle aynı 

zamanda ve coğrafyada yaşayan ve hekimbaşılık yapan Kaysûnîzâde’nin Arapça tıbba dair bir 

risalesini Türkçeye çevirdiği için adı Kaysûnîzâde ile karıştırılmaktadır. İsim karışıklığına 

sebep olan eser Menâfiü’n-Nâs’ tır. Yazmalarda bu eserin başlığında ve bundan muhtasar 

nazmettiği Dürr-i Manzûm ‘un başlığında her iki şairin isimlerine birlikte yer verilmesi bu 

yanlışlığı doğurmuştur. 

Farklı nüshalarda farklı beyit sayılarıyla karşılaştığımız eser, hastalıkların teşhisi, 

faydalı bitkiler, ilaç yapımı, sağlığın korunması gibi insan hayatında önemli yer tutan tıp ilmi 

ile ilgilidir. 

Söz konusu edilen eserin adı Dürr-i Manzûm olmasına karşın şairin kendi tabiriyle 

Manzûme olarak da adlandırılmaktadır. 

Dirdi Manzûme nâmı nazmiledür 

Dizmedi kimse böyle nazm ile dürr (45)8 

Aynı şekilde şair, eserinin faydalı ve önemli bir boşluğu doldurduğu düşüncesiyle eser 

hakkında “rengîn risâle” ve “kitâb-ı lebîb” ifadelerini kullanır. 

Kütüb-i tıbb şehâ katı çokdur 

Böyle rengîn risâle hîç yokdur 

Kanda kim ola bu kitâb-ı lebîb 

Lâzım olmaya ol kişiye tabîb (59-60) 

1567 yılında, 58 yaşında iken kaleme alındığını şu beytinden anlıyoruz: 

                                                 
7 Ümran AY’ın yayımladığı eserde 7 nüsha karşılaştırılmıştır. Bk. Ay, age., s. 61. 

8 Numaralar yeni nüshadaki beyit numarasını göstermektedir. Üzerinde çalıştığımız nüshayı çalışma boyunca 

“yeni nüsha” olarak isimlendireceğiz. 
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Ger bunun târîhi olursa murâd 

Nuh ü sad oldı penç ile heftâd (46) 

Dört bölüme ayrılan eserin ilk bölümünde “insan ve canın mahiyeti, Allah’ın insanı 

neden ve niçin yarattığı; ikinci bölümde “insan hastalıklarının teşhisi ve beden ilaçları”; üçüncü 

bölümde “faydalı besinler”; dördüncü bölümde “panzehirler” konu edilmektedir.  

Eser tevhit ve münaca‘atla başlamaktadır. Hz. Peygamber’e övgüden sonra devrin 

padişahı Sultan II. Selim’e övgü ile eser devam etmektedir. Dibace kısmında tıp ile ilgili ayet 

ve hadisler serdedilmektedir.  

Eserini neden yazdığını şu beyitlerle anlatmaktadır: 

Kılam tıbbun gerekli cevherini 

Fenn-i hikmetde sözün enverini 

Şol mücerreb ki itmişem tekrâr 

Seyf-i kâtı’ gibi keser her bâr 

Cümle emraza hep yarar dermân 

Yazmışam ger şifâ vire Rahmân 

Kütüb-i tıb şehâ katı çokdur 

Böyle rengîn risâle hîç yokdur 

Kanda kim ola bu kitâb-ı lebîb 

Lâzım olmaya ol kişiye tıbb  (56-60) 

Dolayısıyla manzum ve muhtasar bir tıp risalesi vücuda getirmek istediğini ifade 

etmektedir. Tababete dair yazılacak böyle bir risale, hekimin bulunmadığı bir yerde ihtiyaca 

cevap verecek veya şiir şeklinde olduğundan ezberlenip akıllarda kolay kalacak, bu sebeple 

hekime gitmeye gerek kalmadan insanlar ilaç terkiplerini kendileri hazırlayabilecekler ve başka 

bir tıp kitabına bakmaya gerek kalmayacaktır. 

Eseri Menâfiü’n-Nâs’tan9 (Yazılış tarihi 1566) muhtasaran tekrar yazdığını şu beyitlerle 

anlatmaktadır: 

Anı nesr eyledüm fesâhatle 

Bunı nazm eyledüm belâgatle 

                                                 
960 bâbdan oluşan bu eserden bir sene sonra Dürr-i Manzûm’u kaleme almıştır. 
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Bunı andan çok ihtisâr itdüm 

Gizli râzum hep âşikâr itdüm (41-42) 

Dürr-i Manzûm’un Yeni Nüshası 

NÜSHANIN İLK YAPRAĞI

 

Tanıtacağımız nüsha Süleymaniye Kütüphanesi No. 3347’de mevcuttur. Kütüphane 

kataloğunda şairin ismi “Kaysûnî-zâde Nidâî Mehmed b. Mehmed Ankaravî” olarak 

geçmektedir. Oysa, yukarıda belirttiğimiz gibi, eserin sahibi Hekim Nidâî’dir. Eserimiz, 

Aksaraylı Hasan Rızâî’nin şiirlerinin var olduğu 227 varaklık bir mecmua içerisinde 162b-203a 

varakları arasında bulunmaktadır. Satır sayısı 11’dir. Başlıklar, ayet ve hadisler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Müstensih 17. yy. Divan şairlerinden Hasan Rızâî’dir. Yayımlanan 

Dürr-i Manzûm’da beyit sayısı 721 beyit olarak görülmekte fakat inceleyeceğimiz nüshada ise 

beyit sayısı 787’dir. Nüshanın derkenarlarında ilaç yapımı ve tedavi yöntemleri (166a10, 196a, 

176a, 198a, 197b11, 199b,  vb.), Abdülehad Nuri Efendi’nin12 ilahileri (162b), ayetler (175a, 

                                                 
10 Buradaki sayı ve harf, yeni nüshadaki varak numarasını ve ilgili metnin hangi yüzde olduğunu göstermektedir. 

11Turp, şalgam, iğde, tavşan beyni ve maydanozun faydaları. 

12 1594 yılında vefat etmiş, Halveti tarikatı şeyhidir. 
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175b Tekvir Suresi, 174b Tekâsür Suresi) hadis-i şerifler (163b), Aziz Mahmud Hüdâî’nin bazı 

sözleri13 yer almaktadır. 

Eser yeni nüshada kırmızı mürekkeple ve başlık niteliğindeki şu beyitlerle 

başlamaktadır: 

Bunı te’lîf idüp Kaysûnî-zâde 

Komışdur hoş eser dârü’ş-şifâda 

 

Marîza Hak virür cümle şifâyı 

Sebeb virmiş Kerîmullah devâyı 

 

Olur her derdün elbette devâsı 

Rızâî bula gufrân ‘abd-ı ‘âsî 

   Âmîn yâ Rabbe’l-‘âlemîn 

Eserin yeni nüshadaki ilk beyti şöyledir: 

Bismillahirrahmânirrahîm 

Şifâyı Hak’dan ister ‘abd-ı sakîm (1) 

“Hasb-i Hâl” başlıklı bölüm bize Hasan Rızâî’nin doğumunu, görev yerini, eserin 

istinsah tarihini vermektedir. Ayrıca “dâmâd” olarak andığı Minkârî-zâde Yahyâ Efendi (öl. 

1678)14 ile ilgili bilgi de vermektedir. 

                                                 
13 Nüshadaki kayıt şöyledir: “Hz. Azîz’ün kelâm-ı şerifi budur: Kâmil olurmış ehl-i Hak, doğmazdan evvel anası.” 

14 Aziz Mahmud Hüdayî’den Kuran öğrendi. On bir yıldan fazla şeyhülislamlık yaptı. Bu süreçte IV Mehmed’in 

takdirini kazandı. Görevi sırasında padişahla birlikte çoğunlukla Edirne’de bulundu. Yerine talebesi Çatalcalı Ali 

Efendi geçti. Fetâvâ-yı Minkârîzâde isimli eseri biliniyor. Kızı ve damadından gelen soyu Dâmâd-zâdeler adıyla 

sürmüştür. Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”,İslam Ansiklopedisi, C 30, s. 114, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yay.,Ankara, 2005. 
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Kocalık zahmına ‘ilâc olmaz 

İre yetmişe hoş mizâc olmaz 

Süst endâm kıvâma gelmez ol 

Kendi mahcûb olur karîni melûl 

Bunda buldum devâsını anun 

Hak şifâsını vire ol dâ’nun 

Oldı bin yetmiş altı târîhi (1666) 

Sinn ü sâlim benüm biline dahi 

Bin yedi Ramazân’ı mevlûdum(1598) 

Kocalıgum beyânı maksûdum 

İtmedüm perhîz-i ‘amel aslâ 

Tûl-i emel belümi itdi dütâ 
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Mansıbum Akyazı olup te’bîd 

Kastamonu’dan itdiler takyîd 

Şeyhü’l-islâm efendîmüz dâmâd 

Böylece itdiler bize bir ad 

Gitdiler Edirne’ye devlet ile 

Hak nasîb ide sıhhat ile gele 

Böylece itdiler hakîmâne 

Bakaruz yine lutf u ihsâne (74-83) 

Diğer nüshalarda15 şairin adı metinde yer alırken yeni nüshada “Min Kelimâti’l-

Mü’ellif” başlığı altında Nidâî’nin ismine yer verilmemektedir. 

Gele imdi kelâmı muhtasar it 

Bu cihânda gerekli bir iş it (84) 

Diğer nüshalarda olan bazı başlıklar yeni nüshada yer almamaktadır. Bunun yerine 

orada bir başlığın mevcudiyetine işaret etmek üzere ilk kelime, mısra ya da beytin kendisi 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ayrıca başlıklar (122b), ayet (136b) ve hadisler (129b) de 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Oldı dört bâb ile yine bu kitâb 

İde müyesser müsebbibü’l-esbâb (106) 

İşbu Sultân Selîm Hân’a bunı 

İtdüm ihdâ’ yazup o Hân’a bunı(27) 

Diğer nüshalarda Nidâî’nin döneminde padişah olan II. Selim (öl. 1574)’eövgüler 

vardır. 

Hak te’âlâ vire ana sıhhat 

İde Mevlâ’ya şükr ile minnet 

İşbu Sultân Selîm Hân’a bunı 

İtdüm ihdâ’ yazup o Hân’a bunı 

Babası hazret-i Süleymân Hân 

Bula Sultân-ı müslimîn gufrân 

                                                 
15“Diğer nüshalar”dan kasıt, yayımlanmış olan Nidâî, Dürr-i Manzûm isimli eserde yer alan nüshalardır. Bk. Ay, 

age., s.73. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 575 - 

 

Âl-i Osmân kamu mü’eyyed ola 

‘Adlile devleti mü’ebbed ola(26-29) 

Yeni nüshada ise 33 ile 39. beyitler arasında da Hasan Rızâî, kendisinden yaklaşık 150 

yıl önce yaşamış olan Yavuz Sultan Selim’i (öl. 1520) tebcil ve taziz etmektedir. Kendisinin 

“Hâdimü’l-Harameyn” unvanına sahip olduğu ifade edilmektedir.  

Ka’be fethi ana nasîb oldı 

Zâ’ir-i Hazret-i Habîb oldı 

Oldı ‘unvânı Hâdimü’l-Harameyn 

Örtdi Ka’be eyledi tezyîn 

İşbu devlet kime nasîb oldı 

İşbu ‘izzet gibi yâ kim buldı 

Oldı bu şehlerün şehinşâhı 

Bildi ol bir Resûl ve Allah’ı 

Mezhebinde İmâm-ı A’zam’dur 

Saltanatda Emîr-i Ekrem’dür 

Mü’minînün emîridür elkâb 

Okınur hutbede nite Ashâb 

Devlet ü nusreti ola dâ’im 

Yata a’dâsı bu ola kâ’im(33-39) 

Yeni nüshada 208-219. beyitler arasında Hasan Rızâî’nin Celvetiye Tarikatı’nın 

kurucusu Aziz Mahmud Hüdâî (öl. 1628)’ye olan intisabı, duası, övgüsü ve Hacc’a olan arzusu 

ile hacılara ettiği gıpta yer almaktadır. 

Kim buyurdı Hüdâî ol sultân 

Üsküdârî Efendi didi a’yân 

İsmi Mahmûd Efendi ol meşhûr 

Her cihetde ziyâde ol ma’mûr 

Ehl-i Hak kâmil olur itme gümân 

Togmadan anası didi ol cân 

Bu Rızâî fakîr ana bende 

Yazdı teberrüken anı bunda 

Umaram haşr olam kıyâmetde 
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Oldı tahrîr hayrlı sâ’atde 

Hâcılar Ka’be’ye irişdi bugün 

Cümlesi başına togupdur gün 

Şimdi eyler kamusı sa’y u tavâf 

Pâk ve arı efendi sînesi sâf 

Çagırup cümlesi ki dir “Lebbeyk” 

Yok kusûrı sa’îde niteki pek 

Hâcılar gâzîler yüzi suyına 

Sal beni yine Hazret’ün kûyına 

Süreyin yüzümi ki ol hâke 

Çıka âh u figânum eflâke 

Eyle yâ Rabbî bu du’âmı kabûl 

Ne kadar mücrim isem itme melûl 

Hak nasîb eyleye diyün âmîn 

Fâtiha okına bu demde hemîn (208-219) 

Dürr-i Manzûm baştan sona mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış bir eser olmakla 

beraber nüshada, basur hastalığının çaresine işaret eden üç mensur bölüm yer almaktadır. 

Devâ-yı Dîger-i Bevâsır 

‘Ûdü’l-kahrı muhkem dögüb un gibi idüp tahâret itdükden sonra bir kaşık mikdârı 

avcına alup on beş yâ yigirmi yıl yâ dahı ziyâde olmasun diyü ta’yîn idüp ol dögülmiş ‘ûdü’l-

kahrı avucıla mak’adına degürüp bi-‘avnillahi te’âlâ ta’yîn itdügi mikdârı zamân görmeye 

ammâ vece’ine sır itmek gerek. (187a) 

Dîger Devâ-yı Bevâsır 

Her sabâh aç karnına rafadan yumurtaya cevz-i bevvâ eküp yine mücerrebdür. 

Dîger Devâ-yı Emrâzdur 

Cevz-i bevvâ kâküle, su’d, karanfil, dârçînî, zencebîl, sünbül bu cümleyi berâber sahk 

olunup kefi alınmış kifâyet mikdârı balile ma’cûn idüp her sabâh cevz mikdârı yine bi-iznillahi 

te’âlâ def’ ola mücerrebdür. (187a-187b) 
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Eserin yazılış sebebi ve içeriği konusunda Dürr-i Manzûm’u tanıtırken yukarıda bilgi 

verildi. Yeni nüshada ise eserin yazılış sebebi ve içeriğine on üç beyit daha eklenmiştir. Bir 

diğer ifade ile burada konu daha açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmaktadır. 

Bu cihânda katı ziyâde hakîm 

Kimi bilmez ‘ilâc ide sakîm 

Ekseri sîm ü zere hayrândur 

Nice marazî dahı peşîmândur 

Virür onlara bir nice mâyî 

Eyü olmaz yine anun hâli 

Bu kitâbum içinde ücret yok 

Kendi alur ne ise az ile çok 

Sarf ider eli ile kendi tamâm 

Diler ise ola bu kavlüme râm 

Bana levm itmesün idüp bunı 

Bî-‘ivaz yazdı bunı Kaysûnî 

Gördi bu nüshayı Rızâî fakîr 

Hatt idüp eyledi hemân tastîr 

Bezr itdi du’â-yı senâ ilhâk 

Nazmun evveline idüp ilsâk 

Feth-i Ka’be ve mezheb-i Hanefî 

Çok hakîm sözleri degül bu hafî 

Olmışidüm tabîbe çün muhtâc 

Niceden diledüm devâ vü ‘ilâc 

Kimisi didi tuzlu balgamdur 

Kimi dir temregi bu hoş emdür 

Sözleri uymadı biri birine 

Cümle ‘âşık hemân sîm ü zerrîne 

Bu kitâbı bulup hemân tahrîr 

Eyledüm çün şifâyı bula darîr (61-73) 
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Eserin aslında ilk sahibi, eseri Arapça kaleme alan Kaysûnîzâde’dir. Fakat diğer 

nüshalarda bu şahıstan bahsedilmemektedir. Yeni nüshanın 66. beytinde bu zatın, bu eseri 

önceden vücuda getirdiği hatırlatılmaktadır. 

Bana levm itmesün idüp bunı 

Bî-‘ivaz yazdı bunı Kaysûnî (66) 

Nüshanın Hasan Rızâî tarafından ve kaç tarihinde kaleme alındığını şu beyitlerden 

anlıyoruz: 

Oldı bin yetmiş altı târîhi (1666) 

Sinn ü sâlim benüm biline dahi  (77) 

Gördi bu nüshayı Rızâî fakîr 

Hatt idüp eyledi hemân tastîr 

Bezr itdi du’â-yı senâ ilhâk 

Nazmun evveline idüp ilsâk (67-68) 

Hasan Rızâî, mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış olan bu eserin (yeni nüshaya göre) 

474 ile 488. beyitleri arasına“mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” vezninde bir kaside eklemiştir. 
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Virür her derde bir yüzden şifâyı 

Hakîm Allah hakîkatde Rızâî 

 

Gele bir yire ‘âlem hükemâsı 

Niçe eczâ ile itse devâyı 

Hakîm-i Mutlak’un olmasa lutfı 

Halâs olmaz marîz bulmaz şifâyı 

Şifâ-yı sadrı Mevlâ ide ihsân 

Şefî’ ide Muhammed Mustafâ’yı 

Cihânun derdi çokdur zâhir ammâ 

Kıyâmetde vire Mevlâ safâyı 

Selîmü’l-kalb varavüz dergehine 

Bu niyyete idelüm çok du’âyı 

   el-Fâtiha 

Fakîr Seyyid Hasan derdine dermân 

Umar fazlile eyler bu recâyı 

Kıyâmetde ola sâlim efendî 

Bula cennetde kasr-ı Aksarây’ı 

Hilâfetde icâzet Kâdirî’den 
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‘İnâyetde mukaddemdür Hüdâyî 

İki sultâna vardur intisâbı 

Alubdur Kâdirîlerden livâyı 

Şerefeddîn Efendî virdi izni 

Hama şehrinde eylerken kazâyı 

Livâ-yı hamdın altında gide ol 

Sever cânile cümle evliyâyı 

Kimi sevse kişi anunla koyar 

Getürür hâtıra rûz-ı cezâyı 

Hüdâ birdür ‘avâlim cümle mahlûk 

Hüdâ’dur halk iden arz u semâyı 

Anundur lutf u ihsân derd ü hicrân 

Sebeb zâhirde kodı hükemâyı  (474-488) 

Yeni nüshanın en sonunda sinameki bitkisinin nasıl hazırlandığı ve faydalarını anlatan 

ve ayrıca Halveti şeyhi Aldülganî en-Nablûsî (öl. 1731) hakkında övgüler içeren “Ma’cûn-ı 

Sinameki” başlıklı bir kaside yer almaktadır. On beyitten oluşan bu manzumenin derkenarında 

kasidenin vezni de yer almaktadır. 

Fâilâtün fâilâtün fâilât 

İşbu ma’cûnı bilen bulur hayât(203a) 

Sonuç  

Sanatsal olmaktan çok didaktik olması sebebiyle aruzda aksaklıkların görüldüğü bir eser 

olan Dürr-i Manzûm, Kaysûnîzâde’nin ismi meçhul bir tıp eserinden önce manzum-mensur 

(Menâfi’ü’n-Nâs), sonra da sadece manzum olarak (Dürr-i Manzûm) Türkçeye çevirmesiyle 

vücuda gelmiştir. Çeşitli hastalık, bitki isimleri ve tedavi yöntemlerini konu edinmesi 

bakımından 16. yüzyıl Osmanlısının tıpta geldiği noktayı ortaya koymaktadır. 
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂME ADLI ESERİNDE GEÇEN 

DEYİMLER 

Murat ALTUĞ 

Öz 

Türk dili, deyimler bakımından oldukça zengin bir dildir. Dillerin oluşum süreci içerisinde; 

sözcükler, kalıplaşarak bir nevî söz öbekleri oluşturmakta ve deyimler de bir dilde anlatımı daha 

güçlü kılmak için kullanılan söz öbekleri arasında yerini almaktadır. Deyimlerin, ortaya çıktığı 

dönem içerisinde, insanoğlunu; sosyal hayat, örf ve âdet hatta genel bir ifâdeyle değerlendirecek 

olursak kültürel zenginlikler bağlamında tanıtmada önem arz ettiği yadsınamaz bir gerçektir.  

Çalışmanın esasını; gerek dil gerekse söz varlığı gibi husûsiyetlerinden dolayı Eski Anadolu 

Türkçesi metinlerinden olduğu tespit edilen, Aksaray’da tasavvuf tohumlarının atılmasına ve 

bu bölgede tasavvuf kültürünün teşekkülüne katkı sağlayan Somuncu Baba’nın oğlu Yûsuf 

Hakîkî Baba’nın “Muhabbetnâme” isimli eseri oluşturmaktadır.  Çalışmamızda tarama modeli 

kullanılarak mezkûr eserde geçen tasavvuf ile ilgili deyimler belirlenecektir. Pek çok beyitte 

karşımıza çıkan tasavvuf ile ilgili deyimler, çalışmanın ilgili bölümlerinde anlamları ile birlikte 

verilerek alfabetik olarak sıralanacaktır. Eski Anadolu Türkçesinin dil husûsiyetlerini taşıyan 

bu eserde yer alan tasavvuf ile ilgili deyimler, beyit içerisindeki bağlama göre özenle 

tanımlanacaktır. Söz konusu çalışma; tasavvuf kültürünü,  dilin önemli bir unsuru konumunda 

olan deyimler bağlamında tanıtmada önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Deyimler, Eski Anadolu Türkçesi, Yûsuf Hakîkî Baba, 

Muhabbetnâme, Aksaray, Din- Tasavvuf. 

Idioms Related to Mysticism in “Muhabbetname” by Yusuf Hakiki Baba 

Abstract 

Turkish language is very rich in terms of idioms. Words form phrases during the evolution of 

languages, and idioms are among those phrases which make language expressions more 

vigorous wealthy. It is an undeniable truth that idioms are very significant to present mankind 

in terms of social life, customs, and in a broader sense, cultural richness. Accepted as one of 

the Old Anatolian Turkish texts due to its both language and vocabulary properties, 

Muhabbetname by Yusuf Hakiki Baba, son of Somuncu Baba who helped sow the seeds of and 

develop the culture of mysticism in Aksaray, constitutes the core of this paper. Our study aims 

to determine the idioms related to mysticism in the aforementioned work by using the scan 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

maltug01@hotmail.com 
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model. The idioms frequently seen in many couplets will be presented alphabetically with their 

meanings in their related sections. They will be carefully defined in relation to their meanings 

in the couplets of the text which presents the language features of Old Anatolian Turkish. This 

study constitutes a great deal of significance as it exhibits the culture of mysticism in terms of 

idioms which are an important element of language. 

Keywords: Turkish language, Idioms, Old Anatolian Turkish, Yusuf Hakiki Baba, 

Muhabbetname, Aksaray, Religion, Mysticism. 

GİRİŞ 

Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı 

veya söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından başka anlamlara gelen 

kelimelerden oluşan kalıplaşmış yapı ya da cümledir. 

İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri 

dikkati çekecek biçimde anlatan ad, sıfat, zarf, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel 

yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir söz öbeğidirler. 

Özellikleri: 

 Atasözleri gibi kalıplaşmış oldukları için çoğunlukla, bir deyimin sözcükleri 

değiştirilip yerlerine - eşanlamlı da olsa - başka sözcükler konulamaz ya da söz dizimi 

bozulamaz. 

 Atasözleri gibi kısa ve özlü anlatım araçlarıdır. 

 Deyimlerin söz dizimi bozulamazsa da, söylendiği duruma göre zamirler ve kişilere 

göre çekimler değişebilir. 

 Aynı dildeki deyimler, farklı bölgelerde farklı sözcüklerle söylenebilir. 

 Bir dildeki deyimler, o dili konuşan ulusun kültür birikimini ve değerlerini barındırır. 

Tasavvuf, sufilik (Arapça: ُصوفِية sufiyye) (Farsça: تصوف tasavvuf) kısaca İslam'ın iç veya 

mistik yüzü olarak tarif edilir. 

Tasavvuf ve sufi kelimelerinin hangi kökten geldiği hakkında ihtilâf vardır.[1] Sûfî kelimesinin 

kökü olarak en çok kabul gören kelime, "yün" anlamına gelen Arapça "sûf"tur. Klâsik tasavvuf 

yazarlarının ilklerinden olan Ebû Nasr Serrâc (ölm. 378/988) "Peygamberlerin, evliyâ ve 

asfıyânın yolu" dediği sûf giyme âdetinden hareketle sûfî kelimesini bu kökten sayar.[1] 

Bir diğer görüşte ise suffe; "avlu, gölgelik" gibi mânâlarda kullanılır. Mescid-i   Nebevî'nin 

avlusu ve gölgeliğinde yatıp kalktıkları için, bu fakir ve bekâr muhacirlere “Ashâb-ı Suffe 

(Suffeliler)” adı verilmiştir.[4] 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil_bilimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6z_dizimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6zc%C3%BCk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ad
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCmce
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atas%C3%B6z%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fanlaml%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ulus
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Tasavvufun, mistisizmin İslam özelindeki hali olduğunu iddia edenler olduğu gibi, mistisizmin 

Çin-Hindu dinlerinden gelmesi nedeni ile İslam ile tamamen farklı olduğunu iddia edenler de 

olmuştur. Kimilerine göre, tasavvuf şeriattan daha yüksek bir aşamayı ifade eder.  

Mutasavvıflar sufi olmaya çalışmışlar, tekkeler, medreseler kurmuşlardır. Sufiyâne hayat 

yaşamaya çalışanlara derviş de denilir.  

Türkler arasında Tasavvuf Batı Türkistan’da çıkmıştır.[7] İlk sufiler keşif sahibi insanlardı, 

mala mülke değer vermezler, bazen çıkınları bile olmadan gezer ve gittikleri yerlerde insanları 

dini yönden aydınlatırlardı. Batı Türkistan’daki bu ilk sufilerin bazıları, bir tarikat gütmedikleri 

için tarikat şeyhleri gibi isim yapmamış olabiliyorlardı. 

Yusuf Hakiki Baba kimdir? Hayatı (ö. 893/1488) Mutasavvıf şair. Somuncu Baba olarak 

bilinen mutasavvıf Şeyh Hamîd-i Velî’nin oğludur. Kaynaklarda Baba Yûsuf, Yûsuf Hakîkî 

Baba, Baba Yûsuf Hakîkî, Şeyh Yûsuf, halk arasında Hakîkî Baba ve Gül Baba diye anılır.  

Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Muhabbetnâme adlı eserinin müstensihi, kitabı 894’te 

(1489) müellifin ölümünden bir yıl sonra istinsah ettiğini bildirdiğine göre 893 (1488) 

yılında ölmüş olmalıdır.  

Tasavvuf yolunda temel bilgileri kuvvetli bir ihtimalle babasından alan Yûsuf’un tahsiliyle 

ilgili olarak Evliya Çelebi, onun Hacı Bayram-ı Velî’nin talebesi olduğunu, seyr ü sülûkünü 

Ankara’da şeyhinin yanında tamamladığını ve Aksaray’da Bayramiyye tarikatının öncüsü 

kabul edildiğini belirtir. 

Bursalı Mehmed Tâhir ise Yûsuf’un babasıyla beraber bir süre Bursa’da kaldığını, daha sonra 

Aksaray’a gittiğini söyler. Hayatının geri kalan kısmını Aksaray’da şeyhlik yaparak geçiren 

Yûsuf Hakîkî’nin türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd mahallesindedir. Aynı mahallede babası 

adına bir cami ve bulunmaktadır.  

Eserleri: 

1. Divan (Hakîkînâme). Münâcât ve tevhidle başlayıp çeşitli başlıklar altında tasavvuf 

neşvelerini terennüm eden manzumelerle devam etmektedir. Eserin içeriğinden 

müellifin asıl amacının tasavvuf yoluna girenlere öğüt vermek olduğu anlaşılmaktadır. 

500’ü aşkın manzumeden meydana gelen eserin iki nüshası bilinmektedir (Sadi 

Somuncuoğlu nüshası, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2430).  

Erdoğan Boz divanın ilk 100 varağı üzerinde doktora çalışması yapmış (Hakîkî Divanı, 

Dil İncelemesi: Kısmî Çeviriyazılı Metin, Dizin, 1996, İnönü Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü), daha sonra tamamını (Yûsuf Hakîkî Baba Divanı, Ankara 2009) ve 

divandan seçmeleri yayımlamıştır (Ankara 2011). 
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2. Muhabbetnâme. Mesnevi tarzında yazılmış 3696 beyitten oluşan tasavvufî bir eserdir. 

İki nüshası (Manisa Murâdiye Ktp., nr. 1296; Konya İl Halk Ktp., Uzluk, nr. 6968) 

vardır. 

Eser üzerinde Ali Çavuşoğlu doktora çalışması yapmış (Yusuf-ı Hakîkî’nin 

Mahabbetnâme Adlı Eserinin Tenkitli Metni ve İncelemesi, 2002, Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve ardından eseri neşretmiştir (Ankara 2009). 

3. Metâliu’l-îmân. Bazılarına göre Sadreddin Konevî’nin, bazılarına göre ise Ahî Evran 

diye bilinen Kırşehirli Şeyh Nasîrüddin Mahmûd’un aynı adlı risâlesinin tercümesidir 

(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2574).  

Sadeleştirilmiş metni Ali Çavuşoğlu tarafından yayımlanmıştır (Tasavvuf Risalesi ve 

Metâliu’l-İmân, Ankara 2004). Bu eserin bulunduğu yazmada yer alan tasavvufa dair 

üç risâlenin de Yûsuf Hakîkî’ye ait olması kuvvetle muhtemeldir. 

MUHABBETNAMEDE GEÇEN DEYİMLER 

Âli himmet eyle-: 2657 

Hak içün kamuya sen rahmet eyle 

Ki dûnuz bize ali himmet eyle 

Bıyığını bağlamak: 3512 

Bıyığın bağlayıp gösterme bini 

Bize gösterdi dü çeşm-i râh-bini 

Bina eyle-: (Gören kıl-) 2671 

Senündür lutf i hayy u tüvânâ 

Koma umyile eyle bizi binâ 

Biş yüz yumrug ol-: 526 

Ki biş yüz yumrug olur bir işaret 

Ana feyyazdan irişmez işâret 

Boyun eğ-: 87 

Benefşe karşusına boynın eğmiş 

Saçı hem sünbülün gör yire değmiş 

Burun dik-: 689 

Gerek yüz dürlü laf urup gümürden 

Burun dikdün çıkmazsın çamurdan 

Cana kıy-: 1006 

Çü kıymaz nâna câna kanda kıysun 

Ya terk-i ad u sana kanda kıysun 
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Cana tokun-: 59 

Tokundı câna nâ-geh çün bu Pertev 

Ayan oldı gözüme rah-ı reh-veh 

Can gözünü aç-: 895 

Eger bulmak dilersen ömr-i taze 

Düriş can gözin açup imtiyaza  

Cevr gör-: 241 

Bu girdabında ışkun eyle devri 

Çeken darü’l mihende göre cevri 

Cevr çek-: 1621 

Dahı biz dünya cevrin çekmeyelim  

Görür gözümüyle kül ekmeyelim 

Ciğer yak-: 22 

Cihân-ı gör nice eyler münevver 

Ya insana ne kılmşdur müsahhar 

Cüda düş-: (Ayrı kal-) 773 

Kalup düşme cüda sen kârbânsın 

Senün ayrı işün ne şârbândan 

Ders al-: 3264 

Muhabbetnameden gel imdi tedris 

Senündür şimdi tâ ders ala İdris 

Dil uzat-: 207 

Yüce sadrun kim irgürür sana el 

Ne derdün var uzadurlarsa dil gel 

Dilini bağla-: 2525 

Dilin bağlama ya Rab eyle güya 

Kerem senden kerima ya Rahima 

Gam yi-: 928 

Bu sûret delkı eskirse ne gam yir 

Çü anlara vücûd ile’ adem bir 

Gönlü katı ol-: 509 

Gönül bağlamasan ger inhirâfa 

Neden râzî olaydun kizb ü lâfa 
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Gönül egle-: 842 

Cihânun varlığın küllî kafâda 

Gönül eglemeyüp dâru’l-fenâda 

Gönül gözi: 324 

Müyesser kıl bize yâ Rab rizânı 

Gönül gözine hem nûr-ı likânı 

Gönül vir-: 785 

Eger gönül virürsen bî-vefâya 

Bıraga seni çok dürlü cefâya 

Gönül yık-: 555 

Mürîd ad virme gönülden çıkana 

Müsülmân dimegil gönül yıkana 

Göz aç-: 16 

Kimi açmaz velehden gözlerini 

Kimi seçmez sehefden sözlerini 

Göz aydını: 189 

Gözüm aydını bize bes dürür bes 

‘ Alâkan  kamudan bes dem dürür kes 

Göz bayıcı: 590 

Karacı gibi göz bayıcılardır 

Hamâkat ‘ uddesin yayıcılardur 

Gözüne perde ol-: 735 

Gözüne perde oldı ‘ ucb-ı pindâr 

Bes olmadun bu ma’nîden haberdâr 

Gurbet çek-: 2424 

Sezâsın bulmaga hazretde kurbet 

Neden çekmek ya dostdan ayru gurbet 

Hayât vir-: 73 

Viren topraga ol ’ilm ü hayâtı 

Virür kullara hem oddan necâtı 

Hayrân kal-: 237 

Olanlar sekr-i ‘ışkun zîr-desti 

Olur bes çâresi ne işi pestî 
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Hem dem ol-: 1074 

Mahabbet ehline oldunsa hem-dem 

Gözüne gelmesün sad milk-i âlem 

Hidâyet bul-: 953 

Düşüp ahkam-ı şer’i senri’âyet 

İdüp bulmazsın envâr-ı hidâyet 

Islâha gel-: 2843 

Mahabbetden anun kim âteşi yok 

Bil ıslâha gelüp onar bası yok 

‘ibret al: 1591 

Alup ‘ibret cihândan göz açarsan 

Bu gaflet âşiyânından uçarsan 

İş ayâsı: (İş bilmezi) 1661 

Varımaz degmeler bil iş ayâsı 

Degül lâf ursa ne var yok hayâsı 

İzine düş-: 951 

Sen ashâb-ı Resûl’i gözlemezsin 

Düşüp izlerine hîç izlemezsin 

Kâbil ol-: 601 

Şerî’ atden kadem basalı taşra  

Ne hasre kâbil olurlar ne neşre 

Kendüzün yitür-:41 

Yitürür kendüzüni gâh olur güm 

Görürsiz ahî sahum mâh u encüm 

Kıyâmet kop-: 995 

Koparsa sad kıyâmet yine sahvane  

Ne gelmek istesün râzî çü mahva 

Kolayına ko-: 757 

Eger korsan kolayına anı sen  

Helâk itmiş olursın bil seni sen 

Kulaga koy-: 1551 

Harîsun gönli gözi toymadı hîç 

O hak sözi kulaga koymadı hiç 
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Kulagı burul-: 2022 

Burulmaz kulagun burnun ulaldı 

Başun göge mi iriser olaldı 

Kuvvet bul-: 380 

Anunla dutdı sevket buldı kuvvet 

Hanum İslâm ol kân-ı mürüvvet 

Mahrûm kal-: 972 

Bil istidrâca sol magrûr olanlar 

Kalur mahrûm ol hem kûr olanlar 

Menzil al-: 172 

Ne var akdâm u tâ’ât ü ibâdât 

Ki menzil ala anunla çü sâdât 

Nasîhat dut-: 1397 

Nasîhat dutmadun mı hey ’aceb ne 

Neyidi düşdügün  bâri sebeb ne  

Nazar al-: 2062 

Gerek  mürşid ki ola dîdever ol 

Hem almış ola şeyhinden nazar ol 

Nazar sal-: 132 

Remedden gözlerün silmez misin sen 

Nazar bu ‘ibrete salamaz mısın sen 

Nefes vir-: 57 

Mana ansuz nefes virmek cefâdur 

Mahabbbet –nâme derdüme şifâdur 

‘Ömr sür-: 3342 

Sürelim ‘ömr gel biz derd-i Hak’da 

Safâyıla tuyarsan her varakda 

‘Ömr vir-: 81 

Geyürüp hem yire dîba-yı hızrı 

Virür ölmüşken ana tâze ‘ömr 

Râhat yüzü gör-: 1561 

Cihâna açılı hâsid gözini 

Hasedden görmedi râhat yüzüni 
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Safâ bul-: 1569 

Çü vardı garka girdâb-ı fenâda 

Safâ bulmış ola rûhı bekâda 

Safâ gel-: 24 

Elünde çün başun meydâna geldün 

Safâ geldün ki hoş merdâne geldün 

Safâ gör-: 2574 

Safâ kim gördi bulanuk çamurda 

Kim işitdi yüz aklıgın kömürde 

Safâ vir-: 684 

Safâ virür ahî bu yolda bize 

Bagışladuk selâmetligi size 

Sekrân (sarhoş) ol-: 1981 

Rahîk-ı ‘ışk içüp kim olsa sekran 

Begüm cân terki ana olur âsân 

Şâ yi ‘eyle-: 1259 

Bu yok yirlere itme ‘ömri zayi’ 

Ko ytlulıkarun eyleme şâyi’ 

Şeydâ ol-: 1373 

Ya hod bâtın yüzinde nûr-ı takvâ 

Ya derd-i Hak’da olmak mest ü şeydâ 

Şeytâna uy-: 479 

Eger şeytâna uyarsan yirün od 

Ne yüzünde hayâ kor ol ne hod od 

Tâ’ât kıl-: 493 

Halâvet birle kılsan tâ’ati sen 

Ne gâfil olayıdun sâ’aî sen 

Tahammül it-: 3101 

Tevekkül eyleyüp çün sen Hudâ’ya 

Tahammül idemezsin her belâya 

Tâkat it-: 427 

Ger ol lâyk degüldür vir liyâkat 

Mahabbet şevkın it hem ana tâkat 
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Terk ol-: 438 

Mahabbet-nâme’den tuymaga ma’ni 

Gerek ki terk oluna lâf u da’vî 

Tesellî ol-: 2558 

Mahabbet nûr-ı târât-ı tecellî 

Mahabbetsüz gönül olmaz tesllî 

‘ûr ol-: 1630 

Yakup varlık perin gel ’ûr olalum 

Ser-â-ser anda gark-ı nûr olalum 

‘uzlet eyle-:879 

Eger dervîşisen gel ‘uzlet eyle 

Ki kaânun-ı meşâyih olur eyle 

Ümîd kes-: 1266 

Velî lâ tekna tû min rahmeti’l-lah 

Buyurdun kesmezem ümîdim i şâh 

Ümîd ol-: 3489 

Efendi bu mahabbet âteşinden 

Ümîd olaydı keyd ü serkeşinden 

Ümmet kıl: 547 

Ki ümmet kıldı şâh-ı enbiyâya  

Mürüvvet kıldı cândan evliyâya 

Vasf eyle-: 2991 

Eger mahv ile eyler vasf-ı hâlin 

Lisân-ı dürür lâkin makâlin 

Vîran eyle-: 803 

Buları mest ü hayrân eylemişdür 

Ki eger sûrtde vîrân eylemişdür 

Vîrân ol-: 463 

Ola vîrân kamu bâg u besâtîn 

Hanum ayruklara vara havâtîn 

Yakasını kurtar-: 1197 

Yakan kurtarımazsın nefs elinden 

Çıkarur nefs şahsı hod yolından 
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Yakasını vir-: 3167 

Ki kuttâ’-ı tarîkun pençesine 

Yakasını virüp işkencesine 

Yakayı ele ver-: 692 

Busınup çaluya örtülimezsin 

Yakan virdün ele kurtulumazsın 

Yâr ol-: 282 

Depeler bizi yâ Rab hacletümüz 

Bize yâr olmamışdur devletümüz 

Yol al-: 691 

Yolun aldı di hâlün nice ola 

Husûsâ ki karanû gice ola 

Yola gel-: 130 

Nedür fikrün yola gelmez misin sen 

Mahabbetden nasîb almaz mısın sen 

Yol göster-: 585 

Musâhib olma cüz sâlihler ile 

Sana yol gösterür nâsihler ile 

Yüz çevür-: 652 

Buna sen püşt-i pâ urup çevür yüz 

Yörendürme gönüle bin ne hod yüz 

Zâr eyle-: 3472 

Çü bülbül eyle gel efgân u zârı 

Demidür yâd idelüm imdi yârı 

Zayi’ko-: 2350 

Gel i dil-haste cânlar gam-güsârı 

Komak zâyi’ degül hoş rûzgârı 

Zîr ü zeber it-: 2006 

Esâsın dînün i bî-haber sen  

Gel itme her nefes zîr ü zeber sen 
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ABDÜLGAFUR TUTAYSALGIR’IN GÜNLÜĞÜ IŞIĞINDA KIRIM YALTA’DAN 

KONYA EREĞLİSİ’NE GÖÇLER-II 

Prof. Dr. Mustafa ORAL* 

Özet 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan, Kafkas ve Kıpçak ellerinden çekilmesi ile birlikte 

buralarda oturan evlâdı fatihân vatanlarını terk ederek Osmanlı ile birlikte Anadolu 

vilâyetlerine yerleşmeye başlamıştır. Muhacirler için yeni köyler kurulduğu gibi yeni tipte 

bahçe ve haneler inşa edilmiştir. Yeni yerleşimlerle yeni üretim biçimleri oluştuğu gibi iktisadî 

ve toplumsal ilişkiler de değişmeye başlamıştır. Bu göçmenler Anadolu vilayetinin yeniden 

Türkleşmesi durumunu beraberinde getirmiş, Türkçülük düşüncesinin yeniden doğuşuna, 

dinamik karakter kazanmasına zemin hazırlamıştır. Anadolu’ya yapılan göçler arasında 

Kırım’dan yapılmış olanların özel bir yeri vardır. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile 

kaybedilen Kırım’da Çarlık rejiminin tatbik ettiği sindirme ve yıldırma politikası nedeniyle 

Anadolu kentlerine birçok göçler olmuştur. Bunlar arasında 18 Nisan 1903’te Kırım’ın Yalta 

kazasının Avcı köyünden hareketle 14 Haziran 1903’te Konya’nın Ereğli kazasının Ayrancı 

Derbent/Osmaniye köyüne varan kafilenin özel yeri vardır. Bu büyük göçün hikâyesini ve 

tarihini göçmen kafilesi içinde bulunan Abdülgafur Tutaysalgır’ın seyahat günlüğü ışığında 

ortaya koymaya çalıştık.  

Anahtar Kelimeler :Kırım, Konya, Göçmen, Yalta, Osmanlı, Rusya, Ayrancı Derbent 

(Osmaniye) 

Abstract 

After the withdrawal of the Ottoman Empire from the Balkans, the Caucasus, and the 

Kipchak lands evlâd-ı fatihân living in these territories left their homelands and began to settle 

in Anatolian cities.  New villages set up for the immigrants as well as houses and gardens in 

new types. In these new settlements, new production types emerged and economic and social 

relations also began to change.   These emigrants brought along the Turkification of Anatolian 

cities, and provided the homogenization of the people of Turkey, which contributed the rebirth 

of the idea of Turkism in a dynamic pattern.  Immıgration from Crimea has a special importance 

in immigrations to Anatolia. Crimea was lost with the Treaty of Küçük Kaynarca in 1774. After 

the lost of Crimea Tsarist regime applied supression and the intimidation policies which caused 

the massive immigration to Anatolian cities. Among these immigrations, emigrant group which 

moved from Avcı village of Yalta on April 18, 1903 and arrived the village of Ayrancı Derbent 

(Osmaniye) of Ereğli distrcit of Konya on June 14, 1903 has a special place. We are trying to 

put forward the account and history of this migration according to travel logs of immigrant 

Crimean Abdülgafur Tutaysalgır.  

Key Words: Crimea, Konya, Immigration, Yalta, Ottoman, Russia, Ayrancı Derbent 

(Osmaniye) 
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Kırım’ın Yalta kazasının Avcı köyünden 20 Nisan 1903 tarihinde yola çıkıp 22 Nisan’da 

İstanbul’a ulaşan Kırımlı göçmenler bir hafta kadar İstanbul’da muhacir kaldıktan sonra iskân 

edilecekleri Konya’nın Ereğli kazasına hareket etmişlerdir. Seyahatin sonraki safhasını günlük 

şeklinde kaleme almış olan muhacir kafilesinden Abdülgaffar Tutaysalgır’ın seyahat 

günlüğünden aslına sadık kalarak aktarıyoruz:  

İzmit, sancak merkezi güzel bir yurt parçası. Çarşısı muntazam. Demir yolu şehrin 

içinden geçiyor. Meyvesi ve balığı bol, yeşil ve ormanlık. Deniz kenarlarında vaktiyle inşa 

edilmiş büyük bir binanın içine göçmenler yerleştirilmiş. Bina balıkçılık işlerinde kullanılmış 

olmalı ki kokusundan durulmuyor. Bizden önce kalan göçmenler bir hafta içinde epeyce 

zedelenmişler. Rahatsızlık başlamış. Bu yüzden evlerine çabuk gitmek istiyorlar. Şimdi sıra 

bizde. Bir memur eşyalarımızın istasyona nakledileceğini söyledi. Sonra arabalar geldi, 

istasyon ambarına teslim edip geceyi bir otelde geçirdik. 

2 Mayıs 1903 kuşluk vakti tren İzmit istasyonuna geldi. Vagonlarda yolcu yok gibi. Bir 

haftadır İzmit'te bekleyen bizden önceki göçmenler uzanmışlar, bir an önce trene binmek için 

telaşlanıyorlar. Yolcu az olduğundan kolaylıkla trene binebildik. Göçmenleri, erkek ve 

kadınları 10-15 kişilik gruplar halinde vagonlara yerleştirdiler. Kompartımanların kapılarının 

ayrı olması yüzünden yerleşmek zor oldu ve vakit aldı. 

Trene yerleştikten sonra hareket ettik. Hava güneşli ve sıcak olmasına karşın trende bir 

serinlik. Düz ve yeşil vadi içindeyiz, sağımızda geniş ve yüksek ormanlıklar ve dağlar, 

solumuzda ufak fundalık ve yeşil düzlükler. O kadar güzel manzaralar içindeyiz ki… Bir saat 

önce başlarını kaldıramayan yolcular pencerelerden manzarayı sevinç içinde seyrediyor. 

Yolumuz ilerledikçe yeşillikler arasına dalıyoruz. Biraz sonra solumuzda Sapanca gölü 

görünüyor. Gölün kenarından geçiyoruz. Bir tarafımız göl, bir tarafımız bahçe. Bu dekor içinde 

Sapanca istasyonuna geldik. Fazla durmadan kalktık, kadife gibi yeşil bir ova içinde ilerliyoruz. 

Yeni ekilmiş mısır tarlaları bunlar… 

Eşine az rastlanır bu topraklarda, orman gibi sık gölde güzel yetiştirilmiş meyve 

bahçeleri. Bir müddet ilerledikten sonra uyuyarak akan Sakarya nehri kenarına gelmişiz. Öyle 

bir vadi içine girdik ki sağımızda ve solumuzda göklere yükselmiş dik ormanlık dağlar… 

Şimendifer köprülerden, bazen korkunç kayalar altından geçiyor. 

Düzlüklerde, dağ eteklerinde kurulmuş güzel köylerden geçtik. Ufak birçok istasyonda 

az bir müddet durduk ve sonra hareket ettik, Bilecik istasyonuna geldik ve birkaç dakika sonra 

kalktık. Bayırların eteğinde yapılmış yol, bazen yarmalar bazen tüneller arasından geçiyor. 

Birçok istasyondan sonra bir ara tren hızını kaybetti. Yükünü zorlukla çekiyor. Durum çok 

sürmedi, tren tekrar hızlanmaya başladı. Bir müddet sonra Eskişehir’e ulaştık. Toplu halde 

muhacir haneye sevk edildik ve geceyi muhacir hanede geçirdik. Eskişehir muhacir hanesi de 

istasyon civarında bulunuyor. 

3 Mayıs 1903 perşembe gün doğarken istasyondayız. Yolcular bilet alıyorlar. Beraber 

geldiğimiz yolcular bizimle beraber trene bindiler. Şimendifer Eskişehir’den önce batı 

istikametine, sonra da güneye yöneldi. Derin bir vadi içine girdi. Oldukça derin bir dere, iki 

tarafı yüksek dağlarla kaplı yol oldukça yokuş. Düzlüklere rastlıyorsak da tren surat yapamıyor. 
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Bu mıntıka fazla tepeleri ve dağların tepeleri hâlâ karla örtülü. Bu bölgede kısmen koyun ve 

inek sürüleri fazlaca görünüyor. Sonsuzluğa kadar durmayacak Türk köylüsünün gür sesi 

duyuyoruz ve bu zevkimizi artırıyor. 

Artık yükseklere çıkmışız.  Bunu trenin süratinden anlıyoruz. Birkaç istasyon geçtikten 

sonra Afyonkarahisar’a geldik. Bu şehir bir kayanın eteğinde kurulmuş, istasyona epeyce 

mesafeli, büyükçe bir şehir. Bir müddet kaldıktan sonra trenimiz hareket etti. Sağımızda büyük 

bir dağ silsilesi, solumuzda görülemeyen bir ova. Yol kenarlarında çok miktarda inek ve koyun 

sürüleri ile karşılaşıyoruz. Çay istasyonunda biraz durduktan sonra orayı da geçtik. Bu civarda 

sık sık büyük köylere rastlanıyor. Ovanın bir tarafında doğuya uzamış büyük göller var. Yine 

yeşillikler arasına girdik. Trenin iki tarafı da ağaçlı. Güzel manzaralar; bazen yeşil çayırlar 

içinden geçiyoruz      

Trenimiz büyükçe bir istasyonda durdu. Burası Akşehir’miş. Akşehir ihtiyarını 5 asırdır 

fıkralarıyla katılarak güldüren, güldürürken düşündüren, nükteli hikâyeleri ile tanınmış 

Nasrettin yaşadığı ve öldüğü şirin bir yer. Sırtını dağa dayamış ovaları zümrüt gibi yeşil nurlu 

bir kasaba. Bu istasyondan da Konya’ya gidecek bir iki yolcu bindi. Tren bir müddet sonra 

yeşillikler arasından düz bir ovaya çıktı. Bir müddet sonra sağımızı süsleyen dağ silsilesi 

uzaklaştı. Artık iki tarafımızın da yemyeşil ovalar sıralanmış, yolun iki tarafında bir birlerine 

ulaşmış yemyeşil buğday tarlaları. Koyun, inek ve at sürüleri görünüyor. Biraz sonra Çavuşçu 

istasyonunu da geçmiştik.  

Güney istikametine uzamış bir gölün kenarlarında bir sazlık içine daldık. Sonra Ilgın 

istasyonuna girdik. Burada da çok az durduk ve hareket ettik. İki tepe arasında bir bayıra karşı 

yapılmış eski bir kale harabesi var:  Kadınhanı. Kadınhanı istasyonunu da geçtik,  yolumuza 

devam ediyoruz. Orada burada öküzlerle çektirilen, toprakların sürülmesinde kullanılan sabanla 

topraklar sürülüyor. Çok mümbit topraklar. Bir müddet sonra Saray önüne geldik. Bu 

istasyonda da birkaç kişi vardı. Trene binen de olmadı. Buradan da kalktık. Sağımız yüksek 

dağlarla kaplı, solumuzda ucu bucağı görülmeyen ova. Tren oldukça sürat yaparak Meydan 

istasyonuna geldi. Meydan istasyonunun köyü biraz uzakta. Tren burada sanki durmadı. 

Önümüzde oldukça büyük bir viraj var. Virajı dönünce tren ağırlaştı, yükünü zor çekiyor. Bu 

civarda oturan yolcu bir arkadaştan soruyorum: Kemer Beli denirmiş. Kışın fırtına yüzünden 

yol kapanır, tren kara saplanarak kalırmış; yaz aylarında böyle bir tehlike yokmuş.  

Trenimiz bayırın üstüne çıkınca hızı artmaya başladı. Yol hızla ilerliyor. Yolun sağı 

harabeye yüz tutmuş. Onu geçince Konya’nın bağları. Üzüm bağlarını geçiyoruz. Güzel 

Konya’nın kenar semtine geldik. Moskof’un zalim pençesinden kurtulduk. Hz. Mevlana’nın 

medfun bulunduğu şehri, mübarek na’şının saklı bulunduğu kabrini görecek ve makamına yüz 

süreceğiz. İçimizde alevlenen bu ilahî aşk ve ateşlenen sevgi halesi. Bu ateşli arzumuzun 

tahakkuk etmek üzere olduğu için ne kadar mutluyuz. 

Yaklaşıyoruz. Kondüktör, ihtiyar bir köylüden biletini istiyor. Köylü fesi ve kuşağı 

arasında biletini aradı. Bir türlü bileti bulamıyordu. Kondüktör bu zavallı ihtiyarı “ay kaba 

Türk” gibi sözlerle azarlama değil de tahkir ediyordu. Bu masum köylüye karşı yapılan 

tahkirden fazlasıyla üzüldüm. Tarihi ve mazisi pek parlak bir ulusun saf ve pırlanta kadar temiz 

ve kıymetli evladını yine kendi gibi aynı kanı taşıyan bir insan bu sözlerle nasıl tahkir ederdi. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 597 - 

 

Aklım bir türlü almıyordu. Sonradan öğrendik ki bu adam ve şimendiferde çalışanların hepsi 

Türk’ten gayri unsurlarmış.  

Konya’da trenden indik. Kalabalık yok gibi. İnen beş yolcu ellerinde eşyalarıyla 

istasyondan ayrıldılar. Önceden hazırlanmış olan göçmenler istasyonda büyük bir hana 

gönderildi. Her göçmen tedarik edebildiği yataklarda yatarak geceyi geçirdiler.  

4 Mayıs 1903 göçmenler muhtelif semtlerde temin edilen yerlere arabalarla götürülerek 

yerleştirildi. Biz dokuz ev halkı Gemalmaz mahallesinde hazırlanmış evlere yerleştirildik. 

Evleri gösteren memur ekmek almak için belediyeye gelmemizi tembih edip gitti. Bize tahsis 

edilen ev dört odalı, üstü toprak bir evdi. Misafir odası, ayrıca kileri, mutfağı, odunluğu önünde 

bağı. Bir divanın dibinde yemek pişirmek için topraktan yapılmış ocaklar, ekmek pişirmek için 

tandırı. Evlerin içi dışı sıvanmış, tertemizdi. 15–20 günden beri ev yüzü görmemiş, yorulmuş 

göçmenler bu boş evlerini mevcut eşyalarıyla tanzim ederek istirahat edebilecekleri bir duruma 

getirdiler.  

5 Mayıs 1903 Belediyeye gidiyorum. Yanımda Gemalmaz mahallesinden tanıştığımız 

bir zatla gidiyoruz. Dar sokaklardan geçerek at pazarına, bize gösterilen cadde ile büyükçe bir 

meydanlığa çıktık. Hükümet konağı, bu meydanın tam ortasında, üç katlı ve çok güzel bir bina 

olarak yapılmış. Belediye bu binanın içinde imiş. Merdivenlerden çıkınca sağ köşe belediye 

reisliği odası. İçeri girdim. Karşı köşede bir masa başında, uzun sarı külah giymiş bir zat 

oturuyor. Başıyla işaret ederek bir delikanlıyı gösterdi. Bu zat Hüsnü adında, yakışıklı, genç bir 

delikanlı. Bir kenarda oturuyordu. Yanına yaklaşınca pasaportumuzu istedi. Aldı içindeki 

nüfusu saydı. Yazıyı okuyup okuyamadığımı sordu. Okudum. İsimleri aynen deftere kaydetti. 

Yedi nüfusu deftere kaydetti. Bir pusula yazıp mühürleyip verdi. Yanıma bir adam katarak fırını 

gösterdi. Altı yaşından yukarısı için büyük, aşağısı için de yarım ekmek verildi. 

6 Mayıs 1903 pazar çarşıyı dolaşıyorum. Oturup dinlenecek bir yer bulamadım. 

Kahvehane henüz yok. Ellerinde küçük birer mangal, beş on fincan yerleştirilmiş teneke 

dolapcıklar ile dolaşarak kahve satan seyyar kahveciler ise pek çok. Ara sıra bunların yanında 

vakit geçiriyordum. İşsizlik de fena bir şey. İş yok, konuşacak tanıdık yok. Oturup dinlenecek 

veya sohbet edilecek kahve de yok. Ekmek alıp eve döndüm. 

7 Mayıs 1903 pazartesi Kapı Camii civarı, yemeniciler çarşısı ufak ufak yüzlerce 

dükkân. İçleri gençlerle dolu... Usta kapıya yakın bir yerde bir ağaçtan yapılmış tezgâh önünde 

oturur, yapılacak işleri keser, biçer işçilere dağıtır. İşçiler kendilerine verilen ip bükme, eğirme 

gibi işlerle herkes meşguldü. Dükkânda ustanın sesinden başka ses duyulmaz, konuşanlar 

birbirleriyle fısıltıyla konuşur. Ezan okunmuştu. Abdest alan her çırak dükkâna geliyor ve 

burada toplanıp usta ile birlikte topluca camiye gidiyor.  

Çıraklara şakirt de deniyor. Şakirtler ile usta arasında karşılıklı bir sevgi, itaat ve saygı 

var. Usta sözü kesilmez. Ona itiraz edilmez. Beraber yürürken öne geçilmez, usta karşıdan 

gelirken önü kesilmez. Hâsılı birbirlerine ana ve babaları gibi sıkı bir surette bağlıdırlar. Bu 

saygıyı gelen müşteriye de gösterirler. Konya’nın bu dinsel ve ahlâkî olgunluğu beni hayretlere 

düşürdü. İlk sevgiyi bu sanatkârlardan aldım. 
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8 Mayıs 1903 salı artık eğlenecek yer bulmuştum. Aziziye cami duvarı dibinde 

kahvecilik yapan ve bu işle şöhret kazanmış ihtiyar aksakallı Arslan Dede adında birisinin 

yanına varır, boş kaldığı zaman sohbet eder vakit geçirirdim. Bugün bu dedenin yanında, eski 

göçmenlerle konuşurken, göçmen olduğumu anlamış olmalı. Uzun boylu, esmer, çehreli, iri 

vücutlu ve Türk tipini taşıyan bir hoca… Ayakta durarak bana pabuç ile işaret eder ve yanına 

çağırdı. Durmadan yürüyordu ve ben de arkasından yürüyordum. Mahalle ortasından epeyce 

uzakta bir eve vardık. Muntazam döşeli, genişçe bir odaya girdik. Elini öpmek için vardığımda 

bana elini öptürmedi. 

Bugün aramızda şöyle bir konuşma geçti:  

- Senin adın Gaffar mı? 

- Hayır, Gaffar değil Abdulgaffar. 

- Nerelisin? 

- Kırımlı 

- Şehirli mi köylü mü? 

- Köylüyüm 

- Hangi köyden? 

- Avcı köyden 

- Köyünüzün halkı hep beraber mi geldiniz? 

- Hayır, bizim köyden birkaç ev halkı geldik. 

- Buraya gelmenizin sebebi var mı? 

- Efendim Rus Çarı din işlerimize karıştı. Karısı ile birlikte bulunan resmini cami 

mihrabının üstüne konmasını emretmiş. Ova köylerinin toprakları Pomaççiklere verilmiş, bu 

melun adamlar Türk köylüleri köle gibi çalıştırıyorlar.  

Bunları söylerken heyecanlanmışım. Hoca efendi başını salladı, hiçbir şey söylemedi. 

Biraz sonra: “Oğlum, oturduğum kahvehanenin yanındaki caminin hatibiyim. Bana Çumralı 

Hacı Hüseyin derler.” dedi. Yemeği beraber yedik. Güzel Konya'nın büyüklerinden birinin 

evinde ilk yerli yemeği bu muhterem hocanın evinde yedim.  

“Kırımlı muhacirin arasında yetim kalmış 8, 10 yaşlarında bir kız çocuğunu arıyoruz. 

Bildiğiniz yerde böyle bir kız çocuğu varsa onu alıp evine götürün”, dedi. Ben de: “Bilmiyorum. 

Soruştururum. Böyle bir çocuk bulursam yahut haberini alırsam size bildiririm”, dedim. 

Kahveyi içtikten sonra Çumralı Hocanın yanlarından ayrıldım. 

9 Mayıs 1903 çarşamba bize karşı iltifat artıyor. Konuşacak birçok insanların daveti 

oluyor. Aziziye camii karşısında Örtülü çarşısı içinde manifaturacılıkla meşgul Hacı Ahmet 

Efendi namı ile bir zat bu gün beni dükkânına davet etti. Benden Kırım hakkında birçok şeyler 
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sordu. Cevap verdim. Sabuncu Hacı Ali Efendi namındaki zat da aynı şekilde. Avcı Edip Ahmet 

Efendi’nin kitapçı dükkânında bulunan hocalarla sohbet ederek hoş vakit geçiriyoruz. 

Göçmenler Kırım’a mektup yazıyorlar. Hocalarla vakit iyi gelip geçiyordu. Perşembe gününü 

de sohbet ve mektup yazmalarla geçirdik. 

11 Mayıs 1903 beklediğimiz cuma günü geldi. Eskiden beri büyük küçük bütün 

Kırımlılar Mevlânâ’ya kendisi gibi adına da âşıktılar. Bu sevgi baba ve analarımızdan intikal 

edip gelmiştir ve Konya’da biraz daha artmıştır. Türklüğün kıvancı, büyük âlemin nurlu 

makamını görüp yakından ziyaret etmek fırsatını da artık elimizdedir. 

12 Mayıs 1903 Konya halkı ve esnafı yaz mevsimlerini mera veya semtlerde bulunan 

bağ ve bahçelerinde geçirir. Ticaret ve zanaat erbabı sabahleyin yolları doldurarak çarşıya, 

işyerlerine gelip akşama yakın bir zamanda yine yolları doldurarak çarşıyı, bağ ve bahçe 

evlerine dönerler. Bu sıhhat için olduğu kadar bağ ve bahçenin korunması, sebze gibi 

ihtiyaçlarını temin etmek bakımından da sayılıdır. Kenar mahallelerde oturanlar döl zamanı 

Konya’dan ayrılırlar. 7-8 ay çiftliklerinde işlerini görür, güzün son aylarında evlerine dönerler. 

At arabası ve hayvan kullanırlar. 

13 Mayıs 1903 Abdülkadir Hoca hükümet meydanındaki caddede solda kapalı, küçük 

mezarlığı geçince aynı yerde küçük bir kitapçı dükkânı. Hikâye kitaplarından birini almak için 

dükkâna girdim. İki hoca oturuyordu. Selam verince yabancı olduğumu anlayan hoca yer 

gösterip oturmamı işaret etti. Nereli olduğumu, niçin geldiğimi sordular. Sohbet ettik. Dükkân 

sahibi yerinde oturdu. Abdülkadir Hoca olduğunu, kendisinin Avcızâde Ahmet olduğunu 

söyledi. Tanıştık. Beş on dakika oturduktan sonra nedense Abdülkadir Hoca ile aramızda bir 

samimiyet belirdi. Yanından ayırmadı. O gün evine gittik, öğle yemeği yedik. Abdülkadir 

Efendinin yakınlığı bende dahi kendileri için derin sevgi ve saygı doğurdu. Beni arkadaş telakki 

etmiş olmalı. Ayrıldığımızda her gün kitapçı dükkânında buluşmaya karar verdik... 

17 Mayıs 1903 Azizeye Camii karşısında Örtülü çarşıda manifaturacılık yapan Hacı 

Ahmet Efendi adında bir zat her gün bana iltifat ediyordu. Yanına gelmediğim gün canı bile 

sıkılıyordu. Bu muhterem ve terbiyeli, hürmetkâr insan birkaç defa yemek de yedirdi. Bu 

iltifatlarının neticesi kendilerine karşı içimde derin bir saygı ile karışık samimiyet ve yakınlık 

hisleri doğdu. Konuşmaları, iyi niyetleriyle kendilerini sevip hürmet ettim. Bu samimiyetin, 

biraz da alışkanlıklarımın sonucu pot kırdım. 

Kırım’da işçi çalıştıran, odası olup da odasına misafir kabul eden, onlara yemek yediren 

tanınmış zenginlere fazlaca hürmet ifadesi olarak onlara çorbacı denir. Ben bu sözün başka bir 

manada kullanıldığını bilmiyordum. Ahmet Efendi’yi sevdiğim birkaç defa daha yemeklerini 

yediğim için minnettarlığımı arz etmek için “selamün aleyküm çorbacım” dedim. Çok da 

mültefit olan hocanın tavrı değişti. Kızardı, bozardı. Fakat bir şey de söylemedi. Hocanın bu 

durumunu bir rahatsızlık veya başka bir şeye üzüldüğünü düşünerek kendime mal etmedim. 

Biraz sonra dükkândan ayrıldım.  

Daha sonra çorbacı sözünün Hıristiyanlar için kullanıldığını, Müslümanlar için 

kullanılmadığını öğrendim. Bu yüzden mahcubiyetim arttıkça arttı. Dükkânın önünden 
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geçemez oldum. Af dilemek, yaptığım hatamı bağışlaması için utana utana hocanın yanına 

vardım. Meselenin Kırım’daki şeklini anlatarak af diledim ve barıştık.  

Konya’nın Sosyal Yapısı 

Konya halkı din ve ahlak üzerinde titiz davranır. Mabet ve medreselerin yapımı ve 

korunmasında çok ileridedir. Büyük, küçük, çırak, esnaf, tüccar, memur dini ödevlerini ihmal 

etmeden yaparlar, bilgisi olmayan kız ve erkek çocuklara namaz kıldırıp oruç tuttururlar. 

Kadınlar erkeklerin önünden katiyen geçmezler. Delikanlılar sorulmadıkça laf söylemedikleri 

gibi sigara da içmezler. Erkek ve kadınlar evlerinin hakiki işçisidirler. İçte kadın, dışta erkek 

karınca misali çalışırlar. Kadınlar ev işlerinde maharetli oldukları gibi tutumlulukta da 

üstündürler. Boş zamanlarını halı, kilim, seccade, çorap, fanila ve benzeri eşyaları örer ve 

dokurlar. 

Hocalar beyaz, hacılar abani sarık sarar. Uzun galat cübbe, geniş abdestlik, geniş yün 

şalvar, yemeni ve mest giyer. Delikanlılar, orta yaşlılar yünden geniş şalvar, çember sarıklı fes, 

kısa önü açık salta, uzun mest veya çorap üstüne kundura giyerler. Bellerine yün, renkli acem 

şalı ve geniş kemer bağlarlar. Kadınlar, geniş ferace, uzun kapalı entari, altın dizili fes. Don 

içlik, siyah çarşaf giyip yüzlerine siyah peçe örterler.  

Meşhur kadınlar pazarında satıcılar tamamen kadındır. Çamaşır takıları, eski elbiseler, 

çamaşır, süt, yoğurt, peynir, meyve-sebze, meyve kuruları, pastiller satılır. 

Buğday bir gaz tenekesi dolusu, 13–14 okka gelir. 4–5 kuru üzüm batmanı (7 okka) 6, 

şeker okkası 2, okkalık ekmek 1, sadeyağ 5–6, kahve 1 okka 5–6, Kaput bezi 1 arşın 1–5, fes 

6, keçi 20, koyun 25 kuruş, bir kap yemek 20, kahve ve çay ise 10 paradır.  

Konya Vilâyetinde Göçmenler İçin İskân Yerleri 

İskân edilecek köy yerleri tespit edilerek liste çıkarılmış, buna göre göçmenler beş 

bölgeye yerleştirilecekler. Bunlar: 1-Konya’ya bağlı Kirlikuyu köyü; 2-Konya-Akşehir’e bağlı 

Kaha ve Dursunlu köyleri; 3-Konya-Aksaray’a bağlı Alaca köyü; 4-Konya-Ereğli’ye bağlı 

Ayrancı derbent; 5-Konya-Karaman’a bağlı Mandason. 

İskân yapılacak köylerin adları tespit edildikten sonra devlet hesabına gidip gelmek 

üzere heyetler seçilerek daireye müracaat etmeleri şeklinde ilan edilmişti. 

Halk ayrı bölgelerden geldikleri için henüz birbirlerini tanımıyor. Bu sebepten 

gidecekleri yeri seçmek güçleşiyor. Halk yerlerini seçmek için hükümet meydanında 

toplanıyor, fakat bir türlü seçim yapamıyor. Neden sonra Ayrancı Derbent’i görüp gelmek için 

Alupka köyünden Veli, Avcı köyünden Osmanoğlu Celil, Gözlevli Hacı Molla, Kumbetelli 

köyünden Osmanoğlu Ömer adlarında dört kişi seçilerek komisyona haber verildi. Bu heyet 

araba ile Ayrancı Derbent mevkiine gönderildi. 

Heyet avdet deyince halka gördükleri Derbent köyünü şöyle anlattılar. Ormansı ve 

dağlarla çevrili geniş bir ova, deresinden bolca su akıyor, köy için de müsaittir. Bu iskân 

memurluğuna haber verildi. İki yüz hane ayrıldı ve kabul edildi. 
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2 Haziran 1903 cumartesi Ayrancı Derbent için kayıt başladı. Bizim köylüler 

pasaportlarını götürerek Ayrancı Derbent için köy defterine isimlerini yazdırdılar. Epeyce 

bekledikten sonra 11 Haziran 1903 günü hazırlanmamız için haber verildi. 

12 Haziran 1903 pazartesi eşyalarımızı arabalara yükleyip Konya’dan ayrıldık. Dar, 

tozlu bir sokaktan ilerliyoruz. Yüklü deve katarına, kağnı arabalarına rastlıyoruz. Bir müddet 

Konya’nın bağlarını geçtik. Hava berrak, güneş tepemizde, fazla sıcak. Arabacılar atlarının 

yaptığı sürati anlamak için mi nedir, biri diğerini geçmek için tehlikeli bir surette arabalarını 

sürüyorlar. Küçük bir yayla köyünü geçmiştik. Geniş ovanın ilerisinde sivri yüksek bir dağ 

göründü. Yanlarımızda dağ silsilesi göründü. Geçtiğimiz ovalar içinde sürü halinde koyunlar, 

ekinleri oldukça ekilmiş, büyümüş tarlalar görünüyor. Bu sevimli manzara içinde Karkan adlı 

bir köye geldik. Arabacılar evlerinin gölgesi altına arabaları çektiler ve istirahat ettik. Bu 

köyden birçok kadın erkek çoluk çocuk arabaların yanına koşuyor, bizleri seyrediyor. Göçmen 

olduğumuz anlaşılmış olmalı ki kadınlar helkeler dolusu ayran getirerek göçmenlere ikram 

ediyor. Bu köyün insanları tarafından bize gösterilen şefkat tarif edilemeyecek kadar büyüktü. 

“Allah’a ısmarladık; güle, güle gidin” sözleri coşkunlukla söylenirken köyden ayrıldık. 

Yaklaşan yüksek dağın etekleri arasına girmiştik. Çukur gibi bir yolun iki tarafında 

kurulmuş Yılancık adında bir Türkmen köyü. Arabacılar köyde biraz durdular. Bu esnada 

kadınlar, kızlar hemen hemen bütün köy halkı etrafımızı sardılar. Ne olduğumuzu, nereye 

gittiğimizi anlamak istiyorlar. Ne de olsa göçmenlerin gariplikleri evlerinden, yuvalarından 

ayrılmışlar, henüz nereye yerleşeceklerini bilmemelerinden hüzünlü idiler. Bu sevimli insanlar 

göçmen olduğumuzu anlamışlar. Bir iki dakika içinde etrafımız helkelerle ayran, ekmek ve 

başka yiyeceklerle dolmuştu. 

Kadınlar üç etekli entari, bunun üstüne açık kısacık bir salta, yünle dokunmuş yerli işi 

dizlik, başlarına yaşına göre mendil bağlarlar. Örneğin, bir yaşını bitiren bir kız çocuğunun 

başına bir mendil, iki yaşını ikmal edince ikinci mendil, yetmişinde olana da yetmiş mendil... 

Bu adetlerden kadınların yaşı ve hem de soyu belli olurmuş. 

Öğle zamanı geçmişti. Köyden ayrıldık, yüksek dağın eteğinde açılmış derenin içindeki 

yolu takip ederek ilerledik. Bir müddet sonra cenuptan (güney) kuzey yönüne uzanan geniş düz 

bir vadiye indik. Bu civarda köy az olmalı. Fakat ovalarda sürüler halinde koyunlara ve derelere 

rastlıyoruz. Yolumuz kuzey yönüne uzayıp gidiyor. 

Akçaşar adında bir köye geldik. Akçaşar büyük bir köy. Evleri toprakla örtülü. Bir arada 

müteaddit evleri, geniş ahırlar, misafir kabul eder. Odaları bulunan zengin insanları var. Köyün 

üç tarafı geniş ova, bir tarafı bir dağ silsilesine yaslanır. Bu köyün halkı da misafirperverlikte 

çok ileri gitmiş olmalı. “Bizim odaya” diye misafirleri birbirlerinden kıskanırcasına 

paylaşıyorlar. Göçmenler odaya alındıktan sonra, vaktin geçmiş olmasına rağmen çeşitli 

yiyecekler hazırlanmış, köyde bulunan yiyeceklerle -göçmenlere adettir- bir ziyafet çekilmiştir. 

Geceyi çok rahat bir şekilde geçiren göçmenler kendilerine gösterilen yakınlıktan ve 

misafirperverlikten duygulanmışlar. Teşekkürler ve sevgi tezahüratı içinde köyden 

ayrılmışlardır. Yolda yememiz için börekler, peynirler, sıkmalar yapmışlar. Çıkınlar halinde 

arabalarımıza yerleştiriyor. 
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13 Haziran 1903 Akçaşar’dan ayrıldık. Sağımızda küçük bir dağ, solumuz geniş, düz 

baştanbaşa yeşillikle bürünmüş mümbit bir ovanın kenarından gidiyoruz. Yolumuz küçük bir 

köye rastladı. Bağı, bahçesi yok. Halkı koyuncu ve ziraatçı olmalı. Köyün önü ekin tarlalarıyla 

dolu. Uzaktaki bayırlarda koyun sürüleri görülüyor. Karşımızda büyük ve çıplak tepeler. Bu 

tepeler arasından küçük bir beli aştık ve diğer bir vadiye indik. Güneyden kuzeye uzanan bu 

dar vadi içinde epeyce su akmaktadır. Bir de değirmen görünmez. Epeyce bir su olmasına 

rağmen hiçbir ağaç görülmez. Yalçın kayalar ve harkın arasındaki dar ve geçilmesi zor deve 

yolundan zorlukla geçtik. Diğer bir düzlüğe çıktık. Bir köprü kenarından geçtik. Epeyce su var. 

Buralarda yeşillik yok. Suyun her zaman akmadığı muvakkat olduğu anlaşılıyor. Devam 

ediyoruz. İlerde telgraf araçları göründü. Bunlar batıdan doğuya çekilmiş. Biraz daha 

ilerleyince Ayrancı Derbent adıyla anılan yere geldik. Bizden bir gün önce gelen göçmenler bir 

damın civarına inmişler. Bir harkın kenarına eşyalarımızı indirdik. Arabacılar döndüler. 

Bizimle gelen göçmenler alelacele kilimlerle birer çadır kurdu. 

14 Haziran 1903 Karaman’dan Osman Efendi adında birinin idaresinde bir araba ekmek 

geldi. Derhal göçmenlere dağıtıldı. Her gün 8-10 araba göçmen geliyor. Arabacılar yatacak yer 

olmadığı için yüklerini boşaltınca hemen kaçıyorlar. Her gelen aile korunma için hemen çadır 

kuruyor. Yakın yerlerde içilecek su yok. Zaptiyelerin küçük bir harkla getirdikleri bulanık ve 

pis görüntülü su varsa da içmeye uygun değildir. Gölgelikler olmadığı gibi yakacak da 

bulunmuyor. Göçmenler otlayarak yaş otları kurutup ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Hâsılı 

göçmenler yokluk içinde. 

 Muhit yüksek olmalı. Gündüzleri çok sıcak, geceleri o nispette serin. Yiyecek, giyecek 

ve yatacak yerlerin düzensizliğinden olma 5, 10 gün içinde çocuklar arasında hastalık baş 

gösterdi. Doktor olmayınca Karaman’dan Arif Bey adında bir doktor geldi. Bu doktor bir iki 

gün kalarak getirdikleri ilaçlarla hastaları meccanen tedavi etti. Ekmek kâfi derecede gelmiyor. 

Göçmenlerin kimi ekmek alabiliyor, kimi aç yatıyordu. Mesele doktora söylendi. Doktorun 

yardımı ile ekmek kâfi miktarda gelmeye başladı. 

İhtiyaç her şeyi doğurur, demişler. Bu sözün hakiki manasını buradan anlıyoruz. Zaruri 

ihtiyaçlarını temin etmek mümkün olamıyor. Bu sebepten ihtiyaç karşısında sıkıntı 

içerisindeler. Bu tehlikeli durumu önlemek için aralarında bir heyet seçerek biraz daha yakın 

olan Ereğli’ye gönderildi. Heyetin çalışmaları ile ihtiyaçlar kısmen temin edilebildi. Burada 

gariplik daha fazla hissedildi. Varacak, gelecek yer yok. Paralı ve gözü açık, ticaretten anlayan 

veya zarureti hisseden kimseler faaliyete geçiyorlardı. Kimi araba almış, kimi çadırdan dükkân 

hazırlamış ve içine bazı ihtiyaç maddelerini koyarak satışa başlamış. Kimi at arabası ile Ereğli 

veya Karaman’dan istenen maddeleri getirerek satışa sunmuş. 10–15 gün içinde bu çıplak ova 

içinde bakkal, kasap, tütüncü dükkânı gibi yerler meydana geldi. Gezici satıcılar, hâsılı 

görülmedik bir faaliyet başladı. Ayrancı Derbent arzu edilen her şeyin bulunduğu bir şehir 

olmuş. 

28 Haziran 1903 yerli gibi olduk, aranan her şey var. Çadırlar tamamlandı. İstirahatimiz 

da yolunda. Artık çevreyi gezebiliyorum. Burada iki dam; biri harabe, çok eski, diğeri yakın 

zamana ait. İki de mezarlık var. Evlerden birisi posta derbendi.  

İlk defa ziyaret ediyorum. İçerisi oldukça geniş. 10–15 at alacak genişlikte. Birinin 
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üstünde kerpiçten yapılmış iki odalı bir ev. Posta arabalarının at değiştirdiği ve zaptiyelerin 

barındığı derbent. Derbentte Arnavut Hüseyin Onbaşı’nın idaresinde birkaç tane zaptiye 

bulunuyor. Gerek Ereğli’den, gerekse Karaman’dan posta arabaları burada atlarını değiştirerek 

zaptiyelerin muhafazaları altında Ereğli’ye, Karaman’a gidiyorlar. Konyalı Ali namında süvari 

zaptiyesi beni görünce oda içine aldı. Kısa boylu, aksakallı Hüseyin Onbaşı ocak yanında sırtını 

duvara dayamış oturuyor. Selam verdim. Bu zat Arnavut şivesi ile selamımı aldı. Şikâyet eder 

gibi “dağ başını bekliyoruz, Ereğli’den gelen postayı Karaman’a, Karaman’dan geleni de 

Ereğli’ye götürürüz”, dedi.  

Cami harabesi bir metre yükseklikte, dip kısmı sağlam kılan cami taşları içinde ve 

dışında yığın halindedir. Kesme taşlarla oldukça muntazam yapılmış caminin harap olmasının 

sebebi anlaşılamadı. Yıkılması pek uzak zamanı hatırlatmamaktadır.  

Taşlar üzerinde şu yazıları okuduk: Ömür hazel camiül-mübarek fi eyyam-ı devlet-i 

sultanü’l-muazzam el-dünya sene hamsin ve aşrin ve semaene. Eski mezarlıkta görülen kabir 

taşı: Hüvelbaki el merhum ve mağfur gücarim bin mahmut tarih ve erbain ve semaene. 

Ayrancı Baba’nın lahdi civarında bulunan diğer bir kabir taşını şöyle okuduk: 

Merkadın pür nur ede ol gani kibriya/Kafe orunlar hasar ruhuna fatiha/sene 995 

Muntazam işlenmiş bir lahit, üstünde kavuklu, yazısız kabir taşı, Velilerden Ayrancı 

Baba’nın kabri olduğu rivayet edildi. Camii 625, kabir taşı 643, diğeri 995 hicri tarihli. Buna 

nazaran buranın eskiden beri epey mühim bir mevki olduğu anlaşılıyor. 

3 Temmuz 1903 Konya’dan bir fen heyeti ile Ereğli’den Kaymakam İbrahim Hakkı 

Beyin riyaset ettiği üç azadan müteşekkil bir heyet geldi. Bu iki heyet Divle köyünden müdür 

Salim Efendi ile Elvan Hacı Ali Ağa’dan başka birkaç iş bilir zevat daha davet edildi. Uzun 

müzakerelerden sonra kâfir yazısının toprakları hali olduğu muhacirlerin iskânına mani 

olmadığı kanaati hâsıl oldu. Bundan sonra köy yeri ile köyün hudutları ve tarla ve bahçelerin 

yerleri tayin ve tespit edilerek ölçüleri alındı. Ev heyetleri tarafından mazbatalar tanzim edilerek 

imzalandı. Yerlerine avdet ettiler. 

10 Temmuz 1903 artık inşaat hazırlığı başlıyor. Bir zat inşaatı idare etmek üzere 

Ayrancı’ya gönderilen Niğdeli Binbaşı Şakir Ağa geldi. Hacı Süleyman Efendi hocanın çiftçilik 

damını işgal ederek oturdu. Geceliği üzerine sarı yerli ceket giymiş, elinde tespihi göçmenler 

arasında bir iki gün gezdi ve göçmenleri toplayarak şu izahatı verdi:  

Kurulacak evlerin usta ve kereste ücretlerini devlet tarafından; taş çakmak, kerpiç 

yapmak işleri de göçmenler tarafından yapılmak üzere yarından itibaren işe başlayacağız… 

Henüz gelmiş vesaiti olmayan göçmenler kerpiç kesmeyi memnuniyetle kabul ettiler. 

Taş çekmek için taşıma araçları olmadığından itirazda bulunmaları üzerine binaların temelden 

itibaren kerpiçli yapılması söylendi. Şakir Ağa’nın oturduğu hane, kilimlerle seccadelerle 

süslenmiş, yatağı seyyar karyola üstüne yerleştirilmiş, başına beyaz takke giymiş, elinde bir 

tespih çeviriyordu. Ağanın okuryazarlığı olmadığı için okuryazar birini aramış. Bu arada 

tavsiye edilmiş olmalıyım ki zaptiye ile beni çağırttı.  
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Vardım, selam vererek yanına girdim. Şakir Ağa: “Aleyküm selam oğlum. Buyurun.” 

dedi. İşaret ettiği yere oturdum. “Okuyup yazdığınızı haber aldım. Okuyup yazmak bilmem. Bize 

emirler geldi. Cevap vermek lazım. Hâsılı ara sıra yazmak icap ederse yazar, beraberce inşaat 

mahalline gideriz.” dedi. “Yazım kabul edilirse baş üstüne”, dedim. Bir kâğıda “yirmi araba 

dam ağacı geldi. Sayılıp teslim alındı.” diye yazdım. Yazımı görünce: “Aferin pek güzel. 

Yarından itibaren beraberce bulunacağız.” dedi ve ayrıldım. 

22 Temmuz 1903 her grup gösterilen yerlerde kerpiç kesecek. Yerler gösterildi. Kerpiç 

kesilmeye başlandı. Dev gibi delikanlılar bu işi yedi sekiz gün içinde ikmal etti. 

4 Ağustos 1903 Konya’dan bir kafile duvarcı ustası geldi. Gelen ustaların hemen hepsi 

Rum. 5 Ağustos cumartesi günü Şakir Bey halkı toplayarak temel atılması için doğa yapılmasını 

teklif etti. Çadırlar önünde toplanan halk önünde Hüseyin Efendi hoca dua okudu. Hayırlı 

uğurlu olması temennisiyle temel atıldı. Bu arada büyük bir kafile halinde marangoz ustası 

geldi. Hemen işe kerpiç duvarları ikmal edilen evlerde başladılar. Bir taraftan damların ağaçları 

döşeniyor, bir taraftan kapılar ve pencereler yapılıp takılıyor. Ustalıktan başka işler göçmenler 

tarafından yapılıyor. Bu geniş çaplı iş ustaların, göçmenlerin ve idarecilerin gayreti ile 4 ay gibi 

bir zamanda ikmal edildi. 

1 Aralık 1903 evlerimiz henüz taksim edilmemişti. Bu yüzden de evler sıvasız kalmıştı. 

Şakir Bey: “Kerpiç kesip çalıştığı evin sahibi olacak. Herkes evini yapsın.” dedi. Sulu sepken 

şeklinde kar yağıyor. Hava soğuk, yollar çamur. Bu vaziyette her göçmen çalıştığı eve taşındı. 

Sıvasız evlerin pencereleri camsız, içleri berbat… Yağan sulu sepkenin arkasından şiddetli kar 

tipisi başladı. Soğuk çok fazla. Odun olmadığı gibi satan da yok. Küçükler büyükler soğuktan 

müteessir. İnsanlar titriyor. Ölüm tehlikesi geliyor gibi. Ulu Tanrım bir yetim gibi şaşıp kalan 

göçmenlerin yardımına bir bızır yetiştirdi. Havalar açıldı, karlar eridi ve yaz geldi. Sıcaklık 

başladı. Evlerin noksan sıvaları sıvanıyor. Halk, burçak (yavşan) topluyor. Başka yakacak ve 

odun bulmaya çalışıyor. Bir talih eseri bu kış hafif geçti. Şakir Ağa’nın işi tamamlandı. Odasına 

geldi.  

Şakir Ağa iki lira ile tahta karyolasını ve yanında götüremeyeceği ufak tefek eşyalarını 

verdi. 4–5 aylık arkadaşlığımız esnasında kendisinin ahlâka mugayir tek bir söz ettiğini 

duymadım. Doğruluk ve çalışkanlık bakımından eşsiz bir insandı. Göçmenlerle helalleşip 

giderken bir kıymet ifade etmediğim halde göçmenlerin ekmek müteahhidi Petro’yu görmüş ve 

fırının kâtipliğine naçizane şahsımı tavsiye etmiştir. 

2 Aralık 1903 çarşamba Müteahhit Petro, Havadan adındaki bir şahısla beni buldurdu. 

Ekmek tevzisi için çalışmamı teklif etti. Kabul ederek işe başladım. Rumca yazılmış ekmek 

tevzi defterini derhal Türkçeye çevirdim. Bu cetvelle ekmek tevzine başladım. Deftere kayıtlı 

büyük küçük 972 nüfus kaydedildi. Evlere girdikten sonra: 

Paralı olanların durumları fena değil. Malını satamayıp gelenler ise fakir düştü. Kış 

gelince fakirlik kendisini daha fazla hissettirmeye başladı. Bölgede en yakın köy üç saat. Bu 

köyde ise iş verecek bir kimse yok. Bazı aileler devletin verdiği ekmekle idare ediyor. Bu 

sıkıntılar yüzünden bir kısım halk ailesini bırakarak Ereğli, Karaman, Konya gibi şehirlere 

gitmeye başladı. 1904 yazında şimendifer yolunun toprak tasfiyesi işine Konya’dan başlandığı, 
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Ayrancı’ya yakın yerden geçeceği haber alındı.  

Bu haber halk üzerinde iyi tesir yaptı. Böyle mühim bir işyerinin açılması geçim sıkıntısı 

çeken halk üzerinde büyük sevinç yarattı. Uzak yakın, ucuz pahalı demeden yol işine koştu. İki 

üç yıl devam eden bu iş sayesinde göçmenlerin durumu düzelmeye başladı. Sağlık düzenliği 

geldi. Köyden ayrılıp gidenler köye dönmeye başladılar.  

Köye, aşağı ve yukarı adıyla iki mahalleye ayrılarak Osmaniye adı verildi. Eylül 1904’te 

Ömer Efendi’nin idaresinde Ereğli nüfus idaresince kayıtlar yapıldı. 5-10 gün sonra iki 

mahallenin resmi mührü getirilerek muhtar seçimi için mühürler tesir edildi.  

Halk muhit değiştirmiş toy vaziyette; havanın ve suyun fayda ve zararlarını bilmiyor. 

Hayat şartları bilgisiz. Bir rehbere muhtaç. Bir kısmı yolda çalışıyorsa da bir kısmı uzun 

zamandan beri gayrı faal kalmış, mevcudunu harcamış, bu yüzden yeniden sıkıntı başlamış. Bir 

taraftan da yüzyıllardır işlenmeyerek çöl halini almış on binlerce dönüm toprak var. Halk izin 

almayınca bu toprakları kullanamıyor. Halkın zamanı boş... Bahar yaz geldi, geçti. Köylü 

geçimi için hazırlık yapamadığından ümitsizlik içinde. Ayrancı’da gündüzleri fazla sıcak, 

geceleri soğuk oluyor. Korunmasını, hatta ilaç kullanılmasını bilmeyen halk sıtma hastalığına 

tutulmuş. Cehalet yüzünden halk, doktordan ziyade tedavi için hocalara koşuyor. Fayda eder 

mi? Bu anlayış yüzünden göçmenler bir yıl içinde büyükçe bir miktar nüfus kaybetti. 

1905–1906 güz mevsimleri zarfında yerli malı alıp satan yoktu. 1907 yılında hariçten 

buğday alıp satanlar geldi ve malların fiyatları yükselmeye başladı. Yerli malı için fazla müşteri 

gelip satılınca yerli ve göçmenler üzerinde tesirini gösterdi. Onları faaliyete sevk etti. Fiyatlar 

bir misli artış gösterdi. Ayrıca halk, Konya ve İstanbul gibi şehirlere yolculuk yapmaya, 

eşyasını götürüp memleketinin ihtiyacı mallar getirmeye başladı. Hâsılı demiryolu sayesinde 

bölgenin ticareti gelişti ve halkın gayreti arttı. 

Yüzyıllardan beri müdürlükle idare olunan Divle köyü, kazaya uzak, kışları gidip 

gelmesi zor ve tehlikeli ve adeta imkânsız olduğu için ve resmi muhaberenin tayininde zorluk 

çekildiğinden; Ayrancı ise her bakımdan daha elverişli olduğundan müdürlük Ayrancı’ya 

nakledilmiştir. Bu suretle Ayrancı biraz daha önem kazanmıştır. 

Göçmenler 3-4 yıl şaşkınlık ve intibak devresi geçirdikten, birçok nüfusunu 

kaybettikten sonra uykudan uyanır gibi bir çalışma devresine girdi. Bir taraftan çift işleriyle 

uğraşırken, diğer taraftan bahçe tanzimi ve imarı işleriyle meşgul oldular. İlk bahçeyi 1905 

yılında Âlim Ağa yaptı. Bu şekilde başlayan bahçeler kısa zaman içinde çoğaldı. Kırım’ın 

bomojini elmaları bu muhitte yoktu. Bu çeşit elmaları getirmek için Kırım’a adamlar 

gönderildi. Yazlık ve güzlük bomojini elmaları ile siyah ve beyaz aşılı vişneler ve kayısı 

çeşitleri getirildi. Daha sonra Amasya, Gönen, Kumpanya (İngiliz) kaba elması gibi Güllü 

Amasya elmalarının gözleri getirtilerek elma çeşitleri çoğaltıldı. 
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NÜZHETÜ’L-EBRAR EL-MUTTALİ’ Lİ ESRAR-İ’L-ĞAFFAR HASAN RIZAİ EL-

AKSARAYİ 

Mustafa ŞEN1 

 

Bu çalışmada 17. Yüzyılda Anadolu’nun değişik beldelerinde kadılık yapan Hasan Rızaî 

Aksarayî ve Nüzhetü’l-Ebrar adlı eseri ele alınacaktır. Müellif söz konusu eserde yaşadığı 

dönemdeki Aksaray’ın coğrafi durumu, siyasi, dini, sosyal ve kültürel hayatına dair bilgiler 

vermektedir.  Hasan Rızai’nin Aksaraylı olması yanında hem devletin kadısı olması ve hem de 

tasavvufî gelenekten gelmesi eserin önemini artırmaktadır. Tek nüsha yazması bulunan ve dili 

Arapça olan bu eserin Aksaraylıların istifadesine sunulmasının yararlı olacağı kanaatini 

taşımaktayız.  

 

In this study, Hasan RızaiAksarayi who had been a qadi in different parts of Anatolia 

region and his work Nüzhetü’l Ebrar will be discussed. In his work, the author gives information 

about the geographical, political, religious, social and cultural life of Aksaray in those times. 

Because he was a state qadi and also a follower of Sufistic doctrine, the importance of his work 

is gaining ground. We are of the opinion that it will be beneficiary for Aksaray citizens to bring 

his work into use which is written in Arabic and only one copy.  

 

NÜZHETÜ’L-EBRAR EL-MUTTALİ’ Lİ ESRAR-İ’L-ĞAFFAR 

HASAN RIZAİ EL-AKSARAYİ 

Edebiyatımızdaki Tezkire geleneği içinde değerlendirebileceğimiz bu eser müellifin 

yaşadığı dönemde Aksaray’da bulunan çeşitli tarikat şeyhlerini, halifelerini, müridlerini, salih 

insanları, abdalları, şehitleri ve kadıları mevzu bahis etmektedir. Rızaî, eserinde o günkü 

toplumun bilgi, kültür ve sosyal yaşantısını yansıtan bilgiler ve hayat hikayeleri sunmaktadır. 

Bu tebliğde Rızaî’nin eserinde bahsettiği Aksaray’ın o dönemdeki siyasi ve sosyal durumu ele 

alınacaktır.  

 

Osmanlı kaza kadısı Rızaî’nin hayatı ile ilgili bilgiler daha çok kitaplarından elde 

edilebilmektedir. Kaynaklarda hakkında pek bilgi bulunmayan müellifin hayatı ile ilgili bilgiler 

                                                 
1 Yrd. Doç.Dr. , Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 

mustafasen@aksaray.edu.tr. 
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“Hasan Rızâyî Ve Tezkiretü’s-Sâlikîn İle Mahmûdiyye Adlı Eserleri Tahkîk Ve 

Değerlendirilmesi” adlı tez çalışması2  ile tebliğ konusu yaptığımız eserinde bulunmaktadır. 

Rızaî diye meşhur Hasan ibnü’l-Hac Abdurrahman el-Aksarayi  1599 yılında Aksaray’da 

doğmuştur. Rızaî’nin  hayatı ile ilgili diğer bilgiler eserin muhtevası bölümünde verilecektir. 

Yaşadığı Dönem: Hasan Rızaî III. Mehmed (1595-1603), I. Ahmed (1603-1617), I. Mustafa 

(1617-1618/1622-1623), II. Osman (1618-1622), IV. Murad (1623-1640), I. İbrahim (1640-

1648) ve IV. Mehmed (1648-1687)’in padişahlık yaptıkları zamanlarda yaşamıştır. O 

dönemlerde dışarıda Avusturya ve İran ile savaş; içeride Celali isyanları ve Yeniçerilerin baş 

kaldırması gibi problemler, devlet yönetiminde valide sultanlar ve sadrazamlardan kaynaklanan 

karışıklıklar mevcut. Bunların yansıması olarak illerde, kazalarda ehil olmayan ve rüşvet 

almaktan çekinmeyen kadılar göreve getirilmiş. Böyle bir ortamda kendisi gibi kadı olan ve 

rüşvete tevessül etmeyen babasının da etkisiyle tasavvuf geleneği içinde yetişmiş, bulunduğu 

her yerde daima iyi insanlarla beraber olmuştur.  

 Aynı zamanda bu dönemde Celveti Tarikatının kurucusu olarak bilinen Aziz Mahmud 

Hüdayî hem halk nezdinde hem de devletin yetkilileri nezdinde son derece etkilidir. Öyleki I. 

Ahmed ve IV. Murad tahta çıkarken onun elinden kılıç kuşanmıştır.  Sultan Ahmed Camiinin 

temel atma duasını ve Camide ilk hutbeyi de yine Hüdayî okumuştur. Bunun yanı sıra etkin 

tarikatlardan olan Halvetilik ve Kadirilik de Anadolu’da iyice yaygınlaşmıştır. 

Eserleri:3 

1. Divançe-i Rızâyî 

2. Cûy-ı Rahmet  

3. Tezkiretü’s-Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn (Genellikle Celvetî büyüklerini ele alan 

bir eserdir.) 

4. Tecelliyât-ı Hüdâyî’nin Nazmen Şerhi ( Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Tecelliyât’ına 

yapılmış bir şerh olup, Rızâyî’nin bir kısım şiirlerine de yer verir.) 

5. Sad-Kelime-i ‘Alî Tercümesi ( Hazret-i Ali’nin yüz sözünün manzûm şerhidir.) 

6. Miftâhu’s-Sa’âde ( Mısırlı İmâm Busurî’nin Peygamberimiz için kaleme aldığı 

Kasîde-i Bürde’sinin manzûm şerhidir.) 

                                                 
2 Çağırıcı, Mustafa, Hasan Rızâyî ve Tezkiretü’-s-Sâlikîn İle Mahmûdiyye Adlı Eserleri Tahkik Ve Değerlendirilmesi, 

İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dan. Hasan Kamil Yılmaz, 

İstanbul, 2006. 

3 Rızaî’nin eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkn. Cankurt, Hasan,Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî, Hayatı, Eserleri 

ve “Miftâhu’s-Sa’âde” adlı Manzûm Kasîde-i Bürde Şerhi, Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015, 

s.86-256. 
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7. El-Mahmûdiyye fî-Menâkıb-ı Ricâli’l-Bilâd ( Celvetî büyüklerinden ve bir kısım 

meşâyıhdan söz eder. Arapça olarak yazılmıştır. ) 

8. Tuhfetü’l-Menâzil ve Tuhfetü’l-Huffâz ( Hac menâsik ve menâzili türündedir.)4 

9. Tuhfetü’l-Kudât ( Kadılara manzûm öğütler) 

10. Risâle-i Sâl-ı Türkân ( Farsça’dan tercüme edilmiş, melhame türünde bir eserdir.) 

11. Kân-i Me’ânî ( Farsça-Türkçe manzûm sözlüktür.) 

12. Binâ-yı Ka’be ( Hac menâzili türünde bir eserdir.) 

13. Tuhfetü’l-Menâzil ve’l-Menâsik ( Yine hac konusunda yazılmış eserlerdendir.) 

14. Nüzhetü’l-Ebrâr el-Muttali’ li Esrar-i’l-Ğaffar: Selîmiye (İbrahim Hakkı Konyalı) 

Kütüphânesi’nde Nr. 65’de 158a-176b varakları arasında kayıtlıdır. 18 varak 

görülmesine rağmen bazı sayfaların numaralarının tekrarı sebebiyle 21 varaktır. Her 

sayfa 17 satırdan ibarettir. Eser Arapça olarak kaleme alınmıştır. Müellif eserine  

1056/1646 yılının 19 Recep Pazartesi başlayıp5 Şâban ayının başında, Denizli’de (Lazkiye’de 

) tamamladığını6 söyler. Ta‘lik tarzıyla yazılmış olup müellifin kendi hattıdır. Müellif verdiği 

bu ayrıntıyı da şöyle izah eder: “Bu tafsilattan maksadım mübarek ayın faziletinden istifade 

etmektir.”7  

 

Eseri Yazma Sebebi: 

Müellif ilk kadılığı esnasında kaleme aldığı bu eseri yazma gerekçesini şöyle açıklar: 

“Nüzhetü’l-Ebrar el-Muttali’ li Esrar-i’l-Ğaffar isimli bu güzel eseri yazmamın sebebi şudur: 

Ben Rızai diye meşhur fakir kul Hasan ibnü’l-Hac Abdurrahman el-Aksarayi Denizli’nin 

Lazkiye beldesinde günahkâr bir kadı idim. Günahlarım denizin köpüğünden daha çoktu ancak 

“Hep hatalı hüküm verdim ve riyakâr davrandım” diyenlerden de değilim. Hak sahipleri 

yıldızlardan çoktu. Onların hakları ise yer ve gök arası kadar benden uzaktı. Fakat bu hastalığa 

bir deva arzu ettim; o da ancak yalvarma ve dua ile olurdu. Bu kitabın yazımına iyilerden 

olmaya ve cehennem azabından kurtulmaya vesile olsun diye başladım. Nitekim Nebi (s.a.v.) 

“Kişi sevdiği ile beraberdir” buyurmuştur. Çünkü kim bir kavmi samimiyetle severse onların 

yaptıklarını yapmasa da gönüllerinin yakınlaşmasından dolayı onlardan sayılır. Bu muhabbet 

                                                 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çağırıcı, Hasan Rızâyî s.184. 

5 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 165a. 

6 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 176a. 

7 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 165a. 
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onları başarıya götürür. İşte ben de bundan dolayı salihlerden, şehitlerden, alimlerden, 

velilerden, kadılardan, gazilerden, mücahitlerden, fakirlerden ve miskinlerden bahsettim. 

Çünkü her insanın yüce bir hasleti ve bir düşüncesi vardır. Ben onlarda üstün özellikleri basitliği 

de sadece kendimde gördüm.  Nitekim efendimiz mevlamız kutbu’l-ârifin mürşidü’s-salikin 

Şeyh Muhammed Efendi el-Üsküdari şeyhi Üftade el-Bursevi’den o da Merhum Eşref Zade 

Efendi Üveys el-Karani’den şöyle nakletti: “Birgün çarşıda bir köpek leşine rastladım. Gördüm 

ki insanlar ondan tiksiniyor ve kokusundan burunlarını kapatıyorlar. Onlara dedim ki: ‘Niçin 

ondan tiksiniyorsunuz? Ben kokusunu almadım ve gördüğüm de onun hoş ve güzel tarafı.’ 

Bana: ‘Güzellik, hoşluk neresinde’ dediler. Ben de: ‘Görmüyor musunuz? Dişleri inci gibi ben 

onda sadece güzellik görüyorum.’ dedim. Üveys el-Karani’yi takdir ettiler.” Bana göre de öyle, 

bana da onun sadece iyi tarafları görünüyor. En iyisi insanların güzel hallerine ve salih 

amellerine odaklanmak, her müminin veli, saadetinin de ezeli olduğuna inanmaktır. Böylece 

kitabıma öncelikle Aksaray’ın salih insanlarıyla başladım.  Çünkü orası benim vatanımdır. 

Vatan sevgisi imandandır, diğer şehirlere takdimi de vaciptir. Hidayet ve tevekkül 

Allah’tandır.”8  

 

Eserin Muhtevası: 

Tebliğin başında da belirtildiği gibi Rızaî’nin hayatı ile ilgili bilgiler daha çok kendi 

eserlerinde bulunmaktadır. İncelemekte olduğumuz bu eserinde diğer kitaplarında olmayan 

bilgiler satır aralarında verilmektedir.   

A) Özel Hayatı: 

Babası: Hacı Abdurrahman. 984/1576 tarihinde Aksaray’da doğmuştur. Babasının vaktiyle 

Hama’da kadı iken hacca gittiğini, hacdan dönünce sıhhat bulamadığını, hastalığı ağırlaşınca 

İstanbul’a geldiğini, 65 yaşındayken 1049/1639 târihinde vefât ettiğini, Üsküdar’da Hüdâyî 

mezarlığında, bir yol kenarına defnedildiğini de anlatır.9 

Tahsili: Fazla bilgi yok ancak oğlu Hoca Şah’ı bulunduğu yerlerdeki medreselerde 

okutmasından anlaşılacağı üzere muhtemelen kendisi gibi kadı olan babası da Rızaî’yi değişik 

medreselerde okutmuştur. Hasan Rızâî Efendi’nin 1030-1034/1620-1624 yılları arasında 

Şeyhulislâm Es‘ad Efendi’nin yanında danişmend olarak vazîfe aldığı, Babasının Hz. 

                                                 
8 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 158a. 

9 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 162b-163a; Çağırıcı, Hasan Rızâyî , s.14. 
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Hüdâyî’den, onun da Şeyhulislam Es‘ad Efendi’den ricâsı üzerine talebelikten mülâzimliğe 

yükseltildiği ile bilgiler mevcuttur. Rızaî Nüzhetü’l-Ebrar’da  

kişilerden bahsederken ders aldıklarını da belirtir: “Şaban Efendi Aksaray’da başka öğrencilere 

de ders verirdi. Ben de kendisinden bazı ilimler okudum ve talik hattını ona yazdım.”10  

Hanımı: Rızaî’nin evliliği ile ilgili bilgiler Şeyh Hâmid’in müridleri arasında zikrettiği oğlu 

Hoca Şah’dan bahsederken geçer: “Rahmetli babam Hacı Abdurrahman Efendi ve rahmetli 

annem Şeyh’i çok severlerdi. Şeyh’in soyundan olan Muhsin Efendi’nin kızını bana istediler. 

Nasibim oldu, beni onunla evlendirdiler.”11    

Dolayısıyla Rızaî’nin hanımı Somuncu Baba Şeyh Hamîd’in soyundan gelmektedir. 

Çocukları: Rızâyî Aksarâyî’nin 1056/1646 yılında “Muhsin” isimli bir oğlu olduğu, 

1072/1661 yılında vefât ettiği, ve onu babasının kabri yanına defnettiği diğer eserlerinde 

geçmektedir.12 Mahmudiyye’de de Aksaray’a döndüğünde çocuklarını sağ salim bulduğundan 

bahseder.13 Nüzhetü’l-Ebrar’da yukarıda da geçtiği üzere Hoca Şah isminde bir çocuğundan 

söz eder. Oğluna istediği gibi bir isim verememekten yakınır: “. Allah Bana salih bir çocuk 

verdi. Ebeveynim çocuğun ismini “Hoca” koydular. Çünkü dayısının ismi de Hoca Şah’tı. Ben 

de problem olmasın diye sesimi çıkartmadım, çünkü baba çocuğuna neden güzel isim vermedin 

diye hesaba çekilecek. Onu eğim için Kara Çelebi Zade diye meşhur olan Hazreti Mahmud 

Efendiye verdim. Daha sonra onu İstanbul’daki Hasan Bey Medresesine verdim. Ondan sonra 

onu aldım ve günlüğü kırk dirheme Denizli’deki İshak Paşa Medresesine verdim.”  Rızaî 

babasının vefatından sonra oğlunun ismine ek yapar: “  Oğlum salih ve bana bağlı biriydi. 

Bana hiç karşı gelmedi. -Allah’ım ona hayır ve saadet ile yardım et- Babamın vefatından sonra 

ben ona Seyyid Muhammed Hoca Şah ismini verdim. Ben ona Muhammed ismini ekledim. -

Allahım bizi edep kıtlığıve ana-babaya muhalefet etmekten dolayı sorumlu tutma-  Bu yüce 

ismin sahibi Allah’ın habibidir. Kıyamet günü oğluma, anneme ve babama şefaat etmesini 

umarım.”14 

                                                 
10 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 171b. 

11 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 164b. 

12 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 18. 

13 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 18. 

14 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 164b. 
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Tasavvufla İlişkisi: Babasının, Celvetiliğin15 kurucusu kabul edilen Aziz Mahmud Hüdayi’ye 

yakınlığından dolayı defalarca Aziz’i ziyaret eder. Genç yaşlarda Hüdayî’nin halifesi Akbaba 

Mustafa’dan bey’at alır. 

Akbaba’dan bey‘at aldık evvelâ 

Oldur evvel pîr-i tarîkat beğim16 

Aziz Mahmud Hüdayi Abdurrahman Efendinin neslinden birisinin dergahın çok 

yakınında olacağını ve hidayete ereceğini bildirir. Yine Hüdayî, Rızâî’nin seyyid olduğuna 

şahitlik eder. Rızaî de bunu nakibü’l-eşraf Ebu’l-Kasım Ğurabî’ye tescil ettirir.17 

Azîzüm Pîrüm olmuşdur Hüdâyî 

 Umar irşâd Rızâyî Aksarâyî18 

 Diyen Rızâî, Hz. Aziz’in dünyâda iki defa şefâatlerine mazhar olduğunu kaydeder. Birincisi 

Hz. Hüdâyi’nin seyyidliği için şefâatte bulunmasıdır. İkinci şefâati ise talebelikten mülâzimliğe 

yükseltilmesi için Şeyhülislâm Esad Efendi’den ricâda bulunmasıdır. Müellif, “Bir şey iki 

olduysa üç de olur” fehvasıyla üçüncü şefâatının da ahirete kaldığı umudu içinde olduğunu 

söyler.19 

Rızâyî Aksarâyî gerek naiblik ve kadılık görevleri münasebeti gerek se seyehat için gittiği 

Anadolu’nun çeşitli beldelerindeki Hüdayî’nin halife ve temsilcileriyle görüşmelerini 

sürdürmüştür.  

Rızâyî Aksarâyî’nin Celvetî yönünün yanında bir de Kâdirî yönü vardır. 

1060/1650 yılında Hama’ya kadı olarak gitmiş orada 14 ay kadılık yapmış bu esnâda 

Abdülkâdir Geylânî’nin sülâlesinden Şeyh Şerâfeddîn Ahmed bin Alâeddin’den Kâdirî 

Tarîkatına mahsus tevbe, ahid, kisve ve tüm islam beldelerindeki Kâdirî dervişleri için hilâfet 

almıştır. 

Cemâziye’l-âhir 1061/Mart 1650’de Aksaray’a sıhhât ve selâmetle geldiğinde 

bu hilâfet işinin Kâdirî fukarâsı arasında yayıldığını, değişik zaman ve mekanlarda 

onlarla beraber bir müddet zikir ve âyinler yaptıklarını anlatır. 20 

                                                 
15 Yılmaz,Hasan Kamil, “Celvetiyye”,  DİA, IIV,274. 

16 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 20. 

17 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 53. 

18 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 48. 

19 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 20. 

20 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 23-24. 
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Rızaî eserlerinden anlaşıldığına göre Malatya, Lazkiye (Denizli),1645-1647) Hama, Amasya, 

Antakya, Sivas, Çorum, Kars, Haleb, Sermin, Humus vilâyetlerinde kadılık yapmıştır.21 

 

B) Aksaray’ın Coğrafi Durumu: 

Rızaî besmele, hamd ve salavat ile başladığı eserinin başında Aksaray’ı övme sadedinde 

şunları söylemektedir: “Allah salih ve iyi kullarını en değerli şehirleri, beldeleri ve onların 

zahid, müttaki ve pak ehlini övmeye muvaffak kılınca anladık ki, Mekke-i Mükerreme, Medine-

i Münevvere, Kuds-ü Şerif, Şam-ı Şerif ve Hıms-ı Nazif şüphesiz büyük ve değerli 

şehirlerdendir. Onların halkı mutlu bir halktır. Özellikle darus-selam Bağdad ve kubbetü’l-

islam Aksaray. Bu ikisi de temiz beldelerdendir. Çünkü alimlerin yaşadığı, evliyanın ve 

şühedanın medfun olduğu yerlerdir. Öyleyse o beldenin sadece duyduğumuz, gördüğümüz 

değil, bizzat musafaha ettiğimiz ve dualarını aldığımız – çünkü “Duymak gözle görmek gibi 

değildir” sözü makbul bir sözdür - salihlerini, şehitlerini, faziletlilerini, velilerini ve abdallarını 

yazmak/ortaya çıkarmak bize vacip olmuştur. İzzet ve ikram sahibi Rabbimizden bizleri Firdevs 

cennetinde onlarla ve peygamberlerle birlikte haşretmesini temenni ediyorum. Allah başarıya 

ulaştıran, kullarına iki cihanda merhamet eden ve ikramda bulunandır.  Tevfik Allah’dandır. 

Rahmetinden ve ikramından dolayı kuluna ihsanda bulunan da odur.”22  

Rızaî daha sonra Aksaray’ın kuruluşu ve coğrafi özelliklerinden bahseder: “Bil ki 

Aksaray Arap ve Acem sultanı Nehbad b. Sam b. Nuh tarafından kurulan hoş, temiz ve eski bir 

şehirdir. Dördüncü bölgede/kıtadadır. Aksaray’la İstanbul arası 365 mildir. Güvenilir 

kaynaklara göre yaz mevsiminde Aksaray’ın en uzun gündüzü on dört saat, sıcaklığı da dokuz 

derecedir. En kısa gündüzü de kışın dokuz saat, sıcaklığı da beş derecedir. Aksaray’ın 

temizliğine şairlerin ve ediplerin kutbu Şeyh Sadi Efendi’nin şu sözüyle delil getirilmiştir: 

Dört köşede dört meşhur şehir vardır ki, Onlar letafet ve saadet açısından sanki mübarek bir 

saray. 

İran’da Genceberkec Irak’da Safahan Horasan’da Neyşabur Rum’da Aksaray.”23 

 Müellif Aksaray’ın coğrafi güzelliği ile igili de bir duyumunu aktarmaktadır: “Orada 

cennetten bir vadi olduğu, vadi etrafında 24 000 veli bulunduğu ve Şeyh Bedr Sultan Efendi’nin 

                                                 
21 Bk. Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s.,39-40. 

22 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 158a-158b. 

23 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 158b. 
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kerametiyle ortaya çıkan bir zemzem damlası olduğu söylenmektedir. Biz atalarımızdan böyle 

duyduk.”24 

 

C) İmar Durumu: Rızaî Aksaray’ın eski, gelişmiş, kalabalık ve zengin bir şehir oduğu ile ilgili 

de şunları söyler: “ Aksaray eski bir şehirdir. Hane sayısı 80 000 dir. Eski bimeristan buna delildir. 

Ne İstanbul’da ne de Şam’da onun gibisini hiç kimse görmemiştir, çünkü o binanın 366 odası, 

dayanıklı minareleri, güzel bir kapısı ve sağlam sedleri ve Müslümanların kabirlerinin yanındaki 

yıkık binalar söze ihtiyaç bırakmayacak derecede ilk zamanlarda şehrin ne kadar geniş olduğuna 

ve halkının da zenginliğine işaret eder.”25   

D) Siyasi Durum:     Müellif eserinde kişilerin kerametlerini anlatırken zaman zaman o 

dönemdeki siyasi olaylara değinir. Bunlardan biri şöyledir: “Vezir Murat Paşa ‘Canbolatoğulları 

Seferi’26 esnasında şeyhi Hamza Efendi’yi ziyaret etti. Murat Paşa Şeyh’e, ‘Efendim, Bizim için 

dua et de Allah, Sultan Ahmed Han’ın -Allah’ın rahmeti ve mağfireti onun üzerine olsun- 

ülkesindeki bu seferi bize kolaylaştırsın ve bize fethi nasip etsin.’ Şeyh ona: ‘Hezimet de olabilir, 

zafer de. Hezimete uğradığında iki rekat namaz kıl, şu duayı yap, şu üçtaşı üç yanına at ve kılıcını 

düşmanlarına çek üzülme inşallah sen zafer kazanacaksın.’ dedi. Aynen de böyle oldu. Fethin 

akabinde vezir, Sultan Ahmed Han’a geldi. Sultan ona ikramda bulundu ve onu övdü. Vezir, ‘ Ey 

sultanım senin yüce devletini düşmanlardan görünüşte ben aldım ancak gerçek fatih Karaman 

eyaletinin Aksaray beldesinde oturan Şeyh Hamza Efendi’dir. Sultan Hz. Şeyh’e saygısını gösteren 

ve onu yüce meclise davet eden bir ferman gönderdi. Hamza Efendi gitmek istemedi. Daha sonra 

Sultanın kapıcısı Sultanın emri ile geldi. Hamza Efendi davete icabet etti ve onunla birlikte gitti. 

Sultanın yanına vardıklarında Sultan ona saygıda bulundu ve kendisine Vefa semtinde ‘Gazzâl Ali 

Ağa Sarayı’ denilen bir konak tahsis etti. Biz bu sözü Hazreti Şeyh’ten duymuştuk. –Allah rahmet 

eylesin.- Sonra da Hamza Efendi Sultan’ la karşılaştı. Sultan ona güzel öğütlerinden ve 

nasihatlerinden bahseder ve der ki: ‘Ey şeyh bize nasihat et ki her daim onu yapalım’ Şeyh de ona: 

‘ Vaktini üçe ayır. Birincisi: Allah’a ibadet et çünkü sen tıpkı diğer insanlar gibi ibadetle emr 

olunmuş Allah’ın bir kulusun. İkincisi: Halkın yararına çalışmaktan geri durma çünkü sen kıyamet 

günü bundan hesaba çekileceksin. Doğu’nun herhangi bir yerinde zulme uğrayan herkesten sen 

                                                 
24 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 158b. 

25 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 158b. 

26 Murad Paşa ve Canbolatoğulları seferi için bk. Solak Zade Mehmed Hemdemi Çelebi, Solak Zade Tarihi, (haz. 

Vahid Çabuk), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, II,458-459. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 614 - 

 

Güney’de olsan da sorumlusun. Üçüncüsü: Hayatını yaşa, sen sultansın senin benzerin dengin 

yok, bazen rahatına bak’ dedi. Bu söz Sultan’ın çok hoşuna gitti ona altınlar, paralar ve bir de 

cariye gönderdi. Hamza Efendi onları kabul etmeyip sultana geri gönderdi ve ‘Bunlar 

Müslümanların hazinesine aittir, Sultan da onların koruyucusudur. Onları ehline versin. Ben 

onlara layık değilim. Sultan vezirlerine: ‘Bu Şeyh ne istiyorsa verin’ der. Vezirler Şeyh’e sorarlar, 

oda: ‘Aksaray’ın her türlü vergiden/yönden muafiyeti dışında bir şey istemiyorum.’ der. Durumu 

Sultan’a bildirdiler. Sultan, ‘Tamam kabul ettim, ona vilayetini verdim’ der. –Allah’ın laneti 

bunun aksini bize teklif edenlerin üzerine olsun.- Böylece Aksaray’ın beratını yazdılar ve Hamza 

Efendi’ye verdiler. Bundan sonra Aksaray  ‘avarız’,27 ‘nüzül’28 vs. vergilerinden Şeyh Hamza 

Efendi’nin bereketiyle otuz sene muaf oldu. Şeyhin vefatından sonra Sultan İbrahim Han’ın 

devletinde maktül vezir Mustafa Paşa zamanında Berat yenilendi. Daha sonra Aksaray halkı, 

Hasan Dağı halkı ve Eyüp Eli halkı arasında bir kargaşa çıktı.  Sultan’a gittiler, vezir muafiyet 

beratını ellerinden aldı ve feshetti.”29 

 Rızaî yine iç isyanlar ve karışıklıklar döneminde Aksaray kalesinin kuşatıldığı ancak 

halkın bu kuşatmayı bertaraf ettiğinden bahisle şöyle söyler: “Abaza Mehmed’in30 ortaya çıktığı 

günlerdi. Hacı İsmail’in kahvesinde oturuyordu. O zamanlar Aksaray kalesi Murtaza Bey'in 

hâkimiyeti altında ve kendisi de fethetmek için kuşatma altına altıkları Ankara’da Abazanın 

yanında yer alıyordu. Zuhur ehlinden Aksaray halkının harekete geçtiğini ve kaleyi Zile 

kasabasından olan Kara Nebi'nin elinden tekrar aldıklarını, onu kaleden çıkardıklarını Kara 

Nebi’nin de şehrin dışında konakladığını öğrendi. Kara Nebi bir mektup göndermiş ve durumu 

Abaza’nın yanında bulunan emiri Murtaza Bey'e bildirmişti. O da Abaza’ya söyledi. Abaza bir 

mektup yazarak Yende Kalesi’nde bulunan Çopur Bekir’e şu şekilde emir buyurdu: ‘Askerlerinle 

birlikte Aksaray kalesine git orayı kuşat ve feth et.’ Çopur Bekir işe koyuldu, Yende Kalesi’nden 

savaş araç gereçlerini ve ağır topları indirdi. Toplarla birlikte bir eve geldiler. Ancak Allah’ın 

yardımıyla top yolda parçalandı. Onlar da durumu Abaza’ya bildirdiler ve şöyle diyerek dönüp 

                                                 
27 Savaş gibi olağan üstü durumlarda alınan vergi. Bkn. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 

Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004, I,112. 

28 Sefer esnasında ordunun konakladığı yerdeki masrafları için halktan alınan vergi. Bkn.Pakalın, Mehmet Zeki, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II,710. 

29 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 163a. 

30 Abaza Paşa için  bkn. Solak Zade, 1989, II,497-499. 
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gittiler: ‘Aksaray Evliyalar yatağı, süleha vatanı, bu işaret ne bizim ne de Abaza Paşa için hayra 

alamet değil.’”31 

Rızaî isyanların hangi boyutlara vardığını ve Aksaray halkının tedirginliğini şu 

sözleriyle dile getirir: “Bir gün benimde bulunduğum bir sırada babamın yanına geldi. Babam 

ona dedi ki: ‘Ali Dede bizim bu çocukların durumu ne olacak? Eşkıyalar her yerde, her taraftan 

saldırıyorlar. Ankara, Yende, Kayseri vb. muhkem kaleleri kuşattılar. Bizim kalemiz zaten 

muhkem bir kale değil. Ben malzemelerimizin Selime Kalesi ve diğer mağaralara 

gönderilmesini arzu ediyorum. Sen ne dersin?’ Ali Dede cevap olarak ‘Korkmayın bir şey bir 

yerde çok kalırsa helak olur.’ dedi. Biz o anda onun sözlerinden bir şey anlamadık fakat bir 

zaman sonra zalimlerin ilk istila sırasındaki baskın ve saldırılarda Ankara, Yende ve Kayseri 

kalelerine giremediklerini onun dolaylı ifadesindeki amacın da bu olduğunu idrak ettik.”32 

 

E) Kadılık Mesleği ile İlgili Düşünceleri:  

Rızaî babası gibi kadı olma arzusundadır: “Aksaray’da Râmûniye medresesinde müderris 

iken bir gün rüyâ gördüm. Kadılık makâmını istiyordum. Rüyamda Hızır (a.s.)’mı gördüm. 

Bana: ‘Allah, dünyanı ve âhiretini mâmûr eylesin.’diye duâ etti.”33 

Hasan Rızaî bir başka hatırasında maddi durumunu kadılık isteğinin en önemli 

gerekçeleri arasında sayar: “Rahmetli babam Antep’te kadıydı. Ben de onun vekiliydim. 

Rahmetli babamın Kör Ali denilen bir emîni34 vardı. Mahkeme gelirlerini topladığımız zaman 

humusu bir hisse bana, bir hisse emîne, bir hisse de mahkeme kâtiplerine olmak üzere üçe 

ayırırdık.   Kâtiplerin her ikisi de hattı güzel, yaşlı ve Sultan’ın emriyle uzun zamandır bu işi 

yapan kişilerdi; Hasan Çelebi ve Süleyman Çelebi. (Allah onlara rahmet etsin.) Hüsrev paşanın 

mülazimlere35 yüksek makamlar verdiğini duyduğumda benim gönlüm de ‘Sen git gençlik 

yıllarında bir makam sahibi ol.’ diye arzu etti. Çünkü mahkemenin gelirleri bana ve aileme 

yetmiyordu. Gitmemin faydalı olacağını anlayınca da rahmetli babamdan izin istedim. 

                                                 
31 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 161a. 

32 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 168a. 

33 Çağırıcı, Hasan Rızâyî, s. 173. 

34 Kadının bir hususa memur eylediği bir kimse hakkında kullanılan bir tabirdir. Bkn. Pakalın, Mehmet Zeki, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I,526. 

35 Merese tahsilini bitirip ”icazet” alanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. bkn. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı 

Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II,612. 
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Bana,’Şayet (isteğine ulaşacağına)  ikna olmazsan vezire git, Allah muradını kolaylaştırır.’ 

dedi. Fakat özellikle de böyle bir yüksek makam için babam benden bir izin istemiş olsa ben 

razı olmazdım düşüncesiyle onun rızasının kesinleşmesini bekledim. Daha sonra devlet 

adamlarından reisülküttap, Artvin kadısı, vezirin imamı ve mektupçusu vb. için hazırladığımız 

Antep semeri veya kedlic adı verilen ölçü aleti gibi bazı hediyelerle Mahir Ali Ağa adındaki 

vezirin kethüdasının yanına gittim. Bir kısmı bana bir kısmı da babama ait olan bu hediyelerin 

yerine ulaşanı ulaştı. Mardin yakınlarında vezire yetiştik ve diğer mülazımla birlikte ona 

katıldık.”36  Rızaî’nin vermiş olduğu başka bilgilerden de anlaşılacağı üzere kadılık, maaşının 

yüksek olmasından dolayı tercih sebebi olmaktadır: “Daha önce müftülük yapmış ancak ailesi 

kalabalık olduğu için harcamalarına para yetiştirememiş, sonra da Kadı olmuştu.”37 

Rızaî her ne kadar kendi isteğiyle kadı olsa da kadılık makamını eleştirmekten de geri 

kalmaz. Onun eleştirileri daha çok rüşvet, zevk ve sefaya düşkünlük ve içki içmek üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Rızaî kadılık makamına  ister istemez rüşvetin bulaştığı ve insanı kirlettiği 

inancındadır. Bu oğlu için yaptığı duadan açıkça anlaşılmaktadır. “Allah’dan oğlumu ceddi 

Şeyh Hâmid’in yolunda yürütmesini ve kadılık kiriyle onu kirletmemesini dilerim.”38 Bu arada 

rüşvet almasıyla meşhur kadılardan da bahseder: “Ali Efendi kendi isteğiyle kadılığı bıraktı 

rüşvet sebebiyle makamının alınmasından korktuğu için bir sene bile görevine devam etmeden 

İstanbul'dan döndü. Onun rüşvet aldığı insanlar arasında çok yaygındı. Bu konuda Dünyaya 

onun gibisi gelmemiştir. 

Allahım bol bol ver işine devam edene.  

Zelil et (rüşvet alanı) dünyada ve ahirette. 

Zira açık etti gizlenmesi isteneni.  

Hakkında delil olanı    

Üzerine olsun Allah'ın laneti”39 

Rızaî zevk ve sefa düşkünü Mustafa Efendi’den ve zaman zaman içki içen Süleyman 

Çelebi’den de şöyle bahseder: “Abdullah efendinin kardeşinin oğlu diye meşhur olan Mustafa 

Efendi Aksaray'ın kadılarındandır. Cömert, zevk ve sefa düşkünü, muhabbet ortamlarını seven 

                                                 
36 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 169a. 

37 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 172b. 

38 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 166a. 

39 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 171a. 
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bir insandı. Ziyafetlere meyli vardı. Kendisine güzel elbiseler giymiş parlak yüzlü yirmi bir genç 

hizmet ederdi. 

Bir gün Süleyman Çelebi Antep bölgesinde niyabetinde içki içer ve aklı gider. Bir köpek 

gelir ve ağzını burnunu yalamaya başlar. O da yalayanın köpek olduğundan habersiz şekilde, 

hizmetçisi Davut ağzını yüzünü siliyor ve kendisini uyandırıyor zannederek: ‘Davut Allah 

senden razı olsun’ der. Aklı başına gelince onun köpek olduğunu anlar. Yaptığı işten ve 

sözlerinden dolayı çok utanır ve Davut’a ‘Davut bu olayı ben ölene kadar kimseye anlatma!’ 

der.”40  

 

F) Şeyhler, Müridler, Salihler, Abdallar, Şehitler: Eserin önemli bir kısmını bu bölüm 

oluşturmaktadır. Zaten müellifin eseri yazmadaki gayesi de bu kişileri tanıtmaktır. Bu bölüm 

ayrıca tebliğ konusu yapıldığı için burada ele alınmamıştır.41  

SONUÇ 

Daha genç yaşlarda tasavvufa intisab eden Rızaî Anadolu’nun çeşitli vilayet ve beldelerinde 

danişmendlik, mülazımlık, naiblik, kadılık ve müderrislik yapmıştır. Gerek bu esnada gerekse 

babasıyla ya da kendisinin gittiği diğer beldelerde kadılar, müderrisler, müftiler, alimler, 

şeyhler, müridler, abdallar gibi toplumun her kesimiyle içli dışlı olmuştur. Onun Arapça, Farsça 

ve Türkçe dillerinde değerli eserler veren velüd bir müellif olmasında bu durumun etkisi açıkça 

görülmektedir. Rızaî’nin eserlerinde Aksaray başta olmak üzere yaşadığı dönemin sosyal, dini, 

siyasî ve fikrî yapısını yansıtan önemli bilgiler bulunmaktadır. 
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40 Rızaî, Nüzhetü’l-Ebrar, 174b. 
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Özet: Cemaleddin Aksarâyî (ö. 791/1388), Anadolu topraklarında beyliklerin hüküm 

sürdüğü bir asırda yaşamış önemli bir âlimdir. Aksaray Zinciriye Medresesi müderrislerinden 

olan Aksarayî, pek çok talebe yetiştirmiş, bununla birlikte Arapça, Farsça ve Türkçe eserler 

kaleme almıştır. Bunlardan biri daha çok Es’ile ve Ecvibe olarak bilinen Şerhu Müşkilâti’l-

Kur’âni’l-Kerîm ve Şerhu Müşkilâti’l-Ehâdîsi Rasûli Rabbi’l-ʻÂlemîn başlıklı eseridir. 

Aksarâyî eserinde Kur’an’da ve hadislerde çelişkili ve kapalı gibi görülen ifadelerin telifi ve 

teviline yer vermektedir. İki bölümden oluşan eserin dili Farsça olup ülkemizde pek çok yazma 

nüshası mevcuttur. Çalışmamızda bu eseri tanıtacak ve mezkûr eserden hareketle müellifin 

metoduna yer vereceğiz. Ayrıca ayet ve hadislerde çelişki ve problem olarak görülen ifadelerin 

nasıl çözüme kavuşturulduğunun örneklerini sunacağız. 

Anahatar Kelimeler: Cemaleddin Aksarayî, Müşkilü’l-Kur’an, Müşkilü’l-hadis, Esile 

ve Ecvibe. 

The Analyses of Jamaluddin al-Aksarayî in regard to the Quran verses and hadith 

Abstract: Jamaluddin al-Aksarayî (d. 791/1388) is an important scholar who lived in 

Anatolia in period of Beyliks (principalities). Aksarayî who was one of the Zinciriya Madrasa’s 

teacher, beside that he educated a large number of students, he also has written many books in 

Arabic and Persian. For instance Sharhu Mushkilatu’l-Quran and Sharhu Mushkilatu’l-Hadith 

is one of these books. In this book Aksarayî tried to reconcile and interpret (ta’wîl) those 

statements which seen as contradictory and problematical in Quran verses and hadith. The 

aforementioned book which has been written in Persian composed of two parts. There are so 

many different manuscript versions of this book in our country, Turkey. In our paper we will 

introduce this book and also we will try to uncover the methodolgy which applied by the author. 

In addition, we will present some examples that illustrate how he tried to reconcile those 

statements which seen as contradictory and problematical in Quran verses and hadith. 

Keywords: Jamaluddin al-Aksarayî, Mushkilatu’l-Quran, Mushkilatu’l-hadith, As’ila 

wa Ajwiba. 
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Giriş 

Cemaleddin Aksarâyî, Osmanlı devletinin kuruluş devri hükümdarı I. Murad 

Hüdavendigar dönemi ve Anadolu topraklarında beyliklerin hâkimiyetini sürdürdüğü asırda 

yaşamış önemli bir âlimdir. Kâtip Çelebî’nin, 740 senesinde Aksarayî’nin 26 yaşında olduğunu 

belirtmesi1 hicrî 714 yılında doğduğu bilgisini bize vermektedir. Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 

606/1210) dördüncü kuşaktan torunu olduğu ifade edilir. Aksarayî’nin Anadolu topraklarında 

özellikle Aksaray ve Amasya’da uzun yıllar kaldığı ve neticede Aksaray’da vefat edip burada 

medfun olduğu bilinmektedir. 

Cemaleddin Aksarayî Amasya’da yirmi yıldan fazla bir süre kaldı. Burada Fahreddîn 

İlyâs b. Cemal İbrahim el-Aksarayî’den dersler aldı ve çeşitli görevlerde bulundu. Bu sebeple 

Amasya, Cemaleddin Aksarayî açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Amasya’da bulunduğu ilk 

yıllarda Amasya emiri Kutlu Şah’ın oğlu Şemsüddin Ahmed Hacı Şadgeldi (ö. 783/1381) ile 

birlikte ilim tahsil etti ve buna bağlı olarak dostlukları ilerledi. Hacı Kutlu Şah’ın vefat 

etmesiyle yerine gelen oğlu Şadgeldi Paşa, emirliği döneminde bu büyük âlim ve güvenilir 

dostu Aksarayî’yi Amasya kadısı ve Dâru’l-ilm müderrisi olarak vazifelendirdi. Amasya 

Kazaskeri Pir Nizameddîn Muhammed Cürcânî 768/1366-67 dolaylarında vefat etmesi üzerine 

kazaskerlik vazifesi de kendisine tevdi edildi. Emir Hacı Şadgeldi Paşa’nın Kadı 

Burhaneddin’le süregelen mücadeleleri sonucunda baş gösteren bir fitne sebebiyle Aksarayî, 

Konya’ya gitmek zorunda kaldı.2 

Konya’da bir müddet kalan Aksarayî, burada kendisine tevdi edilen kadılık vazifesini 

bir müddet icra etmesinin ardından Aksaray’a dönerek Zinciriye Medresesi müderrisliği yaptı. 

Engin ilmî seviyesi onu Anadolu’nun Fahreddin Râzî’si seviyesine taşıdı. Sayısız talebe 

yetiştiren Cemaleddîn Aksarayî, 791/1389 senesinde Aksaray’da vefat etti. Kabri bugün Ervah 

kabristanlığı olarak bilinen yerde bulunmaktadır. 

Cemaleddîn Aksarayî tefsir, hadis, fıkıh, ahlak, tıp, dilbilgisi vb. konulara dair pek çok 

eser kaleme almıştır.. Eserlerinden ikisini Amasya’da bulunduğu dönemde dostu Hacı Şadgeldi 

Paşa’ya ithafen kaleme almıştır. Biri Hüseyin b. Yahya el-Buharî ez-Zendevistî’ye (ö. 

400/1010) ait Ravzatü’l-ulemâ adlı Arapça eserin Teferrücü’l-ümerâ adıyla Türkçe tercümesi, 

diğeri ise çalışmamızın medarı olan Es’ile ve Ecvibe olarak da bilinen Şerhu Müşkilâti’l-Kur’ân 

                                                 
1 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zunûn ʻan esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-ʻArabi, 1941, II, 1544. 

2 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Necm İstikbâl Matbaası, İstanbul 1927, 1, 17; III, 61-62, 76-77. 
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ve Şerhu Müşkilâti’l-Ehâdîs başlıklı eseridir. Bu eserde ayet ve hadislerde yer alan müşkil ve 

mücmel ifadeler, aşağıda detaylarını muttali olacağımız çeşitli yöntemlerle çözüme 

kavuşturulmaktadır. 

A- Es’ile ve Ecvibe’nin Belli Başlı Özellikleri 

Tam adı Şerhu müşkilâti’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Şerhu müşkilâti’l- ehâdîsi rasûli Rabbi’l-

ʻâlemîn olan eserin kaynaklarda ve bazı yazma nüshalarda Es’ile ve Ecvibe, Kitâbü es’ileti’l-

Kur’an ve’l-hadîs min kıbeli’t-tefsîr, Kitâbün fi’l-es’ile ve’l-ecvibe fî ʻilmi’t-tefsîr ve’l-hadîs, 

Kitâbü es’ile adlarıyla da zikredilmektedir. En yaygın ismi, başlıkta da zikrettiğimiz, Es’ile ve 

Ecvibe’dir. Aksarayî’nin Şerhu müşkilâti’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Şerhu müşkilâti’l- ehâdîsi rasûli 

Rabbi’l-ʻâlemîn adlı eserinin Es’ile ve Ecvibe’den ayrı eser olduğu ifade edilse de3 bu bilgi 

doğruyu yansıtmamaktadır. İfade ettiğimiz gibi her iki isim de mezkûr esere aittir. 

Ayet ve hadislerde ilk bakışta anlaşılması problemli ve kapalı gibi gözüken müşkil, 

müteşabih ve mücmel ifadelerin sentez ve tahlilinin (telif-tevil) yer aldığı eser soru-cevap 

şeklinde ve Farsça olarak kaleme alınmıştır. Eserin Amasya’da yazıldığı kesin olarak 

bilinmesine rağmen ne zaman kaleme alındığına dair elimizde sağlam veri bulunmamaktadır. 

Ancak bazı karinelerle, miladi 1375 tarihi sonrasında kaleme alınmış olabileceğini ifade 

edebiliriz. Kitabın mukaddimesinde yer alan “Uzun bir süreden beri yorgun hafıza ve hastalıklı 

zihin telif işine yabancılaşmıştır.” ifadesine bakılacak olursa Aksarayî, mezkûr ifadeleriyle, 

ihtiyarlık ve devletin resmi işlerinin getirdiği yorgunluğu kendisinde hissettiği bir dönemde 

olduğunun ve uzun bir süredir de eser yazmadığının işaretini vermektedir. Dolayısıyla telif 

tarihiyle ilgili verdiğimiz yaklaşık tarih Aksarayî’nin takriben 60-70 arası bir yaşta olduğu 

döneme rastlamaktadır. 

1. Eserin Telif Sebebi: 

Cemâleddin Aksarayî, eserlerinin bazılarını döneminin ileri gelen ve aynı zamanda 

kendisiyle bir şekilde ilişki kurduğu devlet adamlarına ithafen ya da onlardan gelen bir talep 

üzerine yazdığı bilinmektedir. Örneğin Şerhu’l-îzah isimli eseri Karamanoğlu Alaaddin Bey’e, 

Ahlâk-ı Cemâli de Yıldırım Beyazıd’a ithaf etmiştir. 

Aksarayî Es’ile ve Ecvibe’yi, yirmi yılı aşkın bir süre kaldığı Amasya’da kazaskerlik 

vazifesini icra ettiği bir dönemde, dostu Emir Hacı Şadgeldi Paşa’nın bir ricası üzerine kaleme 

alarak kendisine ithaf etmiştir. Aynı şekilde Hüseyin b. Yahya el-Buharî ez-Zendevistî’ye 

                                                 
3 Mustafa Öz, “Cemaleddîn Aksarâyî”, DİA, VII, 309. 
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(ö.400/1010) ait Ravzatü’l-ulemâ adlı Arapça eserin Teferrücü’l-ümerâ adıyla Türkçe 

tercümesini de Paşa’ya takdim ettiği bir diğer eseridir. Es’ile ve Ecvibe’nin yazma nüshalarının 

neredeyse tamamında yer alan mukaddimede kitabın telif gerekçesi şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

Şerefli ve saygı değer, nimet sahibi, ulemanın sığınağı, fazılların hamisi, mülkün dayanağı, âlemi 

ıslah eden, Haremeyn’in ziyaretçisi, doğunun ve batının en tanınmış siması, devletin ve dinin keskin 

kılıcı, mülkün destekleyicisi, muazzam emir Hacı Şadgeldi Paşa’nın -Allah ömrünü uzatsın ve 

iktidarına zeval vermesin- işaretiyle tefsir ve hadis ilmiyle alakalı bir kaç soru ve cevabı, bölge 

halkını da dikkate alarak Arap dilinden ve Hicaz ibaresinden daha kolay ve anlaşılır olması sebebiyle 

Farsça kaleme aldım. Onun ricasına uymayı kendime bir görev telakki ettim ve bu işi kendime bir 

borç olarak aldım. Çünkü o, güzel ahlakla ve şerefli kimselerin vasıflarıyla bezenmiş büyük bir 

zattır. Her dereceden insanın övmekten kendini alamadığı, yediden yetmişe herkesin kendisine 

muhabbet beslediği, lütuf sahibi ve gönlü temiz bir zattır. Güzel ahlak ve vefa sahibi bir şahsiyettir. 

Sîreti yiğitlik ve âdeti cömertlik olan, aklı olgun, görüşü sağlam, huyu güzel, görünüşü sevimli, lütfu 

bol ve tevazu sahibi bir kimsedir.
4
 

Dönemin şartlarına ve toplumsal ihtiyacına uygun olarak eserin Fars lisanıyla kaleme 

alınması, 14. asrın Amasya’sında halkın Kur’an ve hadisle alakalı meselelere olan alakasının 

bir neticesi ya da bir devlet politikası olarak görülebilir. Zira Anadolu’da beylikler döneminde 

yazılan Farsça eserlerin fazlalığı da buna işaret etmektedir.5 Aksarayî yukarıdaki gerekçesine 

ilaveten İslamî ilimlerin sofrasından faydalanabilmek, Kur’an ve hadislerdeki müşkil ve 

mücmel ifadelerin inceliklerini öğretmek gayesi güttüğünü de dile getirmektedir.6 

2. Eserin Yazma Nüshaları 

Miladî 14. asırda yazılan eserin tarihi süreçte pek çok nüshasının çoğaltıldığını ve 

yaygınlık kazandığını görmekteyiz. Bunun sebebinin Cemaleddin Aksarayî’nin ilmî ve manevî 

otoritesi olduğunu ifade edebiliriz; ancak bunun bazı siyasi nedenlerinin olduğunu da 

belirtmemiz gerekir.  

Osmanlılarda Cemâlî ailesinin etkisinin hissedilmeye başladığı dönem II. Beyazıt 

dönemidir. Bu dönemden sonra gittikçe etki ve yetkileri artan Cemâlî ailesi uzun süre devletin 

ilmî, idârî ve dinî alanlarında önemli hizmetlerde bulunmuştur. Aksarayî’nin Amasya’da uzun 

süre kalması ve oradan ayrıldıktan sonra bazı akrabaların burada kalmaya devam etmesi Cemâlî 

                                                 
4 Cemaleddin Muhammed b. Muhammed el-Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 

71, vr. 2b-a. 

5 Ahmet Ateş, “Hicrî VI-VIII. (XII-XIV.) Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”, Türkiyat Mecmuası, cilt: 8, 1945, 

İstanbul, Maarif Matbası, s. 94 vd. 

6 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 3b. 
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soyu için Amasya’yı vazgeçilmez kılmakla beraber Amasya’nın şehzadeler şehri ve ilim 

merkezi olması da böyle bir tercihi cazip hale getirmiştir.7 

1454-1481 yılları arasında Amasya’da şehzade vali olarak bulunan ve 1481-1512 yılları 

arasında da padişahlık yapan II. Bâyezid’a tahta geçtiği senelerde Amasya’da bulunan Cemâlî 

ailesinin önde gelenlerinden –ihtimaldir ki– Cemâl-i Halvetî (ö. 899/1494) tarafından 

Cemaleddin Aksarayî’nin Es’ile ve Ecvibe adlı eseri ile yine Halvetî’nin kendi yazdığı Şerhu’l-

ehâdîsi’l-erbaʻini’l-kudsiyye başlıklı risalesi8 takdim edilmiştir. İlme ve âlime oldukça değer 

veren II. Bayezid’a takdim edilen Esile ve Ecvibe’nin sultânî nüshası bugün Ayasofya’da (nr. 

71) kayıtlıdır. Oldukça nadide olan bu nüshanın zahriyesinde tezyin edilmiş bir çerçeve içinde 

eserin adı ve II. Bayezid Hân’a takdim yazısı mevcuttur. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar 

padişahlara özel kütüphane koleksiyonu arasında muhafaza edildiği anlaşılan eserin takdim 

yazısının kenarında I. Mahmud Han’ın (ö. 1168/1754) mührü ve altında vakıf kaydı mevcuttur. 

Bunun dışında yine uzun süre sarayda muhafaza edildiği anlaşılan ve bugün Ayasofya’da 70 

ile 1033 numaralı olarak kayıtlı iki nüsha daha bulunmaktadır. Bunların da zahriyelerinde I. 

Mahmud Han’ın mührü ve vakıf kaydı aynı şekilde yer almaktadır. Kaynaklardan edinilen 

bilgiye göre, I. Mahmud 1733 yılında Topkapı Sarayı içerisinde yer alan Revan Köşkü 

bölümünü açtırarak son derece değerli kitaplardan oluşan bir vakıf kitaplık oluşturmuş ve bizzat 

kendisi de buraya pek çok eser vakfetmiştir.9 Aynı şekilde Ayasofya, Fatih ve Süleymaniye 

camileriyle Galata Saray’ında kütüphaneler yaptırmış ve sarayda âtıl vaziyette duran kıymetli 

kitapları buralara naklettirmiştir.10 O dönemde vakfedilen kitaplar arasında mezkûr nüshaların 

da olduğu anlaşılmaktadır. 

Es’ile ve Ecvibe’nin yukarıdaki saray nüshalarına ilave olarak Ayasofya (nr. 69, 72), 

Carullah (nr. 2058), Fatih (nr. 99), Beyazıd (nr. 5343), Nafiz Paşa (nr. 108), Şehid Ali Paşa (nr. 

45 ve 365), Yozgat (nr. 439) yazma eser kütüphanelerinde de kayıtlı nüshaları mevcuttur. Halet 

Efendi numara 108’de kayıtlı diğer bir nüshadan söz edilse de11 bunun Nafiz Paşa’da kayıtlı 

                                                 
7 Ramazan Ata, “Osmanlı Devletinde Cemalîler Okulu: Cemal Halvetî ve Zenbilli Ali Cemalî Efendi”, FÜİFD, 

20:1, 2015, s. 76-77. 

8 Risalenin mukaddime kısmında II. Beyazıd’a ithaf edildiğine dair ifade için bk. Cemal Halvetî, Şerhu erbaʻîni’l-

kudsiyye, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 314/1, vr. 2b. 

9 http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/revan-köşkü [11/10/2016] 

10 Abdülkadir Özcan, “I. Mahmud”, DİA, XXVII, 352. 

11 Ateş, “Hicrî VI-VIII. (XII-XIV.) Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”, 8/127. 

http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/revan-köşkü
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nüsha olduğu anlaşılmaktadır. Nüshaların tamamı iyi muhafaza edilmekle beraber eksiksiz, 

okunaklı ve birbiriyle uyumludur. Zikrettiğimiz nüshaların tamamını görme ve inceleme 

fırsatını bulduk. Ancak inceleme fırsatını bulduğumuz bu nüshalar arasında ‘müellif nüshası’ 

bulunmamaktadır.  

3. Eserin İçeriği, Metodu ve Kaynakları 

Her ne kadar Aksarayî’nin eseri Es’ile ve Ecvibe olarak bilinse de asıl adı Şerhu 

müşkilâti’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Şerhu müşkilâti’l-ehâdîsi rasûli Rabbi’l-ʻâlemîn’dir. Esasında 

her iki isim birden kitabın içeriğini doğrudan önümüze koyan bir nitelik arz etmektedir. Kitapta, 

müşkil ve mücmel (kısa ve özlü) olduğu ifade edilen Kur’an’daki bazı ayetler ve hadis 

edebiyatında yer alan birtakım rivayetler soru-cevap usulü çerçevesinde çözüme 

kavuşturulmaktadır. Mamafih Es’ile ve Ecvibe, mevcut halleriyle kullanılmaları ya da yan yana 

gelmeleri mümkün olmayan ayet veya hadislerin uzlaştırılmasını (telif) yorumlanmasını (tevil) 

soru ve cevap metodunu kullanarak ortaya koyan, diğer bir ifadeyle problemli gibi gözüken 

nasları tavzih eden eserler silsilesinin önemli halkalarından biri olarak kabul edilmelidir. 

Mukaddimesinde de ifade edildiği üzere biri tefsir diğeri hadis olmak üzere iki ana 

başlığı içermektedir. Bu bağlamda Diyanet İslam Ansiklopedisinde tefsir, hadis ve fıkıh olmak 

üzere üç ana başlığı içerdiğine dair olarak verilen bilginin hatalı olduğu anlaşılmaktadır.12 

Aksarayî eserin tefsir ve hadis ilmiyle alakalı bir takım soru ve cevaplar içereceğini ve telif işi 

fazla uzamasın diye de oldukça muhtasar tutacağını mukaddimede izah etmektedir. DİA’daki 

fıkıh ziyadesi Ayasofya numara 1033’te kayıtlı nüshanın zahriyesinde yer alan ve farklı bir 

eserle ilgili bilgi notunun yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Eserde 152’i tefsir, 52’si de hadis ilmiyle alakalı olmak üzere toplam 204 soru-cevap 

başlığı yer almaktadır. Ayrıca bazı soruların içeriğinde 10’a baliğ olan sualin yer aldığı göz 

önünde bulundurulacak olursa kitaptaki soru-cevap sayısı hayli artmaktadır. 

Tefsirle ilgili olan ilk bölümde ayetlerin hangi sure kaçıncı ayet olduğu 

belirtilmemektedir. Ancak soruların içeriği Kur’an’daki sure ve ayet sıralamasına göre tertip 

edilmesine karşılık bu sıralamada bütün sureler yer almamaktadır. Diğer bir ifadeyle her surede 

yer alan ilgili müşkil, mücmel ya da müteşâbih ayetlerden söz edilmemektedir. Az da olsa bazı 

ayetlerin hadisle çelişmesi durumu da sorgulanmaktadır. Ayet ve hadislerde gündeme gelen 

                                                 
12 Bk. Öz, “Cemaleddîn Aksarâyî”, VII, 309. 
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konuların bazıları kelamî-itikadî mevzularla ilgilidir. Bunlar iman-amel ilişkisi, rü’yetullah, 

ismet-i enbiyâ, kader-kaza, hüsun-kubuh gibi meselelerdir.  

Hadis ilmine dair elli iki sorunun yer aldığı ikinci bölümde ise hadislerin senedi ve 

kaynağı zikredilmemektedir. Rivayetlerin tamamında olmasa da kimi zaman hadisi nakleden 

sahabenin adına yer verilmektedir. Hadisler iman, oruç, sadaka, dua vb. muhtelif konular 

içermekte, bir kısmı da yine doğrudan Kur’an’a taalluk eden bir içerik arz etmektedir. Az da 

olsa kutsi hadislere ve bunlarda yer alan haberi sıfatların izahına dair soru-cevap yer almaktadır. 

Eserde tevil ve/ya telifi yapılması istenen nas, daha doğrusu işkâlin ortaya çıkmasına zemin 

oluşturan ayet ve hadis metinlerinin tamamı yerine duruma göre ilgili kısım verilmektedir. Söz 

konusu sorulara verilen cevaplar ise çoğunlukla muhtasardır. Bunlar içerisinde yeterli 

bulunmayanlar belirtilmekte ve gerektiğinde eleştirilmektedir. Müellifin mevzuyla alakalı 

kendine özgü bir çözümü varsa, diğer cevapları zikrettikten sonra, “Bendeniz de bu konuda 

şöyle der” şeklindeki ifadelerle görüşüne yer vermektedir. Bir örnek sunması bakımından şöyle 

bir sual ve cevap zikredebiliriz: 

Sual: Bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Üç haslet vardır ki bunlara sahip olan kimse imanın tadına 

varır: Allah ve Resulü, kendisine onların dışındakilerden (mimmâ sivâhümâ) daha sevimli gelen 

kimse. Sevdiğini sadece Allah için seven. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra küfre 

dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli gören.”
13

 Bu hadiste Hz. Peygamber “sivâhümâ” 

tamlamasında Allah ve resulüne işaret eden tesniye/ikil (hümâ) zamiri kullanmıştır. Bir başka 

rivayette ise “men etâʻallahe ve rasûlehû fekad ihtedâ; ve men ʻasâhümâ fekad ğavâ” şeklinde 

konuşma yapan bir hatibe “Ne kötü bir hatipsin! [Cümlenin ikinci kısmını] şöyle getirmeliydin: 

“men ʻasallahe ve rasûlehû fekad ğavâ” (Kim Allah’a ve resulüne isyan ederse yoldan çıkmıştır.) 

diyerek [Allah ve resulü yerine] tesniye zamiri (ʻasâhümâ) kullandığı için azarladığı nakledilmiştir. 

[İki hadisin arasını nasıl uzlaştırmalıyız?] 

Cevap: Bazı hadisçilere göre mezkûr hatip “ve men ʻasâhüma” deyip bir süre sustuktan sonra “fe 

kad ğavâ” demiştir. Hz. Peygamber de iki ifade arasındaki bu suskunluğu sebebiyle kendisini 

azarlamıştır. Ancak bu görüş zayıftır. Zira kelamın fehvasından azarlamanın gerekçesinin bu 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer bazılarına göre de Hz. Peygambere itaat ve isyan Allah’a itaat ve isyana tabidir. “ve men 

ʻasallahe ve rasûlehû” ifadesinin aksine “ve men ʻasâhüma” ifadesinden bu anlam çıkmamaktadır. 

Zira atıfta, sonra gelen kelime (matuf) önce gelene (matufun aleyh) tabi olur. Yukarıdaki ilk hadiste 

ise tabiiyet söz konusu değildir. Çünkü sevgi, Allah’a olabileceği gibi bağımsız bir şekilde başka bir 

şeye de olabilir. Bu görüş daha ikna edicidir. 

Diğer bazılarına göre ise Hz. Peygamber bize, Allah ve resulü için ikil zamir (tesniye) kullanmayı 

yasaklamıştır. Bu sebeple bizim böyle bir ifade kullanmamız caiz değildir. Hz. Peygamberin tesniye 

zamirini kullanması ise ona özgü bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

Bendeniz de şöyle bir kanaattedir: Hatibin kullandığı ifade biçimine karşın “men etâʻallahe ve 

rasûlehû” ile “ve men ʻasallahe ve resûlehû” ifadeleri arasında [hitabet sanatı açısından] daha fazla 

                                                 
13 Buhârî, İman 9, 14, İkrah 1, Edep 42. 
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bir uyum vardır. Bu da Hz. Peygamberin itirazı için yeterli bir sebeptir. Nitekim yaptığımız izah 

bediʻ ilminde açıklanmaktadır. Diğer hadis için ise böyle bir durum söz konusu değildir.
14

 

Eserin tamamı müellifin belirlediği amacına uygun olarak ayet ve hadislerdeki müşkil 

meselelerin tavzihine ve bunlarla alakalı olarak yöneltilen eleştirilerin bertaraf edilmesine 

ayrılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Cemâleddîn Aksarayî’nin eserini üzerine 

inşa ettiği paradigmanın müşkil ve mücmel ayet ve hadislerin aşağıda belirteceğimiz 

yöntemlerden birine göre tevil ya da telif edilebilir olmasıdır. 

Aksarayî ayet ve hadislere yöneltilen eleştiri ve iddiaların kime ait olduğuna dair isim 

vermeden bunları kaydetmekte, dahası akla gelebilecek muhtemel işkâllere (problemlere) veya 

sorular/sorunlara da cevaplar vermektedir. Sorulara verilen cevaplar nitelik bakımından dikkate 

alındığında rivayetten çok dirayet yönünün ağır bastığı açıkça görülmektedir. Bu çerçevede 

eserde dilbilime ve mantık ilmine dayalı tahliller, kelâmî-itikâdî ve fıkhî meseleler, işârî ve 

ahlakî yorumlara dair açıklamalar yer almakta; fakat tüm bunlara Eşʻarî düşünce sistemi hâkim 

olmaktadır. Buna bağlı olarak şunu açıkça ifade edebiliriz ki Aksarayî için kelamî-itikadî 

meselelerle ilgili açıklamalarda bağlayıcı unsur Eşʻarî kelam sistemidir. Aynı zamanda müellif 

tarafından tatminkâr bulunsun ya da bulunmasın soruna ve/ya konuya diğer bazı âlimler 

tarafından daha önceden getirilen açıklamalar da aktarılmaktadır. Hatta kimi zaman başka izaha 

gerek kalmadan sadece bunlarla yetinildiği de görülmektedir. Gelinen bu noktada eserde ortaya 

atılan soru(n)ların ve yorum çeşitliliğini içeren cevapların gelenek yoluyla intikal eden ilmî ve 

fikrî mirasın bir taşıyıcısı olarak görülmesi mümkündür. 

Zikrettiğimiz çözüm arama modellerinin eserin rivayetten ziyade dirayetin devreye 

girdiği bir mahiyetinin olduğuna işaret ettiğini ifade etmiştik. Bu da Fahreddîn er-Râzî’nin 

nasları yorumlamasında nakilden tamamen soyutlanmamış ve sırtını beyâna, aklî burhâna ve 

tasavvufî irfâna dayayan bilgi sistemini akla getirmektedir.15 Aksarayî’nin Eşʻarîlik ilkelerine 

bağlı kalarak filolojik tahlillere, aklî prensiplere ve az da olsa tasavvufî irfana bağlı yorumlar 

sunması da böyle bir düşünceyi haklı çıkarmaktadır. Bu durum eserde farklı düzey ve şekillerde 

soru ve cevapların yer aldığı anlamına da gelmektedir.  

Eserde yer alan soruların gerçekte sorulmuş olup olmaması hususu ise çoğu zaman 

bunların, Kur’an ve hadis ilmiyle meşgul olan kimselerin aklına gelebilecek kurgusal bir soru 

                                                 
14 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 62a-63b 

15 Mustafa Öztürk, “Tefsirde Fahreddin er-Râzî”, İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Ömer 

Türker-Osman Demir (ed.), İstanbul: İSAM Yay. 2013, s. 285. 
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tekniğine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum bazı soruların genelde Ehl-i sünnetin özelde 

ise Eşʻarîliğin düşünce sisteminin dışında kalan diğer mezheplerin -Mutezile, Mücessime gibi- 

görüşlerine bir cevap mahiyetinde kurgulandığı anlamına gelmektedir. Zira bazı soruların 

özellikle Râzî’nin Mefâtihu’l-ğayb adlı tefsirinde aynen yer alıyor olması ve oradan 

alıntılanması da bu kanaatimizi güçlendirmektedir. Şunu rahatlıkla belirtmeliyiz ki Râzî’nin 

tefsirinde yer alan pek çok mesele, Aksarayî’nin onu Farsçaya nakletmesi neticesinde dönemin 

Anadolu insanıyla buluşmaktadır. Fetih suresinin ilk iki ayeti kapsamında “fethin geçmiş ve 

gelecek günahlar için mağfiret sebebi kılınması arasında nasıl bir ilişkinin olduğu” sorusu; 

Zariyat 56. ayette cinlerin insanlardan önce zikredilmesindeki nükte ile meleklerin aynı ayette 

yer almamasının gerekçesinin sorulması ve bunlara verilen cevaplar örnek olarak 

zikredebileceğimiz onlarca alıntıdan sadece bir kaçıdır. Yine Râzî’nin Aksarayî ve eseri 

üzerindeki etkisini göstermesi bakımından Müddessir suresinin 30. ayetinde yer alan “on 

dokuz” ifadesiyle kastedilenin ne olduğuyla ilgili olarak sorulan soruya verdiği cevapların 

Râzî’nin Mevâʻiz’inde aynen yer alıyor olduğunu belirtmesi de önemlidir. Aksarayî, şayet 

verdiği cevaplar kendisine ait değilse bunu ya “Bazıları şöyle der” veya “Muhakkik âlimlere 

göre” şeklinde kapalı ya da “İmam Fahreddin er-Râzî’ye göre”, “Keşşâf sahibine göre”, 

“Mesâbih şarihi Muzhiruddin Ahmed der ki” şeklinde açık bir şekilde ifade eder. Bu tavır 

Aksarayî’nin ilmî hassasiyetinin ve disiplininin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Kitapta zikredilen hadislerin tamamı incelendiğinde bunların Kütüb-i sitte ya da tisʻa 

içerisinde yer alan rivayetler olduğu görülmektedir. Bu sebeple olsa gerek Aksarayî, hadislerin 

sıhhatine dair hiçbir açıklamaya yer vermemekte ve bunları sıhhat bakımından belli bir düzeyde 

gördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kitapta ne hadisle alakalı bir metin tenkidi ne de râvi ile 

alakalı cerh ve tadile yönelik bir değerlendirme görmek mümkündür.  

Aksarayî’nin yorumlarını kimi zaman refere ettiği kaynaklarına gelecek olursak; Eşârî 

düşünce sistemiyle bazı noktalarda görüşleri farklılık arz etse de mezkûr ekolün önemli 

isimlerinden biri olan Fahreddin er-Râzî’nin adeta Anadolu topraklarındaki sesi olan Aksarayî, 

pek çok meselenin çözüme kavuşmasında dedesi Râzî’nin görüşlerinden istifade etmektedir. 

İlaveten Kûfe dil okulunun önde gelen âlimlerinden Ferrâ (ö. 207/822), Mutezilî âlim ve Keşşâf 

tefsirinin sahibi Zemahşerî (ö. 538/1144), Keşşâf şârihi Şerafüddîn et-Tîbî (ö.743/1342), 

muhaddis ve Hanefî fakih Şihabuddin Türpüşti (ö. 661/1363), Mesâbihu’s-sünne şarihi 

Muzhiruddin Ahmed (ö. 727/1326) ve belağatta dönüm noktası Sekkâkî (ö. 626/1229) gibi 

âlimlerin görüşlerine başvurmaktadır. Tüm bu âlimler dikkate alındığında Aksarayî’nin 

kaynaklarının oldukça çeşitlilik arz ettiği söylenebilir. 
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Mezkûr âlimlerden naklettiği görüşün isabetli bir şekilde meseleyi çözüme kavuşturup 

kavuşturmadığına dair bir takım değerlendirmelerin eserde yer alıyor olması, yine Aksarayî’nin 

ihtiyaç hissettiğinde mevzuyla alakalı kendi görüşlerine yer vermesi Es’ile ve Ecvibe’yi 

kıymetli kılan unsurlardan biridir. Meselenin geldiği bu noktada Aksarayî, naslarla ilgili 

problemli ve çelişki gibi gözüken durumların çözümüne ilişkin zihinlerde soru bırakmayacak 

şekilde onların müfred ve mürekkep olarak ifade ettiği anlamları tespit etmek ve bu anlamları 

yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde tevil etmek gayesi gütse de kitaptaki bazı soru ve 

cevapların ne kadar ilmî ve derinlikli olduğu hususunun tartışılmaya açık bir mesele olduğunu 

da özellikle belirtmeliyiz. Bununla birlikte kullandığı dilin saldırgan ya da kırıcı bir niteliğe 

sahip olmadığını, gayet düzeyli ve polemikten uzak bir yapı arz ettiğini de ifade etmeliyiz. 

B- Aksarayî’nin İşkali Giderme Yolları: 

Birbiriyle problemli gibi duran nasları tevil etmek ya bunları uzlaştırmak ya da birini 

diğerine tercih etmek düşüncesine götürür. Uzlaşı ya da tercihin yapılamadığı noktalarda 

tevakkuf etmek de bir yorumlama biçimidir. Aksarayî’nin naslar karşısında konumlandığı yer 

tercihten ziyade tevilin kendisine sunduğu geniş hareket alanını da etkin bir şekilde kullandığı 

yorumlama/uzlaştırma zeminidir. Bu zemini ayakta tutan epistemolojik referansı ise çoğunlukla 

dilbilime dayalı beyânî bilgi sistemidir. Ancak eserde aklî prensiplere ve kelamî kabullere 

dayalı tevillerin de yapıldığını ve fakat bunların birbirinden keskin hatlarla ayrılmadığını, kimi 

soru ve cevaplarda mezkûr referansların bir tedahülünün söz konusu olduğunu belirtmeliyiz. 

Kitapta yer alan sorulardaki temel unsur naslarda yorum ya da uzlaşıyı gerekli kılacak 

bir çelişki ya da yanlış anlaşılmaya götürecek bir kapalılığın olmasıdır. Hal böyleyken müşkil 

ya da mücmel olduğu gündeme gelen ayet ve hadisler Aksarayî tarafından, yukarıda da 

belirttiğimiz üzere, gerek dilbilimsel gerekse aklî ve naklî delillerle çözüme 

kavuşturulmaktadır. Binaenaleyh Aksarayî’nin eserindeki çözüm yolu ya tarihsel ya da kişisel 

içtihad ve re’y ile aydınlanmaktadır. Ancak kelamî mevzular hakkında belirleyici unsurun 

Eşʻârî düşünce sistemi olduğu unutulmamalıdır.  

Mezkûr düşünce sisteminin ortaya koyduğu esasların Aksarayî’nin yorumlarına rota 

tayin etmesine dair örneklere geçmeden önce eserinde sadece bir yerde, biri teklifi öngören 

diğeri teklifi ortadan kaldıran iki rivayet arasındaki işkâli giderme hususunda tevakkuf etmeyi 

tercih ettiğini belirtmeliyiz. Ebû Hureyre’nin (ra) rivayet ettiğine göre Peygamber (as) şöyle 

buyurmuştur: “Allah’a ibadet edilecek günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha sevimli 

günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan 
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namazlar da Kadir gecesinde kılınanlara denktir.”16 Hz. Aişe de (ra) şöyle buyuruyor: 

“Rasulullah’ı (as) zilhiccenin on gününde oruç tutarken hiç görmedim.”17 Mezkûr iki rivayet 

arasını “Hz. Peygamberin muhtemelen oruç tuttuğu ve fakat Aişe’nin bundan haberdar 

olmadığı” şeklinde uzlaştırmaya çalışan Muzhiruddin Ahmed’in görüşünü “zorlama” olarak 

değerlendiren Aksarayî, “Hakikati en iyi bilen Allah’tır.” diyerek ihtilafı giderebilmek 

amacıyla başvurulan metotların sonuncusu olan tevakkufu tercih etmektedir.18 

1- Beyânî Bilgiye Dayalı Yorum 

Ayetlerin ve hadislerin doğru anlaşılması, öncelikli olarak hitabın gerçekleştiği dilin 

imkânlarının doğru ve yeterli bir biçimde bilinmesiyle mümkün olur. Bu da lafızların manaya 

delaletlerinin muhatap tarafından bilinmesi anlamına gelmektedir. Bu bilinmediği takdirde 

problemlerin ortaya çıkması, yanlış anlaşılma ve çelişkilerin kendini göstermesi kaçınılmaz bir 

hal alır. Lafzın anlamının doğru bir şekilde anlaşılmasının yolu ise Arap dilinin temel 

unsurlarına dayanan ve muhtelif üslup özelliklerini içeren meʻânî, beyân ve bediʻ ilimlerinin 

bilinmesidir. Cemâleddîn Aksarayî’nin Arap dilinin imkânlarını çok iyi bildiği ve dilde açığa 

çıkan metnin konuşanın (hatibin) zihninde yer alan niyete uygunluğunu sorgulayabilecek bir 

kapasiteye sahip olduğu bilinmektedir. Luğavî ve belağî konularda son derece mahir olan 

Zemahşerî’ye İtirazât yazması, aynı zamanda ünlü filolog Sekkâkî’nin Telhîs’ini şerh etmesi 

konuyla ilgili yetkinliğinin ispatıdır. Eserinde dilbilimin ve buna bağlı olarak beyân dairesi 

içerisinde yer alan mantık kurallarını işlettiği ve bununla işkâli giderdiği yer sayısı oldukça 

fazladır.  

Örneğin Zuhruf suresinin 18. ayetinde yer alan “[Ey Muhammed!] de ki: Eğer 

Rahmanın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.” şartlı önerme cümlesiyle 

ilgili olarak bir peygamberin çocuğa ibadetinin nasıl tasavvur edilebileceğine dair soruya 

mantık kuralları çerçevesinde verdiği cevap şöyledir: 

Mukaddemi ve talisi yanlış olan bir şart cümlesinin kurulması geçerli [bir önerme şekli]dir. Bu 

durumda talinin karşıtı (nefyi) mukaddemin karşıtını (nefyini) gerektirir. Durum böyle olunca ayetin 

anlamı “Şayet onun bir çocuğu olsaydı, ben bir peygamber olarak, ona saygı gösterme hususunda 

sizden daha önde olurdum. Çocuğu olsaydı ona ibadet etmekten de yüz çevirmezdim.” şeklinde olur. 

Lâzımın olmaması melzumun da olamayacağı anlamına gelir. O halde ilâhın çocuğu olmadığına 

göre, hakikatte ona ibadet etmek de söz konusu olamaz. Buradaki lâzım [çocuğun varlığı], muhal 

                                                 
16 Tirmizi, Savm 52; İbn Mâce, Siyâm 39. 

17 Müslim, Siyam 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 40/177. 

18 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 76a-77b. 
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olan bir şeyin farz edilmesidir. Dolayısıyla [ayetin vermek istediği mesajda] bir problem söz konusu 

değildir.
19 

Eserde yer alan pek çok soru ve cevabın da şahitliğiyle Aksarayî için dilde zahir (ilk ve 

temel) anlamın öncelikli olduğunu ifade edebiliriz.20 Ancak o, nasların beşerî zihin ve dil 

kodlarına uygun olarak gelmesinden hareketle mecaz, teşbih, temsil, istiare vb. ifade biçimlerini 

de bünyesinde barındırdığını ve gerektiğinde bunlara hamledilebileceğini beyan etmektedir. 

Örneğin istiva hakkında “Arşa istivanın teviline gelince bu, Allah’ın âlemdeki kudretinden ve 

hükmünün geçerliliğinden kinayedir. Örneğin padişah tahta oturunca emir ve yasaklarını 

kamuya uygular ve bunları yürütür. Bu benzetmedeki amaç da insanların anlamalarını 

sağlamaktır. İnsanların zihinlerindeki iktidar anlayışı da bu şekildedir.”21 yorumu mezkûr 

kodları dikkate aldığına işaret etmektedir. 

Nassın zahiriyle bağlantılı bu tür anlam açılımlarının kabul edilebilirliği yanında 

zahirden sapmalara yol açan ve buna hiçbir şekilde uymayan yorumları kabul etmediğinin de 

altı çizilmesi gerekir. Nassın zahir ve hakiki anlama hamledilmesinin mümkün olmadığı 

durumlarda zahirî anlamla dirsek teması olan mecazî veya teşbihî mananın takdiri cihetine 

yönelmesine örnek olması bakımından Nahl suresinin 120. ayeti zikredilebilir. Hz. İbrahim’in 

tek başına bir ümmet olduğu belirtilen ayette, sadece bir kimsenin ümmet olarak 

nitelendirilmesinin nasıl mümkün olabileceğine dair sorulan soruya şu şekilde cevap 

vermektedir: 

Bazılarına göre, kâmil bir kimsenin mecazen ümmet/cemaat olarak nitelendirilmesi caizdir. Nitekim 

şair şöyle der: “Allah’ın, âlemi vahdette cem etmesinde yadırganacak bir şey yoktur.” (leyse 

minallahi bi müstenkirin / en yecmeʻa’l-âleme fî vâhidin) Bunun, teşbih anlamında kullanıldığı da 

ifade edilmektedir. Falan, bin kişi gibidir [bin kişiye denktir] denildiği gibi. [Yani İbrahim, âdeta bir 

ümmet gibiydi/bir ümmete denk idi.] 

Bazıları da “ümmet” kelimesinin ismi meful (me’mûm) manasında olduğunu belirtir. “Emme” fiili 

“kastetti/yöneldi” (kasade) anlamında olduğu için kelime “kastedilen/uyulan” (maksûd) 

anlamındadır. “Nuhbe” kelimesinin ism-i meful (menhûb) anlamında kullanılması gibi. Bu ayette 

kastedilen ise kendisine tabi olunan/uyulan (ism-i meful) anlamıdır. [Yani İbrahim kendisine tabi 

olunan bir kimseydi.] 

                                                 
19 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 39b-a. 

20 Zahir anlamın esas oluşu ve belağatın da bu kapsamda değerlendirilmesi ile ilgili olarak bk. Zemahşerî, el-

Keşşâf ʻan hakâiki ğavâmizi’t-tenzîl, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424, III, 458; IV, 87; Ebû İshâk İbrâhîm 

eş-Şâtibî, el-Muvâfakât I-VI, Dâru İbn-i Affân, S. Arabistan 1997,  IV, 208; İsmail Bayer, Keşşaf Tefsirinde 

Belağat Uygulamaları, (Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 

2013, s. 31, 56. 

21 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 23a. 
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Diğer bazıları da bunun, isim tamlamasında tamlananın (muzafın) hazfedildiği bir kullanım şekli 

olduğunu ve kelimenin takdirinin “rasûle ümmetin” (ümmetin elçisi) ya da “hâdî ümmetin” 

(ümmetin yol göstericisi) şeklinde geldiğini belirtir.
22

 

Nasları doğru anlamak adına lafız-mana arasındaki delalet ilişkisinin tespitinde oldukça 

dikkatli davranan Aksarayî’nin söylenenden ziyade kastedilenin ne olduğuna dair çözümler 

ürettiği de anlaşılmaktadır. Ancak kitabın genelinde olduğu gibi bunlara yön veren de yine 

Eşʻarî paradigmadır. Örneğin Zâriyât 56. ayette cinlerin ve insanların yaratılmaları hususunun 

gaye içeren bir ifadeye (liyeʻbüdûn) bağlanması, Eşʻarî kelamına göre Allah’ın fiillerinde bir 

gayelilik ve sebeplilik aranmayacağı mottosuna uygun düşecek bir biçimde şu şekilde izah 

edilmektedir: 

[liyeʻbüdûn ifadesindeki] “lâm” harfinin tevili şudur: Allah ayette yaratma eylemini ifade 

etmektedir. Bu eylemde de [kulluk etsinler diye] bir hikmet zahir olup [yaratma eylemi] görünüşte 

gerekçeli (muallel) bir fiile benzemektedir. Şayet böyle bir fiil Allah’tan gayrısı tarafından [beşer 

düzeyinde] söylenmiş olsaydı, “bu fiil şu gerekçeyle yapıldı” denilirdi. [Vahiy dilinin beşerin dil 

kodlarıyla olan] bu benzerliği sebebiyle “lâm” harfi mecazen kullanılmıştır.
23

 

Kelâmî Yorum 

Aksarayî’nin Eşʻarî düşünce sistemine dayalı teoloji ve yorum ürettiğini yukarıda ifade 

etmiştik. Özellikle Fahreddin er-Râzî gibi mezkûr düşünce sisteminin önde gelen âlimlerinden 

birinin neslinden geliyor olması da bunda etkin bir rol oynadığı ifade edilebilir. Böyle bir 

mensubiyet doğal olarak eserde yer alan tevilleri çevreleyen bir mahiyet arz etmektedir. Diğer 

bir ifadeyle zahiri ve hakiki manası kelamî ve itikadî açıdan problem teşkil eden nasların 

yorumu aynı istikamete bakmaktadır. Örneğin rü’yetullah, kader-kaza, iman-amel ilişkisi, 

hidayet-dalâlet, efʻal-i ̒ ibâd, gaye-illet-hikmet, hüsün-kubuh, haberî sıfatlar, ismet-i enbiya gibi 

meselelere taalluk eden naslar Eşʻarî çizgiye göre yorumlanmaktadır. Bunlarla ilgili birkaç 

örnek vermek mezkûr konuların Aksarayî açısından ne anlam ifade ettiğini daha belirgin hale 

getirecektir. 

Rü’yetullah 

Allah’ın ahirette müminler tarafından görülüp görül/e/meyeceği meselesi Mutezilenin 

imkân dâhilinde görmediği, buna mukabil Ehl-i sünnetin ise müminler açısından öngördüğü bir 

durumdur. Rü’yetullah meselesi Hz. Musa’nın Allah’ı görme isteğini dile getirdiği ayet,24 yine 

                                                 
22 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 29b. 

23 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 41a-42b. 

24Aʻraf 7/143.  
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“Gözler O’nu idrak edemez ancak O ise gözleri idrak eder”25 mealindeki ayet ve ayrıca “O gün 

rablerine bakan parlak yüzler vardır” şeklinde çevrilen “ilâ rabbihâ nâzirah”26 ayetleri 

çerçevesinde tartışılmaktadır. Bununla birlikte diğer bazı ayet ve hadislerin de tartışmaya dâhil 

edildiği bilinmektedir.27 

Aksarayî, eserinde üç yerde rü’yet meselesini gündeme taşımaktadır. Mutezilenin 

görüşünün aksine rü’yetin gerçekleşeceğini ifade ederek, bunu dilbilimsel tahliller ile aklî-

burhanî delillerle mantıkî açıdan ispata çalışmaktadır. Mevzuyla alakalı üç soru ve bunlara 

Aksarayî’nin verdiği cevaplar şu şekildedir:  

Soru [1]: Allah “Her kim hasene ile gelirse o vakit kendisine daha hayırlısı vardır”
28

 buyurmaktadır. 

Hak Teâla’yı bilmek (marifetullah) bir hasenedir. Cennetteki yeme, içme ve nimetlenme 

marifetullahtan daha iyi mi ki on katı bu olsun?! 

Cevap: Allah, “daha hayırlısı verilecek” diye buyurmaktadır. Daha hayırlısından başka bir şey 

verilmeyecek dememektedir. Cennette Allah’ın görülmesinin (rü’yetullahın) vuku bulması, 

[marifetullaha nispetle] daha iyisinin verilmesi anlamına gelir. Zira cennette Allah’ı görmek, 

dünyadaki marifetullahın daha hayırlısına karşılık gelir.
29 

Soru [2]: Allah kendisi hakkında “Gözler O’nu idrak edemez”
30

 buyurmaktadır. Bu ayetten 

[ahirette] Allah’ın görülemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu da Ehl-i sünnetin görüşüne aykırıdır. Bunu 

nasıl tevil etmeliyiz? 

Cevap: Âlimler bunu birkaç şekilde yorumlamışlardır.  

Birincisi, idrak kelimesi “bir şeyi bütünüyle ihata ederek görmek” anlamındadır. Bu nitelikteki bir 

görmenin olamayacağının ifade edilmesi [mutlak manada] bir görmenin nefyini gerektirmez.  

İkincisi, burada kastedilen umumun nefyidir; nefyin umumu değil. Yani “hiçbir göz O’nu 

görmeyecek” anlamında değil; “[öyle isteyen] herkes O’nu göremez!” anlamındadır.  

Üçüncüsü, ayette geçen “gözler”den kastedilen, bilinen anlamıyla dünyadaki gözlerdir. Zira 

kelimenin zihinde uyandırdığı ilk anlam budur. Bu nefiyden de ahiretteki gözlerin görmeyeceği 

anlamı çıkmaz. Çünkü ahiretteki gözler dünyadakilerden farklı olacak ve Allah, onları kendisini 

görebilecek bir donanımda yaratacaktır. 

Diğer bazı âlimler, mezkûr ayetin bizzat Ehl-i sünnetin lehine bir delil olduğunu belirtmektedir. 

Şöyle ki Allah, görülmeme sıfatını medh üzere (kendine bir övgü olarak) zikretmektedir. Gözün 

idrakinin mutlak olarak nefyi ise bir medh değildir. Çünkü insan tarafından görülmeme özelliği pek 

çok varlıkta da mevcuttur. Öyleyse bu ayette görülmesi mümkün olmasına rağmen Allah, 

mahlûkatın acziyetini ortaya koymak için gözlerin bu dünyada, kendisi dilemedikçe idrake kapalı 

olduğunu ifade etmektedir. Bu da Allah’ın [ahirette] görüleceğini mümkün kılmaktadır.
31

 

                                                 
25 Enʻam 6/103. 

26 Kıyamet 75/22-23. 

27 Temel Yeşilyurt, “Rü’yetullah”, DİA, XXXV, 312. 

28 Neml 27/89. 

29 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 33a. 

30 Enʻam 6/103. 

31 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 21a-22b. 
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Soru [3]: Hz. Musa’nın kıssasında Allah “Musa: “Rabbim” dedi, “Bana kendini göster de seni bir 

[kez olsun] göreyim.” Rabbi ona buyurdu ki; “Beni katiyyen göremezsin! (len terânî) Bunun 

nedenini anlamak istersen dağa bak, eğer [ben tecelli ettiğimde] o yerinde kalırsa, o zaman sen de 

beni görürsün!” Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da bayılıp düştü. Ayılıp 

kendine gelince, “Rabbim! Sen yüceler yücesisin. Tövbe eder, affını dilerim ve ben inananların 

ilkiyim” dedi.”
32

 buyurmaktadır. Bu ayetin zahirine göre Hak Teâlâ’nın görülmesi caiz değildir. 

Zira ayetteki len ön eki ebedilik (te’bîd) ifade etmekte ve Hz. Musa da kendisini görmeyi 

istemesinden dolayı özür dilemektedir. Bu ayeti nasıl tevil etmeliyiz? 

Cevap: “len” öneki te’bîde delalet etmez. Müfessirlerden biri, “len”in ebedilik ifade ettiğini iddia 

etmenin lügat açısından doğru olmadığını ve Kur’an’ın bu iddiayı geçersiz kıldığını belirtir.
33

 

Nitekim Allah, “Onu [ölümü] hiç bir zaman temenni edemezler”
34

 (ve len yetemennevhu ebeden) 

diye buyurmaktadır. Hâlbuki Yahudilerin kıyamette ölümü temenni edecekleri de nas ile sabittir. 

Hz. Musa’nın özür dilemesinin sebebi ise zamansız bir istek olmasından dolayıdır. Çünkü Allah’ın 

görülmesi için iki ön şart olmalıdır: İlki, gözlere kendini görebilecek bir yeti vermesidir ki bu da 

dünyada olmayacaktır. İkincisi de O’nu ilk görecek kişi Peygamberimiz (as) olacaktır.  

Muhakkik âlimler bu ayetin Allah’ın görülebileceğine iki açıdan delalet ettiğini söylemişlerdir. 

Birincisi, Hz. Musa’nın “Rabbim! Bana Kendini göster, Sana bakayım” sözü Allah’ın rü’yetini 

taleptir. Eğer rü’yet mümkün olmasaydı böyle bir talep de gerçekleşmezdi. Zira rü’yetin imkânsız 

olduğu farz edildiğinde iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. Eğer Musa’nın, rü’yetin imkânsız olduğunu 

bilmediğini söylersek usul meselelerinin esaslarından (ümmehâti mesâili usûl) olan böyle bir konuda 

onun cahil olduğunu ifade etmiş oluruz. Ve hiçbir Müslümanın, Mutezilenin bu konuyu bilip de 

buna mukabil Hz. Musa’nın bilmediğini söylemeye dili varmaz. Şayet Hz. Musa rüyetin imkânsız 

olduğunu bildiği halde onun böyle bir istekte bulunduğunu söylersek, onun abesle iştigal ettiğini, 

boşu boşuna dua ettiğini ifade etmiş oluruz. 

İkincisi, [ayetteki ifadeye göre] dağın parçalanması Allah’ın tecelli etmesinden sonra 

gerçekleşmiştir. Şayet parçalanma tecelliden önce gerçekleşmiş olsaydı, bu durumda sonuç 

(müsebbep) gerekçesinden (sebepten) önce gelmiş olurdu. Oysa bu olay, tecelliden sonra 

gerçekleşmiştir. Bu da rü’yetin mümkün olduğunu göstermektedir.
35

 

İllet-Hikmet 

Mutezile’ye göre en uygun (aslah) olanı kulları için yaratması Allah için vacip olmasına 

karşın açığa çıkan bir tepki olarak Eşʻarîlikte dile gelen ilahi fiillerin herhangi bir hikmet ve 

gayeye bağlı olamayacağı, Allah’ın kendisini bu tür şeylerle sınırlandırmasının mümkün 

olmadığı düşüncesi Aksarayî’nin ayetleri anlama ve yorumlamasına etki eden unsurlardan bir 

diğeridir. Böyle bir düşünce sisteminde önemli olan şey, yeter sebep olarak Şâriʻin iradesinin 

devreye girmiş olmasıdır. Bu durum hüsün-kubuh meselesinde de bu şekilde yorumlanır. Buna 

göre bir fiil Allah tarafından emredildiği için iyi, yasaklandığı için kötüdür.36 

                                                 
32 Aʻraf 7/143. 

33 “Rü’yetullah”ı kabul etmeyen Zemahşerî de görüşünü “len” edatının “te’bîd” anlamı üzerine değil “te’kîd” 

ifadesi üzerine inşa eder. Bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 148. 

34 Bakara 2/95. 

35 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 24a-25b. 

36 İlyas Çelebi, “Hüsün ve Kubuh”, DİA, XIX, 60. 
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Eserinde, örneğin Kur’an’da Âdem’in yaratılışıyla ilgili olarak anlatılan kıssada 

emredilen secdenin37 bildiğimiz anlamda bir secde olup olmadığına, aynı şekilde Allah’tan 

gayrısına secde etmenin nasıl mümkün olacağına ve bunu nasıl anlamamız gerektiğine dair 

ortaya atılan soruya Aksarayî, bu tür mevzularda şeriatlere göre farklılıkların olabileceğini ve 

Âdem’e yapılan secdenin bildiğimiz secde olduğunu ifade etmektedir.38 Mezkûr ifadeleriyle o, 

“Allah dilediğini yapar ve dilediği şeye hükmeder. O emretmişse mesele bitmiştir. Allah, o 

esnada Âdem’e secde edilmesini emretmiştir.” görüşünde olduğunu izhar etmektedir.  

Aynı şekilde mevzuyla alakalı pek çok örnek zikredilebilir. Bunlardan birini daha, 

önemine binaen aynen aktarmakta fayda görüyoruz. 

Soru: Allah “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”
39

 buyurmaktadır. 

Ayette cinlerin önce zikredilmesindeki nükte nedir? Ayrıca ayette melekler niçin zikredilmemiştir? 

[Son olarak] Ehl-i sünnet mezhebi Allah’ın fiillerinde bir amacın aranmayacağını belirttiğine göre 

[ayette yer alan] “liyeʻbüdûn”daki “lâm”ı nasıl tevil etmektedirler? 

Cevap: Bazılarına göre cinlerin önce zikredilmesinin sebebi onların ibadetlerinin gizli olmasıdır. 

Bu vasıfları sebebiyle onların ilk olarak zikredilmesi daha uygundur. Diğer bazılarına göre de 

ayetteki hitap, insanlaradır. Cinler ise giriş mahiyetinde zikredilmiştir. Zira böyle bir ifade biçimi 

daha yumuşak ve daha kabul edilebilirdir. 

Meleklerin zikredilmemesi ise Hz. Peygamberin (as) meleklere değil; cinlere ve insanlara 

gönderilmiş olması sebebiyledir. 

“Lâm”ın tevili de şudur: Allah, ayette yaratma eylemini ifade etmekte ve bu eylemde bir hikmet (li 

yeʻbüdûn) zahir olup görünüşte gerekçeli (muallel) bir fiile benzemektedir. Şayet böyle bir fiil 

Allah’tan gayrısı tarafından [beşer düzeyinde] söylenmiş olsaydı, “bu fiil şu gerekçeyle yapıldı” 

denilirdi. Bu benzerlik sebebiyle “lâm” harfi mecazen kullanılmıştır.
40

 

İsmet-i Enbiya 

İsmet-i enbiya, peygamberlerin nübüvvet öncesi ve sonrasıyla ilgili kendilerinden bir 

günahın sadır olup ol/a/mayacağıyla ilgili bir mevzudur ve Ehl-i sünnet, Mutezile ve Şia 

tarafından farklı açılardan yorumlanmaktadır. Fakat Peygamberlerin hem nübüvvet öncesi hem 

de sonrasında küfür ve şirkten korundukları noktasında bir konsensüsün olduğu ifade 

edilmelidir.41 

Peygamberlerin masumiyeti meselesine oldukça önem atfeden âlimlerden birinin 

Fahreddin Râzî olduğu bilinmektedir. O, “Peygamberler peygamberlikle görevlendirildiği 

andan itibaren büyük veya küçük hiçbir günah sadır olmaz” görüşünü benimseyerek onların 

                                                 
37 Hicr 15/29. 

38 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 7b-a. 

39 Zariyat 51/56. 

40 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 41a-42b. 

41 Mehmet Bulut, “İsmet”, DİA, XXIII, 135. 
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asla günah işle/ye/meyeceğini düşünmekte; özellikle peygamberlerin masumiyetine halel 

getirecek türden rivayetleri reddederek, bunları ağır bir dille eleştirmektedir.42  

Bahsin mevzusu olan düşüncenin Aksarayî’nin eserinde karşılığının olduğunu 

belirtmeliyiz. Kitabında peygamberlerin masumiyeti meselesi Hz. Âdem’in yasak ağacın 

meyvesinden yemesi, Hz. Yusuf’un Züleyha ile kapılar ardında kapalı kalması, Hz. İbrahim’in 

duası, aynı şekilde “Putları en büyüğü kırmıştır” ifadesi ile “Ben hastayım” sözü, yine Hz. 

Dâvud ve Hz. Süleyman ile ilgili ayetler ve gelen rivayetler, Hz. Nûh’un kavmine bedduası, 

Hz. Musa’nın bir kıptîyi öldürmesi hadisesi, Hz. Yûnus’un kavminden uzaklaşarak çekip 

gitmesi, Fetih suresinin başında yer alan Hz. Peygamberin geçmiş ve gelecek günahlarının 

bağışlanması ayeti ile Duha suresindeki “arayış” ifadesi ve son olarak da Hz. Peygamberin 

günde yüz defa istiğfar dilediğine dair hadis rivayeti çerçevesinde gündeme taşınmaktadır. 

Bunların tamamındaki odak noktanın ismet-i enbiya fikri olduğunu ifade edebiliriz. 

Binaenaleyh Aksarayî’nin naslarda yer alan peygamberlere ait yukarıdaki durumlar 

karşısındaki tavrı şu üç maddede özetlenebilir: 1. Filolojik ve aklî deliller marifetiyle tevil 

etmek. 2. “İsabetsiz içtihada bir sevap vardır” anlayışına merdiven dayayan bir içtihat hatası 

olarak değerlendirmek. 3. “İyilerin hasenatı mukarrabûn (Allah'a yakın olanlar) için seyyiattır” 

kabilinden bir neticeye bağlamak. Ancak burada ayrıca zikre şayan bir husus da Aksarayî’nin 

mezkûr meselelerle ilgili olarak, katılmasa bile, aksi yorumlara yer veriyor olmasıdır. Gelinen 

bu noktada kitapta yer alan bazı örneklerin şahitliğiyle meselenin daha bir netlik kazanması 

önem arz etmektedir. 

Soru: Allah Kur’an’da Âdem kıssasını farklı yerlerde defalarca zikretmektedir. Bir ayette “Şeytan 

onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı.”
43

 

buyurmakta, başka bir ayette de “Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı.”
44

 buyurmaktadır. Diğer 

bazı ayetlerde de bu konu geçmektedir. Hâlbuki kelam kitaplarında sabit olduğu üzere peygamberler 

masumdur. Bu durumu nasıl yorumlamalıyız? 

Cevap: Bazıları bununla ilgili olarak şöyle demektedir: Peygamberlerin nübüvvetten önce küçük 

günahlar işlemesi mümkündür. Bu olay da Âdem’in nübüvvetinden önce gerçekleşmiş küçük bir 

günahtır. Nitekim bu olaydan sonra Allah “Sonra Rabbi onu seçti.” (sümmectebâhu rabbühû)
45

 diye 

buyurmuştur. [Bilindiği üzere] sümme lafzı da [Arap dilinde] aşama/sıra/süreç (terâhi) için 

kullanılır.  

Diğer bazılarına göre de bu, küçük bir günah idi ve nübüvvetten sonra gerçekleşmiştir. Bu görüşte 

olanlar kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruba göre bu fiil Âdem’den nisyan ile sadır 

                                                 
42 Öztürk, “Tefsirde Fahreddin er-Râzî”, s. 297 

43 Bakara 2/36. 

44 Tâhâ 20/121. 

45 Tâhâ 20/122. 
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olmuştur. Nitekim Allah “O ise ahdimizi unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.”
46

 

buyurmaktadır. Diğer gruba göre bu, bir içtihat hatası idi. Bu görüş doğruya daha yakındır. Bunun 

anlamı şudur: Yüce Allah “Bu ağaca yaklaşma!” derken, o ağaç türüne (nevʻ) yaklaşma diyor idi. 

Nitekim Hz. Peygamber de eline bir parça ipek ve altın alarak “Bu ikisi ümmetimin kadınlarına helal 

ve erkeklere haramdır.”
47

 buyurmuştur. Peygamber (as) burada her ikisinin türlerini kastetmektedir. 

Âdem [şeytanın] vesvesesi sebebiyle yasaklanan ağacın sadece işaret edilen ağaç olduğunu 

yorumlayarak içtihat etti ve benzer başka bir ağaçtan yedi. Şöyle ki Allah’ın emrine imtisal 

maslahatı ile şeytanın vadettiği maslahat arasını telif edebileceğini zannederek işaret edilen ağaçtan 

değil de benzer başka bir ağaçtan yedi. Bu düşüncesinde de hata etti. Âdem’in [Allah katındaki] 

mertebesi yüksek olduğu için böyle bir cezaya maruz kaldı. Zira mertebesi yüksek olanın azıcık 

hatası büyük bir cezayı gerektirmektedir. [Hasenâtü’l-ebrâr seyyiâtü’l-mukarrabîn kabilinden bir 

durumdur.] Aynı zamanda bu, akıllı insanlara bir uyarı mahiyetindedir. Âdem bu kadar yüksek bir 

mertebedeyken azıcık bir günahtan dolayı cennetten çıktığına göre, insanlar bunca günahlarıyla 

Allah’ın lütfu olmaksızın cennete nasıl girecektir! İbret alanlar için bu olay, yeterli bir örnektir.
48

 

Soru: Allah, Davud (as) hakkında şöyle buyurmaktadır: “Ve Dâvud bizim kendisini sınadığımızı 

anladı ve hemen Rabbinden bağışlanma diledi; secdeye kapanıp O’na yöneldi. Biz de onun hatasını 

bağışladık.”
49

 Bazı kimseler şöyle bir eleştiride bulunmaktadır: “Rivayete göre Davud, Uriya’nın 

hanımına âşık olur ve onu, öldürülsün diye savaşa gönderir. Uriya savaşta öldürüldüğünde ise onun 

hanımıyla kendisi evlenir. Bu ayet de mezkûr olaya işaret etmektedir.” Peygamberlerin böyle bir şey 

yapması nasıl tasavvur edilebilir? 

Cevap: Bu rivayet mülhitlerin uydurduğu bir iftiradır. Müminlerin emiri Ali (ra) şöyle 

buyurmaktadır: “Kim, Dâvud (as) hakkında hikâyecilerin (kussas) rivayet ettiği şeylere göre 

konuşursa, ona yüz altmış kırbaç uygularım. Bu, peygamberlere iftira etmenin haddidir.”  

Olayın aslı şöyledir: Hz. Davud, o kadına evlenme teklifi yaptı. Fakat kendisinden önce Uriya’nın, 

o kadına evlilik teklif ettiğini bilmiyordu. Davud bunu öğrenince, yaptığı evlilik teklifinin öncesinde 

kadın hakkında gerekli araştırmayı yapmadığından dolayı istiğfarda bulundu. Ayetteki “onu 

sınadık” (fetennâhu) ifadesi de buna işaret etmektedir. 

İmam Fahreddin Râzî de şöyle demektedir: Allah, Davud (as) hakkında “Seni yeryüzünde halife 

yaptık”
50

 diye buyurmaktadır. Şayet bu iftiranın aslı olsaydı Davud (as) hilafete layık olmazdı. 

Binaenaleyh Kur’an da bu rivayeti yalanlamaktadır.
51

 

Soru: Allah, Süleyman (as) kıssası hakkında şöyle buyurmaktadır: “Bir ikindi vakti Süleyman’a son 

derece zarif duruşlu cins atlar gösterildi. Süleyman da güneş batıncaya kadar onları seyretti. [Derken, 

ikindi ile akşam arasındaki ibadetini aksattığını fark etti ve bu yüzden,] “şimdi ben atları sevmeyi 

rabbimi zikretmeye tercih etmiş oldum. Getirin bana onları!” dedi. Bunun üzerine atlar getirildi; 

Süleyman da onların bacaklarını kesip devirerek hepsini boğazladı.”
52

 Süleyman (as) atları 

seyretmekle meşgul olunca ikindi namazını kaçırdı. Bu sebeple atları öldürdü. Nitekim Allah “Atları 

bacaklarından ve boğazlarından kesmeye başladı” buyurmaktadır. O hayvanların ne günahı vardı da 

                                                 
46 Tâhâ 20/115. 

47 İbn Mâce, Libâs 19. 

48 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 7a-8b. 

49 Sâd 38/24. 

50 Sâd 38/26. 

51 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 36a-37b. 

52 Sâd 38/31-33 
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böyle bir muameleye maruz kaldılar? Yine Süleyman’ın söylediği “Benden sonra hiç kimseye nasip 

olmayacak bir hükümdarlık lütfet bana.”
53

 ifadelerinde de [sanki] bir hased kokusu gelmektedir!? 

Cevap: Atları öldürmek yasaktır. Ayrıca ayetteki “meshen” ifadesinden de atların öldürülmesi 

anlaşılmamaktadır. Rivayete göre atlar hazırlanınca Süleyman, bizzat kendi elleriyle, onların 

yelelerindeki ve bacaklarındaki tozları sildi. [Haliyle ayetteki mesh kelimesi “silmek”, “okşamak” 

anlamındadır.] Çünkü atlar, en iyi savaş aracı olduğu için Süleyman, onları severdi. 

Bazılarına göre de [meshen ifadesi] savaş atlarının diğer atlardan ayırt edilmesi gayesiyle 

dağlanması/damgalanması anlamındadır. Şayet bu kelimenin “öldürmek” anlamına geldiğini kabul 

edersek, bu durumda muhtemelen Hz. Süleyman unutarak da olsa namazını terk etmesinden dolayı, 

buna kefaret olsun diye ve en iyi mallarını kurban etmek için bunu yapmıştır. Bilindiği üzere 

peygamberler, zellelerinde sert bir azarlamaya (muahaza) maruz kalırlar. 

Soru soranın dile getirdiği “hased” şaibesi ise burada vaki değildir. Çünkü Süleyman (as) [o esnada] 

sıkıntılı bir durumdaydı. Nitekim ondan umudu kesmişlerdi. Kur’an’da bahsedilen “cesedin tahtın 

üzerine yığılması”
54

 da buna işarettir. Süleyman (as) sıkıntısı gidince de başkasına devredilebilen 

dünya mülkünü değil; aksine ilim ve salih amel mülkünü istedi. Nitekim hastalık halinde ölümün 

eşiğindeydi. [Haliyle böyle bir durumda dünya mülkü istenmez.] 

Bazılarına göre Süleyman’ın (as) istediği şey mucize idi. Mucizenin özelliği ise başkalarının ona 

kadir olamamasıdır. Böyle bir istekte ise haset şaibesi söz konusu olamaz.
55

 

Soru: Allah Teâlâ “Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek 

günahlarını bağışlasın”
56

 buyurmaktadır. Fethi mağfiretin sebebi kılmıştır. Böyle bir illiyet ilişkisi 

nasıl kurulmuştur? Mustafa’nın (as) geçmiş ve gelecek ne günahı vardı? 

Cevap: Fetihten kastedilen Mekke’nin fethidir. Mekke’nin fethi de [Kabe’nin] putlardan 

temizlenmesini, Müslümanlar için hac ve umrenin kolaylaştırılmasını ve İslam sembollerinin 

Mekke’de yerleşmesini kapsamaktadır. Bunlar da bağışlanma sebepleridir. Bazılarına göre fetih 

cihadı içermektedir ve cihat da bağışlanma sebebidir. Ancak ilk görüş daha isabetlidir. Peygamberin 

günahından (zenb) maksat, enbiyadan sehven sadır olan küçük günahlardır. Bu görüş, 

peygamberlerden böyle günahların sadır olabileceğini düşünenlere göredir. Ya da “zenb”den 

maksat, terk-i evlâdır. [Evla olan amellerin terkedilmesidir.] 

Diğer bazılarına göre de [ayette] muzaf (tamlanan) hazfedilmiş, mü’minlerin günahı kastedilmiştir. 

Yani “senin ümmetinin hatalarını” (min zenbi ümmetike) 

Ayette geçen “geçmiş” ve “gelecek”ten kastedilen de nübüvvetten öncesi ve sonrası ya da fetih 

öncesi ve sonrasıdır. “Geçmiş günahtan maksat Âdem’in günahıdır” görüşü ise isabetli bir görüş 

değildir. Zira Âdem’in günahı “Âdem [rabbinin ilhamıyla] tövbe duaları öğrendi ve bu dualarla af 

diledi. Allah da onun tövbesini kabul buyurdu.”
57

 ayetine göre Mekke fethinden çok önce 

affedilmişti.
58

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Esʻile ve Ecvibe olarak bilinen Şerhu müşkilâti’l-Kur’âni’l-Kerîm ve Şerhu müşkilâti’l- 

ehâdîsi rasûli Rabbi’l-ʻâlemîn adlı eserin sahibi olan Cemaleddin Aksarayî, tıp dâhil pek çok 

                                                 
53 Sâd 38/35. 

54 Sâd 38/34. 

55 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 37a-38b. 

56 Fetih 48/1-2. 

57 Bakara 2/37. 

58 Aksarayî, Kitâbü’l-es’ile ve’l-ecvibe, vr. 40a-41b. 
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alanda eser kaleme almış; bunun yanında oldukça fazla talebe yetiştirmiş bir âlimdir. Naslarla 

ilgili problemli ve çelişki gibi gözüken durumların çözümüne ilişkin kaleme alınan İbn Fûrek’in 

(ö. 406/1015) Müşkilü’l-Hadîs’i gibi Aksarayî’nin mezkûr eseri de Eş’arî ekolün 

parametrelerini takip eden âlimlerin yazdığı eserlerden biri olarak kabul edilmelidir. Zira 

Aksarayî, pek çok meseleyi çözüme kavuştururken dördüncü kuşak torunu olduğu dedesi ve 

Eşârî âlimlerinin önde gelenlerinden Fahreddîn er-Râzî’nin yolunu takip etmekte ve çoğu 

konuda onun açıklamalarına yer vermektedir. Dahası 14. asrın uğrağında Râzî’nin eserlerinde 

mevzuyla alakalı ortaya attığı pek çok soru ve cevabı Fars diline aktararak Anadolu’daki 

insanların gündemine taşımış ve adeta Râzî’nin Anadolu topraklarındaki sesi olmuştur. 

Aksarayî ilmî gelenek içerisinde vücuda gelmiş ya da Es’ile ve Ecvibe’de kendisi 

tarafından gündeme taşınmış işkâllere (problemlere) ve suallere (soru/n/lara) cevap ararken 

başvurduğu en önemli çözüm aparatı dilbilim ile mantık kurallarının hâkim olduğu sentez (telif) 

ve analiz (tevil) etme metodudur. Detaylara inildiğinde kelamî-itikadî kabullerin ilgili nasların 

yorumlanmasında devreye girdiğini, buna hizmet edecek rivayet ve görüşlerin maharetle 

kullanıldığı görülmektedir. Müellifin fıkıhta Şafiî, kelamda Eşʻarî bilgi sistemini benimsemiş 

olması da sorulan soruların içeriği ile verilen cevapların üzerindeki hâkim paradigmayı 

imlemektedir. Vakıa, yapılan yorumlar da takip edilen düşünce sistemine bağlı ve onu 

sarsmayacak bir mahiyet arz etmektedir.  

Aksarayî’nin düşüncesine göre hitabın delalet ettiği manayı anlayamamak müşkilâtın 

bahanesi olamaz. Diğer bir ifadeyle ayetlerin ve hadislerin yanlış anlaşılması ya da bunlarda 

çelişki varmış gibi algılanması ilahî kelamın ve Peygamberin misyonunun özüyle bağdaşmayan 

bir durumdur. Ezcümle naslardaki ifade biçimlerinin birbiriyle uyumlu olması ve buna uygun 

olarak tevil/telif edilmesi gereği Aksarayî’deki hâkim anlayıştır. 

Aksarayî’nin Mutezilî âlim Zemahşerî dâhil pek çok âlimin görüşünden istifade etmesi 

onun hakikati arama çabasının bir sonucu olarak görülmelidir. Eserdeki bu tür atıflar, söz 

konusu tevillerin kaynağına da işaret etmektedir. Ancak kitabın mukaddimesinde ifade edilen 

eserin muhtasar olacağı kaydı, verilen cevapların ve aktarılan tevillerin enine boyuna 

tartışılmasına müsaade etmemektedir. Eserin muhtelif yerlerinde bu ilkesini hatırlatan müellif, 

detaylar için konuyla ilgili eserlere başvurmayı tavsiye etmektedir. Ancak bazı sual ve 

cevapların ne kadar tatmin edici ve ilmî gerekçelere uygun olduğu meselesi ise ayrıca 

tartışılmaya değer bir konu olarak kenarda durmaktadır. 
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NÜFUS KAYITLARINA GÖRE AKSARAY’DA İLİM-İRFÂN ERBÂBI (1830-1844) 

Necmettin AYGÜN* 

Özet 

Aksaray siyasî ve askerî olduğu kadar sosyal ve kültürel açıdan da zengin bir tarihe sahip 

Türk-İslam şehridir. Bu tarihi zenginlik, doğal olarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile dinî ve 

tasavvufî hareketlerin artışını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, 1830’lara tarihli olan ve 

asılları İstanbul’da, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan nüfus sayım defterleri esas 

alınarak, Aksaray merkezi ile Aksaray kırsalında ikamet etmekte olan talebe, muallim, 

müderris, müftü, kâtip, imam ve hatip gibi onlarca şahsin adı, sülalesi, yaşı, mesleği veya 

uğraşısı, görev yaptığı mahalli gibi bilgiler ortaya konulacaktır. Böylelikle, Aksaray ve 

çevresinin sosyal ve kültürel açıdan sahip olduğu zenginliğe dikkat çekilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aksaray, İlim-İrfan, Eğitim-Öğretim   

 

According to Population Registers Mastering of Knowledge and Wisdom in the Aksaray  

(1830-1834)  

Abstract 

Aksaray is one of the Turkish-Islamic cities that have a social and cultural wealth as 

well as political and military aspects. This common wealth naturally brought up educational 

activities with rising of the religious and mystical movements. In this study will exposed dozens 

of people’s who leaved province and central Aksaray, (lecturers, professor, clerks, mufti, imam 

and preachers) ages, names, family origins, jobs or occupations and the location of duties from 

Prime Ministry of Ottoman Archive in Istanbul documents, which is census books during the 

1830’s. In this manner, will drawn attention to social and cultural wealth of the Aksaray and its 

province.  

Keywords: Ottoman, Aksaray, Knowledge-Wisdom, Education. 
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Giriş:  

Aksaray, coğrafî açıdan Anadolu’nun ortasında konumlanmış olması hasebiyle tarih 

boyunca siyasî, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan önem taşımıştır. Anadolu’nun dört bir 

tarafına açılan/ulaşan tarihî kervan yollarının merkezinde veya yakınında yer alması Aksaray’ın 

tarihsel önemini artırmıştır. Bu olgunun yanı sıra Aksaray, tarım ve hayvancılığa müsait 

iklimiyle sürekli göç alan bir yerleşim olmuştur. Nitekim kadim zamanlardan günümüze 

gelinceye değin Asya’nın bir köşesinde yaşam sürmüş olan herhangi bir millet, boy veya 

topluluk düşünün ki, adlarına benzer şekilde Aksaray’da da rast gelinmesin. 

İnsan, doğasını devam ettirebilmek için bir toplumsal belleğe ihtiyaç duymaktadır. 

Toplumsal bellek veya kültürel hafıza tarih ve kimlik kavramlarıyla etkileşim halindedir. Ancak 

“hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”, yani insan unutmaya müsait yaratılıştadır. Zayıf hafıza, 

bireyi güçsüz kılar. Bu nedenle hatırlama ile unutma ikilemindeki fert ve kurumların ilkine 

ihtiyaç duyması durumunda bilginin yazıya geçirilmiş olması önemli oranda kolaylık 

sağlamakta; böylelikle toplumsal belleğin varlığı ve devamı pekişmektedir. Bu açıdan nüfus 

kayıtları, bireysel veya toplumsal belleğin varlığını güçlendiren kaynaklar arasındadır. 

Bu çalışmanın kaynakları, Osmanlı Devletinde 1830’da başlayan genel nüfus sayımına ait 

nüfus defterleridir. Nüfusa ait bilgiler, sosyal ve ekonomik yapıyı belirleyen önemli göstergeler 

arasındadır. Nüfus Defterleri, bilhassa yerel tarih araştırmalarında eşsiz ve alternatifsiz veriler 

içermeleriyle öne çıkmaktadır. XIX. yüzyılda, II. Mahmud Devrinde gerçekleştirilen nüfus 

sayımları, yeni doğan çocuktan 100 yaşına erişmiş bir pir-i faniye, şehirliden köylüye, 

yönetenden yönetilene, talebeden zihinsel ve bedensel özürlüye kadar-vergiye tâbi olup 

olmadığına bakılmaksızın-ayrıcalık gösterilmeden tüm erkek nüfusun sayımını esas almasıyla; 

Türk Tarihinde modern sayılabilecek ilk nüfus sayımıdır. Bu sayımın, çağdaş/modern 

sayımlara göre en önemli eksikliği ise bayanların sayılmamış olmasındadır. 

Osmanlı Devletinde, 1830’da genel bir nüfus sayımına teşebbüs edilmesinin bazı sebepleri 

vardır. Yüzyıllarca Osmanlı fetihlerinin öncüleri olan Yeniçeri Ocağının, zamanla bozularak 

devleti ve halkı baskı altında tutan bir mekanizmaya dönüşmesi, ocağın kaldırılmasını gerekli 

kılmıştı. 1826 Yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılıp Asakir-i Mansûre-i Muhammediyye adı 

verilen ordunun kurulması akabinde, askerlik çağında olanlar ile vergi mükelleflerinin tespiti 

için nüfus sayımı yapılmasına karar verilmişti. İlkin İstanbul’da teşebbüs edilen bu sayımlar 

1828-29 Osmanlı-Rus Savaşının çıkışıyla birlikte diğer bölgelere teşmil edilememişti. Savaşın 

sona ermesiyle Balkanlarda yeniden sayıma başlanmış; bir yaşından yüz yaşına kadar olan 
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bütün Müslüman erkeklerin sayımı emredilmiş olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle, nüfusun 

lâyıkıyla tespit edilerek kayıt altına alınması mümkün olmamıştı. Devam eden süreçte ise 

imparatorluktaki Müslim-Gayrimüslim bütün erkek vatandaşların genel bir sayımının 

yapılması kararlaştırılmıştı. II. Mahmud Devri nüfus sayımları esasen asker ihtiyacını tespit 

etmenin/gidermenin yanında emlak ve araziye dayalı vergi adaletsizliğini gidermeyi de 

amaçlamıştı1. 

II. Mahmud Devrinde imparatorluğun genelini kapsayan nüfus sayımına ilkin Aksaray’ın da 

bağlı olduğu Karaman Eyaleti’nden başlandığı, Temmuz 1830 tarihinde başkent İstanbul’dan 

Karaman Eyaletine gönderilen bir fermanla sabittir2. II. Mahmud Döneminde gerçekleştirilen 

bu ilk genel nüfus sayımının 2-12 Temmuz 1830 (evasıt-ı Muharrem 1246) tarihinde Karaman 

Eyaletine gönderilen ferman ile 1830 senesinin ikinci altı ayında başlamıştı. Sayımın 1831 

yılının ilk altı ayında tamamlanmış olduğu ifade edilse de3, Osmanlı Devletinin muhtelif 

coğrafyalarında bu nüfus sayımının ancak 1835’te tamamlanabildiği anlaşılmaktadır4. Bahsi 

geçen ilk genel nüfus sayımının 1830’da başladığı tespiti ise doğrudur. 1830/31 Nüfus 

Sayımları, kısmî eksikliklerine rağmen, imparatorluktaki erkek nüfusu ilk kez ortaya 

çıkarmasıyla önem, farklılık taşıyan sayımlardır; kaynaklardır. Bu araştırmaya kaynaklık eden 

ve asılları İstanbul’da, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen Aksaray Nüfus 

Defterlerinin içerdikleri verilerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu defterlerden bazılarının 

hususiyetleri hakkında izahatta bulunmak gerekmektedir. 

BOA. NFS.d 3489: Bu defter, hicrî 1246/miladî 1830’da tahririne/yazımına başlanan 

Aksaray Livasındaki Müslüman ahalinin nüfus sayımı kayıtlarını içeren ilk defterdir. Defter 18 

x 49 cm ebadında olup toplam 127 varaktır (254 sayfa). 3489 numaralı defter, Aralık 1830’da 

sona eren nüfus sayımıyla ortaya çıkan verilerin yanında, 1834 yılının ilk altı ayına kadar geçen 

süreçteki her altı ayda bir gerçekleştirilen nüfus yoklamalarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla 

3489 numaralı defterde, 1830 yılının ikinci altı ayı başlarından 1834 yılı ikinci altı ayı başlarına 

kadar devam eden dört yıllık kayıtlar mevcuttur.  

                                                 
1 Ayrıntısı için bkz. Dündar Ali Kılıç, Sürmene Nüfus Defteri, İstanbul 2013, s.24-32. 

2 BOA. Mühimme Defteri (MD), nr. 246, hüküm 1231’den naklen Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfûs 

Tahrirleri”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri (28-30 Haziran 1989), İstanbul 1990, s.81-83.   

3 Aydın, “Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfûs Tahrirleri”, s.88-93.  

4 Doğu Karadeniz örneği için bkz. A. M. Birinci-M. Çakıcı-Z. Topal, Akçaabat Vakfıkebir Nüfus Kütüğü (1835-1845), İstanbul 

2012 ve F. Emecen-A. Yüksel, Giresun Kazası Nüfus Defteri (1835-1845), Trabzon 2016.    
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BOA. NFS.d 3556: Aksaray, Niğde, Konya ve Karaman’a bağlı kaza ve köylerde mevcut 

olan Gayrimüslim nüfusun ilk kez sayıldığı hicrî 1246/miladî 1830 tarihli umum/genel nüfus 

sayım defteridir. Defterde 1830 yazından 1833 yılı sonuna kadar olan 2,5 yıllık nüfus 

yoklamaları (doğum, ölüm, yer değiştirme vb) da mevcuttur. Ayrıca hane reislerine ait 

mesleklerin kayıtlı olması, Gayrimüslim nüfusun sosyal ve ekonomik vaziyetini görmede 

kolaylık sağlamaktadır. Defter, kapaksız ve 114 varak (228 sayfa) olup, 17 x 47 ebadındadır.    

BOA. NFS.d 3490: Hicrî 1250/miladî 1834 tarihine ait nüfus yoklama defteridir. 19 x 52 

ebadında olup, toplam 116 varaktan (232 sayfadan) ibarettir. Ön ve arka kapakları mevcut 

değildir. 1834 yılının ikinci altı ayı başlarından, yani Temmuz ayından başlayan sayım ve 

yoklamaları içermektedir. İçerik olarak, konar-göçer aşiretler hariç, Aksaray Sancağının bütün 

yerleşimlerini kapsayan ilk ve en önemli defterdir. 3490 numaralı yoklama defteri, 3489 

numaralı ilk genel nüfus sayımına ait verilerin yer aldığı deftere göre daha itina ile tutulmuş bir 

defter olma özelliğine sahiptir. 3490 numaralı yoklama defteri sayesinde 3489 numaralı defterin 

denetlenmesi ve eksiklerinin tamamlanması mümkün olmuştur. 3490 numaralı yoklama 

defterinde, 1834 yılının ikinci altı ayında Aksaray Sancağında yaşamakta olan mevcut nüfusun 

sayım sonuçlarının yanı sıra, bu tarihten 1836 yılının ikinci altı ayı başlarına kadar devam eden 

yaklaşık iki yıllık doğum-ölüm veya yer değiştirme gibi değişikliklere ait nüfus kayıtları 

mevcuttur. Ayrıca, defterin son sayfalarında Aksaray’ın Hristiyan erkek nüfusuna ait kayıtlar 

mevcuttur.  

Tablo I: Aksaray Sancağı Nüfusu: 18445 (NFS.d 3499, s.159)  

 

Tablo I’e göre; 1844’te Aksaray Sancağının %91,25’i Müslüman, %8,75’i ise Gayrimüslimdir (Rum ve Ermeni). 1844’te Aksaray 

Sancağının %24,59’u Aksaray Kazası (Kasabası) merkezinde, %75,41’i ise Aksaray Sancağı kırsalında meskûndur. 

                                                 
5 Bu nüfusa, Aksaray sahasında ikamet etmekte olan konar-göçer menşeli ahali dâhil değildir.  

Kaza Birim  
Dinî  
Âidiyet 

Hane 
1844 Nüfusu (Erkek)-

Toplam Nüfusun Yaklaşık 
1844 Nüfusu, Yaklaşık 

(Erkek-Bayan) 

Aksaray Kaza merkezi-mahalleler Müslüman 1005 2731 nefer/kişi (% 24,59) 5462 

Aksaray Kazaya bağlı köyler Müslüman  987 3491 nefer (% 31,44) 6982 

Aksaray Kaza merkezi-mahalleler Ermeni 31 92 nefer (% 0,82) 184 

Aksaray Sultanhanı  Müslüman  117 349 nefer (% 3,14) 698 

Aksaray Kazaya bağlı köyler  Rum  285 881 nefer (% 7,93) 1762 

Eyyübili  Merkez ve bağlı köyler  Müslüman  82 250 nefer (% 2,25) 500 

Koçhisar  Merkez ve bağlı köyler  Müslüman  365 1072 nefer (% 9,65) 2144 

Aksaray Acem  Müslüman  305 886 nefer (% 7,97) 1772 

Aksaray  Ekecik  Müslüman  409 1351 nefer (% 12,16) 2701 

Toplam  3586 11103 nefer 22206 kişi 
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Aksaray’da İlim ve İrfan ile Meşgul Ahali (1830-44) 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde ulema sınıfı, İslam dininin kurallarının uygulanması ve 

yorumlanması hususunda önemli işlevler görmekteydi. Ulema sınıfı üç ayrı kolda görev icra 

etmekteydi. Bunlar öğretim (tedris), fetva (ifta) ve yargı (kaza) idi. Medrese bitirmiş olan bir 

kimse bu üç kolda müderris, müftü veya kadı olarak görev yapabilmekteydi. İmamlar ise, 

Müslüman topluma hizmet veren kadrolar içinde en geniş yeri tutmaktaydılar. Bahsi geçen 

görevlileri nüfus defterlerinden takip edebilmek mümkündür.  

1830 yılı nüfus sayımına göre Aksaray mahallelerinde yaşayan hane reislerinin meslekleri 

sıralamasında esnaf ve sanatkârlardan sonra sırayı ilim ve irfan ile meşgul olanlar/ilmiye 

mensupları almaktadır (Bkz. Grafik I). Toplam 99 hane reisi/kişi ilim-irfan ile meşgul olup, 

bunların bir kısmı ilmiye kademesinin çeşitli aşamalarındaki idarecilerdir. Bu sayı, meslekleri 

verilen 968 kişinin %10,22’sine karşılık gelmektedir. İlmiye mensupları arasında 54 kişi ile 

talebeler ve 26 kişiyle imamlar başı çekmektedir. Bunların yanı sıra Aksaray merkezindeki 

mahallelerde 4 hatip, 3 mahkeme kâtibi, 3 müderris, 2 muallim-i sıbyân (çocuk öğretmeni; 

ilkmektep öğretmeni), iki müftü (biri eski, diğeri yeni) ile birer müezzin, şeyh, kâtip, hafız ve 

tekyenişin hane reisi mevcuttur. Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nde bilhassa ilmiye sınıfında 

mesleklerin babadan oğula geçiyor olması gibi bir gelenek mevcuttu. Nitekim 1830’daki nüfus 

sayımında Sebil Mahallesi nüfusuna kayıtlı Seyyid Ali hane reisi olup mahkeme kâtibi olarak 

görev yapmaktaydı (NFS.d 3489, vrk.35, hane 3). Seyyid Ali, yine nüfus kayıtlarına göre 23 

Nisan 1833’te vefat etmişti. Bir yıl sonrasında (1834’te) gerçekleştirilen nüfus yoklamasına 

göre ise oğullarından Hafız Ali (40) ile Hasan (35) “mahkeme kâtibi” göreviyle kayda 

girmişlerdi (NFS.d 3490, vrk.69). Böylelikle babanın mesleği iki oğluna tevarüs etmiştir. 

Mahkeme kâtiplerinden bazılarının “hafız” olmaları, bu mesleği icra edecek olanlarda aranan 

Tarım ve 
Hayvancılık

65%

Esnaf ve 
Zanaatkar

17% İlmiye 
Mensubu

10%

İdareci-
Yönetici

3%

Tüccar
3%

Rütbeli Asker
2%

Grafik I: Aksaray Kasabasında Sakin Olan 
Müslüman Hane Reislerinin Meşguliyetleri (1830)



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 646 - 

 

bazı özelliklere işaret ediyor olması hasebiyle önemlidir. Bu minvalde 1830’da yine Sebil 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı Seyyid Ahmed “mahkeme kâtibi” görevinde olup, babası ise Hafız 

Mustafa Efendidir. Anlaşılan şer’i mahkemelerde kâtip olarak görev yapmak isteyenlerin 

babadan oğula İslâmî ilimlere hâkim olması gerekiyordu. Tahsil görenlerin 20 yaşına kadar 

olanları “mektebhan”, bu yaştan üstü ise “talebe”, “tâlib-i ilim” veya “talebe-i ulûm” olarak 

adlandırılmaktaydı. Anlaşıldığı kadarıyla Osmanlı zamanında tahsil çağının bir “üst yaş sınırı” 

yoktu. İnsanlar vefat edene kadar “talebe” olarak kalabiliyorlardı. Bu minvalde Kızılca 

Mahallesinde ikamet etmekte olan Osman Efendi, 1830’da talebe olarak nüfus kayıtlarına 

girmiş iken, 1834’te kendisi Kızılca Mahallesinin imamlığına terfi etmiştir (NFS.d 3491, 

vrk.15). Hamid-i Veli Mahallesi sâkini Musluoğlu Molla Yusuf ise 65 yaşında olup hâlen 

talebedir (NFS.d 3489, vrk.5). Benzer şekilde Tarhacı Mahallesinde ikamet etmekte olan 

İbrahim 80 yaşında olup, “talebe” unvanıyla kayda girmiştir (NFS.d 3489, vrk.34, hane 12).  

Bu ve benzeri kimselerin varlığı “eğitim yaşı yoktur” deyişini desteklemesi açısından dikkati 

haizdirler. Aksaray nüfusuna kayıtlı olup, tahsil görmekte olan kimselerden bazılarının nüfus 

kayıtlarının yanlarına aynı zamanda “Kayseri’de tahsilde”, “Konya’da tâlib-i ilim”, “İstanbul’a 

gitmiştir”, “Bor’da talebe”, Niğde Bor’una gitti”, “Konya’ya gitti”, “Nevşehir’de tahsilde”, 

“Kayseri’ye gitti” notları düşülmüştür. Bu kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla tahsilinin ilk 

dönemlerini Aksaray’da tamamlayanlardan bir kısmı Kayseri başta olmak üzere yakındaki 

şehirlere veya İstanbul’a giderek tahsillerini ilerletmekteydiler. Benzer şekilde Aksaray’ın 

muhtelif mahalle ve köylerinde görev yapmakta olan imamlardan bazılarının nüfus kayıtlarında 

yer alan “Akhisarlıoğlu”, “Maraşlı İbrahim”, “Mısırlı İshak”, “Borlu Kasım”, “Bor 

Kasabasından İbrahim Efendi”, “Nevşehir Kazasından Halil Efendi”, “Bereketli Madeni 

Kazasından Hüseyin Efendi”, “Nevşehir Kazasından Hüseyin Efendi”, “Kayseriyye 

Kazasından Osman Efendi”, “Konyalı Mehmed Efendi”, “Ürgüb Kazasından İsmail Efendi” 

gibi tanımlamalar (Bkz. Tablo I). Aksaray Sancağının dinî tahsil ve din görevlileri bağlamında 

Kayseri, Nevşehir ve Niğde şehirleriyle sıkı bağlantılarının olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tahmin olunanın aksine, 1830’lara tarihli nüfus kayıtlarına göre Aksaray sancağının sosyal ve 

kültürel açıdan Konya ile olan bağlantısı en zayıf halkalardan birini teşkil etmektedir. Nitekim 

Aksaray’ın Konya’ya en yakın yerleşimlerinden olan Acem (Yeşilova) ahalisinin ilim tahsili 

için öncelikle Konya’ya gitmeleri beklenirdi, ancak vaziyet böyle değildir. Mesela 1844’te 

Acem Köyü-Barabaşlı Mahallesinde ikamet etmekte olan Yakuboğlu Abdullah’ın oğlu 21 

yaşındaki Emin Efendi Kayseri’de tahsil-i ilim ile meşgul olarak kayda girmiştir (NFS.d 3504, 

s.41). Yine 1844’te Acem Köyü-Alasakallı Mahallesinde meskûn Mustafaoğlu İdris Efendi’nin 
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oğlu 18 yaşındaki Osman Efendi ile aynı mahalleden Feyzullahoğlu 17 yaşındaki İsmail Efendi 

Nevşehir’de tarik-i tahsil-i ilim ile meşgul olarak kayda alınmışlardır (NFS.d 3504, vrk.1-13). 

Nüfus kayıtlarına göre, tahsil görmekte olan pek çok kimse bir müddet sonra nüfusa kayıtlı 

oldukları mahalle veya köyde “imam” olarak görev yapmaya başlamaktaydılar. 

Klasik Osmanlı Düzeninde “meclis-i şer” veya “mahfil-i kaza” denilen “mahkeme” için 

genelde6 ayrı bir bina tahsis edilmez; kadı hangi binada ikamet eder ise o binanın bir kısmı 

(genelde alt kısmı) mahkeme binası olarak kullanılırdı7. Değerlendirmesi yapılan 1830 yılına 

ait Aksaray nüfus defterlerinden Aksaray kadısının nüfus kaydı tespit edilemediğinden, 

Aksaray mahkemesinin hangi mahallede olduğu hususu açıklığı kavuşmamaktadır. Ancak 

1840’da Aksaray kadısı Müderrisin-i Kiram’dan Seyyid Hamza Efendi’dir ve Şamlı 

Mahallesinde ikamet etmektedir (Bkz. NFS.d 3495, vrk.88). O aynı zamanda Aksaray Kazası 

İdare Meclisinin de reisi olarak görev yapmaktadır. Yine “kuzat”tan yani 

kadılardan/hâkimlerden Halil Efendi de, Tımarhane Mahallesinde, hane 16’da ikamet 

etmektedir (NFS.d 3495). Aksaray nüfus defterlerinden tespit edilebildiği kadarıyla, 1830’larda 

Aksaray Kazası mahkemesinde, kayıt tutma anlamında üç kâtip ile bir mukayyid (Sofiler 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdi Efendi) görev yapmaktaydı. Bahsi geçen mukayyid ile 

kâtiplerin görevleri sadece kadı mahkemesi ile sınırlı olmamalıdır. Bahsi geçenlerin sancağın 

nüfus sayımları veya her altı ayda bir gerçekleştirilen nüfus yoklamaları ve sair nüfusla ilgili 

her türden kayıt tutma işleriyle de sorumlu oldukları söylenebilir8. Kâtiplerden üçünün Sebil, 

birinin ise Hamid-i Veli mahallelerinde ikamet etmeleri söz konusudur9. Bu durumda Aksaray 

mahkeme binasının bu mahallelerden (Hamid-i Veli, Sebil, Şamlı) birinde olması kuvvetle 

muhtemeldir. Benzer şekilde ulemanın devlet merkezindeki başı olan Şeyhülislâm’ın taşradaki 

                                                 
6 Konya’daki mahkeme binası bir havlu içinde iki katlı, matbahı, ahırı, kütüphanesi, memişhanesi (tuvaleti) olan, bir bölümünde 

kadı ve ailesinin ikamet ettiği bir binaydı, bkz. Tuş, Sosyal ve Kültürel Açıdan Konya, s.86. 

7 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Ankara 2006, s.28. 

8 Anadolu’da ve Rumeli’de 1830 baharında başlayan nüfus sayımlarının sonuçlarını değerlendirmek ve sadece nüfus işlerine 

bakmak üzere İstanbul’da “Ceride Nezareti” adında bir bakanlık tesis edilmişti. Buna paralel olarak 1831 yılıyla birlikte 

sancaklarda da nüfus işlerine bakmak üzere defter nazırlıkları oluşturulmuştu. Defter nazırlıklarının her altı ayda bir 

sancaklarda ortaya çıkan nüfus değişikliklerini listeler halinde ve özetle Ceride Nezaretine bildirmeleri gerekiyordu. Bkz. Musa 

Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 1991, s.45.  

9 Konya’da da, 1700’ler ve 1800’lerin ilk yarılarında dört mahkeme kâtibi mevcuttu, bkz. Tuş, Sosyal ve Kültürel Açıdan Konya, 

s.88. 
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temsilcisi olan Aksaray’ın eski ve yeni müftüleri10 de Hamid-i Veli Mahallesinde ikamet 

etmekteydiler (NFS.d 3489, vrk.5-7). Anlaşılan, 1830’larda üst düzey ilmiye mensuplarının 

Hamid-i Veli Mahallesinde ikamet etme gibi bir gelenekleri mevcuttu. Bu minvalde, Şeyh 

Hamid-i Veli Hankahı’nda postnişinlik (tekke şeyhliği) görevini yürütmekte olan Seyyid Seyh 

Mehmed Şemseddin Efendi ile yine hankah dervişlerinden üç farklı âile reisinin 1840’da 

Hamid-i Veli Mahallesinde ikamet ediyor olmaları söz konusudur (NFS.d 3495, vrk.1). Bahsi 

geçen postnişin Mehmed Şemseddin Efendi aynı zamanda Aksaray Kaza(sı İdare) Meclisi’nin 

azalarından biridir. Bir diğer aza, yine 1840’da Hamid-i Veli Mahallesinde hane 11’de ikamet 

etmekte olan belde müftüsü Seyyid Hasan Şükrü Efendidir (NFS.d 3495, vrk.1). 1830’da yine 

Aksaray Müftüsü olan Hasan Şükrü Efendinin (Bkz. 

Tablo II, III ve IV) bu görevi uzun yıllar ifâ ettiği 

anlaşılmaktadır. Hasan Şükrü Efendi 1840’da 50, 

1844’te 62 yaşında olarak nüfus kaydına girmiş 

olduğuna göre, o 1782’de veya 1790’da doğmuştur. 

Hasan Şükrü Efendi, hicrî 1270/miladî 1853-54’te 

Aksaray müftüsü olarak görev yapmakla birlikte, 

yaşlı olmasından dolayı bu görev kendisinden 

alınarak, aşağıda kendilerinden bahsedilecek olan 

Hamza Efendi’ye verilmiştir11. Dolayısıyla Hasan 

Şükrü Efendi’nin hicrî 1270/miladî 1854’te (72 

yaşında iken) vefat etmiş olduğu söylenebilir. Bu 

nazariyeyi destekleyen bir mezar (taşı) Cemaleddin-i 

Aksarayî’nin haziresinde bulunmaktadır. Mezar taşı 

yıpranmış olmasına rağmen 1270 tarihi 

görülebilmektedir. Kesin olmasa da bu kabrin Hasan 

Şükrü Efendi’ye ait olması muhtemeldir (Bkz. 

Fotoğraf I).   

Tablo II: Aksaray Müftüsü Hasan Şükrü Efendinin Nüfus Bilgileri (1830-1834)12 

                                                 
10 Müftü, şer’î olsun veya olmasın kazadaki halkın, kadı’nın ve sair yöneticilerin çözemedikleri konularda kendisine yapılan 

başvuruya binaen fetva verirdi. Müftüden fetva alan bir davacı, davasını nihayetlendirmek için kadıyı tekrar mahkeme 

görmeye sevk ederdi. Eyalet Ahkâm Defterlerinde bu konu ile ilgili sürülerce kayıt mevcuttur.         

11 Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s.1372.  

12 Tablolarda, italik olan veriler 1834 yoklamasına, diğerleri ise 1830 nüfus sayımına aittir. 

Fotoğraf I 
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3 

Hasan Şükrü Efendi veled-i İbrahim Efendi 
(İbrahim Efendi oğlu Hasan Şükrü Efendi) 

Orta boylu kara kır sakallı Müftü-i belde13 
5514 

Oğulları İbrahim Efendi   
15 

Ve Mehmed15   
12 

Ve Süleyman   
10 

Karındaşı Mehmed Cemaleddin’in oğulları Musa Kısa boylu  
9 

Ve Ebubekir   
2 

 

Tablo III: Aksaray Müftüsü Hasan Şükrü Efendinin Nüfus Bilgileri (1840) 

H
am

id
-i

 V
el

i M
ah

al
le

si
, h

an
e 

11
 Es-Seyyid Hasan Şükrü Efendi16 veled-i İbrahim 

Efendi 
 

Hâla müftî-i belde ve 
a’zâ-yı meclis 

50 

Oğlu İbrahim Efendi  Orta boylu kumral sakallı   
22 

Karındaşı Cemaleddin’in oğulları Musa  Ter bıyıklı   
20 

Ve Ebubekir  Şâbb-ı emred   
15 

(Hasan Şükrü Efendinin)  
Hademesi Ahmed veled-i Ahmed  

Orta boylu kumral sakallı   
22 

Diğer hademesi Süleyman veled-i Hacı  Orta boylu aksakallı  
 

 

Tablo IV: Aksaray (Eski) Müftüsü Hasan Şükrü Efendinin Nüfus Bilgileri (1844) 

H
am

id
-i

 V
el

i 

M
ah

al
le

si
, h
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e 

11
 Ders-i âmm ve Müderrisin-i Kiramdan  

Hasan Efendi veled-i İbrahim  
Uzun boylu aksakallı  Müderris 

62 

Oğlu Ulemadan İbrahim Efendi17  Orta boylu kara sakallı  Ulemâ 
33 

   
 

   
 

                                                 
13 H.1250’deki/m.1834’teki nüfus yoklamasında (NFS.d 3490, vrk.2) isminin önünde “eski müftü” anlamına gelen “sâbık 

müftü” kaydı bulunmaktadır. 1844’teki nüfus yoklamasında (NFS.d 3499, vrk.3) ise “müderrisin-i kirâmdan” olduğu kayıtlıdır.   

14 Verilen yaşların italik olanları 1834 nüfus yoklamasına, italik olmayanları ise 1830 nüfus sayımına aittir. 

15 1834’te 12 yaşında olan bu Mehmed’in oğlu olduğu anlaşılan ve 28.10.1943’te vefat etmiş olan Perekzâde Hacı İbrahim 

Hilmi Efendi’ye ait olan mezar, latin harfleriyle yazılı kitabe ile yine Cemaleddin-i Aksarayî haziresinde bulunmaktadır. O dedesi 

Hasan Şükrü Efendinin babasının adını (:İbrahim) taşımaktadır.  

16 Hasan Şükrü Efendiye ait daha başka bilgiler de mevcuttur. 13 Aralık 1839 tarihli ve Sultan Abdülmecid tuğralı bir berata 

göre, bu tarihte Zincirli Medresesinde Cemaleddin-i Aksarayî evladından Şeyh Muhiddin’in torunu Seyyid İbrahimzâde (oğlu) 

Seyyid Hasan Şükrü görev yapmaktaydı. Bkz. Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s. 1378. Nüfus kayıtlarına göre ise Hasan 

Şükrü Efendi 1830-1840 döneminde Aksaray Müftüsüdür. Dolayısıyla Konyalı’nın vermiş olduğu bu belgeye göre-eğer verilen 

1839 tarihi doğru ise-Hasan Şükrü Efendi müftülük yanında Zencirli medresesinde müderrislik te yapmaktaydı. Bununla 

beraber Hasan Şükrü Efendi 1844’te sadece medrese hocası olarak kayda alındığına göre, Konyalı’nın verdiği bu belgedeki 

tarihin 1840 sonrasına ait olması kuvvetle muhtemeldir. 

17 Aksaray Kadısı İbrahim Efendi’nin oğlu olan “Mustafa Cemalî”ye ait mezar, yine Cemaleddin-i Aksarayî haziresinde 

bulunmaktadır. Mustafa Cemalî’nin doğum tarihi, mezar taşında hicrî 1291 (miladî 1874) olarak gösterilmiştir.  
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Yukarıdaki tablolarda yer alan ve henüz eğitimine devam etmekte olan İbrahim Efendi de 

daha sonraları Aksaray Müftüsü olacaktır. Ervah Kabristanında yer alan mezar taşı bu gerçeği 

ortaya çıkarmaktadır. Mezar, yukarıdaki tabloda, 1834’te 15 yaşında olan İbrahim Efendi’ye 

aittir (Bkz. Tablo II). Mezar taşında “Aksaray Müftüsü Perekzâde İbrahim Hilmi bin Hasan 

Efendi” yazılıdır. Dedesinin adını taşıyan İbrahim Efendinin ölüm tarihi olarak hicrî Ramazan 

1301/miladî Haziran-Temmuz 1884 gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre 1834’te İbrahim 

Hilmi 15 yaşında olduğuna göre, o 1819 yılında doğmuş ve 1884’te 65 yaşında iken vefat 

etmiştir18. Bu mezar, Cemaleddin Aksarayî’nin mezarı ve mescidinin bulunduğu Ervah 

Kabristanlığında, Kanlı Pelit mevkiinde yer almaktadır (Bkz. Fotoğraf II). Âilenin Cemaleddin-

i Aksarayî’nin soyundan geldiği, Hasan Şükrü Efendi’nin erkek kardeşinin Cemaleddin adını 

taşımasından anlamak mümkündür (Bkz. Tablo II ve III). Bahsi geçen Cemaleddin bu tarihte 

hayatta değildir. Ayrıca, ilgili mezar taşının sonradan yazılarak eskisinin yerine yerleştirildiği 

söylenebilir. Zira mezar başlığı için kullanılan malzeme o dönem Aksaray’ını yansıtmadığı 

gibi, nüfus kayıtlarına göre, 1830’larda “Perekzâde” adlandırması sülale lakabı olarak bu aile 

                                                 
18 1840’ta 22 yaşında nüfus kaydına alınmıştır. Bu durumda doğum tarihi 1818 yılına denk düşmektedir. Dolayısıyla 1818 veya 

1819’da doğmuş olduğu anlaşılmaktadır.  
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için kullanımda değildir. Aksaray Müftüsü Hasan Şükrü Efendinin diğer oğlu Mehmed’e ait 

olduğu anlaşılan mezar, yine Ervah Kabristanındadır. Mezar taşında Mehmed Efendi’nin Hasan 

Şükrü Efendi’nin oğlu olduğu; 21 veya 22 Şaban 1329’da (17 veya 18 Ağustos 1911’de) vefat 

ettiği kayıtlıdır. Mehmed 1834’te 12 yaşında olduğuna göre, o 1822’de doğmuş ve 1911’de 89 

yaşında iken vefat etmiştir. Bu mezar taşı da, hazirede bulunan diğerleri gibi sonradan tekrar 

yazılarak mezara dikilmiş olduğu izlenimi vermektedir (Bkz. Fotoğraf III).  

Aksaray’ın esnaf, ticaret ve uleması arasında meşhur olan bir diğer sülâle Terzi Hacı 

Mehmed ve Mahdumlarıdır. 1830’da Terzi Hacı Mehmed hayatta değildir. Ancak iki oğlu; 

tüccar Hacı Osman ile tüccar Hacı Mehmed kardeşler kemale ermiş yaşlarıyla hayattadırlar 

(Bkz. Tablo V). Bu esnaf/tüccar menşeli âileden gelen Hamza, ilim tahsil ederek kadılık 

mevkiine kadar yükselmiş bir şahsiyettir. 1830 yılına ait nüfus kayıtlarına göre Hamza’nın 

Fotoğraf II Fotoğraf III 
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âilesi Şamlı Mahallesinde ikamet etmektedir. Bu yıllarda Hamza talebedir ve 25 yaşındadır. 

Babası tüccardan Hacı Mehmed’dir. Anlaşılan aile varlıklı olup esnaf menşelidir. Baba Hacı 

Mehmed’in 11 Ocak 1832’de 62 yaşında vefat etmesiyle oğul Hamza 1834 nüfus yoklamasına 

aile reisi olarak, “Efendi” unvanıyla kaydedilmiştir (Bkz. Tablo V). Hamza, 1834’te 25 yaşında; 

1840’da ise 35 yaşında nüfus kaydına alındığına göre, o 1809’da veya 1805’te doğmuştur. 

Merhum Konyalı eserinde onun 1807’de doğduğunu ifade etmektedir. Tüm bu tarihler bir arada 

değerlendirildiğinde Hamza’nın 1802-1809 yılları arasındaki bir zamanda doğduğu 

söylenebilir. Hamza Efendi 1834’te talebedir (Bkz. Tablo V). O bu tarihte (1834’te) 

muhtemelen Aksaray’daki Zenciriye Medresesinden çoktan mezun olmuş olup, İstanbul’a 

gitmiştir ve orada bilgisini artırmak için Fatih’teki Sahn-ı Seman Medresesine devam 

etmektedir. Buradan icazet aldıktan sonra (icazeti 1834’ten evvel olmamalıdır) sırasıyla Çorum 

ve Ürgüp kadısı olarak görev yapmıştır19. Bu görev yıllarının, nüfus defterlerindeki kayıtlara 

göre 1834-1840 yılları arasındaki bir zamanda gerçekleştiği söylenebilir. Zira 1840’da o artık 

Aksaray kadısıdır (Bkz. Tablo VI). 

Tablo V: Terzi Hacı Mehmed Sülalesi Nüfus Bilgileri (1830-1834)20 

Ş
am

lı 
M

ah
al

le
si

, h
an

e 
9

 

Hacı Osman21 veled-i Terzi Hacı Mehmed 
(Terzi Hacı Mehmed oğlu Hacı Osman) 

Orta boylu 
kara  
Sakallı 

Tüccar 
 

55 

Oğulları Ali Orta boylu   
 11 

Ve İmam Hüseyin Kısa boylu   
 18 

Ve Osman (tevellüd)    
D.T: 15 Şaban1248 
7 Ocak 1833  

2 

Ş
am

lı 
M

ah
, 

h
an

e1
6 

Hacı Mehmed veled-i Terzi Mehmed (fevt) Kır sakallı Tüccar 
Ö.T: 7 Şaban 1247  
11 Ocak 1832  

60 

Oğulları Ali Sarı bıyıklı  
 30 

Ve Hamza22 Efendi  Talebe 
 25 

Ve Mehmed    
 15 

 

                                                 
19 Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s.1372. Konyalı’nın, Hamza Efendi hakkında vermiş olduğu bilgiler, eserinde yer alan 

tarihler hariç genelde doğrudur/tutarlıdır.  

20 Tablolarda, italik olan veriler 1834 yoklamasına, diğerleri ise 1830 nüfus sayımına aittir.  

21 Reft be-Âsitane, 15 Ramazan 1247 (17 Şubat 1832’de Başkent’e, İstanbul’a gitti). Geri dönmüştür, 1834’te mahallesi 

nüfusuna kayıtlıdır.  

22 Dört yıl sonrasına ait 1834’teki nüfus yoklamasına (NFS.d 3490, vrk.17) göre, babanın vefât etmiş olması ve kendilerinin de 

tahsil görmesi neticesinde 1834’teki nüfus yoklamasında hâne reisi olmanın yanında “Efendi” unvanıyla da kayda alınmıştır. 
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Hamza Efendi 1840’da 35 yaşında olarak kayda girmiş olup kardeşi Ali de aynı mahallede, 

ayrı bir hane olarak ikamet etmektedir (Bkz. NFS.d 3495, vrk.88-89). 1840’da Aksaray kadısı 

Müderrisin-i Kiram’dan Seyyid Hamza Efendi’dir ve Şamlı Mahallesinde ikamet etmektedir. 

O aynı zamanda Aksaray Kazası İdare Meclisinin de reisi olarak görev yapmaktadır. Kadı 

Hamza Efendinin tek erkek çocuğu, 1842’de doğduğu anlaşılan Muhiddin’dir. Hamza 

Efendinin kardeşi Mehmed, 1834’te 15 yaşındadır ve o, 1840’da Efendi unvanı ile talebe olarak 

kayda girmiştir. Görüldüğü gibi o da abisinin yolunda gitmekte, ilim tahsili yapmaktadır. 

Hamza Efendi 1844’te Kırşehir’de Kırşehir Nâibi (Kadı vekili veya yardımcısı) olarak görev 

yapmaktadır (Bkz. Tablo VII). Konyalı’nın vermiş olduğu bilgilere göre, daha önce bahsi geçen 

ve 1854’te Aksaray Müftüsü olan Hasan Şükrü Efendinin yaşlı olması hasebiyle azledilmesi 

neticesinde yerine Hamza Efendi geçmiştir. 1860’da tekrar Aksaray kadısı görevine getirilen 

Hamza Efendi’nin 1875’te vefat ettiği ifade olunmaktadır23. Tüm bu bilgilere göre Hamza 

Efendinin kadılık, müftülük, kaza idare meclisi reisliği ve medrese müderrisliği gibi ilmiye ile 

bürokrasinin en önemli aşamalarında görev yaptığı ortaya çıkmakta; Aksaray’ın Osmanlı 

zamanındaki seçkin şahsiyetlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo VI: Terzi Hacı Mehmed’in Torunu Aksaray Kadısı Hamza Efendinin Nüfus Bilgileri (1840) 

Ş
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M
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si

, h
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e 
1 

Hâlâ mesned-nişin-i şeri’at-ı garrâ müderrisin-i 
kiramdan reis-i meclis  
Es-Seyyid Hamza Efendi veled-i El-Hac Mehmed Ağa 

 
Kadı, Kaza İdare 
Meclisi Reisi  

35 

Karındaşı Seyyid Mehmed Efendi Uzun boylu müzellef sakallı  Talebe-i ulûmdan  
25 

Hademesi İsa veled-i Abdullah  Şâbb-ı emred  
15 

   
 

Ş
am

lı 
M

ah
, h

an
e 

6 

Hâkim Efendinin biraderi  
Ali veled-i Hacı Mehmed   

Orta boylu kumral sakallı Rençber  
37 

Oğlu Muhiddin Sabi   
3 

   
 

 

Tablo VII: Terzi Hacı Mehmed’in Torunu Aksaray Kadısı Hamza Efendinin Nüfus Bilgileri (1844) 

Ş
am

lı 

M
ah

al
le

si
, 

h
an

e 
1 

Naib-i Kırşehri, Ulemadan  
Hamza Efendi veled-i Hacı Mehmed 

Uzun boylu kumral sakallı 
Kırşehir Nâibi 
(Kadı Vekili) 

38 

Oğlu Muhiddin24    
2 

                                                 
23 Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s.1372.  

24 Daha önce bahsi geçtiği üzere, Konyalı’ya göre 1830’larda Aksaray Müftülüğü görevini yürüten Seyyid Hasan Şükrü Efendi, 

Cemaleddin-i Aksarayî evlâdından Şeyh Muhiddin’in torunu olan Seyyid İbrahim’in oğludur (Bkz. Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, 

Cilt I, s. 1378). Dolayısıyla, yukarıda görüleceği üzere (Bkz. Tablo VI ve VII) Terzi Hacı Mehmed sülâlesinden gelen Aksaray 

Kadısı Hamza Efendi ve kardeşi Ali, 1840’larda doğan çocuklarına aynı adı, “Muhiddin” adını vermişlerdir. Bu gerçek bir 

rastlantı olmamalıdır. Zira dedeye ait adın torunlardan birine verilmesi Aksaray’da sıklıkla uygulanan bir gelenektir. Bu 
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Karındaşı Mehmed Efendi   Uzun boylu kara sakallı   
25 

Gulâmı (Kölesi) Said    
17 

Hademesi İsa   
18 

   
 

H
an

e 
6 

Ali veled-i Derzioğlu Hacı Mehmed Orta boylu kumral sakallı  
35 

Oğlu Muhiddin    
7 

   
 

 

Eskiden ilmiye mensupları gibi halka hizmetle mükellef kimselere, devletin sürekli ve sabit 

bir maaş verme uygulaması olmadığından dolayı olsa gerek, vatandaşa hizmet edenler 

maişetleri için hayatlarının son anlarına kadar görevlerinin başında kalırlar; kısmen taşradaki 

devlet kurumlarının ve kısmen de vakıfların veya hizmet ettikleri mahalle-köy ahalisinin 

destekleriyle geçinirlerdi. Nitekim 1830 nüfus sayımına göre, Sebil Mahallesi nüfusuna kayıtlı 

ve aynı zamanda Ulucami imamlarından biri olan Seyyid Mehmed Efendi 80 yaşında olup, 

ilerlemiş yaşına rağmen göreve devam etmekte iken 16 Mayıs 1832’de vefat etmişti (NFS.d 

3489, vrk.38). Nakkaş Mahallesinden Hacıömeroğlu Hafız Abdullah 1834’te 70 yaşında 

olmakla birlikte, muallim-i sıbyan (ilkmektep öğretmeni) vazifesine devam etmektedir (NFS.d 

3489, vrk.16). Bölcek Mahallesinde hatiplik vazifesini icra etmekte olan Seyyid Hafız Mustafa, 

1834’te 82 yaşında olup hâlen görevinin başındadır (NFS.d 3489, vrk.16). Benzer şekilde 

Tımarhane Mahallesinin hatibi Hacı Mehmed Efendi 1834’te 90 yaşında olup, görevine devam 

etmektedir (NFS.d 3489, vrk.7). Dolayısıyla Cumhuriyet Devrinde memurların, insanın en 

verimli çağı olan 40’lı yaşlarda emekli edilmesi uygulamasının tarihî bir geçmişinin olmadığı 

sarihtir. Aksaray merkezindeki mahalleler ile Aksaray’a bağlı kırsal yerleşimlerde nüfus kaydı 

bulunan ilim-irfan erbabı-imamlar hariç-Tablo VIII’de gösterilmiştir.  

  

                                                 
durumda, hem Aksaray Müftüsü Hasan Şükrü Efendi ve hem de Aksaray Kadısı olan Hamza Efendi’nin sülalesi Hacı 

Terzimehmedzâdeler’in aynı âileden indikleri/türedikleri ortaya çıkmaktadır.  
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Tablo VIII: Nüfus Kayıtlarına Göre Aksaray’daki İlim-İrfan Erbâbı 

İkamet Ettiği  
Mahalle/Köy 

Sene İlim-İrfan Erbâbı Vazifesi Yaş 

Kızılca Mah. 1830 Osman Efendi25 veled-i Hacımustafaoğlu Abdüsselam  Talebe  55 

Kızılca  1830 Mehmed veled-i Delimahmudoğlu Mahmud Mektebhan 6 

Kızılca  1833 İlyas  Tekyenişin dervişi - 

Bedir Muhtar 1834 Hüseyin bin Hüseyin Tekyenişin 65 

Kalanlar  1830 Alibeyoğlu Ali veled-i İmam Hüseyin  Mektebhan 10 

Hamid-i Veli  1830 Hasan Şükrü Efendi veled-i İbrahim Efendi  
Aksaray müftüsü (1834’te 
ise Müderris) 

55 

Hamid-i Veli  1840 Seyyid Hasan Şükrü Efendi veled-i İbrahim Efendi 
Aksaray müftüsü-Kaza 
İdare Meclisinde aza  

50 

Hamid-i Veli 1833 Süleyman veled-i Mustafa  Hasan Efendinin adamı 70 

Hamid-i Veli  1830 
Hasanefendioğlu Abdurrahman veled-i Kâtib Hacı  
Hüseyin 

Mahkeme kâtibi 30 

Hamid-i Veli  1840 Abdurrahman veled-i Hüseyin Mahkeme kâtibi  30 

Hamid-i Veli  1830 Musluoğlu Molla Yusuf veled-i Topal Ali  Talebe  65 

Hamid-i Veli  1830 Hasan veled-i Duloğlu İsmail  Mektebhan  13 

Hamid-i Veli  1840  Mustafa oğlu Mustafa Talebe  18 

Hamid-i Veli  1840  Yusuf oğlu Hüseyin  Talebe  20 

Hamid-i Veli 1834 Mehmed Şemseddin Efendi veled-i Abdullah Derviş  Aksaray müftüsü 35 

Hamid-i Veli  1840 
Es-seyyid Eş-şeyh Mehmed Şemseddin Efendi veled-i 
Abdullah (Nuri) Derviş 

Hamid-i Veli Hankahı’nda 
postnişin-Kaza İdare 
Meclisi azası 

43 

Hamid-i Veli  1844 
Hankah-ı Şeyh Hamid-i Veli seccade-nişin me’zûn-ı bil-iftâ 
Şeyh Şemseddin Efendi veled-i Abdullah Nuri  

Hamid-i Veli Hankahı’nda 
postnişin ve Aksaray 
Müftüsü 

47 

Hamid-i Veli 1830 Seyyid Şeyh Kasım veled-i Şeyh Mehmed 
Şeyh Alibaba Tekyesi26 
şeyhi 

30 

Hamid-i Veli  1840  
Şeyh Hamid-i Veli Evlâdından Şeyh Kasım veled-i  
Mehmed  

Şeyh 30 

Hamid-i Veli  1844 Derviş Kasım Efendi veled-i Şeyh Mehmed  Derviş  37 

Hamid-i Veli  1840 Şeyh Hamid evladından Mustafa Efendi veled-i Ali   25 

Hamid-i Veli  1840 Kardeşi Abdullah   15 

Hamid-i Veli  1840 Diğer kardeşi Mehmed   7 

Hamid-i Veli  1830 Mehmed Behçet Efendi27 veled-i Kılınççı Yahya Derviş  Talebe  45 

Hamid-i Veli  1840 Mehmed Behçet Efendi veled-i Yahya  
Şeyh Hamid Tekyesi 
dervişlerinden 

52 

Hamid-i Veli 1830 Mehmed (Mustafa) veled-i Hacıimamın Ali  Mektebhan  13 

Hamid-i Veli 1830 Halil veled-i Demirci Ali Mektebhan  11 

Tımarhane 1830 Hacı Mehmed Efendi veled-i Hacıosmanoğlu Mehmed  Mahallenin hatibi 90 

Tımarhane  1840 Kuzattan Halil Efendi veled-i Hacı Mehmed  Kadı  45 

                                                 
25 Dört yıl sonra ise mahallenin imamı görevindedir.  

26 Ayrıntısı için bkz. Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s.1406. 

27 Mehmed Behçet Efendi ve erkek çocuklarına ait nüfus bilgileri 1830’da Hamid-i Veli Mahallesinde, hane 39’da kayda 

girmiştir. Mehmet Behçet Efendi ile oğulları ve torunlarına ait mezarlar, günümüzde Somuncubaba Mescidi haziresindedir.     
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İkamet Ettiği  
Mahalle/Köy 

Sene İlim-İrfan Erbâbı Vazifesi Yaş 

Şamlı  1830 
Hacı Ali Efendi28 veled-i Mustafa  
(Mustafa’nın oğlu Hacı Ali Efendi)  

Müderris  67 

Şamlı  1830 Oğlu Mustafa Efendi Kayseri’de tahsilde 25 

Şamlı  1830 Ahmed veled-i Çırak Ahmed Mektebhan  4 

Şamlı  1830 Hızıroğlu İmam Hüseyin veled-i İmam Hüseyin Talebe  25 

Şamlı  1830 Gerdelli İbrahim’in oğlu Hafız Süleyman Talebe  35 

Şamlı  1840 Süleyman Efendi veled-i İbrahim  Muallim-i sıbyan  40 

Şamlı  1830 
Terzimehmedoğlu Tüccar Hacı Mehmed’in29 oğlu Hamza 
Efendi 

Talebe  25 

Şamlı  1840 Es-seyyid Hamza Efendi veled-i El-hac Mehmed Ağa  
Aksaray Kadısı-Aksaray 
Kazası İdare Meclisi reisi 

35 

Çardiğin  1830 Karamazakoğlu Ali Efendi veled-i İbrahim Tâlib-i ilim 28 

Çardiğin  1840  Osman Efendi veled-i İbrahim Ulucami hatibi  25 

Teftiş  1830 Sarıahmedoğlu Hüseyin’in oğlu Molla Hüseyin Efendi Konya’da tâlib-i ilim 30 

Teftiş 1830 (Yetim) Ali veled-i Topal Süleyman  Mektebhan  10 

Teftiş  1840  Seyyid İbrahim’in oğlu Seyyid Mehmed Efendi30 Talebe  22 

Teftiş  1840  Mustafa Efendinin oğlu Mehmed Efendi31  Kayseri’de tahsilde  22 

Meydan  1830 Divanemahmudoğlu İbrahim’in oğlu Mehmed Hafız  18 

Meydan  1830 Hasan veled-i Alaybeyoğlu Memiş  Hatib  40 

Nakkaş  1830 Seyyid Mehmed Efendi veled-i Müsevvid İbrahim Efendi  Müderris  45 

Nakkaş  1840 Oğlu İbrahim Efendi  Kayseri’de tahsilde  23 

Nakkaş  1840 Diğer oğlu Mehmed Efendi  Kayseri’de tahsilde  20 

Nakkaş  1830 Muharrem veled-i Esiroğlu Osman  Mektebhan  14 

Nakkaş  1830 Mehmed veled-i Yeğen Süleyman  Talebe  56 

Nakkaş  1830 Hacıömeroğlu Hafız Abdullah veled-i Abdullah  Muallim-i sıbyan 70 

Nakkaş  1840 Abdullah Efendi veled-i Abdullah  Muallim-i sıbyan  60 

Nakkaş  1830 Molla Ahmed32 veled-i Seyyidibrahimoğlu Hacı İbrahim   Talebe  22 

Nakkaş  1830 Ali Hoca veled-i Turalı İbrahim  Tâlib-i ilim 38 

Nakkaş  1840  Mehmed Ali Efendi veled-i Mehmed  Talebe  25 

Bölcek  1830 
Sülâle-i Nasreddin, Divlelioğlu Hacı Ömer Efendi veled-i 
Şeyh İbrahim 

- 70 

Bölcek  1830 Oğlu İbrahim  Hafız  13 

Bölcek  1830 Seyyid Hafız Mustafa veled-i Hatib Mehmed Mahallenin hatibi 82 

Bölcek 1840 Abdülkadir 33veled-i Mustafa  Mahallenin hatibi  45 

Bölcek  1830 Mehmed veled-i Mucurlu İsmail  Talebe  35 

                                                 
28 1834’te ise aynı mahallenin imamı görevindedir.  

29 Hacı Mehmed’in kendisi ve kardeşi tüccardı.  

30 Babası 1840’da Teftiş Mahallesinin imametini yürütmektedir.  

31 Babası 1840’da Şamlı Mahallesinin imamı görevindedir.  

32 Dört yıl sonraki nüfus kayıtlarına göre, İstanbul’a gitmiştir.  

33 Babasının yaşına istinaden, babasının vefatı neticesinde bu göreve geçtiği anlaşılmaktadır. Deden toruna hatiplik mesleğini 

devam ettirmeleri söz konusudur.  
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İkamet Ettiği  
Mahalle/Köy 

Sene İlim-İrfan Erbâbı Vazifesi Yaş 

Bölcek  1830 Seyyid Mustafa (Mahmud) veled-i Âdiye Hasan  Talebe  60 

Bölcek  1830 Mehmed veled-i Şehremini İbrahim  Mektebhan  9 

Bölcek  1830 Ömer veled-i Aişebeşeoğlu Ali Mektebhan  10 

Bölcek  1830 Mustafa veled-i Ermenekli Ahmed  Mektebhan  6 

Bölcek  1830 İbrahim veled-i Terzihızıroğlu İbrahim Talebe  20 

Bölcek  1830 Veli veled-i Karaoğlanın Mehmed Talebe  25 

Bölcek  1830 Abdullah veled-i Kasap İbrahim Mektebhan  6 

Bölcek  1830 Müzevvirosmanoğlu Mehmed’in oğlu Mustafa Efendi  Bor’da talebe  - 

Bölcek  1830 Yunus veled-i Yunusoğlu Kara Ali  Talebe  25 

Bölcek  1830 Abdullah (Abdülbaki) veled-i Seyyidoğlu Ömer  Talebe  30 

Minarecik  1830 Molla Mehmed34 veled-i Kırkıl Abdullah  Talebe  65 

Minarecik  1830 Aydınoğlu Abdullah veled-i Aydınlı Emin Mektebhan  18 

Minarecik  1840 İbrahim oğlu Hafız Süleyman  Talebe  20 

Minarecik  1840  Kerimkadızâde Mustafa Efendi veled-i Mehmed  Mahkeme kâtibi  40 

Kârki 1830 Molla Mustafa veled-i Sarıoğlu Molla Halil  Talebe  23 

Kârki  1830 Karındaşı Mehmed Efendi35  Talebe  35 

Kârki  1830 Hafız Halil veled-i Kaçar Mehmed Talebe  27 

Kârki  1830 Çınarhasanoğlu Mehmed’in oğlu Mehmed36  Talebe  - 

Kârki  1830 Mehmed veled-i Kasım oğlu Mehmed  Mektebhan  17 

Şeyh Gaznevî  1830 Hüseyin Efendi37 veled-i Çaburoğlu Mehmed  Tâlib-i ilim  30 

Şeyh Gaznevî  1840 Çaburoğlu Hacı Hüseyin veled-i Ömer  Talebe  30 

Paşacık  1830 Mehmed veled-i Karaca Süleyman  Mektebhan  12 

Paşacık  1830 Hasan veled-i Miratlı Mustafa  Talebe  50 

Tarhacı  1830 İbrahim veled-i Borlu Ali Tâlib-i ilim  80 

Sebil  1830 Seyyid Ali veled-i Hasan Mahkeme kâtibi 68 

Sebil  1834 Oğlu Hafız Ali Efendi  Mahkeme kâtibi 40 

Sebil  1834 Diğer oğlu Hasan  Mahkeme kâtibi 35 

Sebil  1840  Ali Efendi veled-i Ali Efendi  Mahkeme kâtibi  35 

Sebil  1840  Oğul Ali Efendi’nin karındaşı Mustafa   Kayseri’de tahsilde  14 

Sebil  1830 Şabanoğlu Hasan(Hüseyin)oğlu Osman Efendi38 Talebe  - 

Sebil  1840 Şabanoğlu Osman Efendi  
Meşayıh-ı izam-ı 
zehadînden 

50 

Sebil  1830 Mehmed Raşid39 veled-i Mehmed Sadık Ağa Talebe  40 

Sebil  1830 Ali veled-i Serban İsmail  Mektebhan  15 

                                                 
34 1840’da Minarecik Mahallesinin imamı olarak görev yapmaktadır ve yaşı 22 olarak kaydedilmiştir.  

35 1834’te Hacib Köyünün imamı olarak görev yapmaktadır.  

36 1834’te Niğde-Bor’a gittiği kayıtlıdır.  

37 1834’te aynı mahallenin imamı görevindedir.  

38 Konya’ya gittiği kayıtlıdır.  

39 1834’te mahallenin muhtarlık görevini yürütmektedir.  
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İkamet Ettiği  
Mahalle/Köy 

Sene İlim-İrfan Erbâbı Vazifesi Yaş 

Sebil  1840  Mehmed oğlu İsmail40 Talebe  20 

Sebil  1830 Seyyid Ahmed veled-i Hafız Mustafa Efendi Mahkeme kâtibi 60 

Sebil  1830 Abdüllatif Efendi veled-i Beşirzâde Hüseyin Müderris  50 

Sebil  1840  Abdüllatif Efendi veled-i Hüseyin  Müderris  50 

Sebil  1830 Hüseyin veled-i Boduroğlu Mustafa Talebe  60 

Sebil  1830 Ali veled-i Ayıoğlu Hasan Mektebhan  7 

Sebil  1840 Abdurrahman Efendi veled-i Emin  Müsevvid  33 

Câmi-i Kebîr  1830 Hafız Ali veled-i Dellal Ömer Talebe  30 

Câmi-i Kebîr  1830 Ali veled-i Bozalioğlu Mahmud Talebe  30 

Câmi-i Kebîr  1830 Molla Ahmed veled-i Ahmedoğlu Salih  Talebe  80 

Bâb-ı Sağîr  1830 Süleyman veled-i Abdurrahmanoğlu Yunus Talebe  48 

Bâb-ı Sağîr  1830 Ataullah veled-i Hoca Hacı Musa Muallim-i sıbyan  42 

Bâb-ı Sağîr  1840 Oğlu Mustafa   Talebe  22 

Bâb-ı Sağîr  1830 Seyyid (Derviş) Ali veled-i Zülfigar Tekyenişin  25 

Bâb-ı Sağîr 1840 Derviş Ali veled-i Zülfigâr Tekyenişin  30 

Bâb-ı Sağîr  1840 Karındaşı Mustafa Talebe  22 

Bâb-ı Sağîr  1830 Hafız Mustafa veled-i Araboğlu Mustafa Talebe  28 

Bâb-ı Sağîr  1840  Hacı Yakub veled-i Ömer  Redif kâtibi  30 

Hacı Hasan  1830 Molla Ahmed veled-i Konyalı Hüseyin   Kâtib  50 

Hacı Hasan  1840 Memiş veled-i Abdullah Muallim-i sıbyan 30 

Muhsin Çelebi  1830 
Şeyhşabanoğlu Mehmed Arif Efendi41 veled-i  
Hacıefendioğlu İsmail 

Tâlib-i ilim  25 

Sofiler  1830 Numan veled-i Osman Hatib  16 

Sofiler  1840 El-hac Abdi Efendi42 veled-i Abdi Aksaray’ın mukayyidi 62 

Sofiler  1840 Mehmed Efendi oğlu İbrahim Efendi43  Kayseri’de tahsilde  30 

Köyler  

Göstük  1830 Oynağanoğlu Musa’nın oğlu Ahmed Efendi  Nevşehir’de tahsilde  30 

Göstük  1840  Musa’nın oğlu Molla Ahmed  Talebe  30 

Göstük  1840 Oynağanoğlu Halil’in oğlu İbrahim  Talebe  - 

Ilısu  1840 Köyün imamı Abazoğlu Mustafa Hoca’nın oğlu Hasan  Talebe  15 

Selime  1840 Köyün imamı İbrahim’in oğlu Şahabeddin  Talebe  25 

Hacib  1840 Barutoğlu Hüseyin’in oğlu Molla Mehmed  Tâlib-i ilim  20 

Eskenoz 1840 Köleninoğlu Emin’in oğlu Molla Halil  Talib-i ilim  20 

Bulargı/Acem  1830 Mustafa’nın oğlu Hafız Abdurrahman  Tâlib-i ilim  25 

Bulargı 1830 Topal Bekdaş’ın oğlu Mehmed Efendi Kâtib  41 

Bulargı 1830 Kurşunluoğlu Halil’in oğlu Mahmud  Tâlib-i ilim  21 

Bulargı  1830 Molla Hasan veled-i Hacıabdullahoğlu Abdülcelil Talebe  16 

Bulargı  1840 Köseli Mahallesinden Ahmed oğlu Eyyüb  Talebe-i ulûm  25 

                                                 
40 Babası mahallenin imamıdır.  

41 1834’te mahallenin imamı görevindedir. 

42 1830’da aynı mahallenin imamı görevindedir.  

43 Kardeşi Mehmed Efendi, 1840’da aynı mahallenin imamı görevindedir.  
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İkamet Ettiği  
Mahalle/Köy 

Sene İlim-İrfan Erbâbı Vazifesi Yaş 

Bulargı  1840 Köseli Mahallesinden Hasan oğlu Hüseyin Talebe-i ulûm  20 

Bulargı  1840 Köseli Mahallesinden Ali oğlu Abbas  Talebe-i ulûm  25 

Bulargı  1840 Köseli Mahallesinden Mustafa oğlu Hacı Abdurrahman Muallim-i sıbyan  35 

Bulargı  1840 Barabaşlı Mahallesinden Mehmed veled-i Ahmed  Talebe  25 

Bulargı  1840 Alasakallı Mahallesinde meskûn Emin veled-i Emin Muallim-i sıbyan  40 

Koçhisar mrkz 1830 Hafız Mehmed Efendi veled-i Karabekiroğlu Mustafa  Köyün hatibi 55 

Koçhisar mrkz 1830 İbrahim veled-i Mahmudoğlu Mehmed Efendi  Muallim-i sıbyan 55 

Koçhisar mrkz 1840 İbrahim veled-i Mehmed  Muallim-i sıbyan  60 

Koçhisar 1830 Hüseyin veled-i Münkeşiroğlu Mehmed Mektebhan  13 

Koçhisar mrkz 1840 Mehmed Efendi veled-i Mustafa  Kazada nâib vekili  55 

Koçhisar mrkz 1840 Timürcioğlu Molla Musa veled-i Mehmed Muallim-i sıbyan  30 

Koçhisar mrkz 1840 Âşık Musa oğlu Ali Efendi Tahsil için İstanbul’da  25 

Sarıyahşi  1830 Abdülkadiroğlu Abdurrahman’ın oğlu Mehmed Efendi44  Tâlib-i ilim  29 

Sarıyahşi  1840 Üveysoğlu İbrahim’in oğlu Osman  Talebe-i ulûm 20 

Sarıyahşi  1840 Abdülkadiroğlu Abdurrahman’ın oğlu Mehmed Efendi  Talebe-i ulûm  30 

Çakınağıl  1830 Haliloğlu Ali’nin oğlu Molla Mehmed Tâlib-i ilim  25 

Ekecik 1830 Hacı Ebubekir veled-i Sarıfakıyyeoğlu Mehmed  Hatib ve tâlib-i ilim  55 

Ekecik  1830 Molla Ali veled-i Baltaoğlu İsmail  Tâlib-i ilim 43 

Ekecik  1830 Molla Ali veled-i Mısırlı Abdullah  Talebe  80 

Ekecik  1840 Küçükoğlu Molla Musa veled-i Mehmed Tâlib-i ilim  25 

Ekecik  1840 Kutoğlu Nabi’nin üvey oğlu Battal veled-i Cuma  Tâlib-i ilim  35 

Eyyübili Kazası-
Ortaköy 

1840 Hüseyin Efendi veled-i Talib Eyyübili Kazası nâib vekili  30 

Eskil 1830-33 Halil İbrahim veled-i Karamuradoğlu Mehmed Muallim-i sıbyan  36-45 

Eskil  1830-33 Mehmed veled-i Kanberoğlu Ali  Talib-i ilim  26 

Eskil  1833 İsa veled-i Muradoğlu Hacı İbrahim Müderris  50 

Eskil  1833 Mustafa45 veled-i Helvacıoğlu İsa  Tekyenişin  70 

Eskil  1833 Mustafa veled-i Yunus Hoca Enam 45 

Eskil  1833 Mehmed Ali veled-i Kelekoğlu Hacı Hasan Müteallim  46 

Eskil  1833 Hüseyin veled-i Hiş Ali  Talib-i ilim  24 

Harvatala 1840  Mehmed Hoca veled-i Kasım Muallim-i sıbyan 50 

 

Hamid-i Veli’nin babasının adı olan “Şemseddin” ile dedesinin adı olan Abdullah 

adlarının46; Aksaray nüfus kayıtlarında 1834’te Mehmed Şemseddin Efendi veled-i Abdullah 

Derviş adı ile Aksaray Müftüsü, 1840’da Seyyid Şeyh Şemseddin Efendi veled-i Abdullah 

Derviş adı ile Hamid-i Veli Hankahı’nda postnişin (tekke şeyhi) ve Aksaray Kazası İdare 

                                                 
44 1834’teki nüfus yoklamasında “Kayseri’ye gitti” ifadesi mevcuttur. Tahsil için gittiği düşünülebilir. Amcası aynı zamanda 1834’te 

köyün imamı görevindedir.   

45 15 Şevval 1249/25 Şubat 1834’te vefat etmiştir. Bkz. BOA. NFS.d 3392, vrk.5. 

46 Ahmed Akgündüz, Somuncu Baba Ve Neseb-i Âlîsi, İstanbul 2009, s.28-84 ve Mahmut Ulu, Somuncu Baba Hayatı ve Eserleri, Konya 

2016, s.17.  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 660 - 

 

Meclisinde aza, 1844’te ise Şeyh Şemseddin Efendi veled-i Abdullah Nuri adı ile yine hankahda 

seccadenişin ve aynı zamanda Aksaray Müftüsü olarak görev yapan âlim şahıs ile yaşaması söz 

konusudur. 1844’de 47 yaşında olarak kayda alındığına göre, o 1797’de doğmuş olmalıdır (Bkz. 

Tablo VIII). Yine 1830’larda Şeyh Hamid-i Veli soyundan gelen bir başka âlim Seyyid Şeyh 

Kasımdır. Şeyh Kasım, 1830’da Seyyid Şeyh Kasım veled-i Şeyh Mehmed adı ile Aksaray’daki 

Şeyh Ali Baba Tekkesi şeyhi olarak, 1840’da Şeyh Hamid-i Veli Evladından Şeyh Kasım veled-

i Mehmed adı/ibaresi ile sadece “şeyh” olarak, 1844’te ise Derviş Kasım Efendi veled-i Şeyh 

Mehmed adı ile “derviş” olarak kayda girmiştir. Bu tarihlerde o da diğerleri gibi Hamid-i Veli 

Mahallesinde ikamet etmekteydi. Şeyh Kasım, 1844’te 37 yaşında olarak kayda alındığına göre, 

o 1807 yılında doğmuş olmalıdır (Bkz. Tablo VIII). 1840’larda Şeyh Hamid-i Veli soyundan 

geldiği açıkça nüfus kayıtlarında belirtilen diğer bir şahıs ise Mustafa Efendi’dir. Hamid-i Veli 

Mahallesinde ikamet etmekte olan ve Şeyh Hamid Evladından Mustafa Efendi veled-i Ali 

ibaresiyle kayda giren Mustafa Efendi bu tarihte 25 yaşında olup Abdullah (15) ve Mehmed (7) 

adında iki kardeşi vardı (Bkz. Tablo VIII). Görevi belirtilmeyen Mustafa Efendi’nin bu yıllarda 

henüz ilim tahsil etmekte olduğu söylenebilir. 

Aksaray’da İmamet Görevini Yürütenler 

Bu kısımda Aksaray merkezinde yer alan 27 mahalle ile Aksaray kırsalındaki köylerde görev 

yapmış veya yapmakta olan imam ve muhtarlar ele alınmıştır. Osmanlı toplum örgütlenmesi 

içerisinde imamlar, işlevlerinin yanı sıra halk ile olan yakın temasları nedeniyle de önemli bir 

konumda yer almışlardır. Köyler veya mahalleler aynı zamanda bir cami veya mescidin 

çevresinde kümelenmiş olduklarından imamların dinî olduğu kadar sosyal ve ekonomik rolleri 

de bulunmaktaydı. İmamlar, görev yapacakları mahaldeki ileri gelenlerin/söz sahibi kimselerin 

teklifi ve padişahın onayı ile elde ettikleri beratlara istinaden görev icra ederlerdi. Berat ile 

görev yaptıklarından ve bir ölçüde “askerî” sınıf olarak telakki edildiklerinden şer’i vergiler 

dışındaki vergilerden mesul tutulmazlardı. Vazifelerinin sona ermeleri halinde ise normal 

vatandaş gibi her türden vergiyi ödemekle yükümlü olurlardı. İmamlar aylıklarını genelde 

hizmet ettikleri cami veya mescidin bağlı bulunduğu vakıftan alırlardı. Vakıf gelirlerinin 

yetersiz kalması durumunda ise devlet devreye girer ve çeşitli devlet kurumlarından/vergi 

gelirlerinden (gümrük, mukataa, cizye gelirlerinden vb) imamların ücretleri ödenme yoluna 

gidilirdi47. Bir imamete talip olacak kişide Arabî ilimlere vakıf ve hüsn-i ahlak ile müzeyyen 

                                                 
47 Necmettin Aygün, “Dinî Hizmetlerin Gerçekleşmesinde Devletin Rolü Üzerine Bazı Tespitler; Osmanlı Dönemi Doğu 

Karadeniz Örneği”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı 22, Güz 2007, 

Ankara 2009, s.61-82. 
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olmak şartlarının yanı sıra vatandaşın kendilerinden hoşnut olması gibi özellikler aranırdı. 

1840’lara kadar imamlar, devleti mahalle veya köylerde temsil eden en önemli görevlilerdendi. 

Teftişleri ise kaza kadısı tarafından gerçekleştirilirdi. İmamlar, kadıların yerine getirmeleri 

gereken görevlerde kadıya yardımcı olan görevliler arasındaydı. Onlar, sadece nikâh ve cenaze 

işlerinde ortaya çıkmaz; görev yaptıkları mahallin düzen, asayiş ve inzibatının sağlanması, 

vergilerin tevzii ve toplanması gibi mühim işlerin yanında mahalledeki sosyal ve ekonomik 

düzenin işleyişine engel olan gayr-ı İslamî gelişmeleri de takip ederek sosyal ve ekonomik 

yaşamın belirlenen hukuk kuralları çerçevesinde akmasını sağlarlardı. Dolayısıyla imamların 

görevleri sadece din işleriyle sınırlı değildi. Mesela 1869’da, imam ile köy ihtiyar heyetinin 

köyde talebelerin okula devam edip etmediklerinin denetlenmesi gibi işlerde görevli oldukları 

görülmektedir. II. Mahmud devrinde kurulan muhtarlık teşkilatı ile imamların 

“yönetici/idareci” kimlikleri ikinci planda kalmaya başlamıştır48. Bununla birlikte, imamların 

mahalle ve köylerde yürüttükleri rol 1830’larda resmen sınırlandırılmış olsa da, toplum 

nezdindeki varlıkları saygın bir zeminde devam edegelmiştir. 

Tablo IX: Aksaray Sancağındaki Mahalle ve Köylerde Görev Yapan Din Görevlileri  

Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Kızılca Mahallesi 1830 İneoğlu Seyyid Hafız Ahmed Efendi veled-i Abdülkadir 50 

Kızılca  1840  Devam ediyor  55 

Kızılca 1834 Osman Efendi veled-i Hacımustafaoğlu Abdüsselam 55 

Bedir Muhtar 1830 Ali Efendi veled-i Akhisarîoğlu Hasan 60 

Bedir Muhtar 1834 Devam ediyor - 

Bedir Muhtar  1840 Kalanlar Mahallesi imamı Molla Ahmed veled-i Ahmed  25 

Kalanlar 1830 Hafız Mehmed Efendi veled-i Oruç Ahmed 55 

Kalanlar 1834 Devam ediyor  

Hamid-i Veli 1830 Seyyid Hafız Yusuf Efendi veled-i Yusuf 40 

Hamid-i Veli 1834 Devam ediyor - 

Hamid-i Veli  1840 Devam ediyor 48 

Tımarhane 1830 Cücelioğlu Hafız Mehmed Efendi veled-i Hasan (Mehmedvefa) 40 

Tımarhane 1834 Devam ediyor - 

Tımarhane  1840 Devam ediyor 55 

Tımarhane  1840 İsmail veled-i Ali  20 

Şamlı 1830 Hafız Mustafa49 veled-i Müftüoğlu Mustafa 55 

Şamlı 1834 Hacı Ali Efendi50 veled-i Mustafa 67 

Şamlı  1840 Mustafa Efendi veled-i Hacı Ali Efendi (Ulucami imamı) 35 

                                                 
48 Kemal Beydilli, Osmanlı’da İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İzmir 2008, s.21.  

49 Teftiş Mahallesinde oturmaktadır, Teftiş Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır.   

50 1830’da görevi “müderris” olarak kaydedilmiştir. 1834’te ise mahallenin imamı olarak kayda girmiştir. 
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Şamlı  1840 Hüseyin veled-i Halil (Teftiş Mahallesi imamı) 35 

Çardiğin 1830 Dumancıoğlu Seyyid Hafız Mehmed Efendi veled-i Hasan 35 

Çardiğin 1834 Devam ediyor - 

Çardiğin  1840  Ali Efendi veled-i İbrahim  30 

Teftiş 1830 Hafız İbrahim Efendi veled-i Molla Mehmed 60 

Teftiş  1840 Seyyid İbrahim veled-i Seyyid Mehmed  68 

Teftiş 1830 Molla Memiş51 veled-i İbrahim 45 

Teftiş 1830 Numan veled-i Abdülganioğlu Osman Efendi 55 

Teftiş 1834 İbrahim Efendi bin Molla Mehmed 60 

Teftiş  1840 Mustafa Efendi veled-i Mustafa Efendi (Şamlı Mahallesi imamı) 60 

Meydan 1830 Hafız Ali Efendi veled-i Yürücü Ahmed 75 

Meydan 1834 Devam ediyor - 

Nakkaş 1830 Behlüloğlu Hafız Yusuf veled-i Saçlı Mustafa 55 

Nakkaş 1830 (Cemileoğlu) Molla Mehmed Efendi veled-i Osman 35 

Nakkaş 1834 Devam ediyor - 

Nakkaş  1840 Hafız Mustafa veled-i Mehmed  15 

Belicek 1830 Karamehmedoğlu Seyyid Hafız Mehmed Efendi veled-i Abdullah (Mehmed) 55 

Belicek 1830 Abdülhalim Efendi veled-i Abdülhalim 41 

Belicek 1830 İsmail veled-i Abdioğlu Mehmed 35 

Bölcek  1840 Devam ediyor  45 

Bölcek 1840 Mehmed veled-i Hasan  50 

Bölcek  1840 İbrahim veled-i İbrahim  30 

Deveciyan 1830 İmamoğlu Hafız Mustafa (Muslu Efendi) veled-i İmam Ali 50 

Deveciyan 1834 Devam ediyor - 

Deveciyan  1840 Hacı Mustafa veled-i Mustafa  50 

Minarecik 1830 Kerimkadıoğlu Abdullah Efendi veled-i Osman 52 

Minarecik 1834 Devam ediyor - 

Minarecik  1840 (Oğlu) Mehmed Efendi veled-i Abdullah 22 

Kârki 1830 Kibaroğlu Hafız Abbas Efendi veled-i İbrahim 45 

Kârki 1834 Devam ediyor - 

Kârki  1840 Devam ediyor  53 

Kârki 1834 İmamoğlu Zeyneloğlu Osman’ın oğlu Hatib Abdullah Efendi 35 

Şeyh Gaznevî 1830 - - 

Şeyh Gaznevî 1834 Hüseyin Efendi52 veled-i Çaburoğlu Mehmed 30 

Paşacık 1830 Hafız Süleyman Efendi veled-i Hacımusaoğlu Süleyman 75 

Paşacık 1834 Devam ediyor - 

Zencirli 1830 Gönsüzoğlu Hafız Ali Efendi veled-i Öksüz Hacı Mehmed 70 

Zencirli 1834 Devam ediyor - 

Tarhacı 1830 - - 

                                                 
51 07.03.1833 tarihinde vefat etmiştir. 

52 1830’da ise “tahsil gördüğü” kayıtlıdır. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 663 - 

 

Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Tarhacı 1834 Hatiboğlu Yahya53 bin Ali 60 

Terzi Hasan 1830 - - 

Terzi Hasan 1834 Ali Efendi bin Mustafa 65 

Sebil 1830 Mehmed Efendi veled-i Maraşlı İbrahim 35 

Sebil 1834 Devam ediyor - 

Sebil  1840 Devam ediyor 35 

Sebil 1830 Seyyid Mustafa54 veled-i Mısırlı İshak 42 

Sebil 1834 Mehmed Raşid veled-i Mehmed Sadık Ağa 40 

Sebil 1830 Câmi-i Kebir (Ulucami) İmamı Seyyid Mehmed Efendi55 veled-i Osman 80 

Câmi-i Kebir 1830 Bkz. bir üst satır - 

Câmi-i Kebir 1834 Hafız İsmail Efendi veled-i Nısfiyye Ali Efendi 55 

Bâb-ı Sağîr 1830 - - 

Bâb-ı Sağîr 1834 Yakup Efendi veled-i Kasap Ömer 25 

Hacı Hasan 1830 - - 

Hacı Hasan 1834 Karahafızoğlu Mehmed Efendi bin İsmail 20 

Çoşlu 1830 Hafız Ahmed Efendi veled-i Kürkçü Ali Efendi 40 

Çoşlu 1834 Devam ediyor - 

Muhsin Çelebi 1830 - - 

Muhsin Çelebi 1834 Şeyhşabanoğlu Mehmed Arif Efendi veled-i Hacıefendioğlu İsmail 25 

Sofiler 1830 İbrahim veled-i Hafız Mehmed 22 

Sofiler 1834 El-hac Abdi Efendi56 veled-i Kötekli Abdullah 57 

Sofiler  1840 Mehmed Efendi veled-i Mehmed Efendi  25 

Mirzabey 1830 - - 

Mirzabey 1834 Hasan veled-i Taban Hasan 30 

Mirzabey 1840 Molla Hasan veled-i Ahmed  45 

Köyler/Kasabalar  

Seferihisar (Sivrihisar) 1830 - - 

Seferihisar 1834 - - 

Sivrihisar-Hristiyan 1830 Papas Vasil veled-i Haralanba  60 

Sivrihisar-Hristiyan 1834 Papas Lazari veled-i Anaşdaş 55 

Akhisar 1830 Es-seyyid Hafız Süleyman Efendi veled-i Ahmed 60 

Akhisar 1834 Devam ediyor - 

Karaviran (Karaören) 1830 - - 

Karaviran 1834 - - 

                                                 
53 1840’da aynı mahallede yaşıyor olmasına rağmen imamlık görevini yürüttüğüne dair kayıt yoktur. Bkz. NFS.d 3495, vrk.35, 

hane 4. 

54 1834’te ise “muallim-i sıbyan” olarak görev yapmaktadır.  

55 80 yaşında iken 16 Mayıs 1832’de vefat etmiştir. Sebil Mahallesinde ikamet etmektedir.  

56 Aynı zamanda “mukayyid-i defter”; şer’i mahkemelerde kayıt yapan kişi görevindedir, yani mahkemede alınan kararlar ile 

İstanbul’dan gelen yazıları deftere geçiren kâtip. Mahkemelerdeki başkâtip ve kâtiplerin en büyük yardımcıları mukayyidler 

idi. Terfi ettiklerinde üçüncü kâtip olurlardı. Bkz. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s.490.   
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Karataş 1834 - - 

Yuva 1830 Eşrefoğlu Osman Efendi veled-i Ali 40 

Yuva 1834 Devam ediyor - 

Gene 1830 - - 

Gine 1840 Ali Efendi veled-i Abdullah  35 

Karaköy 1834 - - 

Harvatala (Helvadere) 1830 (Bekdaşoğlu) Seyyid Hafız Memiş Efendi57 veled-i Seyyid Hasan 46 

Harvatala 1830 Molla Mehmed veled-i Borlu Kasım (imam-ı mahalle)58 42 

Harvatala 1834 Bekdaşoğlu Memiş Efendi bin Hasan - 

Harvatala  1840 Ahmed Efendi veled-i Ali  30 

Harvatala-Hristiyan 1830 Papas Zaharya veled-i Andon  80 

Harvatala-Hristiyan 1830 Papas Vasil veled-i Lefter 65 

Harvatala-Hristiyan 1834 Papas Vasil veled-i Lefter 58 

Ahurlu 1830 - - 

Ahurlu 1834 - - 

Ahurlu  1840 - - 

Obruk Aşireti 1830 Molla Ali veled-i Yunusoğlu Abdullah 35 

Obruk Aşireti 1834 Devam ediyor - 

Karkın Aşireti 1830 - - 

Karkın Aşireti 1834 Mehmed Efendi bin Ahmed 35 

Yenipınar Aşireti 1830 Seyyid Molla Mahmud veled-i Elifoğlu Cafer 50 

Yenipınar Aşireti 1834 Devam ediyor - 

Yenipınar  1840 (Oğlu) Ahmed Efendi veled-i Mahmud Efendi  33 

Karanlukapı 1830 - - 

Karanukapı 1834 - - 

Ihrala 1830 Seyyid Hafız İsmail59 veled-i Cafer 60 

Ihlara 1834 Bor Kasabasından İbrahim Efendi bin Halil 29 

Ihlara  1840 Mehmed Emin veled-i Berber Hasan  30 

Mahmudlu 1830 - - 

Mahmudlu 1834 - - 

Ilısu 1830 Hafız Mustafa (Hoca) veled-i Abazoğlu Hasan 58 

Ilısu 1834 Devam ediyor - 

Ilısu  1840 Devam ediyor 62 

Gerveli 1830 Mustafa oğlu Hafız İbrahim Efendi 43 

Gerveli 1834 (Hafız İbrahim’in babası) Mustafa veled-i Numan İmam 73 

Gerveli  1840 Mustafa oğlu Hafız İbrahim Efendi  45 

Gerveli-Hristiyan 1830 Papas Nuryak veled-i Andon  45 

Gerveli-Hristiyan 1830 Papas Andon veled-i Andon  50 

                                                 
57 Babası Seyyid Hasan aynı zamanda köyün muhtarıdır.  

58 1840’da köyde muallim-i sıbyan olarak görev icra etmektedir. Bkz. NFS.d 3495, vrk.23. 

59 62 yaşında, 18 Mart 1832’de vefat etmiştir. 
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Gerveli-Hristiyan 1834 Balioğlu Papas Andon veled-i Andon 40 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Anderye veled-i Andon 41 

Gerveli-Hristiyan  1830 Papas İstefan veled-i Yevan  70 

Gerveli-Hristiyan 1834 Devam ediyor  64 

Gerveli-Hristiyan 1834 İstefan’ın karındaşı Papas Yevakim 54 

Gerveli-Hristiyan 1830 Keşiş Kostandi veled-i Sava 80 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Kostant veled-i Sava 78 

Gerveli-Hristiyan 1830 Oğlu Keşiş Sava  - 

Gerveli-Hristiyan 1834 Kostant’ın oğlu Papas Sava 36 

Gerveli-Hristiyan 1830  Papas Dimitri veled-i Kostandi   - 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Dimitri veled-i Avaki(m) 61 

Gerveli-Hristiyan  1830 Papas İlya veled-i Marad  45 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Demin veled-i Mirad 42 

Gerveli-Hristiyan 1830  Papas Anaştaş veled-i Yorgi  - 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Anastaş veled-i Yuri 55 

Gerveli-Hristiyan 1830  Papas Atanaş veled-i Yorgi  60 

Gerveli-Hristiyan 1834 Papas Atanaş veled-i Yuri 60 

Ginetala 1830 - - 

Genetala 1834 Hatiboğlu Seyyid Mustafa oğlu Mustafa Efendi 36 

Hacib 1830 Molla Mehmed veled-i Topal Alioğlu Ali 80 

Hacib 1834 Sarıoğlu Molla Halil’in oğlu Mehmed Efendi60 35 

Hacib  1840 Köseninoğlu Ali Efendi veled-i Osman  30 

Ağaçlı 1830 Şennikoğlu Hafız Süleyman veled-i Mehmedoğlu Ahmed 53 

Ağaçlı  1840 Devam ediyor 55 

Demirci 1830 Hafız Mustafa61 veled-i Sarıçavuşoğlu İbiş 40 

Demirci 1834 Nevşehir Kazasından Haliloğlu Hasan Efendi 26 

Sorsoğı 1830 - - 

Sorsoy 1834 Hatiboğlu Abdullah Efendi bin Mehmed 82 

Sorsoy 1834 Bereketli Madeni Kazasından Hüseyin Efendi bin Ali 35 

Sorsoğı 1840 Ahmed Efendi veled-i Hasan  25 

Eskenoz 1830 Emin62 veled-i Köleoğlu Mehmed 50 

Eskenoz 1834 Emin’in oğlu Halil Efendi 17 

Yaprakhisar 1830 Mustafa veled-i Ak Ali 60 

Yaprakhisar 1834 - - 

Selime 1830 (Delihasanoğlu) Hafız İbrahim Efendi veled-i Hasan 41 

Selime 1834 Devam ediyor - 

Selime 1840 Devam ediyor 50 

                                                 
60 1830’daki nüfus sayımına göre Kârki Mahallesi nüfusunda, hane 50’de babasıyla birlikte kayıtlıdır. 1830’da talebe olduğu 

kayıtlıdır.   

61 43 yaşında, 5 Şubat 1833’te vefat etmiştir.  

62 Aynı zamanda köyün ihtiyar heyetindendir. Dört yıl sonra ise köyün muhtarıdır. Bu zamanda oğlu ise köyün imamıdır.  
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Belisırma 1830 - - 

Belisırma 1834 - - 

Belisırma 1840 
Karayusufoğullarından Hamza oğlu Mehmed Efendi (imam ve muhtarlık 

görevini birlikte yürütmekte)  
30 

Göstük 1830 - - 

Göstük 1834 Nevşehir Kazasından Hüseyin Efendi bin Ali - 

Kızılkaya 1830 - - 

Kızılkaya 1834 - - 

Kızılkaya  1840 Köseahmedoğlu Molla Ömer veled-i Ahmed  30 

Absarı 1830 Hafız Ali63 veled-i Halil 30 

Absarı 1834 Dedekızıoğlu Hüseyin’in oğlu Mehmed 25 

Gelegüle 1830 - - 

Gelegüle 1834 - - 

Gücinkayalı 1830 - - 

Gücinkaya 1834 Bekâroğlu Seyyid Mehmed Efendi veled-i Osman Efendioğlu Mustafa 48 

Mamsun (Mamasun) 1830 - - 

Mamasun 1834 Kayseriyye Kazasından Osman Efendi bin Hamza - 

Mamasun  1840 İmamoğlu Muslu Efendi veled-i Ali  60 

Güvar (Kerki) 1830   

Ağzıkarahan Derbendi 1833 - - 

Saka 1830 - - 

Saka 1834 - - 

Saka  1840 - - 

Yağan 1830 Halil Efendi veled-i Bektaşoğlu Mehmed 65 

Yağan 1834 Devam ediyor  

Sapmaz 1830 - - 

Sapmaz 1834 - - 

Sapmaz  1840 - - 

Bulargı Acem Muhacirîn 

Cemaati 
1830 Hafız İdris Efendi veled-i Çamkertenoğlu Mustafa 43 

Acem/Bulargı Derbendi 1834 Devam etmektedir - 

Acem/Bulargı  1840 Devam etmektedir, Alasakallı Mahallesinde meskûndur  50 

Acem/Bulargı Derbendi- Kırkıl 

Mahallesi 
1834 Mollavelioğlu Abdurrahman Efendi bin Veli 25 

Ortaköy 1830 - - 

Ortaköy 1834 Kürdoğlu Musa Efendi bin Osman 60 

Sarıkaraman 1830 - - 

Sarıkaraman 1834 İbrahim Efendi veled-i Sarı Hüseyin 70 

Lefkere 1830 - - 

Lefkere 1834 Mehmed Efendi64 veled-i Cumakocaoğlu Osman 70 

                                                 
63 32 yaşında, 14 Temmuz 1832’de vefat etmiştir. 

64 Bu tarihte köyün aynı zamanda muhtarıdır.  
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Kızılköy 1830 - - 

Kızılköy 1834 - - 

Ekecik Köyü 1837 Ebubekir veled-i Mehmed  30 

Bektaşderesi-Ekecik 1837 Ali veled-i Ali  60 

Koçhisar Köyü (Kasabası) 1830 Hafız Hüseyin Efendi veled-i Receboğlu Hasan 41 

Koçhisar Köyü 1834 Devam ediyor - 

Koçhisar Köyü 1837 Devam ediyor (İlyas Mahallesi İmamı)65 - 

Koçhisar Köyü 1837 Mustafa oğlu Mehmed (Hatib-Abdülaziz Mahallesinde meskûn) 50 

Koçhisar Köyü 1837 Musa oğlu Ali (Hacıhıdır Mahallesi İmamı) 30 

Boğazköy 1830 - - 

Boğazköy 1834 Karabekiroğlu Molla Ali veled-i Kürt Ahmed (Ebubekir) 40 

Boğazköy  1840 Ali Efendi veled-i Bekir  35 

Sarıyahşi 1830 Ahmedoğlu Hafız Mehmed 33 

Sarıyahşi 1834 Abdülkadiroğlu Abdurrahman’ın oğlu Abdülmuttalib Efendi 50 

Çakınağıl 1830 Hafız Mehmed Emin veled-i Dedeoğlu Osman 57 

Çakınağıl 1834 Devam etmektedir - 

Sultanhanı 1830 
Kanevî (Konevî) aslından Mehmed Efendi veled-i Karaimamzâde Abdullah 

Efendi 
55 

Sultanhanı 1834 Devam ediyor (“Konyalı” ibaresi mevcuttur) - 

Sultanhanı  1837 Devam ediyor  - 

Sultanhanı  1840  Devam ediyor  62 

Ekecik Kürtleri 1830 - - 

Ekecik Kürtleri 1834 Hızıroğlu Mehmed Efendi bin İbrahim 40 

Ekecik Köyü  1837 Mehmet oğlu Battal  50 

Salır Köyü-Ekecik 1837 Ahmet oğlu İsmail (aynı zamanda Ekecik Aşireti miridir) 50 

Uzartık-Çemeli Aşireti 1834 Kuduroğlu Hüseyin’in oğlu İbrahim 35 

Sarıatlı 1836 - - 

Yuva (Nurgöz) 1834 - - 

Şerefli Aşireti Köylerinden olup imamı mevcut olanlar  

Devekovan 1831 Hüseyin oğlu İmam Mehmed Efendi 45 

Devekovan 1835 Mehmed Efendi bin Hüseyin 58 

Devekovan  1837 Devam ediyor 60 

Cınkıl (Cıngıl) 1835 Arabalioğlu Musa Efendi bin Halil 75 

Baltalı 1831 Osman oğlu İmam Hacı Ahmed Efendi 60 

Baltalı 1835 Ürgüp Kazasından İsmail Efendi bin Hasan 30 

Sadıklı 1831 Mehmed oğlu İmam Hasan Efendi 50 

Şeylüler-i Kebir 1831 Ömer oğlu İmam İbrahim Efendi 65 

Haydarlı 1831 İsmail oğlu İmam Ali Efendi 48 

Bağobası 1831 Süleyman oğlu Süleyman Efendi 60 

Fadıllı 1831 Mehmed Esad oğlu Mehmed Efendi 45 

Üzengilik-i Kebir 1831 Mehmed oğlu Osman Efendi 65 

                                                 
65 1840’da Koçhisar Kazası nâib vekili olarak görev yapmaktadır. Bkz. NFS.d 3510, vrk.11. 
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Mahalle/Köy Sene Din Görevlisi (İmam veya Papaz)  Yaş 

Büyükzengilik 1835 Ali bin Abdullah 27 

Sipahiler 1831 Ahmed oğlu İmam Molla Mehmed 30 

Sipahiler 1835 Kelahmedoğlu Emin Efendi bin Emin 32 

Yaylak 1831 İsmail oğlu İmam Molla Salih 60 

Demirci 1831 Mustafa oğlu İmam Molla Mehmed 70 

Boynuinceli Aşireti Köylerinden olup imamı mevcut olanlar  

Sarıkaraman 1834 Mehmed oğlu Halid 45 

Balcı 1831 Hüseyin oğlu İmam Ali Efrendi 35 

Cumalı 1831 Bekir oğlu İmam Hacı Numan Efendi 46 

Çatin 1831 Abdülaziz oğlu İmam Abdüsselam Efendi 31 

Solhanlı 1831 Mehmed oğlu İmam Bilal Efendi 38 

Hayralı 1831 Mehmed oğlu İmam Mehmed Efendi 30 

Fakıuşağı 1831 İbrahim oğlu İmam Hacı Molla Osman 30 

Kızılkaya 1831 Mehmed oğlu İmam Ahmed Efendi 70 

Nernek (Hacıbayatlı) 1831 Ömer oğlu İmam Salih Efendi 65 

Satansarı 1831 Halil oğlu İmam Ali Efendi 47 

Devedamı 1831 Hacı Mehmed oğlu İmam Molla Mehmed 30 

Sofular 1831 Halil oğlu İmam Molla Mustafa 38 

Abalı 1831 Hızır oğlu İmam Molla Ali 30 

Göllü 1831 Süleyman oğlu İmam Molla Osman 35 

Demircili 1831 Mustafa oğlu İmam Cafer Efendi 70 

Mamalıuşakları 1831 Hızır oğlu İmam Osman Efendi 70 

Ceridaliuşağı 1831 Ali oğlu İmam Ali Efendi 35 

Çadırkırıini 1831 Süleyman oğlu İmam İsmail Efendi 48 

Nurgöz 1831 İsmailoğlu İmam Mehmed Efendi 41 

Hamzalı (Koçhisar’da) 1831 Zeynelâbidin oğlu Hasan Efendi 35 

Musular (Koçhisar’da) 1831 İbrahim oğlu İmam İsmail Efendi 40 

Karabük (Koçhisar’da) 1831 Hüseyin oğlu İmam Süleyman Efendi 45 

Kadıncık (Koçhisar’da) 1831 İsa oğlu İmam İsa Efendi 45 

Palasobası (Koçhisar’da) 1831 Ahmed oğlu İmam Mustafa Efendi 35 

Derevenk (:Yazısöğüt) 1831 Abdullah oğlu İmam Yusuf Efendi 45 

Sekbanlı (:Seymenli) 1831 Süleyman oğlu İmam Cafer Efendi 60 

Parlasan (Koçhisar’da) 1831 Hasanoğlu İmam Ahmed Efendi 60 

Parlasan 1831 Hacı Sadık oğlu Hatib Molla Mehmed 35 

Eskil Kasabası ve Bağlı Köyler (Eskil, Böget, Eşmekaya)  

Eskil 1830-38 Kesikbaş Mehmed Efendi veled-i Hüseyin   70 

Eskil  1833 İsmail veled-i Mevlüdoğlu İbrahim  45 

 

Nihayetinde; II. Kılıçarslan’ın hâkimiyeti (1156-1192) sürecinde ve Karamanoğulları 

zamanında (1250-1474) altın çağını yaşayan Aksaray, Anadolu’nun ortalarında konumlanmış 

olmasının yanı sıra tarım ve hayvancılığa müsait coğrafyasıyla konar-göçer aşiretler başta 

olmak üzere siyasî, askerî, dinî ve kültürel değeri hâiz müstesna kişilikleri bünyesine katmıştır. 
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Tarihî geçmişinin getirdiği sosyal ve kültürel ortama bağlı olarak 1300’lerde yaşamış 

Cemaleddin-i Aksarayî66 ve Şeyh Hamid-i Veli67 (Somuncu Baba) ile Hamid-i Veli’nin oğlu 

1400’lerde yaşamış Yusuf Hakikî Baba gibi birçok muhterem şahsiyetin Aksaray’da ikamet 

ederek ilim irfan faaliyetlerine öncülük etmesi, Aksaray’ın sosyal ve kültürel temellerinin 

pekişmesine sebep olmuştur. Bu kültürel derinlik ilerleyen yüzyıllarda da devam etmiştir. 

Nitekim 1830’larda gerçekleşen nüfus sayımlarını gösteren nüfus defterlerindeki verilere göre, 

Aksaray şehrinde meskûn ahalinin yaklaşık %10’u ilmiyye sınıfının çeşitli kademelerindeki 

kişilerdir. Meslekleri kayda giren toplam 960 hane reisinden 99 hane reisi ilim-irfan ile iştigal 

etmektedir. Bunların 54’ü talebe veya talebenin bir üst seviyesi olan tâlib-i ilim mertebesinde 

iken 26’sı imamdır. Ayrıca kasabada 4 hatip, 3 mahkeme kâtibi, 3 müderris, 2 muallim-i sıbyan, 

2 müftü ve birer tane müezzin, şeyh, kâtip, hafız ve tekyenişin hane reisi yaşamaktadır. 

1830’lara âit olarak verilen bu rakamların bilfiil hane reisleri oldukları dikkate alındığında, hane 

reisi olmamasına rağmen ilmiyenin muhtelif kademelerinde yer alan daha başka kimselerin de 

var olduğu, dolayısıyla verilen rakamların bir miktar daha artacağı düşünülebilir. İlerleyen 

yıllarda bilhassa Cemaleddin-i Aksarayî’nin soyundan gelen âilelerin müftü, kadı ve müderris 

olarak Aksaray’da hizmet etmeleri söz konusudur. Hasan Şükrü Efendi ile oğlu İbrahim 

Efendi’nin yanı sıra Hacı Terzimehmedoğlu sülalesinden Hamza Efendi bunlar arasındadır. Bir 

diğer önemli âlim ise Şeyh Hamid-i Veli soyundan gelen Şeyh Kasım Efendi’dir. 1830’larda 

Aksaray şehir merkezindeki mahallelerde meskûn ahalinin %10’unu aşan ölçüde ilim ve irfan 

ile meşgul (seyyid ve şerif unvanlı kimseler bu hesaplamanın dışındadır) kimseler olması 

gerçeği ortadadır. Bu oran ve tabiatıyla ilmiye mensubu birçok kimsenin varlığı, Selçuklu ve 

Karamanlı devirlerinden miras kültürel geleneğin 1830’larda Aksaray şehrindeki yansıması 

olarak telakki edilebilir.       

  

                                                 
66 Cemaleddin-i Aksarayî (Şeyh, Müderris, Kadı): 1313-14’te Tebriz’de doğduğu ve çocukluğunu Tebriz’de geçirdiği, 1388 veya 

1389’da Aksaray’da vefat ettiği kabul edilmektedir. Amasya’da kadılık ve kazaskerlik, Aksaray’da Zencirli Medresesinde 

müderrislik yaptığı bilinmektedir. Bkz. Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, Cilt I, s.1368.   

67 Şeyh Hamid-i Veli veya Somuncu Baba: 1349’da Kayseri’de doğduğu ve 1412’de Aksaray’da vefat ettiği kabul edilmektedir. 

Atası Horasan erenlerinden Şeyh Şemseddin Musa’dır. Şam’da, Erdebil’de ve Kayseri’de bulunarak kendini yetiştirmiştir. Hacı 

Bayram-ı Veli, Şeyh Hamid-i Veli ile Kayseri’de tanışmış, ondan istifade etmiş ve etkilenmiştir. Şeyh Hamid-i Veli Kayseri’den 

1395’li yıllarda ayrılarak Osmanlı başkenti Bursa’ya gelmiştir. Yanında Hacı Bayram-ı Veli de bulunmaktadır. Bursa’da Somuncu 

Baba olarak tanınan Hamid-i Veli’nin, Bursa’da Ulucami’nin açılışında okuduğu/irad ettiği hutbe ile ünü artmaya başlamıştır. 

Bursa’dan sonra hacca gitmiş ve sonraki yıllarını Aksaray’da geçirmiştir. Yusuf Hakiki Baba oğlu olup 1401 yılında Aksaray’da 

dünyaya gelmiştir. Ayrıntısı için bkz. Ulu, Somuncu Baba Hayatı ve Eserleri.  
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EFSİR EDEBİYATINDA ANADOLU’NUN MANEVİ DEĞERİ SOMUNCU BABA 

Necmettin ÇALIŞKAN1 

Özet 

Anadolu’nun manevi büyüğü, pek çok yöremizde menkıbeleri günümüze kadar 

anlatılagelen ve tarih kaynaklarımızda Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, 

Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba gibi isimlerle anılan Şeyh Hamîd-i Velî’nin (ö. 815/1412) 

kültür ve tasavvuf tarihimizde önemli bir yeri vardır. Hamîd-i Velî’nin öğretilerinin 

tasavvuf  dünyasında olduğu kadar ilim âleminde de etkili olduğu söylenmektedir. 

Çalışmamızın ana konusunu Somuncu Baba’nın tefsir literatürüne 

etkileri oluşturacaktır. Bu çerçevede çalışma alanı olarak Somuncu Baba’nın yaşamış olduğu 

Bursa’da bulunan ve kendisinden etkilenmiş olma ihtimalinin düşünüldüğü, menkıbe ve 

kıssaları bol miktarda içerisinde barındıran, tasavvufi yönü merkezde olan İsmail Hakkı 

Bursevî’nin (ö. 1137/1725) Rûhu’l-Beyan tefsiri tercih edilmiştir. Zira Somuncu Baba’nın bir 

dönem Bursa’da yaşadığı, daha sonra Aksaray bölgesi ve Darende’de bulunduğu kaynaklarda 

yer almaktadır. 

Bu çerçevede  İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyan tefsiri merkeze alınarak Hamîd-

i Velî’nin sözleri, menkıbeleri vb. durumları ile tefsir literatürüne etkisinin varlığı tespit 

edilmeye çalışılacaktır. Yapılan araştırma neticesinde Hamîd-i Velî’nin somut olarak tefsir 

literatürüne etkisi ve katkısı tespit edilememiştir. Ancak akademik bir çalışmada amaç var olanı 

tespit olup, bu etkinin azlığı ya da yokluğu tespit edilmiş olsa da bu durumun da bilimsel bir 

sonuç olarak akademik literatürde yerini alacağı kanaatini taşımaktayız.   

Anahtar Kelimeler: Somuncu Baba, Menkıbe, Tasavvuf, Rûhu’l-Beyan, Aksaray. 

  

                                                 
1 Necmettin Çalışkan, Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
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SOMUNCU BABA THE SPIRITUAL VALUE OF ANATOLİA AT THE 

LİTERATURE OF COMMANTARY 

 

Excellency Seyh Hamid-iVeli (d. 1412) who  known by the names; Somuncu Baba 

and Ekmekci Koca, Somuncu Koca, Hamid-i Aksarayî, Hamîd-i Kayserî at our historical 

sources, and whom the stories have been told till nowadays around many of our regions, and 

the influential spiritual of Anatolia has an important place at our mysticism and cultural history. 

It is told that the doctrines of Hamid-i Veli is effective also at the science universe as it is at 

mysticism world. 

The main subject of our work will be the effects of Somuncu baba at the literature of 

commentary. In this context, as a working area the commentary of Ismail Hakki Bursevi whom 

the aspect of mysticism is centered, keeps many stories and comissions in , and whom the 

probability of being affected from himself is tought, and who stayed in Bursa where Somuncu 

Baba has lived, Ruhu'l Beyan is prefered. Cos  It is given at the sources that Somuncu Baba has 

lived in Bursa in a term, after that he stayed at the region of Aksaray and Darende. 

In this context centering the commentary of Ismail Hakki Bursevî Ruhu'l Beyan, the 

existence of the effect to the commentary literature with the situations of the words and the 

stories of Hamid-i Veli will be tried to examine. By the result of the research done the 

contribition and the effect of Hamid-i Veli to the commentary literature couldn't examined 

concretely. But the aim is in an academic work examining the existent even if it is examined 

the absence or the lessness of this effect, we have the opinion of that this situation also will take 

it's place at the academic literature as an scientific confirmation.  
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Giriş 

Anadolu’nun manevi dinamiklerinden Şeyh Hamîd-i Velî/Somuncu Baba, kültür ve 

tasavvuf tarihimizde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu nedenle onu tanımak ve İslam kültür 

tarihine etkilerini ortaya koyacak çalışmalar yapmak önem arz etmektedir. Bu tebliğ Şeyh 

Hamîd-i Veli’nin özellikle İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân tefsiri başta olmak üzere 

Kur’an tefsirleri üzerindeki etkilerini tespit ve var olan izleri ortaya koyma amacına matuf 

olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede çalışmada asıl amaç olmamakla birlikte kısaca da olsa onun 

hayatı hakkında biyografik bazı bilgilerin verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Anadolu’nun pek çok vilayetinde Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, 

Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba gibi isimlerle bilinen Şeyh Hamîd-i Velî’nin2 adına yapılmış 

türbe, külliye, cami vb. mimari eserler bulunmaktadır. Odun toplayıp kendi pişirdiği somunları 

halka ücretsiz dağıttığı ve ekmek işiyle uğraştığı için Ekmekçi (Etmekçi) Koca veya Somuncu 

Baba lakabıyla ün salmıştır.3 Somuncu Baba’nın nerede yaşadığı önemli olmakla birlikte, 

bundan daha önemli husus, onun öğretilerinin ve etkisinin günümüze kadar sürmesidir. 

Anadolu’nun birçok bölgesinde onun adına inşa edilen söz konusu yapıların varlığı, ona verilen 

değeri ve kültür dünyamıza bıraktığı izlerin derinliğini göstermektedir. Burada dikkat çeken iki 

önemli husus bulunmaktadır. Birincisi ülkemizin pek çok bölgesinde onun adına yapılmış türbe 

ve külliyelerin bulunması, ikincisi ise bu derece meşhur ve bilinir olmasının kültürel anlamda 

mevcut altyapısal nedenleridir. 

Konuya girerken peşinen belirtmeliyim ki bu tebliğin sahibi Somuncu Baba kıssalarıyla4 

büyüyen ve onun değerleriyle yetişen bir Darendeli olarak, Somuncu Baba adına yapılan her 

faaliyeti düşünülenden çok daha önemli addetmektedir. Çünkü yöremizde her çocuğun 

zihninde, Somuncu Baba’ya ait cümleler vardır ve çocuklar onun ahlakî öğretileriyle büyütülür. 

Suç işleyene, “Somuncu Baba’ya git tövbe et!”; cimrilik yapana, “Somuncu Baba gibi cömert 

ol!”; gösteriş meraklısı olanlara, “Somuncu Baba gibi şöhretten kaç!” denilir. Ruhsal 

problemler yaşayan kimselere “Somuncu Baba’ya git, açılırsın” denilmektedir. Bu ve benzeri 

söylemler sınırlı bir kaç insanın değil, Somuncu Baba’ya komşu olarak yaşayan tüm bireylerin 

muhatap olduğu söylemlerdir. Dolayısıyla Somuncu Baba hep örnek ve rehber olarak telakki 

edilmekte olup o, toplumsal her derde deva bir şahsiyet olarak sinelerde yer tutmaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde Somuncu Baba’ya olan ilginin artması, sevindiricidir. Bu ilginin 

sonucunda pek çok olumlu neticenin ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Öncelikle onun kıymetli 

mesajlarının ve öğretilerinin insanlarda karşılık bulması, toplumsal anlamda faydalı sonuçlar 

doğurması söz konusudur. Çünkü bu süreç toplumun inşası noktasında olumlu neticeler 

                                                 
2 Değişik isimleri kullanılmakla birlikte biz, tebliğimizde halk arasında bilinen şekliyle ve makamlarının bulunduğu 

yörelerdeki kullanıma uygun olarak Somuncu Baba tabirini kullanacağız. 

3 Haşim Şahin, “Somuncu Baba” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2009, XXXVII, 377; Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri 

Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsî, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2009, s. 65. 

4 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Mustafa Tatçı, “Gönül Çocuğunu Aşk Fırınında Pişiren Bir Halveti: Somuncu 

Baba” Hacı Bayram Veli Uluslararası Sempozyumu, Ankara 2012, s. 248-259.  
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doğurma potansiyelini taşımaktadır. Diğer yandan yapılan farklı etkinlikler Somuncu Baba’ya 

sahip çıkan, geçmişte de ona bir şekilde ev sahipliği yapmış yöreler açısından ekonomik bir 

boyut taşımaktadır. Bu durum inanç turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi anlamına gelip 

tarafımızca olumlu görülmektedir. İnanç turizminin varlığı hem ekonomik değer olarak, hem 

de eğitimde kullanılan gezi gözlem metodunun5 bir yansıması olarak önemlidir. Zira bu durum 

ziyaretçilerde bir takım değerlerin yerleşmesi açısından ve Somuncu Baba’nın öğretilerinin 

yeni nesillere aktarılması açısından ehemmiyet arz etmektedir.  

Somuncu Baba’ya sahip çıkma noktasında özellikle Aksaray ve Darende yörelerinin 

hissettikleri aidiyet, yöre insanlarının manevi bağlılıkları güzel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Çünkü ülkemizdeki manevi turizm insanları Somuncu Baba ile ilgili her iki bölgemize 

yöneltmektedir. Böylece kardeşlik, tanışıklık, barışıklık ve sosyal etkileşim doğmakta, dini ve 

ahlaki olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu da manevi bir değer olarak Somuncu Baba’nın 

bereketi olarak günümüze yansımasıdır. Diğer yandan her iki yöremizin yerel yöneticilerinin 

ve manevi önderlerinin bu kardeşliği olumlu yönde besleyip büyütmenin yollarını aramaları, 

tarafımızca ayrı bir güzellik olarak değerlendirilmektedir.  

Yaşam hikayesi, toplumsal mesaj ve öğretileri açısından büyük kıymete sahip Somuncu 

Baba’yla ilgili son yollarda yekûnu artan ilgi çekici çalışmalar yapılması sevindiricidir. Nitekim 

bu bağlamda tespit edebildiğimiz kadarıyla Somuncu Baba hakkında birkaç sempozyum6, 

belgesel niteliğinde çalışmalar7 hayatını değişik bir üslupla ele alan biyografik roman türü 

eserler8 ve hayatını konu edinen “Aşkın Sırrı: Somuncu Baba” filmi9 bunlardan bazılarıdır.10 

Asıl konumuza gelecek olursak, “Somuncu Baba’nın Tefsir Literatürüne Etkisi” 

çerçevesinde yapmış olduğumuz araştırmada, başta İsmail Hakkı Bursevî’nin11 Rûhu’l-Beyân 

                                                 
5
 Gezi gözlem metodunun eğitime katkısı için bkz. Mehmet Zeki Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel 

Basımevi, Ankara 2005, 2. Baskı s. 223-227; Çakmak, Muharrem Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodolojik Bir 

Yaklaşım - Seyahate Dayalı Tasavvufî İrşad Metodu, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, 

sayı: 4, s. 127-148;  
6 Bkz. Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Editör: Ali Çavuşoğlu, Aksaray 

Belediyesi Kültür Yayınları,  Ankara 2012; Gül ve Gönül Medeniyeti Uluslararası Somuncu Baba Hulusi Efendi 

Sempozyumu Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları Ankara 2013; Ayrıca Somuncu Baba İlim Kültür ve Edebiyat 

Dergisi adıyla aylık bir dergi yayımlanmaktadır.  

7
 Ahmet Akgündüz Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi, (Yüce Nesebi), Osmanlı Araştırmaları 

Vakfı Yayınları, İstanbul 2009. 
8
 Bkz. Ahmet Kuşsan, Somuncu Baba Sırrı Esrar, Uğur Tuna Yayınları, İstanbul 2016, 2. Baskı; Mahmut Ulu, 

Somuncu Baba Biyografik Roman Aşkın Sırrı, Aksaray İl Kültür Müdürlüğü Yayınları Aksaray 2013. 
9 “Aşkın Sırrı: Somuncu Baba” adıyla Kürşat Kızbaz’ın yönetmenliğinde bir film çevrilmiştir. 

10 Hayatıyla ilgili akademik çalışma için bkz. Mefail Hızlı, “Somuncu Baba (öl. 815/1412) (Şeyh Ebu Hamid 

Hamidüddin Aksarayî)”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 2, Yıl: 2, 1987, s. 264-271. 

11
 Bursevi’yle ilgili bilgi için bkz: Mehmet Aydın,  Bursa Toprağının Sakladığı Osmanlı Büyükleri ve İsmail 

Hakkı Bursevi’nin Tercüme-i Hali, Yeşil Bursa Basımevi, Bursa 1961; Ali Namlı,  İsmail Hakkı Bursevi: Hayatı, 

Eserleri ve Tarikat Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul 2001; Necmi Sarı, "Kendi Dilinden İsmail Hakkı Bursevi'nin 

Hayatı ve Şahsiyeti”, KTO İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. II,  sayı 1, Bahar/2015, s. 137 -157; Hüseyin Vassaf, 

Kemal-name-i İsmail Hakkı  (Bursevi biyografisi), haz. Murat Yurtsever, Arasta Yayınları, Bursa 2000. 
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tefsiri olmak üzere çeşitli tefsirler ele alınarak incelenmiştir. Bu araştırma ile hedef, Somuncu 

Baba’nın yaşadığı dönemden sonra telif edilen tefsirlerde onun fikir, görüş ve menkıbelerinden 

oluşan-oluşması muhtemel- izleri tespit etmektir. Somuncu Baba’nın kendi dönemi ve 

sonrasında tefsir literatürünü etkileyip etkilemediği ve tefsir teliflerinde ne tür izlerinin 

olduğunu tespit etmek, çalışmada ana hedef olarak belirlenmiştir. 

 

Bu tefsiri özel olarak seçmemizin nedenleri arasında; Rûhu’l-Beyân’ın, tasavvufi tefsir 

olması, her iki zatın Bursa’da yaşamış olması, her ikisinin mutasavvıf olması yer almaktadır. 

Ayrıca Bursevî tefsirinin ülkemizde hala çok muteber olması da diğer bir neden olarak 

zikredilebilir. Rûhu’l-Beyân, telif edildiği tarihten günümüze kadar, ülkemizde özellikle 

tasavvufi muhitlerde en çok itibar gören ve faydalanılan tefsirlerden birisi olmuştur.12 Kısaca 

pek çok eseri dilimize tercüme edilmiş velut bir yazar olan13 Bursevî’nin, kendisinden üç asır 

önce yaşamış olan Somuncu Baba’dan etkilenme ihtimalini yüksek gördüğümüzü ve bu saikle 

yola çıktığımızı belirtmiş olalım. 

Ancak tebliğimizin başında belirtelim ki yaptığımız kapsamlı araştırma neticesinde 

beklediğimiz ve ümit ettiğimiz anlamda Rûhu’l-Beyân tefsirinde Somuncu Baba’nın izine 

rastlayamadık. Bu çerçevede konunun uzmanlarınca bilinen “Mektebetü’ş-Şamile” isimli 

programdan farklı bütün alternatifleri arama yaparak diğer tefsirler açısından durum tespitine 

çalıştık ve kapsamlı bir inceleme yaptık. Buna mukabil ne Rûhu’l-Beyân tefsiri ne de diğer 

tefsirlerde Somuncu Baba’ya doğrudan işaret eden bir bilgiye rastlamadık. Hemen belirtelim ki 

somut olarak her ne kadar tefsirlerde Somuncu Baba’nın adına veya kıssalarına rastlamamış 

olsak da bu, onun sonraki ilim adamlarını etkilemediği anlamına gelmemektedir. Nitekim 

tebliğimizde ilerleyen yerlerde işaret edeceğimiz gibi Somuncu Baba’nın mesela Molla 

Fenari’nin Fatiha tefsirine kaynaklık ettiği gerçeğinin bizzat Molla Fenari tarafından ifade 

edilmesi14 hakikatte onun etkisinin açık ve net bir ifadesidir.  

Burada amacımız çalışmamızda ortaya çıkan neticeleri sunup, karşılıklı fikir alışverişiyle 

Somuncu Baba araştırmalarına tefsir çalışmaları açısından katkı sağlayarak konu hakkında 

bilinenleri bir adım öteye taşıma gayretidir.  

I. HAYATI VE İLMİ YÖNÜ  

Kaynaklarda, Somuncu Baba’nın ailesiyle birlikte tasavvufi hareketleriyle meşhur 

Horasan bölgesinden Anadolu topraklarına geldiği ve ailenin ilk olarak Kayseri bölgesine 

yerleşmiş olduğu bilgisi yer almaktadır. Çocukluğunda babasından aldığı temel eğitimin yanı 

sıra, küçük yaşlardan itibaren İslami ilimlere ilgi duyduğu bilinen Şeyh Hamîd-i Velî, ilim 

                                                 
12

 Ali Namlı, “İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu’l-Beyan fî Tefsîri'l-Kur’an Adlı Tefsiri”, Türkiye Araştırmaları 

Literatür Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2011, s. 382.  
13

 Necmi Sarı, "Kendi Dilinden İsmail Hakkı Bursevi'nin Hayatı ve Şahsiyeti”, KTO İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 

II,  sayı 1, Bahar/2015, s. 156. 
14 Ali Akpınar, Molla Fenârî’nin Fatiha Tefsiri, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara 2015, 3. Baskı, s. 9. 
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tahsili ve manevi eğitim sürecinde Şam (Dımaşk), Tebriz, Bursa, Aksaray ve Darende’de 

bulunmuştur. İlim yolcuğunda Şam’ın kendisi için özel bir yerinin olduğu bilinmektedir.15 

Somuncu Baba lakabının verilmesi ise daha önce belirttiğimiz gibi onun Bursa’da 

bulunduğu dönemde ormandan topladığı ağaçlarla son derece lezzetli ekmek pişirip halka 

dağıtması ile alakalıdır. Kaynaklarda ona Etmekçi, (Ekmekçi) Koca veya Somuncu Baba 

lakabının verilmesi bu şekilde açıklanmaktadır.16 

Somuncu Baba’nın hayatı hakkında dikkat çeken önemli bir nokta onun hayatı ve ilmi 

hakkındaki pek çok hususun “sır” ve “gizlilik” temasıyla ele alınmış olmasıdır.17 Kendisi 

hakkında günümüzde yapılan çalışmalar “sırların keşfi” ve “gizlenmek” gibi terimlerle 

özdeşleşmiştir.18 Nitekim Somuncu Baba türbesi olarak bilinen yerlerde türbedar ve 

ziyaretçilerle yaptığımız görüşmelerde sorduğumuz “Somuncu Baba nerede medfun?” 

sorusuna aldığımız cevap “o burada gizlendi” şeklinde olmuştur. Görünen o ki onun hayatının 

neredeyse bütünü gizlilikle geçmiş olup hakkında bilinen pek az menkıbe bulunmaktadır.19 

Ancak XIV. asrın ikinci yarısıyla XV. asrın ilk çeyreğinde yaşayan Somuncu Baba, günümüzde 

de yaşadığı bölgelerde ve onu tanıyanların hakkında -az veya çok- birtakım bilgilere sahip 

olduğu mümtaz bir şahsiyettir. Sonuç itibariyle Somuncu Baba bu topraklarda yaşayan herkesin 

teveccühünü kazanan ve asırlar geçse de değerinden hiçbir şey yitirmeyen nadir 

şahsiyetlerdendir.20 

 

Burada Somuncu Baba ile ilgili belirtmek istediğimiz bir diğer önemli nokta da pek çok 

yerde Somuncu Baba’ya ait izlerin varlığı noktasındaki değerlendirmemizdir. Her ne kadar 

başka kaynaklarda bu değerlendirmeye rastlamamış olsak da hatırımıza gelen husus şu 

şekildedir: Özellikle Akdeniz’e yakın bölgelerde hususan Alevi-Bektaşi kültüründe Hızır 

türbelerinin yaygın olması gibi21, Anadolu’da pek çok yerde de Somuncu Baba türbe ve 

makamlarının varlığı22 dikkat çekicidir. Bu durumun onun sünnî kesimin Hızır’ı gibi meşhur 

olması ve kurtarıcı olarak görülmesi ile açıklanabileceğini düşünmekteyiz. 

                                                 
15 Haşim Şahin, “Somuncu Baba”, DİA, XXXVII, 377. 

16 Şahin, “Somuncu Baba” XXXVII, 377. 

17
 Mustafa Tatçı, “Gönül Çocuğunu Aşk Fırınında Pişiren Bir Halveti: Somuncu Baba” Hacı Bayram Veli 

Uluslararası Sempozyumu, Ankara 2012, s. 248. 
18 Bkz. Akgündüz, Somuncu Baba, s. 64.    

19 Anlatılan menkıbelerin sıhhat derecesi akademik açıdan araştırmaya muhtaçtır. 

20
 Mefail Hızlı, “Somuncu Baba (Öl. 815/1412) (Şeyh Ebu Hâmid Hamîdüddin Aksarayî)”, Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: II, Cilt: II, Yıl: 2, 1987, s. 270. 
21 Bu konuda yapılan çalışmalar arasında tarafımızdan hazırlanan bildiri için bkz. Necmettin Çalışkan, “Kehf Sûresi 

Bağlamında Hz Musa ve Sâlih Kul (Hızır) Kıssası ve Antakya’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri”, Toplum 

Bilimleri Dergisi c. IX, sayı XVIII, Aralık 2015, s. 243-262.    

22 Kendisinin bir süre yaşadığı başta Bursa olmak üzere Aksaray ve Darende’de bulunan dergâh, türbe, çilehane 

ve külliyeleri halkın yoğun ilgisine de mazhar olmaktadır. Ayrıca Kayseri’nin Talas ilçesinde çilehanesi olarak 

bilinen bir yer mevcuttur.  
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Somuncu Baba, kültür tarihimizde menkıbeleriyle bilinen bir zat olsa da onun ilmî 

yönüne de dikkat çekilmektedir. Nitekim o,  Osmanlıda ilk Türkçe “40 hadis şerhini” telif eden 

kişi olarak bilinmektedir.23 Somuncu Baba’nın telif ettiği kırk hadis çalışmasında, manevi yönü 

güçlü hadisleri tercih ederek ele aldığı görülmektedir.24 Enbiya Yıldırım’a göre hadislerin 

tamamında insanın bütün hayatında ilahi iradeyi göz önünde bulundurması, dünyevi gayelerden 

uzaklaşması ve iyi bir ahlaka sahip olunması ön plana çıkmaktadır. Derlediği hadislerde ayrıca 

tasavvufi terbiyenin göz önünde bulundurulduğu, yaygın olarak kırk hadis çalışmalarında da 

görüldüğü gibi metni kısa, vurgusu güçlü ve ezberlenmesi kolay metinlerin seçilerek 

hazırlandığı görülmektedir.25 Hadislerde kendi bakış açısıyla yaptığı değerlendirmelerin bir 

bilgenin yorumundan çıktıkları kolaylıkla dikkat çekmektedir. Bu da onun genelde tasavvuf 

alanında, özelde bireysel eğitim konusuna verdiği önemin ve insan şahsiyetiyle ilgili 

tecrübesinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.26 

Sonuç itibariyle onun kırk hadis tercihinde söz konusu yaklaşımı, üzerinde durulmaya 

değer bir noktadır. Kırk hadis telifinden seçtiği hadisler onun tasavvufi yaklaşımının en önemli 

delillerden birisidir. Bu durum bize şu hususu düşündürmektedir ki o, ilim sahibi bir zat olarak 

düşünülebilir ise de müktesebatının büyük kısmı bugüne ulaşmamıştır.  

 

II. RÛHU’L-BEYÂN’DA SOMUNCU BABA 

İslam tefsir geleneğinde sayısı binlerle ifade edilen büyük bir tefsir müktesebatı 

bulunmaktadır. Murad-ı İlahi’yi tespit adına yapılan Kur’an’ı anlama çabaları tefsir tarihi 

literatürü içerisinde geniş ve ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu tefsir geleneği içerisinde göze 

çarpan ve tespit edilmiş bir etkisinden bahsedemeyeceğimiz Somuncu Baba’nın, tefsir 

açısından konumuna dair durum tespitinin yapılması da önemli bir ihtiyaçtır. Yaptığımız 

araştırmalar neticesinde elde ettiğimiz Somuncu Baba’nın tefsiriyle ilgili elimize ulaşan en 

önemli bilgi, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han tarafından Niğbolu zaferi sonrasında 

şükür nişanesi olarak yaptırılan Bursa Ulu Cami açılışında verdiği hutbe ve bu hutbede yaptığı 

rivayet edilen Fatiha suresinin yedi farklı tefsiridir.27 Şu var ki rivayetlerde yedi farklı Fatiha 

tefsiri olarak aktarılıyor olsa da burada yedi farklı tefsirden ne kastedildiği ya da bu tefsirlerin 

mahiyetinin ne olduğu hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kanaatimiz odur ki sahip 

olduğumuz malumatlar çerçevesinde bu konuda söylenenler ya da söylenecek olanlar yorum ve 

tahminlerden öte bir özellik taşımayacaktır. Bu bağlamda Ali Akpınar’ın Somuncu Baba’nın 

yedi farklı Fatiha tefsirine dair, ledün ilmine atıfta bulunarak, bu tefsirin işraka dayalı mükaşefe 

                                                 
23

 Selahattin Yıldırım, Osmanlı'da Kırk Hadis Çalışmaları, Darulhadis Yayınevi, İstanbul 2000, s. 45. 
24 Somuncu Baba’nın derlediği el yazması hadis metinlerini pdf ortamında tarafımıza takdim eden Musa Tektaş’a 

teşekkür ediyorum. 

25
 Yıldırım, “Hamid-i Veli’nin Kırk Hadis Şerhi”,  s. 141. 

26 Yıldırım, Hamid-i Veli’nin Kırk Hadis Şerhi”,  s. 166. 

27
 Haşim Şahin, “Somuncu Baba”, DİA, XXXVII, 377; Mustafa Tatçı, “Gönül Çocuğunun Aşk Fırınında Pişiren 

Bir Halveti Somuncu Baba”, Hacı Bayramı Veli Uluslararası Sempozyumu, 14-16 Aralık 2012 Ankara, s. 250. 
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yoluyla mutasavvıfların yaptığı türden tefsir olduğunu bildirmesi de28 bu kabilden bir bilgi 

olarak değerlendirilebilir. 

Biz bu hususta daha net bilgi ortaya koyma ve tespitimizi tefsirlerden örneklerle 

şekillendirme arzusu ile yola çıkmış olsak da neticede bizim söyleyeceklerimiz de tahminden 

öte geçemeyecektir. Zira Öncelikle Ruhu’l-Beyan merkezli okumamızda ve araştırmalarımızda 

Somuncu Baba’ya atfen hiçbir ibare bulunamadığı gibi ona ait bilinen meşhur kıssaların izlerine 

de rastlamamış bulunmaktayız. 

Dikkat çekici bir husus olarak aktarmalıyız ki yaptığımız araştırmada Rûhu’l-Beyân’da 

üç yerde Somuncu Baba’yı çağrıştıran “ekmekçi” anlamında “Habbâzî” isimli zatın 

görüşlerinin aktarıldığını tespit ettik. Bu görüşlerin zikredildiği yerler şu şekildedir: 

a. Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten çıkarılışını anlatan ayeti29 tefsir ederken Bursevî, bazı 

değerlendirmelerde bulunduktan sonra, yılanın ihanet ettiğini, bundan dolayı öldürülüp öldürülmeyeceğine 

ilişkin meselenin yorumunda Habbâzî’nin görüşünü aktarmıştır.30 

b. Allah’ı sık anmayla ilgili ayetin31 yorumunda Allah’ı çok zikretmenin nasıl olacağına dair görüş 

Habbâzî’den alınmıştır.32  

c. Cehennemde ebedi kalmayla ilgili ayetin33 tefsirinde, Habbâzî’nin Mevlana Hamîduddin’e dayanarak 

Kursuf isimli şahsın kim olduğunu açıklamıştır,34 şeklinde bir nakilde bulunulmuştur.  

 

Buna göre bir durum değerlendirmesi yapılacak olursa Bursevî’nin tefsirinde geçen Habbâzî’nin zikredildiği 

konulardan birinin fıkıh alanına, diğerlerinin de tasavvuf alanına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. 

 

İlk etapta bu tespitler bizi heyecanlandırmış olsa da bu zatın Somuncu Baba olup olmadığı noktasında 

yaptığımız derinlemesine incelemede bu şahsın bir başkası olduğunu tespit ettik. Tefsirde geçen Habbâzi, bilinen 

Somuncu Baba olmayıp Hanefi fıkıh âlimlerinden Hâşiyetü’l-Hidâye isimli fıkıh kitabını telif eden Ebû Muhammed 

Celâleddîn Ömer b. Muhammed el-Hucendî el-Habbâzî’dir (ö. 691/1292). Vefat tarihi ise kaynaklarda 1292 olarak 

geçmektedir.35 Hâlbuki sadedinde olduğumuz Somuncu Baba ise 1412 tarihinde vefat etmiştir. 

 

Yaptığımız incelemede Bursevî’nin tefsirinde Somuncu Baba’nın bilinen isimlerinden 

                                                 
28 Ali Akpınar, Molla Fenârî’nin Fatiha Tefsiri, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara 2015, 3. Baskı, s.12. 

29 Bakara 2/37. 

30 Rûhu’l-Beyân, I, 112. 

31 Ahzab 33/41. 

32 Rûhu’l-Beyân, VII, 227. 

33 Haşr 59/17. 

34 Rûhu’l-Beyân, IX,446. 

35
 Habbazi’nin hayatı için bkz. Muhammed Rıdvanoğlu, “Habbâzî” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 

1996, XIV, 342-343. 
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biri olan "Hamîdüddîn" ismine de rastlamış bulunmaktayız. “Hamîdüddîn” ismi Rûhu’l-

Beyân’da herhangi açıklayıcı bilgi olmadan iki yerde geçmektedir:  

 

a. “Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de. İşte ey insan bu, senin öteden beri 

kaçtığından şeydir, denir.”36 âyetinin tefsirinde Abdulkadir el-Cîlî’nin ölümü anlatılırken onun 

yanağını yere koyduğu, bu esnada “kendisinden perdelenmiş, gizlenmiş olduğunuz gerçek işte 

budur” dediği rivayet edilerek, bu durumun tersinin Mevlânâ Hamîdüddin hakkında söylendiği, 

onun ölüm hastalığında iken büyük bir acı yaşadığı belirtilerek kendisine “Hani senin ilim ve 

irfanın nerede!” diye sorulduğu, kendisinin de “Bizden kalp ve kalbin hallerini istiyorlar. Bu da 

bizim yanımızda yoktur. Istırap da işte bu yöndendir” dediği nakledilmektedir.37 

b. “Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedi kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, 

zalimlerin cezasıdır.”38 âyetinin tefsirinde Habbâzî’nin Hidâye haşiyesinden nakilde 

bulunulmuştur. Buna göre; "Mevlana Hamîdüddin şöyle demiştir: Kürsüf, bir kadın 

sebebiyle fitneye düşmüş bir zahidin adıdır.39  

Daha önce ifade ettiğimiz üzere Hidâye hâşiyesi müellifi Habbâzî'nin vefat tarihi 1292 

olup, Somuncu Baba'nın vefat tarihi ise 1412'dir. Bu durumda burada bahsedilen Mevlana 

Hamîdüddin’in Somuncu Baba olması mümkün değildir.  Zira Habbâzi'nin kendisinden bir asır 

sonra yaşamış birisinden nakil yapması mümkün değildir. Bu durumda yukarıdaki birinci 

nakilde de ismi geçen “Mevlana Hamîdüddin” aynı şekilde Somuncu Baba'dan başkası 

olmalıdır. 

Yaptığımız incelemede Somuncu Baba ile irtibatlı bir diğer husus da talebesi olarak 

bilinen Hacı Bayram Velî’den yapılan atıftır.40 Somuncu Baba’nın öğrencisi ve müridi olduğu 

bilinen41 Hacı Bayram Velî ile ilgili, Hz. Musa’nın kavminden Samiri’nin böğürebilen buzağı 

icat etmesiyle ilgili ayeti42 tefsir ederken İsmail Hakkı Bursevî, Uftade Hazretleri’nin “Ne bizim 

ne Hacı Bayram Velî’nin tarikatında, ne raks ne sesli zikir vardır. Çünkü sesli zikir ve raks 

sadece insanın hatırına kötü şeyler gelmesin diye yapılır” dediği yer almaktadır.43 Bu durumda 

Bursevî’nin söz konusu tefsirinde bizzat olmasa da talebesi olması hasebiyle Hacı Bayram 

                                                 
36 Kaf 50/19. 

37 Ruhu’l-Beyan IX, 120. Bu konunun tefsirin tercümesinde de aynen yer aldığını müşahede ettik, bkz. Rûhu’l 

Beyan Kur’an Meâli ve Tefsiri, IXX, 573. 

38 Haşr 59/17. 

39 Ruhu'l-Beyan, IX, 446. 

40 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Şahin Başer, Seyfi Say, Şeyh Hamideddin Aksarayî Şeyh Hamîd-i Velî (Somuncu 

Baba) Müridi Hacı Bayram Veli, Akın Ofset, Konya 2006, 5. Baskı.  

41 Akgündüz Somuncu Baba, s. 69; Şahin, DİA, “Somuncu Baba”, XXXVII, 378. 

42 Taha 20/88. 

43 Rûhu’l-Beyân, III, 244. 
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Velî’den nakilde bulunması, Hacı Bayram Velî’nin Somuncu Baba’dan etkilenmişliği göz 

önüne alınırsa dolaylı olarak Rûhu’l-Beyân’da Somuncu Baba’nın izlerinin olduğu söylenebilir.  

Sonuç olarak Rûhu'l-Beyan'da “Somuncu Koca” veya "Somuncu Baba" gibi 

tanımlamaların hiçbirisini ifade eden isim ve bilgiye net olarak rastlanmamıştır. Bu nedenle 

somut anlamda Bursevî’nin Ruhu’l-Beyân tefsirinde Somuncu Baba'nın herhangi bir tesirinden 

söz edilemez. Somuncu Baba’nın yaşadığı zaman diliminden sonraki dönemlerde insanları ne 

kadar etkilediği önemli olup bu da araştırılmayı hak eden bir konudur. Bu nedenle biz de 

konuyu genişleterek diğer tefsir külliyatlarında Somuncu Baba’nın izlerini ve etkilerini tespit 

adına “Mektebetü’ş-Şamile” ismiyle bilinen programdan yararlanarak Somuncu Baba’yı 

araştırmaya karar verdik. “Şamile” programında yaptığımız alternatifli yoğun araştırma ve 

incelemeye rağmen diğer tefsirlerde de maalesef ona dair bir iz bulmamız söz konusu 

olmamıştır.  

Diğer yandan kaynaklarda Somuncu Baba’nın Bursa Ulu cami açılışında hutbe vererek 

Fatiha suresinin tefsirini yedi farklı şekilde yaptığının rivayet edildiğini44 daha önce 

belirtmiştik. Ancak bu Fatiha tefsirinin içeriğine dair kaynaklarda bilgi yer almamaktadır. Bu 

nedenle bu tefsirin ve yorumların da izlerini takip etmek mümkün olmamıştır. 

 

III. RÛHU’L-BEYAN’DA SOMUNCU BABA’NIN YER ALMAYIŞINA DAİR 

BAZI MÜLAHAZALAR 

Somuncu Baba’dan günümüze ulaşan rivayetlerin, kıssaların, menkıbelerin, kerametlerin 

ya da Fatiha tefsiri benzeri hususların Bursevî’nin tefsirinde yer almaması dikkat çekici ve 

düşündürücüdür.  

İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde yorumları ve mülahazalarıyla birlikte, çeşitli mutasavvıf 

isimlerden örnekler zikretmektedir. Bunlar arasında Üftâde, Hüdâî ve Osman Fazlî gibi 

mensubu olduğu Celvetî meşâyihinin görüşlerinin yanı sıra Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Sadreddîn 

Konevî ve diğer mutasavvıflardan iktibasları yer alır.45  

Bilindiği üzere Bursevî’nin tefsiri tefsir geleneğimiz içerisinde rivayet tefsirleri arasında 

yer alan ve bu çerçevede nasların haricinde kıssa, menkıbe, evliya kerametleri ve halk kültürü 

ve halk kültürüne ait bilgi ve malumatları, içerisinde en fazla barındıran tefsirlerden birisidir. 

Tebliğimizin başında da ifade ettiğimiz gibi Somuncu Baba ilmi yönü muhtemel olmakla 

beraber onun asıl şöhret bulan yönü kerametleri ve menkıbeleridir. Bu çerçevede yaklaşık üç 

asır sonra yaşayan Bursevî’nin, keramet ve menkıbelere çok yer veren tefsirinde Somuncu 

Baba’nın özellikle Bursa’da geçen yedi çeşit tefsir hadisesi ve buna dair kıssaya veya benzer 

bazı hususlara yer vermesi beklenirdi. Bu durumun ayrıntılı olarak tahlil edilmesi ve 

değerlendirilmesinin bir gereklilik olduğu kanaatindeyiz. Biz şimdi Rûhu’l-Beyân tefsirinde 

                                                 
44 Şahin, “Somuncu Baba”, XXXVII, 377; Akpınar, Molla Fenârî’nin Fatiha Tefsiri, s. 9-12. 

45
 Ömer Başkan, “Halkı İrşat Çabasının Tefsire Yansıma Biçimi: Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân’ı ve Tefsir Yöntemine 

Dair Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII, 2008 sayı: 3, s. 140; Namlı, “İsmail 

Hakkı Bursevî'nin Rûhu’l-Beyan fî Tefsîri'l-Kur’an Adlı Tefsiri”, s. 380. 
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Somuncu Baba’nın yer almama nedenlerine dair muhtemel bazı ihtimaller üzerinde durmak 

istiyoruz.   

1. Somuncu Baba’ya atfedilen bazı hadiselerin gerçekleşmemiş olma ihtimali. 

Bursevî ile aynı bölgede takribi olarak üç asır önce yaşayan Somuncu Baba’nın günümüzde 

dillere destan olan menkıbe ve kıssalarının, özellikle yedi ayrı Fatiha tefsiri kıssasının 

Bursevî’nin tefsirinde yer almaması, böyle bir hadisenin gerçekleşmemiş olma ihtimalini hatıra 

getirmektedir. Denilebilir ki böylesi çarpıcı bir hadise bu bölgede yaşayan ve bu bölgenin ilim 

kültüründen istifade eden Bursevî tefsirinde mutlaka bulunması gerekirdi. Aksi takdirde böyle 

bir hadise yaşanmamıştır. 

2. Bu bağlamda hatıra gelen ikinci ihtimal; Somuncu Baba, Bursevi’nin yaşadığı 

dönemlerde tanınan bilinen şöhrete ulaşmış bir kimse değildir.  Somuncu Baba, yaşadığı 

dönemlerde fazla meşhur değildi ve kendisi çok daha sonra şöhret kazanmıştır. İslam tarihinde 

bu tarzda pek çok örnek vardır. Mesela Elmalılı Hamdi Yazır Cumhuriyet döneminin ilk 

yıllarında yani yaşadığı dönemden daha çok, modern dönem Türkiye’sinde şöhret bulmuştur ve 

tanınmıştır.46 

3. Somuncu Baba’nın anlatılan kerametleri gerçek olmakla birlikte,  bir şekilde 

farklı nedenlerle Bursevî bu rivayetlere muttali olamamıştır.  

4. Temel felsefesi “sır”a dayalı Somuncu Baba, kendi kerametlerinin 

nakledilmesini istememiştir, Bursevî de onun düşüncesine saygı ve hürmet adına aktarmamış 

ya da alıntıları isim zikretmeksizin yapmış olabilir.  

5. Bursevî, Somuncu Baba ve onun hakkındaki bilgilere muttali olmuşsa bile tefsiri 

içerisinde aktarmaya uygun bir bilgi olarak görmemiş ve aktarmayı bu nedenle düşünmemiş 

olabilir.  

6. İsmail Hakkı Bursevî Somuncu Baba’yla ilgili kıssa ve menkıbelere muttali 

olmuş, ancak sebebi tartışmaya açık olmakla birlikte tefsirinde bu hadiseleri nakletme ihtiyacı 

hissetmemiş ya da lüzumlu görmemiştir.   

Durum değerlendirmesi yapılacak olursa; Bursevi’nin tefsirinde Somuncu Baba’ya yer 

vermemiş olma ihtimalleri arasında zayıf bir ihtimal olsa da Rûhu’l-Beyan’da Somuncu 

Baba’yla ilgili rivayetlerden isim vermeden nakledilmiş olma ihtimali düşünülebilir ve bu 

ihtimalin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu var ki yapmış olduğumuz inceleme ve söz konusu 

eserin Türkçe’ye tercümesini yapan mütercimlerle yaptığımız görüşmelerde Somuncu 

Baba’dan bahsedilmemiş olduğunun belirtilmiş olması, bizim de bu izleri tespit edememiş 

olmamız önemlidir. Bu bilgi bizi bu ihtimalin söz konusu olamayacağı sonucuna götürmüştür. 

Çünkü tefsirin mütercimleri böyle bir bilgi olsa mutlaka muttali olurdu. Ayrıca bizim uzun ve 

derinlemesine yaptığımız Rûhu’l-Beyan okumamız ve araştırmalarımız da bizi böyle bir bilgiye 

götürmemiştir. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz birinci ihtimal olan Somuncu Baba’ya atfedilen bazı 

hadiselerin gerçekleşmemiş olma ihtimalinin doğru olması akla çok yakın gelmemektedir. Tabii 

olarak kerametvârî olayların gerçekleşip gerçekleşmeme durumu kelamcılar arasında ayrı bir 

                                                 
46 Elmalılı tefsir ve mealleri üzerinde günümüzde hayli yoğun şekilde çalışmaların yapıldığı ilim dünyasında 

herkesin malumdur. Oysa yaşadığı dönem için aynı ilgiyi gördüğü söylenemez.  
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tartışma konusu olarak öteden beri varlığını devam ettirmektedir. Bu tartışmalar da asla 

bitmeyecektir. Ancak bizim burada vurgulamak istediğimiz nokta, Somuncu Baba ile ilgili 

zikredilen kıssaların ve kerametvârî olayların gerçekleşmemiş olması ihtimalinin Bursevî’nin 

tefsirinde yer almamasına sebep teşkil etmesi doğru bir seçenek olarak görülmemektedir. Zira 

Bursevî’nin eseri incelendiği takdirde baştan sona içerisinde söz konusu kerametler gibi hatta 

çok daha ileri boyutta akıl ile açıklanamayacak olay ve hadiseleri barındırdığı görülecektir.47 

Daha da önemlisi Bursevî’nin kendi el yazması ile hazırlamış olduğu Silsilename isimli 

eserinde Somuncu Baba’nın yedi ayrı Fatiha tefsiri hadisesinin ayrıntıları ile aktarılmış olması 

bu olayın gerçekleşmemekten kaynaklanan bir nedenle tefsirinde yer almadığı ihtimalini 

ortadan kaldırmaktadır.48  

Yukarıda dile getirdiğimiz ihtimaller arasında yer alan mevhum Somuncu Baba’nın, 

yaşadığı ve daha sonraki dönemlerde fazla meşhur olmadığı, kendisinin daha sonra şöhret 

kazanmış olma ihtimali de çok tutarlı gelmemektedir. Tabii olarak kendi döneminde değil de 

sonraki dönemlerde iştihar bulan pek çok şahsiyet İslam tarihinde kolayca zikredilebilir. Ama 

yukarıda dile getirdiğimiz gibi Bursevî’nin silsilenamesinde yer alan bu aktarımlar Somuncu 

Baba’nın daha sonra şöhrete kavuşması ile açıklanamaz. Zira onunla ilgili kıssaları Bursevî’nin 

kendisinin bildiği ve haberdar olduğu açık bir şekilde önümüzde bir gerçek olarak durmaktadır. 

Buraya kadar yapmış olduğumuz değerlendirmeler muvacehesinde Somuncu Baba’nın 

anlatılan kerametleri gerçek olmakla birlikte,  bir şekilde farklı nedenlerle Bursevî’nin bu 

rivayetlere muttali olamama ihtimalinin de geçerli olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bursevî 

ile aynı bölgede yaşamış, oldukça şöhretli bir isim olan Somuncu Baba’nın bilinmiyor 

olmaması ihtimali çok zayıftır.  

Bursevi’nin tefsirinde Somuncu Baba’ya atfın ve onunla ilgili kıssaların yer almayışına 

dair üzerinde durulması ve tartışılması gereken hususlar son iki madde ile ortaya koyduğumuz 

durumlardır. Buna göre Bursevî, muttali olmuşsa bile tefsiri içerisinde aktarmaya uygun bir 

bilgi olarak görmemiş ve aktarmayı bu nedenle düşünmemiş olabilir, yargısı üzerinde 

durulmaya değer bir yaklaşım olarak önümüzde durmaktadır. Nitekim son madde olarak 

dillendirdiğimiz İsmail Hakkı Bursevi, Somuncu Baba’yla ilgili kıssa ve menkıbelere muttali 

olmuş, ancak sebebi tartışmaya açık olmakla birlikte tefsirinde bu hadiseleri nakletme ihtiyacı 

hissetmemiş ya da lüzumlu görmemiştir, ihtimalini de bu madde ile birleştirerek tartışmak 

niyetindeyiz. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Bursevi’nin Silsilename’sinde yedi ayrı Fatiha tefsirine 

dair hadise ayrıntılarıyla nakledilmektedir. Bu açık ve net olarak ortaya koymaktadır ki Bursevî 

bu hadiseye ve benzerlerine muttali durumdadır ve Somuncu Baba’dan ziyadesiyle haberdardır. 

Burada bizim anlamlandırmakta zorlandığımız durum şu husustur: Bol bol kıssa, menkıbe ve 

hikâye nakleden müfessirin Somuncu Baba gibi meşhur, şöhret sahibi, bilinen bir zata, hem de 

                                                 
47

 Bu konuda yapılan bir çalışma için bkz: Fatih Oruç, İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l-Beyân Tefsirinde 

Hârikulâde Olaylar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sakarya 2008. 
48 Mezkûr Fatiha tefsirine ilişkin elde kaynak olmadığını daha önce belirtmişti. 
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onun yaşamış olduğu hadisenin gerçekleşmiş olduğu bölgede telif edilen bir eserde yer 

vermemesinin sebebinin ne olabileceği...  Bu durumda müfessirimizin bu bilgi ve malumata 

tefsirini telif ettikten sonra muttali olmuş olma ihtimali düşünülebilir. Her ne kadar 

müfessirimiz bu hadiseleri naklediyor olsa da tefsir telif sürecinde bu hadiseye muttali 

olamamış olabilir. 

Bu çerçevede hatıra gelen ikinci bir husus da müellifin özellikle tefsirin yazıldığı bölgede 

herkes tarafından bilinen son derece iştihar bulmuş hadiseyi tefsirinde zikretmesinin sağlıklı 

olmayacağı kanaatini taşımış olma ihtimalidir. Bu bakış açısıyla durum değerlendirilirse 

müfessirimiz herkes tarafından bilinen hadise ve malumatı malumu ilam kabilinden olmaması 

için aktarmamayı tercih etmiştir, diyebiliriz. Üçüncü ve önemli bir ihtimal olarak da 

müfessirimizin tefsir yazım sürecinde söz konusu hadise ve kıssalar ile bilgi ve malumatı, 

kendisinin tefsirdeki malumatı aktarım şekline uygun bir formatta sunulamayacağını düşünmüş 

olabileceği söylenebilir. 

Bu değerlendirmeyi genel hatlarıyla yaptığımız “Mektebetü’ş-Şamile” taramasında diğer 

tefsirlerde de Somuncu Baba’ya ait bir atıf bulamadığımız gerçeği ile birlikte göz önüne alacak 

olursak bu durum şaşırtıcı bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır. Zira son derece meşhur bir 

şahsiyetin en azından tasavvufi eserlerde yer almıyor olması-Mektebetü’ş-Şamile içerisinde 

bulunan tefsirler bağlamında- dikkat çekicidir.  

Bu çerçevede netice itibariyle Bursevî eserinde Somuncu Babaya yer vermemiş olup, 

onun ile ilgili olarak Ali Akpınar’ın daha önce belirttiğimiz üzere vehbi bir ilim kabilinden 

istikşafi bir tefsir olarak onun yedi ayrı Fatiha tefsirini nitelendirmesi de bizim bu tezimizi 

desteklemektedir. Dolayısıyla Bursevî ve diğer incelediğimiz tefsir çalışmalarında Somuncu 

Baba’nın görebildiğimiz kadarıyla yer almamış olması onun büyük bir ilim adamından ziyade 

hak aşığı maneviyat ehli bir insan olması ile açıklanabilecek bir durumdur.  Denilebilir ki esasen 

Somuncu Baba “kitap değil adam” yazmıştır.49 Bize kalırsa üzerinde durulması gereken nokta; 

Somuncu Baba manevi yönü güçlü olan bir derviştir.  Zira onun bize ulaşan çok fazla eserinin 

olmayışı, elimize ulaşan eserlerin de bizim bireysel kanaatimize göre her ne kadar Somuncu 

Baba halk kitlelerini etkileyecek bir şahıs olsa da eserlerinin ilmi anlamda çok üst düzey eserler 

olmayışı nedeniyle ilmi hayat üzerinde çok fazla etkisinin olmadığı ihtimalini ciddi anlamda 

düşündürmektedir. Dolayısıyla Türkçe ilk kırk hadis telifi ona ait olsa da bu çalışma büyük bir 

ilmi çabanın ürünüdür demek kolay olmasa gerektir. 

Burada dile getirdiğimiz ihtimaller daha çok durum tespitinden ziyade niyet okuma 

kabilinden değerlendirmelerdir. Müfessirlerimizin ifade ettiği üzere Allahu a’lem bi’s-savab 

demekten başka bir çare bulunmamaktadır. 

 

 

                                                 
49 Somuncu Baba’nın “kitap değil insan yazan” bir zat olduğu şeklindeki tanımlama Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu 

tarafından yapılmış olup bu bilgiyi kendisinden şifahi bir aktarım olarak almış bulunuyoruz. 
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SONUÇ 

Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba 

gibi isimlerle anılan Şeyh Hamîd-i Velî kültür tarihimizde önemli yere sahip zatlardan birsidir. 

Horasan bölgesinden gelip Kayseri, Bursa, Darende, Aksaray bölgelerinde yaşadığı 

bilinmektedir. Özellikle zikredilen yöre halkı arasında menkıbeleri günümüze kadar 

anlatılagelen Somuncu Baba’nın tarih kaynaklarımızda ve kültür tarihimizde önemli bir yeri 

vardır.  

Hamîd-i Velî’nin öğretileri tasavvuf  dünyasında olduğu kadar İslam âleminde de etkili 

olmuştur. Somuncu Baba yaşadığı zaman diliminden çok sonraki insanları dahi etkilemeye 

devam etmektedir. 

Kaynaklarda Bursa Ulu Cami açılışında verdiği hutbede Fatiha suresinin yedi farklı 

şekilde tefsir ettiği yer almakla birlikte bu tefsirin mahiyeti hakkında kaynaklara dayalı sağlam 

bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tefsirin izlerini tefsir müktesebatı içerisinde takip etmek 

mümkün görünmemektedir. 

Somuncu Baba’nın tefsir edebiyatına etkisini tespit adına başta İsmail Hakkı Bursevî’nin 

Rûhu’l-Beyan tefsiri olmak üzere pek çok tefsir bağlamında yaptığımız bu araştırmada 

Somuncu Baba’ya atfedilen rivayet, kıssa, keramet veya menkıbenin tefsir külliyatlarında yer 

almadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Anadolu halkı üzerinde neredeyse Hızır kültürü gibi bir 

etkisi olan Somuncu Baba’nın tefsir külliyatları içerisinde özellikle Bursevî’nin Rûhu’l-Beyan 

tefsirinde hem de aynı bölgede yaşamış olmasına, Rûhu’l-Beyan’ın tasavvufi bir eser olmasına 

rağmen yer almamış olması düşündürücüdür. Tebliğimiz içerisinde bu durumun nedenleri 

genişçe tahlil edilmiş olmakla birlikte bizim kanaatimiz bu husus, Somuncu Baba’nın tespit 

edilen sadece üç eserinin olması, ilim adamından ziyade hal insanı olması, kitap yerine insan 

yazması ile açıklanabilecek bir durumdur.  

 

Sonsöz yerine burada özellikle belirtmeliyiz ki yaptığımız araştırma sürecinde Somuncu 

Baba hakkında tespit ettiğimiz pek çok biyografik roman tarzı çalışmalar mevcuttur. Bu tür 

çalışmalar kıymetli bulunmakla birlikte, bu çalışmaların ötesinde yeni akademik araştırmalara 

daha çok önem verilmeli, tarihin tanığı kütüphane raflarında bulunan tozlu kitaplardan 

Somuncu Babaya dair yeni ve doğru bilgilere ulaşma imkânları araştırılmalı, “sır” olan 

Somuncu Baba’nın daha iyi tanınması ve tanıtılması hedeflenmelidir. 
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TÜRKİYE SELÇUKLULARI DEVRİNDE AKSARAY EKONOMİSİ ECONOMY OF 

AKSARAY DURING THE PERIOD OF TURKEY SELJUKS 

Doç. Dr. Nevzat TOPAL 

Bu bildiride Türkiye Selçukluları Devrinde Aksaray Ekonomisini oluşturan temel 

hususlar değerlendirilecektir. Aksaray şehrinin Türkiye Selçukluları Devri’nde Dokuma, 

Meyve Üretimi ve Hammadde sağlanması konularında ekonomik faaliyetler gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Özellikle dokuma sektöründe gösterdiği faaliyetin oldukça yaygın olduğu ve 

Uluslararası pazarlarda rağbet gördüğü dönemin seyyahları tarafından dile getirilmektedir. 

Dönemin kaynaklarında meyve üretiminin ve hammadde sağlanması hususlarında da yaygın 

faaliyetlere işaret edilmektedir. Bu çalışmada ayrıca Aksaray’da Esnaf ve sanatkârların durumu 

ele alınacaktır. Tespit edilebilen esnaf gurupları ortaya çıkarılacaktır.  

Ayrıca Aksaray’da dokuma sektörüne bağlı olarak gelişen ticaret hakkında bilgi 

verilecektir. Para durumu ve Aksaray’da darp edilen Selçuklu dönemi sikkesi hakkında bilgi 

verilecektir. Bu çalışma ile Aksaray’ın Türkiye Selçukluları Devri ekonomisi dokuma, tarım, 

ticaret, esnaf teşkilatı ve esnaf gurupları ile paranın durumu tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Türkiye Selçuklu Devleti, Dokuma, Tarım, Ekonomi, 

Ticaret, Meyve Üretimi 

Abstract  

In this report, the main factors that creates Aksaray's Economy during the period of 

Turkey Selcuks will be evaluated. It is seen that economic activities such as Weaving, Fruit 

Production and produce of Raw Materials took place during the period of Turkey Seljuks in the 

city of Aksaray. It has been pointed out by the travellers of the time that The Weaving industry 

was wide spread in particular, and that there was a demand from the International markets for 

these activities. Supply of Fruit and Raw Materials are also showing as a wide spread activity 

in the sources from that period. In this work out, also the situation of the Craftsmen and the 

Artisans will be taken in hands. The groups of Craftsmen that can be found will be uncovered. 

                                                 
 Bu bildiri hazırlamış olduğun Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri adlı doktora tezinden istifade 

edilerek hazırlanmıştır. (Nevzat Topal, Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri, Aksaray valiliği Yayınları, 

Aksaray 2009, s. 152-172) 

 Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, nevzattopal@hotmail.com 
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Also in Aksaray, there will be an information given about the trade that has grown based 

on the Weaving industry. There will be information presented about the Money situation, and 

about the coin that belongs to Seljuk Period which was damaged. With this workout; Aksaray's 

situation of economy, weaving, agriculture, trade, craftsmen services and craftsmen groups and 

the money situation will be determined from the period of Turkey Seljuk's. 

Key words: Aksaray, Turkey Seljuk Government, Agriculture, Economy, Trade, Fruit 

production.  

Giriş 

Aksaray şehrinin Selçuklular devrinde önemli bir askeri ve idari birim olduğu görülmektedir. 

Özellikle başkent Konya’yı doğuya bağlayan önemli bir ticari ve askeri güzergâhta yer 

almaktadır bu durum şehrin ekonomik hayatından önemli gelişmeler göstermektedir. 

Aksaray’ın dokuma başta olmak üzere meyve üretimi, hammaddenin sağlanması ve ticaret 

konularında oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Ayrıca şehirde bir darphanenin mevcut 

olduğu ve para darp edildiği bilinmektedir. Şehirde çok sayıda çarşı ve Pazar isimleri tespit 

edilmiş olup ekonominin gelişmesi için faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Aksaray’da 

meslek teşkilatlarına da tesadüf edilmektedir. 

1. Aksaray Şehri’nin Ekonomisinin Temelleri 

Selçuklular döneminde Aksaray şehrinin ekonomik faaliyetleri olarak dokuma, meyve üretimi 

ve hammadde sağlanması gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. 

1. 1. Dokuma 

Bu dönemde Aksaray dokuma sanayinde oldukça ilerlemiş şehirlerden biri durumundadır. 

Aksaray da özellikle dokumacılık ve deri sanayinin oldukça geliştiği anlaşılmaktadır. Koyun 

yününden imal olunan halılar Şam, Mısır, Irak, Hind, Çin ve diğer Türk beldelerine ihraç 

edilmekte idi1. Aksaray perdeleri bu dönemde oldukça rağbet bulmaktadır2. Ayrıca şehirde 

üretilen denizci örtülerinin de çok meşhur olduğu ve ihraç edildiği görülmektedir3. Şehir 

ekonomisi bu sayede oldukça canlıdır4. 

 

 

 

                                                 
1 Ebu’l-Fidâ, Tavvimü’l-Buldan, trc. Abdulmuhammed Ayeti, Tahran 1349, s. 437; İbn Battûta, İbn Battûta 

Seyahatnâmesi, çev. A. Sait Aykut, I İstanbul 2000, s. 414.  

2 Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, II, İstanbul 1986-87, s. 118. 

3 Bakır, Abdülhalik, “Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi”, Belleten, LXIV/241 (2000), s. 767. 

4 Topal, Nevzat, Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri, Aksaray Valiliği Yayınları, Ankara 2009, s. 152. 
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1. 2. Meyve Üretimi 

Şehrin meyve ve sebze üretiminde ise oldukça faal olduğu görülmektedir. Şehri gezen 

seyyahların da açıkça ifade ettiği üzere, Aksaray bağlık-bahçelik bir şehir olup; pek çok ürün 

yetiştirildiği ve bu ürünlerin arabalarla Konya’ya götürüldüğü anlatılmaktadır5.  

1. 3. Hammaddenin Sağlanması 

Özellikle dokuma ve halıcılık yapımında ön plana çıkan Aksaray için en önemli hammadde 

kaynağı yün ve boya olmalıdır. Hayvancılık konusunda bilgi veren Sain-Quentin; gerek kırsal 

ve gerekse şehir merkezlerinde küçükbaş hayvan yetiştirildiğini, bunların kıl ve yünlerinden 

dokumacılıkta istifade edildiğini bildirmektedir6. Saint-Simon, Aksaray ve Sivas yakınlarında 

lacivert taşı, tuz ocakları, demir yatakları ve üç gümüş madeninden söz etmektedir7. Cahen, 

Aksaray şapının Kütahya’dan geldiği ifade etmektedir8.  

            Tablo 1: Aksaray Ekonomisinin Temelleri 

Ekonomik Faaliyet Çeşitleri 

Dokuma Dokumacılık, halı, deri sanayi, perde, 

denizci örtüleri 

Meyve Üretimi Bağ, bahçe ve her türlü meyve üretimi  

Hammadde Sağlanması Kıl, Yün, Boya, lacivert taşı, tuz ocakları, 

demir yatakları  

 

2. Aksaray Şehrinde Esnaf ve Sanatkârlar 

2. 1. Esnaf Örgütü ve Esnaf Grupları 

Aksaray’da Türkiye Selçukluları dönemindeki esnaf gruplarının tamamını tespit etmek oldukça 

güçtür. Ancak dönemin kaynaklarından Ahilerin Aksaray’da yoğun olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca Selçuklu döneminden kalan mezar taşlarının okunmasından da bu durum teyit 

edilmiştir9.  

                                                 
5 Cahen, Claude, “İbn Sa’id Sur L’asie Mieure Seldjuqide”, Tarih Araştırmaları Dergisi, VI, (1968), s. 10; İbn 

Said el Mağrubi, Bastü’l-arz Fi’l-tul ve’l-arz,  (tah. Dr. Havan Karnit Hınıs), Tatvan 1908, s. 119; Sultan Veled, 

Divan-ı Sultan Veled, haz. F. Nafiz Uzluk, Ankara 1941, s. 436, Topal, Aksaray, s. 152. 

6 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, çev. Erol Üyepazarcı, İstanbul 2000, s. 114; Mustafa Akdağ, 

Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, I, Ankara 1999, s. 26-27; Topal, Aksaray, s. 152. 

7 Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 116; Akdağ, İktisadî ve İçtimaî, I, s. 27. 

8 Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 117, Topal, Aksaray, s. 152. 

9 İbn Battuta, I, s. 414; Aksarâyî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 

193, 194, 248; Eflâkî, II, s. 174; Turan,  Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1996, s. 636; Konyalı, 

İ. Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, C. II, İstanbul 1974, Konyalı, Aksaray,  s. 1508, 1574, 

2201, 2202, 2493; M. Zeki Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları”, s. 233; Temir, Ahmet, Kırşehir Emiri 

Caca Oğlu Nur el-Din’in 1272 Tarihli Arapça ve Moğolca Vakfiyesi, Ankara 1989, s. 138. 
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Selçuklular döneminde halkın ihtiyaçları olan sanayi mamullerinin genellikle yurt içinde 

üretilmiştir. Bu sebepten meslek grupları çok iyi teşkilatlanmıştır10. Şehirde çok sayıda esnaf 

grubunun olduğu düşünülmektedir. Şehirde kuyumculukla uğraşan esnaf grubunun da olduğu 

dikkate alındığında şehrin iktisadi yönden oldukça gelişmiş olduğu ve çok sayıda meslek 

grubunun faaliyet gösterdiği muhakkaktır11. Şehirde varlığını tespit edebildiğimiz esnaf 

grupları aşağıda verilmiştir12. 

Debbağ: Hayvanların kurutulmuş olan derilerinin sanayide kullanılmadan önce tabaklanması 

ve terbiye olunması işini yapan meslek grubudur13. Aksaray’da bulunan bir mezar kitabesinde 

Hacı Ali Debbağ’ın14 1349-1350 yılında öldüğü kayıtlıdır. Bu kayıttan da anlaşılacağı üzere 

şehirde debbağların faaliyet gösterdikleri görülmektedir15.  

Na’lband (Nalbant): Atlara ve benzeri hayvanlara nal takan meslek grubudur16. Yine bulunan 

bir mezar kitabesinde Nalbant Murad kızı Hümâyî Hatun’un 1349-50 yılında öldüğü 

belirtilmektedir17. 

Mive-furûş: Selçuklu şehirlerinde meyve satıcılarının bulunduğu bilinmektedir18. Aksaray’da 

yetişen meyvelerden birinin üzüm19 olduğu ve bu meslek grubunun faaliyet gösterdiği 

anlaşılmaktadır20. 

Kufl: Kilitçi, anahtarcı anlamında bir meslek grubudur21. Aksaray’da bulunan bir mezar 

kitabesinde Kilitçi Hacı’nın kızı Ayşe Hatun’un 1363 yılında öldüğü belirtilmektedir22. 

                                                 
10  Akdağ, İktisadî ve İçtimaî, I, s. 27. 

11 Topal, Aksaray, s. 154. 

12 Topal, Aksaray, s. 154. 

13 Merçil, Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Ankara 2000, s. 33. 

14 Konyalı, Aksaray, II, s. 1581; Merçil, Meslekler, s. 35. 

15 Topal, Aksaray, s. 155. 

16 Merçil, Meslekler, s. 38. 

17 Konyalı, Aksaray, II, s. 1539-1575; Merçil, Meslekler, s. 38; Topal, Aksaray, s. 155. 

18 Merçil, Meslekler, s. 57. 

19 Hamdullah Müstevfi, Nüzhetu’l-Kulub, yay. M. Debir Siyaki, Tahran 1336, s. 111; Merçil, Meslekler, s. 59. 

20 Topal, Aksaray, s. 155. 

21 Merçil, Meslekler, s. 79. 

22 Konyalı, Aksaray, II, s. 1572; Merçil, Meslekler, s. 79; Topal, Aksaray, s. 155. 
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Demirci: Şehirde görülen mesleklerden biri de demirciliktir. Sine Çayırı Mezarlığında bulunan 

musalla kitabesinde musallanın 709/1309 yılında Demirci Mehmed tarafından yaptırıldığı 

belirtilmektedir23.  

Sarraf: Aksaray’da yaşayan Hasbeğ bin Ahmed el Sarraf (ö. 1363) ve Tebernik bin Mahmud el 

Sarraf (öl. 1367) adlı iki kişinin bulunması Selçuklular Devrinde de şehirde bu mesleğin icra 

edildiğini göstermektedir24. 

Lihâf-dûz (Yorgancı): Cimri olayının vuku bulduğu yılda (1277), ikta sahiplerinden ve birkaç 

yıldır Aksaray’ı yöneten Kızıl Hamid’in25 başyardımcısı Şengit Aksarâyî’nin, lihâf-düz olduğu 

belirtilmektedir26. 

Câme-bâf (Dokumacı): Bez, kumaş, çadır bezi ve perde dokumakta idiler27. Mevlana’nın 

halifelerinden Şeyh Selâhaddin’in kızı evlendirilmek istendiğinde kızın hiçbir cehizi yoktu. 

Mevlana’nın emriyle şehir ileri gelenleri kıza cehizlik hediyeler verdiler. Gelen hediyeler 

arasında Aksaray perdelerinin bulunduğu bilinmektedir28. 

Halıcı: Selçuklular devrinde Anadolu’da dokunan halılar çok meşhur olup dünyanın birçok 

yerine ihraç edilmekteydi. Aksaray yöresi halılarını araştıran Bekir Deniz Aksaray halıların 

Selçuklular zamanında çok meşhur olduğunu ifade etmektedir29. İbn Said; “…Aksaray’da 

kaliteli dokuma halıları dokunmaktadır” demektedir30. Ebü’l-Fida; “..Orada güzel, kaliteli 

halılar dokunur” ifade etmektedir31. 1331 yılında Aksaray’a gelen İbn Battuta burada koyun 

yünüyle dokunan halı ve kilimler Aksarâyî diye tanınır ve benzerlerine hiçbir yerde rastlanmaz. 

Üretilen mallar Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve Diğer Türk ülkelerini ihraç edilir” şeklinde halı 

üretiminden bahsetmektedir32. 

Attar (tabiî ilaçlar satan kişi): Sine mezarlığındaki bir mezar taşında Hüsameddin oğlu Attar 

Mehmed’in 750/1349-1350 yılı recep ayında öldüğü belirtilmektedir33. 

                                                 
23 Konyalı, Aksaray, II, s. 1506-2496; Oral, M. Zeki, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları”, VD, V (1962), s. 

225-226; Merçil, Meslekler, s. 102; Topal, Aksaray, s. 155. 

24 Merçil, Meslekler, s. 158-159; Konyalı, Aksaray, II, s. 1529-2437; Topal, Aksaray, s. 155-156. 

25 Aksarâyî, s. 97. 

26 Aksarâyî, s. 98; Merçil, Meslekler, s. 80; Topal, Aksaray, s. 156 

27 Merçil, Meslekler, s. 18. 

28 Eflâkî, II, s. 118; Topal, Aksaray, s. 156. 

29 Deniz, Bekir, “Aksaray Yöresi Halıları”, Türk Folkloru Belleten 1987, İstanbul 1988, s. 20-21. 

30 Cahen, “İbni Said Sur L’asie Minure Seldjukide” s. 10. 

31 Ebû’l-Fidâ, Takvim el-Buldân, s. 437. 

32 İbn Battuta, İbn Battûta Seyahatnamesi, I, s. 414; Topal, Aksaray, s. 156. 

33 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları”, s. 236; Topal, Aksaray, s. 157.6 
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Kasab34: Her ne kadar dönemin kaynaklarında bir kasap ismine rastlanmasa da, şehirde kasap 

bulunduğu ve şehrin et ihtiyacının bunlar tarafından karşılandığı muhakkaktır35. 

 

 

 Tablo 2: Aksaray’da Meslek Grupları 

Meslek Adı Ne iş yaptığı 

Debbağ Hayvanların kurutulmuş olan derilerinin 

sanayide kullanılmadan önce 

tabaklanması ve terbiye olunması işini 

yapan meslek grubudur 

Nalband Atlara ve benzeri hayvanlara nal takan 

meslek grubudur 

Mive-furûş Selçuklu şehirlerinde meyve satıcılarının 

bulunduğu bilinmektedir 

Kulf Kilitçi, anahtarcı anlamında bir meslek 

grubudur 

Demirci Demircilik  

Sarraf Sarrafcılık 

Lihâf-dûz Yorgancılık 

Câmebaf Dokumacılık 

Halıcı Halıcılık 

Attar Tabiî ilaçlar satan kişi 

Kasap Hayvansal et sakan kişi 

 

Aksaray’daki meslek gruplarının yukarıdaki tabloda tespit edilenlerden çok fazla olduğu 

muhakkaktır. Bu tabloya kaynaklarda ismi geçen meslek grupları seçilerek alınmıştır.  

2. 2. Çarşılar 

                                                 
34 Merçil, Meslekler, s. 57-59. 

35 Topal, Aksaray, s. 158 
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İslam şehirlerinde umumiyetle Ulu Camii çevresinde ticaret, çarşı ve pazarların faaliyet 

gösterdiği bilinmektedir36. İnsanların ihtiyaçlarını temin edebilecekleri ve satıcıların da 

mallarını satabilecekleri en münasip yer şehir merkezidir. İslam şehirlerinde şehir merkezini 

belirleyen en önemli unsur ulu cami olduğundan, çarşılar ile cami arasında bir ilişki vardır37. 

Ticaret erbabının ise yaptıkları ticari faaliyetlere göre gruplara ayrıldığı görülmektedir. Aynı 

ticaret çeşidiyle uğraşanlar belirli bir çarşıda toplanmışlardır38. Konya39, Sivas40 ve 

Kayseri41’de olduğu gibi Aksaray’da da her meslek grubunun kendilerine mahsus bir çarşıları 

vardı. Aksaray’da cereyan eden bir olaydan şehirdeki dükkân ve pazarların varlığından 

haberdar olmaktayız. Şehri iktâ olarak elinde bulunduran Kızıl Hamid’in halka zulüm ettiği ve 

dükkânlarını yağmalattığı bilinmektedir42. 

Dönemim kaynaklarında şehre ait çarşı ismine tesadüf edilememiştir. Yukarıdaki meslek 

gruplarının çarşıları olduğu düşünülürse Aksaray’da, debbağlar, kasaplar, sarraflar, bezciler, 

demirciler, kılıççılar ve boyacılar çarşılarının bulunduğu ileri sürülmektedir43.  

XVI. asırda ise isimleri bilinen çarşılar şunlardır: Börekçi Çarşısı, Haddadan Çarşısı, Penbe 

Çarşısı, İplik Pazarı, Eskiciler Pazarı, Kazancılar Çarşısı, Büyük Çarşı, Bezzazis Çarşısı, 

Muytabhane, Haffafiye, Bulgurhane, Aksaray Pazarı, Ulu Pazar, Koyun Pazarı, Alu Pazarı, Taş 

Pazarı, Kalem Pazarı, Tir Pazarı, Kılıççılar Çarşısı, Bora Pazarı, Çömlekçiler ve Debbağlar 

çarşısıdır44. Dönemin kaynaklarında rastlanmayan fakat Osmanlı kaynaklarında gördüğümüz 

bu çarşıların bir kısmı Selçuklular devrinden itibaren faaliyet göstermiş olduğu ileri 

sürülmektedir45.  

2.3. Pazarlar 

İnsanlar tarih boyunca çeşitli malları değiş-tokuş ettikleri pazarlara ihtiyaç duymuşlardır46. Bu 

sebeple İslam şehirlerin şehrin nüfus yoğunluğuna göre umumiyetle şehir dışında pazarlar 

                                                 
36 Can,Yılmaz, İslam Şehirlerinin Fizikî Yapısı, Ankara 1995, s. 123; Elisseeff, Nikita, “Fizikî Plan”, İslam Şehri, 

edt. R. B. Serjant, çev., Elif Topçugil, İstanbul 1992, s. 138. 

37 Can, İslam Şehirlerinin, s. 125; Topal, Aksaray, s. 157. 

38 Can, İslam Şehirlerinin, s. 127. 

39 Baykara, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, s. 98-115. 

40 Turan, Osman, “Selçuklular Zamanında Sivas Şehri”, AÜDTCFD, IX/4 (1951), s. 451. 

41 Akşit,  Ahmet, Türkiye Selçukluları Devrinde Kayseri, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri 1996, s. 40. 

42 Aksarâyî, s. 98; Topal, Aksaray, s. 157-158. 

43 Topal, Aksaray, s. 158. 

44 Çarşı isimleri Doğan Yörük’ün eserinden alınmıştır. Yörük, Doğan, , XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı (1500-

1584), Konya 2005, s. 196-197. 
45 Topal, Aksaray, s. 158. 

46 Elisseeff, “Fizikî Plan”, s. 124-125. 
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kurulmuştur47. Şehir halkı ile kırsal kesim sur dışında kurulan pazarlarla alış-veriş 

yapmaktadırlar. Selçuklu dönemi kaynaklarında Aksaray’da bir pazar ismine tespit 

edilememiştir. Ancak XVI. yüzyılda şehirde bulunan Koyun Pazarı, Aksaray Pazarı, Ulu Pazar, 

Alu Pazarı, Taş Pazarı, Kalem Pazarı ve İplik Pazarı48 gibi pazarların bir kısmının Selçuklular 

devrinde mevcut olduğu ileri sürülebilir. Bunlarda At pazarı ve Taş/Dış Pazar örnek 

gösterilebilir49. 

Dönemin kaynaklarında ismi belirtilmemekle beraber pazarların varlığına işaret edilmektedir. 

Anonim Selçuk-namede, II. Kılıç Arslan’ın saltanatının başında 550/1155 yılında Aksaray’ı 

bina ettiği, kervansaraylar ve pazarlar kurduğu belirtilmektedir50. Dönemin Aksaraylı 

tarihçisinin eserinde şehirde pazarın mevcudiyetine dair kayıtlar yer almaktadır. Kızıl Hamid 

olayı sırasında şehirde pazar kurulduğu51 belirtilmektedir. Bir diğer kayıtta ise; Baycu’nun 

Aksaray olayından sonra şehre Şahneler tayin ettiği, halkın sükûnet sağlandıktan sonra şehirde 

gönül rahatlığıyla pazarlar kurduğu ifade edilmektedir52. Dönemin kaynaklarında Aksaray’da 

kurulan pazarların ismine dair bir kayıt bulunmamaktadır.  

3. Ticaret 

Aksaray’ın uluslararası ticari yol53 üzerinde bulunmasında dolayı ticaretin geliştiği 

merkezlerden biridir. II. Kılıç Arslan devrinde Aksaray’a Azerbaycan’dan ilim, sanat erbabı ve 

tacirler getirdiği bilinmektedir54. II. Kılıç Arslan zamanında Antalya, Konya, Aksaray ve 

Kayseri kervan yolunun çok mükemmel şekilde işlediği görülmektedir55.  

Aksaray’ın ekonomik faaliyet olarak özellikle dokuma alanında geliştiği bilinmektedir. 

Dönemin kaynaklarında İbn-i Said (ö. 1274), Aksaray’da güzel ve kaliteli halıların 

dokunduğundan bahseder. İbn Said’den yararlanan Ebül Fida da 721/1321 yılında tamamladığı 

eserinde Aksaray halılarından bahsetmiştir56. Aksaray’a 1331/32 yılında gelen İbn Battuta ise 

bu konuda; “koyun yününden imal edilen kaliçelere (halı ve kilimler) başka yerde 

                                                 
47 Chalmeta, Pedro, “Pazarlar”, İslâm Şehri,  edt. R. B. Serjeant, İstanbul 1992, s. 142-144 

48 Pazar isimleri için bkz, Yörük, Aksaray, s. 196. 

49 Topal, Aksaray, s. 158. 

50 Anonim, s. 25. 

51 Aksarâyî, s. 98. 

52 Aksarâyî, s. 33. 

53 Akdağ, İktisadî ve İçtimaî, I, Ankara 1999, s. 30; Turan, “Selçuk Kervansarayları”, s. 474. 

54 Turan, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s. 121; Turan, Osman, “Kılıç-

Arslan II”,İA, VI (1997), s. 701. 

55 Turan, Resmi Vesikalar, s. 121; Turan, Osman, “Selçuk Kervansarayları”, Belleten, X/39 (1946), s. 476; Turan, 

Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri I-Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyesi ve Hayatı”, Belleten, XI/42 (1947), s. 207; 

Topal, Aksaray, s. 160-161. 

56 Ebû’l-Fidâ, Takvim el-Buldân, s. 437. 
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rastlanmadığını ve bunların Şam, Mısır, Irak, Hind, Çin ve Türk beldelerine gönderildiğini” 

ifade etmektedir57. Aksaray’ın özellikle dokuma alanında uluslararası ticarette önemli bir yere 

sahiptir58. 

4. Para Meselesi 

Aksaray’ın Selçuklular döneminde güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasının bir göstergesi 

de sikke basılan merkezler arasında yer almasıdır. Selçuklular devrinde darphane olarak 

kullanılan yapının metruk bir halde günümüze kadar ulaştığı belirtilmektedir. Bu yapı Şeyh 

Hamid Mahallesi, Güzel Baba Sokakta, pafta 13, ada 518, parsel 53’te kayıtlı olup Kültür 

Bakanlığı, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13. 08. 1992 tarih ve 1404 

sayılı kararı ile birinci derecede koruma grubuna dâhil olduğu ifade edilmiştir59.  

Aksaray’da kestirilen ve günümüze kadar ulaşan en eski para 593/1196 tarihinde II. Kılıç 

Arslan’ın oğlu Rüknü’d-din Süleyman Şah’a aittir. Para 2,85 gr ve 23 mm’dir60.  

 

 

 

5. Vergi 

Selçuklularda alınan vergilerin ekseriyeti hakkında detaylı bilgiler mevcut değildir. İlhanlılar 

devrinde Anadolu’ya vergi nizamını sağlamak maksadıyla Vezir Nizameddin Yahya yarlık 

hükmüyle gönderilmiştir. Nizameddin Yahya araziyi yeniden ölçüp, vergileri tayin etmek, 

yazılmamış yerleri bulmak, diğer irad kayıtlarını meydana çıkarmak için çalışmıştır61. Fakat 

                                                 
57 İbn Battuta, İbn Battûta Seyahatnamesi, I, s. 414. 

58 Topal, Aksaray, s. 161. 

59 Deniz, Bekir, “Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâhı (Darphane) Kazısı-1993 (Önrapor)”, VD, XXV, s. 147. 

60 Artuk, İbrahim – Artuk, Cevriye, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu, I, s. 354, 

Levha XLIV, İstanbul 1971, s. 354, Levha XLIV; Topal, Aksaray, s. 162. 

61 Aksarâyî, s. 207; Turan, Türkiye, s. 631. 
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onun çıkardığı defterlerden de hiç biri günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu sebepten Aksaray’da 

alınan vergilerin çeşitliliği hakkında kapsamlı bir malumata sahip değiliz62.  

Aksaray’da alınan vergilerle ilgili olan bir kayıtta Keyhatu’nun şehre gelişini müteakip 

emirlerin, hatunların ve ordu mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan alışverişten 

esnafın gelirinin arttığını ve bu sebeple kararlaştırılmış vergisinin 200 bin dirhemden 400 bin 

dirheme ulaştığını bilgisi yer almaktadır63. Hamdullah Müstevfi’nin tarafından hazırlanan vergi 

listesinde Aksaray’ın vergi miktarı 51.000 dinar64 olarak gösterilmiştir65.   

İlhanlılar devrinde halktan usulsüz vergiler aldığı görülmektedir66. Bu hususta Kemaleddin 

Tiflis’in Aksaray’a gelerek halktan usulsüz vergiler topladığı; halkın duvar hasırından başka 

bir şeyinin kalmadığı67 kaydedilmiştir. Başka bir kayıtta Pervane Rükneddin’in yönetiminde 

bulunan Aksaray ve Eyübhisar vilayetinde vergi ve müsadere yaptığını ifade edilmiştir68. 

İlhanlılar devrinde şehirde yapılan vergi yolsuzluğunun Nizameddin Yahya’nın Aksaray’a 

gelişi ile arttığı kaydedilmiştir. Bu zulme dayanamayan Şerefeddin Abdurrahman Nizameddin 

Yahya’nın yanında ayrılarak Samsun’a gittiği belirtilmiştir69.  

                                                 
62 Topal, Aksaray, s. 168 

63 Aksarâyî, s. 116. 

64 Hamdullah Müstevfi, Nüzhetu’l-Kulub, s. 111; Togan, Ahmed Zeki Velidi, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun 

İktisadi Vaziyeti I”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I (1931), s. 22-25. 

65 Topal, Aksaray, s. 168. 

66 Yuvalı, Abdülkadir, “İlhanlıların Anadolu Politikası ve Doğu Anadolu Şehirlerinin Vergi Potansiyeli”, XI. Türk 

Tarih Kongresi (Ankara 5-9 Eylül 1990), II (Ankara 1994), s. 581-600). 

67 Aksarâyî, s. 199. 

68 Aksarayi, s. 202. 

69 Aksarâyî, s. 213-214. 
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Selçuklular devrinde incü70, dalay71, mal-i baliş72, Kalan ve Kopçur73, tamga74, Cevaz-ı rah75, 

Bedrika76, Yasama77, Ma’l-Yam78, Na’l-Baha79, Ma’l-Buzurg80, yuyıt81, avarız82 ve Cizye83 gibi 

vergilerin alındığı bilinmekte ise de bunları ayrıntısı ve Aksaray’da uygulanıp uygulanmadığı 

tespit edilememiştir84. 

6. Toprağın İşlenmesi 

Selçuklular devrinde topraklar devlete ait (Miri) olup, bazı maksatlarla sınırlı ölçüde hususi 

toprak mülkiyetine de müsaade edildiği görülmüştür85. Dönemin kaynaklarında mülk topraklar 

örnek teşkil edecek kayıtlar mevcuttur. Böyle bir kayıt Aksaray’a bağlı Ağırlı köyündeki iki 

                                                 
70 Barthold, W., “İlhanlılar Devrinde Mali Vaziyet”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I (1931), s. 150-51; 

Toğan, A. Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981, s. 238. 286-87; Özgüdenli, Osman Gazi, 

“İncü”, DİA, XXII (2000), s. 281; Özgüdenli, Osman Gazi, “İlhanlı Hükümdarı Ebû Sa’îd Hân’a Ait Dört 

Yarlığ”, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2006, s. 293. 

71 Toğan, Umumi Türk, s. 238. 

72 Aksarâyî, s. 49, 55, 62, 105; Togan, Ahmed Zeki Velidi, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti I”, 

Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I (1931), s. 11; Spuler, Bertold, İran Moğolları, çev. Cemal Köprülü, 

Ankara 1987, s. 332. 

73 Hınz, Walther, “Ortaçağ Yakın Şarkına Aid Vergi Kitabeleri”, Belleten, XII/52 (1947), s. 773; Togan, “Moğollar 

Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti (1), s. 19 

74 Barthold, “İlhanlılar Devrinde Mali Vaziyet”, s. 153. 

75 Turan, Resmi Vesikalar, s. 56. 

76 Turan, Resmi Vesikalar, s. 56; Baykara, Tuncer, “Türkiye Selçuklularında Bazı Vergilere Dair”, IX. Türk Tarih 

Kongresi (21-25 Eylül 1981), II, Ankara 1988, s. 687-695. 

77 Baykara, “Türkiye Selçuklularında Bazı Vergilere Dair”, s. 692-695. 

78 Aksarâyî, s. 68; Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 303; Merçil, “Na’l-Baha”, s. . 28. 

79 Aksarâyî, s. 68; Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 303; Merçil, “Na’l-Baha”, s. 27-28. 

80 Aksarâyî, s. 68; Merçil, “Na’l-Baha”, s. 28. 

81 Aksarâyî, s. 68; Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 303. 

82 İbn Bibi, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye Fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye, çev. Mürsel Öztürk, II, Ankara 1996, s. 47; Aksarâyî, s. 

177; Turan, Osman, “Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku-Miri Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri”, 

Belleten, XII/47 (1948), s. 560; Barkan, Ömer Lütfi, “Avarız”, İA, II (1997), s. 13; Sahillioğlu, Halil, “Avarız”, 

DİA, IV (1991), s. 108. 

83 Aksarâyî, s. 15,121; Erkal, Mehmet, “Cizye”, DİA, VIII (1993), s. 42-43; Becker, C. H., “Cizye”, İA, III (1997), 

s. 199-200. 

84 Topal, Aksaray, s. 170. 

85 Turan, “Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku-Miri Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri”, s. 562; Turan, 

Osman, “Selçuklular Devrine Ait Köy Satışı Hakkında Bir Vesika”, VD, X (1973), s. 127-128; Turan, Resmi 

Vesikalar, s. 32; Turan, Osman, “İkta”, İA, VI (1997), s. 949-959. 
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bağın vakfedilmesi ile alakalıdır. Bu kayıtta vakfedilmiş iki bağın sınırı tespit edilirken 

birincisinin Emir Hac Aksarâyî mülküne, ikinci bağın ise Hocaki bi el-Fahir mülküne, Hacı 

Ebubekir el-Reşid mülküne gibi hususi mülkiyete ait kayıtlar yer almaktadır86.  

Aksaray’da toprağın verimli şekilde işlendiğine dair kayıtlara tesadüf edilmektedir. Şehri 1331 

yılında ziyaret eden İbn Battuta, “...Her tarafından akarsular ve bostanlarla sarılmıştır. Şehrin 

içinden üç nehir geçip (üç kanal) su evlerin altından akar” 87 şeklinde bilgi vermektedir. Bu 

kayıt Aksaray’da toprağın sulama şebekesine sahip olup verimli şekilde kullanıldığı 

göstermektedir88. 

Sonuç 

Aksaray’ın Selçuklular devrinde ekonomik faaliyetlerin başında dokuma ve meyve üretiminin 

oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Aksaray ticari yollar üzerinde kurulduğundan 

dolayı para durumunun gelişmiş olduğu görülmektedir. Aksaray şehrinde bu dönemde darphane 

mevcut olup şehirde basılan paralardan bir örnek günümüze kadar ulaşmıştır.  

Aksaray esnaf örgütlenmesi bakımından da çok çeşitlilik göstermektedir. Çok sayıda esnaf 

teşkilatının ismi ve faaliyetine rastlanılmıştır. Ayrıca döneme ait çarşı ve pazarlarında mevcut 

olduğu görülmektedir.  

  

                                                 
86 Temir, Kırşehir Emiri Caca, s. 119; Topal, Aksaray, s. 172 

87 İbn Battuta, İbn Battûta Seyahatnamesi, I, s. 414; Topal, Aksaray, s. 172. 

88 Topal, Aksaray, s. 172. 
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AKSARAY ve KONYA CİVARINDAKİ KERVANSARAYLAR MÜNASEBETİYLE 

KERVANSARAYLARIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. Nusret ÇAM 

Özet 

Yakın zamanlarda Selçuklu hanları ve hamamları hakkında epeyce yayın yapılmış 

olmakla birlikte ayrıntıdaki bazı konular hâlâ aydınlatılmamıştır. Bunlardan bir tanesi de 

eserlerin içinde ve yakınlarında yer alan hamamlardır. Uzun ve zahmetli yolculuklardan sonra 

kervancıların ve diğer yolcuların yıkanması için hanların içinde hamamların yapılmış olması 

çok ileri bir medeniyet hamlesidir. Nitekim aradan yaklaşık yedi yüz elli sene geçmiş olmasına 

rağmen Selçuklu kervansaraylarının bazılarında bu tür hamamlara hâlâ rastlamak mümkündür. 

Bunlardan bazıları da Konya ve Aksaray civarında bulunmaktadır. Ağzıkara, Sultan ve Zazadin 

Hanları bunlar arasında en çok bilinenleridir. Biz bu bildirimizde yerinde yapmış olduğumuz 

tespitlere dayanarak bu sorulara cevap arayacağız ve özellikle de Konya Nakışlı Hamamı 

üzerinde duracağız. Bizim bulgularımıza göre Nakışlı Hamam, Konya şehir merkezinde 

müstakil bir hamam değil, Ahmed Ârif’in Memâkıbu’l-Ârifîn isimli kitabına ve daha başka 

delillere dayanarak söylemek gerekirse Konya dışındaki Zazadin Hanı yanında bulunan hanın 

içindeki bir bölümdür. Bazı Selçuklu kervansaraylarının hem içinde hem çok yakınında küçük 

bir hamamın bulunması içeridekilerin kervancılara, dışarıdaki hamamın ise erkeleriyle birlikte 

yolculuk eden veya civardaki köylerde yaşayan kadınlara hizmet verdiğini düşündürmektedir. 

Biz bu yazımızda ayrıca han ile kervansaray arasında fark olup olmadığını, bazı 

kervansarayların birbirine ve şehirlere çok yakın olmasının sebeplerini ve bazı hanların asıl 

maksadı dışında kullanılıp kullanılmadığını da tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Hamam, Kervansaray, Konya, Nakışlı Hamam, Selçuklu. 

Some remarks on the functions of Seljuk Caravanserais considering the khans 

around Aksaray and Konya  

Abstract 

Even though many articles and books on the Seljuk khans and baths were published in 

recent years, some problems of them in detail has not yet been cleared. One of them is the baths 

inside and near them. The fact that the baths were built in the caravanserais for the passengers 

after a long and difficult travelling was a very high cultural move. Inspite of the fact that about 

seven and half centuries elapsed over the Seljuk caravanserais were built, it is possible to see 

this kind of bath in some of them. Several of them are around Aksaray and Konya. Among them 

the khans of Ağzıkara, Sultan and Zazadin are most popular. However, how they were worked, 

got the water supply, heated, or served for whom almost have not been studied. I will attempt 

to find answers for these questions basing on the traces in those buildings; and also dwell on 

the Nakışlı Hamam in Konya. According to my findings, it was not a deteched one in the city 

center of Konya, but a part of a khan near the Zazadin Khan outside of Konya considering the 

book Memâkıbu’l Ârifîn of Ahmed Ârif and some other evidences. The fact that some Seljuk 

caravanserais have two baths, one inside and the outher outside cause us to think that the first 
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served for caravan men, and second for women traveling with the men or living at the nearby 

villages. In this article I will also discuss if there is any difference between khans and 

caravanserais, the reasons why some khans are too close to each other and cities, and whether 

some of them were used for other reasons apart from their main functions.  

Key Words: Aksaray, Bath, Caravanserai, Konya, Nakışlı Bath, The Seljuks 

Giriş 

Türkiye, Türk ve İslam sanatları ve mimarisi konusunda, henüz sanat sosyolojisi, sanat 

felsefesi ve sanat psikolojisi alanlarında ciddi bir atılım başlatamamasına, hatta arşiv 

kaynaklarını kullanmada pek çok eksikliklerinin olmasına rağmen, hem keyfiyet, hem de 

kemiyet olarak bütün İslam ülkeleri içinde şüphesiz en iyi konumda olan ülkedir. Özellikle 

monografi çalışmalarında son zamanlarda gözle görülür bir gelişmenin olduğu da muhakkaktır. 

Ama ne var ki, en iyi örneğini hocamız Prof. Dr. Haluk Karamağaralı’nın, mimari eserleri 

incelerken ortaya koyduğu sorunları tespit, çözümleme ve sentez metodu yerine daha basit ve 

kolaycı yaklaşım olan tanımlayıcı yöntemi uyguluyor olmamız da sanat tarihçiliğimizin diğer 

bir eksikliğidir. 

Biz bu makalemizde Aksaray ve Konya civarındaki Selçuklu kervansaraylarından 

hareketle, bunların işleyişini çeşitli yönlerden ele alırken bilhassa yıkanma ve hamam 

konusunu ele almaya çalışacağız1. Bunu yaparken sanat tarihçilerimiz arasında uzun zamandan 

beri problem olan Konya’daki Nakışlı Hamam üzerinde özel olarak duracağız. Özellikle Prof. 

Dr. Yılmaz Önge hocamızla birlikte hamamlar, ülkemiz sanat tarihçilerinin gündemine girerek 

bazı hamamlar veya hamamla ilgili konular makaleler halinde ele alınmıştır. Fakat aradan kırk 

sene geçmiş olmasına rağmen Önge’nin doktora çalışmasından daha kapsamlı bir çalışma 

yapılmış değildir. Bu durum belki de hamam konusunun biraz da tezyinatları, kitabeleri, plan 

çeşitlilikleri, yapılan ilaveleri, tamirleri, sembolik öğeleri, mimari elemanları ile camiler kadar 

ayrıntılı ve problemli olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ama Türk ve İslam mimarlık tarihi 

çerçevesinde ülkemizde, planları, mimari elemanları, süsleme anlayışları ve teknikleri ile 

                                                 
1Özellikle Prof. Dr. Yılmaz Önge hocamızla birlikte hamamlar, ülkemiz sanat tarihçilerinin gündemine girerek 

bu alanda makaleler yayınlanmış veya başka bir münasebetle temas edilmiştir. Fakat aradan kırk sene geçmiş 

olmasına rağmen Önge’nin doktora çalışmasından daha kapsamlı bir çalışma yapılmış değildir Hamamlar 

konusunda şu çalışmalara bakılabilir: Eyice, Semavi, “Hamam”, TDVİA, cilt 15, İstanbul, 1997, s. 402-

430.Aktan, Latife, “İstanbul’daki Çinili Hamamlar”, Acta Turcica, yıl II, sayı 2, İstanbul, 2010, s. 123-

133.Önge, Yılmaz, “Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamlar”, Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan ve 

Dönemi Sempozyumu, İstanbul, 1989. Glück H., Die Bader Konstantinopels, Wien, 1921; Klingardt, K., 

Turkische Bader”, Stuttgart, 1927, Aru, Kemal Ahmet, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul, 1949.Kültür 

Tarihimizde HamamActa Turcica özel sayısı (Ed. Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altan), İstanbul, 2010; 

Esemenli, Deniz,“Roma’dan Osmanlı’ya Hamamlar”, Seramik, sayı 11, s. 110-121; Esemenli, Deniz, “Tarihte 

Yıkanma Kültürü ve Osmanlı Sarayında Hamam”,Hamam, İstanbul 2006, s. 10–27; Yavuz, Ayşıl Tükel, 

“Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Mekân-İşlev İlişkisi İçinde Savunma ve Barınma”, IX. Vakıf Haftası 

Kitabı, Ankara, 1992, s. 253-284; Yılmazkaya, Orhan, Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık Türk Hamamı, 

Çitlembik Yayınevi, İstanbul 2002. 
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Anadolu’dakilerden çok farklı olan İran hamamları hakkında bildiğimiz kadarıyla hiçbir 

çalışmanın yapılmadığı da bir gerçektir. Artık sanat tarihçilerimizin bu tür konulara da 

eğilmesinin zamanı gelmiştir. 

Aynı şekilde hanlar konusu da, pek çok değerli tezlere, kitaplara ve makalelere rağmen 

bazı eksikliklerle maluldür. Bunlar arasında Türk han ve kervansaraylarının, diğer ülkelerde ve 

devletlerde kendilerinden önce ve sonra yapılmış olan benzeri yapılarla (mesela Roma 

hanlarıyla) aralarındaki farkları konu alan çalışmaların yapılmamış olmasını gösterebiliriz.  

Eğer biz diğer ülkelerdeki hanları mimarisi ve kullanım şekliye bilirsek Türk hanları hakkında 

daha çok, daha berrak fikir sahibi oluruz. Daha özele inecek olursak, Selçuklu ve Osmanlı han 

ve kervansarayların işleyişlerini, bölümlerini ve bunların işlevlerini toplu olarak gözler önüne 

seren bir çalışmadan ve bunları ayrıntılı olarak gösteren çizimden bile mahrumuz. Bunlar bir 

yönüyle kültür tarihinin konusuna girse de, daha çok sanat tarihçilerinin meselesi olduğu 

açıktır. Mesela:  

1- Özellikle Konya ve Aksaray civarındaki hanlar arasındaki mesafenin bazen bir günlük değil 

de bir-iki saatlik olmasını, yani birbirine çok yakın yapılmasını nasıl izah etmek 

gerekmektedir?  

2- Han ve kervansaray arasında fark var mıdır, varsa nelerdir?  

3- Bazı hanlarda bulunan hamamlar nasıl ısıtılıyordu ve nasıl kullanılıyordu? Ve bazı hanlarda 

bulunan ikinci hamamlar ne içindi?  

4- Bazı hanlar, konaklamanın dışında başka maksatlarla, mesela eğlence için de kullanılıyor 

muydu? 

5- Hana gelen kervancılar, bunların yük hayvanları, yükleri ve eşyaları nerelere, nasıl 

yerleştiriliyordu?  

 

Her birisi özel bir çalışmayı, makaleyi veya belki de tezi gerektirecek kadar geniş olan 

bu konuların açıklığa kavuşturulması sanat ve kültür tarihimiz açısından önemlidir. Zira birkaçı 

hariç, hanlar ve kervansaraylar hakkında şimdiye kadar yazılan yazılardan burada geçen çok 

canlı ve hareketli hayatı gözlerimizin önünde ayrıntılı bir şekilde canlandırmak mümkün 

olmamaktadır. Oysa bunları ortaya koyabilirsek, ileride romancılarımız, sinemacılarımız, 

belgeselcilerimiz ve belki daha da önemlisi çocuklara hediye edeceğimiz çizgi filmlerimiz için 

büyük hizmetler yapmış oluruz. Bu gayeye matuf olarak biz bu bildirimizde Aksaray ve Konya 

civarındaki han ve kervansaraylardan hareketle bu sorulara, özellikle de han içindeki 

hamamların işleyişlerine cevap aramaya çalışacağız. Şimdi sorduğumuz soruları sırasıyla ele 

alalım: 

 

1- Bazı Kervansarayların Birbirine Veya Şehre Çok Yakın Olmasının Sebepleri 

Anadolu’da Selçuklular tarafından yapılan kervansarayları dikkate aldığımız zaman, han 

ile han veya şehir ile han arasındaki mesafenin, normalde bir günlük olması gerektiği halde, 

bilhassa Konya ve Aksaray civarındaki yollarda bazen bir-iki saate düştüğünü görmekteyiz. 

Konya-Beyşehir arasındaki Kızılören Hanı ile Kuruçeşme Hanı arasındaki mesafe dört 

kilometre, Kızılören Hanı ile yanındaki Küçük Han arasındaki uzaklık ise sadece 350-400 
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metredir2. Üstelik bu güzergâhların hiç biri, yürüyüşü engelleyerek yolcuların menzillerine 

vaktinde erişmesini geciktiren sarp dağların, derin vadilerin olduğu bir yerler de değildir. 

Hanlar arasındaki bu yakınlığı, kervanların zaruri durumlarda sığınması ile izah etmek 

mümkün ise de, kıyılar haricinde Anadolu’nun hemen hemen her tarafı, kışın böyle çetin iklim 

şartlarının ve buna bağlı olarak çeşitli zorlukların yaşanıldığı yerlerdir. Üstelik sadece kar 

değil, aşırı yağmur dolayısıyla kaygan çamurlu yollar da bilhassa develerin hareket etmesini 

engeller ve kervanı yavaşlatır. Eğer hanların birbirine yakın yapılmasının sebebi sadece iklim 

ve yol şartları olsaydı, bunun yalnızca Aksaray ve Konya civarında değil, diğer yerlerde de 

olması icap ederdi. Bu durum karşısında “Selçukluların, kervanların konaklaması için deve 

yürüyüşüyle her bir günlük yolda bir kervansaray yaptırdığı” bilgisi veya görüşünün, gerçeği 

tam yansıtmadığı görülmektedir. Çünkü kervanlar da şimdiki nakliye vasıtaları gibi hedeflerine 

en emin ve en kısa zamanda varmak zorunda idiler. Bu sebeple onların zamanı en iyi şekilde 

değerlendirmek zorunda olduğu açıktır. Kervansarayların; dini, milliyeti, cinsiyeti ve statüsü 

ne olursa olsun hayvanları ile birlikte bütün yolculara üç gün süreyle bedava hizmet vermesi 

karşısında, bu kadar sık arayla kervansaray yapılmasının anlamsızlığı ortadadır. Zira hiçbir 

yolcu, yolu üzerinde bedava kervansaray var diye orada vakit kaybetmek istemez. Böyle bir 

durumda, aklımıza başka soruların gelmesi gerekmektedir. 

Bunlardan birincisi kervansarayların gerçekten de yolculara ve maiyetindekilere üç gün 

süresince parasız hizmet verip vermediğinin sorgulanmasıdır. Bazı kervansaray vakfiyelerinde 

bu durumun açıkça belirtilmesi sebebiyle3, hiç olmazsa bu kervansaraylar için böyle bir 

şüphenin bulunmadığı gözler önündedir. Fakat epeyce geç bir tarih olsa da Evliya Çelebi’nin: 

Amasya Ladik’teki Davut Paşa Kervansarayı münasebetiyle söylediği “Ladik’te yedi han 

vardır. Fakat herkesin faydalandığı kervansaray bir tanedir. Lâdik’teki bu kervansaray çarşı 

içinde kârgir büyük bir bina olup, Davud Paşa’nın eseridir. Gelen giden yolcular için burası 

Allah rızası için menzilgâhtır” şeklindeki sözleri4 hanların paralı, kervansarayların parasız 

olduğunu ihsas ettirmektedir. Elbette Evliya’nın bu sözlerinin ne kadar doğru olduğu yanında, 

onun, Selçukluları dâhil, bütün diğer hanları ve kervansarayları içine alıp almadığı da 

sorgulanabilir. Fakat şu kadarını söyleyelim ki son zamanlarda yapılan araştırmalar, Evliya’nın 

zannedildiğinden çok daha güvenilir olduğunu göstermiştir5. Yine o, şehirleri anlatırken 

hanlarla kervansarayları hep ayrı ayrı ele alır ve mesela Amasya şehrini anlatırken “imâretleri, 

                                                 
2Bilhassa Doğu Anadolu’daki hanlar üzerinde yaptığı çalışmaları ile tanıdığımız İsmail Aytaç’ın 

belirttiğine göre Malatya-Kahta, Malatya-Elbistan, Malatya-Divriği, Malatya-Sivas, Malatya-Harput, 

güzergahlarında menziller arasındaki mesafe üç ila on sekiz kilometre arasında değişmektedir. Diyarbakır-Bitlis 

yolunda, Konya-Hatunsaray-Seydişehir güzergâhında ve Konya-Eğridir yolunda da aynı yoğunlukta 

kervansaraylar tespit edilmiştir. Böylece hanlar arasındaki mesafelerin daha kısa olduğu anlaşılmaktadır. (İsmail 

Aytaç, http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377197) 31.07.2016, saat 16.00) 

3 Turan, Osman, “Celâleddin Karatay ve Vakfiyeleri”, Belleten, sayı XLV, Ankara, 1948, s. 17-158. 

4Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt II, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1999, s. 203. 

5 Evliya Çelebi’nin on ciltlik seyahatnamesinin tamamını inceleyerek elde ettiğimiz bulguları üç cilt halinde 

yazmaya başladık. Bunlardan birincisi Evliya’nın şahsiyetini, eğitimini, eserinin yöntemini ve güvenilirliğini ele 

almakta ve seyahatnamesinden ilginç örnekler verilmekte olup yayına hazır vaziyettedir. 

http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377197
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kervansarayları, hanları, bekâr hanları, hamamları vardır” der6. Evliya Çelebi, bu tasnifi diğer 

bütün şehirlerde de aynen uygular. Bu da gösteriyor ki hanlarla kervansaraylar, özellikle 

günümüzde terim olarak sanki eş anlamlı imiş gibi kullanılsalar bile, aslında yapılış gayeleri, 

işlevleri ve işleyişleri bakımından başından beri çok farklı gibi gözüküyorlar. 

Bu durumda karşımıza, en başta günümüzde han veya kervansaray olarak adlandırılan 

eserlerin, ilk yapılışında han mı, yoksa kervansaray mı olduğu sorunu çıkmaktadır. Ayrıca bu 

hanların paralı, kervansarayların parasız olma durumu hepsi için değişmez kural mıydı? 

Aradan geçen yüzlerce yıl içinde bunların adlarının değişmiş ve vakfiyelerinin kaybolması, bu 

soruların cevabını güçleştirmektedir. Ama bu ihtimalin göz önünde bulundurulmasının 

gerekliliği de meydandadır. Ayrıca adı ister han, ister kervansaray olsun, bu tür paralı 

konaklama binalarının hem daha iyi hizmet almak isteyenler, hem de parasını değerlendirmek 

isteyenler için iyi bir imkân ve fırsat olduğunu düşünebiliriz. Çünkü vakıf binalarının, vakıf 

kurucularının ölümünden bir müddet sonra düzenli işlemediği, mütevellilerinin paylaşım 

derdine düştükleri için vakıfları ihmal ettikleri bir gerçektir. 

İkinci ihtimal, Konya Horozlu (5 km.), Aksaray Ağzıkara (15 km.), Alanya Şarapsa (15 

km.), Afşin Eshab-ı Kehf Ribatı(7 km.), Denizli Ak han (7 km.) gibi şehirlere çok yakın yerde 

yapılan bazı kervansarayların, kervanların şehrin içine girmesini engellemek olabilir. Yani, 

tıpkı günümüzdeki ağır vasıtaların şehrin içine girmeden çevre yollarını kullanması ve büyük 

antrepoların şehrin dışına taşınması gibi, kervanlar da şehre yakın bu yerlerde konaklamak 

suretiyle, hem şehri kirletmemiş ve kalabalığa girmemiş, güvenlik sorunu yaşamamış, hem de 

şehirdeki toptancı tüccarların buralara gelerek alış veriş yapmasını sağlamış olurlar. Büyük 

şehirlerin yakınına bir kervansarayın yapılması, Selçuklular devrinde şehir hanlarının 

bulunmamasını da izah etmektedir. Çünkü bu kervansaraylar aynı zamanda şehir içindeki 

hanların işlevini de görmekteydi. Böylelikle şehir içinde kervanlar için ayrıca büyük hanların 

yapılmasına da gerek kalmamaktaydı. Bazı büyük ebatlı kervansarayların şehirlere deve 

yürüyüşüyle yarım veya çeyrek gün gibi yakın mesafelerde yapılmasının asıl sebebi, böyle bir 

çevre anlayışı olmalıdır.  

Üçüncü ihtimal, şehre yakın hanlardan bazılarının eğlence maksadı ile yapılmış veya 

bunların sonraki bir zamanda eğlence yeri haline getirilmiş olmasıdır. Elbette bunların çok 

fazla sayıda olduğunu söylemek mümkün değilse de, hiç olmazsa Konya yakınındaki 

Selçuklular devrine âit Ziyâeddin Hanı’nın7 bu maksatla yapıldığı, belki de sonradan belli bir 

süre için böyle bir iş için kullanıldığı anlaşılıyor. Konu ile ilgili olarak Eflâki’nin (öl. 1360) 

                                                 
6Evliya Çelebi, cilt II, s. 95-99. 

7Konya’da şimdi bu adı taşıyan herhangi bir han yoktur.  Bu sebeple, isim benzerliğinden dolayı onun, Konya 

yakınlarındaki 1235/36 tarihli Zazadin (Sadeddin Köpek) Hanı olduğunu bir an için düşünmek mümkün 

görünebilir. Hatta Zazadin Hanı’nın batı ve kuzey kanadındaki oda ve develik kısmından epeyce uzak ve 

bağımsız yapılan doğudaki odaların ve hamamının düzeni böyle bir işlev için uygun imiş gibi bir görüntü 

verebilir. Fakat Sadeddin Köpek’ten biraz önce, yani İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ve I. Alâeddin 

Keykubad’ın saltanatı devrinde (1220-1236) yaşamış olan vezirlerden birisinin sâhib, yani vezir Ziyaeddin 

olması (İbn-i Bibi, I/190, 191, 427-431) bu iki şahsın ayrı ve bunların eserlerinin de farklı olması gerektiğini 

işaret etmektedir. 
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meşhur eseri Menâkıbu’l-Ârifîn (Âriflerin Menkıbeleri) isimli eserinde geçen Tavus-ı Çengi 

adlı bir kadın hakkındaki şu hikâye böyle bir düşünceye imkân vermektedir8: 

“Vezir Ziyâeddin Hanı’nda Tavus adında harp çalan bir hanım vardı. Sesi de çok tatlı ve 

gönül okşayıcı idi. Saz çalmasındaki maharetinden ötürü bütün âşıklar onun esiri olmuşlardı. 

Tesadüfen bir gün Mevlâna Hazretleri o hana gidip Tavus Hanımın odasının karşısında oturdu. 

O sırada Tavus-ı Çengi cilve yaparak, Mevlâna’nın huzuruna gelip baş koydu, sazını 

Mevlana’nın eteğine vurup onu kendi hücresine davet etti. Mevlâna hazretleri icabet buyurup 

sabahın erken saatlerinden ta akşam namazına kadar odasında namaz ve niyazla meşgul oldu. 

Aynı gün sultanın hazinedarı Şerefeddin o hana uğradı. Tavus Hanım’a âşık ve meftun oldu. 

Emin adamlar gönderip Tavus’u hamama gönderdi. Sonra da kendi nikâhına aldı. …..Nihayet 

Tavus-ı Çengi’nin durumu o dereceye vardı ki, Konya’nın hurileri ve tertemiz olan âlemin 

nurlu güzelleri onun müridesi oldular. Tavus Hanım bütüncariyelerini evlendirdi ve nihayet o 

mübarek han da Müslümanların hamamı oldu. Şimdi oraya meşhur Nakışlı Hamam derler.” 9 

Selçuklu devri sosyal hayatının bilinmeyen bir yanına ışık tutan bu bilgilerin odak noktası 

halindeki bu hanın nerede olduğunu bilmiyorsak da, halkın büyük bir kesimi tarafından hoş 

karşılanmayacağını düşündüğümüz bir eğlence türü için kullanılan bu binanın, o zamanki 

Konya’nın ticari hayatının merkezi olan çarşıya ve İplikçi Camii’ne çok yakın bir yerde 

bulunması beklenemez. Bu sebeple biz bu hanın Konya’nın biraz dışında olduğunu düşünmek 

niyetindeyiz10. Nitekim Haşim Karpuz, Zazadin Hanı’nın 300 metre kadar kuzey batısında 

1996 yılında yaptığı yüzey araştırmaları sırasında bulduğu bir bina kalıntısının, Selçuklu duvar 

çinilerinin ve künk parçasının bir hamama veya köşk yapısına ait olabileceğini söylemektedir11. 

                                                 
8Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, cilt I (çeviren Tahsin Yazıcı), İstanbul, 1973, s. 365-366. 

9Eflakî’nin, sözünü ettiği Nakışlı Hamam her zaman tartışma konusu olmuştur. Genellikle onun, şehir içinde ve 

hatta Alaeddin Tepesinin hemen doğusunda eski Belediye binası ile Tekel binası arasında olabileceği söylenir 

(Madran, Emre, s.184). 

10 Günümüz sanat tarihçileri bu hanın sanki yıkılarak veya tadil edilerek hamam halinde kullanıldığını düşünme 

temayülündedirler. FakatEflakî’nin sözlerinden onun yıkılıp yerine Nakışlı Hamamın yapıldığını çıkarmak 

mümkün değildir. Yapısal doğası gereği bir konaklama binasının hamam olarak kullanılması da akılcı 

gözükmüyor. Esasen, Vezir Ziyaeddin Hanı gibi henüz yeni yapılmış (muhtemelen 13. Yy başları) bir 

kervansarayın, yıkılması için çok ciddi bir sebebin olması gerekir. Hatta o zaman için belki böyle bir sebep hiçbir 

zaman olmamıştır ve eser de yıkılmamıştır. Bu durumda muhtemelen aynı hanın veya kervansarayın bir 

bölümünü teşkil eden hamam kısmının şöhretinden dolayı, bu ismin, eserin diğer kısımları da dâhil olmak üzere 

tamamına teşmil edilmesi söz konusudur. Hamamın bu işlevinden başka, ona bu ismi vermeyi gerektirecek kadar 

zengin ve gösterişli olduğu izlenimi edindiğimiz süslemeleri, eserin Nakışlı Hamam adıyla şöhret bulmasını 

sağlamış olabilir. Bir hamam için, Alara kalesi Köşk Hamamı (1232?) ve Kayseri Hunad Hatun Hamamı (1238) 

gibi eserleri dikkate aldığımızda bilhassa Anadolu için akla gelen en yakın nakış, yani bezeme tekniği çini 

olmalıdır.  

11 Karpuz, Haşim, “Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi Tarafından Konya’da Yapılan Kazı ve 

Restorasyon Çalışmaları”, Sanat Tarihi Dergisi, IX, I. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu, 1997, 

İzmir, 1998, s. 56. 
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Haşim Karpuz’un, elde ettiği bulgulara ilave olarak bu kalıntıyı Selçuklu hamamı veya 

sarayı olarak niteleme arzusu bizce özel olarak ele alınması gerekecek kadar mühimdir. Her 

şeyden önce bunun, bir saray olup olamayacağının ortaya konulması gerekir. Eserin, Konya’ya 

çok yakın olmasından başka, bu kalıntının bulunduğu yerin bir saray için gerekli olan 

güvenlikli fiziki yapıdan ve latif manzaradan mahrum bulunması böyle bir ihtimali saf dışı 

bırakmaktadır. Üstelik burası, Zazadin Hanı gibi büyük bir kalabalığa, gürültüye ve kargaşaya 

mahal olan bir kervansaraya çok yakındır. Saraylar için böyle bir yerin tercih edilmesinin 

imkânsızlığı ise meydandadır. Yani işlevleri birbirine zıt olan bu iki binanın bir arada 

bulunması mümkün değildir. Zira eğer, buraya önce saray yapılmışsa kervansaray, önce 

kervansaray yapılmışsa sonra saray inşa edilemez. Üstelik bu kalıntının, hiç olmazsa mevcut 

haliyle küçük olması, onu saray olarak nitelememize imkân verecek mahiyette gözükmüyor. 

Ama bu belirttiğimiz gerekçeler arasında en önemlisi, burasının saray için hiçbir şekilde 

elverişli konuma sahip olmamasıdır.  

Bununla beraber, Haşim Karpuz’un tespit ettiği bu kalıntının hamam olması da ilk planda 

hemen kabul edilebilecek bir durum gibi gözükmüyor. Zira hamamlar hep şehir içinde bulunur. 

Ovanın ortasında tek başına bir hamam niçin yapılsın? Üstelik Konya ovasındaki bu hamamın 

bulunduğu yerde, buraya özel olarak hamam yapmayı gerektirecek herhangi bir kaplıca, ılıca 

veya akarsu da mevcut değildir. Fakat burada bir hamamın varlığını işaret eden çini parçaları 

ve su boruları olduğuna göre, buraya böyle bir binanın yapılmasını gerektiren kuvvetli sebep 

veya sebeplerin olması icap eder. Bize göre Haşim Karpuz’un işaret ettiği bu bina, çinilerle 

kaplı, suyu Zazadin Hanı’nda olduğu üzere bir kuyudan temin edilen hamamı da bulunan ve 

(Ziyaeddin Hanı) adıyla anılan eğlence amaçlı bağ evi türü bir yapıdır. Eflakî’nin yukarıdaki 

ifadelerine dayanarak (özellikle) kadınlar tarafından musiki fasıllarının yapıldığını tahmin 

ettiğimiz bu yerin doğudan batıya uzanan meşhur İpek Yolu üzerinde ve Konya dışında bir 

yerde konuşlanmış olması çok anlamlıdır. Zira bu sayede ailelerinden aylarca uzak kalan 

kervancıların, şehre girmeden eğlence ihtiyaçlarını karşılayarak yollarına devam etmeleri 

hedeflenmiş olmalıdır. Ayrıca başkent olmak hasebiyle Konya’nın, dünyanın pek çok yerinden 

gelen insanların bulunduğu kozmopolit bir şehir olduğu da dikkate alınmalıdır12. 

Tekrar Nakışlı Hamam’a dönerek sonuç sadedinde şunları söyleyebiliriz: Eflâkî’nin 

bahsettiği Ziyaeddin Hanı büyük bir ihtimalle Zazadin Hanı’nın kuzey batısında şimdi sadece 

yıkıntıları, duvarındaki çini parçaları ve büyük bir ihtimalle yanındaki Zazadin Hanı’nda 

olduğu üzere kuyudan temin edilen suyun akıtıldığı künk kırıkları kalmış olan küçük 

binadır(Resim 1). Eser, adından hareketle söyleyecek olursak, Selçuklu veziri Ziyaeddin 

tarafından İzzeddin Keykâvus veya Alâeddin Keykubad zamanında, yani 13. Yüzyılın ilk 

çeyreğinde inşa ettirilmiş olmalıdır. Ziyaeddin Hanı, bir müddet sonra güney doğusuna Zazadin 

Hanı yapılınca zaten asıl fonksiyonu olmayan barınma işlevini yitirerek kısa bir süre için 

hamam ve bağ evi şeklinde kullanılmaya devam etmiş, bunun sonucunda sadece Nakışlı 

Hamam adıyla bilinmiştir. Fakat zaman içinde Zazadin Hanı, bu eseri gölgede bırakarak onun 

                                                 
12 Başta Emeviler olmak üzere benzerlerine daha başka devirlerde de rastladığımız bu tür yapılar, müzikli içkili 

eğlencelerden başka cariyelerin alınıp satıldığı yerlerdi. Emeviler zamanındaki eğlence hayatı için bu konuda 

doktora yapmış olan Ramazan Altınay’ın “Emevîlerde Günlük Yaşam” (Ankara, 2006) isimli kitabının özellikle 

226-249. sayfaları arasındaki bölümüne bakılabilir.  
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tamamen unutulmasına ve bunun sonucunda daha çok harap olmasına yol açmıştır. Ayrıca, bu 

han, belki de gerçekten de Eflâkî’nin bahsettiği gibi Mevlânâ’nın (öl. 1273) burayı ziyaret 

etmesi ve onun handa çalışanları irşadı sonucu, bunların mesleklerini terk etmesi üzerine han 

(eğlence yeri) olmaktan çıkarak muhtemelen 13. yy ortalarında unutulmaya terk edilmiştir13. 

Yoksa sanılanın aksine hanın yıkılarak yerine hamam yapılması veya hanın toptan hamam 

haline getirilmesi söz konusu gözükmüyor. Bir hanın tümden yıkılması için çok ciddi bir 

gerekçenin olması gerekir ve hanların yıkımı hiç de kolay değildir. Konya gibi bir başkentte 

önemli bir gelir kaynağı olan yeni yapılmış han niçin yıkılsın? Üstelik onun yerine hamam 

yapılmasının mantığı yoktur. Aynı şekilde, han, planı ve mimarisi itibarıyla hamam olarak 

kullanılmaya asla müsait değildir. Bütün bunlar da gösteriyor ki, hanın zaten mevcut olan 

nakışlı, yani çinili bir hamam kısmı vardı. Tahminimizce han (eğlence yeri) görevini yitirdikten 

sonra hamam bölümü (Nakışlı Hamam) Zazadin Hanı veya kendi müşterileri için daha bir süre 

işlevini sürdürmüş ve bu sebeple eser Ziyaeddin Hanı adıyla değil de Nakışlı Hamam ismiyle 

anılmaya devam etmiştir. Bizce Eflakî’nin, “mübarek han da Müslümanların hamamı oldu” 

sözünün izahı budur. Yazarın, “han yıkılıp yerine hamam yapıldı” şeklinde bir ifadesinin 

bulunmadığına da dikkat çekmek gerekir. Diğer taraftan, Zazadin Hanı’nın yapılmasıyla 

birlikte ses benzerliği yüzünden Ziyaeddin Hanı isminin kullanılması birçok karışıklığa sebep 

olacağından, daha eski ve küçük olan ikinci hanın isminin değişmesi kaçınılmaz olmuş ve 

böylece hamam bölümünün adı han için de kullanılmıştır diyebiliriz. 

Ziyaeddin Hanı’nın14 Eflâkî’nin ifadesiyle çalgılı çengili eğlence yeri olarak kullanılması 

ile ilgili olarak çözüme kavuşturmamız gereken diğer bir husus da eserin bir Selçuklu vezirinin 

adını taşımasıdır. Burada cevabı aranması gereken birinci mesele, bir vezirin, hiç de pek 

makbul olmayan böyle bir faaliyet için han yaptırıp yaptırmayacağıdır. Elimizde böyle bir 

soruyu cevaplayacak somut bilgiler ne yazık ki yoktur. O, bir ihtiyacı karşılamak ve başkentte 

meydana gelebilecek hoş olmayan şeyleri, sataşmaları ve huzursuzlukları engellemek, eskilerin 

deyimiyle def-i mefasid için şehir dışında böyle bir yer yaptırmış olabilir.  

Bu konuda aklımıza gelen diğer bir ihtimal ise buranın küçük boyutlu bir han şeklinde 

yapıldığı halde, banisinin ölümünden sonra müzikli ve çengili eğlence merkezi haline 

                                                 
13 Bildiğimiz kadarıyla Selçuklular hanlarındakibu tür içkili ve müzikli eğlence yerleri hakkında herhangi bir 

çalışma yayınlanmadığı için konu ile ilgili atıfları, o devir hakkında daha net bilgilerimiz olduğu için Emeviler 

üzerinden vermek zorunda kalıyoruz. Esasen toplumun ihtiyaçları ve çözüm arayışları tarih boyunca pek 

değişmemiştir. Nitekim Evliya Çelebi’nin bizzat gözlemlerine göre buna benzer mekânlar 17. Yüzyılda 

İstanbul’da ve Kahire’de de vardır. Bak: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt I, İstanbul, 1996, s. 223; ve cilt X, 

İstanbul, 2003, s. 204-205. Bununla beraber Selçuklular zamanındaki halkların eğlenceleri için şu makalelere 

bakılabilir: Seyfullah Kara, “Selçuklu Türkiye’sinde Eğlence Türü Olarak Bezm ve Musiki”, Bilig, Ankara, 2014 

s. 169-182. Mehmet Ersan, “Anadolu Selçuklularında Eğlence Hayatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, sayı XXI/1, 

İzmir, 2006, s. 73-106.  

14Selçuklu tarihinde gerçekten de sâhib, yani Vezir Ziyâeddin isminde bir şahsiyet vardır. İbn-i Bibi’nin tarihinde 

(tercüme: Mürsel Öztürk, Ankara, 1996 ) onu İzzeddin Keykâvus zamanında (cilt I, s. 190-191) ve Sultan 

Alaeddin Keykubad’ın yanında, Kubadabad Sarayı’nın yapımına emir verdiği sıralarda ve son olarak da sultanın 

Ahlat seferi sırasında sahib Ziyâeddin Karaarslan adıyla görüyoruz. (cilt I, s. 367, 427, 428). Claud Cahen 

(Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, İstanbul, 1984, s. 224) de onu Alâeddin Keykubad’ın vezirleri 

arasında gösterir. 
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getirilmiş olmasıdır. Durum eğer böyle ise, bunun için en uygun devir muhtemelen, buraya 

şimdi bile kendi adıyla bilinen Zazadin Hanı’nı yaptıran Sadeddin Köpek zamanıdır. Tabii ki 

böyle çetrefil bir konuda son sözü yeni bulunacak belgeler söyleyecektir. Bu bakımdan, 

Zazadin Hanı’nın kuzey batısındaki kalıntıda yapılacak bir kazıya ümitle bakmak gerekir. 

Ziyaeddin Hanı’nın Nakışlı Hamam adıyla kullanılması, örneklerini Ağzıkara, İncir, İshaklı ve 

Alara (hatta belki Kızılören) hanlarında15 gördüğümüz uygulamaya da uygundur. 

Nakışlı Hamam’ın yerinin şimdiki Zazadin Hanı’nın 300 metre kadar kuzey batısındaki 

kalıntı olabileceğini yüksek bir ihtimal olarak belirtirken, bazı kayıtlarda geçen Konya’daki 

Nakışlı İmaret sözünden ne anlaşılması gerektiği de açıklığa kavuşturulmalıdır. Bize göre bu 

Nakışlı İmaret ile Nakışlı Hamam arasında herhangi bir ilinti yoktur. Çünkü İ. Hakkı Konyalı 

tarafından aktarılan belgede Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından hazırlanan 1463 tarihli bir 

vakfiye16, imaretin sınırları münasebetiyle “Nakışlı” diye meşhur bir yerden bahsetmekle 

birlikte Nakışlı Hamama her hangi bir işarette bulunmaz. Bazı araştırmacılar buna istinaden 

Nakışlı Hamam’ın, ismini bulunduğu yerden almış olabileceğini ve burasının da muhtemelen 

Alâeddin Tepesi’nin hemen doğusunda, (eski) Belediye sarayı ile Tekel binası arasında 

olabileceğini düşünmektedirler17. Hâlbuki yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, şimdiye kadar 

Selçuklular zamanında şehir hanlarına rastlanılmaması bir tarafa, Ziyaeddin Hanı’nda, ister 

başından itibaren, ister sonradan olsun, çalgılı çengili eğlencelerin icra edilmesi, onun şehir 

içinde, hem de şehrin en işlek bir yerinde olmasını pek mümkün kılmaz.   

Şehre yakın hanların fonksiyonları münasebetiyle öne çıkan Ziyaeddin Hanı (Nakışlı 

Hamam) hakkındaki görüşlerimizi bu şekilde özetledikten sonra asıl konumuza tekrar dönerek 

konuyu şu şekilde tamamlayabiliriz: Konya Ziyaeddin Hanı’nın (Nakışlı Hamam) ve şehirlere 

ve/veya kervansaraylara çok yakın yerlerde başka bir hanın yapılması için akla gelebilecek 

diğer bir ihtimal Ayşıl Tükel Yavuz tarafından dile getirilmiştir. Ayşıl Tükel Yavuz, Konya-

Beyşehir yolunun 45. kilometresi üzerinde bulunan Kızılören Hanı(1206) yakınında bulunan 

Küçük Han münasebetiyle bu tür binaların menzil, yani posta binaları olarak yapılmış 

olabileceğini söylemektedir18. Büyük bir kervansarayın birkaç yüz metre yanında yer alan 

küçük hanlar için böyle bir ihtimal söz konusu olabilirse de Konya’ya sadece 7-8 km mesafede 

yer alan Horozlu (1249) ve buraya 20 km uzaklıktaki Zazadin (1236 ve 1237) Hanları için bunu 

                                                 
15Bu Küçük Han’ın planında bir mihrap görülüyor. Böyle bir mihrap nişi, bu varsayımımızı desteklemez. Fakat 

eğer mihrap sonradan yapılmışsa ancak böyle bir ihtimali dikkate alabiliriz. 

16Konyalı, İ. H., Konya Tarihi, Konya, 1967, s. 884. 

17 Madran, E., “Âriflerin Menkıbelerinde Geçen Yapı İsimleri Üzerinde Bir Deneme”, Vakıflar Dergisi, cilt 10, 

Ankara, 1973, s. 184, dipnot 88. 

18
Yavuz, Ayşıl Tükel, “Anadolu Selçuklu Dönemi Hanları ve Posta - Menzil - Derbent Teşkilatları”, Prof. Dr. 

Doğan Kuban’a Armağan, İstanbul, 1996, s. 25-38. İsmail Aytaç’ın tespitlerine göre burada “tandır kalıntısı”nın 

bulunması burasının, mihrabına rağmen mescit olamayabileceğini ve bu mihrabın muhdes olduğunu söylemeye 

yeterli bir sebeptir. Ayrıca tandır kalıntısı denilen bulguların aslında künk parçaları olabileceğini de hesaba 

katmak gerekir. 
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söylemek elbette mümkün değildir. Zaten Yavuz’un da bu tür büyük kervansarayları 

kastetmediği bellidir. Ama yanlış bir anlamaya mahal vermemek için yine de böyle bir notu 

düşmek gerekiyor. 

 

2- Han ve Kervansaray Arasında Fark Var mıdır? 

Sanat tarihçilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de terminoloji olup bunlar 

arasında konaklama yapıları ile ilgili olanlar da vardır. Bilindiği üzere çok yakın anlama sahip 

olmaları yüzünden “ribat”, “han” ve“kervansaray” terimleri kimi zaman birbirlerinin yerine 

kullanılmıştır. Bu yapıların fonksiyonları uzun zamandan beri kaybolduğu veya önemsizleştiği 

için bu kavram kargaşası günümüzde daha da artmıştır. Hatta bu terimlerin, birbirinin yerine 

çok eskiden beri kullanıldığını bile düşünebiliriz. Genel olarak, şehirlerarası kervan yolları 

üzerindeki konaklama binaları kervansaray olarak tarif edilmekle birlikte en azından 

günümüzde durum hiç de öyle değildir. Belki de söylemesi daha kolay olduğu için olsa gerek, 

Selçuklu kervan yollarındaki konaklama yapılarının neredeyse tamamı bugün “han” olarak 

adlandırılmaktadır. Alay Hanı, Sultan Hanı, İncir Hanı, Karatay Hanı, Alara Hanı, Şerefza 

Hanı, Kızılören Hanı, Evdir Hanı gibi… Meselenin diğer bir boyutu da genelde şehir içindeki 

konaklama ve alış veriş yerlerine (Koza Hanı, Tütün Hanı, Tuz Hanı gibi) han denilirse de 

Osmanlılar zamanında şehirlerde yapılan konaklama binalarının bazılarının günümüzde bile 

“kervansaray” adıyla anılmasıdır. Erzurum Rüstem Paşa, Edirne Rüstem Paşa, Kuşadası Öküz 

Mehmet Paşa ve Malatya Silahtar Mustafa Paşa kervansarayları gibi… Üstelik bu son eser, 

genel olarak kervansaray adıyla bilinmekle beraber kitabesinde han diye geçer. Nitekim Evliya 

Çelebi de onu bir yerde han, bir yerde kervansaray diye niteler19. Bu vaziyette han ve 

kervansaray tanımını ve ayırımını yapmak hiç de kolay olmamaktadır. 

Acaba bu üç terimin de mevcut olduğu Selçuklular zamanında bunlar arasında işlev 

açısından bir fark var mıydı ve varsa nelerdi? Özellikle Batı dünyasında deniz yollarının 

keşfinden önce ulaşımın tamamen kervanlarla yapılması sebebiyle kervansarayların çok 

önemli olduğu zamanlarda Selçuklular ve Osmanlılar han ve kervansaray sözünden ne 

anlıyorlardı? Konu hakkında yazılı kayıtların çok kısıtlı olması ve bu tür bilgileri 

bulabileceğimiz seyahatnamelerde, vakfiyelerde ve tarih kitaplarında yer alan malumatların 

şimdiye kadar bu gözle incelenmemesi sebebiyle bu sorunun cevabını tam olarak bulmanın hiç 

de kolay olmayacağı meydandadır. Fakat yeni araştırmalar sayesinde tarihî gerçekçiliği gittikçe 

artan 17. Yüzyılın meşhur seyyahı Evliya Çelebi, satır aralarında konumuza ışık tutabilecek 

önemli bilgiler vermektedir. O, gördüğü şehirleri anlatırken kervansarayları, hanları ve bekâr 

hanlarını mutlaka ayrı tasnif eder ve bunların sayılarını ayrı ayrı verir. Zira ona göre bunlar 

işleyişi itibarıyla farklı binalardır. Mesela o, Filibe’deki İbrahim Paşa Kervansarayı hakkında 

şu bilgileri veriyor: 

“Filibe’deki İbrahim Paşa Kervansarayı şehrin içinde kale gibi muazzam bir han olup, 

içinde 2000 adet hayvan alır develiği ve 3000 at alır, ahırları ve kamberîsi vardır. Yine ayrıca 

ehl-i harem ayan ve kibar için 70-80 adet harem hücreleri var. Yine zengin ve seçkin vükela ve 

vüzaranın sakini olması için altlı üstlü, içli dışlı odaları var ve duvarlarda silah asacak demir 

çengeller var ve cümle atları bağlayacak demir halkaları var ve yazlık meydanında üstü ahşap 

                                                 
19Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt IV, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 14. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 712 - 

 

kubbe ile örtülmüş güvercinlik tabir edilen bir meydan vardır. Bu meydanın dört tarafında 

ocaksız yaz meydanı sofalar vardır. Bu avlunun ortasında ona on ebadında büyük bir havuzu 

vardır. Cümle zengin ve fakir konukların hayvanları buradan su içer. Yine bu haremin dört 

cephesinde büyük bir imaret olup ister fecere ister kefere olsun bütün misafirler gece gündüz 

bu kervansarayda kalır. Güneş battıktan sonra hizmetçiler her ocak başına birer bakır sini 

içinde birer tas buğday çorbası ve adam başına birer ekmek ve birer mum verirler ve her at 

başına birer torba yem verirler. Hayır sahibi böyle vakf eylemiş. Yatsı vaktinden sonra 

kervansarayın mehterhanesi çalınıp demir kapıları kapatırlar. Sabaha karşı yine mehterhane 

çalınıp cümle yolcuları uyarıp kapıları açarlar”.20 

“Ladikte yedi han vardır. Ancak herkesin faydalandığı kervansaray bir tanedir. 

Ladik’teki bu kervansaray çarşı içinde kârgir büyük bir bina olup Davud Paşa’nın eseridir. 

Gelen giden yolcular için burası Allah rızası için menzilgâhtır”.21 

“Babadağı şehrinde cümle sekiz han ve üç kervansaray vardır”.22 

“Edirne’de53 kervansaray, 53 tüccar hanı vardır, 70 bekâr hanı vardır”.23 

“Hemedan’dacümle üç yerde kârgir bina mihmansaray-ı ra’nâ vardır. Yine cümleden 

mükellef Ferhad Paşa kârbansarayı ve Levend Paşa mihmanhanesi meşhurdur. Cümle onbir 

aded hân-ı mücerred vardır.”24 

“Belgrad’da altı aded kân-ı âyende vü revendegândır.İmâret Hanı,Yanyalı Mehemmed 

Paşa Gazi’nin hayratıdır. Bir ay bir âdem sakin olsa bir habbe vermeyip hayrat sahibine dua 

edip gider. 21 adet hân-ı tüccaran /han-ı hacegiyân ve 7 bekâr hanı”.25 

“Selanik’te 700 dükkân, 16 tüccar hanı, 6 bedesten, (en az bir) kervansaray-ı 

hasbîmevcuttur. (VIII/72) 

“Üsküdar’da 11 kervansaray, 105 han vardır”.26 

“Gerede’den ve Karagöl’den sonra Bayındır köyü menzili bir han vardır. Her hanede 

misafirhane ahırları vardır. Her misafir bu hanelerde konaklayıp akçesiyle yiyip içer. Ama 

odunu, suyu ve samanı bedavadır”27(II/92). 

 

Evliya Çelebi’nin bu ifadelerini toplu olarak değerlendirirsek, her şehirde kervansaray ve 

han ayrımını mutlaka yapması yanında, onun, çok az olmakla birlikte bazı zamanlar bu iki 

kavramı birbirinin yerine kullandığını da görürüz. Fakat kervansaraylar için onların parasız 

olduğunu belirten “Hayır sahibi böyle vakf eylemiş”, “Allah rızası için menzilgâhtır” ve 

                                                 
20Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt III, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 219. 

21Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt II, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 200. 

22Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt III, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 205 

23Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt III, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 257. 

24Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt IV, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 s. 209. 

25Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt V, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 197. 

26Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt I, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, s.203-204. 

27Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt IIYapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 92. 
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“kervansaray-ı hasbîdir” gibi ifadeler kullanması kızıktır. Burada dikkatimizi çeken diğer bir 

nokta, bu kervansarayların şehir merkezlerinde olmasıdır. Buna rağmen Evliya Çelebi’nin, 

Belgrad İmâret Hanı için“Yanyalı Mehemmed Paşa Gazi’nin hayratıdır” demiş olması, kimi 

hanların da bedava hizmet verdiğini ima etmektedir. Zaten eserin “İmaret” adı da onun parasız 

hizmet verdiğini işaret eder mahiyettedir. Yine Evliya Çelebi’den, Üsküdar’daki Kösem Vâlide 

Kervansarayı gibi şehir içindeki bazı kervansarayların sadece “ayan ve kibar sâkin olmak içün” 

yani yüksek rütbeli devlet memurlarının konaklaması için yapılmıştı28. Her şeye rağmen, 

Evliya’nın gezdiği bütün şehirlerde han ile kervansaray ayırımı yaptığı meydandadır. 

 

 

 

3- Kervansaraylardaki Hamamların Isıtılması ve Kullanımı Meselesi 

Bütün kervansaraylar, orada konaklayacak olan kimselerin temel ihtiyaçlarına ve 

özellikle de Müslümanların yaşantılarına uygun birimlerle donatılmaya çalışıldığı için, 

buralarda hamamlar da ihmal edilmemiştir. Nitekim Konya ve Aksaray civarındaki Sultan 

Hanı, Ağzıkara ve Zazadin hanlarının bünyelerinde yıkanmaya elverişli hamam 

diyebileceğimiz mekânların bulunduğunu görmekteyiz. Şehir hamamlarının aksine kubbesiz 

ve sade planlı olan bu binalar29, dışarıdan bakıldığında hamam olduğunu işaret eden bir 

mimariye sahip değildirler. Zira sıradan bir oda görünümündeki bu mekânlar yıkanmanın ter 

atmak, keselenmek için değil, boy abdesti ve vücut temizliği gibi zorunlu bir ihtiyacı 

karşılamak için bina edilmişlerdir. Kervansarayların pek çoğunda herhangi bir hamam izine 

günümüzde rastlamasak da belki tamamında değilse bile büyük çoğunluğunda binanın tabiatı 

gereği bir yıkanma yerinin varlığını düşünebiliriz. Ama Aksaray Sultan Kervansarayı’nda 

görüldüğü üzere sayıları az olmakla birlikte iki ayrı hamamının bulunduğu kervansaraylar da 

yok değildir. Bununla birlikte, adı ister kervansaray, ister han olsun, şehir merkezlerindeki 

konaklama binalarının içinde hamamlara gerek yoktur Çünkü yolcuların yıkanabilecekleri 

umuma açık başka hamamlar vardır. 

Şehir dışındaki hanlarda ve kervansaraylarda hamamların nasıl çalıştığına dair yazılı bir 

bilgimiz yoktur. Bunu tahmine dayalı anlamak için önce suyun nasıl temin edilip ısıtıldığını 

bilmek gerekir. Kervansaraylar, her şeyden önce bazı durumlarda yüzlerce insanın ve hayvanın 

konakladığı binalar olmakla, ciddi miktarda suya ihtiyaç duyulan yerlerdir. Bunun için en 

köklü çözüm hanın, devamlı akar bir suya sahip olması, yani suyun bir kaynaktan borularla 

getirilmesidir. Nitekim birçok handa köşk mescidi altında veya avlunun ortasında bir havuzun 

bulunması bunu işaret etmektedir. Zazadin Hanı gibi bazı hanlarda ise bu su muhtemelen 

yakındaki bir veya birkaç kuyudan, hayvan veya insan kuvvetiyle çekilmek suretiyle elde 

ediliyordu. Su, ister hayvan, ister insan gücüyle elde edilsin, bu iş için mutlaka görevlilerin 

olması icap eder. Yani suyun kuyudan çekildiği kervansaraylarda hanın görevlileri arsında bir 

de sucunun, yani sakanın bulunması kaçınılmaz gözüküyor. Nitekim bazı kervansarayların 

                                                 
28Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt I, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, s.203. 

29 Eğirdir-Konya yolu üzerindeki Ertokuş Kervansarayı’nın taçkapısının doğusundaki köşede kubbeli bir mekân 

ilk bakışta hamam görüntüsü verirse de, hemen kapının yanında bulunması, ona böyle bir işlev atfetmeye 

müsaade etmez. 
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vakfiyelerinde doğrudan doğruya hamamcı sözü geçmektedir30. Bazı kervansaray görevlileri 

arasında geçen “muzif” (vazifeliler) arasında muhtemelen bunlar da bulunuyordu. Hanlardaki 

su işlerine bakan bu kimselerin aynı zamanda hamam görevlisi olduğunu söylemek, akla yakın 

geliyor. Hiç olmazsa bu kimseler suyun ısıtılmasını sağlayabilir. Ama büyük hanlarda ve 

kalabalık zamanlarda bu hamamcının kuyudan su temin etmesi zordur ve böyle durumlarda 

onun için kuyudan su çekme işine bakacak başka bir görevliye ihtiyaç vardır. Kervan yolları 

üzerindeki bazı hanlarda özellikle kuraklığın yazın had safhada olduğu İç Anadolu 

bölgesindeki kervansaraylarda bir örneğine eskiden Aksaray Sultan Han’da31 rastladığımız 

sarnıçların bulunduğunu düşünmek hiç de yanlış olmaz. Bu sarnıçlar yalnız hamam için değil, 

hayvanların içmesi için de kullanılmış olabilir. 

Bu konuyu bir nebze aydınlığa kavuşturduğumuzu düşünerek şimdi hanlardaki 

hamamların nasıl ısıtılmış ve kullanılmış olabileceği konusuna geçebiliriz. Bu mevzuda da ne 

yazık ki yazılı ve sözlü bir kaynağa sahip değiliz. Fakat bazı hanların hamam izlerinden 

hareketle sorunu bir kısım yönleriyle açıklığa kavuşturmayı umuyoruz.  

Aksaray Ağzıkara Han’ın güneybatı köşesinde dar bir dehlizden geçilerek ulaşılan bir 

odada bulunan ve “köylülerin, hancının odası olduğunu söyledikleri”32, fakat bizim buna 

ihtimal vermediğimiz bir odada bulunan duvara bitişik kademeli bir sekiye dikine yerleştirilmiş 

üç adet künkün görüldüğü bir yer, burasının, hanın hamamı olabileceğini gösteriyor. Bekir 

Deniz, burasının tandır olabileceğini ihtiyat kaydı ile söylüyor. Oysa tandırların çapları daha 

geniş olur ve 15-20 cm arayla sıralanan üçlü veya çoklu künk şeklinde olmayıp bir tek büyük 

küp şeklinde yerleştirilirler. Ayrıca tandırların ağız kısımları dar, alt tarafları geniş olur. Oysaki 

bunlar doğrudan doğruya künktür. Bu sebeple biz burasının, çarşı hamamlarındaki 

cehennemlik benzeri bir ısıtma sisteminin bakiyesi olduğunu düşünmek niyetindeyiz. Zaten 

aynı devre ait Kayseri Karatay Hanı’nda (1240) soğukluğu, ılıklığı, sıcaklığı, su deposu ve 

külhanıyla küçük çapta mükellef bir hamamın bulunması da, Ağzıkara Hanı’nda ısıtma 

sistemine sahip bir hamamın olabileceğine karine teşkil eder. Ayrıca Sivas – Kayseri arasındaki 

Tuzhisar Sultan Hanı’nın (1230’lar) da yolcu konaklama kısmının girişe göre sağ köşesinde 

soğukluk, ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhandan ibaret mütevazı ölçekli bir hamamı 

bulunmaktadır33. Bu durumda Ağzıkara Han’da da bu ısıyı sağlamak için gerekli olan küçük 

çapta bir su deposunun veya kazanın olması beklenir. Üstelik bahsettiğimiz bu yer sözünü 

ettiğimiz hanlarda olduğu gibi köşededir. Su ısıtma için en uygun mekân, dumanın ve odunun 

meydana getireceği pislik sebebiyle, bu kalıntıların mevcut olduğu oda değil, hemen 

                                                 
30 Bu konuda İsmail Aytaç’ın “Selçuklu Kervansarayları” başlıklı makalesine bakılabilir: 

http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377197 

31 F. Sarre’den naklen bak: Aynur Durukan, “Aksaray Sultan Hanı”, Anadolu Selçuklu Kervansarayları (Edidör 

Hakkı Acun), Ankara, 2007, s. 143.  

32 Deniz, Bekir, “Ağzıkara Han”, Anadolu Selçuklu Kervansarayları (Edidör Hakkı Acun), Ankara, 2007, s. 328. 

Han görevlileri için en uygun yer elbette böyle köşede kör noktadaki bir oda olamaz. Diğer hanlardan ve işin 

mahiyetinden anlıyoruz ki hancılara tahsis edilen yer, kapının yanındaki mekânlardır. Bu handa ise hancının, 

giren çıkanı rahatça kontrol edebileceği taçkapının hemen kuzeyindeki dikdörtgen planlı odadır. Köylülerin 

işaret ettiği yerin hancılar tarafından kullanılması çok yakın zaman ait bir uygulama olmalıdır. 

33 Önge, Yılmaz, Önge, Yılmaz, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara, 1995, s. 185. 

http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=377197


27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 715 - 

 

yakınındaki başka bir yer olmalıdır. Bütün bu söylediklerimiz, konuyla ilgili olarak ileride 

araştırma yapacaklar için bir işaret olmak üzere tahminden ibarettir. Her hâlukârda bu 

künklerin içeriyi ısıtmak için kullanıldığı anlaşılıyor. Eğer, hanın yanında, bugün harap 

durumda olan bir hamamın, hanla eş zamanda değil de sonradan yapıldığı34 tespit edilebilirse, 

hanın içindeki bu kalıntının, yıkanmaya mahsus bu odanın ısıtılması amacıyla yapılmış basit 

bir cehennemliğin bakiyesi olduğu daha rahat söylenebilir. Böyle bir keşif, Türk misafir 

severliğinin ve temizlik anlayışının vardığı boyutları göstermek bakımından büyük önem arz 

etmektedir. Eğer böyle bir sıcaklığı tespit edemesek bile, hanın hemen yanındaki hamam, yine 

aynı şekilde düşünmemize yeterli olacaktır. Tabii ki, hanlardaki bu hamamların su sıkıntısı ve 

parasız olması sebebiyle şehirdekiler kadar düzenli işlediklerini ve iyi ısıtılmış olduklarını 

söyleme imkânımız yoktur. 

Aksaray yakınındaki Ağzıkara Hanı’nın yanında bulunan hamam, aslında 

kervansarayların yanında günümüze harap vaziyette bulunan başka kalıntıların mahiyetini 

anlamamıza da yardım edecektir. Mesela Konya Zazadin Hanı’nın kuzeybatısındaki kalıntı 

(Nakışlı Hamam?), Alanya Şarapsa Hanı’nın yanındaki yıkık bina35, Kızılören Hanı’nın 300 

metre yanındaki Küçük Han aslında eskiden yıkanma işlevi gören binalar olmalıydı. Bu tür 

küçük hamamların, kervansarayların dışında yapılması sadece kervansaraylarda konaklayan 

erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar, civarda yaşayan insanlar ve diğer yolcular için de 

hizmet verme imkânına sahip oldukları için zamanında çok kullanışlı binalardı. 

Kervansaraylardaki bu hamamların yolcular tarafından nasıl kullanılmış olabileceği 

meselesinde daha da az bilgiye sahibiz. Zira yerleşim yerlerinden uzak, çoğu henüz etrafında 

kalıcı bir köy veya kasaba oluşturacak kadar cazibe oluşturamamış kervan yolları üzerindeki 

bu kervansarayların keseci, kilci gibi görevlilerin olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat yine de 

şehirlerdeki çarşı hamamları kadar olmasa bile su temininden başka doğrudan doğruya 

hamamın işleyişi ve temizliğiyle ilgili birilerinin görevlendirilmiş olduğunu, bazı vakfiyelerde 

sayılan görevliler arasında hamamcının bulunmasından anlıyoruz. Bu durum bilhassa Tuzhisar 

Sultan ve Karatay hanlarında bulunan ufak çapta da olsa tam teşekküllü hamamlar için 

geçerlidir. 

Aksaray Sultan Hanı’nda (1229) açık avlunun güney kanadının doğu nihayetine yakın 

yerde, plan ve form bakımından birbirinin aynısı olan ve bir giriş mekânından girilen üç 

mekândan meydana gelen iki adet odalar topluluğunda su künklerinin bulunması bunların 

temizlik maksadı ile kullanıldığı sonucunu doğurur. Bunların sanat tarihçileri tarafından 

genellikle hamam olarak kabul edilmesi, bu mekânların nasıl işlediği ve kimlere nasıl hizmet 

                                                 
34 Yılmaz Önge, Hanın yirmi metre kadar yakınında bulunan hamamın hanla aynı zamanda veya hanın 

tamamlanmasından hemen sonra yapıldığı kanaatindedir (Önge, a.g.e.,s. 222.). 

35K. Erdmann ve R. Riefsthal, Şarapsa Hanı’nın birkaç metre yanındaki 6.30 x 4.00 m. ölçüsündeki bu kalıntının 

eski bir gözetleme kulesine ait olabileceğini söylerken Kenan “ Şarapsa (Serapsu) Han”, Anadolu Selçuklu 

Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s. 396-399) buna itiraz ederek burasının “kule-konut” olabileceğini 

ifade eder. Bilici’nin, eserin kule olamayacağına dair delilleri inandırıcıdır. Çok katlı yapıldığı anlaşılan binanın 

üst katı belki bu maksatla kullanılmış olabilir, fakat han yanında benzeri hamamlara rastlamamız sebebiyle 

burasının eskiden bir yıkanma yeri, belki de gusülhane olduğunu düşünmek de mümkündür. Binanın hemen 

yanında bir sarnıcın bulunması ve kırsal kesimlerdeki benzeri gusülhanelere Ege ve Teke bölgesinde çok sık 

rastlamamız bizi bu kanaate sevk ediyor. 
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verdiği sorusunu da karşımıza çıkarır. Eğer bu hamamlar aynı cinsten ve sosyal tabakadan 

yolculara hizmet veriyordu ise niçin Karatay ve Tuzhisar hanlarındaki gibi tek mekân halinde 

değil de iki ayrı hamam olarak yapılmıştır? Yoksa bunlardan köşede bulunan biri Aynur 

Durukan’ın dediği gibi hamam değil, helâ mıydı? Ya da bunlardan biri sıradan kimseler, diğeri 

eşraf için mi yapılmıştı? Son olarak acaba bu hamamlardan birisi kadınlar, diğeri erkekler için 

mi hizmet veriyordu? Ya da bunlar, Müslümanlar ve gayrimüslimler için ayrı ayrı mı 

yapılmıştı? 

Soruları cevaplandırmaya sondan başlarsak şunu görürüz: Anadolu’da Türk 

hamamlarında ve bilhassa da Osmanlı şehir hamamlarında din ve milliyet ayrımının 

yapılmadığını, fakat insanların kendi inançları gereği daha rahat yıkanması için söz gelimi 

Gaziantep’te olduğu üzere bazı hamamların belirli günlerde Müslüman olmayan kadınlara 

tahsis edildiğini görmekteyiz36. Şehirlerde hamam sayısının çok olması böyle bir uygulamaya 

imkân verirse de yol boylarındaki kervansaraylarda din ayırımına bağlı bir kullanım şeklini 

düşünmek zordur. Üstelik şehirlerde bazı hamamların böyle bir kullanım şekli sadece kadınlar 

içindir. Dolayısıyla, kervansaraylarda din ayrımı sebebiyle Aksaray Sultan Hanı’nda iki ayrı 

hamamın yapıldığını iddia etmek kolay değildir.  

Kervansaraylarda kadın yolcu sayısının (cariyeler, gelin alayındaki ve göç sırasındaki 

kadınlar gibi) çok az olması sebebiyle onlar için kervansaraylarda ayrı bir hamamın yapılmış 

olduğunu söylemek daha da zordur. Şehirler ve ülkeler arasında seyahat etmek zorunda kalan 

kadınlar büyük bir ihtimalle o kadar erkeğin arasında bu kervansaraylarda değil de Konya, 

Aksaray, Kayseri, Sivas gibi şehirlerdeki hamamlarda veya yakındaki köylerde misafir 

evlerinde yıkanıyordu.  

Ayrıca bazı kervansarayların hemen yakınında bulunan hamamlar, kervansaraylardaki 

erkeklerin gözlerinden biraz daha uzak olduğu için kadınların yıkanmasına daha elverişli idi. 

Mesela bu tür hamamlarda günün belli saatlerinde yakındaki köyde yaşayan kadınlarla birlikte 

bu yolcu kadınlara da tahsis edilmiş olabilir. Kervansaraydan bağımsız olarak onun yanında 

yapılacak bir hamam, kadınların buralarda daha rahat yıkanmasını sağladığı gibi hamamlarda 

çalışacak kadın hizmetlilerin de bu yerlere daha rahat girip çıkmasını temin eder. Bu arada, 

eski zamanlarda kadınların zaruri sebeplerin dışında seyahat etmediği gibi, erkek olsun kadın 

olsun, kırsal kesimlerdeki insanların şimdiki kadar yıkanma imkânına ve alışkanlığına sahip 

olmadığını da kabul etmeliyiz..  

O halde Aksaray Sultan Hamamında iki ayrı hamamın yapılma sebebi olarak geriye 

birinci ihtimal, yani bunların farklı zümreler için yapılmış olması kalıyor. Tıpkı padişah, vezir, 

bey gibi yüksek seviyeli idarecilerin kalması için bazı Osmanlı kervansaraylarında ikişerli, 

üçerli odaların yapılmış olması gibi, onlar için de hanlarda pekâlâ özel hamamlar tahsis edilmiş 

olabilir. 

 

4- Bazı Hanların, Konaklamanın Dışında Eğlence İçin de Kullanılması 

Kervansaraylar, çeşitli milletlerden, ülkelerden, dinlerden, kültürlerden ve meşreplerden 

zengin tüccarların ve onların yardımcılarının konaklama yerleri olduğu için buraların çok ilginç 

alış verişlere, olaylara, konuşmalara, tartışmalara, ilişkilere, hikâyelere ve sanat gösterilerine 

                                                 
36Çam, Nusret, Gaziantep Türk Kültür Varlıkları Envanteri, Ankara, 2006, s. 400, 681. 
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sahne olduğuna şüphe yoktur. Buna ozanları, sanatkârları, kanun kaçaklarını, misyonerleri, 

casusları ve maceraperestleri de ilave ettiğimiz zaman bu hanların ne kadar renkli yerler olduğu 

kendiliğinden anlaşılır. 

Sanat, estetik ve eğlence, insanın en temel duygularından ve ihtiyaçlarından olmak 

hasebiyle farklı dünyalara ait yüzlerce kişinin buluştuğu bu yerlerde bu tür faaliyetlerin ve 

gösterilerin olduğunu düşünmek gayet tabiidir. Özellikle ozan, kam, âşık gibi saz, ve meddah 

gibi söz sanatçılarının hiç olmazsa buralarda kaldıkları üç beş gün gibi süre içinde herhangi bir 

maddi kazanç beklemeksizin, doğaçlama olarak sanatlarını icra ettiklerini düşünebiliriz. Onlar 

için çok özel mekânlara da gerek yoktur. Bir eyvan, bir avlu, bir revak, bir han odası onlar için 

yeterliydi. İnsanların şehirlerarası yolculuklarında hanlarda kaldığı zamanlara yetişmiş olan 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in (1898-1973) yazdığı Han Duvarları isimli şiirin kahramanı olan ve 

kaldığı handa garip bir şekilde ölen Maraşlı Şeyh oğlu Satılmış’ın şahsındaki âşıklar böyle 

kimselerdi. Bu sanatçılar pekâlâ maddi destek de kabul etmiş olabilirler. İşte pek çok kültürde 

görülen ortak melodiler, danslar, masallar veya bu masallardaki motifler ve kahramanlar belki 

de bu kervansaraylar aracılığı ile uzak diyarlara ulaşmıştır. Aylardan beri gurbette olan ve 

seyahatleri süresince bin bir meşakkatle ve tehlikeyle karşı karşıya kalan bu insanların bu tür 

eğlencelere ihtiyacını bilen hancıların onlara bunları sağlamanın yollarını aramış olabileceğini 

bile söyleyebiliriz. Bu durumu günümüz otellerindeki animasyonlara benzetmek hiç de yanlış 

olmaz. Diğer bir eğlence türünü Ziyaeddin Hanı ve Nakışlı Hamam vesilesiyle açıkladığımız 

için tekrar aynı konuya dönmeyeceğiz. 

Selçuklular zamanında şehre yakın kervansarayların, sultanı karşılama yerleri olarak da 

kullanıldığını bilmekteyiz. Konu hakkında meşhur Selçuklu tarihçisi İbn-i Bibi’nin şu sözlerine 

kulak verelim: “Selçuklu Sultanı İzzeddin Kılıçarslan ile kardeşi Rükneddin’in orduları 

savaşmaya başladılar ve Sultan Rükneddin savaşı kaybederek yakalandı. Ellerine geçirdikleri 

askerleri esir ederek Sultan Kervansarayı’na hapsettiler. Ve ertesi gün Konya’ya hareket 

ettiler. Ora halkı adet olduğu üzere sultanı Sadeddin Köpek Kervansarayı’nda köşkler kurup 

karşılamaya çıktılar37”.“Kayseri meliki, Alâeddin Keykubad’ı süslü arabalar, seyyar köşkler, 

musiki ve mehter takımları, şarkıcılar, meddahlar dolu arabalarla Çubuk mevkiinde 

karşıladılar38“Alâeddin Keykubad Kayseri’den Aksaray’a gelirken Aksaray halkı, sultanı bu 

Pervane Kervansarayı’nda karşılamıştı39.İbn-i Bibi’nin sözleri arasında Sadeddin Köpek 

Kervansarayı’ndaki karşılamada müzikten ve eğlenceden bahis yoktur. Fakat o, çok daha ilginç 

bir şekilde burada seyyar köşklerin kurulduğundan söz eder. Bu seyyar köşklerin, atların veya 

develerin çektiği seyyar çadırlar olduğuna şüphe yoktur. Kayseri yakınındaki karşılamada 

açıkça müzikten ve eğlenceden bahsedilmesi Konya yakınındaki böyle şatafatlı bir karşılamada 

da, yani Zazadin Kervansarayı’nda da bu tür eğlencelerin yapılmış olduğunu rahatça 

söylememize imkân verir. Benzer karşılamaların, başka münasebetlerle Aksaray’a çok yakın 

olması sebebiyle Ağzıkara Hanı’nda da yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.  

 

                                                 
37 İbn-i Bibi, a.g.e, cilt I, s. 124. 

38 İbn-i Bibi, a.g.e., s. 130. 

39 İbn-i Bibi, a.g.e., s. 131. 
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5- Kervancılar, Yük Hayvanları ve Eşyaların Yerleştirilmesi 

Ne yazık ki bu bölümde de fazla kaynak olmadığı için konuya, genel olarak pratik 

yaşayışın gerektirdiği uygulamalardan hareketle bakmaya çalışacağız. Hem açık, hem de kapalı 

kısmı bulunan kervansaraylarda yolcuların kolaylık olması bakımından yüklerini revaklara ve 

eyvanlara indirdiğini tahmin edebiliriz. Ancak çok kıymetli emtiayı yolcular yanlarına almış 

olmalıdır. Zaten hanların, yabancıları içeri almamak, yatsıdan önce kapıyı kapatıp dışarıya 

kimseyi salmamak, sabahleyin yolcuları uğurlarken kimsenin bir yitiğinin olup olmadığını 

sormak gibi kendi güvenlik tedbirleri vardı. Bu sebeple denklerin ve yüklerin kapalı odalara 

alınmasına pek gerek yoktu. Zaten bunları dar kapılardan geçirmek de çok zahmetli bir işti. 

Kapalı odaları bulunan kervansaraylarda yolcuların buralarda kaldığını tahmin etmek zor 

değildir. Fakat Antalya Evdir Han gibi kapalı odaları bulunmayan kervansaraylarda yolcuların 

revaklarda yükleriyle birlikte kalması bir zaruretti. Aynı şekilde, Susuz Han gibi sadece kapalı 

kısımdan ibaret hanlarda yolcuların, yan taraflarda hayvanları olduğu halde ortadaki sekide 

denkleriyle birlikte geceyi geçirdiğine hükmetmek zor değildir. Yerden 80-100 cm. kadar 

yüksek olan sekilerde yükleri ile birlikte kalan yolcular kışın hayvanlarının ısısından da istifade 

ediyorlardı.  

Kervansarayların, develik denilen ahır kısmında hayvanlar başıboş salınmayıp duvarlara 

raptedilen demir halkalara ve ayakların köşelerine oyulan deliklere bağlanıyordu. Burada aynı 

zamanda yemliklerin bulunduğunu da söyleyebiliriz. Bu halkalar ve delikler birçok handa 

hâlen de mevcuttur. Ayrıca Evliya Çelebi’nin40 Şam yakınlarındaki Kadife Hanı münasebetiyle 

belirttiği üzere Selçuklu kervansaraylarının duvarlarında da silâh (ve torbalarını) asacak demir 

çengellerin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 

Cevaplamaya çalıştığımız bu sorulardan başka şu konulara da cevap aranabilir: “Hanlar 

tamamen erkeklerden meydana gelen kervancıların uğrak ve barınak yerleri olmakla birlikte, 

düğün alaylarında, göç sırasında ve zaruri başka hallerde kadınlar bu yerlerde nasıl 

barınıyordu? “Selçuklu kervansaraylarının aynı zamanda savunma maksadıyla yapılmış 

oldukları ne kadar doğrudur? Merdivenlerin konumu, sağlamlığı, genişliği; kuleler, 

korkuluklar, dendanlar, kapılar savunma için yeterli midir?” “Bazı savaşlarda bu 

kervansarayların kale vazifesi görmesi durumunda insan organizasyonu, iaşe, ibate, tahribat 

bakımından buralarda neler yaşanıyordu?” “Tabip, kehhal (göz doktoru), imam, müezzin, 

hamamcı, nalbant, muzif (vazifeli) gibi görevliler bu hanlarda nasıl barınıyorlardı?”Fakat bu 

soruların cevapları ayrı bir makale konusu olacak kadar geniş olduğu için bunları sonraya 

bırakmak icap eder. 

 

 

 

                                                 
40 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt III, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1999,s.44-45. 
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN DÎVÂNINDA YER ALAN MERSİYELERİ 

Özlem GÜNGÖR* 

Özet 

Mersiye, genelde bir devlet ve din büyüğünün ardından onun yapıp ettiklerini sıralayan 

manzûm bir ağıttır. Özelde ise kaybedilen ve değer verilen her insan için yazılan bir nazım 

türüdür. Mersiye yazıldığı kişinin hakkında tarihî, sosyolojik ve biyografik bilgiler sunan özel 

bir şiir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Somuncu Baba’nın oğlu olan Yûsuf Hakîki Dîvânı’nda beş mersiye bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki kardeşi Halil Baba için, ikincisi Seyyid Haydar için, üçüncüsü Baba Musa için, dördüncüsü 

dervişler için ve sonuncusu Sultan Baba Ahmed için yazılmış mersiyedir.  

Bu çalışmada, mersiyede söz konusu edilen zatların tarihî ve tasavvufî kimlikleri araştırılacak 

ve bunun yanında bu mersiyelerdeki tespit ve nitelemelerden hareketle söz konusu zâtların 

biyografileri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yûsuf Hakîkî, Halil Baba, Seyyid Haydar, Sultan Baba Ahmed, Mersiye 

LAMENTS OF YUSUF HAKIKI BABA IN HIS DIWAN’S 

Abstract 

Lament, usually after a big state and religion is a sort of poetic lament that make it. In particular 

is a verse written for lost and valued every human being. Lamentations about the history of the 

person it is written, is offering a special poetry sociological and biographical information.  

Somuncu Baba’s son Yusuf Hakiki Baba has five genuine elegy in diwan. The first of these 

was his brother Halil Baba, Sayyid Haydar for second, third the for Musa Baba, the fourth for 

dervishes  and the last lamentations was written for Sultan Ahmed Baba. 

In this report, the history of these three personalities who have been mentioned in the elegiac 

and mystical identity will be investigated and that the next move from the biographies of such 

person identified in these elegies and will attempt to qualify processed. 

Key Words: Yusuf Hakiki, Halil Baba, Şeyh Haydar, Sultan Baba Ahmed, Lament. 
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GİRİŞ 

Yûsuf Hakîkî, Somuncu Baba adıyla anılan ünlü mutasavvıf Şeyh Hamîd-i Velî’nin oğludur.1 

Dedesi meşhûr zâtlardan Musâ-yı Kayserî’dir.2 Yûsuf Hakîkî, kaynaklarda Baba Yûsuf, Baba 

Yûsuf Hakîkî, Şeyh Yûsuf; halk arasında ise Hakîkî Baba ve Gül Baba olarak anılır. Baba 

Yûsuf’un doğum tarihi bilinmemekle beraber, ölüm tarihi 1488’dir.3 Yûsuf Hakîkî’nin tespit 

edilen yedi eseri mevcuttur: Dîvân (Hakîkînâme), Mahabbatnâme, Tasavvuf Risâlesi, Hadîs-i 

Erba’în Şerhi, Metâli’u’l-Îmân, Et-Tesnîm ve Er-Rahîk el-Mahtûm.4 

Mersiye, Arapça “resâ” kökünden gelir ve ölenin iyiliklerini sayıp dökmek demektir. 

Kelimenin çoğulu “merâsî”dir.5 Türk edebiyatında; ölen bir kişinin kaybından duyulan 

üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi yönlerini anlatmak, ölen kişiye karşı şâirin ilgisini ifâde 

etmek, kadere rıza göstermek, dünyanın geçiciliğini ifâde etmek ve ölen kişinin yakınlarını 

sabır ve metânete çağırmak gibi hususların işlendiği lirik şiirlere mersiye denir. Bu lirik şiirler 

din ve devlet büyükleriyle yakın akrabaların yanı sıra Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri için 

yazılmıştır.6 Mersiyeler, İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında sagu, halk edebiyatında ise 

ağıt adıyla bilinir.7 Nitekim bu lirik şiirlerin yazılabilmesi için bir ölümün gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Mersiyeler, ölümden sonra derûnî bir hissin dışa vurması sonucu kaleme alınan 

eserlerdir. 

Anadolu’da mersiye türünün ilk örnekleri, Germiyan Beyliği çerçevesinde yetişen şâirler 

tarafından verilmiştir. Ahmedî Dîvânı’nda Germiyan beylerinden Süleyman Şah için kaleme 

alınmış mersiye, elimizdeki bilgilere göre türünün Anadolu’daki ilk örneğidir.8 

                                                 
1 Erdoğan Boz  “Yûsuf Hakîkî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XLIV, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 

2013, s.10. 

2 Hanzade Güzeoğlu “Yûsuf Hakîki”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, <www.türkedebiyatıisimlersözlüğü.com>, 

(Erişim Tarihi: 10.10.2016). 

3 Erdoğan Boz, Yûsuf Hakîkî”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.XLIV, s.10. 

4 Hanzade Güzeloğlu, “Yûsuf Hakîki”,  (Erişim Tarihi: 10.10.2016) 

5 Mustafa İsen, “Genç Osman İçin Yazılan Bir Ağıt ve Bir Mersiye”, Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara, 

1997, s.454-455. 

6 Mustafa İsen,  “Mersiye (Türk Edebiyatı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XXIX,  Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 2004,  s. 218-219. 

7 İskender Pala, Divan Edebiyatı, Kapı Yayınları İstanbul, 2008, s.116. 

8 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. XVIII. 
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Mersiyeler; kaside, gazel, müseddes, muhammes, kıt’a, terkîb-i bend, tercî’-i bend gibi nazım 

şekilleriyle yazılabilirlerse de bu tür şiirlerde en fazla kullanılan nazım şekli terkîb-i benddir. 

Şekil bakımından Arap ve İran etkisinde kalan mersiye türü, içerikte Türk rûhunu 

yansıtmaktadır.9 Mersiyelere genel olarak baktığımızda “fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / 

fâ’ilün” ve “mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün” vezinleri kullanılmıştır. Şâirler, söylemek 

istediklerini vurgulamak için mersiyelerde tekrir sanatına sıkça başvurmuşlardır. Üslûp ve 

ifâdelerde bu türe ait “âh, vâh, dirîg, felek, kanı, imiş” gibi kalıp ifâdelerin de ortaya çıktığı 

görülmektedir.10 

Mersiyeler, şekil bakımından olduğu kadar muhteva yönünden de bazı kuralları kendi içlerinde 

barındırırlar. Bu açıdan mersiyelerde, genel olarak dünyanın geçiciliği, feleğe sitem, yas, övgü, 

olayın tasvîri ve dua gibi bölümler mevcuttur.11 Mersiye yazılan kişilere baktığımızda ise; 

padişâhlar, şehzâdeler, vezirler, devletin ileri gelenleri, şeyhler, aile bireyleri ve dostlardır. 

Bunun yanında şehir ve hayvan mersiyeleri de mevcuttur.12 

YÛSUF HAKÎKÎ’NİN MERSİYELERİ 

Yûsuf Hakîkî Dîvânı’nda (Hakîkînâme) beş mersiye bulunmaktadır: 

1. Ağabeyi Halil Taybî için kaleme aldığı “Halîl Baba” redifli mersiye,13 

2. Seyyid Haydar için kaleme aldığı “kalduk garip” redifli mersiye,14 

3. Baba Ahmed’in oğlu Şeyh Mûsâ için kaleme aldığı “oldı dirîg” redifli mersiye,15 

4. Dervişler için genel olarak kaleme aldığı “dervişlerün” redifli mersiye,16 

5. Sultan Baba Ahmed adına kaleme aldığı “yanayım” redifli mersiye.17 

                                                 
9 M. Zeliha Stebler Çavuş, Türk Edebiyatında Mersiyeler, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, 

Erzurum, 2008, s. 133. 

10 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. XVII-XXX. 

11 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. XXXII. 

12 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. V. 

13 (Bu sayfadan itibaren Yûsuf Hakîkî Dîvânı’ndan alınan beyitlerin vr. numaraları, kaynakçada belirtilen Sadi 

Somuncuoğlu nüshası esas alınarak verilmiştir.) Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 36b-37a. 

14 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 45b-46a. 

15 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 182b-183b. 

16 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 219a-219b. 

17 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 257b-258b. 
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Yûsuf Hakîkî ilk mersiyesini ağabeyi Halîl Taybî için yazmıştır. 19 beyitten oluşan mersiye, 

“Halîl Baba” rediflidir. Yûsuf Hakîkî bu mersiyesinde ağabeyinin ölümünden duyduğu 

üzüntüyü dile getirmiştir. Aşağıdaki beyitlerde, onun âşıkların içinde sultan olduğunu, 

ayrılığından âşıkların yüreğinin kan ağladığını söylemektedir: 

dirîgâ sen de mi itdün göç sultân halîl baba  

ki ‘âşıķlar içinde bir şehidün cân Halîl Baba 

kara günlüler üstine dirîg odlar mı yagdurdun  

ki ‘âşıķlarun itmişsin yüregin kan Halîl Baba18
 

Mersiye yazılan kişilere baktığımızda Halîl Taybî için yazılan bu mersiye, aile bireyleri için 

yazılan mersiyeler grubuna girmektedir. Şahin Başer, Şeyh Hamîd-i Velî ile ilgili kaleme aldığı 

eserinde Halîl Taybî’nin onun manevî oğlu olduğunu söylemektedir.19 Hem Ahmed 

Akgündüz’ün Somuncu Baba’nın Dârende kolu hakkındaki şecere kayıtlarından20 hem de 

Yûsuf Hakîkî’nin mersiyesinden Halîl Taybî’nin Somuncu Baba’nın gerçek oğlu olduğu 

âşikârdır. Bunun yanı sıra Ahmet Akgündüz, Somuncu Baba’nın en büyük oğlunun Yûsuf 

Hakîkî olduğunu söylemektedir.21 Yûsuf Hakîkî’nin Dîvânı’nda kendinden büyüklere “baba” 

diye hitap 

etmesi, Halîl Taybî’nin yaşça ondan büyük olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda Halîl 

Taybî’nin Darende’de yaşadığı bilgisinin dışında başka bilgi bulunmamaktadır.22 

Yûsuf Hakîkî’nin 15 beyitten oluşan “kalduk garîb” redifli mersiyesi, Seyyid Haydar için 

yazılmıştır. Seyyid Haydar, Safevî Tarîkatı şeyhlerinden Şeyh Cüneyd’in oğludur.23 1461 

yılında Uzun Hasan tarafından Erdebil’de Safevî Tarîkatı’nın başına getirilen Şeyh Haydar24 9 

                                                 
18 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 36b. 

19 Şahin Başer, Şeyh Hamid-i Veli, Akın Ofset Tesisleri, Konya, 2006, s.31. 

20 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 101. 

21 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 27. 

22 Haşim Şahin, “Somuncu Baba”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XXXVII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 2009, s.378. 

23 Tufan Gündüz, “Safeviler”, Tufan Gündüz (Ed.), Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi, Anadolu 

Üniversitesi Yayını, Eskişehir, s.115. 

24 Tufan Gündüz, “Safeviler”, Tufan Gündüz (Ed.), Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi, s.116 
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Temmuz 1488’de katledilerek öldürülmüştür.25 Yûsuf Hakîkî’nin babası Somuncu Baba, Şeyh 

Haydar’ın dedesi Hâce Alâeddin Erdebilî’ye intisâp etmiştir.26 Babasının izinden giden Yûsuf 

Hakîkî muhtemelen Erdebil’e gitmiş ve Şeyh Haydar ile orada karşılaşmıştır. Bazı kaynaklar 

Yûsuf Hakîkî’nin ölümünü 1486 olarak vermektedir.27 Lâkin Şeyh Haydar’ın 1488 yılında 

katledilerek öldürülmesi ve Yûsuf Hakîkî’nin onun ardından mersiye yazması, ölümünün 1486 

değil 148828 olduğu fikrini doğrulamaktadır. Yûsuf Hakîkî, mersiyesinin ilk beytinde Seyyid 

Haydar için “din kardeşi” ifâdesini kullanmış,  bir başka beyitte onun bir din âlimi ve gönül 

sahibi bir mert olduğunu söylemiştir: 

eyledi bir bir rıhlet âh ihvân-ı dîn kalduk garîb  

bilemezüz kim nidevüz zâr u hazîn kalduk garîb  

bir ‘âlim-i ‘âmil kanı bir merd-i sâhib-dil kanı  

kim göstere togrı yolı ol bî-zanîn kalduk garîb29 

Mersiyesinde Şeyh Haydar’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan Yûsuf Hakîkî, onun din 

uğruna öldüğünü, bu âlemden ayrılışının herkesin cânını yaktığını ve onun gibi birinin artık 

bulunamayacağını ifâde eder. Yine onun için yazdığı şu beyitte: 

din ulusı bir şâhıdı ‘âşıklara hem-râhıdı  

gönli arı çün mâhıdı bî-kibr ü kîn kalduk garîb30 

Şeyh Haydar’ın din ulusu bir şâh ve âşıklara yoldaş olup gönlünün dolunay gibi kînden ve 

kibirden uzak olduğunu söylemektedir. Bu ifâdelerden, Şeyh Haydar’ın iyi bir tarîkat şeyhi 

olduğunu anlamaktayız. 

Ahmed Akgündüz, Şeyh Hamîd’in babası Mûsâ-yı Kayserî’nin “Baba Mûsâ” diye anıldığını, 

Yûsuf Hakîkî’nin sağlığında vefât ettiğini ve dedesinin vefâtı üzerine torununun onun için bir 

mersiye kaleme aldığını söylemektedir.31 Akgündüz’ün bahsettiği mersiye, Yûsuf Hakîkî 

Dîvânı’nda geçen “oldı dirîg” redifli 18 beyitlik üçüncü mersiyedir. Yazma eserin Sadi 

                                                 
25 Yusuf Küçükdağ- Bilal Dedeyev, Safevilerin Nesebine Farklı Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 2/6 Winter 2009, s.421. 

26 Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s.314 

27Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 27. 

28 Erdoğan Boz  “Yûsuf Hakîkî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. XLIV, s.10. 

29 Yûsuf Hakîkî Dîvânı, vr. 45b. 

30 Yûsuf Hakîkî Dîvânı, vr. 46a. 

31 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 29. 
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Somuncuoğlu Nüshası’nda mersiyenin başlığı “Mürşîd-i Baba Mûsâ”, Mevlânâ Müzesi 

Nüshası’nda ise “Mürşîd-i Baba Mûsâ İbni Baba Ahmed” olarak geçmektedir. Anlaşılan o ki 

Ahmet Akgündüz, sadece Sadi Somuncuoğlu Nüshası’nı görmüştür. Lâkin oradaki başlığı da 

“Mersiyye-i Baba Mûsâ” olarak okumuştur.32 Diğer nüshayı görmediğinden dolayı buradaki 

“Baba Mûsâ”yı, Şeyh Hamîd’in babasının da adının Mûsâ olması hasebiyle aynı kişi olarak 

adlandırarak yanlışlığa düşmüştür. Yûsuf Hakîkî’nin bahsi geçen mersiyesini incelediğimizde 

dedesi için yazılmış olma ihtimâlinin olmadığını görüyoruz. Mevlânâ Müzesi Nüshası’nın 

başlığından da anlaşılacağı üzere burada bahsedilen Mûsâ, Şeyh Hamîd’in babası Mûsâ-yı 

Kayserî değil, Baba Ahmed’in oğlu Mûsâ’dır. Akgündüz, buradaki isim benzerliğinden dolayı 

Yûsuf Hakîkî’nin bu mersiyeyi dedesi için yazdığını söylemiş olabilir. Zaten, Yûsuf Hakîkî’nin 

Mûsâ-yı Kayserî’yi görüp görmediği, görse dahi onun ardından mersiye kaleme alabilecek 

yaşta olup olmadığı konusu da muammadır.  

Yûsuf Hakîkî Dîvânı’ında yer alan dördüncü mersiye ise “dervîşlerün” rediflidir ve 17 beyitten 

oluşur. Yûsuf Hakîkî, bu mersiyeyi diğer mersiyelerde olduğu gibi tek bir kişi için değil, genel 

olarak dervîşler için yazmıştır. İlk beytinde: 

nidelüm yahdı bizi hasreti dervîşlerün  

vay ne düşvâr iş olur fürkâtı dervîşlerün33 

Dervîşlerin hasretinin onları yaktığını, onlardan ayrılmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyerek, 

onların ölümlerinden duyduğu hissi anlatmaya çalışan Yûsuf Hâkîkî, son beytinde de 

dervîşlerin ona himmet etmesini, eğer himmet ederlerse Hakk’ın lütfuyla da yolda 

kalmayacağını söyler.  

  yolda komaya Hakîkî seni hem lutf-ı hakkun  

yoldaş olursa eger himmeti dervîşlerün34 

Yûsuf Hakîki, mersiyenin genelinde de yukarıdaki beyitlerde olduğu gibi dervîşlerin 

özelliklerinden bahseder. Onlarda şeytânî vâsıfların olmadığını hem Ömer gibi heybetli hem de 

onun gibi âdil olduklarını dile getirir. 

Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi isimli eserinde 

Yûsuf Hakîkî’nin Somuncu Baba’nın vefâtı üzerine onun için bir mersiye kaleme aldığını, bu 

mersiyede babasının gurbette iken vefât ettiğini gösteren ifâdelerin kullanıldığını 

                                                 
32 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 29. 

33 Yûsuf Hakîkî Dîvanı, vr. 219a. 

34 Yûsuf Hakîkî Dîvanı, vr. 219b. 
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söylemektedir.35 Bahsi geçen mersiye, Yûsuf Hakîkî Dîvânı’nda yer alan 27 beyitlik “yanayım” 

redifli sonuncu mersiyedir. Mersiyeyi incelediğimizde Somuncu Baba’ya atfedilen hiçbir 

ifâdenin olmadığını görmekteyiz. Sadece mersiyenin ilk beytinde: 

    yanayım derdünde hocam yanayım  

    ‘aleme toldı bu matem yanayım36 

geçen “hocam” ifadesi, Yûsuf Hakîkî’nin ilk hocasının babası olması hasebiyle düşünülmüş 

olabilir. Mersiyede bu ifâdenin dışında Somuncu Baba’ya ait hiçbir ipucu bulunmamaktadır. 

Aynı zamanda Ahmet Akgündüz eserinde mersiyenin başlığını “Mersiyye-i Baba Sultân 

Hâmid” olarak göstermiştir.37 Lâkin Dîvân’ın yazma nüshasında başlık, “Mersiyye-yi Baba 

Sultân Ahmed”dir. Akgündüz, zorlama bir yorumla mersiyenin Somuncu Baba için yazıldığını 

dile getirmiştir. Mersiyenin başlığında adı geçen Baba Ahmed, Hacı Bayram Velî’nin en büyük 

oğlu38 ve onun halifeliği kesin olan ama mesleği tespit edilemeyen mürîdleri arasındadır.39 

Mersiye yazarı Yûsuf Hakîkî de Hacı Bayram Velî’ye intisâp etmiş ve onun Aksaray’daki 

hâlifesi olmuştur.40 Elimizdeki bulgular gösteriyor ki Yûsuf Hakîkî bu mersiyeyi babası için 

değil, Hacı Bayram Velî’nin oğlu Baba Ahmed için yazmıştır. 

Dîvân’da yer alan mersiyeler incelendiğinde, mersiyelerin genel kurallarına uyulmuş olduğu 

tespit edilmiştir. Mersiyelerde kalıplaşan “kanı, dirîg, vah” gibi kelimeler tüm mersiyelerde 

bulunmaktadır. Yûsuf Hakîkî tarafından yazılan beş mersiyeden sadece ilk mersiye, mersiye 

yazılan kişiler grubundan aile bireyleri için kaleme alınan mersiyeler içinde yer almakta; diğer 

dört mersiye ise şeyhler için yazılmış mersiye grubuna dâhil edilebilmektedir. 

SONUÇ 

Mersiyeler, ölen kişilerin ardından onları hasretle yâd etmek için kaleme alınan eserlerdir. 

Görülüyor ki Yûsuf Hakîkî de eserinde beş mersiyeyi, onun hayatında önemli bir yere sahip 

olan kişilerin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek ve onların iyi yönlerini söylemek için 

                                                 
35 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s. 87. 

36 Yûsuf Hakîkî Dîvânı,  vr. 257b. 

37 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (Yüce Nesebi), s.87. 

38 Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, s. 114.  

39 Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, s. 54. 

40 Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, s. 54. 
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kaleme almıştır. Lâkin onun için büyük öneme sahip babasına niçin bir mersiye yazmadığı 

konusu ise muammadır. 

Yûsuf Hakîkî Dîvânı’nda yer alan mersiyeleri incelediğimizde bilinenin aksine Yûsuf 

Hakîkî’nin, babası Somuncu Baba ve dedesi Musâ-yı Kayserî için bir mersiye kaleme almadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yûsuf Hakîkî, Somuncu Baba için yazdığı bilinen mersiyeyi Hacı 

Bayram Velî’nin oğlu Baba Ahmed için; dedesi için yazdığı bilinen diğer mersiyeyi ise Baba 

Ahmed’in oğlu Mûsâ için kaleme alınmış, yani Dîvân’da yer alan iki mersiye Hacı Bayram 

Velî’nin oğlu ve torunu için yazılmıştır. Ayrıca Halil Taybî için yazılan mersiyeden de onun 

Somuncu Baba’nın manevî oğlu olmadığını ve aynı zamanda Yûsuf Hakîkî’nin ona “baba” diye 

hitâp etmesinden dolayı Somuncu Baba’nın en büyük oğlu olduğu kanaatine varılmıştır. 
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OSMANLI DEVLETİNDE CEMALÎLER OKULU: CEMAL HALVETÎ VE 

ZENBİLLİ ALİ CEMALÎ EFENDİ 

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ATA 

Aksaray Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Özet 

 XV-XVI. asırlarda Osmanlı Devleti’nde her alanda olduğu gibi ilim, fikir ve tasavvuf 

alanında da zirve dönemi yaşanmıştır. Biz bu çalışmamızda dönemin iki köşetaşı 

diyebileceğimiz, Halvetîliğin Cemalî kolunun kurucusu ve Anadolu’yu Şiileşmekten kurtaran 

en önemli şahsiyetlerden olan Cemal Halvetî’nin Tefsir Risalesi ile yeğeni olan dönemin 

şeyhülislamı ve Kanunî dönemi kanunnamelerinin düzenleyicisi Zenbilli Ali Cemalî Efendi’nin 

Nasihat Risalesi’nin bir karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız. Böylece bu zirve dönemde 

ilimle tasavvufun elele vererek ideal insanı nasıl yetiştirdiğini ortaya koymak için gayret 

göstereceğiz. Osmanlı Devleti yükselme ve zirve döneminde, pek az istisnalar hariç insanların 

maddi ve manevi yönden eğitimi için medrese ile tekkeler arasında uyumlu bir birliktelik 

kurmuştu. İnsan-ı Kamil olmanın yollarını ortaya koymaya çalışan her iki âlim de farklı 

yöntemlerle aynı sonuca varmışlardır. Değerler eğitimi bakımından baktığımızda, medrese-

tekke-zaviye bağlantısı koptuğu andan itibaren Osmanlı Devleti gerilemeye başlamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Cemalîler, Cemal Halvetî, Zenbilli Ali Efendi, Halvetîlik. 

 SCHOOL OF CEMALÎ IN OTTOMAN EMPIRE: CEMAL HALVETÎ AND 

ZENBILLI ALI CEMALI  

Abstract 

 In 15th and 16th centuries Ottoman Empire reached the top in the fields of science, 

thought and tasawwuf like many other fields. This study is about the comparison of two 

masterpieces of the period, one of the masterpiece is Kur’an Commentary Booklet of Cemal 

Halveti who was the founder of Cemalî School of Halvetisim and one of the most important 

figures saved Anatolia from Shiite and the other masterpiece is Advice Booklet of Zenbilli Ali 

Cemalî Effendi who was the Sheikh ul Islam of the period and the arranger of statute laws of 

Suleiman the Magnificent. Thus, in this study it will be discussed that how ideal individual 

could be grown up by science’s and tasawwuf’s cooperation in the period. During its growth 

and peak period Ottoman Empire managed to build a union between madrasa and Islamic 

monetary in order to provide an education for the citizen both materially and morally. Both of 

the scholars who tried to define the way that would take the individual to the degree of perfect 

human being reached to same point even they used different methods. It is seen that in terms of 

value education Ottoman Empire started to decline stage when they abandon the connection 

between madrasa, Islamic monetary and small Islamic monetary. 

Key Words: Cemalis, Cemal Halvetî, Zenbilli Ali Effendi, Halvetîsm. 
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GİRİŞ 

 Osmanlı Devleti kuruluşundan sonra devletleşme sürecine girdiği I. Murad döneminden 

Fatih dönemine kadar Çandarlılar ailesinin siyaset felsefesinin yörüngesinde ilerlemiştir. 

İstanbul’un fethinden hemen sonra Çandarlı Halil Paşa’nın değişik iftiralarla idam edilmesiyle 

yönetim büyük oranda devşirmelerin eline geçmiştir. II. Bayezid döneminden itibaren 

Cemalîler ailesinin etkisi hissedilmeye başlanmıştır. Anadolu’da kapsamlı bir değerler eğitimi 

ve buna dayanan siyaset felsefesi alan ismini zikrettiğimiz bu ailenin fertleri işbirliği içinde 

hareket ederek Osmanlı Devleti’nin zirveye çıkmasında önemli görevler yerine getirmişlerdir. 

Aksaray daha sonra sadrazam da olacak olan İshak Paşa tarafından 1470 yılında yapılan 

Karaman seferi sonrasında Osmanlı Devleti sınırlarına kalıcı olarak katılmış ve Cemalîler 

ailesinin önemli bir kısmı İstanbul’a götürülmüştür.  

  Cemalîler ailesi, Osmanlı Devleti’nin zirveye çıktığı dönemde ilmî, idarî ve dinî 

alanlarda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Nasıl Bermekîler ailesi dönemi Abbasilerin, 

Nizamülmülk ailesi dönemi Selçukluların zirve dönemleri ise, Cemalîler ailesi dönemi de 

Osmanlıların zirve dönemidir. Cemalîler dediğimiz aile Hz. Ebubekir ve Fahreddin Razî 

neslinden gelerek, 1389 yılında Aksaray’da vefat edip Ervah kabristanında medfun bulunan 

Cemaleddin Muhammed Aksarayî’ye dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin zirve döneminde, 

Cemal Halvetî (ö. 1494) tasavvuf alanında, oğlu Pîrî Mehmed Paşa (ö. 1532) idare alanında, 

yeğeni Zenbilli Ali Efendi (ö. 1526) ise ilmiye alanında Osmanlı Devleti’ne ve padişahlarına 

yön vermişlerdir. Bu ailenin fertleri, II. Bâyezid, Yavuz ve Kanunî dönemlerinde toplum ve 

devlet adamına önemli bir canlılık getirmişlerdir.1 Hoşgörü medeniyeti diyebileceğimiz bu 

düşüncenin temel taşlarını dinî, tasavvufî ve siyasî alanda çizenlerin en etkililerinden birisi II. 

Bâyezid, Yavuz ve Kanunî dönemlerinde yaşayan Cemalîler ailesi olmuştur.  

Bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin külleri üzerinde ve 

Moğolların her yönden gerilettiği insanların omuzlarında doğmuş ve yükselmiştir. Her yönüyle 

Selçuklu Devleti’nin devamı olan Osmanlı Devleti’nin kısa sürede beylikler arasından sıyrılıp 

sivrilmesinin nedeni askeri başarısı kadar üstün dehası ile kurup geliştirdiği devlet teşkilatına 

da dayanır.  Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi için Çandarlılar ailesi ne mana ifade 

ediyorsa, zirve dönemi için Cemalîler ailesi de o manayı ifade etmektedir. Bu ailenin genetiğini 

çözmek Osmanlı klasik döneminin yönetim şifrelerini de çözmemizi sağlayacaktır. 

Açıklanması gereken önemli bir mesele de, Aksaray orijinli olan Cemalîler ailesinin 

neredeyse hepsinin yolunun Amasya’dan geçmesidir. Cemalîler ailesi için Amasya şehrinin 

önemli hâle gelmesi Cemaleddin Aksarayî döneminde olmuştur. Cemaleddin Aksarayî samimi 

arkadaşı Şadgeldi Paşa’nın daveti ile oraya gitmiş ve onun bağımsızlığını ilan etmesinden 

vefatına kadar yaklaşık 20 yıl (1361-1381) orada kalmış ve önemli görevlerde bulunmuştur. 

Burada Amasya ve Tokat civarının dikkat çekici bir özelliğini hatırlamakta yarar vardır. 

Bildiğimiz gibi bu şehirler Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşme bölgelerinden olmuştur. Tokat 

ve Amasya o dönmede Danişmend ili olarak bilinip Türkmen ağırlıklıydı. Daha doğu taraflar 

                                                 
1 Yusuf Küçükdağ, II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Devirlerinde Cemalî Ailesi, İstanbul, 1995, s. 166. 
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ise başta Malatya olmak üzere kozmopolit bir yapıda ve Farisi özellikler taşıyordu.2 Bunun 

yansımasını 1240’larda bu bölgede çıkan Babailik isyanında daha iyi görüyoruz. 

Amasya şehri dedelerinden dolayı daha sonraki dönemde de Cemalîler ailesi için bilinir 

olmuştu. Cemaleddin Aksarayî döndükten sonra da burada bazı akrabaları kalmıştır. Bunun 

yanı sıra Amasya şehrini tekrar Cemalîler ailesi için çekici hâle getiren bu şehrin Osmanlı 

Devleti’nin şehzadeler şehri olmasıdır. Bazıları tarafından söylendiği gibi bu durum,  Aksaray, 

Osmanlı Devleti sınırlarına katıldıktan sonra zorla nakil ve iskânla olabileceği gibi, özellikle II. 

Bâyezid döneminde, onun ilme ve âlime değer veren şahsiyetinden dolayı Amasya’nın bilgi ile 

uğraşanlar için cazibe merkezi olmasından dolayı olabilir.3 Bu durumu Pîrî Mehmed Paşa’nın 

babası Cemal Halvetî’nin şeyhi tarafından bu şehre gönderilmesi desteklemiştir. Bundan dolayı 

bu ailenin okumuşlarından bazıları 1470 yılından sonra Amasya şehrine gitmiş olmalıdır. 

Amasya’da mühim görevlere getirilmeleri de bu durumu desteklemiştir.  

II. Bâyezid’in padişah olmasıyla durum değişmiş, aile üyeleri Aksaray, Karaman ve 

Konya’nın eski önemini kaybetmesinden dolayı İstanbul’a gitmişlerdir. Şehzade Ahmed’in 

valiliği sırasında Şiiliğin etkisinin artması hatta Cemalîler ailesinden ve Zenbilli Ali Efendi’nin 

kardeşi Muhyiddin Mehmed Çelebi’nin 1509 yılında bir karışıklık sırasında Şiilik karşıtı 

vaazları nedeniyle öldürülmesi İstanbul’a göçü iyice hızlandırmıştır.4 Bu kısa girişten sonra 

Cemal Halvetî’nin “Tefsir Risalesi” ve Zenbilli Ali Efendi’nin “Nasihat Risalesi” isimli 

eserlerinin açıklamasına ve Klasik dönem Osmanlı medeniyeti açısından önemine geçebiliriz. 

I. CEMAL HALVETÎ VE TEFSİR RİSALESİ 

 Cemal Halvetî, II. Bâyezid döneminde yaşamış çok yönlü mutasavvıflardan birisidir. 

Fatih, İstanbul’u fethedince şehri maddi-manevi yönden imar etmek için birçok gayretlerde 

bulunmuş, bu çalışmalar Fatih’in oğlu II. Bâyezid döneminde de devam etmiştir. II. Bâyezid 

kendisi de tasavvufa meyilli olduğu için özellikle mutasavvıf şeyh ve müritlerinin İstanbul’a 

getirilmesine özel bir gayret göstermiştir. Mutasavvıfların yerleşmesi için padişah ve ileri gelen 

devlet adamları gerekli dergâh, zaviye ve tekkeleri kurmuşlar, aslen Aksaraylı olan Cemal 

Halvetî de bu imkândan faydalanan tarikat ileri gelenlerinden birisi olmuştur.  

 Cemal Halvetî çoğunluk tarafından kabul edilen görüşe göre Aksaray’da doğmuştur. 

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. XV. asrın ikinci yarısında yaşamıştır ve Halvetiyye 

tarikatının Cemaliyye kolunun kurucusudur. Asıl ismi Ebu’l Fuyûzat Muhammed b 

Hamidûddin b. Mahmud b. Muhammed b. Cemaleddin Aksarayî olup ilk eğitimini Aksaray’da 

aldıktan sonra manevi ilimlerde daha ilerlemek için Karaman’a gitmiştir. Burada Karamanlı 

                                                 
2 Mikail Bayram, “Alâeddin Keykubad’ın İlmî Şahsiyeti”, I. Alâeddin Keykubad ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri, 

6-7 Kasım 2008, Konya, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, s. 3. 

3 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul, 1927, c. III, s. 227. 

4 Yusuf Küçükdağ, Veziriazam Pîrî Mehmed Paşa, Konya, 1994, s. 4. 
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Karabaş Veli’den maddi ve manevi ilimlerde eğitim alıp derinleşmiştir. Karaman’dan sonra bir 

süre Konya’da da eğitim görmüş ve buradan İstanbul’a gitmiştir.5 

 Burada medreselerde eğitimini almış ve müderris dercesine ulaşmıştır. Fakat bütün 

bunlar onu tatmin etmemiş, manevi ilimlerde derinleşmek için müderrisliği ve İstanbul’u terk 

etmiştir. Bir rüya üzerine, manevi ilimlerde derinleşmek için dönemin önemli Halvetî 

şeyhlerinden Yahya Şirvanî’nin bulunduğu Bakü’ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Bakü’ye 

vardığı zaman Yahya Şirvanî’nin öldüğünü görmüş ve onun cenazesine katıldıktan sonra yine 

onun manevi işareti ile ileri gelen halifelerinden Muhammed Erzincanî’den ders almak üzere 

Erzincan’a gitmiştir. Bir süre Muhammed Erzincanî’den manevi ilimlerde ders aldıktan sonra 

irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere Tokat-Amasya bölgesinde görevlendirilmiş, bir süre 

Tokat’ta bulunduktan sonra Amasya’ya gitmiştir.  

 Cemal Halvetî’nin asıl tanındığı ve Osmanlı manevi hayatında etkisinin hissedildiği 

dönem, daha sonra Osmanlı padişahı olacak olan II. Bâyezid ile tanıştığı Amasya ve sonrası 

dönem olmuştur. Amasya’da vaktiyle Pir İlyas’ın bulunduğu zaviyeye yerleşmiş, Gümüşoğlu 

tekkesinde kısa süre durup buradan Hoca Sultan tekkesine geçmiştir. Hoca Sultan tekkesinde 

iken Şehzade Bâyezid ve onun kapıcıbaşısı Koca Mustafa Paşa ile tanışmıştır. Şehzade 

Bâyezid’in en fazla itibar ettiği yakın çevresi içinde yer almış, II. Bâyezid padişah olduktan bir 

süre sonra kendisini irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere İstanbul’a çağırmıştır. Bunun üzerine 

Cemal Halvetî 1485 yılında İstanbul’a gelmiştir.6  

İstanbul’da 1486 yılında Koca Mustafa Paşa tarafından kendisi için yaptırılan dergâha 

yerleşmiş, daha sonra bu dergâh II. Bâyezid’in de uğradığı önemli manevi eğitim 

merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Cemal Halvetî iyi bir muhaddis ve müfessir olduğu kadar 

aynı zamanda iyi bir şairdir. Mutasavvıflar arasında onun kadar eser yazana çok az 

rastlanmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazdığı tasavvufî içerikli tefsir ve hadis eserleri 

ile dikkat çekmektedir.7 40 hadis şerhleri ve bazı sûre tefsirleri vardır. Ayrıca tasavvuf ve 

sûfilikle ilgili önemli eserleri vardır. ”Risale-i Sûfiyye” isimli eserinde sûfi adabından bahseder.   

 1485 yılında II. Bayezid’in daveti üzerine İstanbul’a gelen Cemal Halvetî, Halvetîlik 

tarikatının bu şehirdeki ilk önemli temsilcisidir. Ehl-i Sünnet akaidi üzerinde önemle 

durmuştur. Hz. Ebubekir ve Hz. Ali hakkında 100 söz isimli eserleri vardır. İstanbul’da birçok 

talebe yetiştirmiştir. Bunların en önemlileri Sünbül Sinan ve Hayreddin Tokadî hazretleridir. 

Ömrünün sonlarında İstanbul’da ardı ardına deprem ve veba afetleri olması nedeniyle kırk 

müridiyle beraber dua etmek üzere Hicaz’a gönderilmiştir. Şam yakınlarında hac yolu üzerinde 

bulunan Tebük’te 1497 yılında vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine hac yolunda olan bu mekâna 

defnedilmiştir. Halifelerinden Sünbül Sinan kızıyla evlenerek dergâhının başına geçmiştir. 

Halvetîlik onun vefatından sonra da Anadolu’da Şiiliğin önündeki en önemli engel olmuştur. 

                                                 
5 M. Serhan Tayşi, “Çelebi Halife”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 103, Ağustos, 1996, s. 132-133. 

6 Küçükdağ, Cemalî Ailesi, s. 28. 

7 Küçükdağ, Cemalî Ailesi, s. 43. 
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 Cemal Halvetî, “Tefsir Risalesi” isimli eserinde ayetlerin ayetle ve hadisle tefsir 

edilmesine önem vermiştir.8 Bu da onun dönemin diğer hetorodoks tarikatlarından ne kadar 

farklılaştığını göstermektedir. Mesela Beyyine suresi 6. Ayetteki “Kitap ehlinden ve (Allah’a) 

ortak koşanlardan kafir olanlar cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar, 

halkın en şerlileridir.”9 İfadesini ayet ve hadislerle şöyle açıklamaktadır: “Sonra kalpleriniz 

yine katılaştı, taş gibi hatta daha da katı oldu.” (Bakara, 2/74.) “İşte bunlar hayvanlar gibi, 

hatta daha sapıktırlar.” (A’raf, 7/179) “İnsanlar yaşadıkları hâl üzere ölürler ve öldükleri hâl 

üzere toplanırlar.” (Taberanî, El-Mu’cemü’l-evsât, IX/162; Hâkim, El-Müstedrek,III,7284) 

Burada dikkat çeken husus Cemal Halvetî’nin ayeti yorumunda yaşamaya vurgu yapan ayet ve 

hadisleri seçmesi ve onlarla tefsir yapmasıdır. Özellikle hadis-i şerif ışığında yaşadığımız gibi 

öleceğimiz ve öldüğümüz gibi dirileceğimizin vurgulanması değerler eğitimi bakımından çok 

önemlidir. Anadolu’da yazılmış kısa işari tefsirlerin önemli örneklerinden olan bu eser dönemin 

bakış açısını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca Şiiliğin Anadolu’daki en önemli 

muhaliflerinden olan Cemal Halvetî’nin Hz. Ali’den örnek verirken kullandığı ifadeler 

bakımından yol göstericidir. 

 Cemal Halvetî eserin girişinde günlük hayatımızda en çok kullandığımız Euzü 

besmelenin başındaki istiaze ifadesinin işari bakımdan tefsirini yapmaktadır. Halk nazarında 

ezberlenen ifadeler genelde işari tefsirlerin yorumları olmuştur. Yazarımız buradaki işari 

yorumunda istiazede geçen Allah lafzıyla kâmil insanın kastedildiğini belirtmekte ve bunun 

açıklamasını yapmaya çalışmaktadır. Kulun, şeytanın tuzaklarından korunarak Allah’a 

sığınmasında ve yönelmesinde kâmil insan olmanın önemini ortaya koymaktadır. İstiazenin 

işari yorumunu yaparken burada geçen kelimelerin kökenleri hakkında da bilgiler 

vermektedir.10 Besmelenin tefsirini yaparken Allah’a yaklaşmanın yolları üzerinde durarak 

besmele ile Allah’a yaklaşma arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.11  

Fatiha sûresinin tefsirini yaparken, Fatiha sûresinde birçok sırlara işaret edildiğini, 

kendisinin bunların sadece birkaçının üzerinde durduğunu belirtir. Fatiha kelimesinin beş 

harften oluştuğunu söyleyerek her birinin delalet ettiği anlamları üzerinde durur. Fatiha 

sûresinin diğer sûreler arasında çok yüce bir yeri olduğunu, Kur’an ve daha önce indirilen ilahi 

kitapların ve sahifelerin hakikatlerini kendinde topladığını ifade eder. Bu sûrenin hak ve bâtılı 

ayırdığını söyler. Burada mevcudâtın çokluğuna işaretler olduğunu belirtir. “Ey kardeşlerim” 

ifadesini kullanarak bu tefsirin sıkça müridlere anlatıldığını belirtmektedir. “Elhamdülillah” 

ifadesi ile kastedilenin Allah’ın farzlarına ve nafilelere yakın durmanın önemi olduğunu söyler. 

“İyyake nabüdü” ibadetlerimizle ve tevhidle yalnız Allah’ı birleriz demektir. “Enamte aleyhim” 

yani Allah’ın nimet verdiklerinden kasıt peygamberler,evliya ve salihlerdir. Fatihanın sonunda 

“Amin” diyerek duamıza icabet et yani seni fiili, sıfati ve zati olarak tanımamız için yardım 

                                                 
8 Süleyman Özer, Cemaleddin Aksarayî ve Tefsir Risalesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008. 

Bundan sonra kısaca “Aksarayî” olarak zikredilecektir. 

9 Beyyine Suresi, 6. Ayet. 

10 Aksarayî, a.g.e., 1-a/2-b. 

11 Aksarayî, a.g.e., 2/b. 
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ederek istediğimizi ver demek istiyoruz.12 Burada Fatiha suresinin sonunda “Amin” denmesi ile 

ilgili hadisin hasen olduğunu belirtip, Peygamberimizin sesini uzatarak söylediği bu ifadenin 

Allah’ın Fatiha sûresini okuyan kullarını koruyacağına bir delil olduğunu eklemektedir.  

Cemal Halvetî, Fatiha sûresinden sonra Duha sûresinin tefsirine geçer. Burada 

Duha’dan kastın güneş yani Hz. Muhammed’in ruhu olduğunu ifade eder. Burada klasik 

anlayışta kuşluk vakti olarak çevrilen duha kelimesini güneş vakti şeklinde yorumlayarak ilginç 

tefsirlere kapı açar. Seni hakiki babandan ayırarak ruhunu temizleyip kendi zati ve sıfati 

eğitimine aldı diyor. Sen tevhidi zatiden ve  ilahi hakikatleri tanımaktan uzak iken Allah bu 

eksiklerini tamamladı ve elçisi yaptı. Allah sana bu nimetleri verdiğine göre tevhid ilmini 

gizleme, insanlara anlat. Bu açıklamayı bitirdikten sonra “Ey aşıklar bir başka yorumu 

dinleyin”, diyerek “duha” kelimesini cemalullah olarak manalandırır, insanlara yansımasının 

kalb nuru olduğunu belirtir ve diğer ayetleri bunun ışığında açıklar. Ayrıca Allah sevgisinden 

doğan “duha” aydınlığının dünya ve ahiret sevgisinden dogan “seca” karanlığını aydınlattığını 

ifade eder. Burada yine bizim klasik dünya sevgisi eleştirimizin yanına, ahiret sevgisini de 

ekler. Ayrıca “duha” kelimesini kalb aydınlığı olarak, “seca” kelimesini ise nefis karanlığı 

olarak yorumlar. Bütün yorumlarında maddi sahiplikleri eksiklik, manevi sahiplikleri ise gerçek 

zenginlik olarak görmektedir. Hidayete erdirmede mutlak velayetin Allah’ta, hususi velayetin 

Hz. Muhammed’de olduğunu belirtir. Bu velayetin Muhyiddin Arabî’de olduğu gibi Allah’ın 

sevgili kullarına da geçebileceğini söyler. Böylece Muhyiddin Arabî’yi mutasavvıflar arasında 

birinci sıraya yerleştirir.13 

 Cemal Halvetî’nin İnşirah sûresinde bazı ayetlerin işari yorumlarını birkaç değişik 

şekilde yaptığı görülür. Kalbi açmaktan kastın onu nübüvvet, velayet ve onlara taalluk eden 

nurlarla süslemek olduğunu ifade eder. Bütün bu yorumlarda öne çıkan zati ve subuti sıfatlar 

konusu onun vahdet-i vucud düşüncesine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu da bize 

Muhyiddin Arabî’nin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı âlimlerini ve mutasavvuflarını derinden 

etkilediğini ispat etmektedir. “Senin ismini yüceltmedik mi” deki “zikr” kelimesinden kastın 

ismi azam olduğunu belirtir. Bu sûrede açık ve gizli zikir üzerinde durarak, insanın kötü 

huylardan ancak sesli zikirle kurtulabileceğini belirtmektedir.14 Zorluk ve kolaylığı idealar 

alemi ve gölgeler alemi olarak yorumlamaktadır. Bu yorum bize Eflatun felsefesinden 

etkilendiğini göstermektedir. Bu da Fahreddin Razî çizgisini takip ettiğini ispat eder.15 Ayrıca 

çeşitli tasavvufî makamlardan bahsederek İnşirah sûresinin ayetlerinin her birinin işaret ettiği 

makamları söylemektedir.16  “Fergab” kelimesini, çokluğun içindeki biri gör ve insanlara onu 

anlatmaya çalış şeklinde yorumlar. Sûrenin sonunda Allah’ın isimlerine ve Kur’an 

                                                 
12 Aksarayî, a.g.e., 2/b, 3/a, b, 4/a. 

13 Aksarayî, a.g.e., 4/b, 5/a, 5/b. 

14 Aksarayî, a.g.e., 7/a. 

15 Süleyman Uludağ, Fahreddin Razî, Ankara, 1991, s. 92-105. 

16 Aksarayî, a.g.e., 7/a-7/b. 
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hakikatlerine mazhar olabilmek için kâmil bir şeyhin kapısında hizmet etmenin ve onun 

sohbetine katılmanın önemi üzerinde durur.  

Bütün bu yorumları yaptıktan sonra tarikat sâliklerine özel “Ey aşıklar” diyerek sûrenin 

bir başka tefsirini daha yapar. Buradaki yorumda insanlara dinin emirlerini anlatarak 

yorulduğun zaman, seni yaratana dönerek namazla dinlen ifadesini kullanır. Namaz ibadetinin 

dünyanın boş işlerinden insanı kurtarıp rabbine yönelterek dinlendirici bir etkisi olduğundan 

bahseder. Bir üçüncü yorum daha yaparak, “Vizrak” kelimesini peygamberin terbiyesine engel 

olan ve zorlaştıran kötü huyların ondan uzaklaştırılması şeklinde açıklar. “Fensab” emrini ise 

bedenî işleri bitirdiğin zaman nefsini kalbî, ruhî ve sırrî olan manevi uğraşlara yönelt şeklinde 

yorumlar. Son bir yorum olarak, ”Ve ila rabbike fergab” ayetini birliğin zatiyetine karışarak 

Fena fillaha ulaşmak şeklinde yorumlar. Bunun kâmil bir şeyhin hizmetinde ve sohbetinde 

mümkün olabileceğini söyler.17  

 Tîn sûresinde, incirin ve zeytinin birçok özellikler taşıması, insanlara çeşitli faydaları 

olması ve tadının çok lezzetli olması yönleriyle Kur’an’ın da incir ve zeytin gibi olduğunu 

belirterek, sûredeki incir ve zeytin kelimeleri ile Kur’an’ın kastedildiği yorumunu yapmaktadır. 

Sûrede geçen Sina dağı ile Kur’an’ın kastedildiğini belirterek, Kur’an’ın Sina dağı gibi 

dünyanın düzenini sağlayan bir direk olduğunu söyler. Aynı şekilde sûrede zikredilen “güvenli 

şehir” ifadesinden kastın Kur’an olduğu açıklamasını yaparak, nasıl şehir ihtiyaç duyulan 

birçok şeyi içinde barındırıyorsa, Kur’an da insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde 

barındırmaktadır yorumunu yapar. Ancak bu durumun çokluktan kurtulup vahdete ulaşanlar 

için mümkün olduğu ifade eder.18 Tîn sûresinin bir başka tefsirinde ise; incir, zeytin, Sina dağı 

ve güvenli şehirle Hz. Muhammed’in kastedildiği ifade edilmektedir.19 8/b sayfasındaki son 

yorumda insanın aydınlıktan ve karanlıktan yaratıldığının ifade edilmesi Fars düşüncesindeki 

dualiteyi hatırlatmaktadır. 

 Müfessirimiz Alâk sûresinin tefsirinde, bu sûrenin inen ilk sûre olduğunu ifade eder. Bu 

sûrenin ilk olarak Tavus adlı melek aracılığı ile indirildiğini söyler. Bu sûrede bazı harfi cerlerin 

işari manalarını açıklamaya çalışır. Burada “Oku” emriyle kastedilen önce Kur’an’ı okumak 

sonra ezberlemek sonra da öğrenmek ve öğretmektir. Burada “Halega” kelimesinin iki defa 

tekrarlanması iki yaratılmaya delalet eder. Bunlar ruhların yaratılması yani manevi yaratılma 

ve sureten yaratılmadır. “İnsana bilmediklerini öğretti” ayeti ile gayb haberlerinin ve eşyaların 

kastedildiğini ve Hz. Adem’e bu haberler öğretilerek meleklerden üstün kılındığını belirtir. 

“İnsan bütün bunlara rağmen azar” ayetiyle insan nefsinin sapkınlığa müsait olduğunu ve ona 

güvenmenin firavuna benzemek olacağını ifade eder. “vescüd” emrinden kastın mevcudiyetini 

                                                 
17 Aksarayî, a.g.e., 7/a, 7/b. 

18 Aksarayî, a.g.e., 7/b-8/a. 

19 Aksarayî, a.g.e., 8/b. 
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Allah’ın varlığında yok et demektir diyor. “vegterib” emrinden kastın ise bütün varlığını ona 

yaklaştırarak o’nda yokulup fenaya ulaşmaktır diye yorumluyor.20 

 Kadir sûresinde yaptığı işari yorumlara göre birinci ayetin manası; “Kur’anî hakikatlari 

vuslat gecesinde Hz. Muhammed’in kalbine manevi olarak indirdik” şeklindedir. Bu yorum 

klasik yorumlara göre oldukça farklı manalar içermekte ve eğitimde kalbin önemini 

vurgulamaktadır. Tasavvuf sâlikleri bu manevi hakikatleri kavramak için gölgeler aleminden 

kurtulup fena mertebesine ulaşmalıdır. Sûre ile ilgili dikkat çeken bir başka yorum ise “bin ay” 

ifadesinin mertebe veya makam olarak tefsir edilmesidir. Bu mertebelere ulaşabilmek için 

tabiiki kalbin temizlenmesi ön şarttır. Allah’a ulaşmanın yolu ancak O’nun dışındaki bütün 

varlıklardan uzaklaşmakla mümkündür. Burada fena fillah makamımını öneminden bahsedilir. 

Burada “Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” hadisi hatırlatılır. 

İnen meleklerden kastın ruhani hakikatlere bu gecede daha kolay ulaşmak manasına geldiğini 

ifade eder. Gerçek hakkı isteyen, şeyhinin ölümünden sonra bile onun sulükünü tamamlayıp 

fiillerin ve sıfatların birliğine götürülmesini isteyendir.21 

 Beyyine sûresinin tefsirinde, Hz. Muhammed’in kainatın ruhu ve temeli olduğundan 

bahsedilmektedir. Yahudilik, hıristiyanlık, müşriklik nefsi levvamenin mertebeleri olarak 

yorumlanmaktadır. “Nefsi levvame” ise büyük put şeklinde ifade edilmektedir. “münfekkin” 

kelimesinden kastedilen sapıklık ve sapkınlık içinde batıl yolda olanlardır. Bu duruma zamanını 

örnek gösterek daha fazla izaha gerek olmadığını belirtir. Bu sûrede geçen “Allah’tan bir elçi” 

ifadesiyle rabbâni ilhamlara işaret edilmesinin gayet mümkün olduğu söylenir. Şayet bu 

kastedilmişse nefsin rabbânî ilhamlar vasıtasıyla nefsani ve şeytani tehlikelerden emin 

olabileceği yorumu yapılmaktadır. Dinin yalnız Allah’a mahsus kılınmasından kastın tevhid 

vasıtasıyla diğer her şeyi yok sayıp fena makamına ulaşmak olduğunu belirtir. Haniflerden 

kastın ise ibadetlerindeki samimiyetlerinden dolayı tevhid ilminde uzman olanlar olduğunu 

söyler. Namazı ikame edenlerden kasıt Alaha bağlı olanlar, zekatı verenlerden kasıt nefislerini 

temizleyenler ve ilmi isteyenlere kazandıranlardır diyor. Cennete girme ise daha ölmeden önce 

ölüm zorluklarının kolaylaştırılması ve şeyh-i kâmil vasıtasıyla manevi mertebelerin verilmesi 

şeklinde dünyada başlar şeklinde yorumluyor. Allah cennetliklerin kendisinden başkasına 

meyletmemelerinden dolayı onlardan razıdır. Allahın kulları ise kendilerine zati tevhidi verip 

fena makamına ulaştırdığından dolayı Allah’a müteşekkirdir. Korkanlardan kasıt ise Allah’ın 

celali hakkı için mevcudiyetlerini onun nurunda eritenlerdir.22 

 Zilzâl sûresinin tefsirinde, zelzeleden kastın ölüm sıkıntısı anında beden yerindeki 

insanî ruhun Allah’ın izzetine kavuşmanın şiddetiyle harekete geçip sarsılması olduğunu 

belirtiyor. O anda ilahi gerçeklerden habersiz olanların ölümden hemen önce Allah’a şahid 

                                                 
20 Aksarayî, a.g.e., 9/b-10/a,b- 11/a,b- 12/a. 

21 Aksarayî, a.g.e., 11/b-13/a. Fena makamı. Arapça fani olmak, yok olmak manalarına gelir. Dünyevî nesnelerin 

sûfînin gözünden silinip yok olmasına fena denilir. Fena hâli, kulun benliğinin yok olması ile tevhidin 

gerçekleşmesi demektir. Bu hâl tevhidin en yüksek derecesidir. (bkz. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve 

Deyimleri Sözlüğü, Ankara, 1997, s. 267-268. 

22 Aksarayî, a.g.e., 13/b-14/a,b-15/a. 
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olunca ne oluyor şeklinde şaşkınlığa düşeceklerini ifade ediyor. Öldükten sonra yaptıkları haber 

verilmek üzere insanlar tek tek Allah’ın karşılıkları gösterilmek üzere getirilirler. Burada zerre 

miktarı hayırdan kastın kalbî sayfalar olduğu, zerre mikdarı şerden kastın ise nefsî sayfalar 

olduğu ifade edilir. Bilin ki nefsî sayfalardan birinci orta ve büyük kıyametler kastedilmektedir 

diyor.23  

 Cemal Halvetî’ye göre Âdiyat sûresinde hakka ve hakikate yönelmiş nefislerden 

bahsedilmektedir. “Kadha” kelimesinden kasıt aşıkların nefisleri, “subha” kelimesinden kasıt 

vâkıfların nefisleri, ”neka” dan kasıt âriflerin nefisleri, “cem’a” dan kasıt ise bütün evliyanın, 

seçkinlerinin nefisleridir diyerek tasavvuftaki mertebeleri işaret ediyor. Âdiyât sûresinin 

tefsirinde, sûrede geçen “Nankör insan” dan kastın şeriat, tarikat ve hakikatta farklı olduğu 

yorumunu yapmaktadır.  Cemal Halvetî, “Nankör insan” ifadesini; şeriatta farzları terkeden, 

tarikatta faziletleri terkeden, hakikatta ise Allah’ın iradesine aykırı bir iradede bulunan şeklinde 

yorumlamaktadır. Ayrıca  evladlarının, mallarının çokluğundan dolayı ilahi akidlerini 

unutmalarından dolayı da nankördürler. Bedeni amellerin bir neticesi olarak kalpte ortaya 

çıkanları da Allah bilir ve gizli ve açık olan bütün amellerin karşılğını verir.24  

 Kâriâ sûresinin tefsirinde, bu kelimenin yorumu dahilinde yine fena makamının 

derecelerinden bahseder. Bu kelimenin üç manası vardır. Bu yorumları artık tamamen tasavvufî 

yorumlardır. Birincis, sâlikin fiillerinin Allah’ın fiillerinin nurunda fani olmasıdır (Fena fi-

efalillah). İkincis, sâlikin sıfatlarının Allah’ın sıfatlarının nurunda fani olmasıdır (Fena fi-

sıfatillah). Üçüncüsü ve en büyüğü, sâlikin varlığının Allah’ın zatının zuhuruyla fani olmasıdır 

(Fena fi-zatillah). Sûrenin devamında da bu üç makam çerçevesinde diğer ayetleri yorumlar.25 

 Tekasür sûresinin tefsirinde, fani ve geçici lezzetler sizi Allah’ı tanımaktan, sevmekten 

ve bundan hâsıl olacak mutlak zata ulaşmaktan alıkoyuyor diyor. Ama bunlara ne kadar 

dalarsanız dalın nihayetinde varacağınız yer mezardır. Ruhlarınız bedenlerinizden ayrıldığında 

gerçeği anlayacaksınız. Kıyamet gününde gerçeği daha iyi anlayacaksınız. Orada dünyada 

lezzetlere dalmanızdan dolayı ateşi göreceksiniz ve ona gireceksiniz ve size verilen görülen ve 

görülmeyen nimetlerden hesaba çekileceksiniz.26 

 Yazarımız Asr sûresinin tefsirinde, “Asr” kelimesinden kastın çokluktan ayrılıp Allah’ın 

nuruna muttasıl olunan zaman olduğunu ifade ediyor. Allah’ı her şeyde görmeyi unutanların 

başta ve sonda zararda olacaklarını belirterek birçok yerde işaret ettiği “yaşadığınız gibi 

ölürsünüz, öldüğünüz gibi dirilirsiniz” hadisini burada da kaydediyor ve “burada kör olan 

ahirette de kör olur” ayetini ekliyor. İman edenlerden kastın görüyormuş gibi inanalar, Salih 

amel işleyenlerden kastın ise temiz amellerle Allah’ı sıfatlarıyla tanıma kabiliyeti kazananlar 

olduğunu ifade ediyor. Hakkı tavsiye edenlerden kastın, Kur’anî hakikatleri ve furkani esrarları 

                                                 
23 Aksarayî, a.g.e., 15/a,b. 

24 Aksarayî, a.g.e., 15/b-16/a. 

25 Aksarayî, a.g.e., 16/b-17/b. 

26 Aksarayî, a.g.e., s. 17/b-18/a. 
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görenler, sabrı tavsiye edenlerden kastın ise ilahi celalin tecellisine sabır yani sâlikin ölmeden 

önce kalbî namaza yetenek kazanması olduğunu belirtiyor.27   

Hümeze sûresinin tefsirinde, dünya sevgisinin her türlü hatanın kaynağı olduğu 

belirtilerek, dünya sevgisinden kurtulmanın önemi ayet ve hadislerle vurgulanmaktadır. Ayrıca 

başka insanlar hakkında iyi düşünmenin önemi üzerinde durulmaktadır. İnsandaki hayvani 

özellikler olan şehvet, gazap ve dünya sevgisi, peygamberimizin dediği gibi, “bütün 

kötülüklerin başıdır.” Bundan kurtulun ki yaratıklar dilinizden emin olsun siz de kurtuluşa erin.  

Kalplere işleyen ateşi tasavvufî kabiliyetleri olanlar için aşk ateşi olarak yorumluyor. 28 

Fil suresinde müfessirimiz, ilk ayetleri rabbani vahyin nefsanî kuvvetleri nasıl yok 

ettiğinden haberiniz yok mu şeklinde yorumluyor. Allah kahhar sıfatı ile onların fena fikirlerini 

başlarına geçirdi diyor. Burada “Bir saat tefekkürün bin yıl ibadetten hayırlı olduğu” hadisini 

örnek veriyor.29 

Kureyş sûresinin tefsirinde, nefsanî kuvvetin nefsanî ve ruhani menzillerde 

yolculuğundan bahsetmektedir. “Kulluk edin” demekten kastın Allah’ı birleyin manasına 

olduğunu söylüyor. “Bu beytin sahibinden” kastın, insani kalbin, rabbinin nuru olduğunu ifade 

ediyor. Rabbani ilhamlarla kalbinizi mutmain kıldı ve nefsanî kuvvetlerinizi yok ederek size 

güven verdi şeklinde yorumluyor.30 

Halvetî, Maun sûresinin tefsirinde, ilk ayeti, “Cahilin hesap gününü cehaletiyle 

yalanlamasını tanıdın mı?” şeklinde yorumluyor ve çok karmaşık manevi yorumlar yapıyor. 

“Zerre miktarı iyilik yapan…” ayetini örnek getiriyor. “Yetimi iter kalkar” ayetinden kastın, 

manevi ilminden ve sevgisinden olmayanlara vermez ve hizmete gelenleri kabul etmez şeklinde 

açıklıyor. Kur’ani ve rabbani hakikatlere ulaşmaya vesile olmaz. Namazı insanlara göstermek 

için kılar ve nefsini ayıplanan davranışlardan temizlemez.31 

Müfessirimiz, Kevser sûresinin tefsirinde, “Kevser verilmesinden” kastın Allah’ın 

zatının bilgisinin verilmesi ve marifetü-zatullah olduğunu ifade etmektedir. “Namaz kıl” 

ifadesinden kastın ise görünen uzuvlarını emrolunan namazın nuruyla süsle ve ona yaklaş 

olduğunu belirtiyor. ”Venhar” dan kastın nefsini işlerinden, sıfatlarından ve zatından tecrit et 

olduğunu söylüyor. “Ebter” ifadesinden kastın ise, Sana buğzeden, Allah’ı görmekten ve ona 

ulaşmaktan uzak olacaktır demek olduğunu ifade ediyor.32 

                                                 
27 Aksarayî, a.g.e., s. 18/a,b. 

28 Aksarayî, a.g.e., 18/b-19/a. 

29 Aksarayî, a.g.e., s. 19/a,b. 

30 Aksarayî, a.g.e., s. 19/a,b. 

31 Aksarayî, a.g.e., s. 19/b. 

32 Aksarayî, a.g.e., s.20/a. 
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 Müfessirimiz, Kâfirun sûresinin tefsirinde, “Kâfirler” ifadesinden kastın ezeli fıtratın 

nurunu gizleyenler, “Din” ifadesinden kastın ise, “sizin tevhidiniz üzerini örterek, bizimki ise 

ortaya çıkarmak şeklinde olacaktır” diye yorumlamaktadır.33 

 Nasr sûresinin tefsirinde, zaferden kastın Allah’ın ilahi isimlerinin ve rabbani 

sıfatlarının tecellisi olduğunu ifade etmektedir. Bu tecelli gerçekleştiği zaman insanlar rahmete 

gark olurlar ve hepsi tevhid nurunun denizine dalarak mutluluğa ererler demektedir. Bu durum 

gerçekleştiği zaman sen de mağfiret ve fenaya ulaşmayı iste ki derecelerin en yücesi budur diye 

yorumlamaktadır.34 

 Tebbet sûresinin tefsirinde, fayda vermeyen maldan kastın faydasız ilim, kullanılmayan 

fıtri yetenekler ve bunlarla kazanılan dünyevi ilim olduğunu ifade ediyor. Böyle ilim sahipleri 

ve bağlıları cehenneme girecektir diyor.35 

 İhlâs sûresinin tefsirinde, Alâk sûresinde olduğu gibi kelimelerin sarf ve nahiv yönü 

üzerinde durulmaktadır. Burada Halvetî’nin Arapçaya ne kadar hâkim olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu sûrenin tefsirinde ilk olarak sûreye İhlâs isminin verilmesini işari yönden izah 

etmeye çalışır. Daha sonra ihlâs kelimesinin tanımını yapıp ve ihlâs kavramı üzerinde durur. 

Bu sûrede geçen ”Ehad” yani tek kelimesini ele alarak “Vâhid” kelimesinden farklı bir mana 

taşıdığını izah etmeye çalışıyor. “Ehad” kelimesinin, sıfatlarını dikkate almaksızın Allah’ın 

zatını ifade ettiğini belirtir. “Vâhid” ise, tüm sıfatları ile beraber Allahın zatını ifade eder 

şeklinde açıklamada bulunur.36 Bu sûrenin tefsirinde, Allah isminin her şeyin başı ve zatının 

aynısı olduğu bu nedenle bu sûreye samimiyet manasına gelen ihlâs isminin verildiğini 

belirtiyor. İhlâs hakiki öğüt demektir. Bu süre Halvetî’ye göre Allah’ı çoklukla ilgili her türlü 

zati ve sıfati ortaktan ve çokluktan beri kıldığı için bu ismi almıştır.37 

 Felak sûresinin tefsirinde, “Gasıkın” den kastın insanın aklıyla elde ettiği insani 

ilminden dolayı ortaya çıkan nefsanî karanlıklar ve nefsin karanlığında kaybolan kalb olduğunu 

ifade etmektedir. Hasedin insanı fena derecesine ulaştıracak temkine engel olduğunu ve her 

şeyi boşa çıkardığını belirtmektedir.38   

 Yazarımız, Nâs sûresinin tefsirinde yine işari tefsire başvurarak üç kutuptan 

bahsetmektedir. Bunlar; Rabb’in kulu, Melik’in kulu ve Allah’ın kuludur. Buna göre sûrede 

geçen sığınmanın manası bu üç mertebeye göre izafi bir ruha sığınmadır. Çünkü o, fiiller 

makamında; isim, rabb ve ruhtur. Sıfatlar makamında; isim, melik ve ruhtur. Zat makamında 

ise, isim, ilah ve ruhtur. Şeytan, Allah ve Rahman’ın mukabilidir. Şeytan bu ikisinin 

                                                 
33 Aksarayî, a.g.e., s. 20/a,b. 

34 Aksarayî, a.g.e., s. 20/b. 

35 Aksarayî, a.g.e.,21/a,b. 

36 Aksarayî, a.g.e., 21/b. 

37 Aksarayî, a.g.e., s. 21/b-22/a,b. 

38 Aksarayî, a.g.e., 22/b-23/a. 
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görüntüsünde olamaz. Ancak Allah’ın diğer isimlerinin görüntüsüne bürünebilir. Bu nedenle 

şeytan, tevhidin sırlarını bilmeyen bir şeyhe bağlı mürid için tehlikeli bir durum olur. Şeytanın 

tuzaklarından kurtulabilmek için Allah ve Rahman adını çok iyi bilen bir ârifin olması gerekir.39 

 Cemal Halvetî’nin bu kısa tefsiri incelendiği zaman çok az yerde sarf ve nahiv 

açıklaması yapıldığı görülür. Bu kısa açıklamalar bile Arapça dil bilgisi alanında çok iyi 

olduğunu göstermektedir. Bu alana çok az girmesinin nedeni tefsirdeki asıl amacının tasavvuf 

ehline ayetlerin işari yorumunu yapmak istemesinden dolayıdır. Bu durum, müridlerin dinî 

alanda çok cahil olmasından dolayı bu alandaki eksikliği hissetmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Tefsirde önce kelimelerin işari manaları verilmekte, sonra ayetlerden 

çıkarılan işari yorumlar ortaya konulmaktadır. Bazı sûrelerde ise ayrıca sûrenin bir bütün olarak 

ifade ettiği işari yorum üzerinde durulmaktadır.40 

 Eserde işari tefsirlerde çokça görülen ve sıhhati tartışmalı olan hadislerden fazlaca 

görülmektedir.41 Sahabelerden adı geçenler özellikle Hz. Ali, annesi Fatıma binti Esed ve Ebu 

Hureyre’dir.42 Adı geçen mutasavvıflar ise; Bâyezd-i Bistamî, Şiblî,  Hasan el-Harakanî, Seyyid 

Yahya ve Muhyiddin Arabî’dir.43 

 İşari bir tefsir olmasından dolayı eserde birçok tasavvufî terimler geçmektedir. Bu 

tasavvufî terimlerden bazıları şunlardır; Fena fillah, feyz, hakikat, hikmet, insan-ı kâmil, ism-i 

azam, kalb, kutb, makam, marifet, meczub, mertebe, müşahede, nefs-i levvâme, ruh, sâlik, sır, 

şeriat, şeyh, tarikat, telvin, tevbe, velayet, zikr-i cehrî, zikr-i hafî.44  

 

 II. ZENBİLLİ ALİ CEMALÎ EFENDİ VE NASİHAT RİSALESİ 

 Cemalîler ailesinden gelen ve asıl adı Ali Cemalî olan Zenbilli Ali Efendi’nin ne zaman 

doğduğu bilinmemekle beraber 1445 yılında Aksaray’da doğduğu bazı kaynaklarda ifade 

edilmektedir.45 Aksaray’ın köklü ailelerinden olan Cemalîler ailesinden Ahmed b. Mehmed 

Çelebi’nin oğludur. İlk tahsilini Karaman’da gördükten sonra eğitim hayatına Konya, İstanbul 

ve Bursa’da devam etmiştir. Tedrise beşikte başladığı ve keskin bir zekâya sahip olduğu rivayet 

edilir. Karaman ve Konya’daki âlimler bilgi seviyelerinin kendisini yetiştirmeye yetmediğini 

belirterek bir referansla İstanbul’a Molla Hüsrev’e ders almak üzere göndermişlerdir. Molla 

                                                 
39 Aksarayî, a.g.e., 23/a-23/b. 

40 Aksarayî, a.g.e., 22/a-23/b. 

41 Aksarayî, a.g.e., 4/a, 15/a, 16/b, 18/b. 

42 Aksarayî, a.g.e., 8/a, 21/b, 4/a. 

43 Aksarayî, a.g.e., 9/a, 14/b, 22/b, 5/b.  

44 Aksarayî, a.g.e., 16/a, 2/b, 4/b, 5/a,b, 8/a, 10/b, 12/a, 16/a, 19/b, 21/b, 23/a, b.  

45 Küçükdağ, Cemalî Ailesi, s. 52. 
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Hüsrev kısa sürede seviyesinin çok yükseldiğini görerek kendini manevi ilimlerde de 

ilerletmesi için Bursa’ya Mevlana Muslihiddin’e göndermiştir. Bu sırada Ebulvefa 

hazretlerinden de ders alarak manevi alanda iyice derinleşmiştir. 

 II. Bâyezid onun ilmi basamaklardaki bu ilerlemesini sürekli izlemiş ve ona güvendiği 

için önemli görevlere getirmiştir. Muhtemeldir ki bu durumda, Ali Cemalî’nin kabiliyeti kadar 

II. Bâyezid’in yakın çevresinde bulunan Cemalîler ailesinin telkinlerinin de etkisi olmuştur. II. 

Bâyezid bu çerçevede onun Edirne, Bursa, İznik ve ileri gelen bazı medreselerde ders vermesini 

sağlamıştır. Bu aşamalardan sonra Zenbilli Ali Efendi şehzadeler şehri Amasya’ya müftü olarak 

atanmıştır. Ancak bu görevi sırasında gördüğü rüya ve bazı çekemeyenlerin iftiraları üzerine 

bu görevi terk ederek önce kendini geliştirmek üzere Mısır’a ve orada yaklaşık bir yıl kaldıktan 

sonra Hicaz’a gitmiştir. Yaklaşık iki yıl süren bu dönemde Mısır kütüphanelerini ve eğitim 

sistemini inceleyerek bunu Osmanlı tedrisat sistemi ile mukayese etmiştir. Mekke ve 

Medine’de yıllardır hasretini çektiği peygamber ve sahabe hasretini gidermiş aynı zamanda 

buralarda yapılması gereken imar faaliyetlerini tespit ederek daha sonraki şeyhülislamlık 

döneminde bunların takipçisi olmuştur. Böylece Yavuz’un buraları Osmanlı topraklarına 

katarak kutsal hizmetleri yüklenmesinin en önemli teşvikçisi olmuştur. 

 II. Bâyezid onu Hicaz’dan çağırarak 1503 yılında şeyhülislam yapmış, ölümüne kadar 

yaklaşık 23 yıl bu görevde bulunup, şeyhülislamlık makamına en büyük saygınlığını bu 

dönemde kazandırmıştır. Osmanlı Devleti’nin zirvesini teşkil eden II. Bâyezid, Yavuz ve 

Kanunî dönemlerinin en etkili şahsiyetlerinden birisi olup Osmanlı hukukunun ve 

kanunnamelerinin en önemli mimarlarından olmuştur. Cesur olarak doğruları söylemekten 

çekinmemiş ve bu duruma Yavuz Sultan Selim ile farklı düşündükleri birçok ilginç olay 

yaşanmıştır. Maliye memurlarının ve tüccarların haksız yere cezalandırılmalarını 

engellemesiyle, Müslüman olmayanların zorla Müslümanlaştırılmasına karşı çıkması olayları 

bunun örneklerindendir. Hukukun üstünlüğünü korumada aynı aileden Pîrî Mehmed Paşa ile 

birlikte Osmanlı tarihinin en ideal ikilisini oluşturmuşlardır. Padişahların sınırsız sayılabilecek 

yetkilerini, dinin adalet anlayışı ile sınırlandırmıştır.46 

 Zenbilli Ali Efendi zekâ ve kabiliyetinin yanı sıra son derece zühd ve takva sahibiydi. 

Beş vakit namazı cemaatle eda etmek için özel gayret gösterirdi. Soru soranların etkisi altında 

kalmamak ve vaktinde cevap vermek için soruları zenbille alır ve cevapları zenbille gönderirdi. 

Yavuz Sultan Selim bütün sertliğine rağmen onun bu özelliklerinden dolayı genellikle 

kararlarına uyardı. Birgün yüzüne çok kararlı bir şekilde şöyle demişti: “Eğer şeriata aykırı 

kararlar verirsen, ben de senin haline fetva veririm.” Yine bir gün Kanunî, saray bahçesindeki 

ağaçlara zarar veren karıncalarla ilgili olarak manzum şekilde şu soruyu sormuştu: “Dırahtı 

sarmış olsa eğer karınca, Zarar var mı karıncayı kırınca.” Zenbilli Ali Efendi bu soruya verdiği 

müthiş cevapta şiirdeki yeteneğini de ortaya koymuştu: “Yarın divanına hakkın varınca, 

Süleyman’dan hakkın alır karınca.” 

 Aslen Aksaraylı olan Cemalîler ailesine mensup olan Zenbilli Ali Efendi 23 yıl 

şeyhülislamlık yaptıktan sonra seksenli yaşlarında 1526 tarihinde vefat etti. Mezarı kendi 

                                                 
46 Küçükdağ, Pîrî Mehmed Paşa, s. 190-201. 
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yaptırdığı medresenin avlusunda Zeyrek’tedir. Sekizinci Osmanlı şeyhülislamıdır ve bu 

makama gerçek değerini o kazandırmıştır. Zenbilli Ali Efendi; II. Bâyezid, Yavuz ve Kanunî 

dönemlerinde yaklaşık 25 yıl şeyhülislamlık yapan çok önemli bir şahsiyettir. Kısaca 

yorumlamaya çalışacağımız “Nasihat Risalesi” isimli eserinde, imanî hakikatlerden, nefis ve 

şeytanın tuzaklarından, nefsi kötü sıfatlardan temizlemek gerektiğinden, Allah rızasını elde 

etmenin yollarından vb. konulardan bahseder. Böylece ideal insanın özelliklerini ve bunun nasıl 

elde edileceğini ortaya koyar. Eserine “Nasihat Risalesi” ismini vermesinin nedeni büyük 

ihtimalle Peygamberimizin, “Eddînü nasihatün” hadisi olmalıdır. Ayrıca o dönemde yazılan 

risaleler kısa ve özlü olmaları hasebiyle halkı dinî konularda aydınlatmanın en önemli 

vasıtalarından birisi olmuştur. 

 Risalenin ilk bölümünde yazarımız hamdele ve salveleden sonra, Müslümanların 

yanlışlardan kurtulup sahih imana ulaşmasını sağlayan müctehid imamlara minnet ifade 

etmektedir. Bunun ardından nefis ve ruh konusuna girip kime mümin kime münafık, kime kafir 

denileceği üzerinde durmaktadır. Ruh ve nefsin bir olduğunu ama sıfatlarının farklı olduğunu 

ifade etmektedir. Mesela kâfirin nefsinin fuzuli olup makbul olmadığını söylemektedir. Çünkü 

o Allah’ın varlığını kabul edip birliğini etmese kâfir olur. Allah’ın birliğini kabul eder ama Hz. 

Muhammed’i kabul etmese yine kâfir olur. Bu ikisini kabul edip emri bil maruf nehyi anil 

münkeri kabul etmese o zaman da kâfir olur. Burada iyiliği yaymak için cihadın önemini 

vurguluyor. Namaz kılmayan ise münafık olur. Özellikle nifak kavramı üzerinde ısrarla 

durmakta ve bundan korunmanın yollarından bahsetmektedir. Namaz kılarken diğer 

meşgaleleri terk etmenin ve sadece Allah’a yönelmenin bu konuda çok önemli olduğunu 

söylemektedir. Namazı kılarken aklı ve gönlü dünya işlerinde olan münafıklıktan kurtulamaz 

diyerek önemli bir uyarıda bulunmaktadır.47 

 Zenbilli Ali Efendi, İslam âleminde özellikle Mutezilî âlimlerin ön plana çıkardığı 

“maruf” konusundaki düşüncesi ve bunu kanunnamelere uyarlamasıyla, Osmanlı Devleti’nin 

temel felsefesi olan Nizamı Âlem düşüncesinin en önemli teorisyenlerinden birisi olmaktadır. 

Bu gelenek bu aileye büyük ihtimalle aile şecerelerinin kendisine götürüldüğü büyük felsefeci, 

kelamcı ve müfessir Fahreddin Razî’den genetik olarak miras kalmıştır.48 

 Bakara sûresi 260. Ayeti yorumlarken, Hz. İbrahim’in bile mutmain olmak için Allah’ı 

görmek istemesinden bahseder. İnsan dünya sevgisinden uzaklaşarak ilahi aşka ulaşabilir. Bu 

dereceye ulaştığı zaman hırs, düşmanlık, hased, dünyaya düşkünlük, suizan, vb. boş işlerle 

uğraşmaz. Bu durum hâl ile olur kâl ve hırka, şal ile olmaz. Buna karşılık zamane insanların 

okumak veya işitmekle kalbinin tatmin olması mümkün değildir. Eğer insan işitmekle kalbim 

tatmin oldu, nefsim kemale erdi diyorsa bu ancak kibirdir.49  Yazarımız “Benim mürebbim 

olmasaydı, Rabbimi tanıyamazdım” hadisini yorumlarken, herkesin kâmil bir mürşide ihtiyacı 

                                                 
47 Mahmut Kaplan, Sümeyye Yıldız, “Zenbilli Ali Cemalî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i”, Uluslar arası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, c. 6, S. 27, Yaz, 2013, s. 53/a. Bundan sonra kısaca “Zenbilli” olarak zikredilecektir. 

48 Uludağ, Razî, s. 92-105. 

49 Zenbilli, a.g.e., s. 55/a. 
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olduğunu söylüyor. Göz, yüzde olmasına rağmen yüzü bilemez, bunun gibi nefis kendini 

tanıyamaz tanımak için aynaya ihtiyaç vardır. Bunun gibi sen eğer ayıbın ve kusurunu bilmek 

istersen bir insanı kâmil bul elini tut, hizmetini yap ve gönlüne gir böylece onun vasıtasıyla bu 

eksiklerini giderebilirsin. Yoksa nefsi emmare sana da zarar verir. Yazarımız “Yaşadığınız gibi 

ölür, öldüğünüz gibi dirilirsiniz” hadisini burada örnek getiriyor.50 

 Zenbilli Ali Efendi, “Allah sizin suretlerinize ve amellerinize değil kalplerinize ve 

niyetlerinize bakar” hadisini yorumlarken, düşmana esir olan birinin onların dinine geçip onlar 

gibi giyinmesinin imanına zararı olmayacağını söylemektedir. Çünkü insan kâli ile Müslüman 

olur, taatleri ile cennete girer ve hâli ile Allah’a yakın olur.51 Mümin olan kişi diğer müminlere 

karşı düşmanlık ve kin tutmamalıdır çünkü muhabbet rahmanidir, adavet şeytanidir. Allah, 

düşmanlık edin rahmet bulun demedi, düşmanlığı aranızdan kaldırıp Allah’tan korkun ki 

rahmet bulun dedi.52 Bundan sonra yazarımız diğer tefsirde de üzerinde durulan “Bütün 

iyiliklerin başı dünyayı terk etmek, bütün kötülüklerin başı ise dünya sevgisidir” hadisini 

yorumlamaktadır. Dervişin bütün dünyevi dereceleri sevmeyi terk ederek manevi makamlara 

yükselebileceğini ifade eder. “Ölmeden önce öl” hadisi ışığında kendinle hesaplaşıp nefsini yen 

yoksa nefsi emmareden kurtulup nefsi marziyye makamına yükselerek kazananlardan olman 

mümkün olmayacaktır. Bu duruma “Bir kabın içinde içki dolu iken dışını yıkamakla 

temizlenmez” diyerek çok güzel bir örnek vermektedir. Kişi savaşırken bazen kovalar, bazen 

kaçar bazen de döner. Sen de içindeki düşman nefs-i emmare ile savaşırken dönsen, kalksan, 

otursan caizdir diyerek bir nevi tarikatlardaki sema gibi bazı ritüellere cevaz veriyor. “Hz. 

İsa’nın Deccal’ı öldürdüğü gibi içindeki Deccal olan nefsini öldürmek için İsa nefesli bir kişiye 

ihtiyacın vardır” diyerek nefsin hastalıklarına tedavi yolu gösteriyor. Hatta bu nefsi teskin için 

bir kişiye dört hanım almanın caiz kılındığını ekliyor.53 

 Zenbilli Ali Efendi nefis terbiyesi için dili döndüğünce ayet ve hadislerle bütün 

açıklamayı yaptıktan sonra işin sonunu Allah’a bırakmak gerektiğini söylüyor. Burada “Şeriat 

sözler, tarikat fiiller, hakikat haller, marifet de servetin başıdır” hadisini kaydederek konuyu 

özetliyor. Her kimse kendi haline güvenerek velayetim, kerametim, yakınlığım var derse yanlış 

yapar. Zira iyilik kişinin kendi hali değil Allah’ın fazlı ve hidayetidir. Kula gereken ise ümit ve 

korku arasında olmasıdır. Bir de müminin kalbini kırmamak gerekir. “Müminin kalbi Allah’ın 

evidir, arşıdır, hazinesidir.” hadisi bu konuda bizi uyarmaktadır. “Her müminin yüzüne rûşen 

bakıp, gökcek söz söylemek gerekir” diyerek konuyu çok güzel özetlemektedir. Bu konuda 

zımmilere de aynı şekilde davranmak gerekir zira Hz. Peygamber: “Zımmiye eziyet eden bana 

eziyet etmiş olur.” buyurmuştur diyerek, Osmanlı hoşgörüsünün kaynağını açıklamaktadır. Son 

                                                 
50 Zenbilli, a.g.e., s.56/a. 

51 Zenbilli, a.g.e., s. 56/b. 

52 Zenbilli, a.g.e., s. 57/a. 

53 Zenbilli, a.g.e., s. 59/a,b-60/a,b-61/a,b. 
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olarak “Sen de Hz. Peygamber ne amel ettiyse öyle amel et ki onun şefaatine nail olasın” 

diyerek risalesini bitirmektedir.54 

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

 Aynı okuldan gelen ve büyük ihtimalle amcazâde olan iki âlimi karşılaştırdığımız 

zaman, düşünceleriyle birbirine çok benzedikleri görülüyor.  Her iki eser de başta dervişler 

olmak üzere insanlara nasihat etmek için yazılmış ve konular ayet, hadis ve özlü sözlerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Sanki biri diğerinden özetlenmiş gibidir. Zenbilli Ali Efendi, 

amcasının “Tefsir Risalesi” isimli eserini okumuş ve onunla diğer okuduğu eserler ışığında 

kendi düşüncelerini de ekleyerek insanlara yol göstermek için bu risaleyi yazmış gibi 

görünmektedir. Cemal Halvetî tarikat şeyhi, Zenbilli Ali Efendi ise şeyhülislam olmasına 

rağmen her ikisi de ayet ve hadisleri işari metodla tefsir etmek konusunda birleşiyorlar. Bu da 

her iki âlimin aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koyuyor. Böylece dönemin en önemli tarikat 

önderi ile ilmiye sınıfının lideri ortak medeniyet düşüncesini paylaşmış oluyor. Burada 

Fahreddin Razi düşüncesinin açık etkisi görülüyor. 

Özellikle iki eserde de bütün işari tefsirlerin ana iddiası olan, Allah’ın Hz. 

Muhammed’in mürşidi olduğunun aynen söylenmesi çok ilginç. “Allah rızasını kazanmak için 

ehlullah eteğinden tutmalı, her haline itaat etmeli ve kapısının eşiğinde nefsini kurban 

etmelisin” diyerek tarikata bağlılığı gerekli görüyorlar. Nefis terbiyesi her ikisinin de ortak 

problemidir. Nefsin Deccal’a benzetilmesi her iki eserde de var. Açık zikrin nefsin gururunu 

gizli zikirden daha fazla kıracağının söylenmesi ve en önemli zikrin ise “la ilahe illallah” 

olduğunu söylemeleri ikisinin de aynı okula mensup olduklarını açık biçimde gösteriyor. Nefis 

terbiyesinin her ikisinin de ortak önceliği olması değerler eğitimi bakımından hangi konuya 

daha fazla önem verilmesi gerektiğini gösteriyor. 

Her iki yazarımız da “Yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz” hadisi 

üzerinde çok duruyorlar. Osmanlı Devleti’nin üç kıtada asırlarca mücadele etmesinin temel 

dayanaklarından birisi bu yaşama ve yaşatma idealidir. Zenbilli Ali Efendi bu konuda “Allah 

sizin suretlerinize ve amellerinize değil, kalplerinize ve niyetlerinize bakar” hadisini 

yorumlarken, düşmana esir olan birinin şeklen onların dinine geçip onlar gibi giyinmesin 

imanına zararı olmayacağını söylemektedir. Çünkü insan sözü ile Müslüman olur, taatleri ile 

cennete girer ve hâli ile Allah’a yakın olur. Bu düşünce her iki âlimi de cihadın önemi üzerinde 

müttefik kılıyor. Her ikisine göre de Müslüman inancını yaymak için sürekli çalışmalıdır. 

Osmanlı Devleti asırlar boyunca Alpler ve dervişler vasıtasıyla bu misyonun bayraktarlığını 

yapmıştır. Günümüzde Balkanlara baktığımız zaman bunun kalıntılarını görebiliyoruz.   

 Her iki âlim de günümüz hadisçilerinin uydurma diyerek yüz çevirdiği hadislere 

fazlasıyla yer veriyorlar. Örneğin kıyamete yakın geleceği ve Hz. İsa tarafından öldürüleceği 

söylenen Deccal olayı gibi. Zenbilli Ali Efendi bu hadisten şöyle bahsediyor: “Nitekim âhir 

zamanda Deccal huruç idicek Hz. İsa emr-i hakla gökyüzünde nüzul idüp Deccal’ı katl itdükten 

sonra oğlan yılan ile oynaya. Ve deve arslan ile ve koyun kurd ile yürüyüp birbirine zarar 

                                                 
54 Zenbilli, a.g.e., s. 61/b-62/a. 
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irişdirmeye…”  Yine Cemal Halvetî “Şeyhi olmayanın dini yoktur” hadisini rivayet etmekte ve 

bunu kâmil bir şeyhe bağlanmaya delil göstermektedir. Her iki âlim de günümüzde uydurma 

oldukları belirtilen bunlara benzer birçok hadis kullanmaktadırlar. İncelediğimiz iki risaleden 

anlaşıldığı kadarıyla İslam dünyasında bazı âlimler bu hadislerin sahih olup olmadıklarını 

tartışırken, Osmanlı Devleti bunun üzerine altı asır yaşayan bir medeniyet inşa etmiştir. 

 Zenbilli Ali Efendi mutmain bir kalbe sahip olmak için kâmil bir mürşide bağlanmanın 

önemi üzerinde durur. Ayette belirtildiği gibi, “Hz. İbrahim dahi kalbinin mutmain olması için 

Allah’ı görmek istemişti” diyerek bu konuda her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Cemal Halvetî ise şeytanın kâmil mürşidin kalbine giremeyeceğini bundan dolayı bir mürşide 

bağlanmanın önemli olduğunu söylemiştir. Zenbilli Ali Efendi şeyhülislamlığı döneminde, 

tarikatlar ve şeyhlerle bu alandaki uygulamalara genelde olumlu bakmıştır. Belki de bu 

gerçekleşmeden devletin uzun süre ayakta kalamayacağını düşünmüştür. Bu durum bozulmaya 

başladığı andan itibaren Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlaması onun ferasetini 

göstermiştir. Tarikat ve ilmiye sınıfı arasındaki bu uyum Osmanlı hoşgörüsünün oluşmasında 

ve yayılmasında olumlu sonuçlar vermiştir. Bunda her iki kurumun da insanların yetişmesinde 

dirsek teması içinde olmasının etkisi vardır. Kâmil mürşidin iyi insanın yetişmesi için ayna 

mesabesinde olduğu konusunda ittifak ederler. Bundan dolayı Osmanlı Devleti’nin dört bir 

tarafı medrese, tekke ve zaviyelerle donatılmıştır. Cemalîler ailesi bu konuda en önde gelen 

ailelerden olmuştur.55 

 Her iki âlimimiz de kötülüklerin ve iyiliklerin kaynağı konusunda ittifak etmişlerdir. 

Burada kullandıkları hadis, ”Bütün kötülüklerin başı dünyaya meyil, bütün iyiliklerin başı ise 

dünyayı terktir.” Burada “dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olduğu gerçek yurdun ise ahiret” 

olduğu konusundaki ayeti ifade ederler. Nefsin insanı dünyevileşmeye sürüklediğini bundan 

kaçınmak gerektiğini belirterek, gelecekte Müslümanlar için gerçekleşecek en büyük tehlikeyi 

önceden görmüşlerdir. 

 Allah’a ve peygambere imandan sonra ibadetlerin önemi üzerinde dururlar. İbadetler 

sürekli olarak kulu Allah’a bağlayan bir bağdır özürsüz terk edildiği zaman bu bağ kopmuş 

olur. İbadet bağını koparanlar ise münafık olurlar. Kulun nifaktan şiddetle kaçınması gerekir 

yoksa nifak sıfatına sahip olan sonunda küfre düşer. İbadetleri gönülden gelerek gösterişsiz 

şekilde yapmak gerekir. Mesela Zenbilli Ali Efendi bir sözünde, “Namaz gönülden ve 

muhabbetullah ile kılınmalıdır. Namazı kılarken aklı ve gönlü dünya işlerinde olan yine 

münafıklıktan kurtulamaz Muhabbeti İlahiyye’yi kalbinde duyanın aşkı ise maşukun tecellisidir 

ki o kişiye ne gam vardır ne de keder. Bu makamları ve halleri bilmek, ehl-i süluk ve ehl-i hâl 

olmayı gerektirir.” der. Her iki âlim de sürekli kendini hesaba çekmenin üzerinde dururlar. 

Cemal Halvetî, “Ölmeden önce ölünüz” hadisini zikrederek sürekli kendimizi hesaba çekmemiz 

gerektiği üzerinde durmaktadır. 

 Her iki âlim de derviş olmanın şartları ve evliyalıktan bahsederek, cehri yani açık zikrin 

önemi üzerinde dururlar. Zenbilli Ali Efendi, bu konuda şunları söyler: “Kişi içinden ne kadar 

zikrederse etsin yine de dünya işleri onun nefsinden yok olmaz. Ancak açıktan yüksek sesle zikir, 

                                                 
55 Küçükdağ, Pîrî Mehmed Paşa, 196-197. 
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dua ve ibadet etmek dünya meşguliyetini bir mertebe daha yok eder, nefsanî heva ve hevesler 

yok olur, şevk-i ilahi zuhur eder. Açıktan söylenen zikirlerin en faziletlisi La ilahe illallahtır… 

Hakiki derviş her ibadetini ihlâsla yapar, işine riya karıştırmaz. Malını hak yolunda harcar. 

Yoksa sureten derviş olup sireten kalbi yaralı, hastalıklı olan bu hallerden gafildir.” 

 İbadetlerin yanı sıra dile sahip olmak her iki âlimimiz tarafından da şiddetle tavsiye 

edilmiştir. Onlara göre dilin yalan, gıybet ve boş sözlerden temizlenmesi gerekir. Çünkü iman 

da küfür de dil ile olur. Dil zahirdir. Zahirimizi temizlersek batınımız da Allah sevgisi ile 

temizlenecektir. Gece gündüz ibadet ve zikirle meşgul olursak hak güneşi üzerimize ve içimize 

doğacak, batıl karanlığı batacaktır. Burada her ikisi de kap örneği vermektedir. Bir kabın 

içerisinde içki doluysa sadece dışını yıkayarak onu temizleyemeyiz. Kabın içindeki şarabı 

dökerek döndürerek iyice yıkamalıyız ki murdarlık izi kalmamalı. İnsan da içindeki şeytani 

sıfatları dışarıya atmayınca Allah sevgisi tecelli etmez. 

 Müminin kalbi Allah’ın makamıdır, arşıdır. Bundan dolayı kalp kırmamaya çok dikkat 

edilmelidir. Peygamberimiz, “Zımmiye eziyet eden bana eziyet etmiş olur” buyuruyor. Mümin 

olmayana bu kadar önem verildiğine göre müminlerin hakkına daha fazla dikkat etmek gerekir. 

Bu hadisin bir şeyhülislam tarafından hatırlatılarak dile getirilmesi Osmanlıların yönetimleri 

altındaki Müslüman olmayanlara niçin bu kadar hoşgörülü davrandıklarını göstermektedir. 

 Ahir zamanda insanları doğru yoldan saptırmak için gelecek Deccal’ın insandaki 

temsilcisi nefistir. Nefis sürekli heva ve heveste olup insanı hakikatten uzaklaştırmakta ve helak 

etmektedir. O halde Hz. İsa gelip nasıl onu helak edecekse, biz de İsa nefesli birini yani kâmil 

mürşidi bulup nefsimizi engellemeliyiz. O zaman kişi âlemi nefsaniyetten âlemi ruhaniyete 

yükselir. Bu dereceye ulaştığımız zaman her işimiz ibadet, her sözümüz zikrullah ve her 

bakışımız hakkani olur. Nice insan bu dereceye sema ve devr, nicesi ilim ve terbiye, nicesi 

evrad ve zikir, nicesi hayır ve hasenat, nicesi de cömertlik ve alçak gönlülük sayesinde ulaşır. 

 Her İki âlim de risalelerini Hz. Muhammed’in yoluna bağlılıktan bahsederek 

bitirmektedir. Bu anlayış çağlarca devam eden bir gelenektir. Hakka giden yollar çoktur ama 

asıl olan Hz. Muhammed’in yolunu takip etmektir. O nasıl amel ettiyse öyle amel edilmelidir. 

Peygamberimizin şefaatine nail olup rahmete ulaşmak için böyle yapılmalıdır. Osmanlı 

Devleti’nin sağlam olsun zayıf olsun hadislere bu samimi bağlılıkları onlara ilahi yardımın 

kapılarını açmıştır. 

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 748 - 

 

KAYNAKLAR 

BAYRAM, Mikail, “Alâeddin Keykubad’ın İlmî Şahsiyeti”, I. Alâeddin Keykubad ve Dönemi 

Sempozyumu Bildirileri, 6-7 Kasım 2008, Konya, 2008. 

HÜSAMEDDİN, Hüseyin, Amasya Tarihi, İstanbul, 1927. 

KAPLAN, Mahmut, YILDIZ,  Sümeyye, “Zenbilli Ali Cemalî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i”, 

Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, S. 27, Yaz, 2013. 

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, Veziriazam Pîrî Mehmed Paşa, Konya, 1994. 

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Devirlerinde Cemalî Ailesi, İst., 1995. 

ÖZER, Süleyman, Cemaleddin Aksarayî ve Tefsir Risalesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Ünv. Sos. Bil. Enst., İstanbul, 2008. 

TAYŞİ, M. Serhan, “Çelebi Halife”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 103, Ağustos, 1996. 

ULUDAĞ, Süleyman, Fahreddin Razî, Ankara, 1991.



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 749 - 

 

 

AKSARAYLI ÂLİMLER VE BAZI EVLİYÂLAR 

Recep Dikici 

Özet 

Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de Aksaray ilidir. Bu bölgedeki 

mevcut medreseler ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlim ve edipler, bu gerçeği açıkca 

göstermektedir. Bu yüzden Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden 

tesbit edebildiğimiz aralarında Cemâleddîn Aksarayî, İbrahim Aksarayî, Abdurrahman 

Aksarayî, Abdullah Aksarayî, Muhammed Cemali, Yusuf Aksarayî, Hamid Aksarayî, 

Muhammed Aksarayî, Sacid Aksarayî ve Hasan Aksarayî’nin de bulunduğu Osmanlı dönemi 

Aksaraylı âlimlerin hayatları ile kütüphânelerde bulunan Tıp, fıkıh, hadis, tarih, tasavvuf, Arap 

dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı, ahlak ve mevʻize sahalarındaki Arapça, Farsça ve Osmanlıca 

elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak, bilim dünyası için son derece faydalı olacaktır. 

Böylece Aksaray’ın manevî yönü ve kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak ve 

araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Nitekim Kâtip Çelebi “Keşfu’z-zunûn” adlı eserinin 

mukaddimesi’nde naklettiği “Kim bir mü’minin hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi 

olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile “Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, 

bizden sonra eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, bu mevzunun ne derece büyük önem 

arz ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra “Büyüklerini tanımayan bir millet, asla 

yükselemez.” veciz söz de burada hatırlatılmalıdır.  

Bir milletin manevî kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, sanat, edebiyat, örf ve 

âdetler ile düşünüş ve yaşayış tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, milletlerin 

hayatında önemli bir yer tutarlar. Milletler, bu tip kültür değerleri üzerinde hassasiyetle dururlar 

ve bunları mümkün mertebe zedelemeden ve hatta geliştirerek kendinden sonraki nesillere 

devrederler. Aksaray’in dînî yönünü ve tarihî kültürünü de gün yüzüne çıkarmak, şanlı 

milletimizin bu azîz değerlerine katkıda bulunmaktır.  

Anahtar kelimeler:  Aksaray, Kütüphane, Matbu, Elyazması, Âlimler 
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AKSARAY'S SCHOLARS AND SOME AWLİYAS 

Summary 

Aksaray province is also one of the most important science centers in history. Existing 

madrasahs in this region and scholars and litterateurs who studied various science branches 

reveals this reality clearly. Therefore giving background information about those scholars who 

we deteceted from Rare Tabaqat and Turkish Specialized Libraries and among them 

Jamalladdeen Aqsarayi, İbrahim Aqsarayi, Abdurrahman Aqsarayi, Abdullah Aqsarayi, 

Mahmad Jamali Aqsarayi, Yusuf Aqsarayi, Hameed Aqsarayi, Muhammed Aqsarayi, Saced 

Aqsarayi, Hasan Aqsarayi and Hamdee Aqsarayi and presenting their printed and manuscripted 

works composed in Arabic, Persian and Ottoman Turkish on fields such as medical, fiqh, hadith, 

history, tasawuf, Arabic language and literature, Turkish literature, moral, reomandatory and 

eloquence which exist in libraries will be very helpful for science world. Thus, a great gap 

related the cultural history of Aksaray province will be filled and guide the researcehers in this 

issue. Unfortunately such an important issue has not been dealt with hiterto. Indeed, the hadith 

which Katip Chalabi the deceased, mentioned in the introduction of his work “Kashfu'z-Zunun” 

in the meaning of “Who writes the life history of a mumin (believer) like he enlivens him” and 

the couplet in the meaning of “Our works are documents which introduce us. Therefore, look 

for our works after us.” shows the importance of this issue. Moreover, with writing their books 

names which indicate their merit and maturity, their scientific highness and services to 

humanity are being proved. In addition to this, the concise saying “A nation which does not 

recognize its glorious person can not proceed” shall be recalled here. 

A nation's immaterial cultural values are consisted of religion, language, art, literature, 

customs, rituels and styles of thinking and life. These cultural values y an important place in 

nations life. Nations, pay great attention on these type of values and even transfer to next 

generations with progressing. Bringing to light Aksaray's cultural history is contrubuting to our 

glorious nation's such precious values.  

Keywords: Aksaray, Library, Printed Book, Manuscript, Scholars. 
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Giriş 

Aksaray, tarih boyunca kültür ve ilim merkezi olan illerimizden biridir. Aynı zamanda 

önemli bir ticaret merkezi olan şehir, sırası ile Asur, Hitit, Kapadokya Krallığı ve Roma 

İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. 666’da İslam orduları tarafından fethedildi. Bir 

süre Bizans ve İslam hâkimiyeti arasında el değiştiren Aksaray, 1076’ta Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah tarafından Selçuklu topraklarına katıldı. 1318’de Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

yıkılması ile yöre Karamanoğulları’nın hâkimiyeti altına girdi. İlk defa 1398’de Yıldırım 

Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılan şehir, on beşinci asırda kesin olarak Osmanlı 

yönetimi altına girdi. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethedince, Aksaray halkının bir 

bölümü İstanbul’a yerleşti ve bu yere Aksaray semti adı verildi. 

Osmanlının son döneminde Aksaray’da, 121 mekteb-i ibtidâiye, 181 mescid, 70 medrese, 2 

tekke ve 7 kilise bulunuyordu. XIV-XVI. asırda Osmanlılar döneminde Aksaray’da ipekli 

kumaşlar dokunup, hem dâhilde hem de hariçte satılarak tüketiliyordu.  

 Aksaray, Osmanlı Devleti zamanında Konya vilayeti Niğde sancağına bağlı kaza 

merkeziydi. 1924’te il merkezi yapılan Aksaray, 1933’te ilçe merkezi olarak Niğde’ye 

bağlandı. 15 Haziran 1989’da tekrar il merkezi haline getirildi1. 

1.Cemâleddîn Muhammed Aksarâyî 

İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Fahreddîn Râzî, lakabı 

Cemâleddîn’dir. Aksaray’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası büyük İslâm âlimi 

Tefsîr-i Kebîr sahibi Fahreddîn-i Râzî’nin (rahmetullahi aleyh) torunlarından, vaiz Muhammed 

Efendi’dir. Fahreddîn-i Râzî’nin aile şeceresi hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömer’e (r. anhüm) 

ulaşmaktadır.  

Cemâleddîn Aksarâyî, babasından ve zamanının meşhur âlimlerinden ilim öğrendi. Büyük 

kelâm âlimi, mütehassıs Seyyid Şerîf Cürcânî de onun ilim ve feyzinden istifâde için 

Anadolu’ya geldi. Fakat Aksaray’a gelmeden Cemâleddîn Aksarâyî hazretleri vefât etmişti. 

Bunun üzerine Seyyid Şerîf Cürcânî, Molla Fenârî ile birlikte Mısır’a gidip Ekmelüddîn 

Bâbertî’den ders aldı.  

                                                 
1 Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1983, I, 299, 334; II, 154, 682; 

Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-Aʻlâm, Mihran Matbaası, İstanbul, 1955, I, 264; Danişmend İsmail Hami, İzahlı 

Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1925, I, 116, 315; Komisyon, Rehber Ansiklopedisi, 

İstanbul, 1993, I, 348. 
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Bir ara Amasya kâdılığı ve Dârü’l-ilm müderrisliği yaptı. 1366 yılında Amasya kazaskeri 

Pîr Nizâmeddîn’in vefâtı üzerine yerine tâyin edildi. Daha sonra o zaman Karamanoğullarının 

elinde bulunan Konya’ya gelip yerleşti. Karamanoğlu Halîl Beyzade Alâaddîn Bey, 

Cemâleddîn Aksarâyî’yi Konya kâdılığına tâyin etti. Karaman’da Alâaddîn Bey’in hanımı 

Murâd-ı Hüdâvendigâr’ın kızı Melek Hâtun’un, Hâtuniye Medresesi için 1382 (787) yılı 

Rebîulevvel ayının ortalarında tanzim edilen vakfiyesinde; “Bu tesbit ve tescili, kâdıların, 

hâkimlerin ve vâlilerin en âdili, en büyüğü Konya şehri hâkimi (kadısı) Muhammed oğlu 

Mevlânâ Muhammed Cemâleddîn Muhammed yaptı. Allahü Teâlâ onun himaye ve yardımını 

bize ve bütün müslümanlara kılsın” denilmekte, büyük âlim, milletin ve dînin süsü, kâdıların, 

vâlilerin en âdili, zamanının büyüğü şeklinde medhedilmektedir.  

Konya kâdılığından sonra, Aksaray’a gelen Cemâleddîn Aksarâyî, Zincirli-İncirli Medresesi 

müderrisliğine tâyin edildi. Evinden medreseye atla giderdi. Giderken at üzerinde ders verir, bu 

sebeble etrafını talebeler sarardı. Yürürken ders öğrenenlere Meşşâiyyûn (yürüyenler) denildi. 

İkinci kısım talebeler medresenin kapısında beklerler, orada ders alırlardı. Bunlara da 

Revâkıyyûn denildi. En üst seviyedeki asıl talebeleri medresenin içinde ders görürlerdi. 

Cemâleddîn Aksarâyî vefâtına kadar Zincirli Medresesi’nde müderrislik yaptı ve çok talebe 

yetiştirdi. Yetiştirdiği talebelerin en meşhuru Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislâmı ve büyük 

âlimi Molla Fenârî hazretleridir.  

Cemâleddîn-i Aksarâyî, 1388 (791) târihinde Aksaray’da vefât etti. Ervâh kabristanındaki 

dergâhına defnedildi. Cemâleddîn Aksarâyî’nin türbesinin yanında Ervâh kabristanında bir 

zaviyesi vardı. Kabristanın güneyindeki kapı civarında büyük hanlar ve kervansaraylar 

mevcuttu. Hacı namzetleri buradan uğurlanırdı. Aksaray, Osmanlı sınırları içine girdikten 

sonraki vakıf defterlerinde bu zaviyeden bahsedilmektedir.  

Cemâleddîn Aksarâyî (r. aleyh) zaviyesini Karamanoğulları zamanında yaptırmış ve 

Karamanoğlu İbrâhim Bey de vakfının yürürlüğü hakkında berât vermiştir. Şimdi zaviye 

olmayıp, kabrin kıble tarafına kubbeli iki taş oda yapılmıştır.  

Fazîletli, kâmil, zühd ve takva sahibi, aklî ve şer’î ilimlere vâkıf olan Cemâleddîn Aksarâyî 

hazretleri, pek çok kitap yazıp şerhler yaptı. Eserlerinden bâzıları şunlardır:  

 1. Şerhu’l-Îzâh (Süleymaniye ktb., Damad İ;brahim Paşa Bölümü, 1020. Müellif 

hattı): Arapça bir eser olup, iki cilttir. Cemâleddîn Aksarâyî bunun hakkında; “Bu belagat ve 

meânî ilmi hakkında bir kitaptır” demektedir. 2. el-Îzâh: Meânî ve beyân ilmini anlatır. 3. Şerh-

i Lübâb Keşfi’l-İ’râb, 4. Mecmûü’l-Bahreyn Hâşiyesi, 5. Mültekâ Hâşiyesi, 6.  el-Gâyetü’l-

Küsvâ Şerhi, 7. Beydâvî Tefsiri Hâşiyesi, 8. Hadîs-i Erbaîn (309b-318b vr. Millî Ktb. Yz. A 
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7983/2), 9. Kitâbu’l-Es’ile ve’l-Ecvibe (Beyazıt Ktb.,  B16096), 10. Şerh-i Müşkilâti’l-Kur’ân-

ı Kerîm ve Şerh-i Müşkilâti’l-Hadîs,  11. Hallü’l-Muʻcez (148 y.,  67 Saf  235): Tıp kitabı 

şerhidir. 12. Şerhu İnnellâhe Haleka Âdem (22a-28a vr. Millî Ktb. Yz A 8301/3), 13. Ahlâk-ı 

Cemâlî: Ahlâk ilmine dâir bir eser olup, Sultan Yıldırım Bâyezîd Han’a hediye ettiği Osmanlı 

müelliflerinde bildirilmektedir. 14. er-Risâletu’l-Halvetiyye, 96b-102b vr. (45 Hk 2964/18), 15. 

Envâru’l-Kulûb, 95b-101b y. (19 Hk 556/16). Tasavvuf , 16.   Şerhu’l-Beyteyn li-Mevlâna 

Celâleddîn, 1b-50b y. Arapça (05 Ba 873/1), 17. Şerhu Bostan, 152 y. (05 Ba 621), 18. Hâşiye 

ale’l-Keşşâf, 274 y. (45 Ak Ze 422), 19. Hâşiye alâ Şerhi Mecmai’l-Bahreyn, 93 y. (Milli Ktb. 

55 Hk 798). Fıkıh, 20. Tekmiletü Bahri’l-ulûm li’s-Semerkandî, 295 y. Tefsir (34 Nk 275) 2.  

 Bu arada Gülcan Genç’in,  (Muhammed Aksarayi, Teferrücü’l-Ümera (dil 

incelemesi-metin ve sözlük), İstanbul: İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı, 2012, XVII, 419 y.) tezi de hatırlatılmalıdır.  

 

2. Zenbilli Ali Efendi 

İsmi, Ali bin Ahmed bin Cemâleddîn Muhammed’dir. Lakabı Alâeddîn el-Hanefî er-

Rûmî’dir. Evliyânın ve âlimlerin meşhûrlarından olan Cemâleddîn Aksarâyî’nin torunudur. 

Dedesine nisbetle “Cemâlî” denilmiş ve Ali Cemâlî ismiyle tanınmıştır. Evinin penceresinden 

bir zenbil sarkıtır, suâl sormak isteyenler, suâllerini bir kâğıda yazıp zenbile koyardı. O da çekip 

suâllerin cevâbını yazar, zenbili tekrar sarkıtırdı. Bu sebeble “Zenbilli Ali Efendi” ismiyle 

meşhûr olmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir 

Zenbilli Ali Efendi, ilim tahsiline memleketinde başlayıp, Alâeddîn Ali bin Hamza 

Karamânî’den ders aldı. Kudûrî muhtasarını ve Nesefî manzûmesini ezberledi. Bu ilk 

tahsilinden sonra İstanbul’a gitti. Orada, zamanın en meşhûr âlimlerinden olan Molla Hüsrev’in 

derslerine devam edip, ondan ilim öğrendi. Daha sonra Molla Hüsrev, onu Bursa’ya gönderip, 

Sultan Medresesi müderrisi Hüsâm-zâde Mevlânâ Muslihuddîn’den ders almasını tavsiye etti. 

Bu zâtın derslerine devam edip, ondan aklî ve naklî ilimleri öğrendi. İlimde yetiştikten sonra 

                                                 
2 el-Leknevî Abdülhay, el-Fevâidu’l-behiyye, Mısır, 1324, s. 191; Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul, 

1313, II, 82; Kahhâle Ömer Rıza, Mu’cemu’l-müellifîn, Beyrut, 1957, XI,192; XII, 5; ez-Ziriklî Hayreddîn, el-

A’lâm, Beyrut, 1980, VII, 270; Mecdî Efendi, Şekâyık-ı nu’mâniyye tercümesi, İstanbul, 1269, Millet Kütüphânesi, 

Ali Emirî Bölümü, No: 727, s. 40; Bağdatlı İsmâil Efendi, Hediyyetu’l-ârifîn, İstanbul, 1940, II, 166; Şemseddîn 

Sâmî, Kâmûsu’l-a’lâm, I, 264; III, 1832; Komisyon, İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, X, 56; Konyalı 

İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitâbeleri ile Niğde Aksaray Târihi, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1974, II, 1452; Katip 

Çelebi, Keşfu’z-zunûn, İstanbul, 1940, II, 1478; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınalrı, 

İstanbul, 1995, I, 291; Brockelmann Carl, Geschte Der Literatur Arabic, Leiden, 1943, II, 301; aynı müellif, 

Geschichte Der Arabischen Literatur, Supplementband, Leiden, 1937, II, 328-329. 
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hocası Mevlânâ Muslihuddîn, onu kendisine muîd (yardımcı müderris) seçti. Mevlânâ 

Muslihuddîn’in kızı ile evlenip damadı oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 

Fâtih Sultan Mehmed Hân devrinde, Edirne’de Taşlık Ali Bey Medresesi’ne müderris 

olarak tayin edildi. Fakir olduğu öğrenilince, pâdişâh tarafından kendisine, bir miktar kıymetli 

elbise ile beş bin akçe ihsân olundu. 1477 (882) de, Edirne’de Beylerbeyi Medresesi’ne, sonra 

Sirâciyye Medresesi’ne geçti. Bu sırada kendisini çekemeyenlerin tutumları karşısında, 

müderrislikten istifâ edip, bir rivâyete göre Şeyh Muslihuddîn Ebü’l-Vefâ’ya, diğer bir rivâyete 

göre de, Halvetiyye büyüklerinden Şeyh Mesûdî Edirnevî’ye talebe olup tasavvufta da kemâle 

geldi. 

Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın vefâtından sonra, İkinci Bâyezîd Hân tarafından, Bursa 

Kaplıca Medresesi’ne müderris tayin edildi. İznik’de Orhan Gazi, Bursa’da Murâd Gazi 

medreselerinde de müderrislik yaptı. Daha sonra, İkinci Bâyezîd Medresesi müderrisliği ve 

Amasya müftîliği vazîfeleri verilerek Amasya’ya gönderildi. Bir müddet bu hizmetlerde 

bulunduktan sonra, hacca gitmek üzere Amasya’dan ayrıldı. 

Mekke’ye gitmek üzere yola çıkıp, o sene Hicaz’da bazı karışıklıkların çıkması 

sebebiyle, bir sene Mısır’da kalıp ertesi sene hac yaptı. Mısır’da kaldığı sırada oranın 

âlimleriyle görüşüp, ilmî incelemeler ve müzâkereler yaptı. Ertesi yıl hacca gitti. O hacda iken, 

Şeyhülislâm Efdal-zâde Hamîdüddîn Efendi vefât edince, İkinci Bâyezîd Hân tarafından 1497 

(903)’de Şeyhülislâmlığa tayin edildi. İkinci Bâyezîd Hân, Zenbilli Ali Cemâlî Efendi 

gelinceye kadar fetvâ işlerinin Sahn-ı semân Medresesi müderrisleri tarafından yürütülmesini 

emretti. Ayrıca yeni yapılmış olan Bâyezîd Medresesi müderrisliğinde de vazîfe verildi. 

Bundan sonra şeyhülislâmların, Bâyezîd Medresesi’nde ayrıca müderrislik vazîfesi yapması 

âdet hâline geldi. 

Yavuz Sultan Selim Hân’ın tahta çıkmasından sonra da vazîfesine devam eden Zenbilli 

Ali Efendi, hak severliliği ve doğruluğu ile dikkat çekmiştir. Pâdişâhın her hareketinde 

İslâmiyete uymasında yardımcı olmuştur. 922 (m. 1516)’de yapılan seferler için fetvâ vermiştir. 

Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmı olan Zenbilli Ali Efendi, İkinci Bâyezîd Hân, Yavuz 

Sultan Selim Hân ve Kanunî Sultan Süleymân Hân devrinde olmak üzere 24 sene 

şeyhülislâmlık yaptı. Ömrünü, ilme, talebe yetiştirmeye ve İslâma hizmete harcamış, kıymetli 

hizmetler yapmıştır. Üstün hâlleri, ahlâkı, başarılı hizmetleriyle meşhûr olup, tasavvufta da 

kemâle ermiştir. Kendisine “Mevlânâ Sûfî Ali Cemâlî” de denilmiştir. 
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Zenbilli Ali Efendi, 1526 (932) senesinde İstanbul’da vefât etti. Türbesi Zeyrek 

yokuşundadır. Zeyrek (akıllı) lakabı ile anılan Şeyhülislam Ali Efendi okulun bahçesindeki 

mermer lahtin altında gömülüdür. Restore edilen bina çocuk kütüphanesi olarak 

kullanılmaktadır. 

Osmanlı Devletinde bazı kurumlar, onun düzenlemeleriyle ortaya çıktı. Bunların en 

önemlisi, Şeyhulislâmlığın, vezir-i azamdan sonra en yetkili makam haline getirilmesidir. 

Ayrıca, kazasker tayinlerinin Şeyhulislâmlar tarafından yapılmasını sağladı.  

Başlıca eserleri şunlardır: 1. Muhtârât mine’l-Fetâvâ (Fetâvâ-yı Ali Efendi). Hanefî 

fıkhına dair bu telif eserin İstanbul kütüphanelerinde çeşitli nüshaları bulunmaktadır 

(Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 138; Esad Efendi, nr. 644; Fâtih, nr. 2387, 2388, 2389; 

Lâleli, nr. 1154). 2. Muhtasaru’l-Hidâye (32 Hk 1728): Fıkha dair bir eserdir. 3. Risâle fî 

hakkı’d-devrân (Risâletü’d-deverân). Eserin biri mensur, diğeri manzum iki nüshasının 

bulunduğu kaydedilir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Hacı Mahmud Efendi, nr. 3093/2; 8a-

11b (19 Hk 3914/2)  4. Risâle fî cevâzi devrâni’s-sûfiyye adıyla kayıtlı nüsha Arapça ve 

mensurdur. 5. Âdâbü’l-evsiyâ (109 y., 05 Ba 1588) adlı ahlâka dair eser Zenbilli Ali Efendi’ye 

nisbet edilirse de, bunun oğlu Fudayl Çelebi tarafından kaleme alındığı tesbit edilmiştir. 6. 

Fetâvâ (Konya Koyunoğlu Müzesi, 10252), 7. el-Muhtâr fi’l-Fetâvâ, 1b-65b (23 Hk 3327). 

 Zenbilli Ali Efendi’nin oğullarından Muhyiddin Mehmed Şah Efendi (Molla Çelebi) 

Târîh-i Âl-i Osmân’ın, Rûhî Çelebi bir başka Tevârîh-i Âl-i Osmân’ın müellifidir. Fudayl 

Çelebi ise çeşitli manzum ve mensur eserleri olan bir âlimdir. Nitekim Fudayl’ın, “Risâle fî'd-

Duhân ve'l-Kahve” (06 Hk 1565/5) ve “Savnu’l-Fâriz Şerhü Avni’r-Râiz” (01 hk 225/1) adlı 

iki yazma eseri, Millî kütüphâne’de kayıtlıdır. Cemâleddin Mehmed (Cemal Çelebi) kadılık ve 

valiliklerde bulunmuş, kızı Sitti Şah Hatun, İstanbul’da mescid ve medrese yaptırmıştır. 

“Risâle-i Cemâlî Müftî Ali Efendi” olarak geçse de, kütüphane kaydında Risâle-i 

Nasihat ismi ile Zenbilli Ali Efendi’nin bir yazma eseri de mevcuttur. Eserin bilinen tek nüshası, 

İstanbul Belediye Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe Yazmaları Koleksiyonu, 

314/8’de bulunmaktadır. Risâle-i Nasihat’in Muhtevası 9 varaklık eserinde anlattığı imânî 

hakikatleri, âyetler, hadisler, hadis-i kudsîler ve kelâm-ı kibarlar ile delilleri ile kaydetmiştir3. 

                                                 

3 Mecdî Efendi, Şekâik-i Nu’mâniyye Tercümesi, s. 302; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, 665; Kahhâle, Mu’cemu’l-

Müellifîn, VII, 25; , Müstekimzâde Süleymân Efendi, Devhatu’l-meşâyih, İstanbul, 1982, s. 15; Şemseddîn Sâmî, 

Kâmûsu’l-a’lâm, IV, 3178; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn, I, 742; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, s. 1624; 
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3.  Cemâl Halvetî (Çelebi Halîfe) 

İsmi, Muhammed bin Mahmûd’dur. Meşhûr Cemâleddîn-i Aksarâyî’nin 

torunlarındandır. Amasya’da doğup yetişti. Doğum târihi bilinmemektedir. Cemâl Halvetî ve 

Çelebi Halîfe lakabları ile meşhûr oldu. Dedelerinin memleketi olan Aksaray’a nisbetle 

Aksarayî, dedesi Cemâleddîn Aksarayî’ye nisbetle de Cemâlî denildi.  

Muhammed bin Mahmûd Cemâlî, Amasya ve Aksaray’da ilim tahsil edip, zamanının 

fen ve din âlimleriyle görüştü. Sa’düddîn Teftâzânî’nin “Muhtasar-ül-me’ânî” adlı eserini 

okurken, kalbine aşk ateşi düşüp, Alâeddîn Halvetî’nin halîfelerinden Şeyh Abdullah’ın 

sohbetine dâhil oldu. O sırada Alâeddîn Halvetî de Karaman’a geldi. Elini öpüp, o mübârek 

zâtın feyz ve bereketinden istifâde eyledi. Alâeddîn Halvetî ve çok geçmeden de Şeyh 

Abdullah’ın vefât etmesi üzerine, Karaman’dan Tokat’a gitti. İbn-i Tâhir Halvetî’nin meclisine 

dâhil oldu. İbn-i Tâhir veya Tâhirzâde nâmıyla tanınan bu mübârek kimse, Allah aşkıyla yanıp 

tutuşur, yanına gelenlerin de bu ateşte yanmalarını arzulardı. Çelebi Halîfe’ye de iyi yetişmesi 

için riyâzetler çekip, nefsini terbiye etmesini tavsiye etti. O da açlık ve sıkıntılar çekti. 

Arkadaşları, uzun süren halvet ve açlığa dayanamayıp kaçtılar. Fakat o, sabredip, sonunda 

hocasının feyz ve himmetine kavuştu, duâsını aldı. Çok geçmeden, İbn-i Tâhir’in vefât etmesi 

üzerine Erzincan’a gitti. Pir Muhammed Behâeddîn Erzincânî Halvetî ile görüştü. Orada fazla 

kalmayıp, Seyyîd Yahyâ Şirvânî’nin sohbetine kavuşmak için yoluna devam etti. İki gün yol 

gittikten sonra, Seyyîd Yahyâ Şirvânî hazretlerinin vefât ettiğini öğrenip, Erzincan’a geri 

döndü. Yahyâ Şirvânî’nin halîfelerinden olan Pir Muhammed Erzîncanî’nin hizmetine girdi. 

Erzincan’a 868 (m. 1464) senesinde varmıştı. Orada bir müddet kaldıktan sonra, ilimde 

ilerleyip, tasavvufta yüksek derecelere ulaştı. Tefsîr, hadîs, fıkıh gibi naklî ilimlerde ve aklî 

ilimlerde âlim oldu. Hocası tarafından, memleketindeki insanlara bildiklerini öğretmesi ve 

hocaları yoluyla Resûlullahtan (as) aldığı feyzi yayması vazîfesiyle gönderildi. Amasya’ya 

gidip yerleşti. İnsanlara Allah Teâlâ’nın dînini anlatmaya başladı. O sırada Fâtih Sultan 

Mehmed Hân pâdişâh, oğlu Bâyezîd de Amasya vâlisi idi. Şehzâde Bâyezîd, Çelebi Halîfe 

                                                 
Hoca Sâdeddîn Efendi, Tâcu’t-tevârih, İstanbul, 1280, II, 549; Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 473 

vd.; ez-Ziriklî, el-A’lâm, V, 63; Keşfu’z-zunûn, I, 45; Baysun, M. Cavid, “Cemalî, Zenbilli Alaeddin Ali 

b.Muhammed”, İslâm Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1988, III, 85; Heyet, Büyük İslâm 

Âlimleri Ansiklopedisi, İstanbul, 1984, XV, 106 vd.; İsmail Hâmi Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı, Türkiye 

Yayınevi, İstanbul, 1971, s. 114; Mahmut Kaplan, Sümeyye Yıldız, “Ali Cemâlî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 27 Yaz 2013; Es-Seyyid Hayrullâh Nedim 

Efendi, Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi Tercüme-i Hâl ve Menâkıbı, Bursa, 1322, s. 1 vd.; Brockelman, Geschichte 

Der Arabischen Literatur, Supplementband., II, 641. 
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Muhammed Cemâleddîn Efendi’ye çok iltifât eder, talebelerine ve dergâhına ihsânlarda 

bulunur, duâlarını taleb ederdi. Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın vefâtından önce de duâ etmesi için 

haber gönderip, duâsının kabûlüne vesile olması için de fakirlere sadaka dağıttırmıştı. Her 

şehzâde gibi, Bâyezîd Çelebi de babasından sonra pâdişâh olmak, kendisine verilen onca 

emeğin karşılığını vermek istiyordu. Çelebi Halîfe, herkese karşı iyi niyet ve hüsn-i zan sahibi, 

ilim ve tasavvuf ehli şehzâdeyi kırmadı. Onun için duâ ve niyazda bulundu. Allah’ın kerâmet 

sahibi evliyâsından olan Çelebi Halîfe’ye, Şehzâde’nin sultan olacağı vakit ilham edildi. Çelebi 

Halîfe, Şehzâde Bâyezîd’e gönderdiği haberde; “Otuzüç gün sonra büyük bir hâdise olacak ve 

kırk gün sonra da sultan olacak” buyurdu. Gerçekten de, otuzüç gün sonra Fâtih Sultan Mehmed 

Hân vefât etti. Şehzâde Bâyezîd, Vezîr-i a’zam Karamanî Mehmed Paşa’nın daveti ile 

İstanbul’a gelip, Allah teâlânın dînini ehl-i küfre yaymakla, insanlara huzûr ve saadet 

dağıtmakla meşgûl olan ordunun ve devletin başına geçti. Sultan Bâyezid, ilmine ve faziletine 

ve duâsının kabûl olduğuna yakînen inandığı Çelebi Halîfe’yi, kırk talebesi ile birlikte Medîne-

i Münevvere’ye gönderdi.  

Çelebi Halîfe’nin en gözde talebesi Sünbül Sinân Efendi,  hocasının hac yolunda vefatı 

etmesi üzerine, Mısır’dan İstanbul’a gelip, onun vasiyetine uyarak otuzyedi sene insanlara 

doğru yolu anlattı ve hocasının kızı Safiye Hâtun’la evlendi, İstanbul’un meşhûr evliyâsından 

Merkez Efendi’yi yetiştirdi. Çelebi Halîfe’nin bir diğer talebesi de Şa’bân-ı Velî’nin mürşidi, 

Hayreddîn-i Tokâdî idi. Çelebi Halîfe Cemâleddîn, Osmanlı Devleti’nin içtimaî bünyesinde çok 

etkili oldu. Yahyâ Şirvânî’nin halîfelerinden Pir Muhammed Erzincânî yoluyla aldığı Halvetî 

feyzini pekçok kimseye saçtı. İsmine nisbetle yoluna “Cemâliyye” denildi.  

Çelebi Halîfe Cemâleddîn Muhammed Efendi, yetiştirmiş olduğu pekçok talebe 

yanında, birçok kıymetli eser de kaleme aldı. Bu eserlerden başlıcaları şunlardır4: 

 Çelebi Halîfe Cemâleddîn Muhammed Efendi, yetiştirmiş olduğu pekçok talebe 

yanında, birçok kıymetli eser de kaleme aldı. Bu eserlerden başlıcaları şunlardır: 1. Tefsîr-i 

sûre-i Fâtiha,  2. Şerhu Erbaîne Hadîsen, 73a-89a y. (45 Ak Ze 1509/4), 3. Zübdetü’l-esrâr, 4. 

Risâle-i etvâr,  5.  Cevâhirü'l-Kulûb, 157y. (Millî Ktb. Yz. A 3264). 6. Risâle-i Sad kelime-i 

                                                 
4 Mecdî Efendi, Şekâyik-i nu’mâniyye tercümesi, s. 284; Mehmet Süreyyâ, Sicilli Osmânî, İstanbul, 1313, IV, 105; 

Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 80-81; Katip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, s. 1036; Bağdatlı, Hediyyetu’l-ârifîn, II. 257; 

Hüseyn Hüsâmeddîn, Amasya Târihi, İstanbul, 1935, I, 321; Tomar-ı turûk-ı âliyyeden Havetîlik silsilenamesi 

(Sâdık Vicdânî), İstanbul,1338-1341; Komisyon, Rehber Ansiklopedisi, İstanhul, 1983, XVI, 7; Şerhu Erba’îne 

hadîsen Kudsiyyen, Süleymâniye Kütüphânesi Cârullah Efendi kısmı No: 1084; Lamiî Çelebî, Nefehâtu’l-üns 

tercümesi, İstanbul, 1270, s. 579. 
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Sıddîk-ı ekber,  7. Risâle-i Fakriyye, 8.  Risâle fî Rûhi’l-Kuds, 1b-7b (19 Hk 3914/1), 9. Tefsîru 

Fatiha ve Sûreti’d-Duha ila Âhiri’l-Kur’ân, 1b-12b (06 Hk 2745/1), 10. Risâletu’l-Etvâri’s-

Seba, 173b-180b (45 Hk 2963/6),  11.  Risâle fî ismeyni’l-Azameyn Allah ve Rahmân, 12b-

19b y. (Milli Ktb. Hk 2745/2),  12. Risâle fî İsmeyni’l-Azameyn Allah ve Rahmân, 12b-19b y. 

(Milli Ktb. Hk 2745/2), 13. Şerhu Ebyâti’l-Fârisiyye ve Arabiyye, 21b-37b y. (Milli Ktb. Hk 

2745/3), 14. Risâle fî Beyâni Hubbi’l-Esmâi’l-İlâhiyye, 37b-38b (Millî Ktb. Hk 2745/4),  15. 

Risâle fî Esrâri’l-Vudu, 190b-192b y. (Milli Ktb. Hk 2745/9), 16. Risâle fi’l-Münâsebet Beyne-

Allah ve Beyne İbâdihî, 94b-103b y. (37 hk 3681/3). Tasavvuf, 17. Merâhu’l-Ervâh, 16 y. (34 

Sü-Tarlan 161). Sufinin ahlak ve adabı, 18. Tefsîru Bazı Sûveri’l-Kur’ân, 28 y. (Konya Bölge 

Yaz. Ktb. 15 Hk 410), 19. Şerhu Ebyâti’l-Attâr, 217-220b y. (37 Hk 3670/9). Akaid. 

4. Hâmid-i Velî (Somuncu Baba) 

“Somuncu Baba” lakabıyla tanınan Hâmid-i Velî, 750 (1349) senesinde Kayseri’de 

doğdu. Babasının ismi Şemseddîn Mûsâ’dır.  

İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefâtından sonra Şam’a giderek, “Hankâh-ı 

Bâyezîdiyye” de ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pekçok velîlerin sohbetlerine 

katıldı. Burada Üveysî olarak, ma’nevî yol ile Bâyezîd-i Bistâmî’den feyz aldı. Hâmid-i 

Aksarâyî, Şam’da bir müddet ilim tahsilinde bulunduktan sonra, Tebrîz yakınlarında “Hoy” 

kasabasında bulunan Hâce Alâeddîn-i Erdebîlî hazretlerinin huzûruna gitti. Burada hocasına 

bütün gayretiyle hizmet ederek, ilim öğrendi. Tefsîr, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufda çok 

yükseldi.  

Alâeddîn-i Erdebîlî, birgün Hâmid-i Aksarâyî’ye; “Artık bizden öğrendiğin ilmi, Allahü 

Teâlânın dînini, insanlara öğretmek üzere Anadolu’ya git!” buyurdu. Ona böylece, insanları 

yetiştirmek için icâzet verdi. Hocasının bu sözleri, bazı anlayışı kıt, hased edici kimselerin, 

içlerinden Hâmid’e buğz etmelerine sebep oldu. Hâce Alâeddîn, Hâmid-i Aksarâyî’yi bütün 

talebeleriyle birlikte, “Şemseddîn-i Tebrîzî Makamı” denilen yere kadar uğurladı. Hâmid-i 

Aksarâyî veda edip yanlarından ayrılınca, hased edenlerin de bulunduğu topluluğa dönerek; 

“Hâmideddîn’in arkasından, gözden kayboluncaya kadar bakınız. Eğer dönüp bizden tarafa 

bakarsa, Anadolu’da onun ilminden istifâde ederler. Şayet bakmazsa, onun ilminden hiçkimse 

istifâde edemez” buyurdu. Orada bulunanlar merakla Hâmideddîn’in arkasından bakmaya 

başladılar. Bu hâli Cenâb-ı Hakk’ın izniyle anlayan Hâmid-i Aksarâyî, gözden kaybolmadan 

önce iki defa arkasına baktı. Böylece onların hasedlerini giderdi. Büyük bir âlim ve veliyy-i 

kâmil olarak Kayseri’ye döndü.  
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Hâmideddîn hazretleri, Kayseri’de insanlara Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını 

öğretmeye başladı. Talebeleri, ondan feyz almağa, hasta kalblerine şifâ olan nasîhatleriyle, 

sohbetleriyle şereflenmeğe başladılar. Hâmideddîn, birgün çok sevdiği talebelerinden Şücâ-i 

Karamânî’yi huzûruna çağırarak; “Ankara’da Nu’mân isminde bir müderris vardır. Onu bulup 

buraya davet ediniz” buyurdu. Şücâ-i Karamânî de hocasının emrini yerine getirmek için 

Ankara’ya gidip, durumu bildirdi. Müderris Nu’mân hazretleri; “Bu dâvete icabet lâzımdır” 

diyerek, birlikte Kayseri’ye geldiler. Kurban bayramı günü buluştukları için, hocası ona 

“Bayram” lakabını verdi. Müderris Nu’mân, Hâmideddîn hazretlerini görüp sohbetlerini 

dinleyince, onun ne büyük bir âlim ve evliyâ olduğunu anladı. Hocasından zâhirî ve bâtınî 

ilimler öğrenerek kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Birgün hocası; “Hacı Bayram! Zâhirî 

ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş âlimleri ve derecelerini gördün. Bâtınî ilimleri ve bu ilimlerde 

yükselmiş velîleri ve derecelerini de gördün. Hangisini murâd edersen onu seç!” buyurdu. Hacı 

Bayram da, velîlerin yüksek hâllerini görerek, kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha 

yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı.  

Hâmideddîn hazretleri, ma’nevî bir emir üzerine Tebrîz’e gitti. Tebrîz’den de 

Anadolu’ya gelip, Bursa’ya yerleşti. Hacı Bayram-ı Velî, sık sık Bursa’ya gelip hocasını ziyâret 

ederdi. Hâmideddîn hazretleri, Bursa’da bir ümmî gibi hareket edip, ilminin varlığını kimseye 

söylemedi.  

Hâmideddîn, Bursa’da bir fırın yaptırdı. Fırınına merkebiyle dağdan odun getirir, onunla 

ekmekleri pişirirdi. Ekmek küfesini sırtına alarak; “Somun! Mü’minler somun!” diye söyler, 

geçimini bu yolla sağlardı. Halk, bu fırıncıya “Somuncu Baba” der ve onun pişirdiği ekmeğin 

lezzetine doyamazlardı. Somuncu Baba ekmek satmaya başlayınca, herkes peşinden koşar, 

ekmeğini kapışırlardı. Somuncu Baba’nın fırını, Molla Fenârî Mahallesinde, Ali Paşa Çınarı 

civarında olup, iki gözlü idi. 

Somuncu Baba, birgün fırına ekmeklerini sürdü. Pişmesini beklerken, yanına Pâdişâh 

Yıldırım Bâyezîd’ın dâmâdı Seyyid Emîr Sultan geldi. Elinde bir çömlek vardı. “Selâmün 

aleyküm baba!” dedi. O da; “Ve aleyküm selâm” diyerek birbirlerine bakıştılar. Başka hiçbir 

kelime konuşmadan tanıştılar. Emîr Sultan, elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba’ya verip, 

içindekinin pişirilmesini rica etti. Somuncu Baba, kabı alıp fırının ağzından içeri sürmek 

istediyse de, çömleği fırına sokamadı. Bir daha denedi, yine olmayınca, Emîr Sultan’a döndü 

ve “Anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin!” dedi. Emîr Sultan, “Peki” diyerek çömleği 

aldı ve fırının gözünden içeri rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş yoktu. Somuncu Baba 
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fırının ağzını kapattıktan sonra; “Birazdan pişer bekleyiniz” buyurdu. Bir müddet bekledikten 

sonra kapak açıldı. Fırında hiç ateş olmadığı hâlde yemeğin piştiğini gören Emîr Sultan, 

Somuncu Baba’nın büyük velîlerden olduğunu anladı. Orada tasavvuf üzerinde bir miktar 

sohbet ederek dost oldular. 

Yıldırım Bâyezîd, Niğbolu zaferinden sonra Bursa’da Ulu Câmi’yi yaptırmaya başladı. 

Câminin inşâsı sırasında, çalışan işçilerin ekmek ihtiyâcını Somuncu Baba temin etti. Câminin 

yapılması bittikten sonra, bir Cum’a günü açılış merasimi yapılacağı ilân edildi. O gün başta 

Pâdişâh Yıldırım Bâyezîd, dâmâdı büyük âlim ve velî Seyyid Emîr Sultan, Molla Fenârî 

hazretleri, ulemâdan pekçok kimse ve Bursalılar Ulu Câmi’yi doldurdular. Yıldırım Bâyezîd 

Hân, câminin açılış hutbesini okumak üzere Emîr Sultan’a vazîfe verdiğinde, Emîr Sultan; 

“Sultânım! Zamanın büyük âlimi burada iken, bizim hutbe okumamız uygun değildir. Bu câmi-

i şerîfin açılış hutbesini okumaya lâyık olan zât şu kimsedir” diyerek, Somuncu Baba’yı 

gösterdi. “Şöhret âfettir” hadîs-i şerîfini bildiği için, bundan titizlikle kaçınan Somuncu Baba, 

Pâdişâhın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emîr Sultan’ın yanına gelince; “Ey Emîr’im, 

niçin böyle yapıp beni ele verdiniz?” dedi. O da; “Senden ileride bir kimse göremediğim için 

öyle yaptım” cevâbını verdi. Cemâat, Somuncu Baba’nın hutbesini merakla bekliyorlardı. 

Minbere çıkan Somuncu Baba, öyle bir hutbe irâd etti ki, o zamana kadar Bursalılar öyle bir 

hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Cuma namazından sonra bütün cemâat, Somuncu Baba’nın elini 

öpmek, duâsını almak istedi. Cemâatin bu arzusunu kıramayan Hâmid-i Velî hazretleri, kapıda 

durdu. Ulu Câmi’in üç kapısından çıkan herkes; “Ben Somuncu Baba’nın elini öpmekle 

şereflendim” diyordu. Somuncu Baba, yine kerâmet göstererek, Allahü teâlânın izniyle her üç 

kapıda da aynı ânda bulunarak cemâate elini öptürmüştü. 

Molla Fenârî, namazdan sonra evine giden Hâmid-i Velî’ye, “Talebeniz olmakla 

şereflenmek istiyorum” deyince, Somuncu Baba ona teveccüh ederek duâlarda bulundu.  

Somuncu Baba, durumunun anlaşılması üzerine; “Sırrımız faş oldu, herkes tarafından 

anlaşıldı” diyerek, Bursa’dan gitmek istedi. Bir sabah erkenden Gavas Paşa Medresesi’nden 

birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba’nın Bursa’yı terketmekte olduğunu 

işiten Molla Fenârî, koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa’da kalması 

için çok yalvardı, ricalarda bulundu ise de kabûl ettiremedi. Sonunda, Bursalılara duâ etmesini 

istedi. Somuncu Baba, bu çınarın yanında Bursa’ya dönerek, feyizli, bereketli bir şehir olması 

ve yeşil olarak kalması için duâ etti ve vedâlaşarak ayrıldılar. Bursa’da bu çınarın bulunduğu 

bölgeye “Duâ çınarı” denildi.  
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Bursa’dan ayrılan Somuncu Baba, bugünkü Aksaray iline geldi. Burada ömrünün 

sonuna kadar İslâmiyeti yaymak için uğraştı. Artık ona Hâmid-i Aksarâyî denilmeğe başlandı. 

Hacı Bayram-ı Velî ile hacca gittiler. Dönüşlerinde, Hacı Bayram’ı kendisine halîfe tayin etti. 

Hâmid-i Aksarâyî hazretleri, 815 (1412) senesinde, birgün dostları ve talebeleriyle 

helâlleşti. İki rek’at namaz kıldıktan sonra, uzun uzun duâ etti. Sonra kelime-i şehâdet getirerek 

vefât etti. Cenâze namazını Hacı Bayram-ı Velî kıldırdı. Geriye iki erkek çocuk bırakarak, 

bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi. Hâmid-i Aksarâyî hazretlerinin okuduğu kasideler, 

Aksaraylıların dillerinde dolaşmaktadır. 

Hâmid-i Aksarayî’nin bazı eserleri şunlardır:  

1. Risâle fî Zikri Kelimeti Lâ İlâhe İllallâh, 23b-28a y. (45 Ak Ze 81/2), 2. Şerh Hadis 

el-erbain, 127b-131a yk. (Beyazıt Devlet Ktb., V3200/3), 3. İrşâdü’l-Yakîn fî Tercemeti Şerhi 

Hadîsi Erbaîn, 15 y. (Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe Yazmaları, 122), 4. Risâle fi’z- 

Zikri Kelimeti Lâ ilâhe illallah, 23b-28a y. (45 Ak Ze 81/2), 5. Evrâdu Hamidiyye, 10-14 y. 

(İstanbul Millet Ktb. Ali Emirî Bölümü, 34 Ae Arabi 730/5).5 

5. Alâeddîn Ali Aksarayî 

Karamanlı Şeyh Ali Semerkandî’nin halifelerinden Hayreddîn Efendi’den hilâfet alan 

bu âlimin, eserlerinin en meşhuru, Şeyh-i Ekber hazretlerinin “Anka-yı Mağrib” adlı eserinin 

şerhi olup, basılmamıştır. Kanunî Sultan Süleyman Bağdat seferine gidişlerinde bu zat ile 

görüşmüş ve kendisine hayır duada bulunmuştur. Sonradan Bursa’ya göç etmiş ve burada vefat 

etmiştir. Başçı İbrâhim Bey Camiinin kıble tarafında defnedilmiştir.6  

6. Yûsuf Hakîkî 

Halk arasında “Somuncu Baba” diye meşhur olan Hamîdüddîn Aksarayî hazretlerinin 

oğludur. Çocukluğundan itibaren babasının terbiyesi altında yetişip kemale eren Yusuf Hakîkî, 

Konya ve Aksaray medreselerinde de oludu. Babasından sonra, vefatına kadar Aksaraydaki 

                                                 
5 Mecdî Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye Tercümesi, s. 74; Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, II, 104; Hoca Sadeddîn 

Efendi, Tâcü’t-Tevârih, II, 425; Molla Câmî, Nefehâtü’l-üns, Lucknow, 1893, s. 683; Âşıkpaşa Derviş Ahmed 

Âşıkî, Aşıkpaşazâde Târihi, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1332/1916, s. 201; Sarı Abdullah Efendi, Semerâtu’l-fuâd, 

İstanbul, 1288, s. 7;Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 54 
6 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 44. 
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hankâhda şeyhlik yaptı. Yûsuf Hakîkî’nin türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd mahallesindeki 

hankâhın bahçesindedir. 

Eserleri: 1. Hakîkinâme isminde iki cilt üzerinde tertiplenmiş manzum ârifâne bir eseri 

vardır ki bir rivâyete göre, kızının el yazısı ile yazma nüshası türbelerinde mevcuttur. 2.  

Muhabbetnâme. 3. Metâliu’l-İmân. 4. Tasavvuf adabıyla ilgili eseri. 5. Babasının Şerh-i Hadis-

i Erbaîn adlı eserine Hâşiyesi.7 

7. Hasan Rızâî 

Hacı Efendizâde diye tanınan Hasan Rızâî’nin babası, Abdurahman Efendi’dir. Celvetî 

şeyhlerinden âlim ve şiir kabiliyetine sahip bir zat olan Hasan Rızâî, Aksaray’da doğmuştur. 

Bu zat, 1071 (1661)’da vefat etmiştir. 

Eserleri: 1. Gülistan Tercümesi: Hasan Rızâî, 1080 (1669)’de Gülistan’ı manzum olarak 

tercüme etmiştir. 2. Miftâhu’s-Seâde, Arap edebiyatı, 19 y. (İÜ. Yazmalar Bölümü, 

(XX(1894224.1), 3. Kân-ı Maânî, 22 y. (45 Hk 2717). Farsça-Türkçe sözlük; Tezkiretü’s-

Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn, 40 y. (Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, 41); Tuhfetu’l-Kudât, 

14b-27b (03 Gedik 17982/2) adlı eserleri vardır.8 

8. Abdurrahmân b.Yûsuf Aksarayî (950/1543): 

 Abdurrahman b.Yusuf Aksarayî’nin eserleri: 1. Terceme-i Mukaddime-i Kutbeddîn, 

193 y. (37 Hk 2774). Fıkıh. 2. Umdetu’l-İslâm Tercümesi (Mevlana Abdülaziz Farisi, İmâdu’l-

İslâm), İlmihal, 214 y. (İÜ, Yazmalar Bölümü, (XX(1892847.1); 127 y. (M.Ü. İlah. Ktb. 

11819/YZ0109), 3. Terceme-i Müfredât, 226-363 y., (Kılıç Ali Paşa Bölümü, Süleymaniye 

Ktb., No. 4/716), Tıp İlimleri; 4. İsm-i A’zam, 8 y. (Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphânesi, 10285) 

adlı eserleri vardır.  

  

                                                 
7 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 224; Komisyon, Evliyâlar Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, XII, 247. 

8 Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, I, 295; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 109 
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9. Nisârî Ali Efendi Aksarayî 

Âlet ilimlerinde ve Arapça’da derin bilgi sahibi olan bu zat, Aksaraylıdır. Bir müddet 

müftülük yapmış ve 1110 (1698) yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Edirnekapı haricinde 

medfundur.  

Bir nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde bulunan “Fevâidü’l-Aliyye” isminde Türkçe 

fetvası ile “Kazı Mîr” ve “Lârî” üzerlerine haşiyesi ve bir hayli talikatı vardır. Müftülük 

kendisinden sonra oğlu olup, h.1119’da vefat eden âlim ve şâirlerden Muhammed Beliğ 

Efendi’ye tevcih olunmuştur. H. 1170 küsur tarihlerinde vefat eden torunu Muhammed Efendi 

de âlimlerden bir zat olup, “Hâşiye ale’l-Hayâlî”, Hâşiye ale’l-Hüseyniye”, “Şerhu Adabı 

Birgivî”, Mecmuatün-Nefasiyine” gibi eserler ve “Kifâyetu’l-Ukûl ve’n-Nukûl” isminde 

Mültekâ şerhini yazmıştır.9  

10. İbrahim b.Mehmed Aksarayî 

 Bu âlimin eserleri şunlardır:  

 1.Tezkiretu Kâfiye, Arapça Gramer, 1b-38b y. (Konya Bölge Yazmalar Ktb. 07 El 

21/1). Müellif Hattı. 2. Risâletu’n-Nesâih, 114b-115a (Konya Bölge Yazmalar Ktb. 07 El 

2523/1). Ahlak, 3. Risâle fi’t-Tefrîk Beyne’l-Kudreti ve’t-Tekvîn, 96b-97a (32 Ulu 375/6), 4. 

İsâmettin, s.n.],[t.y.], 48 p. 5. Risâle fî Tefrîk Beyn el-Kudreti ve’t-Tekvîn, 101b-104a yk. (42 

Kon 5689/6), 6. Kelâm Hakkında Mubâhase, (42 Yu 8233/5), 7. Sohbetnâme, 20 y. Koyunoğlu, 

10771). Tasavvuf., 8. Mübînü’l-Maânî alâ tertibi hurûfi’l-mebânî, 41 y. (34 Ae Arabi 3610). 

11. Abdullâh b. Mustafâ Aksarâyî 

Terceme-i Akâid, 25b-92b y.(Millî Kütüphâne, Yz A 6026/2).  

12. Ali b.Ârif Aksarayî 

 er-Risâletü’l-Kaderiye, 66b-69b y. (19 Hk 3405/3); Tefsiru Sûreti’l-Kadr, 267a-269b, 

(06 Mil Yz FB 3/14). 

13. Hâmid Aksarayî 

                                                 
9 Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 417. 
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Bu âlimin babası Mustafa Efendi olup, Aksaraylıdır. Hanefî âlimi olan Hâmid Efendi, 

Rumelinde kadılık yapmıştır. Bu zat, 1098 (1687) yılında Kıbrıs’ta vefat etmiştir. Şerhu’l-

Mir’ât fi’l-usûl adlı bir eseri vardır.10  

14. Ali b.İsmail (İbn Hammâmî) Aksarayî 

Hâşiyetü’z-Ziyâiye, 1b-13b (19 Hk 2517/1); Şerhu Erbaîn, 57b-101b yk. (42 Kon 

108/2);  48 y.  (M.Ü. İlah. Ktb. 10195/OG1190); Risâle Hakki’d-Duhân, 163-165a y. (15 Hk 

1811/3). Fıkıh; Erbaûne Hadîsen, 1b-25a y. (Konya Bölge Yaz. Ktb. 15 Hk 449/1). 

15. Hamdî Aksarayî 

Bustânu’l-ârifîn, (Millî Ktb. Tokat Müzesi, 60 Mü 218); Burhânu’l-ârifîn, 57b-113b y. 

(Milli Ktb. Yz A 2178/2).  

16. Ebû Bekr el-Aksarayî 

el-Arıza ilâ Makami’l-Meşiha, 57-61 y. Arap Edebiyatı (34 Atf 2582/10). 

17. Ali b.Şaban Aksarayî 

Müfessir ve hikmet sâhibi bir âlim olan Ali Efendi, Aksaraylıdır. 1111 (1699) yılında 

İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleriniden bazıları şunlardır: Tefsîr âyet ve’ş-Şemsi tecrî, Hâşiye 

alâ Kul Ahmed ale’l-Fenârî ve Şerh Hikmeti’l-Ayn.11 

18. Hasan b. Osmân b. Hüsâmeddîn Aksarâyî 

Mulahhâsü’l-Ferâiz, 67b-7 1b (Millî Ktb., 26 Hk 878/2); Mülahhasü’l-Ferâiz, 18b-27a 

(Milli Ktb. 01 Hk 930/3).12  

19. Hasan b.Abdurrahmân Aksarayî 

 Miftâhu’s-Saâde, 31 y.(Milli Ktb. Yz A 2549). 

20. Hafız Hüseyin Aksarayi 

 Hadikatü'l-Cevâmi, İstanbul, Matbaa-i Amire 1281, 2 c.; Miftâhu’s-Saâde, 31 y. 

(İstanbul Köprülü Ktp. 406). Tasavvuf.  

21. İsa b.İsmail Aksarayî 

Envâru’l-Efkâr fî Tekmileti İzâfeti’l-Envâr, 151 y. (45 Hk 432). Fıkıh.13 

                                                 
10 Kahhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, III, 181; Bağdatlı, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 260. 

11 Kahhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, XVII, 107; Bağdatlı, Hediyyetu’l-ârifîn, I, 764. 

12 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1639, 1819. 

13 Keşfu’z-zunûn, II, 1826. 
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22. Sacid b.İsmail b.Ömer Aksarayî 

Râhatu’l-Kulûb, 1b-40b y. (Milli Ktb. 55 Hk 77). Tasavvuf. 

23. İsâ b.Yahyâ Aksarayî 

Faziletli bir şahsiyet olan İsa Efendi, 727 (1327)’de vefat etmiştir. Bu zatın Fadlu’l-

Cihâd ve Ta’lîmu’l-Furûsiyye adlı eseri vardır14. 

24. Şeyhzâde Pir Ali Sultân Aksarayî: 

 Tasavvufta Melâmiyye yolundan yetişmiş olan Pîr Ali Aksarayî, Seyyid Ömer 

Sekînî’nin halifesidir. On altıncı asırda yaşamıştır. İnsanları irşad etmiş ve saadete 

kavuşturmuştur. 

 Sultan Süleyman İran’a sefer yaptığı sırada Pîr Ali hazretlerine bazı hasetçiler iftira atıp; 

“Aksaray’da bir kimse Mehdilik davasında bulunuyor.” demişlerdir. Bunun üzerine Padişah 

araştırılmasını ve durumun öğrenilmesini emretti. Durumu soruşturmak üzere kurulan mecliste, 

Pîr Ali hazretleri, aleyhinde bulunanlara bakıp, celalli bir şekilde; “Bizim aleyhimizde bulunan 

siz misiniz?” diye işâret etti. Aleyhinde bulunanlardan biri orada düşüp öldü. Diğeri iftira 

etmeye başladı. Ağzından pislik geldi.  Padişah, Aksaray’a uğradığında ziyaret edip; “Sizi bize 

yanlış anlatmışlar. Hamdolsun sohbetinizle şereflendik.” dedi ve duasını aldı. Acem seferinden 

sonra dönüşte yine ziyaretine geldi. Bu ziyareti sırasında Sultana uzunca bir nasihatte bulundu. 

Bu nasihati dinleyen Padişah çok ağladı. Pîr Ali Sultan hazretlerine pekçok mülk ve tarla 

bağışlamak teklifinde bulundu. Fakat o, kabul etmedi. Bunun üzerine oğlunu İstanbul’a yanına 

göndermesini istedi. Sultanın bu arzusunu kabul etti ve Padişah İstanbul’a döndükten sonra 

oğlu İsmâil’i ve birkaç müridini İstanbul’a gönderdi. Bundan altı ay sonra vefat etti. Yerine 

irşad vazifesini yürütmek üzere Çelebi Şeyh geçti.15 Bu zatın adına kayıtlı “Risâle-i Noktatü’l-

Beyân”, 20 y. (Yapı Kredi Sermet Çifter Ktb., 88) adlı eser vardır. 

  

                                                 
14 Kahhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, XIII, 35; Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Literatur, Supplementband, 

II, 327. 

15 Sarı Abdullah Efendi, Semerâtu’l-fuâd; Komisyon, Evliyalar Ansiklopedisi, IX, 433 vd.; Müstakimzâde, 

Süleyman Sadeddîn, Menâkıb-ı melâmiye-i şuttariye-i Bayramiye (Atatürk Kitaplığı, OE_Yz_0481). 
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25. Muhammed Aksarayî 

Babası İsa Efendi olup, faziletli bir hanefî fıkıh âlimidir. 750 (1349) yılında vefat 

etmiştir. Eserlerinden Nihâyetu’l-Su’l ve’l-Umniye fî ta’lîmi a’mâli’l-Furusiyye 

zikredilebilir.16 

26. Hacı Rammal Aksarayî 

 Risâle-i Havas, 15+5 y. (43 Ze 634/1). Tasavvuf. 

27. Kerimüddin Aksarayi 

Kerîmüddîn Efendi’nin ismi Mahmud olup, Aksaraylıdır. Bu zatın kaleme aldığı 

Müsâmeretü’l-ahbâr ve Müsâyeretü’l-ahyâr adlı eserinden iyi bir tahsil gördüğü, İslâmî 

ilimlerle Arap ve Fars edebiyatına vâkıf olduğu anlaşılmaktadır. İlhanlı hükümdarı Abaka ve 

Argun devirlerinde Anadolu’daki İlhanlı hazinesine ait “incü ve iktâların idaresi”, nâiblik, 

Dânişmendli ilinin yönetimi gibi görevlerde bulunan Mücîrüddin Emirşah’ın ölümüne kadar 

(701/1301-1302) onun maiyetinde bulundu. Daha sonra İlhanlı Gazan Han tarafından 

Anadolu’daki vakıfların mütevelliliğine getirildi ve bir müddet Aksaray Kalesi muhafızlığı 

yaptı. Kerîmüddîn Efendi, 733 (1332-3) yılında vefat etmiştir.  

Kerîmüddîn Aksarâyî’nin Müsâmeretü’l-ahbâr ve müsâyeretü’l-ahyâr veya Tezkire-i 

Aksarâyî adlı eseri, İbn Bîbî’nin el-Evâmirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-Alâiyye adlı eserinden sonra 

Anadolu Selçukluları tarihi için en önemli kaynaktır. 723’te (1323) telif edilen ve İlhanlılar’ın 

Anadolu valisi Timurtaş’a ithaf edilmiş olan eser dört bölümden meydana gelmektedir.  

Hasan Fehmi Turgal eserin Anadolu Selçukluları’na ait kısmını tercüme ederek 1937’de 

Konya Mecmuası’nda neşretmiştir. Daha sonra tamamı Nuri Gençosman tarafından Türkçe’ye 

çevrilen eser, 1943’de Ankara’da Selçukî Devletleri Tarihi adıyla yayımlanmıştır.  

Müsâmeretü’l-ahbâr, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000, 282 

s.; Mogollar zamanında Türkiye Selçukluları tarihi, Mukaddime ve haşiyelerle tashih ve 

neşreden Osman Turan, Türk Tarih Kurumu, 1944 (MÜ. İlah. Fak., M0085128); Selçuki 

Devletleri Tarihi, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara, 1943 (M.Ü. İ.F.,Ktb., I0018976).17  

28. Oğlanlar Şeyhi İbrahim b. Ali el-Aksarayî (1066/1655) 

                                                 
16 Kahhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, XI, 103; Katip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, s. 1008,1988; Brockelmann, Geschichte 

Der Arabischen Literatur, Supplementband, II, 167.  

17 Kerîmüddîn Muhammed Aksarâyî, Müsâmeretü’l-ahbâr (nşr. Osman Turan: Mogollar Zamanında Türkiye 

Selçukluları Tarihi), Ankara 1944, s. 28-57; Nejat Kaymaz, Pervâne Muînüddin Süleyman, Ankara 1970, s. 14; 

M. Fuad Köprülü, “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları”, TTK Belleten, VII/27 (1943), s. 389-391; 

İsmail Aka, “Aksarayî, Kerîmüddin”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1989, II, 293.  
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Oğlanlar Şeyhi diye meşhur olan İbrahim Efendi, Aksaray’da 50 yıl Halvetî şeyhliği 

yapmıştır. 1000 (1591-92) yılında, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Köstendil livâsına 

bağlı Eğridere’de doğdu. 1015 (1606) tarihinden önce İstanbul’a gelmiş ve bu yıllarda 

Lâmekânî Hüseyin Efendi vasıtasıyla Hamzavîliğe intisap etmiştir. İbrâhim Efendi, aynı 

yıllarda Halvetî şeyhi Hakîkîzâde Osman Efendi’ye de intisap ederek seyrü sülûkünü 

tamamladı ve Aksaray’daki Gavsî Tekkesi’ne şeyh olarak tayin edildi. Aksaray’da 50 yıl 

Halvetî şeyhliği yaptı. Lakabına izâfetle daha sonra Oğlanlar Tekkesi diye anılan bu tekkede 

kısa zamanda büyük bir şöhret kazandı ve ölümüne kadar tekkenin şeyhlik makamında bulundu. 

1065 (1655) tarihinde vefat eden İbrâhim Efendi tekkesinin hazîresine defnedildi. 

Cerrahpaşa’dan Aksaray’a giden yolun sağında, bugün yerinde Ziraat Bankası’nın bulunduğu 

tekke 1957’de yolun genişletilmesi sırasında yıkılmış, İbrâhim Efendi’nin türbesi Murad Paşa 

Camii’nin avlusuna nakledilmiştir. 

İbrâhim Efendi “oğlanlar şeyhi” lakabıyla anılmasının sebebini anlatırken, altı yedi 

yaşlarında bulunduğu sırada Sârbân Ahmed’in dervişi olan dedesi Taptap Şah Ali’nin kendisine 

mürşidinin ilâhilerini ezberlettiğini, bir gün, “Varımı ol Hakk’a verdim hânümânım kalmadı” 

mısraını okuyunca, “Acaba kendilerinin varı var mı?” dediğini, bunun üzerine, “Bu oğlancık 

şeyhtir” diyen dedesinin bu olaydan sonra kendisini “oğlan şeyh” diye sevmeye başladığını 

söyler. (Sun‘ullah Gaybî, Sohbetnâme, vr. 39b). Müstakimzâde ve ondan naklen Mehmed 

Tevfik, çok küçük yaşta çocuklara biat verdiği için İbrâhim Efendi’ye “oğlanlar şeyhi”, diğer 

kaynaklar ise lakabın veriliş sebebinden söz etmeksizin “oğlan şeyhi” denildiğini, tekkesine 

halkın her kesiminin büyük rağbet gösterdiğini, ulemâ ve vüzerânın rağbetinden halkın içeriye 

girmeye imkân bulamadığını belirtir. (Şeyhî, s. 621; Uşşâkīzâde İbrâhim, vr. 398a). 

Mutasavvıflar, yanlış anlaşılmayı önlemek için ona “olanlar şeyhi” demeyi tercih etmişlerdir. 

 Bu âlimin eserleri şunlardır: 

 1.Müfîd ve Muhtasar: 1023 (1614) yılında telif edilen 1115 beyitlik eser, İbrâhim 

Efendi’nin diğer tarikatlarla münasebetlerini ortaya koymaktadır. 423-454 y. (34 Nk 4899/50).  

2. Usûlü Muhakkikîn, 44 y. Hadis (34 Nk 3677; 47 y. (İstanbul Üniversitesi, Yazmalar Böümü, 

TY 01660) , 3. Dil-i Dânâ, (34 Ae Manzum 241); 180 y. (İÜ. Yazmalar Bölümü, 297.7) , 4. 

Varidat-ı İbrahim, 94 y. (İstanbul Üniversitesi, Yazmalar Bölümü, 297.7), tasavvuf, 5. Divan, 

(34 Ae Manzum 737/22). 6. Kaside, 12 y. (Marmara Üni. İlâhiyat Fak. Ktb., Demirbaş No: 

08799/HS0753; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir, TY, nr. 333).  6. Vahdetnâme 

(Tasavvufnâme). 1020’de (1611), yirmi yaşında iken Lâmekânî Hüseyin Efendi’nin mânevî 
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işaretiyle yazdığını bildirdiği eser şairin bu yaşta yüksek bir irfan seviyesine ulaştığını 

göstermektedir.18 

29. Mehmed b. Mahmud Aksarayî 

Terceme-i etvârü’l-kulûb, Tasavvuf, 16b-20b yk  (İstanbul Üniversitesi, Yazmalar 

Bölümü, XX(1891573.1). 

30. Hasan b. Turhan, el-Kâfî el-Bosnavî el-Aksarayî 

Şerhu Şemsü’l-Vusûl ila İlmi’l-Usûl, Dâru’l-Gâr-ı Hıra, Dımeşk, 2008, 423 s. Fıkıh.  

 

SONUÇ 

Ülkemizin önemli bir ilim ve kültür merkezi olan Aksaray’da, birçok âlim ve evliyâ 

yetişmiştir. Bunların yurt dışı ve yurt içinde çeşitli sahalara dâir matbû ve elyazması eserleri 

bulunmaktadır. Bu ecdad yadigârı kültür mirasımıza sahip çıkılması gerekmektedir.  Aksaray 

ili ilim ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak için, söz konusu âlimlerin tanıtılması ve 

şaheserlerinin neşrinin ve tercümelerinin yapılması bir zarurettir.     

                                                 
18 Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, I, 104-5; Hüseyin Vassâf, Sefînetü’l-evliyâ, II, 290-294; Fevziye Abdullah 

Tansel, “Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi ve Devriyesi”, AÜİFD, XVII (1969), s. 187-199; Nihat Azamat,  “İbrâhim 

efendi, Olanlar Şeyhi”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, XXXI, 298-300. 
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SOMUNCU BABA’NIN İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ: 

AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY1 

Özet 

Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli, D.1331-Ö.1412); Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i 

Aksarayî, Somuncu Koca ve Ekmekçi Koca olarak da bilinen, Osmanlı kuruluş dönemi ünlü 

mutasavvıfı ve alimidir. Aynı zamanda Hacı Bayram Veli'nin (Bayramiyye Tarikâtı kurucusu) 

de hocasıdır. 

Bazı rivayetlere göre, Somuncu Baba’nın türbesinin Darende’de olduğu belirtilse de, 

asıl türbesinin Aksaray’da olduğu genel kabul görmektedir.  

Günümüzde inanç turizmin önemi hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artmaktadır. 

“Kısaca, insanların inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı 

geziler” inanç turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 

yaklaşık 300 milyon kişi inanç turizmi kapsamında seyahat etmektedir. Bunların yaptığı 

harcama da 20 milyar dolara civarındadır.  Bu bağlamda, Somuncu Baba da bir inanç çekim 

merkezi durumundadır ve inanç turizmi kapsamında hem kültürel hem de ekonomik olarak 

Aksaray’a önemli katkılar yapmaktadır.  

Bu çalışmada, Aksaray şehir merkezinde türbesi bulunan Somuncu Baba’nın inanç 

turizmi açısında yeri ve önemi ele alınacaktır. Çalışmanın verilerini ikincil kaynaklar 

oluşturacaktır. Çalışmada, önce Somuncu Baba, Aksaray ve İnanç turizmi konusunda bilgiler 

verilerek konu detaylı bir şekilde irdelenecektir.  Ortaya konulan bilgi ve veriler ışığında sonuç 

ve önerilere yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: İnanç Turizmi, Somuncu Baba, Aksaray. 

 

 

 

                                                 
1 : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Kilis/Türkiye, spaksoy@kilis.edu.tr 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1331
https://tr.wikipedia.org/wiki/1412
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Bayram_Veli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bayramiyye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarik%C3%A2t
mailto:spaksoy@kilis.edu.tr
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THE IMPORTANCE AND PLACE OF SOMUNCU BABA IN BELIEF TOURISM: 

SAMPLE OF AKSARAY 

 

Abstract 

Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli, 1331-1412);  also known as Hamîd-i Kayserî, 

Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca and Ekmekçi Koca, is a famous sufi and wise man in the 

establishment period of Ottoman Empire.  Moreover, Hacı Bayram Veli (the founder Dervish 

of Bayrammiye religious order) was one of his students. Even though some claims that his tomb 

is in Darende, it is generally accepted that his real tomb is in Aksaray. 

Today, belief tourism is getting more and more important both worldwide and in 

Turkey. “In short, the touristic trips to belief centres people willing to visit” are comprised 

within belief tourism. According to World Tourism Organisation data about 300 million people 

travel for belief tourism and they spend approximately 20 million dollars. In this case, Somuncu 

Baba is also a belief centre and both culturally and economically contribute to Aksaray’s 

economy.  

In this study, it will be discussed that Somuncu Baba’s tomb’s importance and place in 

terms of belief tourism, where settled just at the centre of Aksaray. Main resources of the study 

are secondary sources. In the study, firstly the issue will be examined in detail by giving 

information about Aksaray, Somuncu Baba and belief tourism. Then, in the light of information 

and data, there will be conclusion and suggestions. 

Key words: Belief Tourism, Somuncu Baba, Aksaray. 

1. GİRİŞ 

İnsanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını 

karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını yaşamak, inanç çekim merkezlerini görmek 

amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç 

Turizmi olarak tanımlanabilmektedir2 Dünyanın hemen her yerinde farklı dinlere ait inanç 

çekim merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerin her biri inanç turizminde birer turistik ürün 

olup, insanları kendilerine çekmektedirler. Müslümanlar için en önemli inanç çekim merkezi 

                                                 
2
 : http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9952/inanc-turizmi.html, 03/08/2012. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1331
https://tr.wikipedia.org/wiki/1412
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“KABE”dir. Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri de İslam dini açısından çok önemli yerlerdir. 

Diğer semavi dinlerden Yahudiler “KUDÜS”ü, Hıristiyanlar ise “ROMA-VATİKAN”ı temel 

inanç merkezleri kabul etmektedirler. Semavi dinler dışındaki diğer dinlerin de önemli inanç 

merkezleri bulunmaktadır. Örneğin, Budizm’in kutsal ziyaret yerleri; Budanın doğum yeri 

(Lumbin), Aydınlanma yeri (Bodhi Gaya), Buda’nın ilk vaaz verdiği geyik parkı (Sarnarth´da), 

Buda´nın öldüğü Uttar Prades şehri, Ganj nehridir. Budizm’den farklı bir din olan Hinduların 

en önemli inanç merkezi de “GANJ NEHRİ”dir. Bu inanç merkezlerinin olduğu yerlerde inanç 

turizmi de kendindi göstermektedir. Bu merkezler, sosyal hayat için önemli olduğu kadar, 

ekonomik hayat için de önemlidir. 

Somuncu Baba, Anadolu İslam kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki, 

Somuncu Baba’nın türbesi, Anadolu insanının verdiği değerden dolayı, hem Aksaray’da hem 

de Malatya’da bulunmakta ve inanç turizmi kapsamında yerli ve hatta yabancı turistler 

tarafından ziyaret edilmektedir. Anadolu’da buna benzer birçok örnekler vardır. Mesela, 

dünyanın farklı 33 yerinde Eshab-ı Kehf mekânı bulunmaktadır. Bunlardan üçü ise 

Türkiye’dedir. Bunlar Afşin, Efes ve Tarsus olarak belirtilmektedir3. Keza, Yunus Emre’nin de 

farklı yerlerde türbesi bulunmaktadır. Diğer inanç merkezlerinde olduğu gibi, Somuncu Baba 

da inanç turizminin bir öğesini oluşturmaktadır. Bu nedenle Aksaray için Somuncu Baba önem 

arz etmekte ve İle sosyo-ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır. 

2. SOMUNCU BABA (ŞEYH HAMİD-İ VELİ, D.1331-Ö.1412) 

Şeyh Hamîd-i Velî, Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi 

Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıf ve 

alimlerindedir. Aynı zamanda Bayramiyye Tarikâtı kurucusu Hacı Bayram Veli'nin de 

hocasıdır. Safevîyye Tarikâtı'nın Anadolu’ya yayılmasında etkin faaliyetlerde bulunmuş büyük 

bir mutasavvıftır. 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuştur. Anadolu'yu 

manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur. Seyyid 

olup soyu 24. kuşaktan İslam peygamberi Hz. Muhammed’e ulaşmaktadır. “Şeyh Hâmid 

Hâmid’ûd-Dîn-i Veli” ilk tahsilini babası Şeyh Şemseddin Musa Kayseri'den almıştır. Bilge 

kişiliği olan Şeyh Hâmid-i Veli, ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil’de 

                                                 
3
: Paksoy, S. ve Paksoy, H. M., İnanç Turizminde Eshab-ı Kehf’in Yeri ve Önemi, Uluslar arası İnanç Turizmi ve 

Eshab-ı Kehf Sempozyumu, ss.135-141, T.C. Kahramanmaraş Valiliği,  Kahramanmaraş, 20-22 Eylül 2012, ss: 

135-141. 
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sürdürmüştür. Safevilik Erdebilî’nin ya da onun babası Sadreddin Erdebili’nin yanında 

Erdebil’de tamamlamış ve Bayezid-i Bistami’nin ruhaniyetinden mânevi terbiye almıştır. 

Safev’îyye Tarikâtı’nın Anadolu’ya yayılması, muhtemelen Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin 

zamanında Şeyh Hâmid-i Veli ile olmuştur. Dini ve dünyevi ilimlerle ilgili onay alarak, doğru 

yolu gösterme vazifesi için Anadolu'ya dönerek Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa’da çilehanesinin 

yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip sokak sokak dolaşarak “somunlar, müminler” 

nidasıyla insanlara ekmek dağıtmıştır. Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli “Somuncu Baba” ve 

“Ekmekçi Koca” olarak da tanınmıştır. Yıldırım Beyazıd Niğbolu zaferini kazanınca, “Allah'a 

şükür nişanesi” olarak Bursa Ulu Camii'ni yaptırmıştır. Ulu Cami’nin açılış hutbesini Şeyh 

Hâmid-i Veli okumuş ve hutbede Fatiha Suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Hutbeyi 

dinleyen padişah başta olmak üzere tüm cemaat Şeyh Hamid-i Veli’den etkilenmiştir. Mânevi 

kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Veli şöhretten korktuğu için talebeleriyle 

birlikte Bursa’dan ayrılarak Aksaray'a gelmiştir. Abdurrahman el-Askerî ise Somuncu 

Baba’nın Bursa’dan ayrıldıktan sonra Ceyhan Nehri’nin kenarında bulunan Kozan (Sis) Kalesi 

yakınlarındaki bir köyde yerleştiğini ve Hacı Bayram-ı Veli’nin de buraya gelip kendisini 

ziyaret ettiğini belirtmiştir. Burada bir süre kaldıktan sonra önce Şam’a gitmiş, buradan 

Mekke’ye hacca gitmiş olan Somuncu Baba, hac dönüşü Aksaray’a yerleşmiştir. Aksaray'da 

Hacı Bayram-ı Veli’yi dünyaya ve ahirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, onu irşad vazifesi 

için Ankara'ya görevlendirmiştir. 1412 yılında vefat eden Somuncu Baba, Aksaray’da Hacı 

Bayram-ı Veli tarafından cenaze namazı kıldırıldıktan sonra bugünkü türbesinin olduğu yere 

defnedilmiştir. Somuncu Baba’nın Yusuf Hâkikî ve Hâlil Taybî adında iki oğlu olduğu 

bilinmektedir. Yusuf Hâkikî Aksaray’da kalarak burada vefat etmiştir. Diğer oğlu Hâlil Taybî 

ise Darende' ye yerleşmiştir. Bazı görüşlere göre Somuncu Baba, Darende' nin Hıdırlık adı 

verilen bölgesinde oğlu Halil Taybî ile birlikte gömülüdür4. 

3. TARİHTEN GÜNÜMÜZE AKSARAY5 

          M.Ö. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini 

gördüğümüz Konya yakınlarındaki Çatal höyükte Hasan Dağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait 

vesikalara rastlanmaktadır. Burada Hasan Dağının lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı 

resme rastlanmıştır. Neolitik dönemde Aksaray ve çevresi iskân görmüştür. Kalkolitik ve 

                                                 
4
 : https://tr.wikipedia.org/wiki/Somuncu_Baba, 21.10.2016. 

5
 : http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63606/genel-bilgiler.html, 04.10.2016. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Somuncu_Baba
http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63606/genel-bilgiler.html
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eski demir devirlerinde iskân olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve 

Koçaş) bu döneme ait seramiklere rastlanmaktadır. 

 

            M.Ö. 3000-2000 yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşamıştır. Bu dönemde Asurlu 

tacirler burada ticaret yapmışlardır. Aksaray’ın ilk ve orta tunç devirlerindeki durumunu 

Acemhöyük ören yerlerindeki yapılan kazılardan ve müze müdürlüğünün satın almış olduğu 

eski eserlerden öğrenmekteyiz. Bu dönemde Asurlu tüccarlar Mezopotamya’dan gelerek 

şehirlerin banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya başlamışlardır. Asurlu tüccarlar yazıyı 

biliyorlardı. Pişirilmiş çamur üzerine yazılmış metinler, çamurun pekiştirilmesi suretiyle 

yapıştırılıyordu. Höyük. M.Ö. 3000’den itibaren iskan edilmiştir. Acemhöyük’ ün en parlak 

devirleri M.Ö.2000 yılının ilk yarısına isabet etmektedir. 

             Koloni dönemlerinin sonlarına doğru, M.Ö. 1700 yıllarında Kafkaslardan gelen, 

küçük şehir devletleri kuran ve Anadolu’da, askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığını 

görülmektedir. Hint-Avrupalı olan bu kavmin Anadolu’da siyasi iktidarı ele geçirerek 

kurduğu devlet, eski Hitit Devletidir. Aksaray’da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber 

mağlup memleketler arasında Aksaray’ın da adı geçmektedir. 

             Orta Anadolu’da MÖ.13.yy. sonlarına kadar devam eden Hitit egemenliği M.Ö. 

2.yy.da batıdan (Trakya) gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsüdür. 

       Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme 

özelliği nedeniyle bölgede çok sayıda yeraltı şehri, dik yamaçlara kaya içinde yerleşme 

birimleri yapılmıştır. 7.yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden 

İstanbul’a yaptıkları seferler nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, 

Ihlara, Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri oluşmuştur. 

        Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki 

Osmanlı hâkimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentti, Karamanoğulları egemenliğinde 

kalmıştır. 1470 yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan 

Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir. İstanbul’daki Aksaray’ın 

ismi de buradan gelmektedir. 

           Aksaray geçmişten günümüze Hitit, Pers, Helenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar 
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Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği 

lağvedilerek Niğde'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında yeniden vilayet 

olmuştur. 

           Aksaray’ın adının ilk olarak eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) 

olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 1. bin yılda Kral Kiakki döneminde Şinakhatum - Şinukhtu 

olarak anılan Aksaray, Helenistik dönemde Kapadokya Krallığına bağlanmış ve Garsaura 

olan ismi Arkhelais olmuştur. Selçuklular döneminde de II. Kılıçarslan tarafından Arkhelais 

olan adı Aksaray olarak değiştirilmiş ve ikinci başkent durumuna gelmiştir. Şehre kötü 

insanların alınmamasından dolayı iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen "Şehr-i Süleha" 

olarak anılmıştır.  

             Aksaray, M.Ö. 8. bin yıla kadar uzanan tarihi, günümüze kadar hüküm süren çeşitli 

medeniyetlere ait kültürel varlıkları, tabii güzellikleri ve ticari bir merkez olması dolayısıyla 

hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir. Kapadokya'nın kapısı konumundaki Aksaray, 

kültürel varlıkları yanında doğal zenginlikleri ile de ziyaretçilerine değişik ve ilginç tatil 

olanakları sunmaktadır. Orta Anadolu Bölgesi’nde, tarihi İpek Yolu'nun önemli 

merkezlerinden birisi olan Aksaray, günümüzde de doğu-batı ve kuzey-güney yönleri 

arasında uzanan ana bağlantı yollarının kavşağında yer almaktadır. Güzelyurt'u, Ihlara 

Vadisi, Sultan Hanı, Eğri Minare’si, kış sporları turizm merkezi ilan edilen Hasan Dağı ve 

Ziga Kaplıcaları ile Anadolu'nun ortasında çekici bir merkez konumuna gelmiştir. Harita 

1’de Aksaray İlinin turizm haritası verilmiştir. 
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Harita 1. Aksaray İlinin Turistik Haritası6.  

4. TURİZMİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ 

Turizm sektöründe, dünyada 300 milyon insan istihdam edilmektedir. Son yıllara bu 

sektör yerel ve bölgesel düzeylerde de önem kazanmaktadır7. Diğer sektörlere canlılık 

kazandırması, döviz gelirlerini arttırılabilmesi, istihdama katkısı vb. olumlu ekonomik 

etkilerinin yanında turizm sektörü, farklı dil, din, ırk ve kültürden olan insanları bir araya 

gelmesine vesile olarak dünya barışına da hizmet etmektedir.  

Dünya Turizm Örgütünce hazırlanan “Turizm 2020 Yılı Vizyonu” çalışmasında, 2020 

yılında 1,5 milyar insanın turist olacağı ve turizm gelirlerinin ise 2 trilyon ABD dolara ulaşacağı 

öngörülmektedir8. Turizm istihdam yaratır ve çoğaltıcı etkiye sahiptir. Bir otelin yapımı bile 

                                                 
6 : http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/Aksaray.pdf, 14.10.2016. 
7 : TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi, s. 1, 2006, Ankara. 

8:  a.g.e., s. 2. 

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/Aksaray.pdf
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birbirine bağlı birçok iş imkânı oluşturur. Gıdadan hediyelik eşyaya, mobilyadan imalat 

faaliyetlerine vb. alanlarda üretim artışlarına yol açar9.  

Turizmin sosyo-ekonomik etkileri aşağıda verilmiştir10: 

Turizmin sosyal etkileri: 

 Toplumun kültürel seviyesinde artış olur. 

 Yabancı dil bilen sayısında artış olur. 

 İnsanlar arasında dostluk artar. 

 El sanatları gelişir ve folklara olan ilgi artar. 

 Halk doğal ve tarihi değerlere sahip çıkar. 

 Yöre halkının hayata bakış açısı genişler. 

 Sosyal faaliyetler artar. 

 Dış göç azalır. 

 Kadın çalışan sayısını arttırır. 

 Şehrin yaşam biçiminde dinamizm ve canlılık artar. 

 Kültürel kalkınmaya katkı sağlar. 

 

Turizmin ekonomik etkileri: 

 Bölgeye gelecek yatırımcı ve yatırım sayısı artar. 

 Ülkeye döviz kazandırır. 

 İstihdam yaratır. 

 Halkın refah seviyesi artar. 

 Yeni ürünlerin üretilmesini sağlar. 

 Çalışma şartlarında değişiklikler olur. 

 Yöre halkı turistler ürün ve hizmet satarak gelir elde ederler. 

 Yerel yönetimler için vergi artışı sağlar. 

 Ulaşım, konaklama, el sanatları, eğlence gıda sektörü olumlu yönde etkilenir. 

                                                 
9
 : Tümertekin, Erol ve Özgüç, Nazmiye,  Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitapevi, 2009, İstanbul. 

10
: Zaman, Serhat ve Uzun, Erol, Ulusal Kamuoyundaki Şırnak Algısı ve Şırnak’ın Turizm Potansiyelinin Bu Algıyı 

Değiştirebilme Olasılığı, Uluslar arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, Sempozyum Bildiri 

Kitabı, Şırnak, s. 1155, Türkiye. 
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 Şehrin altyapısına olumlu katkı sağlar. 

 İnşaat sektörü canlanır. 

5. TURİZMİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin yanında çevresel etkileri de vardır. Turistik bir 

değeri (turistik ürün) olan ve turist çeken bir şehirde önemli çevresel değişiklikler 

gözlenmektedir. Bunlar11: 

 Kent içerisindeki park sayısı ve yeşil alanlar artar. 

 Ulaşım ağı genişler. 

 Bölgeler ve yöreler arası gelişmişlik farkını azaltır. 

 Çevrenin daha iyi değerlendirilmesini ve şehir planlamacılığını teşvik eder. 

 Kentin mimari dokusunun korunmasını ve gelişmesini sağlar. 

 Önemini kaybetmiş eski yerleşim yerlerini yeniden canlandırır. 

 İnsanların bilinçlenmesini sağlar ve çevre temizliğine katkı sağlar.    

6. AKSARAY İÇİN SOMUNCU BABANIN YERİ VE ÖNEMİ 

Aksaray’da inanç turizminin gelişmesi için Somuncu Baba önemli bir inanç merkezi 

konumundadır. Merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde el ele 

vererek bu inanç merkezine sahip çıkmalı, korumalı, tanıtmalı ve dünya turizmine kazandırmalı 

ve bir cazibe merkezi haline getirilmelidir. 

Bu amaçla Somuncu Baba ile ilgili olarak; 

 Kusursuz bir çevre düzenlemesi yapılmalı, 

 Çevre temizliğine önem verilmeli, 

 Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapılmalı, 

 Ziyaret yerinde görev yapan personel eğitimli olmalı, 

 Varsa, ulaşım ile ilgili sorunlar giderilmeli, 

 Görsel ve yazılı medyada İngilizce ve Arapça dillerinde ulusal ve uluslararası tanıtım 

yapılmalı, 

 Yerel ve ulusal medyada sürekli gündemde tutulmalıdır. 

                                                 
11: a.g.e.,  s. 1156. 
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Fotoğraf 1. Somuncu Baba Külliyesi (Aksaray)       Fotoğraf 1. Somuncu Baba Makamı (Malatya) 

Aksaray’da Somuncu Baba’dan başka görülmesi gereken başka inanç merkezleri de 

bulunmaktadır. Bunlardan bir de “Eğri Minare”dir (Fotoğraf 2).  

           

Fotoğraf 3. Eğri Minare (Aksaray)           Fotoğraf 4. Piazza Kulesi (Pisa) 

 

Aksaray merkezinde bulunan Eğri Minare, şehrin gezi duraklarından birini 

oluşturmaktadır. Eğri Minare’nin 1221-1236 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Adını eğri yapısından almış olup, kırmızı tuğladan inşa edildiği için Kızıl Minare olarak da 

adlandırılmaktadır. Minare, XIII. yüzyılda Alaaddin Keykubat’ın babası Sultan I. Keyhüsrev 

tarafından yaptırılmıştır. Minarenin yanındaki cami ise sonradan inşa edilmiştir. Pisa Kulesi’ni 

andıran Eğri Minare, turistlerin ilgi gösterdiği gezi noktalarından biridir12. İtalya'nın 

                                                 
12 : http://www.gezilebilecekyerler.com/aksarayda-gezilecek-yerler/, 14.10.2016. 

http://www.gezilebilecekyerler.com/aksarayda-gezilecek-yerler/
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-IbMtenPAhVCthoKHYqcA_QQjRwIBw&url=http://www.3boyutlumekanlar.com/ulke/turkiye/aksaray/detay_somuncu_baba_kulliyesi_(aksaray-merkez).htm&psig=AFQjCNGvT_zqQs_uZmZQ21Y5tcoa2kNP6g&ust=1477054137574002
http://www.gezilebilecekyerler.com/wp-content/uploads/Aksaray-Eğri-Minare.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Leaning_Tower_of_Pisa.jpg
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kuzeyindeki Pisa şehrinde Piazza dei Miracoli'de (İtalyanca Mucizeler Meydanı) yer alan ve 

1063-1090 yıllarında yapılan, şehir katedralinin çan kulesi (Pisa Kulesi) ana yapıdan ayrı olarak 

1173'te yapılmıştır (Fotoğraf 4). Bu kuleyi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret 

etmektedir. Ne acıdır ki, Aksaray’ın İl merkezinde bulunan “Eğri Minare” ne yurt için de ne de 

yurt dışında yeterince bilinmemektedir.  

7. SONUÇ 

 Aksaray İlimiz, Anadolu’nun merkezi konumunda yer almaktadır. Bilinmeyen tarihten 

bugüne farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Belki de dünyada ender 

rastlanabilecek tarihi, kültürel, doğal ve ekonomik zenginliğe sahip bir İlimizdir. Zengin tarihi 

ve kültürel varlıkları (kaleler, höyükler, yer altı şehirleri, hanlar, hamamlar, medreseler, 

camiler, kiliseler vb.), harika doğa varlıkları (Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Tuz Gölü vb.), tarıma 

ve ticarete uygun arazi varlıkları ve konumu, farklı dinlere ait mimari varlıkları ve inanç 

merkezleri sadece Aksaray için değil,  Türkiye için hatta bütün dünya için çok büyük önem arz 

etmektedir. Somuncu Baba inanç merkezi de bu sayılmaz nimetlerden sadece bir tanesidir ama 

çok önemlidir. 

Aksaray’ın ve Somuncu Baba inanç merkezinin ziyaretçi akınına uğraması ve bu İlin 

inanç turizminde hak ettiği yeri alabilmesi için yapılması gereken işler vardır. Bunlar; 

 Kültürel ve tarihi mekânlar restore edilerek korunmalıdır. 

 Festivaller, sempozyumlar, konferanslar, filimler, fuarlar vb. etkinlikler düzenleyerek 

iyi bir tanıtım yapılmalıdır. 

 Tur operatörleri bilgilendirilerek, yabancı turistlerin İl ve İlçeye gelmeleri 

sağlanmalıdır. Somuncu Baba Türbesi, hiç olmazsa Talebesi olan hacı Bayram-ı Veli 

Hazretleri (Ankara) kadar ziyaretçi çekebilmelidir. Ayrıca, Eğri Minarenin de 

uluslararası tanıtımı yapılmalıdır. 

 Aksaray ve ilçelerinde turistlere yönelik yeterince turistik işletmeler (otel, motel, 

lokanta, kamp yerleri vb.) faaliyet göstermelidir. 

 Turizm teşviklerinden azami ölçüde yararlanılmalı, turizm amaçlı projeler yapılarak 

hayata geçirilmelidir. 

 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer turizmle ilgili web sayfalarında Aksaray’ın ve 

Somuncu Baba’nın tanıtımı yapılmalıdır. 

                                                 
 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 780 - 

 

 Alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve temizliği ihtiyacı karşılayacak şekilde ve iyi 

şekilde yapılmalıdır. 

 Turizmin, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak, Aksaray’ın 

kalkınmasına bütün yöre halkının katılımı sağlanmalıdır. “Turizmin dünya barışına 

hizmet ettiği” gerçeğinden hareketle, yöre halkı bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. 
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OTELLERE YÖNELİK YAPILAN PUANLAMA VE ÇEVRİMİÇİ YORUMLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AKSARAY İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Sait DOĞAN1 

Özet 

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte çevrimiçi satın alımlarda artış 

yaşanmaktadır. Ayrıca tüketiciler satın aldıkları ürün, hizmet ve işletme ile ilgili internet 

sitelerine yorum yapmakta veya yapılan puanlama ve yorumları satın alma öncesinde okumakta 

ve dikkate almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Aksaray ilinde yer alan 2-3-4 ve 5 yıldıza sahip 

otellerle ilgili Booking internet sitesinde yer alan yorum ve puanlamaları incelemektir. Otellere 

ait 2015 ve 2016 yılı puanlamaları ve değerlendirmeleri analiz edildiğinde, Booking internet 

sitesinde 1’i 2 yıldızlı, 4’ü 3 ve 4 yıldızlı, 1’i de 5 yıldızlı olmak üzere toplam 10 otel olduğu 

tespit edilmiştir. Ancak sitede yer alan 10 otelden 2’si hakkında yorum olmaması, 3 otelle ilgili 

ise yapılan değerlendirme sayısının çok düşük (3 ile 5 arasında) düzeyde olması sebebiyle 

toplamda 5 otel çalışmaya dâhil edilmiştir. Puanlama analizi kapsamında: temizlik, rahatlık, 

konum, olanaklar, çalışanlar, fiyat/fayda dengesi, ücretsiz wifi kriterleri temel alınmıştır. 

Yapılan puanlama analizi sonucunda Aksaray ilinde konaklayan ve puanlamada bulunan 

misafirlerin en mutlu olduğu kriterler sırasıyla: temizlik, rahatlık, çalışanlar, fiyat/fayda 

dengesi, olanaklar, konum iken; misafirlerin daha az tatmin olduğu kriter ise ücretsiz wifi 

konusu olmuştur. Yorumlara yönelik yapılan analiz sonucunda ise, misafirlerce en fazla olumlu 

yorumun “otelin ve odaların temiz, bakımlı olması” ile “personel tutum ve davranışları” 

hususlarında yapıldığı; en fazla ifade edilen olumsuz yorumun ise “oda imkânları ve (gürültü) 

konfor” problemi üzerine yapıldığı gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında, Aksaray 

otellerinden memnuniyet düzeyinin gayet iyi ve yerinde olduğu ve misafirlerin şehirden 

çoğunlukla mutlu bir şekilde ayrıldığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Aksaray İli, Oteller, İnternet Yorumları. 

 

 

 

 

                                                 
1 Öğr.Gör., Aksaray Üniversitesi, Turizm Fakültesi, saitdogan@aksaray.edu.tr 
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A STUDY IN AKSARAY PROVINCE ON ASSESSMENT OF SCORING AND ONLINE 

COMMENTS ON HOTELS  

 

Abstract 

Nowadays online purchasing is going up with widespread of internet usage. Besides, consumers 

make comments about product, service and business they purchased on related websites or they 

read and pay attention to scoring and comments before purchasing. Aim of this study is to assess 

of comments and scoring on 2-3-4 and 5-stared hotels in Aksaray taking part in a booking 

website. When analysing 2015 and 2016 comments and scoring of hotels, it has been confirmed 

that there are ten hotels, one with 2 stars, four with three and four stars and one with five stars.  

Only five hotels in total are included in the study because of the fact that there aren’t any 

comments on two hotels of ten and assessment score of three hotels have very low scores 

(between 3 and five). Within the concept of scoring analyses: cleaning, comfort, location, 

opportunities, employees, balance of expense/advantage, free wifi criteria are used as base. As 

a result of scoring, while the most satisfied criteria of guests staying and scoring hotels in 

Aksaray respectively: cleanliness, comfort, staff, value for money, facilities, location, guests’ 

less satisfied criteria is free wifi. As a result of comments analysis, guests’ the most satisfied 

comments is about “hotel’s and rooms’ being clean and well-kept” with “staff attitude and 

behavior”; and the most unsatisfied comment is about “room facilities and (noise) comfort”. In 

general, it can be concluded that Aksaray hotels’ satisfaction level is very good and proper and 

guests mostly leave the province elatedly. 

Keywords: Aksaray Province, Hotels, Internet Reviews. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde internet ve kullanıcı odaklı yapısıyla Web 2.0 araçları, tüketicilerin ürün ve 

hizmetlere ilişkin deneyimlerini, bilgilerini ve görüşlerini çok farklı şekillerde birbirleriyle 

paylaşmalarına imkân sağlamaktadır. Bu sayede internet, ticari anlamda enformasyonun 

ötesinde, tüketiciler tarafından oluşturulan zengin bir içeriğe ulaşılmasını mümkün hale 

getirmektedir. İnternet ve sosyal medya sayesinde tüketiciler, hiç tanımadıkları ya da bir 

bağlantı içinde olmadıkları çok sayıda tüketicinin yorum ve önerilerine ulaşabilmektedir. 

İnternet üzerinde tüketiciler tarafından yaratılmış olan bu içerik, karar süreçlerinde giderek 

daha çok başvurulan bir kaynak haline gelmektedir. Özellikle perakendeciler, kendi sitelerinde 
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bu türden içeriğe yer vererek, müşterilerinin karar süreçlerini zenginleştirmeyi ve daha iyi 

kararlar vermelerini sağlamayı amaçlamaktadır.2 

Dünya genelinde 30.06.2016 tarihi itibariyle toplam nüfusun neredeyse yarısı (%49,2) 

3,611,375,813 kişi, Türkiye’de ise 2015 Kasım ayı sonu itibariyle 46,282,250 (%59,6) internet 

kullanıcısı bulunmaktadır.3 Bu veriler analiz edildiğinde, Türkiye’de internet kullanıcı sayısının 

dünya ortalamasından daha yüksek olduğu ve neredeyse her 5 kişiden 3’ünün internet 

kullanıcısı olduğu görülmektedir. Dünya genelinde 2015 yılı turizm hareketlerine bakıldığında 

turizme katılanların oranı 1,184 milyon kişi, turizm gelirleri de 1,232 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. 2015 yılında turizm faaliyetlerine katılım %4,4 artış gösterirken, turizm 

gelirleri de %3,8 artış göstermiştir.4 Turizm faaliyetlerine katılım her geçen gün artmakta olup, 

dünyanın herhangi bir yeri ya da bir oteli hakkında bilgiye de ulaşma internet kullanıcı sayısının 

ve otel web (yorum) sitelerinin artması (Booking.com, Zoover.com, Tripadvisor.com vb.) 

sayesinde olağan hale gelmiştir. Turizm kapsamında elektronik ağızdan ağza iletişimin 

(eWOM) ve bu seyahat sitelerindeki paylaşılan yorumların müşteri tercihleri üzerindeki etkisi 

birçok çalışmaya konu olmuştur.5 6 7 8 9 10 

Gretzel vd.11 tarafından çevrimiçi seyahat değerlendirmelerine yönelik yürütülen çalışmaya 

göre neredeyse tüm katılımcıların (%82,5) gezi planlarında interneti bir bilgi kaynağı olarak 

kullandıkları ortaya konmuştur. 

İlgili literatür incelendiğinde internet ve teknolojinin gelişimiyle tüketicilerin yorum ve 

değerlendirmeleri dikkate aldığı ve yaşadıkları deneyimi de çevrimiçi ortamlarda paylaştıkları 

görülmektedir. Bu çalışma kapsamında da Aksaray ilinde yer alan yıldızlı otellere yönelik 

                                                 
2 Özata, F. Zeynep, “Tüketiciyi Yönlendiren Güç: Öteki Tüketici”, 2. EuroMed Academy of Business, 2011, 

http://www.journalagent.com/iuyd/pdfs/IUYD_2_2_7_34.pdf (et. 04.09.2016). 
3 İnternetworldstats, 2016, http://www.internetworldstats.com/stats.htm ve 

http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (et. 10.10.2016). 
4 UNWTO, World Tourism Barometer, World Tourism Oragnization, Volume:14 May, 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom16_03_may_excerpt_.pdf (et. 24.10.2016). 
5Chatterjee, Patrali, “Online Reviews – Do Consumers Use Them?”, İç. Mary C. Gılly Ve Joan Meyers-Levy, 

Advances İn Consumer Research, Association For Consumer Research, 2001, pp. 129-134. 
6 Yoo, Kyung Hyan - Ulrike Gretzel, “Comparison Of Deceptive And Truthful Travel Reviews”, İç. Wolfram 

Höpken, Ulrike Gretzel Ve Rob Law (Ed.), Information And Communication Technologies İn Tourism, Springer-

Verlag, Wien, The Netherlands, 2009, pp. 37–47. 
7 Özata, ‘Tüketiciyi Yönlendiren Güç: Öteki Tüketici’. 
8 Kitapçı, Olgun, vd., “Ağızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırma”, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 2012, s. 266-274. 
9 Viglia, Giampaolo, et al., “The influence of e-word-of-mouth on hotel occupancy rate”, International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 28(9)., 2016, pp. 2035-2051 
10 Xie, Karen L., et.al., “Effects of managerial response on consumer eWOM and hotel performance: evidence 

from TripAdvisor”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2016. 
11 Gretzel, Ulrike, et al., “Online travel review study: Role and impact of online travel reviews”, 2007, pp. 1-70 
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yapılan yorumların analiz edilerek, Aksaray ili otellerinden memnun olunan ve olunmayan 

durumların ortaya konması amaçlanmıştır.  

 

2. AĞIZDAN AĞZA İLETİŞİM 

Kulaktan Kulağa iletişim olarak da adlandırılabilen Word of Mouth (WOM) ağızdan ağza 

iletişim geçmiş dönemde tüketicilerin belirli bir marka, ürün ya da işletme hakkındaki 

düşünceleri öğrenmek için etrafındaki kişilerin görüşlerine başvurmaları olarak bilinirdi.12 

Günümüzde WOM kavramı internetin gelişmesiyle birlikte değişmiştir.13 14 Özellikle, sosyal 

medyanın benimsenmesi ve çevrimiçi rezervasyonlarındaki artış WOM’u çok daha etkili ve 

gözlenebilir kılmıştır.15 

Dick ve Basu16 WOM’u “tüketiciler tarafından satış sonrası istemli bir iletişim” olarak 

tanımlarken, Hawkins vd.17 ise “Alıcıların özel ürünlerden, marka ve hizmetlere kadar, 

doğrudan tüketicilere bilgi ve görüşlerini paylaşma olanağı verdiği bir süreç” olarak 

tanımlamıştır.18 

  

                                                 
12 Sarıışık, Mehmet - Özbay, Gülçin, “Elektronik ağızdan ağıza iletişim ve turizm endüstrisindeki uygulamalara 

ilişkin bir yazın incelemesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 2012, s. 1-22. 
13 Buttle, Francis, A., “Word of mouth: understanding and managing referral marketing”, Journal of Strategic 

Marketing, Vol. 6 No. 3, 1998, pp. 241-254. 
14 Cheung, Christy MK. - Thadani, Dimple R., “The impact of electronic word-of-mouth communication: a 

literature analysis and integrative model”, Decision Support Systems, Vol. 54 No. 1,  2012, pp. 461-470. 
15 Viglia, et al., ‘The influence of e-word-of-mouth on hotel occupancy rate’, pp.2035-2051 
16 Dick, Alan, S -  Basu, Kunal, “Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework”, Acad. Mark. Sci. 

22 (2), 1994. pp. 99–113 
17 Hawkins, Del I., et al., Consumer behavior: Building marketing strategy (9th ed). Boston: McGraw-Hill, 2004. 
18 Litvin, Stephen W, et al., “Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management”, Tourism 

management, 29(3), 2008, pp. 458-468. 
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3. İLGİLİ LİTERATÜR 

Pazarlama araştırmacıları uzunca bir zamandır WOM’un algı, beklenti, satın alma kararı ve 

müşteri davranışları üzerindeki etkileri konusunda çalışmaktadır.19 20 21 22 23 Yapılan bazı 

araştırmalar olumlu yorumların ürün/hizmet satışını olumlu etkileyeceğini ileri sürmüştür.24 25  

Bugün tüketicilerin yaptığı yorumlar neticesinde, yeni seyahatler için planlama ve rezervasyon 

kararı verme aşamasında TripAdvisor, Zoover, Booking gibi internet sitelerinde yardımcı 

olabilecek milyonlarca yorum ve görüş yer almaktadır. Seyahat edenlerin %80’den fazlası 

“Tripadvisor” gibi web sitelerine başvurmaktadır.26 Günümüzde tüketiciler özellikle 

yaşadıkları deneyimleri diğer kişilere bilgi ve öneri olsun diye sunabilmektedir.27 Yapılan 

araştırmalarda tüketicilerin okudukları yorumların seyahat kararlarını %83 daha güvenli hale 

getirdiği ve tüketicilerin bir otel seçmeden önce %77’sinin (genellikle veya her zaman) yapılan 

yorumları referans aldığı belirlenmiştir.28 

Park vd.29 çevrimiçi değerlendirme sayısının fazla olmasının ürünün birçok kişi tarafından satın 

alındığı anlamına gelebileceğini, bununla birlikte yorum kalitesinin (olumlu-olumsuz) tüketici 

satın alma niyeti üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir.  

Tatil sepeti üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre, potansiyel müşterilerin satın alım 

kararı vermeden önce, forumlardaki müşterilerin görüşlerini okuduğu ve olumlu görüşlerden 

etkilendikleri belirlenmiştir.30 

                                                 
19 Webster, Cynthia, “Influences upon consumer expectations of services”, Journal of Services Marketing, Vol. 5 

No. 1, 1991,  pp. 516-533. 
20 Herr, Paul. M, et al., “Effects of word-of-mouth and product-attribute information on persuasion: An 

accessibility-diagnosticity perspective”, Journal of consumer research, 17(4), 1991, pp. 454-462. 
21 Zeithaml, Valarie A., et al., “The nature and determinants of customer expectations of service”, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 21 No. 1, 1993, pp. 1-12. 
22 File, Karen Maru, et al., “Word-of-mouth effects in professional services buyer behavior”, The Service Industries 

Journal, 14(3), 1994, 301. 
23 Bone, Paula Fitzgerald, “Word-of-mouth effects on short-term and long-term product judgments”, Journal of 

business research, 32(3), 1995, s. 213-223. 
24 Liu, Yong, “Word-of-mouth for movies: its dynamics and impact on box office receipts”, Journal of Marketing, 

Vol. 70 No. 3, 2006, pp. 74-89. 
25 Öğüt, Hulusi, -  Taş, Bedri Kamil Onur, “The influence of internet customer reviews on the online sales and 

prices in hotel industry”, The Service Industries Journal, Vol. 32 No. 2, 2012, pp. 197-214. 
26 Yoo - Gretzel, ‘Comparison Of Deceptive And Truthful Travel Reviews’ pp. 37–47. 
27 Viglia, et al., ‘The influence of e-word-of-mouth on hotel occupancy rate’, pp.2035-2051 
28 Tripadvisor, “24 insights to shape your TripAdvisor strategy”, 2016, https://redforts.com/en/2016/03/17/24-

insights-to-establish-your-tripadvisor-strategy/ (et. 11.09.2016). 
29 Park, Hyung Do, et.al., “The Effect of On-Line Consumer Reviews on Consumer Purchasing Intention: The 

Moderating Role of Involvement”, International Journal of Electronic Commerce, Summer 2007, Vol. 11, No. 4, 

pp. 125–148. 
30 Kitapçı, Olgun, vd., “Ağızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırma”, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 2012, s. 266-274. 
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Kalpaklıoğlu’nun31 “eWOM’un turizm ürünleri tercihine etkisi” üzerine yaptığı araştırma 

sonucunda da benzer sonuçlar bulunmuş, tüketicilerin tatil satın alırken gerek çevrelerinin 

gerekse blog yazarlarının tavsiyelerinden etkilendiği belirlenmiştir.  

Bayram vd.32 tarafından Pamukkale ve Karahayıt destinasyonlarında bulunan konaklama 

tesislerine yönelik TripAdvisor seyahat yorum sitesinde yer alan değerlendirmelere yönelik 

yaptıkları araştırma sonucunda ise tüketiciler, en çok tesislerin bulunduğu yeri (konumu), ikinci 

sırada ise tesisin temizliğini, daha sonra sırasıyla değer (alınan hizmetle ödenen ücret arasındaki 

ilişki), hizmet, uyku kalitesi ve odalar boyutlarını beğendiklerini belirlemişlerdir. Bunun yanı 

sıra genel değerlendirme boyutuna yönelik yorumlarına bakıldığında ise tüketicilerin; 

%40,2’sinin mükemmel, %22,7’sinin çok iyi, %18,6’sının ortalama, %10,8’inin kötü ve sadece 

%7,7’sinin otelleri berbat olarak derecelendirdiği ortaya konmuştur. Bu sonuçlar göstermiştir 

ki; turizm işletmeleri, müşteri tatminine, çevrimiçi sayfalarda yapılan değerlendirmelere ve iyi 

(kaliteli) hizmet sunumuna önem vermelidirler.  

 

4. YÖNTEM 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve bilgiye ulaşımın kolaylaşması sonucunda tüketiciler 

otel tercihleri ile ilgili karar verme sürecinde çevrimiçi sayfalarda otel işletmeleri hakkında yer 

alan olumlu ve olumsuz yorumları dikkate almakta ve paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı, Aksaray ilinde yer alan 2-3-4 ve 5 yıldıza sahip otellerle ilgili Booking 

internet sitesinde yer alan olumlu ve olumsuz yorumlar ile puanlamaları incelemektir. 

Aksaray ilinde yer alan otellere ait 2015 ve 2016 yılı puanlamaları ve değerlendirmeleri analiz 

edildiğinde, Booking internet sitesinde 1’i 2 yıldızlı, 4’ü 3 ve 4 yıldızlı, 1’i de 5 yıldızlı olmak 

üzere toplam 10 otel olduğu tespit edilmiştir. Ancak sitede yer alan 10 otelden 2’si hakkında 

yorum olmaması, 3 otelle ilgili ise yapılan değerlendirme sayısının çok düşük (3 ile 5 arasında) 

düzeyde olması sebebiyle toplamda 5 otel çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında 

01.01.2015 ile 15.10.2016 arasında Booking.com sitesinde yer alan 78 yorumun tamamı 

incelenmiştir. Ayrıca 15.10.2016 tarihine kadar Aksaray ilinde yer alan otellere yönelik olarak 

yapılmış olan toplam 281 değerlendirmeye ait puanlamaların ise tümü analiz edilmiştir. 

Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan incelemede yorumların tek bir 

                                                 
31 Kalpaklıoğlu, Nur Ündey, “Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak E-Wom’un Turizm Ürünleri Tercihine 

Etkisi”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 2015, s. 66-90. 
32 Bayram, Murat, vd., “Sosyal Medya Kullanıcılarının Konaklama Tesislerine Yönelik Algılamaları: Pamukkale 

ve Karahayıt Örneği”, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10. 

2014, s. 139-150. 
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konuyu (olumlu-olumsuz) içermediği birden çok memnun olunan veya olunmayan durumun 

söz konusu olduğu anlaşılmıştır. İçerik analizi Cole33 tarafından yazılı, sözlü veya görsel 

iletişim mesajlarını analiz eden bir yöntem olarak tanımlanmıştır.34 Web iletişimini de kapsayan 

içerik analizi sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda yaygın kullanıma sahip yararlı bir 

ölçüm tekniğidir.35 78 yorum itinayla irdelenmiş ve açık kodlama süreci gerçekleştirilmiştir. 

Üç araştırmacı tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış olan kodlama, tekrar gözden geçirilmiş 

ve kesinleştirilmiştir. Bu süreç, objektif ve güvenilir bir kodlamanın üretilmesine olanak 

sağlamaktadır.36 Bu sürecin sonunda olumlu ve olumsuz yorumlar 9 tane başlıkta toplanmıştır. 

 

5. BULGULAR  

Tablo 1’de Booking.com internet sitesinde Aksaray ilinde bulunan yıldızlı otellerden 20 

üzerinde değerlendirmeye sahip 5 otel yer almaktadır. Bu 5 otelin isimleri Hotel A, B, C, D ve 

E olarak kodlanmıştır. Bu 5 otel incelendiğinde en fazla değerlendirme yapılan otel 115 

değerlendirmeye sahipken, bu otelle ilgili değerlendirmelerin 70’i “Fevkalade”, 106’sı ise “İyi” 

ve daha üzerinde puanlanmıştır. Genel olarak bakıldığında otellerle ilgili yapılan 

değerlendirmelerin çoğunun (%89’unun) “İyi” ve “Fevkalade” şeklinde olduğu görülmektedir. 

“Kötü” ve “Çok Kötü” kategorisinde yapılan değerlendirme sayısı ise 9 olup bu değerlendirme 

sayısı genelin %9’unu oluşturmaktadır. 9 sayı olarak az olsa bile; genelde bu sayının %9’a 

tekabül etmesi açısından bu değerlendirmelerin incelenmesi tüketici memnuniyeti ve otelde 

yaşanan problemlerin tespiti açısından ayrıca önem arz etmektedir. 

  

                                                 
33 Cole, Frank. L., “Content Analysis: Process And Application”, Clinical Nurse Specialist, 2 (1), 1988, pp. 53–

57. 
34 Alrawadieh, Zaid ve Demirkol, Şehnaz, “Konaklama İşletmelerinde E-Şikâyet Yönetimi: İstanbul’daki Beş 

Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Çalışma”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3(1), 2015, s. 132-151. 
35 Keskin, Dilara H. - Çilingir, Zuhal, “Web Sitelerinin Globalizasyonu Üzerine Büyük Global Amerikan 

Markalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 2010, 

pp. 51-66. 
36 Alrawadieh – Demirkol, ‘Konaklama İşletmelerinde E-Şikâyet Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Oteller 

Üzerinde Bir Çalışma’ s. 132-151. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 788 - 

 

Tablo 1. Booking Sitesinde Aksaray İlinde Bulunan Yıldızlı Otel İşletmelerinin Puanlanma 

Aralıkları37 

                       

                   Oteller 

 

Puanlama 

 Kriterleri 

Hotel A Hotel B Hotel C Hotel D 

 

Hotel E 

 

Toplam 

Değerlendirme 

Sayısı ve Yüzdesi 

 Fevkalade: 9+ 
70 18 56 7 8 

159   

(%56,6) 

 İyi: 7 – 9 
36 15 18 7 12 

88 

(%31,3) 

 Yeterli: 5 – 7 
7 9 2 6 1 

25 

(%8,9) 

 Kötü: 3 – 5 
1 2 1 1 - 

5 

(%1,8) 

 Çok kötü: 1 – 3 
1 2 1 - - 

4 

(%1,4) 

Toplam Değerlendirme 

Sayısı ve Yüzdesi 

  

115 

(%40,9) 

46 

(%16,4) 

78 

(%27,7) 

21 

(%7,5) 

21 

(%7,5) 

281 

(%100) 

 

Booking.com internet sitesinde Aksaray ilinde bulunan yıldızlı otellere ait Booking.com 

değerlendirme kriterleri ve puanları Tablo 2’de yer almaktadır. Booking.com internet sitesinde 

yer alan değerlendirme kriterleri: “temizlik, rahatlık, konum, olanaklar, çalışanlar, fiyat/fayda 

dengesi ve ücretsiz wifi” biçimindedir. Aksaray ilinde bulunan yıldızlı otellere yönelik 

değerlendirme kriterleri incelendiğinden yüksek puana sahip kriterlerin sırasıyla: “temizlik, 

rahatlık, çalışanlar, fiyat/fayda dengesi, olanaklar, konum ve ücretsiz wifi” olduğu 

görülmektedir. “Otellerin temizliği” en memnun olunan değerlendirme kriteri iken, en fazla 

beğenilen otelin ise (9,2 ort. ile) “Hotel C” olduğu tespit edilmiştir. 

  

                                                 
37 Veriler 17.10.2016 tarihinde booking.com adresinden alınmıştır.  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 789 - 

 

 

Tablo 2. Booking Sitesinde Aksaray İlinde Bulunan Yıldızlı Otel İşletmelerinin Booking 

Değerlendirme Kriterleri Puanlaması38 

                      

                      Oteller 

 Değ. 

 Kriterleri 

Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Hotel 

D 

 

Hotel 

E 

 

Ortalama 

Değerlendirme 

Puanı 

 Temizlik 9,2 8,2 9,4 8,1 8,5 8,68 

 Rahatlık 9,3 8,1 9,4 8,1 8,1 8,6 

 Konum 8,1 6 9,1 7,6 9,7 8,1 

 Olanaklar 8,9 8,1 8,9 7,8 8,1 8,36 

 Çalışanlar 8,7 8 9,2 7,5 9,4 8,56 

 Fiyat/fayda dengesi 8,4 7,9 9 8,1 8,8 8,44 

 Ücretsiz WiFi 7,6 7,6 9,4 7,5 7,8 7,98 

Otele Ait Değerlendirme Puanı 8,8 8 9,2 7,9 8,8 8,54 

 

Tablo 3’de Booking.com internet sitesinde Aksaray ilinde bulunan 5 adet yıldızlı otellere ait 

incelenen değerlendirme boyutları yer almaktadır. Boyutların belirlenmesi aşaması öncesinde 

olumlu yorumların tamamı okunmuş ve kısaltılarak listelenmiştir. Listelenen yorumlardan; 

Temizlik ve bakım konusundaki olumlu yorumlar, “Temizlik ve Bakım” başlığı altında; 

Kahvaltı ve yemek hakkındaki olumlu yorumlar, “Yiyecek-İçecek Servis ve Kalitesi” başlığı 

altında; Oda manzarası, genişliği, sessizliği, yatak rahatlığı, dekorasyonu, buklet malzemeleri, 

çay, kahve yapabilme imkânları ile odanın ferah ve kullanışlı oluşu hakkındaki olumlu 

yorumlar, “Oda İmkanları, Konfor ve Manzara” başlığı altında; Personel ve yöneticilerin 

yardımseverliği, güler yüzü, ilgisi, nazik ve kibar davranışları ile çözüm odaklı olması 

konusundaki yorumlar, “Personel Tutum ve Davranışları” başlığı altında; Fiyat uygunluğu, 

yüksekliği konusunda yorumlar, “Fiyat/Fayda Dengesi” başlığı altında; Spor salonu, havuz, 

otopark ve sunulan wifi gibi imkanlar konusundaki yorumlar “Olanaklar” başlığı altında; Genel 

olarak otelle ilgili yapılan yorumlar “Otel Algısı (İmaj-Kalite)” başlığı altında; Oteldeki özel 

gün kutlamaları, rezervasyondan daha iyi bir oda tahsisi ve ekstra ikram ve hizmet sunumu ile 

ilgili yorumlar “Otel Ekstra İkram, Sürpriz ve Hizmetleri” başlığı altında; Şehre yakınlık, 

                                                 
38 Veriler 17.10.2016 tarihinde booking.com adresinden alınmıştır.  
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ulaşım ve konum ile ilgili yorumlar ise “Lokasyon” başlığı altında gruplandırılmıştır. Tablo 

4’de yer almakta olan boyutlarda benzer şekilde gruplandırılmıştır. 

Tablo 3’e bakıldığında en fazla olumlu yorum yapılan otellerin Hotel C ve A olduğu 

görülmektedir. Çevrimiçi yorumlar analiz edildiğinde misafirlerce en fazla beğenilen ve yorum 

yapılan iki hususun odalar (38) ve personel tutum ve davranışları (38) olduğu tespit edilmiştir. 

Personel tutum ve davranışları hususunda Hotel C de yer alan 24 olumlu yorumun 4’ü 

yöneticilerle ilgilidir. Otel yönetimi misafirlerce: güler yüzlü, yardımsever ve misafirperver 

olarak ifade edilmiş ve ilgili yöneticiye teşekkür edilmiştir. Sonraki en beğenilen ve yorum 

yapılan boyutların ise sırasıyla: otel temizlik ve bakımı, sunulan yiyecek-içecek kalitesi, otel 

algısı (imaj-kalitesi), lokasyon, otel imkânları, ekstra ikram ve sürprizler ile fiyat/fayda dengesi 

şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Booking Sitesinde Aksaray İlinde Bulunan Yıldızlı Otel İşletmelerine Ait Olumlu 

Yorumlara İlişkin Değerlendirme Boyutları39 

                                    

                                         Oteller: 

 

Değerlendirme Boyutları: 

Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Hotel 

D 

 

Hotel 

E 

 

T
o

p
la

m
 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

S
a

y
ıs

ı 

Temizlik ve Bakım 11 2 11 3  27 

Yiyecek-İçecek Servis ve Kalitesi 6  8 1  15 

Oda İmkânları, Konfor ve Manzara 18 2 12 4 2 38 

Personel 11 1 24 1 1 38 

Fiyat/Fayda Dengesi 1  2   3 

Olanaklar 4  1   5 

Otel Algısı (İmaj-Kalite) 8  4 1  13 

Otel Ekstra İkram, Sürpriz ve Hizmetleri 1  3 1  5 

Lokasyon 2  3 2  7 

Toplam Olumlu Yorum Sayısı 62 5 68 13 3 151 

 

Tablo 4 incelendiğinde Aksaray ilinde yer alan yıldızlı otellerle ilgili 35 olumsuz (memnun 

olunmayan durumun) yorumun olduğu görülmektedir. Olumsuz yorumlar incelendiğinde Hotel 

E ile ilgili olumsuz bildirim olmadığı, Hotel C ile ilgili ise 5 olumsuz durum hakkında şikâyetin 

                                                 
39 Veriler 01.09. ile 16.10.2016 tarihleri arasında booking.com adresinden alınmıştır.  
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söz konusu olduğu görülmektedir. Dikkat çeken diğer bir nokta en fazla memnuniyet 

yorumunun olduğu otellerden olan Hotel A hakkındaki olumsuz yorum sayısının da oldukça 

fazla olmasıdır. Şikâyetlerin neredeyse %50’si Hotel A’ya yapılmıştır. Çevrimiçi yorumlar 

analiz edildiğinde misafirlerce en fazla şikâyette bulunulan konu, oda imkânları ve konfor (12) 

iken; personel, yiyecek-içecek servis kalitesi ile fiyat hususlarında da 5’er şikâyet söz 

konusudur. Odalarla ilgili şikâyetler incelendiğinde şikâyetlerin genelde, oda kokusu, odada 

ütü, ısıtıcı, küvet olmaması ve sıcak su problemi gibi hususlarda olduğu tespit edilmiştir. 

Odayla ilgili şikâyetlerin 3’ü ise ses/gürültü (otelde yapılan düğün organizasyonu ve yan 

odadan ses gelmesi) ile ilgilidir. Fiyat hususunda ise belirtilen şikâyetlerin 2’si fiyatları yüksek 

bulmaları ile ilgili iken; diğerlerinde ise rezervasyon fiyatı ile gerçek fiyat arasında farklılık 

çıkması, ikram olarak verilen çaya ücret alınması gibi sehven hatalardan kaynaklanmaktadır. 

Personelle ilgili bildirilen şikâyetlerde ise personelin güler yüzlü olmaması, ilgilenmemesi gibi 

hususlarda memnuniyetsizlik söz konusudur. Yiyecek-içecek servis ve kalitesi hususunda 

yapılan şikâyetlere bakıldığında ise şikâyetin 3’ünün kahvaltıdaki çeşitliliğin az olması 

hususundadır. Olanaklar hususunda yapılan şikâyetlerin havuzun düğün sebebiyle 

kullandırılmaması, havuzun su sıcaklığının ve wifi hızının düşük olması konularında olduğu 

görülmüştür. Bunun dışında şikâyet edilen bir diğer konu misafirin beklentilerinin 

karşılanmaması ve yerine getirilmemesi hususudur. Misafirin sigara içilmeyen oda talebi, ikram 

(çay, kahve) beklentisi ile rezervasyon kaynaklı hata sonucunda kişi sayısı ile ilgili problemler 

yaşaması sonucunda beklentileri karşılanmamış ve bu konular şikâyet konusu olmuştur. 

Temizlik hususunda tek şikâyet konusu ise (Hotel A’da) odada yer alan havluda kıl olması 

şeklindedir. 

Tablo 4. Booking Sitesinde Aksaray İlinde Bulunan Yıldızlı Otel İşletmelerine Ait Olumsuz 

Yorumlara İlişkin Değerlendirme Boyutları40 

                                      

                                           Oteller: 

 

Değerlendirme Boyutları: 

Hotel 

A 

Hotel 

B 

Hotel 

C 

Hotel 

D 

 

Hotel 

E 

 

T
o

p
la

m
 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

S
a

y
ıs

ı 

Temizlik ve Bakım 1     1 

Yiyecek-İçecek Servis ve Kalitesi 1 1 2 1  5 

Oda İmkânları ve Konfor 6 2 2 2  12 

                                                 
40 Veriler 01.09. ile 16.10.2016 tarihleri arasında booking.com adresinden alınmıştır.  
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Personel 2 2  1  5 

Fiyat/Fayda Dengesi 3 1 1   5 

Olanaklar 3 1    4 

Beklentilerin Karşılanmaması  1  2  3 

Toplam Olumsuz Yorum Sayısı 

 
16 8 5 6 - 35 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Booking.com sitesinde Aksaray ilinde yer alan yıldızlı otellerde konaklayan ve 

puanlamada bulunan misafirlerin yorum ve değerlendirmeleri incelenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda misafirlerin puanlama bazında en mutlu olduğu konular sırasıyla temizlik, rahatlık, 

çalışanlar, fiyat/fayda dengesi, olanaklar, konum iken ücretsiz wifi konusunda ise diğer 

kriterlere göre daha az tatmin oldukları tespit edilmiştir. Wifi değerlendirmesi de kötü 

olmamakla birlikte (7,9 ort.), bu konuda bir şikâyet söz konusu olup, bu gibi olumsuz durumlar 

otel tarafından gerekli altyapı iyileştirmesi ile çözüme kavuşturulabilir. Çevrimiçi yorumlar 

analiz edildiğinde ise misafirlerce en fazla beğenilen ve yorum yapılan üç husus: odalar (38) ve 

personel tutum ve davranışları (38) ile birlikte temizlik ve bakım (27) konuları iken en fazla 

şikâyet edilen üç husus ise: oda imkânları ve konfor (12), personel (5) ve yiyecek-içecek servis 

kalitesi (5) ve fiyat (5) hususlarıdır. 

Odalar misafirlerce geniş, ferah, temiz ve manzarası güzel olarak görülürken, ses/gürültü ve 

odada bazı imkân (su ısıtıcısı, ütü) eksiklikleri şikâyet konusu olmuştur. Bu konuda odalara su 

ısıtıcısı ve ütü konması misafir şikâyetlerinin önüne geçilmesi ve isteklerinin karşılanması 

açısından oldukça elzemdir. Bunun yanı sıra otelde düğün söz konusu organize edilmesi 

durumunda, ziyafet salonu kapılarının kapalı olması sağlanmalı ayrıca konaklayan misafirlere 

ses/gürültü gitme ihtimalinin daha az olduğu odaların verilmesi önerilebilir. 

Ayrıca otel yöneticilerinin oda ve otel imkânları hususunda gerekli çalışmaları yapması, bunun 

dışında otel personeline misafir karşılama, güler yüz, iletişim ve işine odaklanma konusunda 

eğitimler vermeleri ve bu eğitimleri belirli dönemlerde tekrarlamaları tavsiye edilebilir.  

Çalışma sonucunda görülmüştür ki Aksaray ilinde yer alan yıldızlı otellere yönelik toplam 281 

değerlendirme ile birlikte 78 yorumda 186 konu hakkında yorum yapılmıştır. Bu yorumlardan 

151’i olumlu iken; 35’i de olumsuzdur. Booking.com otel puanları dikkate alındığında sadece 

Hotel C puanı (9,2) “Fevkalade” iken; değerlendirme yapılan diğer 4 otelin Booking.com 

ortalama puanı 7-9 aralığında “İyi” olarak tespit edilmiştir. Otel puanlarını daha yukarı çekmek 

ve misafir şikâyetlerinin tespit edilerek memnun ayrılmayan misafirlerin sorunlarının tespiti ve 

tekrarlanmamasını sağlamak hem misafir memnuniyeti hem de otel imajı açısından oldukça 
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önemlidir. Bu sebeple Aksaray ilinde yer alan yıldızlı otellerin yöneticilerinin Booking.com vb. 

sitelerde otelleriyle ilgili bırakılan yorum ve değerlendirmeleri dikkate almaları ve geri dönüt 

vermeleri önemle tavsiye edilir. Hotel C’nin ekstra olarak misafirlere sunduğu ikram, sürpriz 

ve hizmetlerin yine misafirlerce memnun edici olarak görüldüğü ve misafirlerin bu konuda 

teşekkür ve tavsiye yorumu yazdıkları tespit edilmiştir. Pazarlama açısından bakıldığında bu 

taktiklerin başarılı olarak yansıdığı (9,2 ort.) görülmüştür. 

Genel olarak bakıldığında, Aksaray otellerinden memnuniyet düzeyinin gayet iyi ve yerinde 

olduğu ve misafirlerin şehirden çoğunlukla (%81) mutlu bir şekilde ayrıldıkları söylenebilir. 

Bu çalışmada yıldızlı otellere yönelik yapılan değerlendirmeler incelenmiş olup, çalışma 

Aksaray ili ile sınırlandırılmıştır. Gelecek çalışmalarda bu konu daha geniş tutularak otel 

yöneticileri ile de görüşmeler yapılarak, Booking.com vb. sitelere bırakılan yorumları olumlu 

hale getirme konusunda yöneticilerin bir çaba ve gayretlerinin söz konusu olup olmadığı 

araştırılabilir.  
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Özet 

Neolitik Çağ’da Aşıklı Höyük (M.Ö. 8000), Orta Kalkolitik Çağ’da ise Güvercin Kayası 

(M.Ö. 5200-4750) gibi tarih öncesi yerleşimlere sahip olan Aksaray, çivi yazılı belgelere göre 

M.Ö. 3. Binyıl’ın ikinci yarısında Purušhattum Krallığı’na ev sahipliği yapmıştır. Bugün 

Aksaray’ın 18 km. kuzeybatısında, Yeşilova Kasabası sınırları içinde kalan ve Acemhöyük ile 

bir tutulan bu krallık merkezinde gerçekleştirilen arkeolojik ve filolojik çalışmalar,  M.Ö. 3. 

Binyıl’ın sonlarından itibaren Aksaray’ın Anadolu’nun önemli siyasi ve ticari merkezlerinden 

biri olduğunu göstermektedir. Çivi yazılı belgeler, M.Ö. 2. Binyıl’ın başlarına, Asur Ticaret 

Kolonileri Devri’ne gelindiğinde Aksaray’ın halen Purušhattum Krallığı’nın merkezi 

olduğunu, Anadolu ile Asur arasındaki ticari ilişkilerin bir sonucu olarak, öneminin daha da 

arttığını göstermektedir. Bu dönemin sonlarına doğru ise Purušhattum’un siyasi ve ticari 

ilişkilerini Anadolu dışına, Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Suriye’ye taşıması nedeniyle 

Aksaray ve çevresinin daha da ön plana çıktığı filolojik ve arkeolojik çalışmalardan takip 

edilebilmektedir. M.Ö. 3. Binyıl’ın sonlarından Hitit Devleti’nin kuruluşuna kadar geçen 

sürede müstakil bir şehir devletine ev sahipliği yapmış bu yöre, Hitit idari sistemi içinde “Aşağı 

Ülke” olarak ifade edilen bölge içinde kalmış ve Hitit hâkimiyeti ile önemini ve canlılığını 

yitirmiştir. Bu çalışmada, M.Ö. 2. Binyıl’da Aksaray ve çevresinin coğrafi, siyasi ve sosyo-

ekonomik yapısı, Eski Asur ve Hitit çivi yazılı metinlerin verdiği bilgiler ışığında ele 

alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Eski Asur, Eski Anadolu, Kaniş, Çivi Yazısı, M.Ö. 2. Binyıl. 
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AKSARAY AT THE SECOND MILLENNIUM BC. 

ACCORDING TO THE CUNEIFORM SOURCES 

Abstract 

According to the cuneiform texts,  it is our assumption that Aksaray, which has 

prehistoric settlements such as Aşıklı Höyük (8.000 B.C.) in the  Neolithic period and 

Güvercinkayası (5200-4750 B.C.) in the middle Chalcolithic Age, has hosted the Purušhattum 

Kingdom at the second half of the third millennium B.C. The archaeological and philological 

studies taking place at the capitol of ancient kingdom which is claimed to be Acemhöyük, an 

ancient city located in the 18 km. northwest of modern Aksaray and within the borders of the 

town called Yeşilova, demonstrate that Aksaray was one of the most significant political and 

commercial centers of Anatolia dating from third millennium B.C. The cuneiform texts reveal 

the fact that at the beginning of second millennium B.C., during the Old Asyrian Period, 

Aksaray was still the center of Purušhattum Kingdom and as a result of the trade relations 

between Anatolia and Assyria, its significance was further increased. Based on the 

archeological and philological studies, towards the end of this period due to the expansion of 

the political and trade relations of Purušhattum beyond Anatolia to the north of both 

Mesopotamia and Syria, it can be argued that Aksaray and its vicinity came to the forefront 

even more. During the period between the end of third millennium to the establishment of 

Hittite kingdom, the region which has hosted an independent city state was located in the region 

referred as Low Country within the Hittite administrative system and lost its importance and 

vitality with the Hittite domination. In this study the geographical, political socio economic 

characteristics of Aksaray and its vicinity will be taken into consideration in the light of the 

findings acquired from the Old Assyrian and Hittite cuneiform texts. 

 

Keywords: OldAssyrian, Old Anatolia, Kanesh, Cuneiform, Second Millennium BC. 
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Aksaray çağlar boyunca önemli arkeolojik merkezlere ev sahipliği yapmış ve Eski 

Anadolu tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Neolitik Çağ’da Aşıklı Höyük (M.Ö. 8000) ve 

Musular (M.Ö. 7600), Orta Kalkolitik Çağ’da Güvercinkayası (M.Ö. 5200-4750), Eski Tunç 

Çağı’nda ise Acemhöyük bu merkezler arasında ön plana çıkan eski yerleşimler olup, 

Aksaray’ın geçmişi ile bugün arasında bir köprü vazifesi görmektedirler.  

 

Eski Anadolu tarihi açısından M.Ö. 2. Binyıl oldukça özel bir yere sahiptir. Bu dönemin 

başında Anadolu yazıyı tanımış, M.Ö. 1650’lerde Hititler Anadolu’nun ilk imparatorluğunu 

kurmuş, M.Ö. 1200’lerde ise bu büyük imparatorluk tarih sahnesinden çekilmiştir. Pek çok 

başka önemli tarihi olayın yaşandığı bu zaman dilimi içerisinde, özellikle M.Ö. 2. Binyıl’ın ilk 

çeyreği, Aksaray tarihi açısından dikkat çekicidir. Bu dönem, Aksaray’ın 18 km. 

kuzeybatısında Yeşilova kasabası sınırları içinde kalan Acemhöyük’le temsil edilmekte olup, 

burada 1962’de Prof. Dr. Nimet Özgüç’le başlayan kazılar, günümüzde Prof. Dr. Aliye Öztan 

başkanlığında sürdürülmektedir. Arkeolojik ve filolojik çalışmalar bu eski ören yerinin M.Ö. 3. 

Binyıl’ın ortalarından itibaren iskân gördüğünü, M.Ö. 2. Binyıl’ın başlarında ise hem 

Anadolu’nun hem de Aksaray ve çevresinin önemli siyasi gücü olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Acemhöyük, Höyük ve Aşağı şehir olarak iki kısma ayrılmaktadır. Yerel halkın yaşam 

alanlarını içine alan Aşağı Şehir üzerinde günümüz modern yerleşimlerinin olması bu kısmın 

yeterince incelenmesine mani olmaktadır. Buna karşın, Höyük alanındaki araştırmalar daha 

kapsamlıdır. Şu anki veriler Acemhöyük’te ilk iskânın M.Ö. 3. Binyıl’da yapıldığına işaret 

etmekte ve şehrin etrafının geniş bir surla çevrili olduğunu ortaya koymaktadır.1 M.Ö. 2. Binyıl 

ile ilgili, özelliklede M.Ö. 2000-1700 yılları arasındaki dönem hakkındaki bilgiler daha fazladır. 

Asur Ticaret Kolonileri Devri olarak da adlandırılan bu zaman dilimine ait Höyük üzerinde 

monumental üç yapı kompleksi açığa çıkarılmıştır. Bu yapılar içinde en dikkat çekici olanı 

resmi işler için kullanılan Sarıkaya Sarayı’dır. Geç dönem yapılaşmaları ve kaçak kazıların 

verdiği tahribata rağmen, zemin katının 50 odası günümüze ulaşmıştır. M.Ö. 2. Binyıl’ın 

başlarından M.Ö. 17. Yüzyıl’ın ortalarına kadar ayakta kalan bu görkemli yapı, 

Mezopotamya’da M.Ö. 2700’lerde görülen Eski Sümer ve Akkad saray planları ile benzerlik 

                                                 
1Öztan, Aliye, “2013 Yılı Acemhöyük Kazıları ve Sonuçları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara 2015, 

64. 
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göstermektedir.2Sarıkaya Sarayı’nda ele geçen fildişi ve lapislazuli kakmalı altın aplikler, 

obsidiyen ve dağ kristalinden yapılmış vazolar, madeni silahlar, bakır külçeler, fildişi eşyalar, 

altın objeler, Suriye ve Mısır’dan ithal edildiği düşünülen eşyalar, tunçtan bir araba ve çivi 

yazılı belgeler ile silindir mühürler ve mühür baskılı bullalar3, bu eski Sarayın ihtişamını açıkça 

ortaya koymaktadır. Höyükte yer alan bu döneme ait ikinci anıtsal yapı depo olarak kullanıldığı 

düşünülen Hatipler Sarayı’dır. Sarıkaya Sarayı ile Hatipler Sarayı arasında yer alan ve işlevi 

henüz kesin olarak tespit edilemeyen son yapı ise Hizmet Binası olarak adlandırılmaktadır. 

Farklı işlevlere sahip bu üç anıtsal binanın akıbeti aynıdır. Eşzamanlı meydana gelen büyük bir 

yangın sonunda tahrip olmuşlar ve M.Ö. 1650’lerde terk edilmişlerdir.4 

 

Aksaray tarihine ışık tutan Acemhöyük buluntuları arasında çivi yazılı belgelerin ayrı 

bir önemi vardır. Asur Ticaret Kolonileri Devri’ne ait olup Eski Asur ve Eski Babil çivi yazısı 

ile yazılmış bullalar, etiketler ve şu an için bir tabletten5 oluşan koleksiyon, M.Ö. 2. Binyıl’ın 

ilk çeyreğinin sonlarında Acemhöyük’ün uluslararası ticari ve siyasi ilişkileri hakkında mühim 

bilgiler vermektedir. Bullalar6 arasında; Asur şehir meclisinin mührünü taşıyan 10, Asur kralı 

I. Šamši-Adad’a (M.Ö. 1808-1776) ait 29, I. Šamši-Adad’ın memuru Liter-šarussu’nun Mari 

şehrinden (Tel Hariri, Suriye) mühürleyip gönderdiği 2, Mari kralı Yahdun-Lim’in kızı 

Nagihanum’un mühürlediği 5, Karkamış kralı Aplahan’da ve ismini bilemediğimiz bir 

memurunun mühürlerini taşıyan 18 bulla, Suriye ve Mezopotamya krallıklarının Acemhöyük 

ile olan iyi ve düzenli ilişkilerine ışık tutmaktadır.7Bunların dışında, Kaniş kārumu’nun 

mührünü taşıyan 2 bulla, Acemhöyük ile dönemin Anadolu’daki en önemli ticari merkezi olan 

Kaniş arasındaki irtibatı kısmen de olsa ortaya koymaktadır. Ayrıca, ele geçen diğer bullalar 

                                                 
2Özgüç, Nimet, Acemhöyük-Burušhaddum I, Silindir Mühürler ve Mühür Baskılı Bullalar, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2015, 5. 

3Özgüç,  Acemhöyük-Burušhaddum, 8-13. 

4Öztan, Aliye,“Acemhöyük’den Assur Ticaret Kolonileri Çağı’na Ait İki Ender Buluntu”, Belkıs Dinçol ve Ali 

Dinçol’e Armağan VITA Festschtift in Honor of Belkis Dinçol and Ali Dinçol, Eds. M. Alparslan, M. Doğan-

Alparslan, H. Peker, 2007, 611. 

5 Kuzuoğlu, Remzi, “Two Cuneiform Texts Found in Acemhöyük from the Old Assyrian Period”, Belleten C. 

LXXIX, Sa. 289, 2016, 692. 

6 Bulla: Gönderilecek pakete dolanmış iplerin düğümlerine yapıştırılmış veya bağlanmış mühürlü kil topaklardır. 

(Bkz. Özgüç, Nimet - Tunca Önhan,Kültepe-Kaniš, Mühürlü ve Yazıtlı Kil Bullalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2001, 1). 

7Özgüç,  Acemhöyük-Burušhaddum,37 vd. 
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Acemhöyük’le ticari bağlantıları olan ve burada ikamet eden bazı yabancı tüccarların isimlerini 

muhafaza etmesi itibariyle önemlidir. Bu bullalardan ikisi içerik olarak dikkat çekicidir. 

Bunlardan ilki Abu-šalim’in oğlu Aššur-emuqi’ye aittir ve üzerinde kral [….]’a ifadesi 

kayıtlıdır. İlgili kısmın kırık olması sebebiyle ismini okuyamadığımız kral, muhtemelen 

Acemhöyük’ün yöneticisi olmalıdır. Diğer bulla ise Nab-Su’en isminde bir şahsa aittir ve 

kitabesinde “İštar’ın ikribu’su” ifadesi geçmektedir. M.Ö. 2. Binyıl’ın başlarında Asurlu 

tüccarlar başta Kaniş olmak üzere bazı Anadolu şehirlerinde tanrı ve tanrıçaları için tapınaklar 

veya kutsal alanlar oluşturdukları ve bu kutsal mekânlar için kurban veya çeşitli hediyeler 

sundukları bilinmektedir.8 Buna göre; Tanrıça İštar adına olan bu ikribu, Anadolu içinde veya 

dışında bir başka tapınağa gönderilmesi için Acemhöyük’e sevk edilmediyse, Acemhöyük’te 

İštar adına bir kutsal yapının oluşturulduğu düşünülebilir. Bu teklifimizin doğruluğunu 

Acemhöyük’te Aşağı Şehir’de yapılacak çalışmalar belirleyecektir. Acemhöyük’te ele geçen 

bir diğer çivi yazılı eser grubunu etiketler9 oluşturmaktadır. Bu etiketlerin büyük çoğunluğu 

kumaş sevkiyatları ile ilgili olup, incelenen 21 etikete göre, farklı şahıslara ait çeşitli tür ve 

kalitede tekstil ürünlerinin Acemhöyük saraylarına gönderildiği anlaşılmaktadır.10 

 

Acemhöyük’ün çivi yazılı kaynaklardaki karşılığının tespiti Asur Ticaret Kolonileri  

Devri çalışmalarının en çok tartışılan konularından biridir. Tuz Gölü’nün güneyinde olduğuna 

dair veya Purušhattum ile bir tutulduğunu gösteren lokalizasyon teklifleri ön plana çıkarken11, 

farklı görüşler de mevcuttur.12Eski Asurca metinler yer adlarının bugünkü karşılıklarının tespiti 

hususunda ayrıntılı bilgi içermezler. İtinerar metinler olarak adlandırılan kervanların güzergâh 

üzerindeki şehirlerde yaptıkları harcamaların listelendiği belgeler lokalizasyon çalışmalarında 

                                                 
8Kuzuoğlu, Remzi, “Eski Asur Kaynaklarında Tanrıça İšhara ve Akrep Sembolü”, Archivum Anatolicum 10/1, 

2016,40;Dercksen, Jan Gerrit, “The Goddess who was Robbed of her Jewellery. Ishtar and her Priest in an Assyrian 

Colony”, Anatolica XLI, 2015, 47-50. 

9Etiket:İple bağlandıkları paketlerin içindeki malın miktarı, cinsi, kalitesi ve alıcısına dair bilgiler içeren kilden 

topaktır. (Karaduman, Ayşe, “Acemhöyük Sarıkaya Sarayı’nda Bulunmuş Olan Etiketlerden Bir Grup”, Muhibbe 

Darga Armağanı, 2008, 283). 

10 Karaduman, Acemhöyük Sarıkaya, 283-288. 

11Özgüç,  Acemhöyük-Burušhaddum, 4-5; Michel, Cecile,  “The Perdum mule a mount for distinguished persons 

in Mesopotamia during the first half of the second millenium B.C.”, Man and AnimalAntiquity, Rome, 190; 

Günbattı, Cahit, “More Examples of Correspondences Between Kārums”, Archivum Anatolicum I, Ankara 1995, 

107 vd.;Nashef, Khaled, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes (RGTC) IV, 1991, 31. 

12Barjamovic, Gojko,A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period. The Carsten Niebuhr 

Institute of Ancient Near Eastern Studies: University of Copenhagen, 2011, 357-378. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 802 - 

 

daha dikkate değer bilgi içerirler. Bu türden belgeler en azından güzergâh üzerindeki şehirlerin 

sıralaması hakkında bir fikir sahibi olunmasını sağlar. TC 3, 165 nolu Eski Asurca bir metin 

Kaniš ile Purušhattum arasında seyahat eden bir tüccarın yoldaki masraflarının kaydı olup, 

metinde: Kaniš – Wašhaniya – Nenašša – Ulama – Purušhattum sıralaması görülür. Bu sıralama 

içindeki yer adlarına Eski Asur Devri’nin sonlarında hüküm sürmüş Kaniš kralı Anitta’nın Orta 

Anadolu’da gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerinin anlatıldığı Anitta metninde de karşılaşırız.13 

Metinde Ulama, Šalatuwar ve Purušhanda (Purušhattum) isimleri kayıtlıdır. Bir Hitit metni de 

kısmen Eski Asur metninde geçen yer adlarını içerir. Telipinu Fermanı olarak bilinen bu 

belgede I. Labarna zamanı hakkında bilgi verilirken, Niğde-Nevşehir ve Aksaray civarında 

aranan; Hupišna – Tuwanuwa – Nenašša – Landa – Zallara – Paršuhanda (Purušhattum) – 

Lušnayer adları sıralanır.14Bu belgelerin haricinde, Eski Asur metinlerinde elde edilen diğer 

bilgiler ve Acemhöyük’teki arkeolojik çalışmalardan edinilen neticeler15, bize göre de 

Acemhöyük-Purušhattum eşitliğini ön plana çıkarmaktadır. 

 

Purušhattum ile ilgili ilk bilgiler, Akkad kralı Sargon (M.Ö. 2340-2279) ve torunu 

Naram-Sin’in (M.Ö. 2254-2218) Anadolu’daki askeri faaliyetleri hakkındaki “savaşın kralı” 

(šar tamhāri) metinlerinde kayıtlıdır.16Bu belgelere göre; Purušhattum M.Ö. 3. Binyıl’ın 

ortalarında Anadolu krallıklarından biridir ve Akkadlı tüccarlar bu şehirde ticari faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. Ancak, tüccarlar Purušhattum kralı Nur-Dagan’ın tutumundan rahatsızdırlar 

ve kralları Sargon’a meseleyi yansıtırlar. Bunun üzerine Akkad kralı Purušhattum şehrine bir 

sefer düzenlemeye karar verir ve öncelikle yol hakkında bilgi toplatır. Gelen haberler 

Purušhattum yolunun çok tehlikeli, sık ormanlar ve dikenli fundalıklarla kaplı olduğu 

şeklindedir. Sargon tüm zorlukları göze alır ve başarılı bir sefer sonunda Purušhattum’da şehrin 

kapısında altın bir tahta oturur. Metnin Boğazköy nüshasına göre Sargon 3 yıl 5 ay bu şehirde 

kalmıştır ve Sargon’u ülkesinden bu denli uzun bir süre uzak tutan şeyin Purušhattum’un meyve 

ve kereste ağaçları bakımından zenginliği gösterilmektedir.17 Sargon’dan sonra torunu Naram-

                                                 
13 Neu, Erich,Der Anitta-Text, Studienzu den Boğazköy-Texten 18, Wiesbaden 1974, 10-15. 

14Alp, Sedat,Hitit Çağı’nda Anadolu, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, İstanbul 2001, 59. 

15Özgüç,  Acemhöyük-Burušhaddum, 4-5. 

16 Bu metinler M.Ö. 14. Yüzyıl’a tarihlendirilmektedir. 

17Alp, Sedat, Beiträge zur Erforschung des hethitischen Tempels, Kultanlagen im Lichte der Keilschrift texte, 

Ankara 1983, 330; KBo XXII 6 IV 8 vd. 
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Sin de Anadolu’ya bir sefer düzenlemiştir.  Her ne kadar Naram-Sin’in Purušhattum’a geldiğini 

gösteren bir delil yoksa da, dedesinin elde ettiği toprakları koruma adına çıktığı bu sefer 

esnasında, Sargon’un Purušhattum seferi için kullandığı yolu takip ederek bu bölgeye gelmiş 

olması ihtimal dahilindedir. 

 

M.Ö. 2. Binyıl’ın başı ile M.Ö. 18. Yüzyıl’ın sonları arasındaki dönem Eski Asur Devri 

olarak anılır ve bu dönemle ilgili bilgiler ağırlıklı olarak Kültepe’de ortaya çıkarılan Eski 

Asurca çivi yazılı metinlerde kayıtlıdır. Büyük çoğunluğu Asurlu tüccarların ticari 

aktiviteleriyle alakalı bu metinlerde Kaniš’ten sonra ismi en çok geçen şehir Purušhattum’dur. 

Belgeler incelendiğinde M.Ö. 2. Binyıl’ın başlarında siyasi ve ticari açıdan Kaniš’in ardından 

gelen şehir, M.Ö. 1835’den sonra Mezopotamya ve Suriye krallıklarının doğrudan siyasi ve 

ticari ilişki kurduğu bir güç haline gelmiştir. Bu yeni durumun sebebi, dönemin en büyük ticari 

merkezi olan Kültepe/Kaniš’in M.Ö. 1835’lerde maruz kaldığı yıkım olmalıdır. Nedenini şu an 

için bilemediğimiz bu olaydan sonra, Anadolu ile Asur arasında gerçekleşen ticarette bir eksen 

kayması meydana gelmiş, Anadolu şehirlerinin iktisadi yapıları farklı şekillerde etkilenmiştir. 

Öyle ki, M.Ö. 1835’ten önce kārum merkezine sahip bazı şehirler bu tarihten sonraya 

tarihlendirilen metinlerde daha küçük ticaret merkezi olan wabartum’a sahip olarak 

kaydedilmişlerdir. Veya tam tersi wabartum olan merkezler artık kārum’a sahip olarak 

anılmaya başlanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler Purušhattum’u uluslararası bir ticaret merkezine 

dönüştürmüştür. Bunun delilleri de Acemhöyük’te ele geçen Asur ve Suriye kraliyet üyelerine 

ait mühür baskılı bullalardır. 

 

Eski Asurca metinlerden Purušhattum’un bir sarayı, ismi tespit edilemeyen bir kralı ile 

rabi sikkitim ve mūṣium gibi yerel memurlarının olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

bir metinde geçen (Sadberk, ARK 16) “Purušhattum (ağırlık) taşı” ifadesinden, şehrin kendine 

özgü bir ağırlık standardının olduğu tespit edilmektedir.18 Bunların yanında, Kaniš ve 

Wahšušana ile birlikte dönemin üç büyük krallığından biri olarak metinlerde kaydedilmektedir.  

 

                                                 
18 Erol, Hakan, “ina aban Ušša ve ina aban Karahna”, Studies in Honour of Ahmet Ünal, Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, İstanbul 2016, 227 vd. 
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Asurlu tüccarlar Anadolu şehirlerinde yerel idarecilerin izni ile kārum ve wabartum adı 

verilen 40 civarında ticaret merkezi19 kurmuşlar ve iktisadi faaliyetlerini bu merkezler 

üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Bu kārum’lardan biri de Purušhattum şehrindedir ve özellikle, 

bakır, kalay, tekstil, yün ile lapislazuli gibi değerli taşların ticaretinin yapıldığı önemli bir 

merkezdir.20 1994 yılında Kültepe’de ortaya çıkarılan Asurlu tüccar Šalim-Aššur’un arşivine 

ait bazı belgeler Purušhattum’daki ticari yapı hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlar. Šalim-

Aššur’un Purušhattum şehrinde de ticari faaliyetleri mevcuttur ve Ušinalam adındaki bir şahısla 

iş bağlantıları vardır. Arşivde Ušinalam’dan satın alınan yünden elde edilen kârdan, gümüş 

olarak Šalim-Aššur ve iş ortaklarına düşen meblağları gösteren belgeler mevcuttur. Bu 

belgelere göre, kâr olarak yaklaşık 69 kg. gümüş elde edildiği, bu kârı elde edebilmek için de 

yaklaşık 25 ton yün satın alınması gerektiği, bu miktarda yün alınabilmesi için de 12,5 ton bakır 

ödenmesi gerektiği hesaplanmaktadır. Ayrıca, arşive ait başka metinlerden Šalim-Aššur’un 

Ušinalam’dan yün satın aldığı ve bedel olarak da 8 ton bakır ödediği anlaşılmaktadır.21 Bu 

kayıtlar bize Ušinalam’ın yün ticareti ile uğraştığını, alınıp-satılan yün miktarı da şehirdeki yün 

ticaretinin büyüklüğünü göstermektedir. Bu bilgilerin yanında, yünün Purušhattum ve yakın 

çevresinden temin edildiğini düşünecek olursak, küçükbaş hayvancılığın bölge ekonomisi 

içindeki önemi de ortaya çıkmaktadır.  

 

Eski Asurca metinler Purušhattum’da pek çok tüccarın ticari faaliyetlerde bulunduğunu 

göstermektedir. Bunlar arasında Ušinalam ismi ön plana çıkmakta ve Purušhattum’da önemli 

bir konuma sahip olduğu kabul edilmektedir.22Hatta, Ušinalam’ın Purušhattum’da mūṣi’um 

görevinde bulunduğu, bir mektupta, babasına düşman olduğu ve babasını yakalamaya gittiği 

belirtilmekte, buna göre de; metinde geçen “baba”nın Purušhattum kralı olabileceği, 

Ušinalam’ın da isyan çıkarmak üzere olduğu ileri sürülmektedir.23Ayrıca, Asurlu tüccar İlī-

                                                 
19Bayram, Sebahattin. “New and Some Rare Geographical Names in the Kültepe Texts”, Archivum Anatolicum 3, 

1998, 62-64; Veenhof, Klaas R., Mesopotamia, The Old Assyrian Period, Orbis Biblicus et Orientalis 160/5, 

Freiburg-Göttingen 2008, 154-155. 

20Özgüç,  Acemhöyük-Burušhaddum, 3. 

21 Larsen, Mogens Trolle, Kültepe Tabletleri VI-a, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, 53-56. 

22Larsen, Kültepe Tabletleri VI-a, 57. 

23 Larsen, Kültepe Tabletleri VI-a, 54. 
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idī’nin Uṣur-ša-Aššur’a yazdığı bir mektupta24Purušhattum ve Wahšušana kralları ile birlikte 

Ušinalam’ın da kaydedilmesi, bunun yanında rabi sikkitim’in bu krallar ile birlikte Ušunalam’a 

da yemin ettirecek olması, bu şahsın mevkiinin önemini göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir.  

 

Ušinalam’ın isyan çıkarıp çıkarmadığı metinlerden anlaşılamasa da, Asurlu tüccarların 

kayıtları M.Ö. 2. Binyıl’ın ilk çeyreğinde Purušhattum’da bir karışıklık meydana geldiğini 

göstermektedir. Bu hususla ilgili bir metinde (Kt m/k 13) “Purušhattum’da karışıklık var. 

Yalnız başına girme! Yol açıldığında ilk (kervan) ile gir” denilmektedir.25 Bir başka belgede 

ise (KTS 2, 40) Purušhattum'da huzurun sağlandığı ve Ulama ile Purušhattum'un ittifak 

yaptıkları ifade edilmektedir.26 Bu metindeki şahıs adlarını dikkate aldığımızda, Ulama ve 

Purušhattum şehirleri arasında yapılan ittifakın M.Ö. ± 1879'lar civarında bir tarihte 

gerçekleştiği düşüncesindeyiz.27 Bir başka metinde (KTH 1) ise: “(Hem) Purušhattum 

memleketi hem de Wahšušana karışıklık içinde olduğundan bu nedenle Wahšušana’ya 

geçmedim” denilmektedir.28 Belge, Purušhattum şehri ile eş zamanlı olarak, komşu Wahšušana 

şehrinde de bir karışıklığın yaşandığını ortaya koymaktadır. Şu an ki bilgilerimiz bu karışıkların 

sebeplerini ve sonuçlarını ortaya koymaya yetmemektedir. Ancak M.Ö. 1879’larda 

Purušhattum’un da aralarında yer aldığı bazı şehirlerde karışıklıkların yaşandığı ve bu durumun 

Asurlu tüccarları etkilediği anlaşılmaktadır.29 Peki bu karışıklığın sebebi nedir veya kimdir? 

Babasına başkaldıran Ušinalam mı? Belgeler, Ušinalam’ın ticari ilişkileri olduğu ve aralarında 

ihtilaf bulunan Asurlu tüccar Šalim-Aššur’un M.Ö. 1870’de öldüğünü göstermektedir.30 Bu 

tarih, M.Ö. 1879’larda meydana geldiğini düşündüğümüz Purušhattum’daki karışıklarla da 

örtüşmektedir. Purušhattum sadece iç karışıklara maruz kalmamış aynı zamanda veba salgını 

                                                 
24Bilgiç, Emin-Sever, Hüseyin-Günbattı, Cahit-Bayram, Sebahattin, Ankara Kültepe Tabletleri (AKT) I, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1990, No. 78. 

25
 Bu olay M.Ö. 1875’lere yakın bir tarihte gerçekleşmiş olmalıdır. Çünkü, metinde geçen Šūmi-abi şahıs adı Kt 

m/k 17 nolu metinde Ikūa’nın oğlu limumIkūppīa ile birlikte kaydedilmektedir.  
26

 KTS 2, 40: “Burušhattum’da sulh hakimdir. Ulama Burušhattum ile ittifak yaptı”. 
27

 KTS 2, 40 nolu metnin 9. satırında geçen Dān-Aššur'un oğlu Idī-Aššur şahıs adı, Kt k/k 99 nolu metinde 

limumAdad-bāni ile birlikte geçmektedir. 
28 KTH 1. 

29Kuzuoğlu, Remzi, “Three Kültepe Texts concerning Rebellions”, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 70, No. 

1, 2011, 25-33. 

30 Larsen, Kültepe Tabletleri VI-a, 45. 
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ile de mücadele etmiştir. Kt n/k 1339 nolu metinde, vadelendirme tabiri olarak geçen bir 

ifadeden Eski Asur krallarından, I. Sargon’un saltanat yıllarından birinde Purušhattum’da 

salgın hastalık (veba) olduğu kayıtlıdır.31 

 

Asur Ticaret Kolonileri Devri’nin geç safhası Orta Anadolu şehir devletleri için isyan 

ve karmaşa ile dolu bir zaman dilimidir. M.Ö. 16. ve 13. Yüzyıl’da yazılmış nüshaları olan ve 

M.Ö. 18.Yüzyıl’da yaşamış Kuššara kralı Anitta’nın Orta Anadolu’daki askeri faaliyetleri 

hakkında bilgi veren bir metin32 bu dönemle ilgili en önemli kaynaktır. Anitta’nın adı ile anılan 

ve olayların kralın kendi ağzından anlatıldığı bu belgeye göre, başta Kaniš olmak üzere Orta 

Anadolu’daki bazı şehirler Anitta tarafından ele geçirilmiş ve Anitta başkentini Kuššara’dan 

Kaniš’e taşımıştır. Bu mühim belgede Anitta’nın, Eski Asur metinlerinden bildiğimiz ve 

Purušhattum ile ittifak yapan komşu Ulama üzerine yürüdüğü ve şehri bir gece baskını ile aldığı 

anlatılmaktadır. Metnin ilerleyen satırlarından Purušhattum kralının Anitta’ya demirden taht ve 

âsâ hediye ettiği, Anitta’nın da kralı yanında Neša’ya (Kaniš) götürdüğü ifade edilmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki komşu Ulama’nın yıkımına şahit olan Purušhattum kralı, kendi başına 

gelecekleri önceden tahmin etmiş ve Anitta’nın egemenliğini kabul ederek Purušhattum üzerine 

yürümesini ve muhtemel de büyük bir yıkımı engellemiştir. Anitta metninde olay şu ifadelerle 

anlatılmaktadır: “Purušhanda (Purušhattum) adamı benim yanıma hediyelerimi getirdi. O, bana 

demirden bir taht, demirden bir âsâ hediye olarak getirdi. Ben tekrar Neša’ya (Kaniš) gelince 

Purušhanda adamını yanımda götürdüm. Kabul salonuna girince, O önümde sağda oturacak”. 

 

Purušhattum’un, Eski Asur Dönemi’nin sona ermesi ile Eski Hitit Krallığı’nın 

kurulmasından önce geçen süreçteki durumu hakkında bilgi yoktur. Hitit dönemi ile ilgili ilk 

kayıtlar ise Labarna zamanına (M.Ö. 1680-1650) aittir ve şehrin Hitit hâkimiyeti altında olduğu 

görülmektedir.33Bu dönemden sonra ise Purušhattum ile ilgili kayıtlar oldukça sınırlıdır. I. 

Hattušili’nin (M.Ö. 1650-1620) yıllıklarında (CTH 13) Purušhattum’un bir prensin idaresinde 

olduğu ve Hattuša’ya isyan ettiği, bu olay üzerine I. Hattušili’nin Purušhattum’u kuşattığı ve 

şehri yerle bir ettiği kaydedilmekte, ayrıca, Purušhattum’un prensi ile birlikte onun eşi ve 

çocuklarının da esir alınarak başkent Hattuša’ya götürüldüğü anlatılmaktadır. Metindeki kayda 

                                                 
31 Çeçen, Salih, “mūtānū in den Kültepe-Texten”,Archivum Anatolicum 1, Ankara1995, 44 vd. 

32Neu,Der Anitta-Text, 10-15. 

33 Alp, Hitit Çağı’nda Anadolu, 59. 
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göre I. Hattušili’nin krallığının birinci yılında gerçekleşen bu olay neticesinde, Purušhattum 

gücünü kaybetmiş, belki de tamamen terk edilmiş olmalıdır. Çünkü, I. Hattušili krallığının 

üçüncü yılında Arzawa ülkesine bir sefer düzenlemiş, ancak bu esnada Hurriler Anadolu 

içlerine kadar ilerlemiş ve bu durumdan faydalanan bazı şehirler Hitit idaresinden 

ayrılmışlardır. Bu olayların anlatıldığı belgede Hitit egemenliğine başkaldıran şehirler arasında 

Purušhattum kaydedilmemektedir. Halbuki, yaşanan bu gelişmelerden sonra Hattušili Arzawa 

seferini yarıda keserek başkente dönmüş, bir süre sonra da -cezalandırmak maksadıyla- 

Nevşehir’le bir tutulan Nenašša ve Purušhattum’a komşu Ulama üzerine yürümüştür. Kralın 

kendi ifadesine göre; Nenaššalılar Hattušili’nin yaklaştığını görünce şehrin kapılarını açmışlar 

ve direnmeden Hitit egemenliğini yeniden kabul etmişlerdir. Ancak, Ulama’nın kaderi farklı 

olmuş ve büyük bir yıkım yaşamıştır. Hemen yakınındaki komşu şehirlerde bu olaylar meydana 

gelirken Purušhattum’dan hiç bahsedilmemesi, I. Hattušili’nin ilk yılında gerçekleştirdiği 

Purušhattum seferinin şiddetini ve sonucunu da göz önüne sermektedir. 

 

Purušhattum, Telipinu döneminde (M.Ö. 1500-1425) “mühürlü ev, depo” olarak 

belirtilen yapılara sahip şehirler arasında kaydedilmektedir.34 Savaş ve kıtlık zamanlarında 

kullanılmak üzere hububat stok edildiği ve LÚAGRIG denen idarecileri bulunduğu belirtilen35bu 

depoların, fonksiyonları itibariyle Hitit Devleti için büyük önem arz ettiği anlaşılmakta, buna 

göre de, Purušhattum’un bu dönemde hububat üretim ve stok merkezlerinden biri olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Purušhattum ismi Hitit metinlerinde uzun bir kesintiden sonra II. Muwatalli’nin (M.Ö. 

1290-1273) dualarında karşımıza çıkar. Belgedeki, Ušša’nın Fırtına Tanrısı, Purušhattum’un 

Fırtına Tanrısı, Huwatnuwanda Dağı, Hulaya Irmağı, Aşağı Ülke’nin kadın (ve) erkek tanrıları, 

dağları (ve) ırmakları ifadesi içinde geçmekte36 ve şehrin muhtemelen küçük bir kült merkezi 

olarak varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Huwatnuwanda Dağı’nın Purušhattum ile birlikte 

kaydedilmesi dikkat çekicidir. Eski Asur metinlerinde tespit edilemeyen bu dağın lokalizasyonu 

ile ilgili farklı görüşler bulunmakta ve son çalışmalar Huwatnuwanda’yı Konya yakınlarına 

                                                 
34 Alp, Hitit Çağı’nda Anadolu, 63. 

35Reyhan, Esma, “Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım”, Akademik Bakış, C. 2, Sa. 4, 2009, 

168. 

36 Singer, Itamar, Hittite Prayers. Writings from the Ancient World Society of Biblical Literature. Atlanta, Georgia 

2002, 90. 
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yerleştirmektedir.37Ancak, Purušhattum-Acemhöyük eşitliğini göz önüne aldığımızda, 

Purušhattum ile birlikte kaydedilen bu kutsal dağın Aksaray yakınlarındaki Hasan Dağı olma 

ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

 

Her ne kadar II. Muwatalli zamanına tarihlendirilen Hitit çivi yazılı belgeleri 

Purušhattum şehrinden bahsetse de, Acemhöyük’te bugüne değin gerçekleştirilen kazılar 

Höyük’teki Hitit izlerinin I. Hattušili sonrasına gitmediğini göstermekte, Nimet Özgüç bu 

durumu I. Hattušili’nin Purušhattum’u zaptı ile irtibatlandırmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, 

Purušhattum I. Hattušili tarafından tahrip edildikten sonra bir daha eski gücüne kavuşamamış, 

arkeolojik verilere göre de şehir terk edilmiştir. Ancak, Purušhattum’un Telipinu Dönemi’nde 

hububat deposu, II. Muwatalli zamanında ise küçük ve önemsiz bir kült merkezi olarak 

karşımıza çıkması şehrin yeniden iskân edilmesiyle değil, Prof. Dr. Aliye Öztan’ın bir ihtimal 

olarak belirttiği üzere38, yakın bir çevrede aynı isimle yaşamaya devam etmesiyle ilgili 

olmalıdır. 

 

M.Ö. 2. Binyıl’da Aksaray çevresinde olduğu düşünülen bir diğer kent Šinahattum’dur. 

Bu yer adının lokalizasyonu ile ilgili ilk bilgiler Tabal Ülkesi’ni işaret etmekte ve bu hususta 

Asur kralı 2. Sargon’un (M.Ö.722-705) Tabal ülkesi seferi ile ilgili bilgi veren tablet referans 

alınmaktaydı. 2. Sargon M.Ö. 718 yılında Tabal Ülkesi’ne bağlı Šinuhtu şehri üzerine yürümüş, 

şehri ele geçirmiş, kralı Kiakki’yi tahttan indirerek ailesi ile birlikte Asur’a göndermişti. 1976 

yılında Aksaray’da ele geçen bir stele istinaden, Eski Asur metinlerindeki Šinahattum ile Geç 

Asur metninde geçen Šinihtu’nun aynı yerler olduğu ve bu yer adının Aksaray’da aranması39 

gerekliliğinin kesinleştiği düşünülmüştür. Luvi dilinde Hitit hiyeroglifli yazıtın son 

kısımlarında “Büyük krallar ve krallar şehre hayrandı; bana bu mevkii kim verdi? Tarhunza 

başkasına değil bana, Kiyakiyas’a verdi” ifadesi kayıtlı olup, burada geçen Kiyakiyaş ile 

Sargon’un tahttan indirdiği Kiakki’nin aynı şahıslar olduğu kabul edilmiştir. Hem Geç Asur 

kaynağı hem de Aksaray steli, Kiakki ile Kiyakiyas’ın aynı şahıslar olduklarını göstermeleri 

yanında, I. Binyıl’da Aksaray sınırları içinde Šinihtu krallığının varlığını ve bu ülkenin de Tabal 

                                                 
37Monte,Giuseppe - F. del, Tischler, Johann, Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes VI. Wiesbaden, 

1978, 132; Monte, F. del Giuseppe,Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes VI/2. Wiesbaden 1992, 46. 

38 Bu kısım Prof. Dr. Aliye Öztan hocamız ile Purušhattum üzerine yapılan bir sohbetten alınmıştır. 

39 Hawkins, John David, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1 Inscriptions of the Iron Age. Part 2, 

Berlin-New York 2000, 426, 431, 475. 
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Ülkesi içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bize göre Šinahattum-Šinihtu aynılığı bir 

problem olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü, Eski Asur metinlerinde Šinahattum çoğunlukla 

Kızılırmak kavsinin içinde aranan Hattuš, Tawiniya ve Turhumit gibi yer adlarıyla birlikte 

geçmekte40, Hitit metinleri de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Kanaatimizce, Šinahattum ile Šinihtu 

arasında ses benzerliğinin ötesinde aynı yerler olduğunu gösteren herhangi bir delil yoktur. 

 

Sonuç olarak; Arkeolojik ve filolojik çalışmalardan, Aksaray’ın M.Ö. 3. Binyıl’ın ikinci 

yarısından M.Ö. 1700’lere kadar Purušhattum Krallığı’na ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. 

M.Ö. 2. Binyıl’ın başlarında büyüyerek artan Anadolu-Asur arasındaki ticari faaliyetler 

neticesinde bölge zenginleşip-gelişmiş, M.Ö. 1835’lerde Kültepe’de yaşanan büyük yıkımdan 

sonra meydana çıkan yeni siyasi vaziyet, Purušhattum’un, dolayısıyla da Aksaray’ın önemini 

daha da arttırmıştır. Bu durumun en güzel delili Kuzey Mezopotamya ve Suriye krallıklarının 

Purušhattum Sarayı ile doğrudan siyasi ve ticari ilişki kurmalarıdır. Asur Ticaret Kolonileri 

Devri’nin sona ermesinden sonra Aksaray ve çevresi yavaş yavaş önemini yitirmeye başlamış, 

M.Ö. 1650’lerden hemen önce I. Labarna zamanında Hitit hâkimiyeti altına girmiş, I. 

Hattušili’nin isyan eden Purušhattum prensini ailesi ile birlikte Hattuša’ya sürgün etmesi ve 

şehri yakıp yıkmasının ardından da, önemini ve canlılığını yitirmiştir. 2. Binyıl’ın sonlarına 

gelindiğinde ise büyük bir krallık merkezinden küçük ve önemsiz yerleşimlere ev sahipliği 

yapan bir bölge haline gelmiştir. Son olarak, ortaya çıkarılan sarayları ve diğer arkeolojik 

eserleri, özellikle de Asur kralı I. Šamši-Adad, Mari kralı Yahdun-Lim’in kızı Nagihanum ve 

Karkamış kralı Aplahanda’nın iyi ilişkiler kurduğunu gösteren bullalarını dikkate aldığımızda, 

M.Ö. 3. Binyıl’dan beri bir krallık merkezi olduğunu bildiğimiz Purušhattum’u Acemhöyük ile 

irtibatlandırmak kabul edilmesi gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. 

 

 

 

 

  

                                                 
40A Historical Geography, 286 vd. 
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AKSARAY İLİ, SULTANHANI KASABASI’NDA HALI VE DÜZ DOKUMALARIN 

RESTORASYONUNUN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

*Semra KILIÇ KARATAY 

Özet 

İsmini dünyada bir eşi daha olmayan tarihin kendisine armağanı olan kervansaraydan 

alan Sultanhanı, Konya-Aksaray yolu üzerinde şirin bir beldedir. Nüfusu 12.000 olan 

Sultanhanı Konya'ya 100 km, Aksaray'a 45 km uzaklıktadır. Sultanhanı beldesinin nüfus 

yapısıyla beraber ekonomik olarak da hızla büyümesine etki eden faktörlerden başında halı 

tamir sektöründe dünyada bilinen bir merkez haline gelmesidir. Restorasyon; objenin eksik 

parçalarını tamamlayarak orijinal objeden ayırt edilmesi hemen hemen olanaksız bir onarım 

yapma işlemidir. Amacı ise, eğer olanak varsa objeyi eski işlevine ulaştırmaktır. Halı ve düz 

dokuma restorasyonu, dokumada oluşan deformelerin yok edilerek tamir edilmesiyle sağlam 

bir hale getirilmesidir. Dokumaların tamirinde kullanılan ipler genellikle doğal boyama ile 

renklendirilmektedir. Ancak günümüzde daha çok kimyasal boyar maddeler kullanılmaktadır. 

Bunun nedeni, doğal boyar maddelerin günümüzde boyama işlemlerinin zaman alması ve 

pahalı bir işlem olmasından dolayıdır. Kimyasal boyar maddelere kolay ulaşılır ve ucuz 

olmasından dolayı daha fazla kullanılmaya ve doğal boyar maddelerin yerini almasına neden 

olmuştur. Restorasyon işlemi halı ve düz dokumalarda genellikle tığ ile yapılırken iğne ile 

dikişleme tekniği ile yapılan restorasyon türü Sultanhanı kasabasında yaygın değildir ve hatta 

hiç bilinmemektedir. Dikişleme tekniğinde de aynı malzeme ve teknikler kullanılmaktadır. 

Ancak kalite bakımından tığ ile yapılan restorasyon daha kaliteli ve daha az zaman 

gerektirmektedir. Sultanhanı, Aksaray merkeze bağlı bir kasaba olmasına rağmen halı 

restorasyonu ve kervansarayı ile dünya geneline adını duyurmuş durumda olup halı sektörüne 

el dokuması halı üretimi ve halı restorasyonu ile girdiği bilinmektedir. 

Araştırmada, alan araştırması yöntemi kullanılmış ve yapılan sözlü görüşmelerle 

Aksaray’da halı ve düz dokuma restarasyonu, gelişimi, bugünkü durumu ve restorasyon 

alanında meydana gelen değişimler hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sultanhanı, restorasyon, Aksaray, halı, dokuma ipi 
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THE SITUATION OF CARPETING AND FLAT WEAVINGS’ 

RESTORATION TODAY IN AKSARAY, SULTANHANI 
*Semra KILIÇ KARATAY 

Abstract 

Sultanhanı, called with the name of caravansary which is unique in the world and a gift 

of the history, is a lovely town between the way of Konya-Aksaray. Sultanhanı is 100 km to 

Konya and 45 km to Aksaray. Its population is 12000. Beside its population, Sultanhanı is a 

world wide known center by the carpet repair sector which is one of the main factors that affects 

its economic growth. The carpet master and the apprentice grow in the town and this decreases 

the unemployment. Restoration is to complete the missing pieces of the object and an operation 

of repair which is nearly impossible to distinguish it from the original. And its aim is to provide 

the object with its old function. Carpeting and flat weaving restoration is to repair by removing 

the deformation which occurs in weaving. In general, noding with crochets or weft insertion 

technique is used on the repair bench in the carpet and rug restoration. The ropes used in the 

restoration of weavings are usually coloured with natural paints. But nowadays, chemical paints 

are much more used. Because, natural paints take a long time and they are expensive. Chemical 

paints are easily accessible and cheap, so they are commonly used and replace the natural paints. 

Restoration is usually done by crochets in carpeting and flat weaving, but the restoration done 

with needles and sewing technique is not common in Sultanhanı and even not known there. The 

same materials and techniques are used in sewing technique. But, the restoration with crochet 

is of more quality and it takes less time. Although Sultanhanı is a town of Aksaray, it is world 

wide known for carpet restoration and caravansary and it enters the carpeting sector with 

producing hand knotted carpet and carpet restoration. 

In the research, field research method is used and information is given about the 

carpeting and flat weaving restoration, growth, improvement, its situation nowadays and 

restoration field in Aksaray. 

Key Words:  Sultanhanı, restoration, Aksaray, carpet, woven rope 
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GİRİŞ 

Sultanhanı nahiyesi 09.02.1953 yılında 53-30*36 sayılı ve 1580 sayılı belediye kanunun 

7.maddesi gereği alınan kararla ilk belediye teşkilatı kurulmuştur. Tarım ve hayvancılığın 

bilinçli ve yaygın olarak yapıldığı kasabada bölgeye özgü halı dokumacılığı ve tamiri yaygın 

olup, bu sektörde yaklaşık 1500 işçi çalışmaktadır.1 

Sultanhanı beldesinin nüfus yapısıyla beraber ekonomik olarak da hızla büyümesine etki 

eden faktörlerden başında halı tamir sektöründe dünyada bilinen bir merkez haline gelmesidir. 

Özellikle halı sektöründe çalışan tamir ustası ve çırakların beldemizdeki yetişen insan gücünden 

karşılanıyor olması dışarıya göçü engellemiş ve Sultanhanı’nı işsizliğin olmadığı nadir 

yerlerden birisi haline getirmiştir. 

Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yıllık tarihi halılar, Aksaray'ın Sultanhanı 

Kasabası'ndaki atölyelerde aslına uygun olarak restore edilirken, Sultanhanı artık Dünyanın 

Halı Restorasyon Merkezi olarak bir marka haline gelmiştir. Sultanhanı, Aksaray merkeze bağlı 

bir kasaba olmasına rağmen halı restorasyonu ve kervansarayı ile dünyaca ünlüdür. 

Selçuklulardan kalma dünyanın en büyük kervansarayına sahip olan Sultanhanı, halı 

restorasyonu ile de “Dünyanın Halı Restorasyon Merkezi” olarak bir marka haline gelmiştir. 

Sultanhanı, halı sektörüne 1970’li yıllarda el dokuması halı üretimi ve halı restorasyonu ile 

girdi. Halı üretimi ve restorasyonunda kısa süre içerisinde adını duyuran Sultanhanı, 1990’lı 

yıllardan itibaren yurt dışına açıldı. Halısıyla kısa süre içerisinde yurt dışında da ün yapan 

Sultanhanı, Uzakdoğu ülkelerinin halı sektörüne girmesinden olumsuz etkilendi. Halı 

restorasyonunu marka yapan Sultanhanı, tüm dünyanın tanıdığı ve güvendiği bir merkez olarak 

günümüzde “Dünyanın Halı Restorasyon Merkezi” olarak tanınmaktadır.  

                   Restarasyon; Kavram bakımından, onarma, tamir, düzeltme, yenileme, yeni güç 

asılama gibi zengin anlamlar taşıyan restorasyon Latince köke bağlı olmakla birlikte bugün 

bütün ülkelerce benimsenmiş her dilde kullanılan ortak bir terimdir. Restorasyon bir sanat 

yapıtının veya döneminde korunmasına karar alınmış bir eserin asli haliyle hasardan korunması, 

bozulmasının önlenmesi, daha uzun süre yasamasının sağlanması amacıyla, tarihi belge 

niteliğini zedelememeye özen göstererek geleneksel ve ileri bilimsel yöntemlerden 

yararlanılarak yapılan bilinçli girişimler bütünüdür.2 

_______________________________________________ 

1Ali Yüksel Yağcı, Vahit Hüyük, Geçmişten Günümüze Sultanhanı, Yenigün Ofset Matbaa, Aksaray, s;444. 

2(Tunçel, M. (1998), Restorasyon Ve Konservasyon Eleştirileri, Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Ders 

Notları, Ankara) 
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Restorasyon, objenin eksik parçalarını tamamlayarak orijinal objeden ayırt edilmesi 

hemen hemen imkansız bir onarım yapma işlemidir. Amacı ise, eğer olanak varsa objeyi eski 

fonksiyonuna ulaştırmaktır. Tekstil ürünlerinin restorasyonu sırasında, restoratör, restore 

dilecek ürün ile aynı hammaddeye, numaraya, büküm sayısına ve kat adedine sahip iplik ile 

birlikte aynı dokuma tekniğini kullansa bile ancak yaklaşık bir sonuç mümkündür. Örneğin 

restorasyon görmüş bir halının restore edilmiş kısımlarını yüzünden ayırt etmek çok zor olsa da 

sonuçta bu halı orijinal halının tıpatıp aynısı değildir. 

Nüfusunun büyük bir bölümünün geçim kaynağı halı ve kilim tamiri olan Sultanhanı, 

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden onarımının 

yapılması için her yıl yüzlerce el dokuması halı ve kilim getirilmektedir. Bu dokumalar atölye 

sahiplerince yurt dışından toplanarak ya da İstanbul’dan aracılar vasıtası ile toplanarak 

atölyelere getirilmektedir. Ülkemizde halı onarımı konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığından 

halı ve kilim onarımı yapan firma sayısı azdır. Sultan hanı çeşitli ülkelerden gelen halıların 

onarılarak gönderildiği dünyanın en önemli merkezlerinden biridir.  Tamiri yapılan halının 

teslimi sırasında restore dilen bölüm ün orijinal dokumadan ayırt edilmesinin zor olması da 

Sultanhanı'nın önemli bir merkez olmasına katkı sağlamıştır.3 

Sultanhanı'nda halı restorasyonunun tarihine bakıldığında en eski ustalar olarak Mehmet 

Dölek, Hasan Sarı, Hüseyin Şanlı, Ömer Bozdağ, Ahmet Aydın, Bekir Ayhan, Mehmetali 

Bozkaya gibi ismine ulaşamadığımız birçok usta vardır. İlk olarak Mehmet Dölek İstanbul’da 

Kapalı Çarşıda öğrenmiş daha sonra da talebelerine öğretmiştir. Önce İstanbul sonrasında da 

Sultanhanı’na atölye açarak halı ve kilim restorasyonu bir meslek haline gelmesinde önemli rol 

oynamıştır. Yetiştirdiği öğrenciler arasında; Metin Konukçu, Adem Yumuşak, Hacı Musa 

Solak, Himmet Yumuşak, Ömer Yumuşak, Mehmet Akar ve sayısız kişiler bulunmaktadır.4 

Konservasyon, objelerin maddesel ve teknolojik özelikleri kadar, yapısını ve taşıdığı 

dekoratif öğelere özgün niteliklerine bağlı kalarak korumak, bozulmasına yol açan nedenleri ve 

etkenleri açığa çıkarmak, en uygun ve en etkili koruma yöntem ve malzemelerini saplayarak 

bunları objelere uygulamak, fiziksel ve estetik bütünlüğü aslına bağlı kalarak sağladıktan sonra 

stabil haldeki objeyi sergileme veya depolama için hazırlanmaktadır. 

______________________________ 

3Yağcı-Hüyük, Geçmişten Günümüze Sultanhanı s;510 

4Yağcı-Hüyük, Geçmişten Günümüze Sultanhanı, s;520 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 816 - 

 

Türkiye'de eski eser restorasyonunun tarihi oldukça eskidir. Türkiye'de restorasyon, 

bilimsel bir araştırma ve tanıma düzeyine hiçbir zaman çıkamayan, daha çok tahrip edici tamir 

niteliğinde bir uygulamadır.  

Türkçeye genellikle ‘’koruma’’ olarak aktarılmış bir kavram olan “konservasyon” 

kavramı, gerçekte muhafaza veya saklama ile karşılık bulmaktadır. Genel olarak yapılar iki 

türlü saklanmaktadır.5 

Restitüsyon, hasarlı bir dokumanın ilk ya da belirli bir tarihte nasıl olduğunu gösteren 

somut verilere olduğu kadar kestirim ve varsayımlara da dayanan tıpkı çizimlerdir. Bir başka 

deyişle restitüsyon, yıpranmış, parçalanmış, eskimiş, yırtılmış bir dokumanın orijinal sekli 

hakkında fikir veren bir çalışmadır. Restitüsyon, bilimsel ve zorunlu bir çalışmadır. Tanımında 

da ifade edildiği gibi tasarımsal bir çalımsa olan bir restitüsyonun doğru olabilmesi için mutlaka 

dokumaya ilişkin somut verilere dayanması gerekmektedir. Bu veriler, arşiv kayıtları, dokuma 

üzerindeki izler ve fotoğraf gibi dokumaya ait belgelerin yanı sıra, resim, heykel, mimari, çini 

ve benzeri dokumanın yapıldığı dönemde uygulama alanı bulan diğer sanatsal öğeleri de 

içermektedir. Hasarın tekrar onarılması söz konusu olmasa da yapılan restitüsyon çalışmaları, 

dokumanın özgün seklini tanımlamaya veri oluşturacak temel bilgilerin sağlanmasına ve 

bilgilerin aslına uygun şekilde saklanmasına yardımcı olur. Bu anlamda restitüsyon, çok yönlü 

bir tarihsel araştırmayı ve teknik çalışmayı zorunlu kılmaktadır.6 

Tarih boyunca taşınır ve taşınmaz eski yapıtlar, varlıklarının sürdürülmesini isteyen kişi ve 

toplumların çabalarının sonucu olarak korunmuş ve onarılmıştır. Bu onarımlarda yönlendirici 

güç, yapıtın bütünlüğünün bozulmaması ya da işlevinin gerektirdiği koşullara uyarlanabilmesi 

olmuştur. “Koruma” etkinliklerinin, yapıtın simge, estetik, işlevsel değeri yanında, tarih ve 

kültür belgesi olarak saklanmasını hedefleyen bilinçli davranış, 20. yüzyıla özgüdür.7  

______________________ 

5Tunçel, Restorasyon Ve Konservasyon Eleştirileri, 1996, s;3). 

6Ömür Vildan, Yüksek Lisans Tezi, Milli Saraylar Bünyesindeki Tarihi Mekanlarda Bulunan El Dokuması 

Halıların Restorasyonu Projesi Ve Onarım Aşamaları, İzmir, 2006, s;299 

7Dönmez Safiye, Uzmanlık Tezi, Müzecilik Hizmetleri Açısından Bölge Restorasyon Ve Konservasyon 

Laboratuvarları Oluşturulması, , Ankara, Nisan 2012, s;999. 
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SULTANHANI KASABASINDA HALI RESTORASYONU 

Tarih boyunca taşınır ve taşınmaz eski yapıtlar, varlıklarının sürdürülmesini isteyen kişi 

ve toplumların çabalarının sonucu olarak korunmuş ve onarılmıştır. Bu onarımlarda 

yönlendirici güç, yapıtın bütünlüğünün bozulmaması ya da işlevinin gerektirdiği koşullara 

uyarlanabilmesi olmuştur. “Koruma” etkinliklerinin, yapıtın simge, estetik, işlevsel değeri 

yanında, tarih ve kültür belgesi olarak saklanmasını hedefleyen bilinçli davranış, 20. yüzyıla 

özgüdür.8 

Gerek Türklerde gerekse dünya genelindeki saraylarda yer alan tarihi halıların 

restorasyonunda dünyada marka haline gelen Aksaray’ın Sultanhanı beldesinde 2015 yılında 

üniversite bünyesinde Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü 

açılmıştır. ‘Dünyanın halı tamir merkezi’ olarak yıldızı giderek parlayan Sultanhanı, şimdi de 

bu işi akademik seviyeye taşımaya hazırlanmaktadır. Halı restorasyonunun markası; Sultanhanı 

Anadolu toprakları halının merkezi olarak öne çıkarken, dünyanın dört bir yanından gelen 

yüzlerce yıllık tarihi halılar da Anadolu’nun tam merkezinde yani Aksaray’da onarılmaktadır. 

Aksaray’ın Sultanhanı beldesindeki atölyelerde halılar aslına uygun olarak restore edilirken, 

Sultanhanı artık ‘Dünyanın halı tamir merkezi’ olarak bir marka haline gelmektedir.9 

Sultanhanı, Aksaray merkeze bağlı bir belde olmasına rağmen halı restorasyonu ve 

kervansarayı ile dünya geneline adını duyurmaktadır. Halı üretimi ve restorasyonunda kısa süre 

de adını duyuran Sultanhanı, 1990’lı yıllardan itibaren yurt dışına açılmaktadır. Halısıyla kısa 

süre içinde yurt dışında da ün yapan Sultanhanı, Uzakdoğu ülkelerinin halı sektörüne 

girmesinden olumsuz etkilenmiş bunun üzerine kendilerine yeni bir yol çizerek halı 

restorasyonuna yönelmişlerdir. Sultanhanı, halkı üretimde kazandığı tecrübeyi artık halı 

restorasyonunda değerlendirmektedir. Burada hem ustalar için önemli araştırmalar yapılacak 

hem de tarihi Anadolu halısının adı yaşatılma amacı ön planda tutulmuştur. Almanya, Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeden yıpranmış halılar 

tamir için beldeye getirilirken, Birleşik Krallık ailesine ait çok sayıda tarihi halının 

Sultanhanı’nda restore edildiği bilinmektedir.  

_______________________________ 

8Dönmez, Müzecilik Hizmetleri Açısından Bölge Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuvarları Oluşturulması, 

s;9 

9Solak, Fahri, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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 Halı tamiri işi, bozkırın ortasında imkânları son derece sınırlı bir Anadolu kasabasının 

adeta kaderini değiştirmiş bugün yaklaşık sayıları 150’yi aşan atölyeleri ve gelir seviyesindeki 

artışın hemen her yerde hissedildiği hızla modernleşen bir yerleşim birimi olarak dikkati 

çekmektedir. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak yapılan görüşme de, beldenin dünya 

halıcılık sektöründe önemli bir yerde olduğunu, önemli müze ve koleksiyonlarda bulunan 

halıların restorasyonunun Sultanhanı’ndaki atölyelerde yapıldığını beyan etmiştir. Sultanhanı 

Belediyesi’ne, Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan restorasyon işini üniversite ile 

işbirliği içerisinde yeniden Türkiye’ye ve istihdam sektörüne kazandırılmıştır. Anavatanı Orta 

Asya’dan Anadolu üzerinden dünya geneline yayılan halı, eğer iyi bakılacak olursa, çok uzun 

süre dayanmaktadır. 

Halının en büyük düşmanı güve ile rutubet olup halıyı sık sık havalandırmak, güneşte 

bırakmak gerekmektedir. Kullanılan halıda ise güve tehlikesi olmaz. Rutubet ise zamanla 

halının iplerinin çürümesine yer yer parçalanmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan, hem 

saklanacak, hem de kullanılmakta olan halıların rutubette kalmamasına dikkat edilmelidir. 

Özellikle halı kesilme veya yanma gibi bir zarara uğrarsa hiç vakit geçirmeden tamir ettirmek 

gerekiyor. Tamir edilmezse hasar gören yer hızla açılmaya, büyümeye başlar.10 

 

Resim 1. Halın  Restorasyon işlemi(http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/aksaray 16 Ekim 2015) 

 

Resim 2. Abdülhamid Han’ın Restorasyon yapılan halısı  (http://www.hurriyet.com.tr/yerel-

haberler/aksaray 16 Ekim 2015) 

____________________________ 

10Solak, Fahri, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/aksaray%2016%20Ekim%202015
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/aksaray%2016%20Ekim%202015
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 Dünya çapında halı restorasyon merkezi olan Aksaray’ın Sultanhanı beldesindeki 120 

metrekarelik tarihi halı, 10 kişilik bir ekip tarafından 1.5 yılda restore edildi. Halıcılık 

sektöründe, ‘Dünyanın halı tamir merkezi’ olarak bilinen Sultanhanı, önemli müze ve 

koleksiyonlarda bulunan halıların restorasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Son olarak 

19’uncu yüzyıldan kalma özel bir Osmanlı halısı, Sultanhanı’nın maharetli ustaları 

tarafından restore edildi. Bu halı Abdülhamid Han’ın yaptırdığı 19’uncu yüzyılda kalma Hereke 

halılardan biri ve İstanbul Valiliği’ne ait olup yaklaşık 120 metrekare büyüklüğündeki halı 

Türkiye’nin en büyük ilk 5 halısından biridir. Halının restorasyon işleminin ardından 

Sultanhanı Kervansaray’ında sergilendikten sonra İstanbul Valiliği’ne teslim edilmiştir.11  

2.HALI RESTORASYONUNDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

• Kullanılan Araçlar 

 

Resim 3. Pense ( Kılıç, 2015) 

Pense: Çözgü ve hav atımında kullanım esnasında iğneyi çekmek için 

kullanılmaktadır.12 

Halı Makası: Halılarda ilme atma işlemleri tamamlandıktan sonra, hav boylarını 

ayarlamaya yarayan, sıfır tip makaslardır.13 

Kalem: Kirkitli ve düz dokumalarda hatalı yerlerin belirlenmesi ve desen çizilmesi için 

kullanılan renkli keçe uçlu kalemlerdir.14 

 

Resim 4. Pürmüz ( Kılıç, 2015) 

__________________________ 

11Solak, Fahri, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

12Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015). 

13Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015). 

14Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015).
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Pürmüz: Tüp gazlı ve ispirtolu çeşitleri vardır. Kirkitli dokumalarda bitim 

işlemlerinden sonra yıkama öncesi halıların sırtı, kilimlerin ise her iki tarafındaki lifleri yakmak 

için kullanılır.15 

Kirkit: Halı ve Kilim dokumalarda; atkıların sıkıştırılmasında kullanılan tarak yapılı 

demir veya ahşap malzemeli araçlardır.16 

 

 

Resim 5.Kirkit ( Kılıç, 2015) 

Tırmık: Halı dokumalarda onarım esnasında düğümler atıldıktan sonra, kırkım 

yapılırken karışık havların düzeltilmesinde kullanılan çelik malzemeli, tarak yapılı alettir.17 

Tarak: Halı ve Kilim dokumlarda, onarım sonrası saçaklar kesilmeden önce saçakların 

düzeltilmesinde kullanılan iri ve geniş dişli alettir.18 

 

Resim 5. İran makası ( Kılıç, 2015) 

İran Makası: Halı ve Kilim dokumalarda en çok kullanılan ucu kıvrık küçük ebatlarda 

kullanışlı bir makas çeşididir. Halı ve Kilim dokumalarda, halının havında ve kiliminde 

kullanılabilen düz dokumalarda ise dar alanlar da bile rahatlıkla kullanılabilen çelik malzemeli 

makaslardır.19 

 

Resim 6. Tığ (Kılıç,2015) 

____________________________ 

15Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015 

16Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015 

17Şanlı , Recep, sözlü görüşme,27 Ekim 2015 

18Ergin, Hamza, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

19Ergin, Hamza, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Tığ: Halı dokumalarda düğüm atımında ve tüm düz dokumalarda saçaklara zincir çiti 

atımı gibi işlemlerde kullanılan ucu çengelli dantel tığlarıdır.20                   

 

 Resim 7. İğne (Kılıç,2015) 

İğne: Halı ve Kilim dokumalarda saçak takımı, hav atımı ve birçok alanda kullanılabilen 

çeşitli ebatlarda ve kalınlıklardaki iğne çeşididir.21 

Çekiç: Onarılacak materyalin, çerçeve tezgâhına tutturulması esnasında çivinin 

çakılmasında kullanılmaktadır. Onarım yapılan yerin potluğunun giderilmesi tamirli bölgenin 

yumuşatılarak dokumanın diğer kısımlarına uygun olmasını sağlamak için yüzeyin 

dövülmesinde de kullanılmaktadır.22 

Çivi: Onarılacak dokumanın, çerçeve tezgâhına tutturulmasında kullanılan ince çaplı 

çivilerdir. 

                                        

      Resim 7. Çerçeve tezgah (Kılıç,2015)                     Resim 8.Çerceve tezgah (Kılıç,2015) 

Çerçeve Tezgâhı: Onarılacak Halı ve Kilim dokumaların, onarılacak kısmının 

tutturulduğu ahşap çerçevelere denir. Bu çerçeve üzerinde onarım esnasında dokuma yapıldığı 

için tezgâh denmektedir. Çerçeve tezgâhının ebatları onarım yapılacak yerin büyüklüğüne göre 

değişmektedir.23 

 

Resim 9. Ütü (Kılıç,2015) 

Ütü: Kilim dokumalarda onarım sonrası dokuma yüzeylerinin ütülenmesinde 

kullanılmaktadır. 

________________________ 

20Ergin, Hamza, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

21Ergin, Hamza, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

22Ergin, Hamza, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

23Ergin, Murat, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Resim 10. Balmumu (Kılıç,2015) 

Balmumu: Onarım esnasında saçak takımı dipperi sıkıştırması ve yama kilimliği 

kenetlenmesi esnasında kullanılacak ipek veya pamuk ipliğin mumlanmasında kullanılır. İpek 

veya pamuk ipliğin mumlanmasının amacı bu iplerin onarım esnasında kaymasını sağladığı gibi 

sıkıştırılan bölgenin gevşemesini de engellemektedir.24 

 

Resim11. Çakım zımbası (Kılıç,2015) 

Çakım Zımbası: Halı ve Kilim dokumalarda, dokumaya gönye vermek için yapılan 

çakım uygulaması esnasında kullanılır. Havalı kompresörle çalışır. 

Tıraş makinesi: Dokumalara atılan havların yüksekliğini eşitlemek için kullanılır. 

Zımba Teli: Halı ve Kilim dokumlarda çakım esnasında kullanılan çakım zımbasının 

içine takılan tellerdir. 

Şerit Rafya: Halı ve Kilim dokumalarda, çakım esnasında dokuma yüzeyinin zarar 

görmesini önlemek için, zımba teli çakılan yerlere uzatılan şeritlerdir.25 

• Kullanılan Gereçler 

Onarımda kullanılan gereçler hayvansal ve bitkisel lifler olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır. 

Hayvansal lifler; ipek, yün, kıl ve tiftiktir. 

 

Resim 12 İpek ipi (Kılıç,2015) 

______________________ 

24Ergin, Murat, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

25Ergin, Murat, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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İpek: Dokuma yüzeyinde ipek lif kullanılmış Halı ve Kilim dokumalarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca ipek ipler, onarım aşamalarında saçak takımı, yama tutturulması, 

dipperi sıkıştırılması gibi aşamalarda da kullanılmaktadır.26 

 

Resim 13. yün ipi (Kılıç,2015) 

Yün: Dokuma yüzeyinde hammaddesinde yün malzeme kullanılmış dokumalarda 

kullanılmaktadır. Yün çözgü, atkı ve hav yün ipleri en çok kullanılan çeşitleridir.27 

                                  

     Resim 13. Örme çorap (Kılıç,2015)          Resim 14.Çoraplardan elde edilen ip (Kılıç,2015) 

Günümüzde Sultanhanı kasabasında eskiden giymek amacıyla örülen örgü çoraplarda 

artık sökülüp ip haline getirilerek restorasyon işleminde kullanılmaktadır.28 

Kıl: Dokuma yüzeyinde hammaddesi kıl olan dokumalarda kullanılmaktadır. Kilim 

dokumalarda genelde çözgü olarak kullanılmaktadır.29 

Tiftik: Dokuma yüzeyinde, hammaddesinde tiftik kullanılmış dokumalarda 

kullanılmaktadır. 

Bitkisel Lifler; Pamuk ve keten malzemelerdir. 

__________________________ 

24Ergin, Murat, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

25Ergin, Murat, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

26Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

27Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

28Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

29Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Pamuk: Halı ve Kilim dokumalarda pamuk çözgü kullanılmış dokumalarda kullanılır. 

Yün hammaddeli dokumalarda, onarım esnasında bazen çözgü olarak da kullanılabilir. Dipperi 

sıkıştırma işlemleri esnasında da pamuk ipler kullanılmaktadır.30 

Keten: Halı ve Kilim dokumalarda onarım esnasında kullanılır. Sağlam bir liftir. Ancak 

ipek kadar yumuşak ve kullanışlı olmadığı için ipek ipler daha çok tercih edilmektedir. 

Hammaddesinde keten malzeme bulunan dokuma yüzeylerine de uygun olmaktadır. 31 

Dokumaların tamirinde kullanılan ipler genellikle kökboyama ile renklendirilmektedir. 

 

3.HALILARDAKİ HATALAR VE GİDERİLME YÖNTEMLERİ 

• Saçak Tamiri : 

 

Resim 15. Saçak tamiri (Kılıç,2015) 

Saçak çözgü telinin mumlu ipek yardımıyla halıya tutturulmasıdır. Bu teknikte halıya 

uygun çözgü teli, balmumu, ipek çözgü ipi, iğne, makas, biz ve pense kullanılmaktadır. Bu 

tekniğin ilk aşamasında biz yardımıyla 4-5 sıra yuva açıldıktan sonra, mumlanmış ipek çözgü 

ipinin takılı bulunduğu iğne bu yuvadan geçirilir ve pense ile çekilir. Halıya uygun çözgü teline 

kenetlenen ipek çözgü ipi, yan sıradan geri dönülerek ikinci çözgü teli de takılmış olmaktadır. 

İşlem kusurlu saçak alanı tamamlanıncaya kadar devam ettirilmektedir. Bu işlem 

tamamlandıktan sonra orijinal saçak uçları ayarlanarak makasla temizlenmektedir.32 

                                     

Resim 16. Saçak tamiri (Kılıç,2015) 

________________________________ 

30Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

31Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

32Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Saçakların kilimle beraber tezgâhta dokunduktan sonra halıya tutturularak onarım 

yapılmasıdır. Bu teknikte tezgâh, biz, iğne, çözgü ipi, balmumu, pense, halıya uygun çözgü ipi, 

halıya uygun atkı ipi ve makas kullanılmaktadır.  Halının eni boyunun 1/3’i fazlası kadar boyda 

8 çözgü ipinin çözgü tezgâhında çözülüp tezgâha aktarılmasıyla işleme başlanmaktadır. Bu 

çözgü iplerine yine çözgü ipiyle atkı dokunur. Bu işlem her iki sırada bir kenar teline 

düğümlenir ve saçak payı bırakılır. Bu işlem halı eni boyunun 1/3’i fazlası kadar devam ettirilir. 

Dokunan kilimli saçak tezgâhtan çıkartılır. Dokunmuş olan bu kilimli saçak, halının etlik 

kısmına; bizle açılan yuvadan geçirilen mumlu ipek çözgü ipi takılı iğne penseyle 

çekilmektedir. Kilimli saçağın kenar telinden kenetlenerek diğer çözgü telinden geri 

dönülmektedir. Bu işlem halı eni boyunca devam ettirilerek kilimli saçak halıya 

tutturulmaktadır. Daha sonra orijinal kilimli saçak makasla temizlenmektedir. Kilimin saçak 

kenarları, halının enine paralel kesilerek atkı ipi takılı iğneyle sarılır ve kilimin sökülmesi 

engellenmiş olur. Son olarak takılan kilimli saçak çekiçle dövülerek halının dokusuna uygun 

hale getirilir ve işlem tamamlanmış olur.33 

• Yırtık Tamiri: 

 

Resim 17. Yırtık tamiri (Kılıç,2015) 

Havlı dokumalarda halının herhangi bir yerinde bulunan atkı, çözgü ve ilmelerin 

dağılmasıyla oluşan hataların onarım işlemidir. Bu hatalar tezgâhta oluşabileceği gibi yıkama 

işleminde kimyevi ilacın fazla kullanılarak halıyı eritmesi, kırkım işleminde kırkım 

makinesinin halıyı kesmesi kullanım esnasında halının nem alması, taşıma esnasında halın bir 

yere takılması, ütü, ateş, közden oluşan yanıklar ve bunun gibi nedenlerden oluşan kusurlardır. 

Yırtığı meydana getiren tezgâhta oluşan sebepler ise; dokuma tezgâhlarında, çözgülerin fazla 

gerdirilmesinden dolayı meydana gelen yırtılmalar, mukavemetsiz çözgülerin dokuma 

sırasında kirkit darbelerinden dolayı koparak yırtık oluşturmaları, dokuma esnasında herhangi 

bir kesici aletle kesilmesi gibi sebeplerdir.34 

_____________________________________ 

33Şanlı, Hüseyin, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

34Pekmezci, Mehmet Ali, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Resim 18. Kalemle desenlendirme (Kılıç,2015) 

Tamir işlemine başlamadan önce kusurun yeri belirlenerek tersinden stabilo kalemle 

çizilmektedir. Çizgiler hataya dâhil edilerek 4-5 sıra biz ile halıya yuva açılır. Açılan bu 

yuvadan çözgü teli takılı iğne geçirilerek pense ile çekilir. Bu işlem kusurun diğer tarafındaki 

aynı sıradaki çözgü teline de uygulanır. Takılan bu çözgü teli halının orijinali ile aynı 

gerginlikte olmalıdır. Yandaki çözgü telinden geriye dönülerek işlem devam ettirilmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus dönüşlerin belli olmaması için V dönüş tekniğinin 

uygulanmasının gerektiğidir.  Kusurlu bölgedeki çözgü telleri takıldıktan sonra bu bölgeyi içine 

alabilecek büyüklükteki çerçeveye çivi ile çekiç yardımıyla çakılarak gerdirilmektedir. Çözgü 

tellerine varangelen şişi takılarak, halıya uygun olan atkı ipi takılı iğne ile atkı dokuması 

yapılmaktadır. Atkı sıraları, halı kalitesiyle ayı olması gerekmektedir. Dokuma esnasında 

çakıldak kullanmak büyük kolaylık sağlamaktadır. Kirkit yardımıyla da kusurlu kısmın kilim 

dokuması tamamlanmaktadır.35 

 

Resim 19.Yırtık tamiri (Kılıç,2015) 

Halıya uygun ilmelik iplerin takıldığı iğne ile halıya uygun teknikte desene uygun 

düğüm atılır. Kusurlu bölgedeki eksik düğümler renk ve desene uyularak bu şekilde 

tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra halı, çerçeve tezgâhtan kerpeten ile 

sökülerek yere serilmektedir.36 

________________________________ 

35Pekmezci, Mehmet Ali, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

36Pekmezci, Mehmet Ali, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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Tamir edilen kısmın altına konulan yarım daire takoz ile atılan düğümler halı hav 

seviyesine kadar büyük makasla kesilmektedir. Deterjanlı su ile fırçalanan kusurlu kısım çelik 

tarak ile taranarak düğümlerin açılması ve kullanılan yeni ilmelik iplerin kirden arınması 

sağlanmaktadır. Kusurlu bölge halının ortasında ise tamir bu işlemlerle tamamlanmış 

olmaktadır. Kusurlu bölge halının kenarında ise kenar örülerek işlem tamamlanmış olmaktadır. 

Bu esnada tamiri yapılan halı çok eski veya antika ise tamirin belirsiz olması için halıya 

uygun eskitme işlemi uygulanmaktadır. Tamiri yapılan halı ipek ise son işlem olarak 

preslenmektedir.37
. 

• Desen Tamiri 

Havlı dokumalarda halının desenlerinde oluşan hatalardır. Bu hatalar dokuyucu 

tarafından desenin halıya yanlış aktarılmasından veya motif çalmasından kaynaklandığı gibi, 

deseni çizen desinatörün deseni yanlış çizmesinden de kaynaklanmaktadır.38 

Tamire başlamadan önce hatalı bölgeler belirlenir. Belirlenen hatalar kalem ile çizilir ve 

bu bölgede bulunan ilme ipleri sökülerek temizlenmektedir. Sökme işlemi Türk düğümlü 

halılarda, halının yüzünden, İran düğümlü halılarda halının tersinden biz yardımıyla 

sökülmektedir. Sökme işlemi tamamlandıktan sonra, halının tersinden, sökülen bölgelerin 

kilimleri üzerine stabilo kalemle desen doğru olarak çizilir. İlme ipinin takılı bulunduğu iğne 

ile halının düğüm tekniğine uygun hav atılmaktadır. Hav atma işlemi tamamlandıktan sonra 

halının yüzü çevrilir ve atılan havlar yarım daire takoz üzerinde halı makasıyla halı hav 

seviyesinde kesilmektedir. Deterjanlı su ile yeni atılan havlar fırçalanır ve atılan imle iplerinin 

kirden arındırılması sağlanmaktadır.  Bu işlemden sonra çelik tarakla taranarak topal 

düğümlerin açılması sağlanmaktadır. Kırkımı yapılan bölgedeki uzun lifler Kayseri makası ve 

halı makası yardımıyla tekrar kırkılmaktadır. Bu işlemlerle desen hatası giderilmektedir.39 

___________________________________________ 

37Pekmezci, Mehmet Ali, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

38Neşeli, Halil, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

39Neşeli, Halil, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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• Kenar Tamiri 

Havlı dokumalarda, halının kenar örgüsünün veya etliğinin dokuyucu tarafından hatalı 

yapılmasından kaynaklanmaktadır. Halının kenar örgüsünün hatalı olması veya etliğin dalgalı 

yani bazı yerlerde enli bazı yerlerde dar olmasından da bu hata meydana gelmektedir. Tamir 

işlemine halının etliğini sedef direğine paralel olacak şekilde mümkünse aynı çözgü teli 

üzerinden büyük makasla keserek başlanmaktadır. Kesilen kenarın hav kısmı küçük makasla 

bir sıra oyulmaktadır. Çözgü ipi kenara gelecek şekilde tutulur ve kenar örgü ipi takılı iğne ile 

kenar silindirik bir şekilde sarılır. Çözgü ipi, sarılan kenar örgü ipinin içinde kalır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus sarma işlemi esnasında sarmaların ne sık ne de seyrek olmaması 

gerektiğidir. Bu işlem devam ederken altta kalan çözgü ipi her10 cm. de çekilerek halının 

kenarında potluk oluşması engellenmektedir. Sarma işlemi tamamlandıktan sonra kenar havları 

büyük makasla kırkılarak düzeltilmektedir. Böylece kenar tamiri tamamlanmaktadır.40 

• Abraj Tamiri 

Halının belli bölgelerindeki renk farklılıklarıdır. Tamamen dokuyucudan kaynaklanan 

abraj hatası, dokuyucunun kullanması gereken renkten başka bir renk kullanması veya 

kullanılan ipin içine farklı tonda bir başka ipin karışması ve dokuyucunun bunu fark etmemesi 

sonucu halıda meydana gelen gerek çizgi halinde gerekse grup halindeki renk hatalarıdır. Abraj 

tamirinde ilk olarak hatalı renkler biz yardımıyla Türk düğümü ise yüzünden, İran düğümü ise 

halının tersinden sökülerek abrajlı kısmın temizlenmesiyle başlanmaktadır. Daha sonra ile ipi 

takılı iğne ile eksik havlar halının tekniğine uygun doldurulur. Doldurulan kısmın havları yarım 

daire takoz üzerinde halı makasıyla halı hav seviyesine kadar kesilmektedir. Deterjanlı su ile 

tamir edilen bölge fırçalanır ve iplerin kirden arındırılması sağlanmaktadır. Tamirli kısım, çelik 

tarakla taranarak topal düğümler açılmakta, fazla lifler tekrar kesilerek abraj tamiri 

tamamlanmaktadır.41 

______________________________________ 

40Neşeli, Halil, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

41 Neşeli, İbrahim,, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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• Dönüklük, Baş ve  Kenar Farkı, Potluk Hatası Onarımı 

Halının tam dikdörtgen biçiminde olmayıp kenarlarının paralel olarak kayması ve 

karşılıklı köşe mesafelerinin birbirinden farklı olması, çözgünün tezgâha aktarıldıktan sonra per 

alma ve tarama işlemlerinin yapılmamasından, çözgü tellerinin gevşek olanlarının bağlanarak 

diğer çözgü tellerinin gerginliğinde ayarlanmamasından, çözgülerin tezgâha takılmamasından, 

zincir örgüsünün çözgülere dik açıyla örülmemesinden dönüklük hatası meydana gelir.42 

Halı başlarının veya kenarlarının birbirine karşılıklı paralel olmamasından baş ve kenar 

farkı hatası oluşmaktadır. Bu hatanın oluş sebepleri alt atkının gergin atılarak halının eninde 

çekme meydana gelmesinden halının bir kenarının aşırı oturtulup diğer kenarının 

oturtulmamasından, çözgülerin tezgâh leventlerine düzgün takılıp aktarılmamasından, 

çözgülerin halının kalitesine göre standart taksimat yapılmamasından baş ve kenar farkı hatası 

meydana gelir.43 

Halının düz bir zemine serildiğinde halının her yerinin zemine oturmamasından oluşan 

hatalardır. Potluk hatasının oluşma sebepleri; çözgülerin standart taksimatta yapılmamasından, 

gevşek çözgü tellerinin diğer çözgü tellerinin gerginliğinde ayarlanmamasından, alt atkının çok 

gergin kullanılmasından, leventlerin iki başı arasında çap farkı olmasından tezgâh leventlerinin 

birbirine paralel olmamasından kaynaklanmaktadır. Halılarda oluşan dönüklük, baş ve kenar 

farkı, potluk hatalarının onarımı germe tezgâhlarında gerilerek veya çakılarak giderilmektedir. 

Halı, germe tezgâhında önce boyuna gerilip tersinden ıslatılır. Kuruyana kadar tezgâhta 

bekletilen halı tezgâhtan sökülür. Hatası giderilen halı germe tezgâhında enine de gerilerek 

germe işlemi tamamlanmaktadır. Hata oranı az olan halılar çakılarak da onarılabilmektedir. 

Çakma işlemi tahta zeminlere halının kenar ve başlarının gönyesinde tel zımbalarla 

tutturulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Çakılan halı tersinden ıslatılır ve kurumaya bırakılır, 

kuruyan halılar zeminden sökülerek çakma işlemi tamamlanmaktadır.44 

___________________________________ 

42 Neşeli, İbrahim,, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

43Neşeli, İbrahim,, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 

44 Neşeli, İbrahim,, sözlü görüşme, 27 Ekim 2015 
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4.HALI RESTORASYONU İŞLEM BASAMAKLARI 

• Restorasyon yapılacak olan halının kalitesine ve türüne uygun olan malzeme 

seçimi yapılır. 

• İşlem görecek bölge eğer iç kısımda ise o bölgeyi çerçeve tezgahı ortalayacak 

şekilde çerçeve tezgaha çivi çakılarak halının özelliğine uygun çözgü atılır. 

Çözgü atma işlemi her iki tarafta yer alan çiviler arasında halının sırtından oluk 

kısmından iğne ile geçirilerek yapılır. Fakat yırtık ya da eskime köşe kenar da 

ise önce çözgü atma işlemi sonrasında çerçeve tezgaha çözgüler takılarak işlem 

yapılır. 

• Çözgüleri atılan kısımda tığ ve tarak yardımı ile atkı atma (bez ayağı) dokuması 

yapılır. 

 

Resim 20. Atkı atma  (bezayağı) işlemi ( Kılıç, 2015). 

• Sırt dokuması yapılan kısıma daha sonra tığ yardımı ile düğüm atma işlemi yapılır. 

 

Resim 21. İlme atma işlemi ( Kılıç, 2015). 

• İlme atma yani tamir yapılan kısmın işlemi bittikten sonra dokumalar zımba ile yere 

çakılma işlemi yapılır. 

 

Resim 22. Yere zımbalayarak sabitleştirme işlemi ( Kılıç, 2015). 
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• Sabitlenen halı üzerinde kırkım makası ile tıraşlama yapılarak dokuma yüzeyindeki 

havın yüksekliği eşitlenir. 

 

Resim 23. Tıraşlama işlemi ( Kılıç, 2015). 

• Tıraşlama işlemi bittikten sonra halının sırtında yakma işlemi yapılarak yıkamaya girer.  

• Yıkanan halı kuruduktan sonra tekrar yere zımba ile çakılarak ebatlarında meydana 

gelen bozulmalar düzeltilerek ütü ile sürekli ütü yapılır. 

• Yaklaşık bir – iki gün çakımda kalan halı sonrasında kullanıma hazır hale getirilir. 

5.SONUÇ 

Tarihimize ışık tutan ve kültürel değerlerimizin başında bulunan halı ve kilim 

dokumalarımızın varlığını korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin başlıca 

görevlerindendir. Günümüze kadar gelebilen kültür varlıklarımız olan geleneksel desenlerimizi 

motiflerimi gelecek nesillere aktarmak ve korumakla yükümlü olduğumuzun bilinciyle 

yaşamamız gerekmektedir. Eski el emeği dokumalarımızın manevi değerini kaybetmemesi için 

eskiyen ya da yırtılan veya herhangi bir zarar görmesi durumunda alanında uzman kişi veya 

kuruluşlara restorasyon yaptırılmalıdır. Ayrıca herkesin evinde kullandığı bu dokumaların 

bakım ve onarımları yapılırken titiz davranılmalıdır. 

Günümüzde tamamen ekonomiye dayalı üretilen el dokuması halı ve kilimlerin Pazar 

payını yükseltmek ve ekonomik girdi elde edebilmek için “apre” diye adlandırılan dokumanın 

tezgâhta çıkıp kullanım anına kadar geçirdiği işlemlerin bilinçli bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. 

Eski veya yeni, elimizde bulunan el emeği-göz nuru halı ve kilim dokumalarımızın 

ömrünü uzatmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak imkânsız değildir. Unutulmaması 

gereken en önemli gerçek, küçük bir hatanın onarımı yapılmaz ise çok daha büyük bir hataya 

sebep olacağını ve tamirinin yapılamayacağının bilinmesi gerekmektedir.  
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Sultanhanı kasabası halı kilim restarasyonunda zamanla değişikliğe gitmiş 

restarasyonda yeniliklere açık kalmıştır. Bunun en önemli iki örneği olarak kullanılan 

malzemenin renklendirilmesinde doğal boyar madde yerine kimyasal boyar maddeye gidilmesi 

ve diğer ikinci önemli değişiklik ise tamir esnasında kullanılan ipler öncesinde eğirme yün ip 

iken günümüzde yerini örme çorap ipler kullanılmıştır. Eskiden giyim amaçlı örülen çoraplar 

artık günümüzde halı ve kilimlerin restarasyon işleminde kullanılmaktadır. Dokuma iplerinin 

yerine sökülmüş çorap ipleri kullanılmaktadır. 

Dokumaların tamirinde kullanılan ipler genellikle kökboyama ile renklendirilmektedir. 

Ancak günümüzde daha çok kimyasal boyar maddeler kullanılmaktadır. Bunun nedeni olarak 

ise doğal boyar maddelerin hem maddi hem de her vakit bulunamamasıdır. Kimyasal boyar 

maddelerin kolay ulaşılır ve ucuz olması daha fazla kullanılmaya ve doğal boyar maddelerin 

yerini almasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak bilimsel, tarihi veya artistik açıdan son derece değerli ve nadir bulunan 

dokuma örneklerimiz daha ileri ki çalışmalarda ek bilgi elde edilebilmesi, sonraki kuşaklara 

aktarılabilmeleri ve insanların bu ürünleri izlerken zevk alabilmeleri için korunmalıdır. 
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HUZUR'DAKİ HUZUR: HAYATIN MANEVİ İŞLEYİŞİ 

 

Prof. Dr. Süheyla ÜNAL, 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU,  

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. 

Özet 

Bu çalışmada kültürümüzde bireyin iç dinginliğine erişmesini çağrıştıran, Tanrı-insan 

ilişkisi alanına ait huzur odak teriminin etimolojik tahlili yapılmakta, ardından kavram olarak 

anlam içeriği müzakere olunmaktadır. Bireysel ve toplumsal hayatımızdan örneklerle huzur 

kavramının içeriğine işaret edilmektedir. Bu tespitler, İlahiyat ve Tıp (Psikiyatri) alanının 

birikimlerinden yararlanarak disiplinlerarası yaklaşımla yorumlanmakta, hayatına anlam 

arayan varlık olarak insanın “huzuru/dinginliği” hayatın manevi işleyişiyle hissedebileceği 

değerlendirilmektedir. Huzurun sağlanmasında “Huzurun/dinginliğin araçları olarak tevekkül, 

teslimiyet, sabır ve kararlılık/sebât kolay elde edilebilen özellikler midir? Nefs terbiyesi 

sürecini bilmek huzura/dinginliğe eriştirir mi?” sorularına da kısa-öz cevap aranmaktadır. 

 

Abstract 

In this study, the etymological analysis of the term focus of serenity on God-human 

relationship area, which is related to the attainment of the inner calmness of the individual, is 

made, and then the meaning content is negotiated as a concept. The content of the concept of 

serenity is pointed out with examples from our individual and social life. These determinations 

are interpreted with an interdisciplinary approach by taking advantage of the accumulation of 

the field of Theology and Medicine (Psychiatry), and it is evaluated that as a human being 

looking for meaning in life, a person can feel "spirituality" through the spiritual functioning of 

life. Is serenity, surrender, patience and determination/steadfastness easy to obtain as 

instruments of serenity and quiet? A short self-answer is also sought for the questions "Do you 

think about the nafs training process?" 
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I. SUNUŞ 

Huzur sözcüğünün sözlük ve kavram anlamı nedir? Bu sununun amacı bu kavramı 

güncel kültürümüze nasıl nakleder, nasıl kullanabiliriz? sorularına bir cevap arayışıdır. 

Böyle bir arayışın nedeni, içerisinde yaşamakta olduğumuz kültür buhranıdır. Bu 

zihniyet ve dolayısıyla kavram kargaşasının uzun yıllardır kültür hayatımızı etkilediği bilinen 

bir gerçektir. Bu ortamdan sahih geleneğimize dayalı bir zihnî ortama intikalin nasıl olabileceği 

hakkında fikir üretmek ise hepimizin sorumluluğudur. Aksi halde yaşanmış-denenmişi 

hayatımıza, reel olana nasıl yeniden aktarabiliriz? 

Bunu yapabilmek ise bu kavramı günümüz kültürüne mâl edebilmemize, yani yaşıyor 

olmamıza bağlıdır. Onun da temelinde, kavramın tarihini ve hangi anlam içerikleri ile 

kullanıldığını, kültürümüzde sahip olduğu anlam içeriklerini bilmek vardır. 

İşte bu bakış açısıyla huzur kavramını kısaca ele alıp incelemeye çalışacağız. Sonra da 

bu kavramı güncel kültürümüze nasıl mâl edip içselleştireceğimizi, yaşayacağımızı ele almayı 

deneyeceğiz. 

Çalışmamızın diğer amacı, huzur kavramının güncel kültür alanımızda nasıl 

kullanılabileceğine ilişkin bir deneme yapmaktır. Böyle bir deneme ile günümüz insanına 

huzur kavramının anlamını araştırma, anlama ve yaşama1 konusunda iki disiplinin birikimini 

harmanlayarak farkındalık ve yöneliş oluşturmak hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, 

insanın bizzat tecrübe ettiği Tanrı-insan ilişkisi alanına ait bir tasarımı (kavramı) içselleştirerek, 

güncel kültür hayatımıza, kendiliğimize nasıl katabileceğimize, yaşamımızın en önemli anlamı 

haline nasıl getirebileceğimize dair bir arayışı disiplinler arası bir yaklaşımla ifade etmeyi 

amaçlamaktadır2. Bu çabanın kültürümüzün canlanması için faydalı olduğuna ve denenmesi 

gerektiğine inanmaktayız. Çünkü ancak bu yolla bizi biz yapan kavramları içselleştirebilir ve 

kültürümüze mâl edebiliriz. 

 

II. “HUZUR” SÖZCÜĞÜNÜN KAVRAM OLARAK ANLAM İÇERİĞİ 

“Huzur”, huzuru kaybeden günümüz insanının, hayatın manevi işleyişini fark ederek 

derdine derman sunabilecek anlam içeriğine sahip Tanrı-insan ilişkisi alanına ait bir kavramdır. 

O halde kavram nedir?3 

                                                 
1 Ahmet İnam, “Felsefe Sömürüsü”, s. 11. 

2 Krş. A. İnam, a.y. 

3 Burada bütün felsefe tarihini kaplayan, felsefenin bu temel sorusuna ne konumuz ne de ihtisasımız sebebiyle 

girmek durumunda olmadığımızı belirtmek isteriz. (Ayrıntılı bilgi için 2. sayfadaki dipnotta kullanılan kaynaklara 

bakılabilir.) 
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Kavram, insanî bir yapıp etme faaliyeti olan düşünmenin temel aracıdır. Çünkü kavram 

her türlü tecrübenin ve bir o kadar da var olanların durumunun hepsinin üzerinde cereyan eden 

bir olayı hazırlayarak4 düşüncenin oluşması ve ondan başka fikirlerin doğmasını sağlar. 

O halde kavram bir fikirdir5, bir bilgidir6. İnsan bir fikri, bir bilgiyi dille ifade eder. Dille 

ifade ettiği zaman da, bir bilgi ve fikir yükleyeceği işareti belirler. Huzur kavramı da inanan, 

inandığı her ne ise onunla hayatına anlam veren ve böylelikle değerlerin sesini duyarak 

yolculuğuna devam eden insanın, iç dünyası hakkında edindiği tecrübeler ve bu alanla ilgili 

bütün durumlar üzerinde cereyan eden zihinsel ve duygusal hâle işaret eden bir kavramdır. Yani 

huzur, insanın varlık şartlarından kaynaklanan imkân ve yetenekleri ile bizzat yaşadığı, tecrübe 

ettiği bir durumla inanç dünyasını şekillendirmesi ve hayatına anlam vermesiyle ilgilidir. 

Dolayısıyla mutasavvıflar, huzur üzerine7 zihinsel ve pratik yaşam faaliyetinde bulunurken, 

insanın reel olarak yaşadığı8 Tanrı-insan ilişkisi üzerine tasarımlarından bir fikri, bir ideyi, bir 

bilgiyi dilsel bir simge olarak huzur kelimesi ile ifade etmişlerdir. Onlar Tanrı-insan ilişkisi 

alanı ile ilgili birikimlerine ait bir şeyin (fikrin) ve pratiklerin tasarımını yoğunlaştırarak bu 

kelimeye yüklemişlerdir. 

                Mutasavvıfflar, Tanrı-insan ilişkisi alanına ait bu fikrin (huzur’un) tasarımını dil 

aracılığıyla ifade ederken bu terimin anlamını da belirlemişlerdir. “Huzur” sözcüğünün çeşitli 

alanlardaki karşılıkları aşağıda özetlenerek takdim olunmuştur. 

Arapça “hudûr” kökünden gelen kelimenin Türkçe’de sahip olduğu anlamları şöyledir: 

1. Gönül ve baş rahatlığı, sükûnet:  

2. Var olmak, hazır bulunmak:  

3. İç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duymak, kendini rahat ve 

memnun hissetmek durumu. 

4. Önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer, o makam veya şahsın önü, 

katı, yanı. 

 

Eski Türkçe’deki anlamları ve yer aldığı deyimler ise şöyledir: 

1. Padişahın katı, padişahın yanı 

2. Huzura kabul edilmek  

3. Huzur vermek, rahat bırakmak 

4. Huzur hissi tattırmak  

5. Esk. Huzûr-âver, rahatlık ve huzur veren.  

                                                 
4 Doğan Özlem, Mantık, Ara Yay., İstanbul 1991, s. 57. 

5 G. Deleuze – F. Guattari, Felsefe Nedir?, (çev. Turhan Ilgaz, YKY., İstanbul 1993, 2. baskı.), s.37. 

6 G. Deleuze – F. Guattari, a.g.e., s. 38. 

7 Yani insan eylemleriyle, bu eylemlerin sonucunda oluşan başarılarla ve insanla ilgili olaylar üzerine. (Krş. 

Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, 3. baskı, İstanbul 1983, s. 167, 312.) 

8 Çünkü insanlar arasında olup-biten bütün olaylar ve başarıları üç boyutlu bir zaman (şimdi, geçmiş, gelecek) 

içinde cereyan etmektedir. (Bkz. T. Mengüşoğlu, a.g.e., s. 167-169.) 
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6. Huzûr-i kalp, iç rahatlığı.   

7. Huzûr-i külli, Tanrı'nın her yerde bulunduğuna inanan görüş.  

8. Huzûr-i meymenet- mevfûr, sultanın meymenetle dolu varlığı. Uğuru, saadeti bol olan 

huzur. Anlamında olup büyüklerin huzurundan bahsedilirken kullanılır.  

9. Huzur ü hâb, rahatlık ve uyku.  

10. Huzur ü sükûn, rahat ve sükûnet içinde bulunma.   

11. Hakk-ı huzur, bir toplantıda hazır bulunma karşılığı verilen para.9 

 

Tasavvuf terimi olarak huzur kavramı, yukarıda da ifade edildiği üzere Tanrı-insan ilişkisi 

alanının kavramıdır ve zengin anlam içeriğine sahiptir. Bu durum yapılan tariflerde  

görülmektedir. Diğer yandan Tasavvuf’un özgün anlam küresinde huzur sözcüğü başka 

sözcüklerle birlikte yeni kavramlar olarak kullanılmıştır. Söz konusu kavramlar ve tanımları 

aşağıda takdim olunmaktadır. 

“Cenab-ı Hakk’ın varlığının her şeyi kaplayıp başka şeye yer bırakmayacak şekilde 

hissedildiği mertebe.  

“Halktan gâib olan sâlikin Hakk'ı kalbinde hazır bulması anlamında tasavvuf terimi. 

Halktan gâib olan Hak ile, Hak’dan gâib olan da halk ile huzura erer. Kalbin, Hakk’ın yanında 

hazır bulunmasına huzûr-ı kalb denir. 

“Huzura gitmek: türbe ve dergahı ziyaret etmek10.  

 

Huzur kavramının Tasavvuftaki bir anlamı da şöyledir: “Tarikata yeni giren bir kimse, 

tarikat geleneklerine göre belli ön bilgileri alıp törenleri öğrendikten sonra pirin huzur'una 

(huzur-ı pir) çıkar. Pirden tarikat geleneğine göre kabul edildiğini bildirme anlamında el alır. 

Buna “huzur-ı pirde el almak” denir. Huzur-ı pire çıkmak tarikat anlayışlarına göre değişik 

törenlerle olur. Huzur-ı pirde el alan derviş belli kisveler giymek ve işaretler taşımak hakkını 

kazanır. Bundan doğan sevince de huzur-u kalb denir. Tasavvufta insan birçok manevi 

basamağı ulaştıktan sonra bütün varlıkların kendisinden geldiği tek ve yüce varlık olan Tanrı'da 

yok olarak ölmezliğe erişir. İnsanın bu basamağa ulaşmasına “huzur-ı ilahi'ye varmak” denir. 

Mutasavvıflar kendilerini dünyanın geçici varlığından kurtarır ve her soluk alış verişte huzur-ı 

ilahi'de sayarlar  

“Huzur gaybın karşıtıdır: hazır olmak zıddı gâib olmak. Tasavvuf terimi olarak anlam 

içeriği, “insanlardan gaip olmak ve Hakk’ın indinde var olmaktır. Vahdet makamına da huzur 

denir”.11 

                                                 
9 DİA, XVIII.439-440; Meydan Larousse, VI.69-70; Kubbealtı Lügati Misalli Büyük Türkçe 

Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005. 

10 Kubbealtı Lügati, ; DİA, XVIII.439-440. 

11 A.g.e., a.y. 
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Ebu Kasım Kuşeyrî (465/1072) şöyle demektedir: “Huzur, Hakk ile var olmak demektir. 

İnsan ne zaman diğer varlıklardan gaip olursa Hakk’ta hâzır olur. “Bir kimse hazırdır.” 

denildiğinde Allah teala’nın indinde hâzır olduğu, O’ndan gafil olmadığı, O’nu unutmadığı ve 

sürekli zikir halinde olduğu anlaşılır.Kulların gaybetteki (yokluktaki) halleri farklıdır. Bazıları 

uzun gaybette bazıları ise kısa gaybettedirler.”12  

Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin tasavvuf terimleri sözlüğünde huzur kavramı ile ilgili 

tanımlamalar aşağıda sadeleştirilerek takdim olunmaktadır. 

“Kalp Huzuru: Her amelde (yani amaçlı-iradeli her eylemde) kalp huzuru odur ki, 

yapmaya girişilen her eylemden başkasını arzu etmekten ilgisini kesmiş ola. Ve eğer zerre 

miktarı  (başka eylemle/amelle) meşgul olursa ona gaflet derler. Mesela, namazda huzur odur 

ki bütün bedeniyle niyete hazır buluna. Biline ki, ârifler huzur-i kalbi (kalp huzuru) cehennem 

azabı sayarlar. Yani namazda iken kalp huzuru, Cenâb-ı Hakk’ı karşısında görür gibi mütalaa 

ve fikrederek yönelmiş olmaktan ibarettir. Bu halde kendine ve mütalaasına (etraflıca inceleme 

sonucu eriştiği kanaatine) şuuru (bilinci ve idraki) vardır. Amma kalp huzurunun âlâsı böyle 

olur ki kendinden tamamen geçip, kendini ve mütalaa ettiğini dahi kaybedip hiç kendine mâlik 

olmamaktır. Nitekim Hz. Ali namazda böyle kendinden tamamen geçtikten sonra mübârek 

bedeninden oku çıkardıklarını kesinlikle ve asla duymadıkları gibi. İyice anlamalı! Ârife ihlâs 

(içten bağlılık) dahi lazım değildir. Yani ihlâs riya etmek ihtimali olan kimseye lazımdır, ârif-i 

fânide (ölümlü ârifte) ise vücûd (varlık) yok ki riya ihtimali olsun. Pes, ârif-i fâniye göre ihlâs 

gerekmez. Amma ârifler fiil ve hareketi kendine vermez ve Hakk’dan gayri halkı görmez ki 

ona ihlâs lazım ola. Büyükler (ekâbir) buyurmuşlar ki, böyle kalp huzuru ile namaz kılan bir 

zatın, bir hırsız gelip sağ eliyle ridâsını çalıp gitti. Ol zât asla duymamışlar. Lakin ridayı çalan 

hırsızın sağ eli kurumakla, namazı ol zat tamamlayınca ridayı götürmüşler ve çalındığını 

söylemişler. “Duymadım!” diye buyurunca, eli kuruyan kimse için dua rica olundukta, “Yâ 

Rabbi! O aldığını geri vermiş, Sen dahi aldığını veriver” diye dua edince, hırsızın eli önceki 

gibi olmuş. (Hakkı Efendi) 

Huzûr-i hak ve Huzûr-i nefs: Huzûr, gaybetin (kalbe gelen feyiz ve tecellilerle çevresini 

ve kendisinin halinden haberdar olmamanın) zıddıdır. Maksûd kalp huzurudur (huzûr-i kalb). 

Yani kendi nefsinden kayolup, Hak ile olmaktır ki ona fenâ (kulun benliğinin Allah’ın 

varlığında yok olması, eşyanın nazarından silinmesi) dahi derler. Zirâ iki huzûr bir yerde olmaz 

ki biri huzur-i Hak ve biri huzur-i nefsdir. Meğer ki baka makamında (makam-ı bakada) ve 

kabe kavseyn mertebesinde (mertebe-i kabe kavseynde) ola. Onun için ilmi, marifet (varlıkların 

hakikatini ve ilahi sırları kavramak) üzerine tercih eylediler. Zira âlim iki faydayı elde etmiş 

kişidir: Rabbini ve nefsini müşâhade eylemiştir. Yani alimin ilmiyle ilgili hususlar ikidir. Ve 

bu mertebe nihayet baka-i resmle (hâlin/tavrın sürüp gitmesi ile) olur, nitekim namazda 

meydana gelir. Yanî namaz hâli münâcât (dua, yalvarma) hâlidir. Musallî (namaza kılan kişi) 

bu hâlde berzahdadır. Ya’nî taraf-ı nefsi (nefsinin halini) ve cânib-i rabbi (Rabbisi cânibini) 

müşâhadeden hâlî (ayrı) değildir. Bu sebeple namaza sadece münâcât demek sahih olmaz. Zîrâ 

                                                 
12 Risâle-i Kuşeyriyye, s.38. 
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münâcât isniyyet (ikilik) gerektirir. Biri münâcîdir (yalvaran) ve biri münâcâdır (yalvarılan) ve 

resm-i nefs (nefsin şekli, hali) tamamıyla bâkî (sürekli) olmadıkça söz konusu mana meydan 

gelmez. Ârife gelince, yalnız rabbini müşâhade eyleyen kimseye derler ki müteallik-i ma’rifet-

i emr-i vâhiddir (mârifete bağlı tek buyruktur). Bu mertebede baka-i resm yoktur, belki Hakk’ı 

müşâhade eyleyen Hak’dır bi-nefsihî (bizzat). Bu surette ârif faide-i vâhide (tek yarar) sâhibi 

olur ve noksânla (eksiklikle) mu’lem (bilinmiş) kalır. Ve şol kimse ki nefsini müşâhade eyleye, 

fakat ya’nî müşâhade-i Hak’dan bîbehre (nasipsiz) ola, ona müşrik ve ehl-i da’vâ ve gaflet (bir 

meziyeti olduğunu ileri sürenler ve kalbi Hak’tan gafil olanlar) demişlerdir. Ve hâl-i salâtta 

(namaz da iken) huzur dedikleri, cemî’ eczâ-i salâtta (namazın bütün süreçlerinde) niyyeti 

ıstıshâbdır (niyetle birlikte olmaktır). Ve ne makule (çeşit) namâz kıldığından ve kimin için 

kılar ve kılınan namâz ile kime müvâcehe eder (yönelir), gafil olmamaktır. Ve Kur’an okurken 

dahi gerekse namâzın hâricinde olsun, kelâm (söz) ve mütekellemden (sözü söyleyenden) zühul 

etmemektir (yanılıp unutmamaktır). Ve sâir ezkârda (zikirlerde) ve ahvâlde (hâllerde) dahi bu 

sünen (yaşayış şekilleri) üzerine olunca, şuhûd-i dâim ehline mülhak olur (sürekli mânâ âlemini 

seyredenlere erişir/katılır) ve istiğrâk-ı tâm (tam istiğrâk halini) bulur. El-hâsıl, huzûr  dedikleri, 

sıfat-ı kalbdir (kalbin sıfatıdır) ki isticlâ’-i ma’lûmdur. Yanî bir ma’lûm nesneyi (bilinen şeyi) 

şuhûda (sürekli mânâ âlemini seyre) getirmektir. Gerek ol ma’lûm olan nesne istihsâr hâlinde 

(sınırlı durumda) malûm olsun ve gerek mukaddemen (evvelce/önceden) malûm olup velâkin 

devâm-ı mülâhazasından (etraflıca ve iyice düşünmenin devamından) bir âik (bir geri bırakan) 

avk etsin (alıkoysun) ve bir mâni (engel) sebebiyle gaflet ve zühul (yanılıp unutma) tehallül 

eylesin (ortaya çıksın). Ve isticlâ demek, bir nesnenin kemâl-i cilâ ve zuhurunu 

(cilâ’ın/parlaklığın en yüksek halini ve ortaya çıkmasını) taleb etmektir. Kemâl-i cilâ ise 

müşâhadeye  mevkufdur (her zerrede Hakk’ın varlığına şâhit olma haline bağlıdır). Onun için 

ayne’l-yakîn ilme’l-yakînin fevkindedir (daha üstündür). Zîrâ ilme’l-yakîn nazar ve istidlâl ile 

hâsıl olur (düşünme ve delil ile anlama ile elde edilir). Bu mertebede olan malûm (bilinebilen) 

ise ayn (ilme’l-yakîn ve hakka’l-yakîn arasındaki keşif ve müşahede yoluyla varılan bilginin 

ikinci) mertebesinde olan gibi mütecellî (görünen) değildir, Kâbenin ilmi ve müşâhadesi gibi. 

Ve kalbin hicâbları (perdeleri) münkeşif (bilinir duruma gelmiş) olmadıkça huzûr-i tâm hâsıl 

olmaz. Ve hücüb (perdeler) ikidir ki biri cismâniyyedir (bedenle ilgili olan/ruhani olmayan), 

yâ’nî suver-i cismâniyyedir (bedensel suretler/şekiller) ki hicâb-ı zulmâni-i kesîfdir (yoğun 

karanlığa ait perdedir). Ve biri rûhâniyyedir.Ya’nî suver-i rûhâniyedir (ruhani 

suretler/şekillerdir) ki hicâb-ı nûrânî-i latîfdir (nurani hoş perdedir). Ve ayn-ı hakîkî bu iki 

hicâbın verâsındadır (ötesindedir). Ve bu iki hicâbı enfüs ve âfâk müştemildir (nefis ve nefis 

dışı şeyler, öznel ve nesnel şeyleri kapsar). Suverin evveli (suretlerin ilki) arş-ı muhit 

(hakikatleri içine alan arş) ve cism-i insân (insan varlığı) ve akl-ı evvel (Allah’ın yarattığı ilk 

varlık, ilk sebep, maddi olmayan, fakat maddenin kendisinden doğduğu asıl varlık) ve rûh-i 

Âdemîdir (insan oğluna ait ruhtur). Fa’rif cidden/gerçekten arif ol-anla! … [Dikkat et, senin 

arkanda perde yoktur ve Allâh perdeleri kaldırıcıdır.] Ve bundan ma’lûm oldu ki, her hâlde 

huzûr-i kalb lâzımdır. Husûsâ ki (özellikle) halvet hâlinde.  Pes, huzûrla  maksûd (kasdedilen), 

devâm-ı zikrle (zikire devam ederek) efkâr perîşân (düşünceler dağılmış) ve havâtırı (kalbe 

gelen manevi  hitapları) tefrik edip (ayırarak) halvette Hakk ile olmaktır. Ve illâ (aksi halde) 

halvetten netîce hâsıl olmaz. Ve Hakk ile huzurun bir fâidesi budur ki tevhîd-i ef’âli (fiillerdeki 

tevhidi) elden komaz ve halk-ı âleme (bütün varolanlara) mertebe-i cem’ (cem/varlığından 

soyunup kendinden geçme mertebesi) ile muâmele eder. Kendi nefsine fark (varlıkta hem 
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yaratanı hem yaratılanı görme hali) ile muâmele ettiği gibi. Zîrâ selâmet, bu iki muameledir. 

Ya’nî enfüs ve âfâka göre iki muâmele ile herkes müsterih olur (huzura erer). Zîrâ bî-râhat 

(rahattan uzak) olmak müşâhadesizlikten ve tevhîd zayıf olmaktan gelir. (Nakd-i Hâl-i Hakkı 

Efendi) 

“Huzûr-i Hak ve  Huzûri’l-mükellef: Furûz-i ibâdât, vakt-i şurû’da (farz olan ibadetlere 

başlama zamanında) huzûr-i Hak’dır (Hakk’ın huzurudur). Ve sünen-i ibâdât (ibadetlerin 

sünnetleri), huzûri’l-mükellef-i fi’l-ibâdâttır (mükellefin/sorumlu bireyin ibadetlerdeki 

huzurdur), mükellef olduğu cihetten (yönüyle). Yanî namaza durur iken huzûr farzdır. Ve 

namâz tekmiline (tamalanıncaya) kadar huzûrun devâmı sünnettir. Ve fevka’l-küll (bunların 

hepsinin üstünde) emr-i mergüb (arzu edilen buyruk) olan, huzûr-i fenâîdir (fenadaki huzurdur) 

ki cemî ef’âlde (bütün fiillerinde) ahkâm-ı ibâdete (ibadetlerin ahkamına) Hakk mütevelli 

(üzerine almış) ola ve musallide (namaz kılanda) aslâ tasarruf olmaya. Ve demişlerdir ki: İnde’l-

ârif (arifler yanında) huzurla iki rekat namâz kılmakdan (vahdet olmadığı için) cehenneme 

duhul ehvendir (daha iyidir). Zîrâ huzurda ikilik vardır. Eğer kendini aradan çıkarır isen, ancak 

Hakk kalır. Makbûl olan huzûr budur. (Hakkı Efendi) 

“Huzûr-i Hak’da âdâb üzere olmak: İnsân kendini huzûr-i pâdişâhîde (padişah 

huzurunda) bî-edeb (edepten uzak) tutamadığı gibi, kendi âleminde huzûr-i rabbi’l-âlemînde 

(Âlemlerin Rabbi’nin huzurunda) gibi dâimâ kendini müeddeb tutar ise, ol kimse huzûr-i 

Hak’da gibidir. Yanî ayak uzatmamak ve sâir nâ-sezâ ef’âli (diğer uygun olmayan fiilleri) 

etmemek gibi. Bunu hâl edebilir ise, dâimâ hakîkât-ı huzûr-i Hak’da (Hakk’ın huzurunun 

hakikatinde) olmuş olur. İbrâhîm  bin Edhem (k.s.) buyurur: 

Beyit: 

Eller bî-gânelerle âşina olmağa çalışır, 

Biz ise âşinâlardan bî-gâne ve cüdâ olmak dileriz. 

Ve âşinânın Hakk’a varınca merâtibi vardır, 

Cümlesinden güre muhtacıdır. 

“Ve bu sırra dairdir ki ol ki gelir: … [Nefsini bilen, Rabbini de bilir.] Ya’nî nefsini 

kudûrâtten tahliye edip (fenalıklardan arındırıp), âyine olmak (Allah’ın kendi cemâlini 

seyretmek için yarattığı insan olmak) mertebesine getirmedikçe nefsinde mütecellî olanı 

(görünür durumda olanı) bilmez ve görmez. Bu makamın hakîkatı budur ki insanın suret-i 

hayvâniyye kışrıdır (hayvani suretinin kabuğudur) ve insân zâhirde bu suretten ibârettir diye 

vehm eden, behîme (hayvanlık) mertebesinde kalmıştır ki ekl ve şürb ve nikâh ve menâm ve 

zükûretten (yemek-içmekten, evlenmekten, uyumaktan) ibârettir. Pes, ol suretin lübbü (özü) 

vardır ki rûhdur. Velâkin rûh dahi bi’n-nisbe kışrdır (göreli olarak kabuktur). Zîrâ âlem-i 

kevnden (varlıklar aleminden) olmakla mahlûkdur ve hicâb-ı nûrânî (nurani perdeler) 

makulesidir/kategorisidir. Ve hicâb-ı zulmâni (zulmani perdeler) olan suret-i hayvâniyyeden 

(hayvani suretten) ubûr lâzım (geçmek gerekli) olduğu gibi, hicâb-ı nûrânî olan ruhdan dahi 

mürûr lâzımdır (geçip gitmek lazımdır). Nitekim Hüdâyî Efendi İlâhiyyât’ında gelir: 

Geçip sahrây-ı âlemden, güzer kıl arş-ı a’zamdan, 
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Halâs oldur dile gamdan de gel yâ hû ve yâ men hû. 

“Zîrâ sahrây-ı âlemden ubûr ile (dünyanın genişliğinden geçmekten) murâd, âlem-i 

mülkden tecâvüzdir (mal-mülk aleminden geçmektir) ki âlem-i zulmânîdir (zülmani alemdir). 

Ve arş-ı a’zamdan mürûr (geçmek) ile murâd, âlem-i melekûtten tecavüzdür (melekût 

aleminden/ilahi kuvvetler ve mücerret varlıklar alemi geçmektir) ki âlem-i rûhânîdir (ruhani 

alemdir). Ve bu ikisi dahi âlem-i kevndendir ki onunla takayyüdde (sınırlamakta) keder ve 

gamm vardır. Zîrâ mâ-siva’llâhdır (insanı Allah’tan uzaklaştıran her şeydir). Pes, huzûr 

Mevlâ’ya vusûlde (ermekte) ve hazret-i lâhûte tecavüzdedir (Yüce Allah’ın zatına mahsus olan 

ilk ve en yüce aleme geçebilmektedir). Onun için de gel yâ hû ve yâ men hû deyip vird-i aktâb 

(kutubların virdi) ile âlem-i lâhûtiyye ve zât-ı ahadiyyeye (Yüce Allah’ın ahadiyetine) işâret 

eyledi. Pes, insân, kışr-ı cismâniyyetten âbir (bedensel yapının kabuk halinden geçebilse) ve 

lübb-i rûhâniyyete vâsıl olsa (ruhaniyetin özüne erişebilse) ve lübb-i rûhâniyyeti (ruhaniyetin 

özü) dahi mâ-fevkine (daha ötesine) nisbetle kışr (kabuk) bilse, orada karâr edemez (sürekli 

kalamaz). Zîrâ vatan-ı âslîsi (asli yurdu) değildir. Belki rûhun lübbüne terakkî eder (özüne 

yükselir) ki mahbûb-i Hak (Hakk’ın sevgilisi) olan lübbdür (özdür). Pes, bir kimse Hak’dan 

gayrıyı sevse, kendi nefsinden câhildir. Nitekim gayrıdan kat’ taalluk etse (Hakk’ın 

başkasından kendini alıkoyabilse), kendi nefsine ârifdir. Bu sebepten rabbini dahi ârif olup 

tevhîd-i hakîkî ehli (hakiki tevhid ehli) olur. Huzûr ve âgâhlık (uyanıklık), hâl-i intikalde (vefat 

ederken) sebeb-i selâmet (kurtuluş nedeni) olmak bâkî buyururlardı ki eğer bir kimse ulûm-i 

evvelîn ve âhirîni tahsîl etmiş (öncekilerin ve sonraların ilmini tahsil etmiş) olsa, nefes-i âhirde 

(son nefeste) ol ilm ona dest-gîrlik etmeyip (yardımcı olmayıp) cümle ma’lûmâtı levh-i 

müdrikesinden mahv olsa (idrak ve düşünme yeteneğinden silinse) gerekdir. Meğer huzûr ve 

âgâhlık melekesin hâsıl eyleye ki nefes-i âhirde dest-gîr (son nefeste yardımcı) olacak hemîn 

(hemen) budur. Yektelik ganimettir. Birkaç gün bir bucakta oturup bir mikdâr riyâzet çekmeği 

ihtiyâr eyleyip (tercih edip), bir meleke hâsıl eylemek gerekdir ki hâtır-ı nefy ve isbât 

müzâhamesinden (nefiy ve isbat düşünmelerin sıkıntı ve zahmet vermesinden) halâs ola. 

(Reşehât) 

“Ma’lûm ola ki, bir kimse meleke-i huzûra mâlik olup (huzur yeteneğine erişip), dâire-

i vahdete kadem basmış (vahdet dairesine erişmiş) olduysa, ol huzûr-i vahdettir ki hâlet-i 

nez’inde (son nefesinde) onunla kalıp dest-gîri (yardımcısı) olsa gerekdir. Zîrâ bir kimse ulûm-

i evvelîn ve âhirîni tahsîl etmiş olsa, onun hâtime-i ömründe (ahir ömründe) bir ilm ona nef’ 

etmeyip (fayda vermeyip) levh-i müdrikesinden cümlesi mahv olsa (kaybolup gitse) gerekdir. 

Pes, mülâzım-ı vukuf-i kalbî (kalbden vukufiyeti sürekli kılmak) olmak her zamân lâzımdır. 

Vukuf-i kalbîden murâd, dâimâ Hak Teâlâ’yı kalbinde tutmakdır. (İbrahîm Hakkı Erzurûmî 

k.s.’nin Ma’rifetnâme’den nakildir.”13 

                                                 
13 Seyyid Mustafa Râsim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil), haz. İhsan Kara, 

İnsan Yayınları, İstanbul 2008, s.405-408 
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III. HUZURA ERME YOLCULUĞUNUN AZIKLARI: TEVEKKÜL14, 

TESLİMİYET15, SABIR16 VE KARARLILIK/SEBÂT17 

                                                 
14 Tevekkül kavramını iki ayrı dinî terimler sözlüğündeki tanımıyla takdim etmek isabetli olacaktır.  

Tevekkül “1. Güvenme, bağlanma, vekil tayin etme, havale etme. “Yalnızca Allah’a tevekkül et. Güvenilecek tek 

varlık Allah’tır.” (Kur’an-ı Kerim 33/3) 2. İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü 

tedbiri aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan 

beklemesi. “(Toplumu ilgilendiren) her konuda müminlerle görüş, onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da 

Allah’a tevekkül et. Allah kendisine tevekkül eden kimseleri sever.” (Kur’an-ı Kerim 3/159)” (Dinî Terimler 

Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009) 

 “Sözlükte dayanmak, güvenmek anlamlarına gelen tevekkül, dinî bir terim olarak Allah’a güvenmek, O’na 

dayanmak ve O’nu yegane dayanılacak varlık olarak görmek demektir. Ancak tevekkül, kişinin üzerine düşen 

şeylerin hiç birini yerine getirmeden Allah’tan bir şey beklemesi değildir. Bunun aksine bir şeyin meydana gelmesi 

için gerekli her türlü çabayı gösterdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır. Örneğin bir çiftçinin tarlasını sürüp 

tohumu ekmesi ve ürün haline gelinceye kadar üzerine düşenleri yapması ilk görevidir. Bundan sonra onun 

yapacağı şey, Allah’a tevekkül etmektir. İnsanın gücü sebepleri yerine getirecek niteliktedir. İstenenleri elde etmek 

için sebeplere başvurmak bir görev, tevekkül etmek ise dinî bir vazifedir. “İnsana çalıştığından başkası yoktur.” 

(Necm, 53/39) ayeti insana düşen birinci görevin sebeplere başvurmak olduğunu, “Müminler Allah’a tevekkül 

etsinler.” (Âl-u ‘İmrân, 3/160) ayeti ise insana düşen tevekkül görevini hatırlatmaktadır. Sebeplere başvurma 

tevekkül etmeye engel değildir. İnsanın sebepleri terk ederek bir şeylerin olmasını beklemesi ise tembellikten 

başka bir şey değildir. Kur’an’da gerçek müminlerin nitelikleri anlatılırken Allah’a tevekkül etmek bu nitelikler 

arasında sayılmış ve imanla tevekkül arasında bağ kurulmuştur (Enfâl, 8/2). Tevekkül etmek Allah’a imanın 

gereği, O’na teslimiyetin neticesi ve güven duygusunun eseridir. Zira insan ancak güven duyup bağlandığına 

tevekkül edebilir. (MUHİT MERT, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, II.784.) 

 

15 Teslimiyet, teslim olmak, kendini vermek, boyun eğmek. (ML, XIX.222) 

Tasavvuftaki bir anlam içeriği ise şöyledir: “Gayb alemi denen ve duyularla algılanamayan evrenden gelen tanrısal 

buyruklara uymak. (Tanrı bütün varlık türlerini kuşattığı için, duyular dünyasında gerçekleşen her oluş O’nun 

buyruğu ve görünüş alanına çıkmasıdır. Bu yüzden her olayı, her oluşu olduğu gibi karşılamak, O’na boyun eğmek, 

Tanrı buyruğuna uymak anlamına gelir.)” (ML, a.y.) 

 

16 Sabır “1. Tutma, engelleme, direnç gösterme, kararlılık, cesaretli olma, acele etmeme. 2. Hoşa gitmeyen 

olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşısında ruhsal dengeyi bozmamak için, dünya ve 

ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah’a sığınıp güvenerek 

bela ve felaketlere direnç gösterme. “Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden 

eksiltmekle deneriz. Sabır gösterenleri müjdele!” (Kur’an-ı Kerim 2/155) 3. Mümin bir kişinin farzları yerine 

getirmede devamlılık ve kararlılık göstermesi. “Ailene namazı emret, sen de namazları kılmada sabırlı ve sebatlı 

ol!” (Kur’an-ı Kerim 20/132) 4. İnsanın, arzu ve isteklerini kontrol altına alması; aşırı tutku ve şehvete karşı 

doğruluk ve dürüstlükte kararlı olması, helal olmayan yollardan elde edilecek kazançlardan kaçınması, eksik ve 

yetersiz de olsa, helal yollarla kazandığı ile yetinmesi. “Sabırlı olmalarına karşılık Allah, onları (müminleri) 

cennette köşklerle ödüllendirecektir.” (Kur’an-ı Kerim 25/75) 5. Müminlerin hakikati inkâr edenlerden görmüş 

oldukları maddi ve manevi kötülüklerden dolayı yılgınlık göstermeyip inançlarına bağlılıkta kararlı olmaları. “Ey 

inananlar! Sabredin, direnin, savaşa hazırlıklı, uyanık olun ve Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak onun koruması 

altına girin ki başarıya eresiniz!” (Kur’an-ı Kerim 3/200)” (Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009) 

 

17 Kararlılık /sebât: “Sözünden ve karalarından dönmemek. Yerinden kımıldamamak, yerinde durmak.  
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İnsanın hayatını anlamlandırması (etik-aksiyon) meselesi ile dünyayı ve dünyada 

olup bitenleri anlama ve açıklama (bilgi) meselesi, bütün çağlarda, bütün filozoflarca, 

biri diğerine bağlı, biri diğerinin içinde ele alınmıştır. Anlam ve eylem, kâmil insan olma 

yolculuğunun iki temel saikidir. Nitekim bu yolculuğa çıkmanın ilk hazırlıkları  niyet 

etmek ve istikamet belirlemekle başlamaktadır. Hz. Peygamber, “Ameller ancak 

niyetlere göredir” ve “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır” buyurmakla Allah’a sevgi 

ile içten kulluğun gerekliliğine işaret etmiştir. Bu konuya vahiy-değer ilişkisi bağlamında 

“Hayatın Manevî İşleyişi” çerçevesinde bakıldığında niyetle amel/eylem-ürün arasında 

ruh-beden misali bir ilişki bulunduğuna dikkat edilmelidir. Niyet, “Kalbin hemen veya 

sonucu itibariyle maksada uygun bulduğu, yeni bir yarar sağlayacağına yahut bir yarar 

sayacağına hükmettiği fiile yönelmesi” şeklinde tanımlanır. Dini terim olarak ise, 

“Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve O’nun hükmüne tâbi olmak üzere fiile yönelen 

irade” şeklinde tarif edilir.18. Bu da istikameti getirir. İstikamet, Ankaravi’nin ifadesiyle 

manevi kaynaklı bir yola, manevi yükseliş niyetiyle girmektir. Bu noktada anlam ve 

niyet, eylemle bütünleşir. Niyet ve eylemin el ele verişi, insana tutarlılık ve kararlılık 

kazandırarak yoldan sapmamasını sağlar.  

  İnsan, kişiler arası ilişkilerde fıtratındaki bazı özelliklerden kaynaklanan sert, 

kendi çıkarını düşünen, hazcı, bencil, hileci, ihtiraslı, egemenlik kurmak isteyen 

zihniyetinden ve nefsinin önüne çıkardığı tuzaklardan ve Nefs-i Emmare düzeyinden 

(Yusuf 12/53), sorgulama ve tövbe ile kurtulur. Manevi boyutun etkinlik kazanması ve 

kararlılıkla bu yolda yürümeye devam etmekle nefs-i levvame (Kıyamet 75/2) durağına 

gelir. Özündeki dengeye, doğruya, hak ve adalete, yaratılıştaki ilk saf hâline dönme 

çabasında tevekkül, teslimiyet, sabır ve kararlılık ona azık olur. Yaradan’ına güvenerek, 

onun iradesine teslim olduğunda, verdiğine şükredip, vermediğine sabrettiğinde, olana 

razı geldiğinde yolculuğun önemli merhaleleri geçilmiş olur. Fecr suresi 28-30. 

ayetlerinde Yaradan’ın ifade ettiği üzere “mutmain olarak, Allah’tan razı ve Allah’ın 

rızasını kazanmış olarak ona dönen ve cennetine giren kullarından olur”. Gayrılığın, 

gayb’ın ortadan kalkmasıyla, yakınlık gerçekleşir, canlar, ruhlar, nurlar birleşir. Onun 

huzurunda, huzura erilir.  

Bu meşakkatli yolculuğun, arzu edilen böyle bir sonuca ulaşmasına ve insanın 

kendini gerçekleştirmesine ait böyle yaşantı imkânlarını anlatan edebî eserlerin 

yüzyıllardır imrenerek okunması insanların bu yolculukta hedefe ulaşma cesaretlerini 

                                                 
Sebat etmek veya eylemek: Dayanmak, dönmemek.  

Sebat-ı kadem: Ayak diremek; dayanmak.  

Sebatlı: Sebat gösteren, direşken.  

Sebatsız: Sebat etmeyen, dayanmayan, katlanmayan.” (ML, XVII.424) 

 

18 Kur’ân Nedir?, s. 38. 
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arttırmaktadır19. Bu hayat tecrübelerini örnek almak ise hayatın anlamlı/değerli 

kılınmasının bilgisini vermektedir. 

Peki özenilen, özlenen bu yaşantıların özellikleri nelerdir?  

- Bu yaşantılar, diğer hayat tecrübelerine göre farklı özellikler taşırlar. Bunları 

yaşayanlar, hayattan farklı bir lezzet almışlardır.  

- Bu yaşantılar, karşılığı olan, kurgu ya da fantazi olmayan, tarihselliklerinde süresiz, 

her bir ilişkideki eşsizliklerinde eşdeğerli, aynı anda yaşanırken birbirleriyle 

çekişmeyen-çatışmayan yaşantılardır.  

- Yaradanla, yarattıklarıyla bütünleşme ya da bir bütün olma, huzur ve güvende olma 

hissini yaşatır. 

 

İnsan, böyle yaşantılarda fıtrî kabiliyetlerinin tümünü harekete geçirdiğinden kişi olarak 

imkânlarını bilme, amel/eylem üretme ve geliştirme yolunu açmış olur. Kişiye her koşulda 

değerli eylemde bulunma gücünü sağlar. Yani kişiye “insan-ı kâmil olma”nın, hayatını nasıl 

anlamlandırırsa mümkün olacağının yolunu gösterir.   

IV. HUZURU KAYBEDEN KAYGILI İNSAN 

Huzuru kaybeden günümüz insanı giderek fıtratına yabancılaşmakta, insan olarak 

yapısal imkânlarını köreltme, onlara ters düşme gibi bir yaşantı içine girmektedir. Kendini ve 

çevresini anlayamayan, hayatını anlamlı/değerli kılamayan insan dış dünyayı tehlikeli bir alan 

olarak algılar. Bu tehlike algısının oluşturduğu “angst” duygusu, insanoğlunu varoluş amacını 

gerçekleştirmede en üst aşamaya kadar çıkma çabasına enerji sağlayan bir yakıt olabileceği 

gibi, “anlamsızlığın dehşetine” de sürükleyebilir. Kendisine sunulan kainat kitabını 

okuyamayıp, benlik batağına saplanıp kalan günümüz insanını betimlemede kullanacağımız 

öncelikli iki sıfat “huzursuz ve kaygılı” olsa gerektir. Huzuru, “huzurda olmanın sağladığı 

yakınlık ve bütünleşme duygusunu” kaybeden insanoğlu, farkına varmadan “dehşet 

duygusu”nu satın almıştır. Bu, çağımıza damgasını vuran batı kültürünün “tanrıyı dünyadan 

kovup”, “tanrılığını ilan etmesiyle” başlayan, teknolojinin, kapitalizmin çarklarıyla hızlanan ve 

                                                 
19 Tek bir örnek vermek gerekirse: Kelile ve Dimne. 

Milâdî üçüncü asırda yazıya aktarılan Kelile ve Dimne, Hint hükümdarlarından birinin oğullarını eğitmekle 

görevlendirdiği bir Vişnu rahibi tarafından şehzadeler için hazırlanmıştır. Kitabın konusu temel insani varoluş 

alanlarından iki ahlâk alanı (aile ve siyasi terbiye) üzerinedir. Yeri geldikçe bireysel ahlâk alanına da göndermeler 

vardır. 

Kelile ve Dimne’nin bölüm başlıkları anılan içerikle birlikte incelendiğinde insanın kendini yüzlerce yıl önce 

gerçekleştirmesinin görünümleri ve fıtratı/özü müşahede edilir. Bu durum Hz. Mevlânâ’dan La Fontain’e kadar 

sayısız insana Kelile ve Dimne’nin neden kaynaklık ettiğini açıklama imkânı verir. Bir de “insan ilişkilerinin, 

hükümdarlık ve yöneticilik san’atının, iyilik, fazilet, nâmus, cesaret, merhamet vs. gibi yüksek ahlâkî değerlerin, 

bu eserin bilindiği, en az 21 asırdan beri, hemen hiç değişmediğini gösterir.” 
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insanlığın neredeyse tümünü etkisi altına alan bir süreçtir. Zamanın ve mekanın aşıldığı, 

değişim hızının baş döndürücü ivme kazandığı “akışlar” çağında, tüm kültürlerde gelişen bellek 

yitimi, yerel kültürel kodları, referansları, küresel kodlarla değiştirmekte, yeni bir zihinsel 

yapılanma, yeni bir dil, yeni yaşam tarzları, yeni kimlikler, yeni bir sosyal yapı ortaya 

çıkarmaktadır.20 Küreselleşen dünya, bu dönüştürücü etkisiyle insanı bir taraftan yanılsamalı 

“özgür, otonom ve bağımsız” bir kimliğe yönlendirirken, bir taraftan da “bağsız ve yurtsuz” 

bırakmakta, köklerine “yabancılaştırmak”tadır. Bu “boşlukta olma” hali kısa bir an sınırsızlığın, 

sonsuzluk hissinin yaşattığı esrimeyi sunsa bile ardından “korkunç bir dehşet” duygusunu 

getirmektedir.  

Günümüzün zihin dönüştürücü araçlarından en önemlisi olan sanal dünya da bu 

değişime ayrı bir boyut kazandırmaktadır. Beyin için uyaranın gerçek veya sanal olması, bilgi 

işleme süreçleri açısından belirgin bir fark oluşturmadığı için yaşamın ve diğer insanların 

“gerçekliği” duygusu kaybedilmekte ve kolayca “şeyleştirilmekte”dir. İnsanlar arasındaki 

sevgi, şefkat, dayanışma duygularının kaybolmasıyla şiddet hızla tırmanmaktadır. Buna ek 

olarak, medyanın olayları magazine dönüştürüp, “hafifleştirmesi” insanları gerçeğe karşı daha 

da duyarsızlaştırmaktadır.  

Teknolojinin sağladığı olanaklar da, bireyin yaşamında oluşturduğu değişikliklerle ruh 

halini olumsuz etkilemektedir. Teknoloji yaşam konforunu arttırıp, sınırlarını genişletmekte, 

ancak hayallerini hızla gerçekleştirmesini sağlayarak “aşırı doygunluğa” ulaştırmaktadır. Bu 

durum, daha fazla huzur ve mutluluk getirmemekte, aksine daha çok doyumsuzluğa, daha çok 

can sıkıntısına yol açmaktadır. 

Yerellikten küreselliğe, gerçeklikten sanal olana, manevilikten maddi olana doğru 

kayan tüm bu hızlı değişimler “ulus, aile, çalışma, gelenek, doğa” gibi kavramların içlerini 

boşaltarak kabuk kurumlara dönüştürmektedir.21 Yerinden çıkarılan kurumların başında gelen 

“aile”de, kadın-erkek rolleri ve ilişki tarzları hızla değişmektedir. Babanın ekonomik öneminin 

ve toplumsal rolünün zayıflaması, ailenin dönüşümüne yol açmaktadır. Kadınlar erkeklere ait 

rolleri kapmaya başladıkça, erkekler de kadınlardan boşalan rolleri yerine getirmek zorunda 

kalmaktadır.  

Manevi yaşamımızı besleyen, yalnızlık, ölüm ve hiçlik duygularına panzehir olan din 

de içi boşaltılan önemli kurumlardan birisi olmuştur. İslâmın değerler dünyasıyla küresel 

kapitalizmin dünyası birbiriyle çelişmektedir. Dünyevi hazlar, masum kılıklarda karşımıza 

çıkarak önce mübâhları, sonra da yasakları çiğnememize yol açmaktadır. Küresel kimliğin 

                                                 
20 M. Castells ,Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Ve Kültür,. 

Çev. E. Kılıç ,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005,1. cilt. 

 

21 A. Giddens , Modernliğin Sonuçları, Çev. E Kuşdil,  Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004 . Basım.  
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nefse hoş gelen dayatmaları farkında olmadan kendimize verdiğimiz izinlerle yaşam 

tarzlarımızı değiştirmektedir. Değişen yaşam tarzı da, sinsice öncelikleri ve değerleri  

değiştirmektedir. “İyi bir insan, iyi bir müslüman” kimliğinde yaşadığımızı sanırken, kendimizi 

küresel dünyanın dayattığı bir kimliği yaşarken bulabilmekteyiz.  

Bütün bu değişimler hem yeni kuşaklarda, hem de orta yaş kuşağında “yeni bir zihin” 

inşasına neden olmaktadır. Gerçek yaşamın tehlikelerinden uzak tutularak yetiştirilen ve sanal 

dünyanın korunaklığında büyüyen çocuklar gerçek dünyada yaşam becerisini, sorunlarla başa 

çıkma becerisini yeterince kazanamamaktadırlar. Sahte bir özgüven duygusunun şişirdiği 

özsever benlikleriyle, diğer insanları “ötekileştiren”, “öteleyen” bir yapıya bürünmektedirler. 

Orta yaş kuşağı ise “elinden kaçırdığını” sandığı “dünya nimetlerine” daha sıkı sarılarak, 

“olmak” ve “o hâl içinde bulunmakla” yaşanabilecek duyguların, “sahip olmak”la 

yaşanabileceği22 sanısına kapılarak, insanî vasıfların önemli bir kısmını kaybetmektedirler. 

Konformist ve “hazcı” bir yaşam için, insan olmanın temel güzel özellikleri ve yaşamın güzel 

anlamları bir bir kaybedilmektedir.23  

Bütün bunların doğal sonucu olarak birey, varoluşundaki anlamı ve ulaşması gereken 

bütünlük hissini, dolayısıyla “huzuru” kaybetmektedir. Mutsuzluğunu gidermeye ve 

referanslarını kaybetmenin getirdiği dehşet duygusunu bastırmaya çalışırken maddeye, kumara, 

sekse, alışverişe, sanal oyunlara sarılabilmektedir. Başa çıkılması oldukça zor olan bu dehşet 

duygusu panik bozukluktan, depresyona, madde bağımlılıklarından psikotik bozukluklara 

kadar geniş bir yelpazede psikiyatrik hastalıklara yol açabilmektedir. Tüm dünyada bir taraftan 

intiharlar artarken, bir taraftan da şiddet ve psikopatik davranışlar tırmanmaktadır.  

Yukarıda tanımlanan insan olmak imkânlarından kendini mahrum etmiş kişi insanî 

ilişkilerinde değerleri ve anlamları giderek kaybedecektir. Hayatını anlamlandırmadaki ana 

amaçlarını fıtratıyla uyumlu olan bilgilerle oluşturmayacaktır. Kendini ve çevresini 

anlayamadığında,, hayatını anlamlı/değerli kılamadığında dış dünyayı tehlikeli bir alan olarak 

algılamaya başlayacaktır. Böyle bir durum, davranışlarını, tehlikelere karşı savunmaya yönelik 

bir biçimde düzenlemeye ve enerjinin çoğunu bu doğrultuda tüketmeye sebep olacağından 

gerçekleri algılamayı ve kendini yaşayabilmeyi engeller. Fıtratındaki insanî yapısal imkânları ve 

dolayısıyla üretimini/amellerini köreltir. Çünkü insanın kendi içinde ürettiği kargaşa, dış 

dünyadaki gerçek tehlikelerden çok daha ürkütücüdür.24 

                                                 
22 E. Fromm, Olmak Ya Da Sahip Olmak, .Çev. A. Arıtan,. Aritan Yayınevi, İstanbul 2000. 

 

23 R. Jacoby Belleğini Yitiren Toplum: Adler’den Laing’e Konformist Psikolojinin Eleştirisi, Çev. H. Atalay, 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1975. 
24 “IBM’nin kurucusu Tom Watson hakkındaki anlatılan meşhur bir öykü vardır. Onun yardımcılarından birisi, 

şirkete 10 milyon dolara mal olan korkunç bir hata yapar. Watson’nun bürosuna çağrıldığında; “Sanırım istifa 

etmemi istiyorsunuz.” der. Watson yardımcısına bakarak; “Şaka mı yapıyorsun? Sadece eğitimin için 10 milyon 

dolar harcadık” cevabını verir. 
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Böyle bir durumda olan insanın çare arama davranışındaki seçeneklerden birisi de, huzura 

ermiş bir kişinin güvenli limanına sığınmaktır. Ancak sadece sığınması onu güvende olma 

duygusuna ulaştıramaz. Huzurda olmanın huzurunu hissedebilmesi için zihinsel ve davranışsal 

açıdan hazırlanmış olması gereklidir. Yaşantısının ve eylemlerinin doğru ve değerli olmadığını 

farketmesi, tövbe etmesi bu hazırlığın ilk aşamalarıdır. Huzurda bulunanın huzurunda bulunarak 

umut ve cesaret kazanır. Değişim için motivasyon kazanır. Ancak bu isteklilik değişebilmesi için 

yeterli değildir. Çünkü değişme, neden öyle davrandığımızı görebilmekten çok, o davranışı nasıl 

yaptığımızı zamanında farkedip, aradaki anlamlandırmamızı/yaşantımızı anlamaya çalışarak 

gerçekleştirilebilir. Bir insanın bunu tek başına başarabilmesi pek de kolay değildir. Çünkü bu, 

her şeyden önce bir niyet ve kararlılık sorunudur25. Bu yüzden insanın hayatını aydınlatacak, bu 

sorunları yaşayarak aşmış, o yoldan geçmiş örnek/önder kişilere ihtiyacı vardır.  

Sonuç olarak insanın, hayatın yaşamaya değer oluşuna ilişkin bilgisi ve çabası, 

hatta umutsuzluğu, varoluşsal bir durumdur. Bu sebeple hayatında anlam bulması için 

ona yardım edecek, yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç vardır. Bu rehber, insana, 

-  

Varlığının derinliklerinde bulunan gerçekten özlediği şeyleri ona fark 

ettirmelidir. 

- İ

nsanın temel arzularını ve içgüdülerini nasıl doyurup tatmin edeceğini, 

egosunun veya süperegosunun çatışan istekleri arasında nasıl uzlaşma 

sağlayacağını, topluma ve çevreye nasıl uyum göstereceğini, insan bu rehberde 

bulabilmelidir. 

Çünkü insan, uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçtiği bir amaç için 

mücadele etmezse psikolojik bunalıma düşer. İnsan, hayatında daima ulaşmış olduğu şeyle, 

ulaşmayı hedeflediği ve ulaşması gereken arasındaki gerilimi yaşar. Onun için vahiy (Kur’ân-ı 

Kerîm), ilâhî rızayı (Tanrı’nın hoşnutluğunu) arayan, yeryüzünde Allah’ın halifesi olduğu 

bilincini daima canlı tutan insana, kâmil insan / muttaki insan26 olmayı hedef gösterir. Ama 

                                                 
Meydana gelen her şeyde alınması gereken değerli bir ders vardır. Gümüş kaplama ne kadar parlak olursa olsun, 

onlar daima koyu bir leke bulurlar. Fakat her beceriksiz tutum, üretime karşı her davranış için etkili bir yeniden 

çerçeveleme vardır.” Sınırsız Güç’ten (Anthony Robbins, çev. Dr. Mehmet Değirmenci, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 

1992, s. 317-318) alıntıdır. 

25 Niyet ve kararlılık, hayatın irrasyonel alanına ait iki kavramdır. Niyet ve kararlılığın insanın irrasyonel (manevî) 

boyutunu yani hayatın manevî işleyişini nasıl etkilediğini kültürümüzdeki “karınca misali” ne güzel anlatır! 

26 “Kemâl kelimesi Türkçe sözlükte “bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik” anlamındadır (Bkz. TDK 

Türkçe Sözlük). Bir psikoloji terimi olarak ise “bir şeyi öğrenebilmek için o şeyi öğrenebilecek kadar olgunluk” 

olarak tanımlanmaktadır. (Bkz. O. Hançerlioğlu, Ruhbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1997, s. 264vd.) er-

Ragıbu'l-İsfahâni bu kelimeyi “Husûlu mâ fîhi'l-garadu minhu- Bir şeyin varlığından amaç ne ise onun meydana 

çıkması/elde edilmesi” şeklinde açıklanmıştır. (el-Mufredât, Dâru'l-Kalem, fiam 1997, s. 726). Kemâl kelimesini 

dinî bir terim olarak ele aldığımızda bu kelimenin anlam içeriğini şöyle belirlemek mümkündür: Varlığndan amaç 

ne ise onu meydana çıkarmak amacıyla insanın bütün varlığı ile gerekli bilgi ve erdemle donanarak olgunluk 
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bunun temel şartı olan iman etmek konusunda insana yalvarmaz27. Özgür bir varlık olarak 

fıtratına/öz’üne seslenir, onu kullanmasını ister. Bunun içindir ki ona etkin okumayı önererek, 

“Oku, düşün, anla ve yaşa!” der. İnsanın anlam talebini uyku durumundan kurtararak onu 

anlam arayışının gerilimine sokmaya çalışır. (Kur’ân Nedir?, s. 60-62.). Bazen de derin bir 

çaresizlik ve acı içinde kalan, kulluğunu derinden hisseden ve kabullenen insana “Hızır huzuru” 

sunarak bu anlam arayışında kısa yollar oluşturabilir. 

SONUÇ:  

a. YENİ SORUNLARA YENİ YANITLAR 

Rönesans Çağı ile “tanrının” dünyadan kovulması, günlük yaşamın sekülerleşmesi ile 

birlikte, dinden boşalan manevi alanda büyük bir boşluk oluşmuştur. İyi ile kötünün, doğru ile 

yanlışın ayırımını sağlayacak, “nasıl yaşamalıyım?” sorusuna verilecek yanıtlara temel 

oluşturacak dini referanslar etkinliğini kaybedince, boşluğa düşen insanoğlu yoğun bir varoluş 

kaygısı hissetmeye başlamıştır. Bu kaygının Viktoriyen ahlakın ve dinin baskıları nedeniyle 

bilinç dışına bastırılan cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden kaynaklandığını ileri süren 

Freud’un 1930’lardaki psikanaliz uygulamaları ile, insanın davranışlarını yöneten bilinç dışı 

süreçlerden özgürleştirilmesi ve kaygıdan kurtarılma çabası, psikoterapi okullarının da 

doğmasına aracılık etmiştir. Freud’un manevi yaşamı kutsaldan, aşkınlıktan alıp, bilinçdışının 

karanlıklarına indirgemesi, bastırılanın özgürleşmesiyle insanın kaygıdan kurtulabileceği, 

huzura erebileceği düşüncesi ve bu yöndeki uygulamaları uzun yıllar psikoloji ve psikiyatri 

alanında baskınlığını korumuştur. Cinsellik ve saldırganlıkla tanımlanan bir insan tasvirine 

ardılları olan Jung, Adler, Frankl, Maslow, Allport gibi kuramcılar karşı çıkarak, insanın ancak 

kendisi dışındakilerle, evrenle, tanrıyla bütünleşerek, “kendini gerçekleştirerek” ve “kendini 

aşarak” huzura kavuşacağını ileri sürmüşlerdir. Sartre, Camus gibi yaşamın bir anlamı 

olmadığını düşünen varoluşçular hızla nihilizme giderken, Frankl gibi anlamı kutsalda bulanlar 

aşkın bir kişilik geliştirmeyi öncelemişlerdir. Psikodrama, insancı psikoterapi, pozitif 

psikoterapi gibi okullar insanın anlam ve aşkınlık arayışında maneviyata oldukça önem 

vermişlerdir.  

İnsanın özgürleşme ve olgunlaşma sürecine rehberlik etme iddiası taşıyan psikoterapi 

okullarının günümüzde geldiği yer insanın yönünün, nefsin arzularını yerine getirmekten, 

nefsini şımartmaktan nefsin arzularını kontrol etmeye dönmesi gerektiğidir. Daha önceki 

                                                 
düzeyine ulaşmak yolunda sürekli yürümeye çalışmasıdır. Buna göre kemâl, insanın hâllerinden bir hâle işaret 

etmez. Çünkü insan olmak bir durum değil, bir süreçtir. Bu sebeple kemâl kavramı, ‘insan olmak’ gayesinin, 

uğrunda bir ömür harcanacak bir emel olduğunu ima eder. “Çok adam gördüm, ama adam olamadım!” 

hayıflanması, anılan manayı içselleştirme emeğini ve zorluğunu ifade eder. Bu ifade ilk kemâle ermenin, kâmil 

olman›n bireyin kendi kendine izâfe edeceği bir hâl olmadığı anlatılmak istenmektedir. ‘Kemâle ermiş, kâmil 

olmuş’ 

kişinin bu hâlini hayatı paylaştığı insanlar: “Kemâle ermişti, kâmil insan idi” diyerek geçmiş zaman kalıbında 

dillendirirler.” (Kimi Örnek Almalı’dan.) 

27 Meselâ okuyunuz: İsrâ 17/107; Dehr 76/3. 
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düşünce tarzlarının ortaya çıkardığı “özgür” ve özgüvenli” insan modelinin sonuçta ulaştığı 

“yabancılaşmış”, “haz ve dehşet arasında salınan”, “benci ve acımasız” yapının dünyaya huzur 

ve barış yerine katastrofik bir şiddet getirmesi, yeryüzünden kovulan tanrının geri çağrılması 

gereğini doğurmuştur. “Pozitif Psikoterapi”, “Ben Ötesi Psikoterapisi” “Kabul ve Kararlılık 

Terapisi”, “Derinden Hissetme Terapisi (Mindfullness)”, “Anlam Yönetimi Terapisi” gibi 

yaklaşımlarla psikoterapi okulları, deyim yerindeyse nefs terbiyesi okullarının yöntemlerini 

ödünç almaya başlamışlardır. Özgürlüğün, özgüvenin yıkıcı etkilerini törpülemek üzere artık 

psikiyatrlar, psikologlar ve eğitimciler özdenetimi önceleyen yöntemler kullanmaya 

başlamışlardır. 

b. YENİ SORUNLARA KADİM YANITLAR 

Levin ve Randolph 2011’de öğrencileri arasında yaptıkları çalışmada yaşam doyumunu 

ve yüksek başarıyı etkileyen faktörler olarak şevkle çalışmak, metanetli olmak, özdenetim, 

sosyal zeka, kadir bilmek, iyimserlik ve merak olarak  belirlemişlerdir.28 Bu sonuç, insanın 

yaratılışında olan özelliklere geri dönme isteğini vurgulaması açısından oldukça önem 

taşımaktadır. İnsan eliyle oluşturulan “özsever insan modeli”nin kaygı, dehşet, yalnızlık, 

yabancılaşma ve mutsuzluğa yol açtığı fark edildikçe, insanın diğer özellikleri ön plana 

çıkarılmaya başlanmıştır. Çocuk yetiştirmede, eğitimde ve psikoterapide “özdenetim” ve  

“dayanıklılığın” öncelenmeye başlanması, insanoğlunun daha önceki seçimlerinin ortaya 

çıkardığı olumsuz gidişi engellemeye yöneliktir. 

Ancak, manevi özünden uzaklaştırılmış, benci, saldırgan bir insanlığın eline verilen 

“maneviyat” bazen daha da yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Bir uçtaki insan, kolayca öbür 

uca kayabilmektedir. Narsizmin insanlığı getirdiği yer olan antisosyal kişilik yapılanması, 

küresel aklın oyunlarıyla dinle birleştirilince din görünümlü korkunç bir hareket ortaya 

çıkmaktadır. Yukarıdaki çalışmanın hipotezinde yer alan “yaşam doyumu” ve “yüksek başarı” 

gibi iki bağımlı değişken, yine kapitalizmin temel saikleridir. Kapitalizm, en temel insan 

ihtiyaçlarını alıp, dönüştürerek yine kendisine hizmet edecek şekle getirmektedir. “Şimdi ve 

burada” var olma, nefis terbiyesinin temel taşlarından birisiyken, kapitalizmin elinde “anı yaşa, 

keyfini çıkar” hazcılığına dönüşmektedir. İnsanın, yaptıkları konusundaki temel hedefi başarı 

olursa “Şeytanın Avukatı” filminde olduğu gibi insan iyiliğe de yönelse, kötülüğe de yönelse 

sonuç aynı olmaktadır “kibir ve büyüklenme”. Bu da insanın derdine derman olmamaktadır. O 

nedenle insanlığın yeni sorunlarına küresel aklın çözümleriyle değil, insanın gerçek özüne 

uygun kadim çözümlerle yaklaşmamızın gerekliliği daha fazla ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi yeni insan modeli “özdenetim”, “duygu düzenleme”,  

“dayanıklılık”, “öğrenilmiş güçlülük” temellerine oturtulmaya çalışılmaktadır. TDK’ya göre 

özdenetim, daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya 

                                                 
28 P.Tough, (2011) “What if the Secret to Success is Failure?”, The New York Times 

Magazine, Sept. 14, 2011. 

 

http://6thfloor.blogs.nytimes.com/author/paul-tough/
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başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması olarak tanımlanmaktadır. Schunk29 

(2001) de benzer şekilde kendini düzenlemeyi (self-regulation) kişinin, düşüncelerini, 

duygularını ve eylemlerini amaçlarına ulaşacak şekilde yönlendirmesi için gösterdiği sistematik 

çabalar olarak tanımlamaktadır. Aynı bağlamda kullanılan öğrenilmiş güçlülük, Rosenbaum30 

(1983) tarafından duyguların, acının ve istenmeyen düşüncelerin kontrolünde kullanılan bilişsel 

bir beceri olarak tanımlanmaktadır. Zor yaşantıların, değişimin ya da felâketlerin başarılı 

biçimde üstesinden gelme yeteneği, kendisini toparlama gücü olarak tanımlanan dayanıklılık 

(resilience) kavramında da benzeri özellikler vurgulanmaktadır. 

İnsanın, karşılaştığı sorunlarla etkili bir  şekilde başa çıkma, bireyleşme ve olgunluğa 

ulaşma çabası, psikoloji ve psikiyatride psikoterapi sürecini tanımlarken, dini literatürde nefs 

terbiyesi sürecini ifade etmektedir. Benzeri bir süreçten geçmiş bir terapistin rehberliğinde 

uygulanan psikoterapi sürecinde, bağlanma, aktarım, aynalama, düzeltici duygusal yaşantılar, 

rüya analizi, yüzleştirme, duyarsızlaştırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Terapist hastayı 

geçmiş yaşantılarının olumsuz duygu yüklerinden, çarpıtılmış algılarından, bastırılmış 

dürtülerinden özgürleştirerek, çatışmalarından ve kaygısından kurtulmasına aracı olur. 

Manevi olgunlaşma sürecinde ise yine benzeri bir yoldan geçerek huzura ermiş bir 

büyüğün rehberliğinde tevbe, muhasebe, murakabe, takva, istikamet, sabır, dua, tevazu, 

tevekkül uygulanarak olgunlaşma yolculuğuna çıkılmaktadır. Huzura ermiş yüce, gerçekten iyi 

insanın şefkatine sığınarak, ondan destek ve cesaret alarak, ışığından yararlanarak huzura giden 

yolda yürüyerek insanlığını keşfetmek kolaylaşabilir.  

Her ikisinin de amaçladığı şey insanın, iç ve dış çatışmalardan kurtulup, bütünlük 

duygusuna erişmesidir. Ancak bu bireysel özgürleşme süreci, nefsi cilalamayla, özgüven 

artışının oluşturduğu bir meydan okumayla sonuçlandığında “huzurda olmanın huzuru”na 

kavuşma şansı yitirilmektedir. Oysa insan, kendi bireysel dindarlığında Tanrı-insan ilişkisini 

keşfedip bu çabasını-emeğini “kendini bilmek, Rabbini bilmek”le sonuçlandırdığında ve 

böylelikle yüksek insanlığını bulduğunda “bütün eksikler bitip” huzura erilebilmektedir.    

                                                 
29 D. H. Schunk, “Self-Regulation Through Goal Setting”, ERIC Digest (CG-01-08), 2001. 

30 M. A. Rosenbaum, (1983) Learned Resourcefulness As A Behavioral Repertoire For The 

Self-Regulation Of Internal Events:Issuaes And Speculations: Perspectives On Behavior 

Therapy In The Eighties, M. Rosenbaum- C.M. Franks- Y. Jaffe (Ed.), New York 1983, 

Springer, s.54-73. 
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CEMÂL-İ HALVETÎ EL-AKSARAYÎ’NİN “ENVÂRU’L-KULÛB/EL-MERÂTÎB 

MİNE’T-TE’VİLÂTİ’L-KUR’ANİYYE” ADLI ESERİ 

Süleyman GÜR1 

Özet  

Cemâl-i Halvetî (ö. 899/1494), Halvetîyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusudur. 

Osmanlı döneminde en çok eser yazan sufilerden biri olarak kabul edilmiştir. Eserleri daha çok 

risale tarzında olup tamamına yakınını Arapça olarak kaleme almıştır. Bu eserlerin büyük 

çoğunluğu da bazı sure ve ayetlerin tasavvufi tefsir ve yorumuyla ilgilidir. Bu çalışmada onun 

çok önemli bir eseri olan ve kaynaklarda Envâru’l-Kulûb, el-Merâtîb mine’t-Te’vilâti’l-

Kur’aniyye, gibi isimlerle anılan risalesi incelenecektir.  Müellif eserinin giriş kısmında İsra 

süresinin 70-72. ayetlerini tasavvufi öğretiler bağlamında kendine has bir üslupla 

yorumlamakta ve tasavvufi hayatta sadr, kalb, ruh, sır, fenâ fillah, hayret, fenâ filfenâ olarak 

bilinen yedi mertebeyi bu ayetlerden çıkardığı işârî manalara dayandırmaktadır. Ayrıca bu 

mertebelerin alakalı olduğunu düşündüğü seyir çeşitlerini sıralamaktadır. Devamla Mü’minun 

suresinin ilk on bir ayetinden hareketle tasavvufta “etvârı seb’a” olarak bilinen yedi tavrı izah 

etmektedir. Bu izahları yaparken daha başka birçok ayete de temas etmektedir. Son olarak dört 

çeşit cennetten söz etmekte, onları tavsif etmekte ve hangi özelliklere sahip kimselerin buralara 

gireceği ile ilgili ilginç açıklamalar yapmaktadır. 

The Book of “al-Marâtîb mine’t-Ta’vilâti’l-Kur’aniyya” for Jamâl-i Halwatî al-

Aksarayî 

Abstract 

Jamâl-i Halwatî  (ö. 899/1494),the founder of  Jamaliyyah  a  branch of  Halwatîyya 

tarikah is considered one of the most productive sufi authors  during the Ottoman Era. Most of 

his works came in the form of Risalah and in Arabic. Most of his writings were interpretation 

of some verse or suras of the Quran following the sufi methodology of interpretation. The most 

important of his Works as mentiond in the sources is his  book Which called al-Marâtîb mine’t-

Ta’vilâti’l-Kur’aniyya, Anvâru’l-Kulûb, which will be discussed in this article. İn the 

introduction he expolred the Tasuuf teaching through the 70-72 verses of Isra Chapter adding 

his own commentary with his own stylesh.  Following what is called Ishari interpretation he 

showed  the seven levels,  sadr, galb, ruh, sir, fanâ fillah, hayrat, fanâ fil-fanâ and its connection 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gür, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi. 
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to the sufi disciplin. Also departing from the first eleven verses from  Mu’minun chapter he 

explained what is known in tasauuf  as “atvâri seb’a”. During his explanation  he used other 

verses and in the end he described the four types of paradise, their  spesfications and who is 

worthy of them and their charactaristics. 

Giriş 

Halvetîyye gibi nefis terbiyesini esas alan tarikatlarda nefsin yedi mertebesi ve sıfatı 

(emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râzıye, marziyye, zekiyye/kâmile) olduğu kabul 

edilir ve bu mertebelere “atvâr-ı seb‘a” adı verilir. Bu tarikatlarda nefis terbiyesi bu yedi 

mertebenin her birinde Allah’ın yedi isminden  birinin zikredilerek anılması suretiyle 

gerçekleştirilir. Meselâ nefs-i emmâre mertebesindeki sâlik kelime-i tevhidi mürşidin 

belirlediği sayıda zikreder; levvâme mertebesine ulaştığında isim değiştirilir, ism-i celâli 

(Allah) zikretmeye başlar. Mülhimede hû, mutmainnede hak isimleri zikredilir. Sâlik yedinci 

ismin (kahhâr) zikrine ulaştığında nefs-i kâmile mertebesine gelmiş olur. Aynı şekilde yedili 

tasnif bağlamında her mertebenin bir seyri (ilellah, alellah, billâh, anillâh, fillâh, maallah, 

lillâh), alemi (şehâdet, misal, ervâh, ceberût, lâhut, nâsut, hakikat), hali (zevk, şevk, aşk, vasıl, 

hayret, fenâ fi’l-fenâ, beka bi’l-beka), mahalli (sadr, kalp, ruh, sır, sırrü’s-sır, hafî, ahfâ), vâridi 

(şeriat, tarikat, hakikat, marifet, velayet, sıddıkıyyet, kurbet), şâhidi (tevhid-i ef‘âl, tevhid-i 

sıfât, tevhid-i zât, cem‘, hazretü’l-cem‘, cem‘u’l-cem‘, ahadiyyetü’l-cem‘) ve nuru (mavi, sarı, 

kırmızı, siyah, yeşil, beyaz, renksizlik) vardır. Mesela birinci makamda nefsin sıfatı “emmâre”, 

sülûkün türü “seyr ilellah”, alemi “şehadet”, hali “zevk”, mahalli “sadr”, varidi “şeriat”, şühûdü 

“tevhid-i ef”al”, ismi “la ilahe illallah”, nuru “mavi”dir. İkinci makamın da kendine has sıfatı, 

seyri, alemi, hali, mahalli, varidi, şühûdü, ismi, rengi ve nuru vardır. Bu durum değişerek 

yedinci makama kadar devam eder. Böylece sâlikin, sülûkün nefisle alâkalı kısmını 

tamamladığı kabul edilir.2  

Bütün tarikatlarda manevî terbiyede en önemli unsur mürşiddir. Mürşid, yukarıda ifade 

edilen manevî mertebeleri geçmesinde sâlike rehberlik eden kişidir. Tasavvuf tarihi içerisinde 

bu görevi üstlenmiş çeşitli tarikatlara mensup sayısız mürşid-i kâmil vardır. Onlar terbiyeleri 

altındaki sâliklere fiilen yol gösterip rehberlik ettikleri gibi, bazen de mânevî terbiyelerine esas 

teşkil eden hususları yazılı olarak sonraki nesillere bırakmışlardır.3  

                                                 
2 Süleyman Uludağ, “Nefis”, DİA, XXXII, ss. 526-529. 

3 Ramazan Muslu, “Halvetîyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği Ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi”, 

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, s. 44.  
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Halvetîyye tarikatına mensup şeyhler de, sâlikin manevî yolculukta nefis mertebeleri ile 

ilgili ihtiyaç duyduğu hususları açıklamak üzere çok sayıda eser kaleme almışlardır. Onlardan 

biri de Aksaraylı Cemal-i Halvetî’dir.  İşte biz bu tebliğde, 15. yüzyıl Osmanlı 

mutasavvıflarından Cemal-i Halvetî’nin “Envâru’l-Kulûb/el-Merâtîb mine’t-Te’vilâti’l-

Kur’aniyye” adlı eserini örnek olarak ele alıp, onun nefis mertebelerine ve “atvar-ı seb’a” diye 

meşhur olan yedi tavra dair görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. Ancak öncelikle müellifin 

hayat hikâyesine dair özet bilgi vermek istiyoruz. 

Aksaray’ın en önemli alimlerinden biri olan Cemal-i Halvetî (ö. 899/1494), Çelebi 

Halife diye meşhur olmuştur. Halvetîyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusu ve bu 

tarikatın İstanbul’daki ilk temsilcisidir. Cemâliyye’den Sünbüliyye, Şabaniyye, Assaliyye ve 

Bahsiyye adlı dört tali kol doğmuş, bunlardan Şabaniyye birçok alt kola ayrılmıştır. Döneminin 

meşhur şeyhlerinden biri olan Cemal-i Halvetî tasavvufun yanında tefsir ve hadisle de meşgul 

olmuş ve aynı zamanda şair kimliğiyle de tanınmıştır. En belirgin özelliği Osmanlı döneminde 

en çok eser yazan sufilerden biri olmasıdır. Bundan dolayı o, sadece Halvetîyye’nin değil 

genelde tasavvuf ve tarikat kültürünün tanınması ve yaygınlaşmasında eserleriyle katkıda 

bulunan sufilerden biri olarak görülmüştür. Eserlerinin hemen hepsini Arapça olarak kaleme 

alan Cemal-i Halvetî’nin risalelerinin çoğu bazı sure ve ayetlerin tasavvufi tefsir ve 

yorumlarıyla ilgilidir.4  

Onun bu çalışmada inceleyeceğimiz risalesi de aynı mahiyettedir. Arapça olarak telif 

edilen risalenin adı elimizdeki iki adet yazma nüshanın birinde (İstanbul Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, No: O.E. 889) “Envâru’l-Kulûb li Talebi Ru’yeti’l-Mahbub”, diğerinde (İstanbul 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No: O.E. 672) “el-Merâtîb mine’t-Te’vilâti’l-Kur’aniyye” 

şeklinde geçmektedir. İkinci nüsha eksik olduğundan bu çalışmada hicri 1020 tarihinde istinsah 

edilen 15 varaklık birinci nüsha esas alınmıştır. 

Müellif risalesinin baş tarafında İsra suresinin 70-72. ayetlerini ele almakta ve bu 

ayetleri işârî açıdan yorumlamaktadır. Ardından tasavvufi hayattaki yedi mertebeyi bu ayetlerle 

temellendirmeye çalışmakta ve sâlikin manevî yolculukta ihtiyaç duyduğu hususları 

açıklamaktadır. İlgili ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: 

ْمنَا بَنِي آَدََم َوحَ  ْلنَاُهْم َعلَ َمْلنَاُهْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر وَ َولَقَْد َكرَّ ْن َرََزْقنَاُهْم ِمَن الطَّي ِبَاِت َوفَضَّ ى َكثِيٍر ِممَّ

یَْوَم نَْدُعوا .َخلَْقنَا تَْفِضيال    

                                                 
4 Mehmed Serhan Tayşi, “Cemal-i Halvetî”, DİA, VII, ss. 302-303. 
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َمْن َكاَن فِي وَ  . یُْظلَُموَن فَتِيال  َك یَْقَرُءوَن ِكتَابَُهْم َوََل ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهْم فََمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه فَأُولَئِ  

 َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآْلَِخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيال  

 

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini 

en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. 

Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime kitabı 

sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu 

dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.” (İsra, 17/70-72) 

Müellif bu ayetleri şu şekilde te’vil eder: “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık” 

ifadesinde insanın Allah Tealanın isimlerini, fiillerini, sıfatlarını ve zatını bilmeye olan 

istidadından dolayı diğer varlıklara üstün tutulduğuna işaret vardır. Çünkü ulviyyât bazı 

isimlerin mazharıdır.5 Süfliyyât da bazı isimlerin mazharıdır. Şu hadisi kudsî de bunu destekler: 

“Ben yere göğe sığmadım, ancak mü’min kulumun kalbine sığdım”6  

“Onları karada ve denizde taşıdık.” sözü nefs toprağı ve kalp denizini; ya da berr-i 

rububiyet ve bahr-i uluhiyeti musahhar kılmaya işarettir. Yahut “berr/toprak” beş zahiri duyu 

organına, “bahr/deniz” beş batıni duyu organına7; ya da “berr” şehadet alemine, “bahr” ise gayb 

alemine işarettir. 

“Ve onları temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık” ifadesinde, ariflerin kalplerindeki 

rahmanî hakikatlere ve rabbanî virtlere işaret vardır. 

“Ve onları yaratıklarımızın birçoğundan üstün kıldık” ifadesinde, tevhid ehlin 

sıfatlarının tevhid ehlinin fiillerine üstün; isim ve sıfatları bilenin bunları bilmeyen mükaşefe 

ehlinden üstün oluşuna işaret vardır. 

                                                 
5 Mazhar, Allah’ın isim ve sıfatlarının zuhur ve tecelli mahalli. (Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 

Marifet Yayınları, İstanbul 1999, s. 349.) 

6 Aclûnî, İsmail b. Muhammed Abdülhâdî, Keşfü’l-Hafa, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997.I, 195. 

7 Algı güçleri, el-havasu’l-zahire (dış algı güçleri) ve el-havasu’l-batıne (iç algı güçleri) olarak ikiye ayrılır. el-

Havasu’l-zahire beş duyudan oluşur. el-Havasu’l-batıne de hiss-i müşterek (ortak duyu), musavvıra (tasarlama 

güğcü), mütehayyile (hayal gücü), vehim (sezgi gücü) ve hafızadan (hatırlama gücü) meydana gelir. (Ahmet 

Özalp, “Nefs”, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2000, VI, 198.) 
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“Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün” ifadesi, büyük kıyamete davettir. 

O da “fenâ fillah”tan sonra “hayat-ı ezeliye”de ba’stır. “Ancak o, her şeyi batırıp gömen büyük-

felaket (kıyamet) geldiği zaman” (Nazi’at, 79/34) ayeti de buna işarettir. 

“Artık kimin kitabı sağ eline verilirse” ifadesi Furkânî hakikatler ve Kur’ânî sırlarla 

kalpleri dolu olanlara verileceğine işarettir. 

“Kitaplarını okuyacaklar” ifadesi sâlikin burada zikredilen ve zikredilmeyen ilâhî 

kemâlâtla dolu olduğu şeylerdeki tasarrufa işarettir. 

“Ve bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmazlar” ifadesi 

kemâlâtın istidadı miktarınca verileceğine işarettir. 

“Kim bunda (dünyada) kör ise, o, ahirette de kördür” ifadesi ile dünya ve ahirette 

Allahtan başkasını görmeyenler kast edilmiştir. Bu da arif ve mürşidlerin en mükemmellerinin 

nasibidir. Ya da dünya ve ahirette Allah’ı görmeyenler kast edilmiştir. Ya da dünyada Allah’ı 

bilmeyen, ahirette de görmeyenler kast edilmiştir.8 

Cemali Halvetî bu ayetlerin işârî yorumlarından sonra müridin tarikat, marifet ve şeyhe 

hizmet konusunda gayret içerisinde olması gerektiğini ifade eder ve ardından yedi mertebeyi 

saymaya başlar. 

Birinci Mertebe: 

Birinci mertebede nefsin sıfatı “emmare” olduğundan bu mertebeye “nefsi emmare” 

mertebesi de denilmiştir. Cemali Halvetî’ye göre bu mertebenin makamı (mahalli) kötü ahlakı 

simgeleyen vahşi hayvanlar ve yırtıcı kuşlara ait özelliklerle dolu olan “sadru’l-insanî”dir.9 Bu 

makamdaki seyr, Allah’a yolculuk anlamına gelen “seyr ilellah”tır. Sâlik istidadına göre bu 

vadide yol alır. Hedefi muhabbetullaha ulaşmaktır. Ancak bu hedefe varmak için öncelikle kötü 

ahlaktan kurtulması ve sadrını tezkiye etmesi gerekir. Bunun için de makamdaki seyrini 

tamamlamalı ve sadece açıktan zikirle meşgul olmalıdır. Cehrî zikre devam eden kişi bütün bu 

                                                 
8 Cemal-i Halvetî, Envâru’l-Kulûb li Talebi Ru’yeti’l-Mahbub, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No: O.E. 

672, varak 2b-3a. 

9 Sadr, göğüs, sîne anlamlarına gelir. Tasavvuf ıstılâhında ise düşmanlıkların, şehvetlerin, arzuların ve ihtiyaçların 

dahil olduğu yerdir, bazen daralır bazen de genişler. O kötülüğü emreden nefs-i emmâre vilayetinin hâkim olduğu 

yerdir. (Zafer Erginli , Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, Trabzon ts., s. 517. 
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kötülüklerden kurtulur ve Allah’ın en yüce evine girer ki o da (ikinci mertebenin makamı olan) 

kalptir.10 Nitekim hadiste şöyle buyurulmuştur: “Müminin kalbi Allah’ın evidir”11  

Cemali Halvetî’nin bu ifadelerinden anlaşıldığına göre o da tıpkı diğer sufiler gibi kalbi 

merkeze almakta ve Allah’ı bilmenin, ona yakınlaşmanın, onun tecellilerine mazhar olmanın 

yerinin kalp olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim onun devamla, “denilmiştir ki ilim talep 

edenin manevi köpekleşmeden sakınması gerekir ki kalbinde muhabbet, marifet ve rububiyet 

nuru ortaya çıksın” şeklindeki bir sözü nakletmesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Ayrıca 

“İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez”12 şeklindeki hadisi de burada zikreden 

Halvetî, kötü ahlakın ve çirkin fiillerin kaynağı olarak gördüğü sadrın ancak bütün 

çirkinliklerden temizlendiği takdirde inşirah bulacağına ve kalbin marifetullaha hazır hale 

geleceğine işaret etmektedir.13  

Halvetî cehrî zikirle nefsi kötülüklerden arındırmanın meşayiha göre farz olduğunu 

ifade ettikten sonra nefsini tezkiye etmeyenlerin dünya ve ahirette sonlarının hüsran olacağını, 

nefsini temizleyenlerin ise her iki cihanda kurtuluşa ereceğini ayet ve hadislerden deliller 

getirerek anlatmaya çalışır. Ardından “Ey muhib! Sâlikin bazı seyirlerini dinle” diyerek bazı 

mutasavvıfların yaptığı gibi birtakım hayvanların sıfatları ile bu mertebede bulunan nefsin 

sıfatları arasındaki benzerliğe çeşitli istiarelerle dikkatleri çeker. İfade edildiğine göre sâlik bu 

mertebede uyku ile uyanıklık arasında rüyaya benzer bazı haller görür. Bunlara “vâkıât”14 denir. 

Ona göre, vâkıada görülen hayvanların kötülüğü simgelemedeki sembolik anlamları şu 

şekildedir: Aslan zulme; kurt hasede; tavşan yalan dolana; domuz cinsel isteklere, dünya 

sevgisine ve ehlullah ile sohbetten uzaklaşmaya; köpek gazap ve cimriliğe, kedi nifaka; eşek 

cinsel arzulara ve Allah yolunda tembelliğe; koyun mide düşkünlüğüne; öküz çok yemek 

yemeğe; at batıl fikre; deve kin ve hasede; katır cinsel isteklere; zimmi gizli şirke; harami ise 

maksuda mani olmaya işaret eder. Kuşlardan ve hayvanlardan kötü vasıfla nitelenen diğerleri 

de onlarda bulunan galip vasfa delalet eder. Bu özellikler değişik mertebelerde ve tavırlarda 

sâlikte bulunur. Eğer sâlik bu kötü hasletlerden kurtulamazsa “berr-i nefse” düşer ve Allah 

                                                 
10 Halvetî, vr. 3b. 

11 Aclûnî, I, 321. 

12 Buhârî, Bedi’l-Halk 27; Müslim, Libas 17. 

13 Halvetî, vr. 4a. 

14 Halvette zikir ve ibadetle meşgul olan sâlik kendini kaybedip çevresiyle ilgiyi kesince bazı hakikatlere vakıf 

olur. Uyku ile uyanıklık arasında meydana gelen bu hale vâkıa denir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 555.  
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tarafından verilen mukaddes su kendisine ulaşamaz. Yüce Allah’ın, “Andolsun, biz 

insanoğlunu şerefli kıldık” (İsra, 17/70) buyruğu da bu mertebeye işaret eder.15  

İkinci mertebe: 

Nefsin bu mertebedeki sıfatı “levvâme”dir.16 Makamı (mahal) ise güzel ahlakla 

süslenmiş olan “kalp”tir.17 Bu makamda sâlikin seyri, Allah için yolculuk anlamına gelen “seyr 

lillah”tır. Sâlikin istidadına göre fiillerin nurlarını mükaşefeye kabil olması ve dördüncü 

makamda kendisine açılacak olan sırrın nurunu müşahede için bu makamda seyrini gizli zikirle 

tamamlaması gerekir. Hz. Peygamberin “Kalpten kalbe pencere (revzene) vardır” hadisi de 

buna işarettir. Yani kalbin tavrından18 başka bir tavra pencere vardır. Örneğin “sadr”ın 

tavrından “ruh”un tavrına bir pencere açılır. “Kalb”in tavrından “sır”rın tavrına; “ruh”un 

tavrından “sırrın sırrı”nın ve “tevhid”in tavrına; “sırr”ın tavrından “hayret”in tavrına; “sırrın 

sırrı”nın tavrından “fenâ fi’l-fenâ” ve “cem’ul cem’e” yani yedinci tavra pencere açılır.19  

Halvetî’ye göre bu makamda “vedüd” ismi şerifinin ortaya çıkması için sâlikin talebi 

oranında muhabbet nuru zuhur eder. Allah tealanın “O onları seviyor, onlar da O’nu seviyor” 

(Maide, 5/54) buyruğu da buna işaret eder. Buradan da şu anlaşılır. O’nun kullarının kalplerinde 

bulunan muhabbet, mezkur ismin ortaya çıkmasının eseridir. Zikri hafi ile Allah’a teveccüh 

etmek kuldaki muhabbeti artırır. Bu sayede kalp daha temiz hale gelir. Kimin kalbi de nefsani 

kirlerden arınırsa Hak teala ona istidadı miktarınca tecelli eder. Onun kalb-i manevisinde ruh 

ve nefis birlikteliğinin gücünden doğan birtakım renkler ve nurani şekiller belirir. Bu da kâmil 

bir şeyhin onun nefsine telkini sebebiyledir. “Zikir ehline sorun” (Nahl, 16/43) emri de buna 

işaret eder.20 

                                                 
15 Halvetî, vr. 4a-4b. 

16 Halvetî, vr, 6a. 

17 Kalb, çevirme, döndürme, değiştirme anlamlarına gelir. Tasavvufta ilâhî hitâbın mahalli ve muhatabı, marifet 

ve irfan denilen tasavvufî bilginin kaynağı, keşf ve ilham mahalli, tecelli aynası, ilâhî isim ve sıfatların en 

mükemmel şekilde tecellî ettiği yer gibi anlamlara gelir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 297. 

18 Allah’ın insanı yedi tavırda (etvar-ı seb’a) yarattığını (Nuh, 71/14) dikkate alan mutasavvıflar, bu tavırları yedi 

kat semaya, yedi gezegene, yedi vadiye ya da yedi iklime benzetmişlerdir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 

s.66. 

19 Halvetî, vr. 4b-5a. 

20 Halvetî, vr. 5a-5b. 
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Halvetî, “Eyyuhel muhib!  Bazı kalbi sıfatların seyrini dinle” diyerek muhabbetullah 

vadisinde bulunan sâlikin hallerini şöyle tasvir eder: Kalbin sureti sema ve aydır. Eğer sâlik 

onları parlak bir halde görürse bu sâlikin kalbinin tasfiyesine işaret eder. Eğer diğer gök 

cisimlerini görürse bu durum sâlikin kalbinde zikrin eserinin sırrına işaret eder. Ayna da kalbin 

sembollerindendir. Şayet sâlik aynayı parlak bir şekilde görürse bu da aynı şekilde kalbinin 

temizliğine işaret eder. Sâlikin kulluk vazifesini icra etmedeki kabiliyetlerine göre bağ ve bahçe 

de aynı şeklide kalbi sembolize eder. Ayrıca havuzlar, göletler, nehirler, denizler, beldeler, 

gösterişli evler, saraylar, geniş sahralar, pınarların fışkırdığı dağlar ve bunlara kıyas 

edilebilecek her şey kalbin suretlerindendir.21 

Üçüncü Mertebe: 

Halvetî’ye göre sâlikin nefsinin bu mertebedeki sıfatı “mülhime”dir. Makamı ise latif 

bir cevher olan “ruh”tur. Ruh ilâhî isim ve sıfatların ortaya çıktığı ve onları bilmenin mahallidir. 

Kerametler, ilhamlar ve aşk halleri de burada zuhur eder. Ayrıca burası beşeri fiillerin fenâ 

yeridir. Ruh makamının seyri, Allah’a yolculuk anlamına gelen “seyr alellah”tır. Zira bu 

makam Allah’ın isim ve sıfatlarını müşahede makamı olduğu için üstün bir makam olarak kabul 

edilmiştir. Sâlikin Allah’ın isim ve sıfatlarının sırrını müşahedeye hazır olması için seyrini ve 

müşahedesini zikr-i âhir  ile tamamlaması gerekir.22 

Ruhun sureti ve görüntüleri çoktur. Güneş, sakalsız adam, saf su, berrak içecek, meyvalı 

hurma, şeker kamışı, nebiler, veliler, şeyhler, mürşidler, güzel sesle Kur’ân okuyan birini 

görmek, bazı hoş şeyleri terennüm etmek, çalgı aletleri ve buna benzer şeyler ruh makamının 

seyrindendir. Zira bu makam aşk ve marifet makamıdır.23  

Dördüncü Mertebe: 

Halvetî’ye göre sâlikin nefsinin bu mertebedeki sıfatı “mutmainne”, makamı da 

“sır”dır.24 Bu makam, beşeri sıfatların Allah’ın sıfatlarının nurunda yok olma (fenâ fi’s-sıfat) 

                                                 
21 Halvetî, vr. 5b. 

22 Halvetî, vr. 5b-6a. 

23 Halvetî, vr. 6a. 

24 Sır, gizem anlamına gelir. Tasavvufta ruh gibi insan bedenine tevdî edilen bir latîfedir. Sır latîfelerin 

sıralamasında ruhtan sonra gelir ve ondan daha latîftir. Kalp ma’rifet, ruh muhabbet, sır temâşâ mahallidir. Uludağ, 

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 469. 
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mahallidir. Tevhidî sıfatlar25 da burada zuhur eder. İlahî isim ve sıfatlar sır vadisinde gizlenir. 

Sır makamında tecelli ve gizlenmenin çokluğundan dolayı havf ve reca duygusu yoğun bir 

şekilde hissedilir. Bu makamın seyri, Allah ile yolculuk anlamına gelen “seyr ma‘allah”tır.26 

Sâlikin bu makamın seyrini tamamlaması için gerek nuranî gerek zulmanî ağyara 

muhabbetten tamamen soyutlanması gerekir. Ayrıca kendisine Hakk’ın cezbesinin ulaşması ve 

uluhiyet nuru ile nurlanması için nefsin kötü arzularına ket vurması icab eder. Sâlike vahdette 

kesreti görmekle ulviyyât ve süfliyyâtın tamamında tek mutasarrıfın Allah olduğu bilgisi verilir. 

Ardından “cem’den sonraki fark hali”ne dönerek kesrette vahdeti görür.27 

Cemâli Halvetî bundan sonra müridin seyru sülûkte karşılaşacağı halleri anlatmak ve 

onun hata yapmamasını öğütlemek üzere sözlerini şöyle sürdürür. Eyyuhel muhib! Bilesin ki 

sidre-i müntehâ insan âleminde bu makamdadır. Çünkü insan ırkının nihayet bulduğu yerdir. 

Orada beşeri sıfatlar kaybolup yerlerini rububiyet nuru alır. Sâlik mebde’ ve meadı görür. O 

Hak subhanehu ve tealadır. Taayyünât-ı kevniyyeyi siler ve “ene’l-hak” demeye başlar. 

Sülûkünün orada bittiğini sanır. Oysa bu bir hatadır. Sâlikin bu makamda bunu elde etmeye 

iltifat etmemesi, edebini muhafaza etmesi ve susması gerekir ki buradan “fenâ fillah”a 

ulaşabilsin.28 

Halvetî devamla sâlikin nefsinin nefs-i mutmainne mertebesine ulaştığına delalet eden 

seyrine dair şu izahları yapmaktadır. Sâlikin aciz Müslüman kadınları, sevdiklerini, adil 

sultanları, haktan gayrısına meyletmeyen raşit halifeleri görmesi bu makamdaki seyrindendir. 

Bu, gerçekten büyük bir makamdır ve bu makam ehli diğerlerine göre daha üstündür. Çünkü 

                                                 
25 Hak salike sıfatlarla tecelli edince salik eşyayı ve O’nun sıfatlarını değil, sadece Allah’ı ve O’nun sıfatlarını 

görür ve “la faile illallah” der. Buna tevhid-i sıfat denir. Hak fiilleriyle salikte tecelli edince, salik bütün fiilleri 

Allah’tan görür ve “la faile illallah” der. Buna tevhid-i fiil denir. Hak salike zatı ile tecelli edince salik eşyanın 

zatını değil, sadece mevcut olarak Allah’ı görür ve “la mevcude illallah” der. Vahdet-i vücut ehlinin tevhidi budur. 

Buna da tevhid-i zat denir. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 534-535. 

26 Halvetî, vr. 6a-6b. 

27 Halvetî, vr. 6b; Cemali Halvetî bu noktada konuyu izah etmek için Gazali’den şu bilgiyi nakleder. Gazali’ye 

“kayyum”un manası sorulmuş o da şöyle demiştir. Sıfatları irca’ ettikten sonra tek olan zattır. İsimlerin çok 

olmasına gelince bu izafe edilen şeylerin çokluğu ile alakalıdır. Örneğin yüce Allah zatı ile hissettiği için Hayy 

diye isimlendirilmiştir. Eşya onun tarafından bilindiği için alim diye isimlendirilmiştir. Sesler onun tarafından 

duyulduğu için semi diye isimlendirilmiştir. Renklerin, eşyanın hakikati ona malum olduğu için basır diye 

isimlendirilmiştir… vr. 6b - 7a. 

28 Halvetî, vr. 7a-7b. 
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bu makamın seyri “seyr meallah”tır. Hal böyle olunca diğerlerine tercih edilir. Cenabı Hak “Ve 

onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık” (İsra, 17/70)  sözüyle buna işaret etmiştir.29 

Beşinci Mertebe: 

Halvetî’ye göre nefsin bu mertebedeki makamı “fenâ fillah”tır30. Bu makamda eşyanın 

kendisinde son bulduğu “tevhid-i zât” esastır. Yüce Allah’ın “İşlerin sonu ancak Allah’a varır” 

(Lokman, 31/22), “Bütün işler O’na döndürülür” (Hud, 11-123), “O’ndan başka ilah yoktur. 

Dönüş ancak O’nadır” (Mümin, 40/3) buyrukları da buna işarettir. Sâlikin vücudunu Hakk’ın 

vücudunda yok etmesi (fenâ) gerekir ki O’nun varlığıyla mevcut olsun, O’nun bekasıyla baki 

olsun, O’nun hayatı ile diri olsun. Hz. Peygamber’in “Müminler ölmezler bilakis bir yurttan 

diğerine naklolurlar” sözü de buna işarettir.31  

Halvetî’ye göre bütün seyirlerin maksudu Allah’ta yürümek anlamındaki “seyr fillah” 

ve “seyr billah”tır. Çünkü bu iki seyir türü seyirlerin en önemlisi ve en son hedeflenenidir. 

Muvahhid kendini Zat-ı Mutlakta yok etmedikçe bu iki seyirde tam tevhide ulaşamaz. “O’nun 

zatından başka her şey helak olucudur” (Kasas, 28/88) buyruğu buna işarettir. Nitekim 

“Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur” sözü de böyledir. Halvetî, bu düşüncesini 

desteklemek üzere meşayıhtan ve ulemadan daha başka sözler de nakleder. Ardından ihlas 

kelimesinin beş harften mürekkep olduğunu ifade eder ve her harfin delalet ettiğini düşündüğü 

işârî yorumları sıralar.32  

Müellif, sâlikin fenâ fillah’tan sonra hayat-ı ezeliyede yeniden dirilmesi gerektiğini 

ifade eder. Ona göre sâlik bu sayede yerilen sıfatlardan kurtulur, onun için artık ölüm yoktur, 

bir diyardan diğerine intikal vardır. Nitekim “Allah dostları ölmezler ancak bir dünyadan 

ötekine intikal ederler” denilmiştir. “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 

üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus, 10/62) ayeti de bu sözü destekler. Ayette anlatılanlar ilâhî 

isimleri kendilerinde toplayanlardır. Ayrıca Hz. Peygamber “Her şeyin bir cilası vardır. 

                                                 
29 Halvetî, vr. 7b. 

30 Fena fillah, Allah’ta fani olmak. Kulun, beşeri vasıflardan ve düşük arzulardan sıyrılıp ilahi vasıflarla 

donanması. Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 188. 

31 Halvetî, vr. 7b-8a. 

32 Halvetî, vr. 8a-8b. 
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Kalplerin cilası da zikrullahtır” buyurmuştur. Mezkûr isimler kimde zuhur ederse Allah’ın 

nurunda kendini yok eder, onun aydınlığında yürür. İşte onun bu seyrine “seyr fillah” denir.33 

Altıncı Mertebe:  

Cemali Halvetî’ye göre bu mertebe mürşidlerin mertebesidir. Nefsin bu mertebedeki 

makamı “hayret” ve “kürsi”dir. Sâlik bu makama varlığı kesrette görmekle ulaşır. Seyri, 

Allah’tan yolculuk anlamına gelen “seyr anillah”tır. Nefsi, “nefs-i râziye”dir. Sufilerin altıncı 

mertebeye umumiyetle nefs-i marziye adını vermelerine karşın Cemali Halvetî bu mertebede 

nefis için râziye sıfatını tercih etmiştir. Bunun nedenini de şu şekilde açıklar: Allah’ı tanıma 

yolunda mahlûkatın kemali için insana Cenab-ı Allah tarafından verilen bilgiler, hakikatler ve 

hilafetten nefis razı olduğu için burada “râziye” diye isimlendirilir.34 

Cemali Halvetî bu makamın büyük bir makam olduğunu ve en belirgin vasfının takva 

olduğunu ifade eder. Ardından “Allah katında en değerli olanınız takvaca en üstün olanınızdır” 

(Hucurat, 49/13) ayetini zikreder ve şu şekilde tevil eder: Allah katında en değerliniz O’nun 

zatına, şuhuduna, marifetullaha ve muhabbetullaha ulaşmaya mani olan şeylerden soyutlanma 

hususunda O’ndan en çok korkanınızdır.35 

Bu makamda bulunan kimsenin bu hizmete layık olabilmesi için halk tarafından başına 

gelen hayır ve şerlere tahammül etmesi hatta bütün bunlardan dolayı huzur duyması gerekir. 

Eğer bunu başaramazsa bu makamda muvaffak olamaz. Zira buradaki makam kürsidir. Mazhar 

ise Allah’ın Rahîm, Alîm ve Halîm ismi şerifleridir. Bu mazhar zatî, sıfatî ve fiilî rahmeti 

gerektirmektedir. Bu da tevhid-i zat, tevhid-i sıfat ve tevhid-i ef’ali bilmektir. Bu şekilde 

olanların tamamı kutup elbisesini giyerler (kutup mertebesine ulaşırlar). Ve onlara “Çok 

kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah’ın yanında doğruluk makamına” (Kamer, 54/55) hoş 

geldiniz denir. Böyle bir kimse mülk, melekût ve ceberût ehline feyz akıtır. Çünkü o, ilâhî 

isimlerin hakikatlerinin tamamına tecelli etmiştir. Bundan dolayı bütün âlemlerde tasarruf 

hakkına sahiptir. Fakat bu sırrını ehli olmayana göstermemeli, Hakk’a karşı edebini muhafaza 

etmelidir. Gece-gündüz Allah’a ibadet etmeli, hiçbir şeyi nefsine izafe etmemeli bilakis her 

şeyin Allah’tan olduğunu görmeli ve bilmelidir. Nitekim Yüce Allah “De ki, hepsi Allah 

katındandır” (Nisa, 4/78) buyurmuştur. Allah teala bu makamdaki sâlike ledünni ilmi, maarif 

                                                 
33 Halvetî, vr. 8b-9a. 

34 Halvetî, vr. 9a. 

35 Halvetî, vr. 9a. 
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ve hakaiki verir ve onları Allah’ın izni ile başkalarına öğretmesini ister. Halvetî’ye göre bütün 

bu anlatılanlar göstermektedir ki hikmet ve feyzin tam manasıyla öğretilebilmesi ancak 

Allah’tan kullara döndükten sonra mümkün olabilir. Nitekim şu ayeti kerime de buna işaret 

etmektedir. “Kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar” (İsra 17/71).36 

Yedinci Mertebe: 

Halvetî’ye göre nefsin bu mertebedeki makamı “fenâ fi’l-fenâ” ve “cemu’l-cem”dir.37 

Yani bu makamda varlığın fenâsı fenâ bulur. Sâlikin bu makamdaki sözü “varlığım Allah’ta 

yok olmuştur ve insani menzilleri katettim” şeklindedir. Nefsin bu derecedeki mertebesi 

“marziye”dir. Ancak nefs-i marziyeye sadece fenâ fi’l-fenâdan sonra bu halde baki kalanlar 

ulaşabilir. Mazharı, velayet-i hassa ve mutlak varlığın muhabbetine müstahak olmaktır. Cenab-

ı Allah’ın şu buyruğu da buna işarettir. “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da 

senden razı olarak Rabbine dön! İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” (Fecr, 89/27-30). 

Bu sırlar kendi hazlarından fani olup başka bir varlıkta kaim olan kimseler içindir. Çünkü nefsi 

ıslah etmek ancak zulmanî varlığı nuranî varlıkla değiştirmekle mümkündür. Sâlikin Allah’ın 

velayetine, muhabbetine ve rızasına nail olabilmesi için geceleri teheccüd namazı ile meşgul 

olması gerekir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Onların yanları (gece namazına 

kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine 

rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Artık hiçbir nefis, yaptıklarına karşılık olmak üzere 

kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin (sayısız nimetlerin) saklandığını bilemez.” (Secde, 

32/16-17).38 

Cemali Halvetî ayetleri zikrettikten sonra bu ayetlerde yer alan sırları açıklamak üzere 

bazı işârî yorumlarda bulunur. Ona göre “Onların yanları yataklarından uzaklaşır” cümlesi 

sâlikin istidat ve makamlara göre Hakk’a, müşahede makamına, muhabbetullaha ve 

marifetullaha ulaşmak için dünya ve ahiret yataklarından kalbinin alakasını kesmesi gerektiğine 

işarettir. Müellife göre ayetin “Rablerine korku ve umutla dua ederler” kısmı, sâlikin vuslatı ve 

zikredilen diğer şeyleri tabiat ateşinde hapsedilmesinden korkarak ve istidadına göre cennette 

cemalullahı ve bunun dışındaki nimetleri umut ederek istemesine işarettir. “Rızık olarak 

verdiklerimizden infak ederler” ifadesi ise marifet ve hakikatlerin infakına işarettir. Ayetin 

                                                 
36 Halvetî, vr. 9a-9b. 

37 Cem’ul cem’, halkı Hakla kaim görmektir. Buna “cem’den sonraki fark hali” denir. Cem’ ise halksız Hakkı 

müşahede etmektir. (Erginli, s.163.) 

38 Halvetî, vr. 10a-10b. 
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“Artık hiçbir nefis, kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin saklandığını bilemez” kısmı 

isim, fiil, sıfat ve zatın zuhuruna işarettir. “Yaptıklarına karşılık olmak üzere” kısmı ise yok 

olmak için yalvarmaya ve Allah’ın dışındakilerden uzaklaşıp O’nunla kalmaya işarettir. Müellif 

 kelimesinin kötü ahlak, güzel ahlak, fiillerin nurları, sıfatların nurları gibi anlamlara ”’المضاجع“

işaret edebileceğini ifade ettikten sonra sâlikin zat-ı ahadiyete ulaşabilmesi ve tevhid-i fiil, 

tevhid-i sıfat, tevhid-i zatın marifetinin istidadına göre ondan zuhur edebilmesi için nefsinde 

fenâ bularak zikredilen bütün lezzetleri terk etmesi gerektiğini ifade eder.  Kim bunlara ulaşmak 

isterse bahsi geçen şeylerin dışındakilere iltifat etmez. Şayet iltifat ederse vuslata eremez.39 

Müellife göre tecerrud (soyutlanmak) tarikatın en büyük rüknüdür. Sâlik ancak bu sayede 

Allah’a en yakın ve en üstün derecelere ulaşır. Ancak bunun tam manasıyla gerçekleşmesi 

oldukça zordur.40 

Cemal Halvetî mertebelerle ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra bir müminin iman-ı 

kâmil olmasının zorluklarına dikkatleri çekmek üzere yeni bir başlık açar ve Müminun 

suresinin ilk on bir ayetinden çıkardığı işârî manalarla konuyu açıklamaya çalışır. 

Halvetî’ye göre Allah tealanın “Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar 

namazlarında huşu içinde olanlardır” (Müminun, 23/1-2) buyruğu, namaz kılan kimsenin 

münacatında ve namazındaki tecellilerden hâsıl olan korku ile nurların aydınlığında müşahede 

makamında olanların arasına girdiğine işarettir. “Onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir” 

(Müminun, 23/3) ayetinde, Allah ve Resulune layık olmayacak söz ve fiiller ile bir de 

makamlara göre sâlike fayda vermeyecek düşüncelerin terkine işaret vardır. Çünkü müminin 

kalbi Allah tealanın hazinelerindendir. O da sadece tek bir isimle açılır. Kim bu özel hazineyi 

başka bir anahtarla açmak isterse hata etmiş olur. “Onlar, zekâta ilişkin (söz ve görevlerini) 

yerine getirenlerdir” (Müminun, 23/4) ayetinde marifet ve hakikatleri aşığına bolca akıtmaya 

işaret vardır. Bir de nurları fiil makamına ya da nurları kendi sıfatlarından soyutlayarak sıfat 

makamına aktarmaya işaret vardır. “Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Ancak eşleri ya da sağ 

ellerinin sahip olduklarına (karşı tutumları) hariç; bu konuda kınanmış değillerdir” (Müminun, 

23/5-6) sözünde bu kimselere meyletmelerinin ayıp ve çirkin olmadığına işaret vardır. “Fakat 

kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir” (Müminun, 23/7) ayetinde 

masiyetten ve helal olmayan yollardan cinsel arzuları tatmin etme isteğinden uzak durmak 

gerektiğine işaret vardır. “Onlar emanetlerine riayet edenlerdir…” (Müminun, 23/8) sözünde 

                                                 
39 Halvetî, vr. 10b-11a. 

40 Halvetî, vr. 11b. 
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Allah’ın vahdaniyet ve samediyetine dair emanetlerin korunmasına ve bundan başka manalar 

ile sırlara işaret vardır. “Onlar ahidlerine riayet edenlerdir” (Müminun, 23/8) sözünde Allah ile 

kul ve kul ile kul arasında yapılan sözleşmelerin yerine getirilmesine işaret vardır. “Onlar 

namazlarını koruyanlardır” (Müminun, 23/9) ayetinde göz açıp kapayacak bir zaman diliminde 

dahi Allah’ın huzuruna varmaya mani olacak gaflete düşmemeye ve gece gündüz münacata 

devam etmeye işaret vardır. “İşte varis olacak onlardır. Ki onlar Firdevs’e varis olacaklar ve 

orada ebedi kalacaklardır.” (Müminun, 23/10-11) ayetlerinde Hak tealanın zikredilen bu 

sıfatlarla muttasıf olan kimselere en yüce cenneti vereceğine işaret vardır. O da cemalullahın 

müşahede edileceği ruh cennetidir.41 

Cemali Halvetî Müminun suresinin 11. Ayetini açıklarken ayrıca dört çeşit cennetten 

söz etmekte, onları tavsif etmekte ve hangi özelliklere sahip kimselerin buralara gireceği ile 

ilgili açıklamalar yapmaktadır. Ona göre dört cennet şunlardır: 

1. Cennetü’l-ef’al. Cennetü’n-nefs diye de adlandırılan bu cennet amel-i salihlere 

karşılık maddi arzuları tatmin eden bir cennettir. 2. Cennetü’l-varise. Cennetü’l-ahlak diye de 

anılan bu cennet Hz. Peygamber’e samimi bir şekilde uymakla elde edilir. 3. Cennetü’s-sıfat. 

Cennetü’l-kalb şeklinde de adlandırılan bu cennet ilâhî isim ve sıfatların tecellilerinden 

meydana gelir. 4. Cennetü’z-zat. Cennetü’r-ruh diye de adlandırılan bu cennet ilâhî cemalin 

müşahedesiyle elde edilir.42 

Cemali Halvetî bu izahları yaptıktan sonra şöyle der: Kim yukarıdaki ayetlerin 

açıklanması sırasında zikredilen özelliklere sahip olursa en mükemmel şekilde iman etmiş olur. 

Böyle bir imanı elde etmek de ancak tezkiye, tasfiye ve tecliye ile gerçekleşebilir. Nitekim ayet 

ve hadislerde bu görüşü desteklemektedir. Müellif daha sonra Müminun suresinin ilgili 

ayetlerinden hareketle etvar-ı seb’a diye meşhur olan yedi tavrı kısaca açıklamıştır. Bu tavırlar 

şunlardır: Talep, kalp, ruh, sır, tevhid- sırru’s-sır, hayret, fenâü’l-fenâ-cem’u’l- cem’. Söz 

konusu tavırları açıklarken yeri geldikçe başka ayet ve hadisleri de görüşlerini desteklemek için 

kullanmıştır.43 

Birinci Tavır: Bu tavrın makamı “talep”tir. Sâlik bu makamda namazını huşu ile kılar, 

Allah’a boyun eğer. Kim huşu ile sadece Allah rızası için namaz kılarsa büyük bir kurtuluşa 

                                                 
41 Halvetî, vr. 11b-12a-12b. 

42 Halvetî, vr. 13a. 

43 Halvetî, vr. 13a. 
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erer. Berrak bir aydınlığa, kalp nuruna ulaşır. Şu ayeti kerime de buna işarettir.   ِمنُونَ  أَف لَحَ  قَد  -ال ُمؤ 

 44(Müminun, 23/1-2) الَِّذينَ  ُهم   فِي َصََلتِِهم   َخاِشعُونَ 

İkinci Tavır: Bu tavrın makamı “kalp”tir. Hak tealaya layık olmayacak ve sâlikin 

mahbuba ulaşmasına mani olacak şeylerden yüz çevirmeyi gerektirecek muhabbet nuru bu 

makamda ortaya çıkar. Marifet nuru ve bir sonraki tavrın makamı olan ruhta ortaya çıkan aşk 

da bu makamda zuhur edebilir.  َُمع ِرُضونَ  اللَّغ وِ  َعنِ  ُهم   َوالَِّذين  (Müminun, 23/3) ayeti de buna işaret 

eder.45 

Üçüncü Tavır: Bu tavrın makamı “ruh”tur. Bu tavırda sâlikte isimlerin, sıfatların, 

kerametlerin, hallerin bilgisi zuhur eder. Çünkü ruh marifet ve aşk mahallidir. Bundan dolayı 

hilafete icazet caizdir. Marifet ve aşk ehlinin bunları Allah’ın kullarına iletmesi gerekir ki mürid 

bir dereceden başka bir dereceye yükselsin. Nitekim   ََكاةِ  ُهم   َوالَِّذين فَاِعلُونَ  ِللزَّ  (Müminun, 23/4) ayeti 

de buna işaret eder.46 

Dördüncü Tavır: Bu tavrın makamı “sır”dır. Sâlik bu makamda sıfat ve ilham nurlarını 

müşahede ederek tevhid-i sıfat ve tevhid-i efa’li bulmak için fenâ olmak ister. Hakke’l-yakin 

mertebesinde olduğunu zanneder ve “ene’l-hakk” demeye başlar. Cemal Halvetî bu makamın 

seyrinin “seyr meallah” olduğundan dolayı önemli bir makam olduğunu ifade eder ve bunu 

vurgulamak için ayet ve hadislerden delil getirir. Ardından da  ََعلَى إِّلَّ  - َحافُِظونَ  ِلفُُروِجِهم   ُهم   َوالَِّذين 

َواِجِهم   أو   َما َملََكت   أَي َمانُُهم    ayetinin bu tavra işaret ettiğini belirtir.47  (Müminun, 23/5-6) أَز 

Beşinci Tavır: Bu tavrın makamı “tevhid” ve “sırru’s-sır”dır. Bu makamda sâlikin 

varlığı fenâ olur. Müellife göre  “sırru’s-sır”ra Allah’tan gayrısı muttali olamaz. Bu düşüncesini 

desteklemek için Ebu Ali ed-Dekkak’ın şu sözünü nakleder: “Tevhid borçludur, borcunu kimse 

ödeyemez. Tevhid gariptir, hakkını kimse eda edemez.” Bundan dolayı Şibli demiştir ki “Kim 

onu ifade ederse mülhiddir, kim ona işaret ederse dualisttir. Kim onu ima ederse putperesttir.” 

Müellif bu sözleri naklettikten sonra “tevhid” kelimesinin beş harften ibaret olduğunu ve her 

harfin birtakım manalara delalet ettiğini ifade ederek şu yorumları getirir. Tevhid kelimesinin 

başındaki “ta” harfi, muvahhidin vahdette kesreti, kesrette de vahdeti gördüğüne işarettir. 

“Vav” harfi, mutlak varlığa işarettir. “Ha” harfi “hayy”ın aynı olan hayata işarettir. “Ya” harfi 

                                                 
44 Halvetî, vr. 13b. 

45 Halvetî, vr. 13b. 

46 Halvetî, vr. 13b. 

47 Halvetî, vr. 13b-14a. 
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tevhidin kaynaklarına işarettir. “Dal” harfi devasına  ve ebedü’l-âbâd oluşuna işarettir. Sâlikin 

tevhidde ve sırru’s-sırda cem’ olması, hakkın rızasına göre hareket etmesi gerekir. Her kim ki 

Hak’tan gayrısına cem’e yönelir, belirlenen esasların dışına çıkarsa sınıra tecavüz etmiş olur. 

Nitekim Cenab-ı Allah’ın şu buyruğu da buna işarettir.   ُِهمُ  فَأُولَئِكَ  ذَِلكَ  َوَراءَ  اب تَغَى فََمن 

 48.(Müminun, 23/7)ال عَاُدونَ 

Altıncı Tavır: Bu tavrın makamı “hayret” ve rahimin mazharı olan “kürsi”dir. Yine bu 

makam hayret ve furkan mahallidir. Şayet hayretin menşei nedir diye sorarsan şöyle derim. 

Onun menşei Hakk’ta halkı; halkta da Hakk’ı görmektir. Bu makamın sahibi zamanında kutup 

olur.  Eğer ölürse Allah mekanını başka bir yere çevirir. Bu makamın sahibi bütün sıfatlarla 

muttasıf olur, imkan dahilindeki bütün kemâlata haiz olur, gizli manaların ve sırların kaynağı, 

Hakk’ın emini ve Rabbani sözleşmelerin muhafızı olur. Allah tealanın şu buyruğu da buna 

işarettir.  َِدِهم   َراُعون  49(Müminun, 23/8)  َوالَِّذينَ  ُهم   ِِلََمانَاتِِهم   َوَعه 

Yedinci Tavır: Bu tavrın makamı “fenâ” ve “cemu’l-cem”dir. Ayrıca bu makama 

“makamu’l-‘ama’”, “hakikatu’l-hakaik” ve “gaybu’l-guyub” da denilmiştir. Bu makamda sâlik 

varlığın fenâsında yok olur. Nefsinde yok olduktan sonra fenâ ile kaim olur. Yani insani 

taayyünleri ona tahsis etmek zatın zuhuru ile mümkündür. Bu makamın gerektirdiği şey şudur: 

Fenâ ol, fenâ ol, sonra yine fenâ ol. Baki ol, baki ol, sonra yine baki ol. Buradan da anlaşılacağı 

üzere fenâ usulü üçtür. 1. Sâlikin fiillerinin Allah’ın fiillerinin nurunda fenâ bulması. 2. 

Sıfatların Allah’ın sıfatlarının nurunda fenâsı 3. Zatın Allah’ın zatının nurunda fenâsı. Ki asıl 

maksat bu sonuncusuna ulaşmaktır. Zira o, hedeflerin en önemlisi ve insan cennetlerinin en 

üstünüdür. Yukarıda zikredilen ayetlerde geçen özelliklerle muttasıf olan kişi kemâlâtın ortaya 

çıktığı bu derecelere ulaşır. Allah teala şu ayeti kerime ile buna işaret etmektedir.  َال َواِرثُونَ  ُهمُ  أُولَئِك 

سَ  يَِرثُونَ  الَِّذينَ  - َدو  َخاِلُدونَ  فِيَها ُهم   ال ِفر   (Müminun, 23/10-11). Sâlik çok çalışarak Firdevs derecesini 

talep etmelidir.50 

Sonuç 

Halvetî Şeyhi Aksaraylı Cemal-i Halvetî, tasavvuftaki yedi mertebeyi İsra suresinin 70-

72. ayetlerine dayandırmış ve her bölümün bir mertebeye işaret ettiğini savunmuştur. Bu 

mertebeleri de şu şekilde sıralamıştır. Sadru’l-insanî, kalb, ruh, sır, fenâ fi’llah, hayret, fenâ fi’l-

                                                 
48 Halvetî, vr. 14a-14b. 

49 Halvetî, vr. 15a. 

50 Halvetî, vr. 15a-15b. 
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fenâ. Ona göre bu mertebeler sırayla şu seyir çeşitleri ile ilgilidir: Seyr ilellah, seyr lillâh. seyr 

alellah, seyr billâh, seyr maallah, seyr fillâh, seyr anillah. Halvetî bu mertebeleri anlatırken 

nefsin levvâme, mutmainne, râzıye, marzıyye gibi sıfatlarına ve diğer özelliklerine de işaret 

etmiştir. Müellif ayrıca Müminun süresinin ilk on bir ayetinden hareketle etvar-ı seb’a diye 

meşhur olan yedi tavrı da açıklamıştır. Ona göre bu tavırlar şunlardır: Talep, ruh, kalp, sır, 

sırru’s-sır/tevhid, hayret/kürsi ve fenâ fi’l-fenâ/cem’ul cem’. Halvetî bu risalede ayetleri 

açıklarken bazı sûfiler gibi yaşadığı zevk haline göre onlara birtakım anlamlar yüklemiş ve işârî 

yorumlar getirmiştir. Zaman zaman harflerin de birtakım manalara delalet ettiğini ifade etmiş 

ve bu harfler üzerinden de çeşitli te’villerde bulunmuştur. Ayrıca görüşlerini desteklemek için 

yer yer bazı sahih hadisleri naklettiği gibi sûfiler ve halk arasında hadis diye yaygın olan, ancak 

kaynaklarda asıllarına rastlanamayan rivayetlere de yer vermiştir. Onun bu eserdeki yorum ve 

açıklamalarına bakıldığında İbn Arabi’nin etkisinde kaldığı rahatlıkla söylenebilir. 
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SEYYİD ABDULLAH B. MUSTAFA VE TERCÜME-İ AKAİD ADLI RİSALESİ 

Süleyman KOYUNCU1 

Özet  

 Aksaraylı Hulusî ismiyle mülakkab Seyyid Abdullah b. Mustafa çevresinde yaşayan 

Müslümanlar faydalansın, itikatları bozulmasın diye  muhtelif kitaplardan intihap ederek  

“Tercüme-i Akaid”’i hazırlamıştır.  Dili Osmanlı Türkçesidir. 

 Bu akaid beş babtan  oluşmaktadır. Birinci babta itikat cihetinden mümine farz olan 

şeylerden ; ikinci babta imanın bekasının şartlarından, üçüncü babta kalpte olan farzlar, büyük 

günah ve şirkin nevilerinden; dördüncü babta zahir organlardan sadır olan günahlardan; beşinci 

babta ise, şer’î olan tavsiyelerin ahvalinden bahseder. 

 Birinci babta, iman ve İslamın şartlarından ve bunlara inanmanın zorunluluğundan, 

Allah’ın sıfatlarından, Vahyden, Kur’an’ın Allah kelamı olup tağyir ve tebdilden münezzeh 

olduğundan, Peygamberlerin sıfatlarından, İnsan irade-i cüz’iyeye sahip olduğu için hayr ve şer 

ne yaparsa sonucundah kendisinin mesul olacağından bahseder. 

 İkinci babta imanın bekasının dokuz şartından bahsetmaktedir. Mesela ğaybe iman 

getirmek ve ğaybı Allah’tan başka kimsenin bilmeyeceğine inanmak gibi… Kur’an’ının 

zahirine inanarak gereğiyle amel etmek. Mezheplerde ortaya konulan bütün içtihatları  kabul 

edip inanmak. Allah’ın rahmetini ümit etmek, elfazı küfürden dilimizi, efali küfürden sair 

azalarımızı korumak, şirkin ve küfrün nevilerinden kalbi muhafaza etmek bahsedilmiştir. 

 Üçüncü babta, başta ibadet olmak üzere her hareket ve davranışlarımızda ihlas-ı 

tammeye v e tevezuya sahip olmak. Yapılan her ibadette  dünya menfeati değil Allah’a yakınlığı 

kasdetmeye inanmak. Allah’ın kazasına rıza göstermek Allah’ın azabından ve ğazabından 

korkmak. İşlenen masiyetlerden rucu ederek Allah’ın azabın rahmetine sığınmak  

İnanca zıt olan bütün ahlak-ı rezileden uzak durmak. İnsanların  elindeki nimete hased etmeme 

inancına sahip olmanın zaruretinden bahsedilmiştir. 

 Dördüncü babta  zahir azalarımızdan sadır olan masiyeti beyanetmektedir. 

 Beşinci babta ise,İslamın emirlerini yerine getirmek, yasakladıklarını terk etmek, Allah 

yolunda cihadı kabul etmek, savaştan firar etmemek, ahrette insanların ve  hayvanların haşir 

olacaklarından bahsetmektedir. 

 

 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Koyuncu, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 

skoyuncu@aksaray.edu.tr 
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Abstract 

Sayyid Abdullah Bin Mustafa nicknamed as Aksaraylı Hulusi prepared “Tercüme-I 

Akaid” from various books for the benefits of Muslims who live around him lest their faith is 

corrupted. The language is Ottoman Turkish. 

The doctrine consists of five chapters. The first chapter refers to obligatory things for 

muslims in terms of faith, the second chapter refers to the conditions for the perpetuity of belief, 

the third chapter refers to the religious duties in the hearth, the great sins and the polytheism 

contracts, the fourth chapter refers to the sins emanating from external organs, the fifth chapter 

refers to the cases of ecclesiasticalrecommendations. 

The first chapter tells of six pillars of faith, five pillars of islam and the necessity to 

believe in them, the attributives of God, divine inspiration, that the Qur'an is the word of God 

and far away from alteration and conversion, of the attributives of prophets and that the human 

being is responsible for the consequences of good and evil deeds since S/he owns self-

determination. 

The second chapter refers to nine pillars of the continuity of belief. For example, belief 

in the unseen, and to believe that no one knows the unseen except Allah… To act as it requires 

by believing in the phantom of the Qur'an. To accept and believe in the all precedents as set 

forth in sects. To hope for the mercy of God, to protect our tongue from curse and to protect 

our other organs from curse, to protect our heart from polytheism and disbelief have been 

mentioned. 

The third chapter refers to have modesty and sincerity in every action and behaviors 

including worship, to believe in the benefit of proximity to God but not the interest in the world, 

to consent to God's accident, to fear from the wrath and punishment of God, to take refuge in 

the mercy of God from punishment by refraining from disobedience. 

The fourth chapter refers to the sins emanating from the other organs. 

The chapter refers to fulfill the orders of Islam, to abandon the forbidden things, to 

accept the jihad in Allah's way, not to escape from the war, and to gather in the hereafter all 

together with people and animals.  

  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ecclesiastical%20court
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 1. GİRİŞ 

Aksaray ulemasından Şeyh Hulusî el-Aksarayî olarak meşhur Seyyid Abdullah b. 

Mustafa, Muhammed ümmetini itikadi hatalardan korumak maksadı ile çeşitli muteber 

kitaplardan derleyerek “Tercüme-i Akaid” adıyla Osmanlıca bir akait kitabı yazmıştır. Her 

kitapta olduğu gibi, o da bu kitabına besmele, hamdele ve salvele ile başlamış, güzel bir dibace 

ile girişini yapmıştır. Daha sonra Müslüman’ın Allah’ın huzuruna rahat varabilmesi amacıyla2 

itikat ve amel bakımından Müslümanın imanına zarar verecek hususları açıklamıştır.  

 Şeyh Aksarayi Müslümanın itikadiyyat ve ameliyat gibi inanması gereken iki önemli 

husus olduğunu söylemiş ve bunları terimsel olarak açıklamıştır. Ona göre ameliyat farz-ı ayn 

ve farz-ı kifaye diye ikiye ayrılmaktadır. Terimsel olarak anlam;  Müslümanın bilmesi ve zahir 

azalarıyla amel etmesi farz olan şeylerdir. İtikadiyyatın anlamı ise; Müslümanın bilmesi, 

kalbiyle tasdik ve kabul etmesi farz olan şeylerdir. Bu itikadi farzlarda inanmak ve kabul 

etmektir, yoksa kişi kâfir olur demektedir.3 

 Şeyh Aksarayi iman ve İslam’ın aynı manaya geldiklerini söylemiş, dolayısıyla itikat 

cihetinden en önemli farzların bunlar olduğunu belirtip birve manalarının Peygamber’in (s.a.s) 

Allah katından getirdiği şeylerin tamamını dil ile ikrar, kalp ile tastik ve kabul etmek olduğunu 

belirtir. Bu tarz imana icmalî iman denir.  Bir Müslümanın ehl-i iman sayılabilmesi için ibtidai 

iman da kafidir. İlerleyen zamanlarda tafsili imana da ihtiyaç vardır; çünkü tafsili iman bütün 

amellerin sıhhat ve kabulünün şartıdır. 

 Haram ve büyük günah, Allahü Teala’nın nehy etmiş olduğu ve Kur’an’da kati delille 

sabit olan şeylerdir. Bunları kasten işleyenler asi ve fasık olup (tevbe etmeden ölürlerse) 

cehennem azabına müstehak olurlar. Allah’ın hakkını gözeterek büyük günahlardan beri olanlar 

da büyük ecre nail olurlar. Tahrimen mekruhun da hükmü böyledir. Fakat delili zanni ile sabit 

olduğu için inkâr eden kâfir olmaz.4 

 Müellif kitabını beş bapta anlattığını söylemektedir. Birinci bapta; itikat cihetinden farz 

olanları, ikinci bapta; imanın bekasının şartını ve ameliyat cihetinden farz ve vacip olanları, 

üçüncü bapta; kalpte olan farzları, büyük günahı ve şirkin nevilerini, dördüncü bapta; görünen 

organlarımızdan sadır olan büyük masiyetleri, beşinci bapta ise; şer’î olan vasiyetin ahvalini 

                                                 
2 Aksarayî, Şeyh Abdullah b. Mustafa,  Tercüme-i Akaid, Milli Kütüphane Yazmalar kol. nu:6026,  vr. 26a. 

3 Aksarayi, Akaid, vr. 26b. 

4 Hulusi Aksarayi, Akaid, vr. 27a. 
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beyan ettiğini belirttikten sonra “Kaynağı âsan olup, tahsilde Mü’min kardeşlerimiz kolaylıkla 

muradlarına nail olalar… Âmin yâ muin.”5 duasıyla mukaddimeyi bitirir. 

 2. TERCÜME-İ AKAİD’DE BABLARIN ELE ALINIŞI 

 Müellif Aksarayî altmış yedi varaklık (yüz otuz beş sayfa) bu çalışmasını beş bapta 

sunmaya çalışmış, faydalı bilgiler sunmuş; ancak günümüzde yazılan eserlerdeki gibi 

içindekiler, terimsel tanımlar, Kur’an ve sünnetten deliller, lüzumlu bölümler,  ana başlıklar ve 

alt başlıklar gibi teknikler kullanmamıştır. Şimdi bu babları tek tek ele alıp özetlemeye 

çalışacağız. 

 2.1. BİRİNCİ BAB: 

 Müellif bu bapta iman ile İslam’ın şartlarını açıklamaktadır. Evvela imanın şartları 

altıdır: Allah Teâla’ya, meleklerinin tamamına, kitaplarının tamamına, peygamberlerinin 

tamamına, ahiret gününe, hayır ve şerrin tamamının Allah Teâla’nın kaza ve kaderiyle olduğuna 

inanmak. Aksarayî, Allah’a inanmanın yirmi yedi tarikle olacağını söylemiştir. Bunları şöyle 

sıralamıştır: Sıfat-ı selbiyesine ve sıfat-ı sübutiyesine iman etmek, mekândan, suretten, 

şekilden, cisim olmaktan, üzerine zaman geçmekten, altı cihetten, doğmadan, doğurmadan, 

bütün mahlûkata ait sıfatlardan münezzeh olduğuna iman getirmek. Sonuç olarak insan hatırına 

gelen evsafın tamamından zâtı ve sıfatı münezzeh olduğuna inanmak. Zira zatı ve sıfat-ı şerifesi 

aslıyla malumumuz, vasfıyla meçhulümüzdür.6 

 

2.1.1. ALLAH’IN ZATÎ SIFATLARI 

Allah’ın zati sıfatları altıdır. Vücut, Allahü Teâla’nın varlığına iman etmek. Kıdem, yani 

evveli olmayıp kadim olduğuna inanmak. Beka, yani ahiri olmayıp, ebedi baki olduğuna 

inanmak. Kıyam bi nefsihi, yani zatında, sıfatında ve fiillerinde başkasına muhtaç olmadığına 

inanmak. Muhalefetün li’l-havadisyani, zatında, sıfatında ve fiillerinde başkasına 

benzemediğine inanmak. Vahdaniyet yani, zatında, sıfatında ve fiillerinde tek olduğuna, ondan 

başka ilah olmadığına, yani birliğine inanmak şeklindedir. 

 

 

                                                 
5Hulusi Aksarayi, Akaid, vr. 27a.  

6Aksarayî, Akaid, vr. 27b.28a. 
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 2.1.2. ALLAH’IN SÜBÛTİ SIFATLARI 

 “Allah’ın sübûti sıfatları sekizdir. Hayat; yani Hak Teâla haydır, yani diridir. Dirilik 

sıfatının Onun sıfatı olduğuna inanmak. İlim yani Allah bütün malumatı bilir, bilmenin O’nun 

sıfatı olduğuna inanmak. Semi’ yani Allah her şeyi işitendir, işitmek sıfatına sahip olduğuna 

inanmak. Basar; Allah her şeyi görendir, görmek sıfatına sahip olduğuna inanmak. İrade; yani 

Allah dileyendir, dilemek onun sıfatı olduğun inanmak. Kudret; yani Allah bütün mümkinata 

gücü yetendir, kudretin O’nun sıfatı olduğun inanmak. Kelam; yani Allah konuşandır, 

söyleyendir, konuşma sıfatının varlığına inanmak. Halk; yani Allah bütün mevcudatı 

yaratandır, yaratmak O’nun sıfatı olduğuna inanmak”, şeklinde de sübuti sıfatlarını zikretmiş 

ve bunların manalarını da yazmıştır. Bu sıfatların tamamında hak kâmil olup, başkalarına 

benzemediğine inanmak. Allah’ın bilmesi akılla, görmesi göz ile ve işitmesi kulak ile değildir. 

Sair sıfatları buna kıyas edilebilir. Yani bütün sıfatları kemal derecesindedir, başkasına 

benzemez. Adı geçen sıfatların tamamı zat-ı şerifi gibi kadim olduğuna inanmak. Allah’ın 

bütün bu sıfatların zıtlarından münezzeh olduğuna inanmak. Aynı zamanda sıfatları Zatının 

aynı olmadığı gibi, gayri de değildir. Belki zatıyla kaim ve daim ve baki olduğuna inanmak. 

Bunları izah ederken de ehl-i sünnetin görüşlerine muhalefet etmemiş, ancak sadece subuti 

sıfatları sayarken, sekizinci sıfat Maturidilere göre “Tekvin”dir, bu zat ise, genelde vahdet-i 

vücud meyilli olan Ali Şir Nevai,hocaları ve gönüldaşları gibi “Tekvin” kelimesi yerine “Halk” 

kelimesini kullanmıştır. Kelam-ı ilahi hakkındaki izahları, “Allah’ın konuşması harf ve sesle 

değildir” diyerek ehl-i sünnete uygun beyanda bulunmuştur.7 

 2.1.2.1.MELEKLERE İNANMAK BEŞ TARİKLEDİR  

 Meleklerin varlığına inanmak beş yolla olur. Vücut; meleklerin var olduklarına 

inanmak; ismet; Mevla’ya karşı muhalefetten masumdurlar, zükûreat ve ünûset sıfatından 

uzaktırlar; yani erkeklik ve dişilikleri olmayıp, bütün sıfatlarıyla şekil kabul ettiklerine 

inanmak. Beşeri küdûratten temizdirler; yani yiyip içme, helaya gitmek gibi beşeri ihtiyaçlardan 

münezzeh olup, sadece tespih ve tehlil ile meşgul olduklarına inanmak. Visata; yani, Allah ile 

kulları arasında bir vasıta olduklarına inanmak.  

2.1.2.2.KİTAPLARA İNANMAK DÖRT VECİHLE OLUR 

Kitaplar Allah’tan gelen vahydir; yani, Allah Teâla’dan gelen kitapların tamamının 

vahiy olduğuna yani Allah tarafından mahfuz olup, vahy esnasında şeytan (aleyhillane)’nin 

                                                 
7Aksarayî, Akaid, vr. 28ab. 
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dalaletinden kitapların içine hiçbir şey ilka edilemediğine inanmak. Kur’an tağyirden beridir; 

yani Kur’an kitaplar içinde kıyamet gününe değin tağyir ve tebdilden mahfuz olduğuna 

inanmak. Kur’an muhkem ve müteşabih ayetlere şamildir; yani Kur’an-ı Azimü’ş-şan muhkem 

ve müteşabih ayetleri müştemil olup,  manası açık olana muhkem, olmayıp müevvel olana da 

müteşabih dendiğine inanmaktır.8 

2.1.2.3.PEYGAMBERLERE İNANMAK 

 Peygamberleri sahip oldukları bazı sıfatlarla tanımaktayız. Sıdk; yani peygamberler 

doğru sözlüdürler. Emanet; yani peygamberler emin kimselerdir, hıyanet onlar hakkında 

muhaldir. Fetanet; yani bütün peygamberler zeki ve akıllıdır, ahmaklık onlar hakkında 

muhaldir. İsmet; yani bütün peygamberler tüm zamanlarda küfürden ve yalandan, ve diğer 

masiyetlerden nübüvvet zamanında masum olduklarına inanmak. Tebliğ; yani peygamberler 

Allah’ın kendilerine gönderdiği hükümleri eksiksiz halka ulaştırırlar, ketmetmek, saklamak 

onlar hakkında muhaldir. Bütün bunlara inanmak, şeklinde sıfatları ve bunların gayet güzel 

izahlarını yapmış,bütün peygamberlerin evliyadan ve meleklerden üstün olduklarını, kendi 

aralarında da bazısının bazısından üstün olduğunu kabul edip inanmanın zorunluluğunu beyan 

etmiştir. Müellif, buraya kadar olan bilgileri Akaid-i Vüsta ve Tefsir-i Kebir’den naklettiğini 

belirtmektedir. 

Devamında ise, ahiret gününe, öldükten sonra bütün mahlûkatın tekrar dirileceğine, 

hesaba çekileceğine, şefaatin gerçekliğine, mizana, sırata, amel defterlerinin verileceğine, 

peygamberlere tahsis edilmiş havuzlara,  cennet ve cehennemin elan yaratılmış olduklarına, 

cennette Müminlerin Allah’ı göreceklerine inanmanın gereğine işaret etmiştir. Kaza ve kadere 

ve bunların insanların sıfat ve hallerine uygun, ilim maluma tabi sistemi içerisinde ezelde Allah 

tarafından yazıldıklarına, zamanı gelince levh-i mahfuzdaki yazgıya uygun olarak ortaya 

çıkacaklara imanın gerekliliğine değinen müellif, bu bilgileri Emali şerhinden nakledildiğini 

söylemektedir. Aksarayî’nin, “İslamın şartı ikidir; birincisi meşhur olan İslamın beş şartıdır; 

ikincisi, haram olduğu zarureten bilinen masiyetlerdir ki, bunlar zina etmek ve içki içmektir.”9 

şeklindeki izahı aslında ibadetin tanımıdır. Fakat Aksarayî şunu izah etmak istemiştir: 

yapılması gerekenlerin yapılmasına, haramların da yapılmamasına inanmak, imandandır. 

Müellif, bu bilgilerin İbnü Hümam’ın Müsayare şerhinde yazılı olduğunu söylemektedir. 

                                                 
8Aksarayî, Akaid, vr. 29b. 

9Aksarayî, Akaid, vr.  29b.30ab. 
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 2.2. İKİNCİ BAB 

 Müellif bu bapta imanın bekasının şartlarını ele almıştır. Bu cümleden olarak gaybe 

inanmak ve bu inançta daim olmak. Gaybdan maksat, birinci bapta itikat edilmesi farz olan 

şeylerdir. Gaybı Allah’tan başka kimse ve Allah’ın gaybı kendilerine bildirdiği kimselerden 

başka kimse bilmez. Kur’an’ın zahirini hak itikat edip onunla ameli kabul etmek. Dört 

mezhepte tespit edilen ve kati delille sabit olan haramları haram itikat etmek, kati halelleri da 

helal kabul ve itikat etmek. Allah’ın gazabından emin ve rahmetinden ümitsizliğe düşmemek; 

nassı Kur’an’ın zahirini reddetmek ve şer’i şerifi basit görmek, Mevla’nın gazabından emin 

olmak, rahmetinden ümit kesmek gibi. küfür lafızlarından dili, küfür fiillerinden sair organları, 

şirk ve küfrün her çeşidinden kalbi muhafaza etmek. Falcıları, gaybe dair haberlerinde tasdik 

etmek. Haram olan bir şeyin helal olmasını temenni etmek küfre sokmasa da itikaden tehlike 

arz etmektedir. Yukarıdaki mezkûr manaların tam tersini yapmak ve temenni etmekse müellif 

tarafından küfür olarak değerlendirilmiştir. “Mukaddesata küfretmiş olayım eğer bunu 

yaparsam veya yapmazsam” diyerek yemin kastederse ve yeminini bozarsa bazılarına göre kafir 

olduğu  müellif tarafından söylenmiştir.10 

 Allah ve peygamberi karşısında herhangi bir konuda onların emir ve buyruklarını 

reddetmek, bu akla uygun değildir diyerek akıldâne tavır sergilemek, istihfaf etmek veya 

Allah’ın emirlerine karşı muaraza etmek küfürdür. Allah’ın hükümlerini ve Peygamberin 

sünnetini bildiği halde, bunlar konu edildiğinde, ”Ne bileyim ben bunları!” diyerek alaya alma 

küfürdür.11 

 Ameliyyat cihetinden farz-ı ayn ve farz-ı kifayeleri yerine getirmek. Ömründe bir defa 

şehadet kelimesini söylemek, orucunu tutmak, namazını kılmak, gücü yeterse hacca gitmek ve 

zekât vermek gibi farz-ı aynların yapılmasının zorunluluğuna itikat etmek ve bunların ne 

manaya geldiklerini bilmek.12 

 Aksarayî, namazın dışındaki şartlarla içindeki farzların gereğine ve manalarını bilmenin 

ve uygulamanın farziyetine inanmanın zaruretine, cenaze namazının farz-ı kifaye olarak 

kılınmasına13 İslam’ın bütün şartlarının varlığını kabul etmek ve aynen inanmanın zaruretine 

                                                 
10Aksarayî, Akaid, vr. 31a. 

11Aksarayî, Akaid, vr. 32a. 

12  Akasarayî, Akaid, vr. 32b. 

13Aksarayî, Akaid, vr. 34b. 
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itikat etmeye işaret emektedir. Namazın dışındaki ve içindeki farzlardan başka, bazı yapmamız 

gereken farzlar daha vardır ki, onlarda şunlardır: Helalinden yemek,nimeti ancak Allah’tan 

bilmek, taamdan elinde olana kanaat etmek. Bunlar, Âlim b. el Ala el Ensarî ed Dihlevî el 

Hindî’nin (ölüm tarihine rastlayamadım, ancak XI. asrın İlk yarısında vefat ettiği 

sanılmaktadır.)“ Fetavay-ıTatarhaniye  adlı eserinde yazılıdır.” İlmihal okumak, özellikle 

namazın farzı eda edilecek kadar Kur’an okumak. Ailesi için ve borçlarını ödeyecek miktarda 

helal kazanç sağlamak. İyiliği emredip, kötülükten nehyetmek. Namazın haricinde okunan 

Kur’an’ı canı gönülden dinlemek. Bu “Halebî’nin sonunda, diğerleri Mukaddime şerhi Tavdîhi 

Karamani”‘de yazılıdır. Farz-ı aynların yanı sıra bir de farz-ı kifaye ilmi vardır ve her bir 

kabilede bu ilimleri bilen âlimler bulunması farzı kifayedir, aksi halde bütün bir kabile günahkâr 

olur. Fıkıh ilminin küllisini, tefsir, hadis usulu’d-din(kelam),  usulü fıkıh, tecvid, hesap ve 

Arapça ilimleri bu kabil farz-ı kifayelerdir.14 

 Aksarâyî, bu ifadelerden sonra vacibi “Delil-i zanni ile sabit olan şeydir.” şeklinde 

tanımlamıştır. Vacibi bilenler ve onunla amel edenler bol sevap kazanırlar. Zira vacibin terki 

bir defa dahi olsa büyük günahtır. Bu “Fıkhu’l-Ekber Şerhi Aliyyü’l Kari” de böyle 

yazmaktadır.15Görüldüğü gibi müellif bu bilgileri ilmihal bilgisi olarak değil, akait ilmi 

çerçevesinde vermeye çalışmıştır. 

 2.3. ÜÇÜNCÜ BAB 

 Müellif bu bapta kalbe ait farzları vermeye ve onları açıklamaya, önemine dikkat 

çekmeye çalışmıştır. Bunları maddeler halinde vermeye çalışalım; 

1. En önemlisi ihlastır. Yani ibadetlerde dünya menfaati gözetmeden, yalnız Allah rızasını 

gözetmek ve ibadeti ve itaati bu gaye ile yapmaktır. 

2.Tevazudur. Kendini başkalarından edna görmektir. 

3.Nasihattir. Mümin kardeşine hıyanete kastetmeyip onunu için hayır murat etmektir.  

4.Tasavvuftur. Kalbini kötü huylardan temizledikten sonra iyi huylarla donatmak. 

5. Rızadır. Allah Teâlâ’dan gelen kazaya ve musibete karşı hatırını hoş tutmak. 

6. Allah Teâla’dan korkmaktır. Yani Allah’ın azabından ve gazabından korkmak. 

                                                 
14Aksarayî, Akaid, vr. 34a.35b. 

15 Hulusi Aksaryî, a.g.e, vr. 35b. 
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7. Allah için buğzetmek. Yani, zulüm ve fasıklık yapan zalim ve fasıklar güruhuna 

kızmak.  

8. Allah için sevmek. Yani, ulemaya ve salih kişilere muhabbet etmek.  

9. Tevekkül. Bedeninin kıvamını sadece Allah’tan bilmektir. Bununla birlikte esbaba 

temessük tevekküle mani değildir.  

10. İnabedir. Masiyet akabinde Allah Teâlâ’nın ikabından korkarak hayatında ilk ve son 

defa nedametle Allah Teâlâ’yarücu’ etmek. 

11. Mücahededir. Nefis ve şeytanın istedikleri şeylerle alakasını kesmeye azm ve gayret 

etmek. 

12. Tefvizdir. Yani, bütün işleri Allah’a ısmarlamak.  

13. Ahde vefa göstermek. Yani, ahdine ve nezrine vefa etmek. 

14. Encazü’l va’ddir. Yani, sözünde durmak.16 

15. Emanedir.  Kavlinde ve fiilinde mümin kardeşine hıyanetten emin olmak.  

16. Zühddür. Dünya lezzetlerinin haram ve mekruh olanlarından kati el çekmek.  

17. Kanaattır. Dünya malından az ve kâfi miktara razı olup, haram ve mekruhtan ziyade 

talep etmemek. 

18. Recadır. Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek. 

19. İffettir. Yani, haramdan sakınmak. 

20. İstikamettir. Kavlinde ve fiilinde şer’i şerife uygun hareket etmek.  

21. Tefekkürdür. Yani, imanın delilinde fikretmek, düşünmek. Mesela, Bâri Teâlâ’nın 

vücuduna masnuatın (bütün mevcudatın) delil  olmasını zikretmek.17Müellif ayrıca iman-

ı taklidî ve iman-ı tahkikîden, Allah’ın varlığının delillerinden bahsetmiştir.  

22. Sıdktır. Zahiri batınına ve fiili kavline uymak.  

                                                 
16Aksarayî, Akaid, vr.  37ab-38a. 

17Aksarayî, Akaid, vr. 38a. 
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23. Şükürdür. Nimeti mukabilinde nimet sahibini evsafı cemile ile tazim ve nimeti ikrar 

ve izhar etmek.18 

 Aksarayî, insanınbilgi alanına girmesini, bilgiye karşı cahil ve bigane kalınmamasını, 

her türlü zilletten uzak durulmasını öğütlemektedir. Tevazuya ait olan her şeyi de ahlak-ı 

hamideden kabul etmektedir. İnsanın kendisini başkalarından üstün görmek manasında olan 

kibri,  savaşta ve kibirli insana karşı kibirli davranmak hariç reddetmiştir.19 Başkalarında olan 

nimetlerin gitmesini istemek olan haset ahlakı hamideye zıt olduğu için yapılmaması 

öğütlenmektedir.İsraf etmemek;20 şiddet ve gazap manasına gelen,  tabiatın nefret ettiği bir 

hastalık olan tehevvürden; zalimleri ve fasıkları dünya için sevmek olan hubbü’l fesekadan; 

alimlere ve salihlere dünya için kızmak manasında olan buğdü’s-suleha ve’l-ulema’dan;  

hiyanetten, sû-i zandan,21 mümine kin, haset ve öfke duymak, her zaman nefsinin ve şeytanın 

hevasına uymak,inat, kavli fiiline, zahiri batınına uymamak anlamında nifak, dinin emirlerinde 

zayıf olmak, yani yanında dine hakaret ve hücum edildiğinde susmak manasında müdahane, 

doğruya inat edip kabul etmemek,22masiyete devam etmek. Geçici dünya malı ve lezzet-i 

acileye muhabbet etmek.23 

 Müellif büyük günahları da burada saymaya çalışmıştır. Şirkin nevilerini sekize ayırmış 

ve bunları şöyle sıralamıştır. 

1. Şirk-i İstiklal:Tanrı ikidir diyenlerin şirkidir. 

2. Şirk-i Teb’izdir: Tanrı Teâlâ üç şeyin üçüncüsüdür diyen Nasara’nın şirkidir. 

3. Şirk-i Takriptir: Allahu Teâlâ’danlar puta tapanların şirkidir ki, maksatları Allah’a 

yakın olmak düşüncesiyle putları Allah’la aralarında şefaatçi yapmaktır. 

4. Şirk-i Taklittir: Puta tapanların önce gelenlere uyarak onların yolunu tutup onlar 

gibi putlara tapmaları, babalarını ve dedelerini taklit etmeleridir. 

5. Şirk-i Ulûhiyettir: İmdadı, kazay-ı hacatı, hastalık ve sağlığı ve buna benzer şeyleri 

Allah’tan değil, başkalarından beklemek ve istemek. 

                                                 
18Aksarayî, Akaid, vr. 38a. 

19Aksarayî, Akaid, vr. 39a. 

20Aksarayî, Akaid, vr.  40ab. 

21Aksarayî, Akaid, vr. 41ab. 

22Aksarayî, Akaid, vr. 42ab. 

23Aksarayî, Akaid, vr.  39a, 42b. 
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6. Şirk-i Azamettir: Halk içinde ayandan ve büyüklerden bazı kimselerle karşılaşınca 

onların huzurunda rükû, secde ve inhina gibi yanlış hareketlerde bulunmak. Kişi bu tavrıyla 

ibadet kastederse kafir, sadece tazim kastederse ittifaken haram ve büyük günah işlemiş olur. 

7. Şirk-i Esbabtır: Eşyanın vücudunu esbabı adiyeden bilmektir. 

8. Şirk-i Ağrazdır:  Ahirete müteallik amellerin dünya menfaati karşılığında onu celp 

etmek maksadı ile yapmak. Bu tür şirkin sahibi maksadını her ne olursa olsun Allah’tan dilerse 

haram ve riya olmaz, kullardan dilerse haram veriya olur.24 Müellif son üç şirkin, sahibinin 

hareketlerini düzeltmesi durumunda büyük günah işlemiş kabul edilebileceğini belirtir. Müellif, 

bu bilgileri adını zikretmediği bazı akait kitaplarından aldığını belirtmiştir.25 

2.4. DÖRDÜNCÜ BAB 

Zahir organlardan sadır olan masiyetlerin açıklanması ile ilgilidir. Aksarayî’ye göre birinci 

dereceden dilden sadır olan masiyetlerden oluşur. 

 2.4.1. DİLDEN SADIR OLAN GÜNAHLAR 

1. Allah’tan başkası ile yemin etmek. Bazılarına göre bu küfürdür denilmiştir. 

 2. Yalan söylemek, iftira etmek, yalancı şahitlik yapmak. Falanın başı hakkı için diyerek 

yemin etmek. Allah ve resulüne iftira etmek. 

 Şu yerlerde de yalan söylemek caiz görülmüştür: Savaşta kâfire hile ve tuzak kurmak; 

karı koca arasını sulh etmek ve müminlerin arasını bulmak; ihya-i hak ve sabileri mektebe 

teşvik, müminlerin sırlarını ifşa etmemek için yalan söylenebilir. 

3. Müminlerin ayıplarını haber vermek. 

4. Müminlerle alay etmek. 

  5. Gıybet yapmak. Söylenenler kişide varsa zaten gıybettir, söylenen çirkin sözler o 

kişide yoksa iftiradır.26 Gıybet söylenene ulaşmadan duyulan nedamet tövbedir; ancak gıybet 

sahibine ulaşmışsa, helalleşmedikçe tövbesi makbul olmaz. 

                                                 
24 Hulusi Aksaryî, a.g.e, vr. 43ab. 

25Aksarayî, Akaid, vr. 43b, 44ab. 

26 Müslim, Ebu’l Hasen  Müslim b. el Haccac, Sahihu Müslim, İstanbul, 1401/1981,III,2001, Hadis no:2589. 
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 6. Bir müminin ırz ve namusunu lekelemeyi ve rezil etmeyi adet edinmek ve yüzüne 

karşı ayıbını haber vererek ayıplamak, karalamak. Bunlar dahi nass-ı kati ile sabittir.27 

 7. Hayvanattan, cemadattan ve insandan bir kimseye melun demek. Şayet kâfir olduğu 

sabit ise bir beis yoktur. Şeytan, Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil gibi. Kafir olarak öldükleri kesin 

belli olmayan Yezid ve Haccac-ı zalim gibilerine ölümlerinden önce de, sonra da lanet caiz 

değildir. 

 8. Faiz yiyen, faize kefil olan, faizi yazan ve şahit olanlara, dövme yaptıranlara, zekât 

verme gücünde olduğu halde malının zekâtını vermeyenlere, ezanı kulaklarıyla duyduğu halde 

(mazeretsiz) cemaate katılmayanlara; rüşvet alan ve rüşvet verenlere, ölen kimsenin 

özelliklerini açıktan sayarak ağlayanlara ve dinleyenlere; yakasını, cebini ve yüzünü yolanlara; 

kabirlerin üzerine mum yakanlara, hâşâ ashab-ı kirama küfredenlere, bu meselelerin bazısı   

MehmetBirgivî’nin (ö.981/1573)“Tarikat-ıMuhammediye” adlı eserinden, bazısı Abdülazim b. 

Abdülğanî b. Abdillah Ebu Muhammed Zekiyyüddin’in (ö.656/1258)“Terğıb ve Terhip”adlı 

eserinden ve bazısı sair hadis kitaplarından nakledilmiştir.28 

 9. Bir mümine küfür içeren kâfir, zâni gibi başka lafızlarla sövmek ittifaken haramdır. 

Bazı ulema mümine kâfir diyenin kendisi kâfir olur kanaatini belirtmiştir. Bir müminin 

söylediği söz haksa kabul etmek, batılsa ve dinin emirleriyle ters düşüyorsa (reddetmek) layık 

olan sükût etmektir29 

 10. Tartışılan bir konuda hakkı izhar için tartışmakta bir beis yoktur; ancak ilimsiz bir 

şekilde ve hasmını rencide edici, ırz ve namusuna zarar veren ve kişinin vakarını zedeleyici 

konuşulması haramdır. Mahreç, teganni ile Kur’an okuyan ve dinleyen büyük günah işlemiş 

olur. İmam Zeylâi, Kenz şerhinde böyle söylemiştir, zira fasıkların fiiline benzemektedir.30 

 11. Nefsinin işlediği günahı aşikare meclislerde anlatan kimsenin azabı şedid olup bir 

misli daha yazılır, onun için fukaha kişinin nefsinin günahını inkar etmesini caiz görmüşlerdir.  

                                                 
27 İbnü Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el Kazvini, Sünen-i İbni Mace, İstanbul, 1401/1981, II, 850, 

bab, V, Hadis no:2544,2546. 

28Aksarayî, Akaid, vr. 46b. ;47a. 

29Aksarayî, Akaid, vr. 47b. 

30 Aksarayî, Akaid, vr.  48b. 
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 12. Allah ve Resulünün emri bulunmayan bir münkeri emretmek haramdır.31Zalim ve 

fasıkların yüzüne onları övmek, iyi insanlar olduklarını yüzlerine söylemek, yalan söyleyenin 

yalanını tasdik etmek gibi. 

13. Şer’an işlenmesi vacip ve farz olan şeylerin yapılmasını nehiy etmek. Oğlunu 

hocaya ve mektebe gitmekten menetmek, Kur’an okunurken konuşmak haramdır, zira Kur’an’ı 

dinlemek vaciptir. İş gören birinin yanında Kur’an okumaya başlamak, Kur’an okunurken bir 

işle meşgul olmak haramdır. 

14. Yemin-i ğamustur. Yani, yalan yere yemin etmek demektir. Büyük günahlardan 

sayılmaktadır;  Peygamber’e (sav.) göre, yalan yere yemin eden adam kıyamet günü mahşer 

halkının önünde rezil olacaktır. Fakat bazı hallerde yemin gerekirse yapılabilir. Mesela izzetini 

koruyup kişinin kendisini temize çıkarması gibi. Ancak çok sık yemine başvurmak kötü kabul 

edilmiştir. İslam hukukunda yemine ait özel lafızlar vardır; “vallahi, billahi tallahi” gibi. 

Bunların dışında Allah’tan başkası adına yemin etmek caiz değildir. Putların ve başka 

tapılanların adıyla yemin etmek; “Şu işi yaparsam kâfir olayım veya Yahudi olayım veya 

İslam’dan uzak olayım”, bu kabil yeminlerdendir ki asla caiz değildir.32 

15. Kişinin kendi aleyhine ve ölmek için dua etmesi. İnsanın kendi nefsine şer ile beddua 

etmesi ve dünya zararı için olmasını Allah Teâlâ’dan istemesi haramdır. Kişi ancak ömrünün 

sağlıklı ve uzun ve amelinin hayırlı olası için dua etmelidir. 

16. Hak ve hakikatin söylenmesi farz ve vacip olan yerlerde sükût etmek, böylece hakkı 

gizlemek mekruhtur. Sükût eden kimse hakkında ise Peygamberimiz, “o, dilsiz 

şeytandır,”33buyurmuşlardır. Peygamberimizin adı anıldığında sükût edip salat-ü selam 

getirmemek, açlıktan ölmek üzere olan bir Müslümana karşı sükut ederek yardımına koşmamak 

ve onu ölüme terk etmek veya en azından zor durumda bırakmak haramdır ve büyük günahtır.34 

 2.4.2.DİLDEN SADIR OLAN MEKRUH SÖZLER 

 İnsanın dilinden çıkan mekruh ifadeler ki, söyleyen şahıs şefaatten mahrum olmaya 

müstahak olur. Bu tür ifadelerin cümlesi on iki afettir. Yani zaruret olmadıkça bu sözleri 

                                                 
31Aksarayî, Akaid, vr. 50b. 

32Aksarayî, Akaid, vr.  52ab. 

33 Cel’ud, Mihmas b. Abdillah b. Muhammed, el-Muvalat ve’l Muadat Fi’ş Şeriati’l İslamiyye,  Daru’l Yakin, 

1407/1987, I, 225.(Bu eserde de başka eserlerde de hadis olmadığı, kelam-ı kibar olduğu beyan edilmiştir.) 

34Aksarayî, Akaid, vr. 55ab. 
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söylemek çirkin kabul edilmektedir. Karı koca ilişkilerini ve kaza-i haceti çirkin bir şekilde 

açıklamak; ön ve arkadaki uzuvları isimleriyle söylemek, hatta fareye sıçan demek bu kabil 

fahiş ifadelerdir, söylenmesi mekruhtur. Her insanın omuzunda sevap ve günahlarını yazan 

“Kiramen Kâtibin” adındaki yazıcı melekler son derece rahatsız olmaktadırlar. Âlimin yanında 

cahilin, hocası yanında talebenin söze başlaması ve tuvalette konuşmak mekruhtur.35 

 2.4.2.1.Camilerde Konuşmak 

 Camide dünya kelamı konuşmak, yemek ve benzeri şeyler yemek, özürsüz olduğu 

takdirde mekruhtur.36 

 2.4.2.2.Müslümanlara Lakap Takmak 

 Bir mümine (çevresinde ancak takılan lakapla tanınmasının haricinde) kötü bir lakap 

takmak mekruhtur.37 

 2.4.2.3.Çok Yemin Etmek 

 Gerçek yere de olsa çok yemin etmek mekruhtur. 

 2.4.2.4.Dilenen Özrü Reddetmek 

 Herhangi bir hatadan dolayı pişman olup özür dileyen Müslümanın özrünü kabul 

etmemek mekruhtur. 

 2.4.2.5. Konuşanın Sözünü Kesmek 

 Konuşmakta olan bir insanın, zaruret olmadıkça sözünü kesmek mekruhtur.38 

 2.4.2.6.Toplumda Fısıltı Halinde Konuşmak 

 Üç kişinin olduğu bir mecliste birisini bertaraf ederek ikisinin fısıltı halinde konuşmaları 

mekruhtur.39 

 

 

                                                 
35Aksarayî, Akaid, vr. 55b. 

36Aksarayî, Akaid, vr. 56a. 

37Aksarayî, Akaid, vr. 56a. 

38Aksarayî, Akaid, vr. 56a. 

39Aksarayî, Akaid, vr. 56b. 
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 2.4.2.7. Zimmi Olanlara Selam Vermemek 

 Mazeretsiz olarak zimmilere selam vermek mekruhtur. Fasık olup fıskını açıkça insanlar 

arasında gösterenlere, yaşlı olduğu halde insanları eğlendirmek, güldürmek maksadıyla 

maskaralık yapanlara, halk arasında yalancılıkla meşhur olanlara selam vermek mekruhtur.40 

 1.FASIL 

 2.4.3. KULAKTAN MEYDANA GELEN AFATLAR 

 Söylenmesi haram olan bir şeyi dinlemek de haramdır. Allah’a isyan edilen her şeyi 

dinlemek, zaruret haricinde caiz değildir.41  Rızası yok iken insanları dinlemek ve sırlarını ifşa 

etmek haramdır.42 

2.FASIL 

 2.4.4. GÖZDEN MEYDANA GELEN AFATLAR 

 “Ğaddu’l-Basar”gözü bakılması haram olan şeye karşı yummak. Dinimizde bakılması 

caiz olmayan şeylere bakmak haram ve mekruhtur. Doktorlarda olduğu gibi bir mazeret varsa 

namahrem yerlere bakmakta bir beis yoktur.43 

 2.4.5.GÖZÜN MEKRUHLARI 

 İbretle bakılması gerekene bakmamak mekruhtur. Yıldız kayarken ondan bir dilek tutup 

kayboluncaya kadar ona bakmak mekruhtur.44 Dünya işlerinde kendinden yükseğe, din 

işlerinde kendinden alçağa bakmak rağbet nazarı ile olursa mekruhtur.  

 2.4.6. ELDEN SADIR OLAN AFATLAR 

 Kendi nefsini ve başkasını haksız yere öldürmek ve yaralamak haramdır. Başta insan 

olmak üzere herhangi bir canlının organlarından birini kesmek veya yaralamak, ne sebeple 

olursa olsun bir yerde hapsedip açlıktan ölmesini temin etmek haramdır. 

                                                 
40Aksarayî, Akaid, vr. 56b. 

41Aksarayî, Akaid, vr. 57a. 

42  Aksarayî, Akaid, vr. 57b. 

43  Akasarayî, Akaid, vr. 58a. 

44Aksarayî, Akaid, vr. 59b. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 884 - 

 

 Murdar olan meyteye yapışmak, akıcı kana ve şaraba elini sokmak haramdır. Şartları 

dışında bir vakıf malından para almak haramdır.45 Deli çocukların elinden velilerinin izni 

olmadanhibe ve bey’ tarikıyla bir şeyi almak haramdır.46 Cenabetle ve abdestsiz, hayız ve nifas 

halinde mushaf-ı şerife, tefsirlere ve üzerinde ayet bulunan bir levha ve kâğıda dokunması 

haramdır.47 

 2.4.6.1.ELDEN SADIR OLAN MEKRUHLAR 

 Gövdesinden kopan kılını ve tırnağını ortalığa, gusülhaneye, yere ve süprüntünün içine 

atmak, kabirlerin üstündeki yeşil otları, dikenleri ve ağaçları koparmak ve sağ elle taharet almak 

mekruhtur.48 

 2.4.7.KARNIN AFATLARI 

 Karınla alakalı haramlar liaynihi ve ligayrihi diye ikiye ayrılmaktadır. Liaynihi haramlar 

içki içmek.49 Güçle, zulümle ve sahibinin haberi yokken ve rüşvet yoluyla alınan malları, nakiti 

yemek haramdır ki bunlar da ligayrihi haramlardır.50 

 2.4.7.1.SİGARA İÇMENİN HARAMLIĞI 

 Kutbu’l Ârifin Mevlana Hüsameddin “Risale-i Duhaniye”sinde nice ayetikerime ve 

nice ahadisi şerife ile tütün içmenin haram olduğunu ulema delil getirmiştir. Reîsü’l 

Muhaddisin  İbrahim Lekkanî el-Mısrî, “Risale-i Duhaniye” sinde sigara içmek bin on (1010) 

tarihinde mağrip bölgesinden ve İngiliz Hıristiyanlarından ilk defa  tütünü icatd eden  Yahudî 

bir hakim üstaddır. Onunla meşhur olmuş ve yayılmıştır. Özellikle Din-i Muhammedî’ye 

mensup olanları azdırmak murat etmiş, bu uğurda da faydası çoktur diye elinden gelen her türlü 

yalanı söylemiştir. Ayrıca Mağrib (Fas)’ten etrafa yayılması için Mecusi birini 

görevlendirmiştir. Ulemanın beyanına göre Peygamber Efendimiz yeme-içme ve giyinme 

konularında kendilerini yabancılara benzetenlerin akıbetlerinin ve kıyamet günü durumlarının 

hiç de iyi olmayacağını belirtmiştir.  

                                                 
45Aksarayî, Akaid, vr. 61a. 

46Aksarayî, Akaid, vr. 61b. 

47Aksarayî, Akaid, vr. 62ab. 

48Aksarayî, Akaid, vr. 63a. 

49Aksarayî, Akaid, v63b. 

50Aksarayî, Akaid, vr. 64a. 
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 3. FASIL 

 2.4.8. FERCİN AFATLARI 

 Bu fasıl içinde bir hayli büyük günah vardır. Onları mümkün mertebe saymaya 

çalışacağız. Zina ve erkeğin erkekle olan ilişkisini ifade eden livata her kime yapılırsa yapılsın 

büyük günahtır ve haramdır. Hayvanlarla ilişki kurmak haramdır. Ehli ve cariyesi ile hayz ve 

nifas halinde iken ilişki kurmak haramdır. Ehli ve cariyesi ile kuracağı her ilişkisinde İslami 

ölçülere kesinlikle riayet etmek zorunluluğu vardır aksi ise mekruhtur. Hasta ehlini ilişkiye 

zorlamak haramdır.51 

 2.4.8.1.FERCİN MEKRUHLARI 

 Bu mekruhları işleyen şefaatten mahrum olur. Özürsüz sünnet olmayı terk etmek. İster 

çölde ister evin içinde ayakyolunda iken,  ön ve arkayı kıbleye dönmek. Perdesiz ön ve arkayı 

ay ve güneşe doğru dönmek. Kıymetli şeylerle, insan ve hayvan yiyecekleri ile taharet alınması 

mekruhtur.  İnsanların gelip geçtiği yollara, pazar yerlerine, suya ve yerdeki deliklere 

bevletmek mekruhtur.52 

 2.4.9.AYAKLARLA İLGİLİ AFATLAR 

 Günah işlenen yerlere o günahları işlemek veya o günahlara bakmak için yürümek. 

Helak olduğu bilinen yerlere yürümek. Anne-babasının nafakası kendinden sorumlu birisinin 

onları bırakıp gazaya gitmesi. Veba olan yerden kaçmak veya vebalı şehre girmek bütün bunlar 

haram şeylerdir.53 Cünüp, hayız ve nifas olanların mescitlere girmeleri, kabir üzerine oturmak 

haramdır. Ayaklarını kıbleye, mushaf-ı şerife ve dini kitablara, fıkıh ve tefsir kitaplarına doğru 

uzatmak haramdır. Ancak bu kitaplar yüksekte asılı ise bir beis yoktur. Başkasının malını 

ayağıyla telef etmek ve ayakla yapılan bütün zararlar haram ve mekruhtur. İlim meclislerine, 

cami ve cemaate, hac ve cihada gitmekten ayağını menetmek haramdır.54 

 2.4.9.1.AYAKLARIN MEKRUHLARI 

 Mescit ve eve sol ayakla girmek, hamam ve benzeri hasis yerlere sağ ayakla girmek, 

çorabını, mestini, elbisesini giyerken ve çıkarırken sağla yapmaya dikkat etmemek mekruhtur. 

                                                 
51Aksarayî, Akaid, vr. 69b. 

52Aksarayî, Akaid, vr. 70ab. 

53Aksarayî, Akaid, vr. 70b. 

54Aksarayî,  Akaid, vr. 71ab. 
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Üç günlük yoldan gelen birisinin haber vermeden aniden evine girmesi mekruhtur. Sıla-ı rahim 

için ana ve babasını ziyaret etmemek, taziyeye gitmemek ayağın mekruhlarıdır.55 

 2.4.10.BÜTÜN AZALARIMIZIN AFATLARI 

 Raks etmek ,Kur’an okunurken, zikir yapılırken, hutbe ve ezan okunurken başka 

şeylerle meşgul olmak haramdır. Ancak savaşa hazırlanmak için raks, at oynatma ve güreş 

tutmak ve başka hareketler caizdir. Zaruret durumlarında mahrem yerlerinden ihtiyaç kadarını 

açmak caizdir. Şerit için dört parmaktan fazla olmamak kaydıyla erkeklerin ipek giymeleri 

haramdır.56 Oğlan çocuklarının ve kadınların avret yerlerine yapışmak -şehvetle olsun olmasın- 

haramdır. Kısacası şer’an bakılması haram olan yerlere dokunulması da haramdır.57 

 2.4.10.1.KADININ KOCASINA EZİYET ETMESİ 

 Kadının kocasına eziyet ve muhalefet etmesi, kocasının hakkına riayet etmemesi -şayet 

kocası masiyet işlemiyorsa- haramdır.58 Kadın evinde günah işlemeyen kocasına karşı yatak ve 

mutfakta her türlü görevini yerine getirmelidir. Aksi takdirde kıyamet günü azaba duçar olur, 

ancak bunlar zahiri şeraitte kadına teklif olunmaz. Bu yüzden de bunları yapmadı diye kadın 

dövülmez.59 Kadın da kocasına söyleyeceğini mülayemet ve güler yüzle söylemelidir; eğer 

şiddet ve öfke ile söylerse günahkâr olur, hatta kötü huyu olup kocasına söven kadına 

heyecanlarını uyarır mahiyette dövmek caiz olur. Bu, Muhammed b. Muhammed b. Şihap b. 

Yusuf Bezzazî’nin (ö.827/1424) Bezzaziye adlı kitabında böyle yazılmıştır.60 Peygamber 

(sav.)“Miraçta cehennem ehli bana gösterildi; ehlinin çoğunu kadınların oluşturduğunu 

gördüm, buyurmuştur. Sebebi ise kadınların altın, gümüş, renkli elbiseler onları ibadetten 

alıkoymuştur”61buyurmuşlardır. 

 

                                                 
55Aksarayî, Akaid, vr. 72b. 

56Aksarayî, Akaid, vr. 74a. 

57Aksarayî, Akaid, 74b. 

58Aksarayî, Akaid, vr. 75a. 

59Aksarayî, Akaid, vr. 75b. 

60Aksarayî, Akaid, vr. 76a. 

61 Buharî, Ebu Abdullsh Muhammed b. Ebi’l Hasen İsmail b. İbrahim b. el Muğıre b. el Ahnef, Sahihu’l Buharî, 

İstanbul,1401/1981, bab,IX, II, 28. 
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 2.4.10.2.KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI 

 Evvela erkek, giyimi ve nafakası hakkında kusur etmemeli; eğer bu hususlarda eksiklik 

ederse, günahkâr olup acıklı azaba müstahak olur. Karısına karşı mülayim bir dille ve güzel 

muaşeret ile muamele etmeli, şiddet ve öfkeyle muamele etmemelidir. Hatasını ikaz için 

küsülmesi gerekirse, üç günden fazla küs durmamalıdır. Abdest, namaz, zekât, oruç, hayız, 

nifas ve sair dini bilgilerini eşine öğretmelidir. Ailesine helalinden yedirmelidir. Dinde haram 

olan şeyleri hanımına teklif etmemelidir.62 

 2.4.10.3.YABANCILARLA MAHREMSİZ BİRARADA BULUNMAK 

 Genç bir kız ve oğlan ve bir kadınla mahremsiz bir arada bulunmak haramdır. Şehvet 

mülahazası olmaksızın mahremi ile beraber bir zarar vermez.63 

2.4.10.4.KADINLARIN ERKEKLERE VE ERKEKLERİN KADINLARA 

BENZEMESİ 

 Yani, erkeğin kadın suretine, kadının da erkek suretine girmesi haramdır. Ancak 

zaruretten doğan bir durumdan dolayı bu meydana gelirse, bir beis yoktur.64 

 2.4.10.5.KOMŞULUK HUKUKU 

Yani, komşunun komşuya eziyet etmesi haramdır. Komşunun komşu üzerinde hakları 

vardır. Yardım isterse yardım etmek, borç para isterse vermek, fakirse sadaka ile gözetmek, 

hastalanırsa halini sormak, komşuya bir hayır ulaşırsa tebrik etmek, masiyet isabet ederse, 

taziye etmek, ölürse cenazesine iştirak etmek, kokusu komşulara gidecek şekilde yemek 

pişirmemek, hatayı tamir için ikramda bulunmak, bu haklardan sadece bazılarıdır.65 

 2.4.10.6.FARZLARI TERK ETMEK 

 Yani beş vakit namazın sadece birini terk etmekle kazanılan günah, bütün günahların en 

büyüğüdür. Ancak uyuyakalmak, unutmak, deli olmak, bayanlar için hayız ve nifaslı olmak, 

ima ile kılamayacak kadar hasta olmak, hapiste veya çok şiddetli bir işte bulunup abdest ve 

                                                 
62Aksarayî, Akaid, vr. 77ab. 

63Aksarayî, Akaid, vr. 78a. 

64Aksarayî, Akaid, vr. 78a. 

65Aksarayî, Akaid, vr. 78b. 
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teyemmüm almaktan aciz olmak gibi sekiz özürden herhangi birine duçar olunca günahtan 

kurtulur ve namazını kaza eder.66 

 2.4.10.7.VACİPLERİ TERK ETMEK 

 Keffareti, kazayı ve nezri terk etmek. Şartlarını taşıyan zengin olduğu halde kurban 

kesmeyi terk etmek. Namazı kılarken tadili erkânı terk etmek. Bunların cümlesi haramdır ve 

büyük günahlardan sayılır.67 

 2.4.10.8.CİHADI TERK ETMEK VE CİHATTAN KAÇMAK 

 Genel bir cihat çağrısı yapılırsa, kadın ve erkeklerin bu çağrıya cevap vermeyi terk 

etmeleri haramdır. Savaş esnasında cepheden kaçmak haramdır.68 

 2.4.10.9.İHTİKAR 

 Yani, insanların veya hayvanların nafakasını, daha fazla fiyata satmak ve yüksek kar 

etmek maksadı depolayarak gizlemek ve insanların ihtiyaç duydukları bir zamanda piyasaya 

sürmek haramdır.69 

 2.4.10.10.FAİZ YEMEK 

 Ödünç olarak verilen her ne olursa olsun, onu geriye alırken ziyadesi ile almak faizdir 

ve bunu kullanmak haramdır.70 

 2.4.10.11.KÖPEK BESLEMEK 

 Sadece oyun için evde köpek beslemek, bulundurmak haramdır; Ancak av avlamak, 

ekin ve ev bekletmek için (muallem) bir köpek tutmak caizdir; ama oturduğu evin içinde 

barındırmak haramdır. Zira köpek bulunan eve melek girmeyeceğine dair hadis 

bulunmaktadır.71 

 

                                                 
66Aksarayî, Akaid, vr. 79b;80a. 

67Aksarayî, Akaid, vr. 80a. 

68  Aksaryaî, Akaid, vr. 80b. 

69Aksarayî, Akaid, vr. 80b. 

70Aksarayî, Akaid, vr. 80b. 

71Aksarayî, Akaid, vr. 81a. 
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 2.4.10.12.HÜR KADININ SEYAHAT ETMESİ 

 Yani, bayanların üç konaktan ziyade (kocası, oğlan kardeşi ve babası gibi) mahremi 

yokken yola gitmesi haramdır.72 Buraya kadar bütün organların yapmış oldukları büyük 

günahları saymış olduk.73 

 2.4.10.13.ORGANLARIN İŞLEDİĞİ MEKRUHLAR 

 Bunları işlemek kişiyi şefaatten mahrum eder. Kırmızı ve sarı renkli elbise giymek 

mekruhtur. Belki giyilmesi efdal olan elbise beyaz, yeşil ya da siyah olmalıdır. Kuşakta, kılınç 

gibi savaş aletlerinde,  kılıncın kınında altın kullanmak mekruhtur. Ancak gümüşü kullanmakta 

bir beis yoktur. Ancak gümüşü dahi kullanmamak efdaldır. Elbiseyi topuktan aşağı uzatmak 

mekruhtur, ancak teberrük için olursa caizdir.  Esnediği zaman elinin arkası ile ağzını kapamak 

gerekir, aksi halde esnerken ağzını açarak esnemek mekruhtur. Fâsıkların meclisinde oturmak 

mekruhtur.74 

 2.4.10.14.ŞEYTANIN İBADET ESNASINDA VERDİĞİ VESVESELER 

Bu vesveseler ve tuzaklar şöyle kaydedilmiştir; birincisi, ibadetten meneder; ibadet 

sahibi abid ise cevabında, ben her zaman ibadete muhtacım. Bu dünya fani, ahiret ise bakidir. 

Bu fani âlemde hazırladığım azıklar ahiret âleminde bana fayda verecektir, der. İkincisi; tesvif,  

yani evvelki tuzakları fayda vermezse, ibadetini yap. Nasıl olsa zaman çoktur diyerek vesvese 

verir. Abid buna cevaben her günün bir ameli vardır bugünün amelini ise yarına bırakırsam 

yarınınkini ne zaman yaparım der ve reddeder. Üçüncüsü; amelinde acele ettirmeye vesvese ile 

sevk eder, abid ise erkânına riayet edilerek kılınan az ibadet, eksik olan çok ibadetten hayırlıdır, 

benim Rabbim merhametlidir ve cömerttir benim azımı o çok kabul eder, der. Dördüncüsü; 

amelinde dünyalık elde etme ve insanların rağbet ve övgüsüne nail olmayı emreder, yani 

riyakârlığı ona sevdirir. Abid ise fayda ve zarar ancak Allah Teâla’nın yedi kudretindedir. İnsan 

fayda ve zarara kadir değildir. Allah Teâla’nın benim amelimi görmesi fayda ve zarar 

bakımından kifayet eder. Beşincisi; amelinde ucub ile hile ve tuzak kurup vesvese verir. 

Ameliyle mağrur olan nice cahilleri bu tuzağa düşürür ve helak eder. Altıncısı, amelini gizli 

eyle Hak Teala yakın zamanda amelini halka izhar eder ve Allah seni sevdiği için kıymetli ve 

                                                 
72Aksarayî, Akaid, vr. 81a. 

73Aksarayî, Akaid, vr. 81b. 

74Aksarayî, Akaid, vr. 81.b. 
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şerif yapar diye vesvese vererek gizli riyaya sevk eder.75 Yedincisi, hiledir. Hile şeytanın 

kurduğu tuzakların en azamıdır. Bundan kurtulmanın yegâne çaresi ilimdir. Şeytan aleyhillane 

der ki;  senin işlediğin bu ameline hacet yoktur, sen zaten said olarak yazılmışsan amelin terki 

buna zarar vermez, şaki yazıldıysan yaptığın amel seni said yapmaz diye vesvese verir.  Âlim 

ve abid kul der; ben kulum, kula layık olan efendisinin emrine mutî’ olmaktır. Hak Teâla bir 

şeyi bir şeye ezelde sebep kılmıştır ve adeti böyle cari olmuştur. O, yağmuru otun bitmesine, 

karı-koca ilişkisini çocuğa sebep kıldığı gibi, ameli de cennete girmeyi imanla ölmeye sebep 

kılmıştır diyerek reddeder.76 

 BEŞİNCİ BAB 

 2.5. ŞER’İ OLAN VASIYYET 

  Vasiyet, geçtikten (fevt olduktan) sonra ahirete müteallik hukuku gerek farz cihetinden, 

gerek nafile cihetinden İslam hukukuna(şeriata) uygun yerine getirip ahirette o hukuktan 

kurtulmaya veyahut nafile sevaba nail olmaya derler. Peygamber (s.a.v) “Mü’mine vasiyeti 

yanında yazılı olmadıkça bir gece, iki gece huzur ile yatması layık değildir”77 buyurmuşlardır. 

Kul hakkı iki kısımdır; birincisi üzerinde kul hakkı ve Allah hakkı olanlara malının üçte 

birinden vasiyet etmesi vaciptir. İkincisi, üzerinde kul hukuku ve Allah hukuku olup, ama hiç 

malı olmayanlara vasiyet etmesi müstahaktır. Malı olup ve üzerinde anılan iki hukuk 

bulunanlara malının üçte birini, ahirette o hukuktan kurtulmak için bir vasi seçmesi ve iki âdil 

şahit yanında vasiyet ettiği malı bir kâğıda yazıp yahut şifahen söylemesi vaciptir.78 

 2.5.1. VASİYETİN KEYFİYETİ 

 Vasiyet murat eden hasta evvela imanını tazeleyip bu ana gelinceye kadar sadır olan 

küfür ifade eden sözlerin cemisinden, fidye ve kazası lazım gelmeyen Allah Teâlâ’ya müteallik 

hukukun ve masiyetin cümlesinden kalbiyle tövbe ve rücu ve ahiret korkusu hasebiyle nadim 

ve pişman olduktan sonra kendi halini araştırmalıdır.79 

 

                                                 
75Aksarayî, Akaid, vr. 85ab. 

76Aksarayî, Akaid, vr. 86a. 

77 Nîsâbûrî, Ebu Avane Yakup b. İshak b. İbrahim, Müstahracü Ebî Avane, Beyrut, 1419/1998, III, 472. 

78Aksarayî, Akaid, vr. 87ab. 

79Aksarayî, Akaid, vr. 88a. 
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 2.5.2.BORÇLARLA VASiYET 

 Evvela her şeyden önce ne kadar borcu var ise, seçilmiş olan vasî yanında ikrar edip iki 

adil şahit yanında yazdırıp vasiye teslim etmelidir. Bildiği her şeyi söylemeli, emanet varsa 

bildirmeli ve yazdırmalıdır. Helak olan mal veya emanetleri malının üçte birinden ödemesini 

vasîye emretmelidir.80 

 2.5.3.BEDENLE İLGİLİ HUKUKU VASİYET ETMEK 

 Bundan sonra ne kadar kimseyi dövdü ve yaraladı ise, zoraki kendisine hizmet ettirdi 

ise ve ne kadar kimseye sövdü ve onu maskara etti, alaya aldı ise; hayatta olanları çağırıp, maddi 

destekte bulunarak veya rızasını alarak helal ettirmelidir.81 

 Hukukullah genellikle sekizdir; namaz, zekât, hac, kurban, fitre, mali nezirler, oruç 

fidyesi, yemin kefareti ve oruç kefareti. Bunları kendi üzerinden ahirette azabını ıskat etmek 

için malının üçte birini tamamen fakirlere vermekle vasiyet etmek vaciptir. Gerektiği halde 

vermediği zekâtı, fitreyi, yapmadığı haccı ve kesmediği kurbanı vasiyet etmelidir. 

 2.5.4.YEMİN VE ORUÇ KEFFARETİ 

 İslam hukukunda yeminin de, orucun da kendilerine has kefaret ölçüleri vardır. Bunların 

ölünün bıraktığı mirasın üçte birinden verilmesi vaciptir.82 Ölmek üzere olan kişi ise, bıraktığı 

mirasın üçte birinden her bir yemin için her gün on kişiye beş yüz yirmi dirhem buğday 

verilmesini tavsiye eder. Oruç kefareti için ise; şayet bıraktığı mirasın üçte biri sair hukukla 

beraber yeterli olursa, bir köle azat etmelerini tavsiye eder, yetmezse, altmış fakirin her birine 

beş yüz yirmi dirhem buğday vermelerini tavsiye eder.83 

SONUÇ 

Seyyid Abdullah b. Mustafa Aksarayî, Milli Kütüphane Yazmalar, Koleksiyon Nu: 

6026, Vr.25b-92b.’de kayıtlı bulunan Akaid Risalesi’ni baştan sona okudum ve onun bir özetini 

çıkarmaya çalıştım. Bütün çabalarımıza rağmen, yazar hakkında yeterli malumata 

rastlayamadım. Yazarın bu kitabı ile Allah’ın rızasını ve Müslümanların faydalanmalarını, 

verilen bilgilerin hayata geçirilmesini hedeflemiş olduğu açıktır. Kitabını hazırlama konusunda 

                                                 
80Aksarayî, Akaid, vr. 88ab. 

81Aksarayî, Akaid, vr. 88b. 

82Aksarayî, Akaid, vr. 91ab. 

83Aksarayî, Akaid, vr. 91ab. 
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yeterli itinayı göstermeye çalışmıştır.  Belki bugün yapılan bir takım teknik düzenlemeler o gün 

yoktu ama, yine de imkansızlıklar içerisinde en iyisini yaptığı gerçeği gözlerden 

kaçmamaktadır. 

 Beş baba ayırarak yazdığı Akaid Risalesi’nde birinci derecede Müslümanın zorunlu ilk 

ihtiyaç duyduğu inanç esaslarıyla ilgili bilgileri yeteri kadar verdikten sonra, Müslümanın 

imanının gereği olarak öğrenmesi ve hayata geçirmesi gereken fıkıh bilgilerini ve ahlaki 

davranışları itikadı alanda mezcedip sistematize ederek toplamıştır ki, bu konuda yazarın 

dehasına ve bu alana olan hâkimiyetine gıpta etmemek mümkün değildir. 

 İnançla ilgili Allah’ın sıfatları, Peygamberlerin sıfatları, insanı küfürden, günahtan ve 

organlarımızdan sadır olan her türlü hatadan koruyan esaslarla ilgili verdiği çok değerli bilgiler, 

Müslümanı korumaya yeterlidir.  İnsanı bir bütün olarak ele almış, iyi-kötü bütün davranışlarını 

beyan etmiş, kötülüklerin haram-helal boyutunu belirledikten sonra, tedavi yollarını da uygun 

bir dille açıklamıştır. 

 Özellikle başta Hâdimî Hazretleri ve Kınalı Zâde Ali Efendi (ö.990/1582) olmak üzere 

bir çok Türk âlimlerimizin yanı sıra bütün Ulema-ı İslam’ın makul, kaliteli ve güvenilir ana 

kaynaklarını değerlendirmiştir. Böylece Akaid Risalesi’ni hazırlamıştır. 

 Takvası, ihlas ve samimiyeti kitabına adeta misk gibi sinmiş olan yazarın, bu kitabını 

baştan sona kadar okuduğumda, adı geçen vasıflarından dolayı beni son derece etkilediğini 

ifade etmek isterim. Zaten ilmî dehası, kitabında baştan sona kadar kendisini hissettirmektedir. 

 Dili Osmanlıca olan bu kitabın bu günün Türkçesiyle halkımıza kazandırılmasında 

fayda mülahaza ediyorum. 

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 893 - 

 

KAYNAKÇA 

Aksarayî, Seyyid Abdullah b. Mustafa,Tercüme-i Akaid, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane 

Yazmalar Kol. nu: 6026 vr. 25b-92b. 

Buharî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi’l Hasen İsmail b. İbrahim b. el Muğire b. el Ahnef,  

Sahihu’l Buharî, İstanbul, 1401/1981. 

Cel’ud, Mihmas b. Abdillah b. Muhammed, el-Muvalat Ve’l Muâdat Fi’ş-Şeriati’l İslamiyye,  

Daru’l Yakin, 1407/1987. 

İbnü Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el Kazvînî, Sünen-i İbni Mace, İstanbul, 

1401/1981. 

Müslim, Ebu’l Hasen Müslim b. el Haccac, Sahihu Müslim, İstanbul, 1401/1981. 

Nîsâbûrî, Ebu Avane Yakub b. İshak b. İbrahim, Müstahracü Ebi Avane, Beyrut,1419/1998. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 894 - 

 

ŞEYH HAMÎD-İ VELİ’NİN ŞERH-İ HADÎSİ ERBAʻÎN TUHFETÜ’L-İHVÂN 

ESERİNDE YER ALAN AHLAK HADİSLERİ VE EĞİTSEL YORUMLARI 

Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Bilecik 

Özet 

İslam dininin Kur’an-ı Kerim’den sonraki ana kaynağı hadis ve sünnetlerdir.  Kur’an’daki 

hükümlerin uygulanmasına kılavuzluk etmesi sebebiyle Hz. Peygamberin sözleri tüm 

Müslümanlar tarafından anlaşılıp yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle de hadis şerhleri ve 

kırk hadis derlemeleri İslam ilim geleneğinde önemli bir yere sahiptir ve pek çok İslam âliminin 

kırk hadis ve şerhini içeren eserleri mevcuttur. Kırk hadis ve şerhi türündeki bu eserlerden biri 

de Şeyh Hamîd-i Veli’ye ait olan Şerh-i Hadîsi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân adlı eserdir. Bu 

çalışmada, söz konusu eserde yer alan ahlak hadisleri ve şerhleri incelenmiş ve günümüzde 

uygulanmakta olan modern ahlak ve değerler eğitiminin ilke ve esasları ışığında 

yorumlanmıştır. Eser, içerdiği hadisler ve onlara getirilen izahları bakımından başlı başına bir 

incelemeyi gerektirse de bu çalışmada yalnızca eserde yer alan ahlak hadisleri, bu hadislerdeki 

değerler ve bu değerlerin günümüz ahlak eğitimindeki yeri gibi hususlar çerçevesinde ele 

alınarak eğitsel yorumları bakımından değerlendirilmiştir. Bu araştırma ile ahlaki ve manevi 

olgunluk konusunda mesafe kat etmeyi gaye edinen ve mutasavvıf kişiliğiyle bilinen Şeyh 

Hamîd-i Veli’nin eserinde seçmiş olduğu ahlak hadisleri ve onlara getirdiği izahlarının 

incelenerek günümüzde ahlak ve değerler eğitiminde de tercih edilmesi ve öncelenmesi gereken 

konulara dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

In Şerh-i Hadisi Erbain Tuhfetü’l-İhvan, Written by Sheikh Hamid-i Veli, Moral Hadiths 

and Educational Interpretation 

Abstract 

Major sources of Islam except Qur’an are hadith and sunnah. Due to its guidance role of the 

implementation of the provisions of the Qur’an, hadiths were tried to be interpreted and 

understood by all the muslims. Therefore forty hadith commentary in the Islamic tradition has 

an important place, and many of the Islamic scholars have books on the forty hadith. One of the 

these books is Şerh-i Hadisi Erbain Tuhfetü’l-İhvan written by Sheikh Hamid-i Veli. In this 

study,  the moral hadiths and commentaries which are placed in this book analyzed and 

interpreted by the light of principles of modern morality and values education being practised 

nowadays. Although the book requires special analysis because of its heavy content, it has just 

be evaluated by the aspect of educational frame. This research aims to draw attention to the 

subjects that placed in Sheikh Hamid-i Veli’s book, who is known with his spiritual maturity 

and mystic personality. 
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1. Giriş 

Kur’an ve sünnetin, İslam dininin ana kaynakları olduğu gibi Müslümanların din ve ahlak 

eğitiminin de ana kaynakları olduğu söylenebilir. Ayet ve hadislerde ortaya konulan ilke ve 

prensipler doğrultusunda bir yaşam biçimi geliştirerek bireyin hem kendisini hem de 

kendisinden sonra gelen nesilleri eğitmesi beklenmektedir. Bu nedenle de ayetlerdeki eğitsel 

prensipler yorumlanıp hayata aktarılırken, peygamberimizin söz ve davranışları da incelemeye 

alınmıştır. Zira ayetlerde ortaya koyulan hükümlerin hayata nasıl aktarılacağının en somut ve 

güzel örnekliği Allah resulünün söz ve davranışlarında görülmektedir. Bu durumda hadislerin, 

insanların eğitiminde başat rollerden birini üstlendiği söylenebilir.  

Hadislerin müminleri her yönüyle terbiye etmesindeki rolü, İslam’ın ilk yıllarından beri ilgi 

gören ve üzerinde hassasiyetle durulan bir husustur. Hadislerin eğitsel değerinden daha kolay 

istifade edilmesi için, zaman içerisinde hadisler bazen konularına bazen vürûd sebeplerine göre 

kırk hadis şeklinde derlenmiştir. Böyle bir derleme belli bir edebiyat türünün oluşmasına da 

sebep olmuş ve pek çok İslam âlimi kırk hadis içeren eserler ortaya koymuştur. Bunlardan biri 

de Somuncu Baba lakabıyla anılan Hamîd-i Veli’nin Şerh-i Hadîsi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân adlı 

eseridir. Eserin yazıldığı tarihle ilgili bir bilgi bulunmamakla beraber, 1977 yılında Şeyhmus 

Alkoç tarafından yapılan Türkçe tercümesine yazılmış önsözde kitabın orijinal nüshalarından 

birinin Hamid-i Veli’nin Darende’de bulunan külliyesine ait kütüphanede bulunduğu bilgisi 

verilmektedir. Çalışmamızın sınırları nedeniyle burada Hamid-i Veli’nin hayatı ve kıymeti 

konusuna değinilmeyecektir; ancak mutasavvıf kişiliği hasebiyle ahlak ve nefis terbiyesi 

hususunda örnek alınacak şahsiyetlerden olması, onun seçmiş olduğu kırk hadisin de bu 

çerçevede özenle incelenmesini gerekli kılmaktadır.  

Özellikle ahlak ve değerlerin büyük bir erozyona uğradığı günümüzde, ahlak ve değer 

eğitiminin sağlam kökler üzerinde planlanarak gelecek nesillere ahlaki özelliklerin 

kazandırılması bir kat daha önemli hale gelmiştir. Söz konusu eğitimde insanlığa en güzel örnek 

Hz. Muhammed’in söz ve davranış biçimlerinin aktarılması ile hem çocuk ve gençlerin rol 

model almasına yardım edileceği hem de ahlak ve değerler eğitiminin sağlam temeller üzerine 

inşa edilmiş olacağı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmayla ahlaki olgunluğu ve nefis 

terbiyesini gaye edinmesi yönüyle mutasavvıf kişiliği bir kat daha önem kazanan Hamid-i 

Veli’nin seçmiş olduğu kırk hadis içerisindeki ahlak hadisleri incelemeye alınarak, günümüz 

ahlak ve değerler eğitimine ışık tutması ümit edilmektedir. Bu bağlamda öncelikle incelenmiş 

olan Şerh-i Hadisi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvan adlı eser hakkında kısa bir bilgi verilecek ardından 

hadislerde eğitsel yorum ve öneminden bahsedilerek eserde yer alan ahlak hadisleri eğitsel 

açıdan yorumlanacaktır. 

2. Şeyh Hamîd-i Veli ve Şerh-i Hadîsi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân 

Hamid-i Veli diğer bir deyişle Somuncu Baba’nın hayatı pek çok yönüyle ele alınabilir. Ancak 

araştırmamızın sınırları nedeniyle burada, onun hayatından ve eserlerinden kısaca bahsettikten 

sonra araştırmamıza konu edilen Şerh-i Hadîsi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân adlı eserini tanıtmakla 
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yetineceğiz. Şeyh Hamid-i Veli, 1331 yılında Kayseri’de doğmuştur. Doğum ve ölüm tarihi net 

olmamakla birlikte 1331-1412 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir.1  

İlk tahsilini babası Şemseddin Musa’dan alan Şeyh Hamid, Şam, Tebriz ve Erdebil gibi 

dönemin ilim merkezlerinde bulunarak tahsil görmüştür. Daha sonra Darende, Kayseri ve 

Aksaray üzerinden Bursa’ya gitmiştir. Burada müderrislik mesleğini devam ettirmediği ümmi 

bir tavır takınarak ekmekçilik yaptığı bilinmektedir. Bursa’da yaşadığı dönemde Yıldırım 

Beyazıd’ın damadı olan Emir Sultan ile tanışmış ve Emir Sultan’ın ricası üzerinde Ulu Cami’de 

Cuma namazı sonrası verdiği bir vaazda Fatiha Suresi’nin yedi farklı tefsirini yapmıştır. Bu 

olaydan sonra Şeyh Hamid’in kaçınmaya çalıştığı bir durum olan şöhreti yayılmaya başlayınca 

Bursa’yı terk ederek Aksaray’a dönmüştür.2 Hacı Bayram-ı Veli, Molla Fenari, Yusuf Hakiki, 

Muslihuddin-i Karamani gibi pek çok ilim erbabı yetiştirmiş olan Şeyh Hamid-i Veli’nin 

hayatına dair üzerinde durulması gereken pek çok konu olmakla birlikte çalışmamızın sınırları 

nedeniyle onun hayatı hakkında bu kadarlık bilgi vermekle yetinilmiştir.  

Pek çok ilim adamı yetiştirmiş olan Şeyh Hamid-i Veli’nin günümüze ulaşan eserleri Şerh-i 

Hadis-i Erbaîn Tuhfetü’l-İhvân, Zikir Risalesi ve Silâhü’l-Müridîn adını taşımaktadır. 

Bunlardan Zikir Risalesi adını taşıyan eserde, tarikat adabı özetlenmiştir. Altı başlıktan oluşan 

eserin birinci başlığında; besmele, hamdele, salvaleden sonra tarikatın temel esasını teşkil eden 

“La ilahe illallah” lafzının öneminden, ikinci başlıkta müridler için zikir olarak bu lafzın tercih 

edilmesinin sebeplerinden, üçüncü başlıkta zikrin kısımlarından, dördüncü başlıkta zikrin 

adabından, beşinci başlıkta mesleğe yol alanlar için namaz, oruç, Kur’an tilaveti ve dualar 

hakkında tavsiyelerden ve son başlıkta da tac ve hırka giyilmesine yönelik esaslardan 

bahsedilmektedir. Bu risale İhsan Özkes tarafından tercüme edilerek Arapça metni ile birlikte 

yayınlanmıştır.3 Bunun yanında Mustafa Özcan’ın yaptığı bir çevirisi daha bulunmaktadır.4 

Silâhü’l-Müridîn adlı eserin ise nüshası bulunmamakla beraber Mevlana Ziyaeddin 

Gümüşhanevi’nin Mecmu’at’ül-Ahzâb adlı eserinin içinde yer alan dokuz sayfalık bölümün bu 

eser olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu kanıya ise Zikir Risalesi’nde Şeyh Hamid-i 

Veli’nin yapmış olduğu tarife uygun olması hasebiyle ulaşılmıştır.5 

Şeyh Hamid-i Veli’nin araştırmamıza konu olan eserinin ise tam adı Şerh-i Hadîs-i Erbaîn 

Tuhfetü’l-İhvân olup Türkçeye Tuhfetü’l İhvan 40 Seçme Hadis-i Şerif Meali-İzahı adıyla 

Şeyhmus Alkoç tarafından çevrilmiştir. Kitabın orijinal yedi adet nüshası olduğu 

düşünülmektedir. Bunlardan biri çalışmamızda bu nüshadan tercüme edilmiş olan Hulusi Ateş 

kütüphanesinde bulunmaktadır. Nüshalardan beş tanesi Süleymaniye Kütüphanesinde, bir 

                                                 
1 Akgündüz, Ahmed, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi, Osav Yay., İstanbul 2009, s. 28  ve 

Doğan, Süleyman, “Somuncu Baba’nın Eğitim Metodu”, Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyum 

Bildiri Kitabı, (Ed. Ali Çavuşoğlu), Aksaray Belediyesi Kültür Yay., Aksaray 2011, s. 178. 

2 Akgündüz, Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi, ss. 55-68. 

3 Şeyh Hamid-i Veli, Zikrin Tanımı, Sebepleri, Kısımları ve Adabı, (Çev. İhsan Özkes), İstanbul 1991. 

4 Şeyh Hamid-i Veli, Zikir Risalesi, (Çev. Mustafa Özcan), Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2011. 

5 Ulu, Mahmut, Somuncu Baba Hayatı ve Eserleri, Aksaray Belediyesi Kültür Yay., Konya 2016. 
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tanesi de Kahire Milli Kütüphanesindedir.6 Bu risale üzerine yapılan çalışmalardan biri oğlu 

Yusuf Hakiki’ye aittir. O, Taʻlikât adlı eserinde Tuhfetü’l-İhvân’da yer alan hadislerin sırrına 

işaret etmiştir.7 Esasında elimizde mevcut olan ve Hulusi Ateş kütüphanesinde bulunan eser, 

Hasan bin Muhammed Ali Darendevî tarafından kaleme alınmış eserin şerhinin de yer aldığı 

nüshadır. Bu nüshada Hasan bin Muhammed Ali Darendevî, Şeyh Hamid-i Veli’nin hadislere 

yönelik izahlarını aynen muhafaza ederek aktarmış ve bu izahlara şerh düşmüştür. 

Şeyhmus Alkoç tercümesi olan elimizdeki nüshada bulunmamakla birlikte tercümenin yapıldığı 

nüshada Hamid-i Veli eseri kaleme alış sebebini şu şekilde açıklamıştır: “Nebi (SAV), 

sahabelerine kendisinin tebliğ ettiği ayetleri ve dine ait hakikatleri, kendilerinden sonra 

gelenlere anlatmaları için tavsiyelerde bulunmuştur. Nitekim ‘bir ayet ve hadis de olsa benden 

duyduklarınızı tebliğ ediniz’ ve ‘Allah benden bir sözü duyan, onu hıfzedip olduğu gibi bir 

başkasına tebliğ eden kimsenin yüzünü ağartsın’ ve benzeri hadisler, sünnetin ihyası ve i’la-ı 

kelimetullahın icrası için söylenmiş sözlerdir. Bu fakir ve günahkar Hamid bin Musa El-

Kayserî’ye de bir kısım salih kimseler ve dostlarından bazıları, Hz. Peygamberin bu emrine 

imtisal için 40 hadis toplamasını tavsiye etmişlerdir. Ben de bu duaya mazhar olabilmek için, 

bu isteklere uyarak böyle bir risale hazırladım.”8 

Hamid-i Veli’nin eserindeki hadisleri sağlam kaynaklara dayandırdığı görülmektedir. Risalede 

yer alan 40 hadisten 16’sı Buhari ve Müslim’in üzerinde ittifak ettiği hadisler, 5’i yalnızca 

Buhari’nin, 11’i yalnızca Müslim’in rivayet ettiği hadislerdir. Geri kalanlardan 4’ü Sünen-i 

Erba’a’da, 4’ü ise Kütüb-i Sitte dışındaki eserlerde yer alan hadislerdendir.9 Bunun yanında 

risalede yer alan hadislerden altısının kudsi hadis olduğu belirtilmektedir.10 Hadislerin iman, 

amel ve ahlak konularında olduğu görülmektedir. Hadislerde işaret edilen tüm hususların 

günümüzde de önemini koruduğunu bu yüzden her bir hadisin birer eğitim ilkesi mesabesinde 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda hadislerin eğitsel yorumu meselesine kısaca 

değinilecektir. 

3. Hadislerde Eğitsel Yorum ve Önemi 

Sünnet ve sünnetin ifade biçimi olan hadisler, Müslümanlara inanç, ibadet ve ahlak esaslarını 

benimseyerek hayatlarına tatbik etmelerinde yol gösterici bir rol oynar. Hz. Peygamberin 

hayatında bilfiil uygulanmış olan dini öğretinin peygamberin vefatından sonra da canlı 

tutulabilmesi için pek çok âlim tarafından hadisler anlaşılıp yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu 

yorumlarda onların siyasal, sosyal ve kültürel düşünce alt yapılarının ve anlayışlarının etkisi 

                                                 
6 Akgündüz, Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi, s. 76. 

7 Akgündüz, Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi,  s. 77. 

8 Şerh-i Hadis-i Erbaʻîn, vrk. 1/b-2/b (Hulusi Ateş kütüphanesindeki nüshadan), Akt. Ahmed Akgündüz, Somuncu 

Baba ve Neseb-i Âlîsi,  s. 75. 

9 Özkes, İhsan, “Somuncu Baba ve Kırk Hadis Şerhi”, 1. Somuncu Baba Sempozyumu, İstanbul 1991, ss. 29-31. 

10 Ünal, İ. Hakkı, “İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hamid-i Veli’nin Hadis-i Erba’in Şerhi”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 39, sy. 1,  s. 143. 
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meydana çıkarak hadislerin farklı biçimlerde izah ve şerh edilmesine sebep olmuştur. Ayrıca 

hadis şârihleri hadisleri anlamada genellikle dil bilgisi kuralları ve fıkıh kaideleri çerçevesinde 

yorumlar getirmişlerdir. Bu konu oldukça önemli olmakla beraber Hz. peygamberin insanları 

eğitmek üzere gönderildiği düşünüldüğünde hadislerin eğitsel yorumlarına ve bu konu için 

metodolojik zeminin hazırlanmasına ihtiyaç vardır.11 

Din ve ahlak eğitimi alanında hadisler ve sünnet eğitim ve öğretime konu olan materyaller 

olarak görülebilir. Hadislerden eğitim-öğretim faaliyetlerinde faydalanılırken Hz. Peygamberin 

ilgili söz ve davranışla neyi, hangi yöntemle ve ne yönde değiştirmeye çabaladığını anlamaya 

çalışmak hadislerin eğitsel yorumunun temel şartı olarak görülebilir. Hadisleri eğitsel açıdan 

yorumlarken ve hadislerden eğitimde faydalanırken; hadislerin sıhhat derecesine, hadislerin 

değişik varyantlarındaki ortak kavram ve mesajlara, hadislerin lafızlarıyla birlikte mana 

bakımından muhtevasını anlamaya,  hadisin insan fıtratı bakımından uygunluğuna ve insan için 

ne ifade ettiğine dikkat edilmeli ve hadislerde bazen birden fazla konu ya da eğitsel mesajın 

olabileceği göz önünde bulundurularak, hadisler çok yönlü olarak ele alınmalıdır.12  

Din öğretiminde, hadislerin bağlayıcı bir hükmünün bulunmasının, hadislerden faydalanmayı 

zaruri kıldığı söylenebilir. Aynı durum ahlak ve değerler eğitimi için de geçerli olmakla birlikte, 

ahlak ve değerler eğitiminde Hz. Peygamberin rol model oluşu da devreye girmektedir. Nitekim 

Hz. Peygamberin gönderilmiş olduğu ve cahiliye diye adlandırılan toplumda kız çocuklarının 

diri diri gömülmesinden faiz ve tefeciliğin her türlüsüne kadar pek çok kötülük ve gayri ahlaki 

uygulama devam etmekte iken, Hz. Peygamber bireylerin ve toplumun ahlaki değerlerini 

yeniden yapılandırmıştır. Bunu yaparken cahiliyeden kalma her türlü kötü alışkanlığı ayağının 

altına almış, tespit ettiği olumsuz değer yargılarına anında müdahale ederek değiştirilmesine 

çabalamış, olumsuz değerlerin yerine olumlu ahlaki değerleri koyarken Kur’an’ın yol 

göstericiliğine başvurmuş, Allah’ın istediği doğrultuda davranışlar sergileyerek Kur’an ahlakı 

denilen olgunun canlı örneği olmuştur.13 Bu nedenle ahlak erozyonunun hızla arttığı ve bunun 

toplumsal etkilerini hemen hemen her gün müşahede ettiğimiz bu günlerde, gerek örgün 

öğretim bünyesindeki kurumlarca gerekse STK’larca ilgili çalışmaların yapıldığı ahlak ve 

değerler eğitiminde hadis ve sünnetten faydalanılması oldukça önemli görülmektedir. 

Hz. Peygamber, ahlak ve değerler eğitiminde, kişinin yaşı, sosyal statüsü, cinsiyeti gibi hiçbir 

unsur gözetmeksizin her yaşa hitap eden bir eğitim anlayışı sunmuştur. Bu bağlamda yukarıdaki 

unsurları dikkate almaksızın insanları ahlaki yönden eğitmeyi görev kabul eden sufilerin de 

aynı amacı taşıdığı söylenebilir. Onlardan biri olan Şeyh Hamid-i Veli’nin seçmiş olduğu 

hadisler bu bağlamda da önemini ortaya koyarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

                                                 
11 Okumuşlar, Muhiddin, “Hadislerin Anlaşılmasında Eğitsel Yorumun Önemi”, Hadis Tetkikleri Dergisi, c. 5, sy. 2, 

s. 125. 

12 Akkaya, Ümit, Hz. Peygamberin Kadınların Sosyal Hayattaki Konumu ve Ahlaki Eğitimi ile İlgili Hadislerinin 

Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi, Hitit Ünv. SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum 2012, s. 84. 

13 Akyüz, Hüseyin, “Değerler Eğitiminin Odağında Bir Değer: Hz. Muhammed”, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi, c.1, sy.3, 2012, ss. 281-284. 
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4. Şerh-i Hadisi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân’daki Ahlak Hadisleri ve Eğitsel Yorumları 

Eser incelendiğinde hadislerin ahlak, zühd ve takva, ibadet ve zikir konulu olduğu söylenebilir. 

Hadislerin ve Şeyh Hamid-i Veli’nin izahlarının hepsi incelemeye değer olmakla birlikte bu 

çalışmamın sınırları nedeniyle yalnızca ahlak bahsinde olan hadisler üzerinde durulmuştur. 

Eserdeki ahlak hadislerine yer verilirken, eserde yer alan sıra korunmuştur. Şerh-i Hadisi 

Erbaʻîn adlı eserde ahlak hadisi sınıflamasında değerlendirebileceğimiz ilk hadis Şeyhmus 

Alkoç tercümesiyle şöyle yer almıştır: 

“Hazreti Cabir’den (r.a.) Resûl-i Ekrem (s.a.v): ‘Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların 

salim bulunduğu kimsedir. Mümin insanların kanlarında (canlarında) ve mallarında emin 

oldukları kimsedir. Muhacir, Allah’ın yasaklarından kaçandır’ buyurmuştur.”14 

Şeyh Hamid-i Veli hadisi izah ederken İslam dininin insana barış ve esenlik getirdiğinden yola 

çıkarak, Müslümanın ancak emin sıfatıyla bezendiği zaman İslam’ın barış ve esenlik yurduna 

girebileceğinden ve tüm Müslümanların ondan gelebilecek kötülükten güvende olduklarından 

bahsetmiş ve son olarak bu haslet ile bezenmeye gayret gösterilmesini tavsiye etmiştir.15 

Güven duygusu ve güvenilir bir insan olmanın insani ilişkilerin yapı taşlardan biri olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle Allah Resulü, Müslümanlık sıfatını taşıyan kimsenin, başkasının 

güvenini temin etmiş kişi olduğunu belirtmiştir. Hz. Peygamberin bu hadisinden güven 

duygusunun kişinin kendisi tarafından oluşturulacak bir duygu olduğu hadisteki; ‘Müslüman, 

dilinden ve elinden Müslümanların salim bulunduğu ve mümin insanların kanlarında ve 

mallarında emin oldukları kimse’ biçimindeki tanımdan anlaşılmaktadır. Bu duygunun 

temininde ise kişinin dürüstlük, doğruluk, adalet gibi pek çok ahlaki değere sahip olması 

gerekir. Bu bağlamda güvenilir olmanın birçok ahlaki karakterin temelindeki unsurlardan biri 

olduğu söylenebilir.  

Konu ahlak ve değerler eğitimi hususunda da dikkate alınmış ve değerlerle ilgili yapılan 

araştırmalarda eğitim alanında yayınlanmış kaynaklar taranmış ve sorumluluk, eşitlik, adalet, 

hoşgörü gibi değerlerin yanında güven ve güvenilirliğin de değerler eğitiminde öncelenen ve 

sıkça zikredilen bir değer olduğu görülmüştür.16 Bu konunun bir örneği olarak Aksaray Milli 

Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan değerler eğitimi programında okul öncesinden ortaöğretim 

sonuna kadarki tüm okul ve sınıf düzeylerinde, 2015-2016 eğitim öğretim yılının Şubat ayında 

güven konusunun yer aldığı görülmektedir.17 Bireyin güvenilirlik sıfatına sahip olması, hem 

sağlıklı bir sosyalleşme süreci için hem de Şeyh Hamid-i Veli’nin hadise getirdiği izahta 

                                                 
14 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain Tuhfetü’l İhvan, (Çev. Şeyhmus Alkoç), Yaylacık Matbaası, İstanbul 1977, 

s. 19. 

15 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 19. 

16 Turan, Selahattin ve Aktan, Dilek, “Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler”, Türk Eğitim 

Bilimleri Dergisi, 6/2, 2008, s. 234. 

17 Aksaray MEM, 61562993-300-E.11076119 sayı ve 2.11.2015 tarihli resmi yazı, 

http://aksaray.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_11/02023305_cilt1.pdf,  (Erişim Tarihi, 18.10.2015). 
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vurguladığı gibi İslam’ın barış ve esenliğini algılayabilmek için emin sıfatıyla bezenmesi 

yönündeki eğitim faaliyetleri hem ailede hem de okulda hassasiyetle yürütülmelidir. 

Eserde yer alan ve ahlak hadisleri bağlamında değerlendirilebilecek olan bir diğer hadis, 

eserdeki sırasına göre de yukarıda zikredilen hadisten bir sonraki hadis olarak nakledilmiştir ve 

hadislerin içeriğine bakıldığında birbirleriyle aralarında bir ilişkinin de kurulabildiği 

görülmüştür. Hadis şöyledir:  

“Amr b. As’dan Rasulullah Efendimiz (s.a.v): ‘Münafıkın alameti üçtür. Bu durumda o kimse 

oruç tuttuğu ve namaz kıldığı halde kendisinin Müslüman olduğunu iddia eder ki; konuştuğu 

zaman yalan söyler, vaad edince yerine getirmez, kendisine bir şey emanet olunduğu zaman 

hıyanet eder’ buyurmuşlardır.”18 

Şeyh Hamid-i Veli’nin sufi olmasının etkisi bu hadisin izahında net bir biçimde görülmektedir. 

Çünkü o, hadisi yorumlarken kişinin doğruluğunun alametini, geçmişte yani âlem-i ervahta 

kulların ‘belâ’ cevabını vermek suretiyle Allah’a verdiği sözde durması olarak görmüştür. 

Allah’a karşı vermiş olduğu sözden dönenlerin ise yalan söyleyip emanete hıyanet ettiklerini 

ifade etmiştir.19 Bu izahtan hareketle Hamid-i Veli’nin hadis ilk okunduğunda akla gelen başka 

bir insana yalan söylemek, sözlerinde durmamak ya da başka birinin emanetini korumamak 

biçimindeki zahiri yönünden çok, daha batini bir yorum tercih ederek kulun Allah’a verdiği söz 

bağlamında yorumladığı görülmektedir. Buradan hareketle kişinin Allah’a kulluk ve itaat 

edeceğine dair söz vermesi ve Allah’ın emaneti olarak görülen can, mal, beden gibi maddi 

şeylere iyi bakılması ve doğruluktan ayrılmaması onu münafıklıktan uzaklaştıran ve salih bir 

Müslüman kılan şeyler olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında ikinci bir yorum biçimi olarak; 

kişi Müslüman olduğunu iddia edip namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getirirken diğer 

insanların hakkına da müdahale sayılabilecek yalan söylemek, sözünde durmamak ve başka 

insanların emanet ettiği söz, mal vb. şeyleri korumamanın kişiyi münafıklığa sevk edeceği 

söylenebilir. Şeyh Hamid-i Veli’nin eserinde yer alan bir önceki hadiste de Müslümanın; diğer 

insanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi olarak tanımlanması ve bu hadiste de diğer 

insanların hakkını gasp olarak yorumlanabilecek olan yalan söz, sözünde durmamak ve 

emanete ihanet gibi gayri ahlaki vasıfların münafıklığa delalet olarak zikredilmesi Müslüman 

kişinin sahip olması gereken nitelikleri ortaya koyması bakımından oldukça önemli ve 

eğiticidir. 

Söz konusu hususların çocuk ve gençlerin eğitiminde de gözetilmesinin gerekliliği nettir. Yine 

bir örnek olarak Aksaray MEM tarafından hazırlanan programa bakıldığında mart ayı değeri 

olarak doğruluk ve dürüstlük teması seçilmiş, bu tema içerisinde işlenecek konular ise düzenli 

olmak, doğru konuşmak, aldığı eşyayı geri vermek ve izinsiz almamak biçiminde ifade 

edilmiştir.20 Konunun değerlerin öğretiminde faydalı olacağı söylenebilir ancak yeterli olduğu 

                                                 
18 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 20. 

19 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 21. 

20 Aksaray MEM, 2.11.2015 tarihli resmi yazı, s. 3. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 901 - 

 

söylenemez. Ahlak ve değerler eğitiminde ailenin de sürece katılarak olumlu rol modeller 

sunması oldukça önemlidir. 

Eserde yer alan bir sonraki ahlak hadisi, kişinin gücü yettiğince kötülüğe engel olması ile 

ilgilidir. Hadis şöyle nakledilmiştir: 

“Ebu Hureyre’den Rasulullah Efendimiz (s.a.v): ‘Benden evvel her peygamberin havarileri ve 

izinden giden, emirlerine (noktası noktasına) uyan bir takım arkadaşları (yakın fikir 

arkadaşları) vardı. (Nitekim benim de sahabilerim vardır.) Fakat bu havariler ve yakın dava 

arkadaşları kimsenin arkasından daima yapmadıklarını söyleyen gösterişçi kimselerle 

emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler gelmektedir. (Doğru yoldan sapmış olan) bu 

kimselere karşı eli ile bilfiil mücadele eden mümindir. (Bunların hiç birisine gücü yetmediği 

için) böyle kimselere gönülden mücahede eden yani kin ve nefret besleyenler de mümindir. Hiç 

birini yapmadan kötülük karşısında susup duran kimselerde ise hardal tanesi kadar iman 

yoktur’ buyurmuşlardır.”21 

Şeyh Hamid-i Veli bu hadisten çıkarılacak dersi tam iman ve ihlasın ancak kişinin söz ve 

fiilleriyle sünnete uygun yaşaması ile olacağını beyan etmiştir. İçinde bulunduğu hali 

davranışlarına yansıtmayan kişiyi ise gizli şirk içinde olarak niteleyerek Allah’ın insanları bu 

duruma düşmekten koruması yönündeki dua ile izahını sonlandırmıştır.22 Konuyla ilgili bir 

başka hadiste Rasulullah: “Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin, (eliyle 

değiştirmeye) gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle (buğzetsin). Bu 

ise imanın en zayıf noktasıdır.” buyurmuştur.23 Her iki hadis de Şeyh Hamid-i Veli’nin izahı 

üzerinden yorumlanabilir. Tüm ahlak hadislerinde olduğu gibi bu hadiste de Hz. Peygamberin, 

insanın inancının söz ve davranışlarıyla tutarlı olması gerektiğini vurguladığı söylenebilir. 

Nitekim doğru yoldan sapmış olanlarla mücadele etmek konusunda kişinin güç yetirmesi 

beklenen en zayıf nokta kalbiyle buğz etmek, gönlünde kin ve nefret beslemek biçiminde ifade 

edilmiş, bunun da olmadığı hal ise kişinin kalbinde iman kalmaması olarak tanımlanmıştır.  

İnançların ve imanın insanı davranışa yöneltmesi hem bir gereklilik hem de insan doğasına 

uygunluk açısından değerlendirilebilir. Din psikologları inancın insan kalbine iyice 

yerleştiğinde davranışları organize edeceğinden bahsederler. Kişilik bütünlüğü açısından insan 

yaşantıları inançla çeliştiğinde çatışmalara yol açmaktadır. Bu nedenle inanç-davranış 

arasındaki ilişkinin tutarlılığı önem kazanmaktadır.24 Psikolojik açıdan da bakıldığında Hz. 

Peygamberin hadiste buyurduğu, doğru yoldan sapmış olanlarla mücadele konusunun mümin 

olan kişinin güç yetirdiği şeyleri yapmasının inanç-davranış tutarlılığı ile kişilik bütünlüğüne 

olumlu etkisi yönüyle insanlara fayda sağladığı söylenebilir. Buradan hareketle hadisin eğitsel 

                                                 
21 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 24-25. 

22 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 25. 

23 İbn Receb El-Hanbeli, Hadislerle İlim ve Hikmet, (Çev. Ali Kaya), Semerkand Yay., İstanbul 2011, s. 398. 

24 Karacoşkun, Doğan, “Dini İnanç- Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar”, Din Bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, c. 4, sy. 2, s. 32. 
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yorumunda, hem kötülüğe engel olma konusunda insanların elinden gelen her şeyi yapması 

hem de inançlarının gerektirdiği gibi davranması yönünde iki çıkarımdan bahsedilebilir. 

Şeyh Hamid-i Veli’nin kırk hadisinin içerisine aldığı ve içerisinde pek çok ahlaki değeri 

bulunduran bir diğer hadis şöyledir:  

“Ebu Hureyre’den (r.a) Efendimiz (s.a.v): Allah kendi (rahmet) gölgesinden başka bir gölgenin 

bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 

1. Adaletten ayrılmayan âmir (yönetici) 

2. Allah’a ibadette yetişen bir genç 

3. Kalbi mescitlere bağlı (camiden çıktıktan sonra tekrar oraya dönene kadar kalbi oraya bağlı 

kalan) kişi 

4. Allah’ın rızasını kazanmak için birbirini seven, böyle bir sevgiyle bir araya gelip yine bu 

sebeple birbirinden ayrılan iki kişi 

5. Yalnız başına iken Allah’ı (dili veya kalbiyle) anıp da gözleri yaşaran kimse 

6. Asil, zengin ve çok güzel bir kadının kendine yaptığı davete karşı (ben bütün varlıkların rabbi 

olan Allah’tan korkarım) diyen kimse 

7. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verip de onu gizleyen kimse 

buyurmuşlardır.25 

 Hadis-i şerifte dikkate alınması gereken pek çok husus ve ahlaki ilke mevcuttur. Şeyh Hamid-

i Veli de hadisi izah ederken bu yedi sınıfın lûtüfkar, merhametli, Allah’ın emrettiği şekilde 

adaletle hükmeden, kötü şeylerden sakınıp Müslüman cemaatle bir arada olarak camilere 

muhabbeti olan, Allah’ın sevdiği kullarla beraber olup kötü şeyleri görmeyen gördüğü zaman 

ise ifşa etmeyen, zikrullahı herkesin göreceği yerlerde değil gizli olarak yapan, bütün dünya 

güzelliklerinden yüz çevirip Allah’a yönelen, verdiği bir şeyi yalnızca Allah rızası için veren 

kişiler olduğunu belirtmiş ve bu ahlaki vasıflara sahip kişilerin hiçbir gölgenin bulunmadığı 

kıyamet gününde Allah’ın arşında gölgeleneceklerini ve Allah’ın rahmetinden istifade 

edecekleri müjdesini nakletmiştir. 

Buraya kadar zikredilen hadislerde mümin ve müslüman kişinin vasıflarının bazı ahlaki 

değerlerle özdeşleştirildiği görülmüştü. Bu hadisi şerifte ise yine ahlaki bir takım vasıflar 

sıralanarak bu kişilerin yalnızca dünyada değil ahirette de bu özelliklerinin mükafatlarını 

alacaklarından bahsedilmektedir. Hadisteki ahlaki değerlere bakıldığında, adalet, karşılıksız 

sevgi ve menfaat beklemeksizin yapılan yardım ve iffetin vurgulandığı görülmektedir. Söz 

konusu değerler olmaksızın ahlaki karakterden bahsedilemez. Okullardaki değerler eğitimi 

açısından bakıldığında sevgi, yardımlaşma ve adalet konusunun programa alındığı Aksaray ili 

                                                 
25 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 34-35. 
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özelinde görülmektedir.26 Adalet, sevgi ve karşılıksız yardım gibi konular oldukça soyut 

konulardır. Ancak aynı zamanda bu konuların eğitimine ilk çocukluk devresinden 

başlanmasının uygun olduğu düşünülmektedir. Çocuğun bu soyut değerleri 

anlamlandırabilmesi ve hayatına uygulayabilmesinin ise ancak sosyal öğrenme ve model alma 

yoluyla mümkün olacağı düşünülmektedir. Zira söz konusu öğretim metodu Resulullah’ın da 

uygulamış olduğu bir metottur. O bir şeyi öğretmek istediği zaman onu ilk önce kendisi yapar 

insanlar da onu örnek alırlardı. Bir emir getirdiğinde kendisi de bunu tutar, nehyettiğinde 

kendisi de bundan kaçınır, nasihatte bulunduğu şeylerden ilk önce kendisi nasihatlenirdi. Bu da 

onun rehber kılınmasındaki hikmet olarak görülebilir.27 Rasulullah’ın uygulamış olduğu bir 

metod olan fiil ve uygulamalarıyla öğretmek, öğretmenin en kalıcı ve etkili yoludur denebilir. 

Bu bağlamda ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu metoda sadık kalmasıyla söz konusu değerlerin 

kazandırılabileceği söylenebilir. 

Eserde yer alan ahlak hadislerinden bir diğeri ise malın tasadduk edilmesi konusundadır:  

“Ebu Hureyre’den (r.a) Resulullah (s.a.v): Yalnız iki şey gıpta etmeye değer; biri Allah’ın 

kendisine vermiş olduğu Kur’an’ı gece gündüz okuyan adamdır, diğeri de Allah’ın kendisine 

vermiş olduğu malı, gece gündüz infak eden adamdır, buyurmuşlardır.” 

Şeyh Hamid-i Veli bu hadisi iki kısma ayırarak izah etmiştir. Birincisi ‘Allah’ın ahlakı ile 

ahlaklanmaktır’ diyerek Kur’an ahlakına işaret ettiği yorum, diğeri ise Allah’ın verdiği tüm 

nimetleri yine onun yolunda harcamak şeklindeki yorumdur. Bunlar dışında gıpta ya da haset 

edilecek bir şey yoktur.28 

Hadisin eğitsel yorumunda haset ile gıpta arasındaki farkın gözetilmesi gerekmektedir. Haset 

kelimesi kıskançlık, çekememezlik biçiminde tanımlanırken gıpta kelimesi imrenmek 

biçiminde karşılık bulmaktadır.29 Hadiste imrenilmesi gereken iki haslete işaret edilmiştir. 

Bunlardan biri Kur’an’ı okuyup onun ahlakı ile ahlaklanmak iken diğeri ise karşılık 

beklemeksizin Allah’ın vermiş olduğu malı paylaşmaktır. Kur’an’da da; “Sevdiğiniz şeylerden 

Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz”30 buyrularak verilmesi gereken malın 

kişinin kendinin de hoşuna gidecek niteliklerde olması gerektiği belirtilmiştir. Bu ayeti kerime 

                                                 
26 Aksaray MEM, 2.11.2015 tarihli resmi yazı, s. 3-6. 

27 Ebu Gudde, Abdulfettah, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ve Öğretim Metodu, (Çev. Enbiya Yıldırım), 

Yasin Yay. İstanbul 2001, s. 60-61. 

28 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain,  s. 50-51. 

29 TDK Büyük Türkçe Sözlük, 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58076bf0de2c17.31017176, 

(Erişim Tarihi: 19.10.2016). 

30 Al-i İmran 3/ 92. 
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dışında da Kur’an’da iki yüzden fazla yerde infak teşvik edilmiştir.31 Şüphesiz ki bu Allah’ın 

kullarını infak etmeye çağırmak suretiyle onlara gösterdiği merhametinin bir tecellisidir.  

Paylaşma ve yardımlaşma duygusunun insanlar arasında sevgi, saygı, merhamet gibi pek çok 

duyguyu arttırarak insanları birbirine yaklaştıran faaliyetler olduğu bilinmektedir. Hadisi şerifte 

Kur’an’la hemhal olmanın yanında gıpta edilecek ikinci grubun malını infak edenler olarak 

belirtilmesinin tesadüf olduğu düşünülemez. Bu anlamda çocuk ve gençleri paylaşmak 

konusunda teşvik edici eğitim faaliyetleri erken yaşlarda başlatılmalı ve alışkanlığa dönüşmesi 

teşvik edilmelidir. 

Eserde yer alan sırasına göre bir sonraki ahlak hadisi şöyledir:  

“Ebu Hureyre’den (r.a.) Efendimiz (s.a.v): Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır 

söylesin yahut sussun, buyurmuşlardır.” 

Şeyh Hamid-i Veli hadisten alınacak dersi; “insan konuştuğu zaman Allah ile konuşuyormuş 

gibi hak ve hakikati dile getirecek, çekinmeden söyleyecek ki Zât-ı Bâri’nin rahmetine mazhar 

olabilsin”32 biçiminde ifade etmiştir. Mutasavvıfların birçoğunun insanlara az konuşmayı 

tavsiye ettikleri de bilinmektedir. Şeyh Hamid-i Veli’ye atfedilen vasiyet niteliğinde bıraktığı 

tavsiyeler arasında da ‘az yiyip az konuşsunlar’ şeklinde bir ifadenin bulunduğu 

belirtilmektedir.33 

Hadis eğitsel yorum açısından dikkate alındığında, kişinin söylediği sözler hususunda 

göstermesi gereken dikkat ve hassasiyet merkezinde doğru, faydalı ve yeterli miktarda 

konuşmanın öğretildiği görülmektedir. Dikkat çeken diğer bir nokta ise ‘kim Allah’a ve ahirete 

inanıyorsa’ lafzıyla Rasulullah’ın bir iman konusunu bir davranış biçimiyle birlikte 

zikrettiğidir. Buradan hareketle inanç meselelerinin de davranıştan bağımsız olmadığını 

söylemek mümkündür. 

Doğruluk ve dürüstlüğün önemi ortadayken az konuşmak ya da faydasız konuşmaktan 

kaçınmak konusu da aslında, kişinin konuşurken yanlış bir söz söylemesi ihtimalinden 

kaçınmaktır. Bu konu eğitime konu edilirken çocuk ve gençlerin yaş ve algı düzeyleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 Şerh-i Hadis-i Erbaʻîn’de yer alan diğer bir hadiste şöyledir: 

                                                 
31 Yaşaroğlu, Kamil, “Gönülden Gelen Paylaşım: Bir İyilik Türü Olarak Cömertlik ve İnfak”, İyilik (Edisyon: Türkiye 

Diyanet Vakfı), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Yayın yılı yok,  s. 102. 

32 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain,  s. 58. 

33 Ulu, Somuncu Baba Hayatı ve Eserleri, s. 103. 
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“Ebu Hureyre’den (r.a) Peygamberimiz (s.a.v) üç defa ‘vallahi mümin olmaz’ (diye 

tekrarladırlar). Ya Resulullah! Kim mümin olmaz diye sorulduğunda: ‘Şerrinden komşusunun 

emin olmadığı kimse’ buyurdular.”34 

Şeyh Hamid-i Veli bu hadisi komşularına iyilik ve merhamet edip şefkat gösteren kişiye 

Allah’ın da ahiret gününde rahmetiyle muamele edip rahmetinin gölgesinde gölgelendireceği 

şeklinde izah etmiştir.35 İncelemekte olduğumuz eserde de yer verilmiş olan ‘Müslüman 

dilinden ve elinden Müslümanların salim bulunduğu kimsedir’ hadis-i şerifinde de 

vurgulanmıştır. Her iki hadis birlikte düşünüldüğünde, Müslüman olan kişinin diğer 

Müslümanların güvenini temin edecek biçimde davranmasının şart olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. Güven temini ise ancak ahlaki ilkeleri benimseyip buna göre davranış göstermekle 

sağlanabilecek bir durumdur.  

Çocuk ve gençlerin güvenilir bireyler olarak yetişebilmesi için; doğruluk, dürüstlük, adalet, 

sözünde durmak, emaneti korumak gibi pek çok değerin kazandırılması gerekmektedir. Bu 

kazanımlar için ise küçük yaşlardan başlanılarak sistemli bir eğitim ve iyi bir rol model sunmak 

temel şartlardandır. 

Şerh-i Hadisi Erbaʻîn Tuhfetü’l-İhvân adlı eserde yer alan son ahlak hadisi şöyle nakledilmiştir: 

“Abdullah bin Ömer’den (r.a.) Peygamberimiz (s.a.v): ’Başkasının mal, ırz ve namusuna veya 

herhangi bir tabii hakkında tecavüz etmek sureti ile zulmetmekten kaçınınız. Zira (dünyadaki) 

zulüm ahiret karanlıklarıdır. (Mal hırsı) ve cimrilikten de kaçınınız. Çünkü bu sizden öncekileri 

helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haram olan her şeylerini helal görmeye 

sürüklemiştir’ buyururlar.”36 

Şeyh Hamid-i Veli hadisi izah ederken peygamberimizin herhangi bir gerekçeyle meşru olan 

sınırları aşıp Müslüman kardeşine zulmetmekten kaçınmasını emrettiğini belirtmiştir. Aynı 

şekilde dünya hayatında fesada götüren cimrilikten sakınma konusunda da peygamberimizin 

uyarılarda bulunduğunu ifade etmiştir. Aksi takdirde kıyamet gününde karanlıklar içerisinde 

hesaba çekilip cezalandırılacağını ifade ederken; kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte 

onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir’ mealindeki Teğâbun Suresi 16. ayeti delil 

göstermiştir.37 

Hadiste başkasının her türlü hakkını ihlal etmek zulüm olarak nitelendirilmiştir. Cimrilik 

konusuna ise ayrıca değinilerek önceki kavimlerin bu olumsuz haslet ve mal hırsı yüzünden 

haram olan şeyleri helal görmeye ve dolayısıyla başka haramlar işlemelerine sebebiyet 

verdiğinden bahsedilmiştir. Bundan kaçınmak için cömertliğin ahlaki bir değer olarak 

kazandırılması gerekir. Zira mal hırsı ve cimriliğin zıddı cömertliktir. Cömertlik sayesinde 

                                                 
34 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 59. 

35 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 59. 

36 Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 62-63. 

37Şeyh Hamid-i Veli, Şerh-i Hadis-i Erbain, s. 63. 
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insan hırslarından arınacağı gibi Allah da ‘Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine 

başkasını verir’38 buyurarak cömertliğin malı eksiltmeyeceğini aksine bereketlendireceğini; 

‘Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane 

bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah kime dilerse, ona kat kat verir. Allah, ihsanı bol 

olan, hakkıyla bilendir’39 ayetiyle bildirmiştir.  

İnsanları mal biriktirme hırsına ve pek çok kötülüğe götüreceği belirtilen cimrilikten 

sakındırmak için cömertlik, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerin kazandırılması gerekir. 

Günlük hayatta doğrudan karşılığı olan değerler olan paylaşma, yardımlaşma ve cömertlik 

içeren davranışları çocuk gösterdiğinde pekiştirmek, takdir etmek, bu davranışları 

tekrarlayabileceği ortamlar ve fırsatlar sunmak, çocuğa olumlu ve etkin telkinlerle değeri 

kazandırmak önerilmektedir.40 

Yukarıda incelenmiş olan hadis eserdeki ahlak hadislerinin sonuncusudur. Kırk hadis içerisinde 

hadislerden sekizi ahlak konusuna ve peygamberimizin ahlaki öğretilerine ayrılmıştır. Şeyh 

Hamid-i Veli’nin seçmiş olduğu hadislerdeki ortak değerler ve çalışmadan elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki gibidir. 

Sonuç ve Öneriler 

İnsanın kendisine ve diğer insanlara yönelik davranışlarını ve ahlakını güzelleştirme amacını, 

hem tasavvufun hem de değerler eğitiminin taşıdığı söylenebilir. Aynı zamanda her iki eğitimde 

de ortak olan bazı ilkelerden bahsedilebilir. Değerler eğitimi için önerilen sevgi ve şefkatle 

değerlerin kazandırılması, ahlaki ilkelerin uygulanmasında baskı ve zorlama yapılmaması, 

edinilmiş erdemlerin alışkanlık haline gelmesine fırsat ve ortamlar sunulması, kötü alışkanlık 

ve eğilimleri kontrol altında tutarak iyiye ve güzele yönlendirilmesi, somut örnekler ve gerçek 

hayatta karşılaşılabilecek durumların eğitime konu edilmesi yoluyla bireyin akıl ve iradesini 

güçlendirip, kendisine ve başkasına duyduğu saygının artarak bireyi yüksek ve ince duygulara 

yönlendirilmesi gibi ilkeler41 tasavvuftaki gönül ve ruh eğitimi için de geçerlidir. Tasavvufta, 

özelde Somuncu Baba’nın gönül ve ruh eğitiminde kullandığı metotlar arasında sayılan 

tebliğden ziyade temsil, sohbet, sevgi ve hoşgörü merkezli eğitim, taklit ve tatbik, göz teması, 

rol model olmak42 değerler eğitiminde de kullanılan metot ve merkeze alınması gereken 

esaslardandır. Bu amaç ve metot birlikteliğine hadislerde de rastlandığını söylemek 

mümkündür. Zira Şeyh Hamid-i Veli’nin mutasavvıf kişiliği ile onun seçtiği hadislerde de bu 

husus net biçimde gözler önüne serilmiştir. 

                                                 
38 Sebe 34/39.  

39 Bakara 2/261. 

40 Aydın, M. Zeki ve Şebnem Akyol Güler, Okulda Değerler Eğitimi, Nobel Yay., Ankara 2012, s. 36. 

41 Aydın, Güler, Okulda Değerler Eğitimi, ss. 32-42. 

42 Doğan, “Somuncu Baba’nın Eğitim Metodu”,  s. 184-185. 
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Hamid-i Veli’nin Şerh-i Hadisi Erbain Tuhfetü’l-İhvan adlı eserinde yer vermiş olduğu 

hadislerde; güvenilirlik, dürüstlük, doğruluk, emaneti korumak, kötülüğe engel olmak, adaletli 

olmak, Allah için sevgi-saygı beslemek ve malını infak etmek, cömertlik gibi ahlaki değerlere 

değinildiği görülmüştür. Rasulullah’ın hadislerde bu konulara değinirken, iman-amel 

birlikteliğini ifade ettiği, hadislerde geçen mümin, Müslüman ve münafık tanımlamalarında 

göze çarpmaktadır. Bu durumu, Müslümanlık vasfını taşıyan kişinin ahlaki konularda herhangi 

bir zaaf veya eksiklik göstermemesi gerektiği anlayışıyla yorumlamak mümkündür. 

Allah Resulünün tüm sözlerinde olduğu gibi Şerh-i Hadisi Erbain Tuhfetü’l-İhvan adlı eserde 

yer verilmiş hadislerde de eğitici yorum ve öğretiler dikkat çekmektedir. Peygamberimizin 

insanlığa İslam’ın istediği davranış biçimlerini öğretmek ve bu konuda insanlara rehber olmak 

amacıyla gönderildiği hatırda tutularak, hadislerdeki itikadi ve fıkhi yorumlar yanında hangi 

değerin ve ilkenin, hangi yöntemle öğretildiği hususunun da dikkate alınması gerekmektedir. 

Hamid-i Veli’nin eserinde bu hususa dikkat ederek hadislere getirdiği izahlarda, hem hadislerde 

verilmek istenen mesajı öncelediği hem de bunu yaparken günümüz eğitiminde de geçerli olan 

yakından uzağa, somuttan soyuta ilkelerini uygulamış olduğu görülmektedir.  

Dini referanslardan bağımsız olarak da ahlak ve değerler eğitimi verilmesi mümkündür. Fakat 

pratikteki eğitimin değerlerin nesnelliği-öznelliği gibi sorunların tespitine, yine bireyin anlam 

arayışının çözümüne temas etmemesi bir eksikliktir. Bunlara dini referanslarla kazandırılan 

ahlaki değerlerin katkı sağlayacağı ise muhakkaktır. Bu bağlamda gerek ailede gerekse okulda 

verilen ahlak ve değerler eğitiminde konu ile ilgili ayet ve hadislerden örnekler verilmeli, Hz. 

Muhammed (s.a.v) çocuk ve gençler için bir rol model olarak sunulmalıdır. 

Hadisler, okulda değerler eğitiminde kullanılırken, hadiste verilen ilkeleri bulma, hadisteki 

bakış açısını bulma, hadiste yer alan değerleri keşfetme, konuyla ilgili başka hadisler veya 

ayetler bulma43 gibi ayet ve hadis öğretiminde kullanılan özel tekniklerden faydalanılarak 

verimlilik arttırılmalıdır.  

Şeyh Hamid-i Veli’nin seçmiş olduğu kırk hadisin bulunduğu eserde bu çalışmayla yalnızca 

ahlak hadisleri ele alınıp ahlak ve değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Eserdeki diğer 

hadisler de Şeyh Hamid-i Veli’nin izahları doğrultusunda incelenerek din eğitiminde 

kullanılmalıdır. 

  

                                                 
43 Ekşi, Ahmet, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ayet ve Hadislerin Kullanımına Dair Teknikler”, İhya 

Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 1, ss. 124-128. 
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1890-1914 YILLARI AKSARAY KAZASI VERGİ UYGULAMALARI 

Şahin YEŞİLYURT1 

Özet 

Toplumların hafızasını oluşturan tarih bilimi üzerine yapılan çalışmalar, yapıldığı bölgenin 

sosyal, siyasal, kültürel, dini, ekonomik ve mali hayatı hakkında yaşanmış olayların günümüze 

aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan bu aktarım neticesinde, şehirlerin, bölgelerin ve 

devletlerin geçmiş tecrübeleri incelenmiş olunabilmektedir. Geçmiş dönemler hakkında yapılan 

bu çalışmaların dayanak noktasını ise arşiv belgeleri teşkil etmektedir. Gerçekten de, tarih 

çalışmalarının ana kaynağını oluşturan bu arşiv belgeleri yardımıyla, tarih çalışmaları 

çeşitlenmekte ve disiplinler arası etkileşim yaygınlaşmaktadır. Özellikle son zamanlarda, 

geçmiş dönemlerde yaşanmış iktisadi ve mali uygulamalara olan ilgi artarak devam etmekte ve 

bu uygulamalar ile günümüz iktisadi ve mali sisteminde yer alan uygulamalar arasında bir 

mukayese yoluna gidilmektedir. 

Bu çerçevede çalışmada, XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dâhil 

olan Aksaray kazasında, 1890-1914 yılları arasında meydana gelmiş olan vergi uygulamaları 

incelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv 

Kataloğunda bulunan arşiv belgeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, söz 

konusu dönemler arasında Aksaray Kazasında vuku bulan münferit vergi uygulamalarının 

sistematik bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray Kazası, Maliye Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu, Vergi 

  

                                                 
1 Araştırma Görevlisi, 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Tarihi Anabilim Dalı, 

Ankara/Türkiye 

shnyslyrt@gmail.com  
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THE TAX PRACTICE IN AKSARAY PROVINCE: THE PERIOD BETWEEN  

1890-1914 YEARS 

 

Abstract 

The studies on the science of history which is constitutive the memory of the community help 

to transmit the experienced events about the social, political, cultural, religious, economic and 

public financial life to today. As a result of this transfer, it can be examined past experiences of 

cities, regions and states. The archive documents are constitute the premise of these studies 

which about the past periods. Indeed, with the help of this archive documents which constitute 

the main source of historical studies, history studies are diversifying and interdisciplinary 

interactions are widespread. Especially today, the interest in the experienced event in the past 

such as economic and public financial applications continues to increase and it is being made 

on a comparison between the these applications and current applications which located in the 

present economic and public financial applications.  

In this context, it was discussed in this study that the tax practices which were occurred in the 

years between 1865-1914 in the province of Aksaray which was included to the territory of the 

Ottoman Empire towards the end of the 14th century. As a result of this study, which hold in 

the framework of archive documents that located in General Directorate of State Archieves of 

the Prime Ministry of the Republic of Turkey Ottoman Archieve Catalogues, it was targeted 

making an assessment of tax practices which was occured in Aksaray province between the 

periods referred to above. 

Key Words: Aksaray Province, Public Finance History, Ottoman Empire, Tax  

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 912 - 

 

1. Giriş 

Son dönemlerde iktisat ve maliye tarihi alanlarına duyulan ilgi artarak devam etmektedir. Bu 

artışın ardında yatan temel güdüler farklı olsa da, temel faktörün geçmiş dönemlerde yaşanmış 

olaylara duyulan merak güdüsü olduğu düşünülmektedir. Tarihi olayların incelenmesinde 

tetikleyici bir faktör olan merak güdüsü, siyasi, ideolojik, dini vb. kavramların ekseninde 

geliştiği söylenebilmektedir. Böylelikle geçmiş dönemlerde yaşanmış olaylar incelenmekte ve 

günümüz değer yargıları ve kavramları açısından değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmelerin yapılmasında gözden ırak tutulmaması gereken konuların başında, söz 

konusu dönemlerin farklı zamanlar olduğu ve değerlendirmelerin yapılması durumunda bu 

zaman farklılığından kaynaklanan kavramsal kullanımında dikkatli davranılması gerektiği 

gelmektedir. Başka bir ifadeyle, günümüz penceresinden yapılan tarihsel değerlendirmelerde 

kullanılan kavramların birbirine uygun düşmesine dikkat edilmesi ve çıkarımların bu uygunluk 

çerçevesinde, uyumlu bir halde yapılması gerektiği şeklindedir. Aksi takdirde günümüz sosyo-

ekonomik ortamında ortaya çıkmış olan güncel kavramların, mazinin bir köşesinde arama 

gafletine düşülmesi kuvvetle muhtemeldir. Elbette günümüz kavramlarından yola çıkarak 

maziye dönük bir değerlendirme yapmak mümkündür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken 

durum, bu dönemlerin farklı bir zaman aralıklarına ve birbirinden ayrı zamanın ruhuna sahip 

olduklarıdır. 

Günümüzde tarih alanında yapılan çalışmaların temel odak noktasını arşiv belgeleri 

oluşturmakta ve bu arşiv belgeleri, resmi kaynaklı devlet kayıtları olabileceği gibi; aynı 

zamanda sıradan kişilerin tutmuş oldukları hatıralar, günlükler vb. resmi kaynaklı olmayan 

arşiv kaynakları şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu kaynaklar vasıtasıyla maziye dönük 

iktisadi ve mali alanlarda değerlendirmeler yapılabilmektedir. Böylelikle mazi ile günümüz 

arasında köprüler kurulabilmekte ve günümüz iktisadi ve mali sisteminin şekillenmesinde 

yaşanan dönüşüm seyredilebilmektedir.  

İktisat ve maliye tarihi alanlarında yapılan incelemelerin esas olarak odaklandığı nokta, 

yönetilen (birey, vatandaş, tebaa, halk) ile yönetim erki (beylik, krallık, devlet, imparatorluk) 

arasında etkileşime yol açan vergi uygulamalarında şekillenmektedir. Ayrıca bu etkileşim, 

tarihsel süreç içerisinde varlığını sürdüregelmiştir. Günümüzde bu etkileşimde bir azalma 
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olduğu ifade edilmekte2 ve bu etkileşimin geçmiş dönemlerde yoğun bir şekilde cereyan ettiği 

ileri sürülmektedir. Bu nedenle söz konusu alanlar hakkında yapılan çalışmalarda, temel olarak 

vergisel uygulamalara önem atfedilmektedir. Bu çerçevede araştırılması hedeflenen bölge ya 

da zaman aralığı hakkında, vergi uygulamaları incelenmekte ve böylece iktisat ve maliye 

konularına ilişkin değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Bu değerlendirmeler kapsamında, incelenmesi hedeflenen dönem ya da zaman aralığında 

meydana gelen münferit vergi olayları, iktisat ve maliye bilimi kavramlarına uygun bir 

sistematikte incelenme yoluna gidilmektedir. Örneğin verginin alındığı kaynağa3 bakarak 

yörede/dönemde hâkim olan geçim kaynakları tespit edilebilmekte, toplumda var olduğu 

düşünülen gelir eşitsizliğinin giderilmesi adına ne tür vergi uygulamalarına başvurulduğu 

incelenebilmekte, vergi yönetimindeki sorunlar/aksaklıklar ve vergiyi sona erdiren haller gibi 

konular hakkında fikir edinilebilmektedir. 

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde çalışmada, XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı 

İmparatorluğu topraklarına dâhil olan Aksaray kazası hakkında, 1890-1914 yılları arasında 

meydana gelmiş olan vergi uygulamaları ele alınmış ve bu uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv Kataloğunda bulunan arşiv belgeleri 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, 4 bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde Aksaray kazasının sosyal, 

ekonomik ve demografik bilgileri, üçüncü bölümünde arşiv belgeleri ışığında vergi uygulama 

örnekleri ile bu örneklerin değerlendirmeleri ve nihayet dördüncü bölümde ise sonuç bölümü 

yer almaktadır. 

 

                                                 
2 Günümüz maliye sisteminde vergiler genellikle mükelleflerin hissetmeden ödediği bir vergi sınıflandırması olan 

dolaylı vergiler kapsamında tahsil edilmektedir. Geçmiş dönemlerde mükellefler, vergilerini doğrudan kendileri 

tarafından ödedikleri için vergiye olan farkındalıkları daha fazla olmuştur. Fakat günümüzde mükellef ile devlet 

arasındaki vergisel ilişki artmasına rağmen, dolaylı vergilerden ötürü mükellefler bu vergilerin etkilerini fazla 

hissetmemektedirler. 

3 Vergiler gerek günümüzde gerek geçmişte genel itibariyle 3 kaynaktan alınmaktadır. Bu kaynaklar gelir, servet 

ve harcama olarak sınıflandırılmakta ve dönemin koşullarına göre önem kazanmaktadır. Örneğin geçmişte 

servetten alınan vergiler ön planda iken, günümüzde harcama ve gelir üzerinden alınan vergiler dikkat 

çekmektedir. Ayrıca bu kaynaklara ek olarak kişinin kendisinin de bir vergilendirme kaynağı olduğu (örneğin baş 

vergisi) ve geçmiş dönemlerde önemli bir yere sahip olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. 
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2. Aksaray Kazası Hakkında Genel Bilgiler 

İlkçağlardan itibaren önemli ticaret yolları üzerinde konumlanmış olan Aksaray4, tarihsel süreç 

içerisinde farklı isimler altında anılsa da, bugünkü kullanımını Anadolu Selçuklu devletinde 

Sultan II. İzzeddin Kılıçarslan’ın (1155-1192) yaptırdığı saraya nispetle almıştır5. Ayrıca bu 

dönemde devlet yönetimi tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmasından dolayı Darüzzafer, 

Darülcihad, Darürribat gibi isimlerle de anılmıştır6. Farklı isimlerle anılan bu şehre atfedilen 

önem neticesinde yapılan imar faaliyetleri, Anadolu Selçuklu döneminde yoğunluk kazanmış 

ve özellikle şehir merkezinde dikkate değer artışlar görülmüştür7. 

Aksaray şehrinin Osmanlı İmparatorluğu ile yönetim ilişkisi, Aksaray’ın 1397 yılında Yıldırım 

Beyazıd’ın bu şehri Karamanoğullarından almasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu yönetim ilişkisi 

fazla uzun sürmemiş ve Yıldırım Beyazıd’ın Timur’la girdiği savaşta mağlup olmasından 

dolayı şehrin yönetimi tekrar Karamanoğullarına geçmiştir. Nihayet, 1468 yılında Fatih Sultan 

Mehmed’in Karamanoğullarına son vermesiyle yönetim tekrar ama kesin bir şekilde Osmanlı 

İmparatorluğuna geçmiştir8. 

Yönetimsel anlamda Osmanlı İmparatorluğuna bağlanan Aksaray, önemli ticaret yolları 

üzerinde bulunmasından dolayı, iktisadi ve ticari faaliyetlerde önemli bir konuma sahip 

olmuştur. Özellikle dokumacılık, ziraatçılık, hayvancılık sektörlerinde önemli bir potansiyeli 

barındıran Aksaray, ticari faaliyetlerin yoğun yaşandığı bir bölge olmuştur. Bu yoğunluğun 

neden olduğu sonuçları yörede bulunan kervansaray, değirmen, hamam ve çok sayıdaki 

dükkânların miktarında görmek mümkündür9. 

                                                 
4 Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Görsel Yayınlar Ansiklopedik Neşriyat Ticaret ve Sanayi A. Ş., 1982, 132.  

5 Şahin, İlhan “Aksaray”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989, II, 291,  

6 Şahin, “Aksaray”, DİA, II, 291. 

7 Gül, Mustafa Fırat, “Aksaray Şehrinin İktisadi Tarihi Hakkında Bir Deneme”, Çanakkale Araştırmaları Türk 

Yıllığı, 11/14, (2013): 133. 

8 Şahin, “Aksaray”, DİA, II, 291. 

9  Gül, “Aksaray Şehrinin İktisadi Tarihi Hakkında Bir Deneme”, s. 132; Şahin, “Aksaray”, DİA, II, 291. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 915 - 

 

İktisadi ve mali alanda bu bölgede görülen canlılık, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

toplanan vergi gelirlerine de yansımış ve çalışmada incelenmesi hedeflenen münferit vergi 

olaylarının gözlemlenmesi açısından kolaylık sağlamıştır. Her ne kadar incelenen dönem 

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine tekabül etse de, yörede sürdürülen iktisadi ve ticari 

faaliyetler, önemini ve yoğunluğunu bu dönemlere kadar sürdürebilmiştir.  

3. Vergi Uygulamaları Örnekleri 

Maliye biliminin temel konularının başında gelen vergi kavramı, günümüzde genel olarak, 

vergilendirme yetkisini elinde bulunduran yönetim erkinin, kişilerden10 egemenlik gücüne 

dayanarak hukuki cebir altında, karşılıksız ve nakit olarak aldığı iktisadi değer şeklinde 

tanımlanmaktadır11. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, vergi kavramının gerek egemenlik 

unsuruna atıf yaparak siyasi bir yapıya sahip olduğu, hukuki cebir ve zorlama unsuruna atıf 

yaparak hukuki bir yapıya sahip olduğu gerekse karşılıksız ve nakit olma unsuruna atıf yaparak 

iktisadi bir yapıya sahip olduğu görülebilmektedir. Ayrıca vergi mükelleflerinin insanlar olması 

hasebiyle, vergilemenin hem bireysel hem de toplumsal bazda düşünüldüğünde, psikolojik ve 

sosyolojik taraflarının olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Verginin tanımda sıralanan özellikler dikkate alındığında, söz konusu bu tanımın, verginin 

günümüzde taşıdığı özelliklerine atıf yapmakta olduğu ve günümüz iktisadi sisteminin ulaştığı 

bilgi, birikim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak şekillendiği görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle, günümüz maliye sisteminde kabul edilen bu vergi tanımının, özellikle geçmiş 

dönemlerde yapılan vergi tanımlarından farklı olduğu ve egemenlik gücü, hukuki cebir, 

karşılıksız olma ve nakit ödenme gibi özelliklerinin geçmiş dönemlerde bulunmadığı ya da 

farklı kavramları ifade ettiği kabul edilmektedir. Örneğin geçmiş dönemlerde, takas 

ekonomisinin yaygın olduğu ve vergi borçlarının ayni şekilde ödenebildiği veyahut 

egemenliğin tek kişiye ait olduğu krallık dönemleri düşünüldüğünde yaşanan bu farklılaşma 

ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle çalışmada, verginin sahip olduğu mevcut özelliklerinden 

ziyade, geçmiş dönemlerde barındırmış olduğu nitelikler çerçevesinde vergi uygulama 

örnekleri irdelenmiştir. 

                                                 
10 Burada kişi olarak tarif edilen kavram bir gerçek kişi, birey olabileceği gibi aynı zamanda bir şirket, vakıf, 

dernekte olabilmektedir. 

11 Şen, Hüseyin-Sağbaş, İsa, Vergi Teorisi ve Politikası, Ankara 2016, s. 1. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv Kataloğunda, söz 

konusu yıllara ilişkin yapılan vergi temalı taramalarda, genel olarak verginin yönetimine, 

vergiyi sona erdiren hallere ve vergi uygulamalarında karşılaşılan usulsüzlüklere ilişkin arşiv 

belgelerine ulaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu uygulama örnekleri bu başlıklar altında ele 

alınmıştır. 

 

3.1. Verginin Yönetimi 

Bir vergi uygulamasında genel olarak iki tarafın bulunduğu ve bu tarafların vergiye ilişkin tüm 

kuralları belirleyen kral/padişah/devlet ile vergileri ödeyen mükelleflerden oluştuğu kabul 

edilmektedir12. Vergilerin belirlenmesi, tahsil edilmesi, tahsil edilmesi için vergi memurların 

istihdam edilmesi, maaşlarının ödenmesi, diğer gerekli olanakların sağlanması, vergilerin sevki, 

harcanması gibi daha birçok süreci içerisinde barındıran vergi yönetimi kavramı, maliye 

idaresinin başarısında önemli bir yere sahip olabilmektedir. Söz konusu unsurları Osmanlı 

maliye sistemi açısından dikkate aldığımızda, özellikle vergi memurlarının istihdamı ve bu 

memurların mükellefler ile olan ilişkisi nedeniyle dikkate değer düşünülmektedir. Osmanlı 

maliye sisteminin, İslam Hukukuna ve örfe dayanması nedeniyle vergilerin belirlenmesi ve 

hangi alanlarda kullanılması gerektiği genel itibariyle belirli olduğu kabul edilmektedir. Başka 

bir ifadeyle vergi yönetiminin bu unsurlar üzerinde nispeten düşük bir etkiye sahip olduğu ve 

dolayısıyla vergi yönetimi açısından, vergi memurları/idarecileri ile vergi mükellefleri arasında 

yaşanan olayların maliye tarihi çalışmaları açısından önem kazandığı düşünülmektedir. 

Aksaray Kazasında vergi yönetimine ilişkin belgeler incelendiğinde, 1905 yılında Aksaray 

kazasından Ziya isimli bir şahıs tarafından, söz konusu kazanın vergi kâtibi Mehmet Efendi 

hakkında görevini kötüye kullandığı ve yönetimde muvafık olamadığı gibi şikâyetleri içeren 

telgrafın birçok defa çekildiği ve defterdarlığa da ihbarlarda bulunulduğu belirtilmiştir. Bu 

nedenle, Niğde muhasebecisi bu olayın incelenmesi için görevlendirilmiş ve yapılan inceleme 

neticesinde, bu ihbarların eski sandık emini Tahir Efendi tarafından peyda edilen bir düzmece 

olduğu ortaya konulmuştur. Böylece bu olayın gerçeği yansıtmadığı ve başkaca tahkikata 

lüzum görülmediği belirtilmiştir13. 

                                                 
12 Akdoğan, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2009, 149. 

13 BOA, BEO. 2715/203595 
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1899 tarihli belgede ise, Aksaray kazası kaymakamı Mehmed Celaleddin Efendinin tecrübesiz 

olmasından dolayı, aşar vergisinin müzayede ve ihalesi esnasında bazı usulsüz hareketlerin 

meydana geldiği ve bu hareketlerin tekrarında hazinenin ciddi zarara uğrayacağı belirtilmiştir. 

Aynı zamanda bu kazaya yakın olan Seydişehir kazası kaymakamı Hakkı Efendi hakkında da, 

mezkur kaza halkının yoğun şikayetleri olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Konya Vilayet 

Celilesi Meclis İdaresine gönderilen yazı da, bu iki kaza arasında becayiş talebinde bulunulmuş 

ve bu talep uygun görülmüştür14.  

Aksaray kazasında vergi yönetimi hakkında ele alınan bir diğer belgede, 1894 tarihinde Niğde 

sancağı mutasarrıfı tarafından ele alınan ve Konya Valisi tarafından Dahiliye Nezaret Celilesine 

gönderilen yazıda, Nevşehir ve Aksaray kazaları aşarının ihalesinde ve idaresinde suiistimaller 

görüldüğü; ehliyetli, emniyetli ve canla başla çalışacak bir mutasarrıf bulunmadıkça 

problemlerin devam edeceği belirtilmiştir15. 

Mezkur kaza hakkında yukarıda incelen belgeler, vergi yönetimi hakkında genel durumları 

başka bir ifadeyle kaza genelini ilgilendirir iken; 1889 yılında Tekaüd (emeklilik) Sanduk-i 

Nezaret Celilesine gönderilen yazıda, özel bir durum ele alınmıştır. Söz konusu belgede 

Aksaray kazası aşar memurluğunda bulunmuş olan müteveffa Mehmed Emin Efendi ailesi 

tarafından gönderilen yazıda, mali durumlarının kötü olması hasebiyle bir maaş tahsisi talep 

edilmiş; aksi takdirde kötülüğe/günaha düşmekten korktukları belirtilmiştir16. 

Buna ek olarak, kaza hakkında özel bir durumu ele alan ve 1890 tarihinde Maarif, Maliye ve 

Dâhiliye Nezaret Celilerine gönderilen yazıda, Aksaray’da Yeşil Tulumba civarında Mesih 

Paşa mahallesinde merhum Mustafa Paşaya ait olan hanede, ilkokul, ortaokul ve 

yüksekokullara hazırlama ve gece gündüz eğitim vermesi planlanan bir okul açılması talebinde 

bulunulmuştur. Ayrıca okulun müdüriyetinde Hafız Ahmed Refik Efendi bulunacağı ve okulun 

isminin Terkim-i Osman-i Mektebi olacağı belirtilmiştir. Bu şartlar altında açılması için izin 

istenmiş, gerekli vergi ve rüsumların verilmesi karşılığında okulun açılmasına müsaade 

edilmiştir17.  

                                                 
14 BOA, DH. MKT. 02248/64 

15 BOA, DH. ŞFR. 198/78 

16 BOA, DH. MKT. 1729/53 

17 BOA, BEO. 3746/280934 
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3.2. Vergiyi Sonlandıran Haller 

Kamu maliyesi sisteminde vergisel olaylar, vergileme süreci altında düzenlenmektedir. 

Vergileme süreci, genel olarak 4 aşamadan müteşekkil olduğu kabul edilmekte ve bu aşamalar 

verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili şeklinde sıralanmaktadır18. Böylece var olan bir 

verginin geçirmiş olduğu aşamalar belirtilmekte ve bu aşamanın son halkasının verginin tahsili 

olduğu ifade edilmektedir. Verginin tahsili aynı zamanda vergiyi sona erdiren haller anlamına 

gelmekte ve bu haller verginin ödenmesi, verginin mahsubu, takası, terkini, zamanaşımına 

uğraması ve af edilmesi şeklinde sıralanmaktadır.  

Aksaray kazasında meydana gelen vergisel olaylar, vergiyi sona erdiren haller açısından 

değerlendirildiğinde, karşımıza bir verginin sona erdirilmesinde akla ilk gelen ve vergi borcunu 

ortadan kaldırılması anlamına gelen verginin ödenmesi durumu çıkmaktadır. Buna göre, 1905 

tarihli belgede, Aksaraylı Müftüzade Şükri Efendinin sonradan ortaya çıkan ağnam-ı mektume 

rüsumu için 1448 kuruş borcu ile mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin kendisinden tahsili 

hakkında, Niğde Sancağı meclis idaresinde karar alınmıştır. Bu karar üzerine temyiz 

başvurusunda bulunan Müftüzade Şükri Efendinin isteği reddedilmiş ve bu borcun ödenmesi 

talep edilmiştir19. 

Diğer vergiyi sona erdiren durum, verginin mahsubu şeklinde meydana gelmiştir. 1905 tarihli 

belgede, Bayezid Rüşdiyesi Muallimi Mehmed Nuri Efendi'nin oğlu Hasan Lütfi Efendi'nin, 

Aksaray'a bağlı Çakırağa Mahallesi Çerrah Paşa caddesi Sorkur cami sokağında bulunan 

hanelerine ait 1903 senesine kadar olan 2200 lira vergi borcunun bulunduğu ve bu borcun 

pederinin birikmiş maaşlarından tesviyesi talebinde bulunulmuştur. Belgenin devamında bu 

talebin kabul edildiği bildirilmiştir20.  

Vergi mahsubuna örnek teşkil edebilecek bir diğer durum ise; 1907 tarihli belgede, Mekteb-i 

Tıbbiye-i Mülkiye Depo Memuru Hakkı Efendi'nin, Aksaray'da validesinin tasarrufunda olan 

ve Gökçedere Mahallesi Kara Mehmed Paşa sokağında bulunan on yedi numaralı hanenin, 1902 

senesinden 1903 senesi sonuna kadar olan birikmiş vergi borcunun, maaşından kesilmesi 

talebinde bulunulmuştur. Ancak söz konusu kişinin 1891, 1901,  1902, 1903, 1904 yıllarından 

                                                 
18 Akdoğan, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2009, 156-189. 

19 BOA, DH. MKT. 887/13 

20 BOA, MF. MKT. 834/37 
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olma toplamda 805 kuruş borcu olduğu, buna karşılık 1900 ve 1901 senelerinden olma toplam 

846 kuruş alacağı olduğu ifade edilmiş ve borcun bu alacağına mahsup edilebileceği ifade 

edilmiştir.21 

Son olarak, vergiyi sona erdiren haller arasında değerlendirilmese de, verginin geçici veya 

kalıcı olarak ödenmemesi durumu olan vergi muafiyetine ilişkin örnekler bulmak mümkün 

olmuştur. Buna göre 1900 tarihli belgede, Çerkez muhacirlerinden olup, Aksaray Reji 

İdaresi'nde Kolcubaşı Ahmed ve arkadaşlarının henüz iskân edilmediklerinden dolayı, bu 

kişilerin temettü vergisinden muaf tutulmaları talebiyle Kolcubaşı Ahmet ve arkadaşları 

imzasıyla Maliye Nezaret Celilesine telgraf çekilmiştir22. 

3.3. Vergi Uygulamalarında Meydana Gelen Usulsüzlükler 

Yukarıda belirtildiği üzere, kamu maliyesi açısından önemli bir yere sahip olan vergileme 

sürecinin sorunsuz işlemesi çoğu zaman mümkün olamamakta ve bu sürecin işleyişinde 

birtakım sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunların başında kuşkusuz vergilemede yapılan 

usulsüz haller gelmektedir. Genellikle vergilerin daha az ödenmesi ya da hiç ödenmemesi, 

vergilerin iltizamı sırasında yolsuzluk yapılması gibi örnekler bu usulsüz haller açısından ilk 

göze çarpan durumlardır. 

Aksaray kazasında vuku bulan münferit vergi olayları ele alındığında, bu örneklere rastlamak 

mümkündür. Örneğin 1890 tarihli Konya Vilayet Celilesine gönderilen arzuhal kapsamında, 

Aksaray kazası mal müdürlüğünden ayrılmış olan Tahir Efendi ile bazı kimselerin aşar vergisi 

hasılatından para çaldıkları halde, bunlar hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış ve 

hazinenin zarara uğratıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu durum hakkında gerekli 

işlemlerin yapılması istenmiştir23. 

1891 tarihli belgede, Aksaray kazası telgraf müdürü Mehmed İzzet Efendi tarafından Konya 

Vilayetine gönderilen yazıda, kazanın kaymakamı ile bazı kişilerin 1887 ile 1888 yıllarına ait 

                                                 
21 BOA, MF. MKT. 972/44 

22 BOA, DH. MKT. 1716/8 

23 BOA, DH. MKT. 1709/120 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 920 - 

 

aşar vergisinin ihalesinde ve toplanması esnasında bir takım yolsuzluk faaliyetlerinde 

bulundukları bildirilmiştir. Ayrıca bu durumun tarafsız bir şekilde araştırılması istenmiştir24. 

Aksaray kazasında meydana gelen ve çalışmada ele alınan son belge, yine aşar vergisi hakkında 

olup; 1894 tarihinde düzenlenmiştir. Muhbir Mehmed Sadık imzasıyla Konya Vilayetine 

gönderilen belgeye göre, Aksaray kazasının Cemili karyesi aşarını iltizam eden Arab oğlu Hacı 

Ali'nin, öşür vergisinin tahsili esnasında karye halkına zulümde bulunduğu ve bu durumun 

bilindiği ve ceza aldığı halde, gayr-ı meşru bir şekilde çalışmakta olduğu belirtilmiştir. Bu 

kapsamda söz konusu durumun araştırılması istenmiştir25. 

 

 

 

4. Sonuç 

İncelendiği dönemin sosyal, ekonomik, mali, siyasi, dini vb. konuları hakkında ayrıntılı bilgiler 

içeren maliye tarihi çalışmalarına olan ilgi artarak devam etmektedir. Böylece geçmiş dönemde 

özellikle maliye alanında meydana gelen olaylar ele alınmakta ve bu olaylar günümüz maliye 

sistemi açısından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sürecinde her iki dönemin 

birbirinden farklı bir zamanın ruhuna sahip olduğu ve bu kapsamda bir değerlendirmede 

bulunulması gerektiği kabul edilmektedir. Böylece farklı zamanlar arasında bir köprü 

kurulmakta ve geçmiş dönemlerdeki maliye sisteminden günümüz maliye sistemine doğru olan 

dönüşümün, bir nebze olsun incelenebilmesine olanak tanındığı ifade edilmektedir. Ayrıca 

yapılan bu çalışmalar sadece zaman eksende olmayıp, mekân açısından da ele alınabilmektedir. 

Böylece bir yörenin, bölgenin, devletin vs. tecrübe etmiş ettiği maliye sistemi hakkında bir fikir 

edinilebilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmada, 1890-1914 yılları Aksaray kazasında meydana gelen münferit vergi 

uygulamaları ele alınmıştır. Söz konusu yıllara ilişkin vergi uygulamaları kamu maliyesi 

                                                 
24 BOA. DH. MKT. 1791/121 

25 BOA, DH. MKT. 252/56 
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literatürüne uygun olarak verginin yönetimi, vergiyi sonlandıran haller ve vergi 

uygulamalarında meydana gelen usulsüz haller başlıkları altında ele alınmıştır. 

İncelenen belgelerde yer aldığı üzere, verginin yönetimi açısından merkez idareye gönderilen 

yazılarda, genellikle kaza kaymakamlarının tecrübesiz olmalarından şikâyet edilmiş ve bu 

durumun hazineye oldukça zarar verdiği belirtilmiştir. Şöyle ki, bu şikâyetler neticesinde kaza 

kaymakamının görev yerinin değiştirildiği örneklerine rastlanılmıştır. Vergi yönetimine ilişkin 

şikayetler, sadece kaymakam aleyhinde olmamış aynı zamanda, canla, başla çalışan 

mutasarrıfların görevlendirilmesi istenmiştir. Aksi takdirde, hazinenin zarara uğrayacağına 

dikkat çekilmiştir. 

Vergiyi sona erdiren hallerin arşiv belgelerine yansıması ise 2 farklı şekilde gerçekleşmiştir. 

Bunlardan ilki vergiyi sonlandıran en temel durum olan verginin ödenmesi iken; ikincisi vergi 

borcunun kişinin alacağına karşılık mahsup edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bir diğer başlık olan vergi uygulamalarında meydana gelen usulsüz haller ise, genel olarak vergi 

ihalelerinde yolsuzluk ve vergi gelirlerin gayri ahlaki bir şekilde ele geçirilmesi ile vergilerin 

toplanması esnasında halka zulüm etme şeklinde gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak, Aksaray kazasında 1890-1914 yılları arasında vuku bulan münferit vergi 

olaylarını ele alan çalışmada, kamu maliyesinin temel kaynağı olan vergilerin birey ile devlet 

arasında ilişki kurulmasına yol açan en temel kaynaklardan biri olduğuna dikkat çekilmiş ve bu 

kapsamda verginin yönetimi, vergiyi sonlandıran haller, vergi uygulamalarında meydana gelen 

usulsüz haller sistematik bir şekilde incelenmiştir.  
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ALİ B. İSMAİL EL-AKSARAYÎ VE HÂŞİYETÜ'Z-ZİYÂ'ÎYE ADLI ESERİ 

Şerefettin ADSOY1 

Özet 

İsminden yola çıkarak Aksaraylı düşünürlerden biri olduğunu varsaydığımız Ali b. İsmail el- 

Aksarayî’nin yaşamına dair herhangi bir tarihi veriye ulaşamadık. Aksarayî’ye ait olan 

Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli eserin ana metni Aksarayî’nin er-Risâletü’ş-Şerifiyye olarak 

isimlendirdiği Seyyid Şerif Cürcânî’nin (1340-1413) er-Risâletü’l-Kübra fil’-Mantık isimli 

eseridir. Cürcânî tarafından Farsça olarak kaleme alınmış olan er-Risâletü’ş-Şerifiyye 

Cürcânî’nin oğlu Muhammed Nureddin tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Ali b. İsmail el-

Aksarayî de Arapça tercümesini dikkate alarak bu haşiyeyi kaleme almıştır. er-Risâletü’ş-

Şerifiyye’nin içeriği mantığa dairdir. 

Mantık, Yunanca Logik kelimesinin Arapçaya kazandırılmış halidir. Mantık ilmi ilk defa 

Aristoteles (M.Ö. 384-322) tarafından sistemleştirilmiş olup kendisinden sonra gelenler onun 

çizip ortaya koymuş olduğu çerçeveyi takip etmişlerdir. Aristoteles’in etraflı bir şekilde ele 

aldığı mantık, insan zihnini, bilinenlerden bilinmeyene doğru yol alırken düşme ihtimali olan 

hatalardan korumayı amaçlamaktadır. Bir diğer ifade ile mantık, bilinmeyene ulaşmak için 

bilinenlerin nasıl bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini belirten ilimdir. 

Seyyid Şerif Cürcânî, er-Risâletü’l-Kübra fil’-Mantık adlı eserinde mantık ilminin genel 

ilkelerini bir bütünlük içerisinde ele almaktadır. Ali b. İsmail el- Aksarayî de Hâşiyetü'z-

Ziyâ'îye isimli eserinde, Cürcânî’nin söz konusu eserinin Arapçaya çevrilmiş olan metnine 

dayanarak kendince müphem ya da daha farklı bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşündüğü 

noktalara dair açıklamalarda bulunmaktadır. Biz de bu çalışmamızda Aksarayî’nin Hâşiyetü'z-

Ziyâ'îye isimli eserinin şekil ve içeriğine dair bir değerlendirmede bulunacağız. 

Anahtar Kelimeler: Cürcânî, Mantık, Aksarayî, Hâşiye, Zihin 

 

  

                                                 
1 Yard. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, serefettinadsoy@aksaray.edu.tr 
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ALI B. ISMAIL AL AKSARAYÎ AND HIS WORK, HASHIYAH AL ZIYAIYYAH 

Abstract 

We have not found any information about the life of Ali b. İsmail, who we had believed that he 

is from Aksaray, based upon in his nisbah name. The main text of Aksarayî’s work; Hashiyah 

al Ziyaiyyah, is belonging to Sayyid Sharif al Jurjani (1340-1413), al Risalah al Kubra fi’l-

mantik, which named by Aksarayî al Risalah al Sharifiyyah. al Risalatu al Sharifiyya had been 

written by Sayyid Sharif al Jurjanî in Persian language, later it translated into Arabic by his son; 

Muhammad Nureddin. Mantik is the Arabic version of the Greek Logic word. Logics 

knowledge firstly systematized by Aristotle (BC. 384-322) and those coming after him followed 

the framework which he had revealed 

The Logic knowledge which handled in a comprehensive way by Aristoteles, aims to protect 

of the human mind from the possibility of falling off while driving from the known into the 

unknown. In other words, the logic is the knowledge that shows what kind of arrangement the 

known subject need to be arrived to unknown by them. Sayyid Sharif Jurjani, deals with the 

general principles of the logics in wholeness in his study, al Risalah al-Kubra fil-Mantik. 

Ali b. Ismail el- Aksarayî also has some comments on some points that are ambiguous for him 

and that need to be stated differently in Hashiyah al Ziyaiyyah, based on the Arabic-translated 

text of the mentioned Jurjani’s work. We are going to make an assessment of the form and 

content of the Hashiyah al Ziyaiyyah in this study. 

Key Words: Jurjani, Logic, Aksarayî, Postscript, Mind  

GİRİŞ 

İnsanı var olanlardan ayrı kılan temel ayırıcı niteliğinin düşünme olmasından dolayı insan, 

“düşünen canlı” olarak tanımlanmaktadır. İnsanın sahip olduğu bu niteliği gerek zihinsel 

gerekse dilde “nutk” denilen boyutta gerçekleşebilmektedir. Nutk’un bu boyutlarda meydana 

gelmesi keyfilikten ziyade belli bir kural ve çerçeve içerisinde gerçekleşmesiyle mümkün 

olmaktadır. 

Arapça “nutk” kökünden türeyen mantık, aslı Yunanca olan Logik kelimesinden gelmiş olup 

Arapçaya bu şekliyle mal olmuş durumdadır.2 Mantık ilmini ilk defa sistemli bir hale getiren 

Aristoteles (M.Ö. 384-322) oldu ve kendisinden sonra gelenler de bu sistemi takip etmekten 

                                                 
2 Öner, Necati, Klasik Mantık, İstanbul 2011, Divan Kitap, s. 13 
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kendilerini alamadılar. Aristoteles’in bu denli detaylı ve aynı zamanda kendi içerisinde tutarlı 

bir şekilde ele aldığı mantık, insan zihnini, bilinenlerden bilinmeyene doğru yol alırken düşme 

ihtimali olan hatalardan korumayı amaçlamaktadır.3 Bir diğer ifade ile mantık, bilinmeyene 

ulaşmak için bilinenlerin nasıl bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini belirten formel 

ilimdir. 

İslam düşünce tarihinde mantığı önemseyenler de “bilinenden bilinmeyenin elde edilmesini 

sağlayan”4, “hakikate sevk eden”, “insanı zihnî hatadan koruyan”5 bir ilim olarak tanımlayıp 

başta fıkıh ve kelam olmak üzere diğer din içerikli ilim dallarında da kullandılar. Söz konusu 

dallarda çalışma yapan düşünürler tarafından mantık öğrenilmekle beraber bilim dalına dair 

eserler de kaleme alındı. Söz konusu düşünürlerin bu çaba ve çalışmaları sağlıklı bir bilginin 

elde edilebilmesi için, alan ve ilim dalı farkı gözetmeksizin, her türlü çalışma sahasında 

mantığın öngördüğü ilkeler ve prensipler çerçevesinde hareket etme gerekliliğine olan 

inançlarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda mantık ilmi sadece bir alet ilmi değil aynı 

zamanda ilimlerin efendisi6 veya reisi olarak da kabul edilmektedir. 

Mantık ilmi her ne kadar sistemli olma şeklini ilk olarak Aristoteles eliyle almış olsa da 

olgunlaşma ve mükemmelleşmesini de Ortaçağ da yaşamış olan İslam düşünürleri aracılığıyla 

kazandı. Söz konusu düşünürler tarafından alana dair değişik boyutlarda birçok eser kaleme 

alındığı bilinen bir gerçektir. Mantıkla ilgili eserler kaleme alan ve 14. yüzyıl İslam 

düşünürlerinden Seyyid Şerif Cürcânî de bunlardan sadece biridir. 

Seyyid Şerif Cürcânî 

Asıl adı Ali b. Muhammed b. Ali es-Seyyid eş-Şerif ez-Zeyn Ebu’l-Hasan el-Hüseynî el-

Cürcânî el-Hanefi olup hicri 740 yılı Şaban ayının 24’ünde (24 Şubat 1340) İran’ın Asterabad 

bölgesinin Cürcan vilayeti Taku nahiyesinde dünyaya geldi.7 Peygamber soyundan geldiği için 

                                                 
3 Öner, Klasik Mantık, s. 15 

4 Ahmet Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, (Mantık Metinleri 2 içinde), haz. Kudret Büyükcoşkun, İşaret Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 19 

5 Ali Haydar, Hediyecik, İsagoci Tercümesi, İstanbul 1309, s. 30 

6 Gazali, Makâsıdu’l-Felasife, (thk. Süleyman Dünya) Tahran 1382, s. 36 

7
 İsmail, Abdulemir, Mavsuatu’l-Alamu’l-Ulema ve Adabu’l-Müslimin, Beyrut 2005, c.V, s. 187; Ülken, Hilmi 

Ziya, İslam Felsefesi, İstanbul1983, s.162 
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“es-Seyyid eş-Şerif” ve Cürcan’da doğup büyüdüğü için de “el-Cürcânî” nisbesiyle 

anılmaktadır.8 

Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayan Seyyid Şerif, ilk eğitimine memleketi olan 

Cürcân’da başladı. Bu amaç doğrultusunda, dönemin zor şartlarına rağmen, birçok beldeyi 

dolaşarak değişik hocalardan istifade etmeye çalıştı. Bu anlamda Herat’ta yaşayan ve Şerhu’ş-

Şemsiyye ve Şerhu’l-Metâli müellifi Kutbuddin er-Râzi et-Tahtâni’den (ö. 766/1365) adı geçen 

eserleri okudu. Tahtâni’nin de tavsiyesiyle Mısır’a doğru yola çıkmışken yolda namını duyduğu 

Cemaleddin Aksarayî’den (ö.791/1388-89 [?]) ders almak üzere yolunu değiştirir. Seyahati 

esnasında Aksarayî’nin Şerhu’l-İzahı’nı inceleme fırsatı bulur. İnceleme sonucunda 

Aksarayî’den istifade edemeyeceği kanaati hâsıl olsa da beraberindekilerin verdiği bilgi 

doğrultusunda Aksarayî’nin öğretimde daha başarılı olduğuna kani olunca yoluna devam eder. 

Aksaray’a ulaştığında Cemaleddin Aksarayî’nin vefat ettiğini öğrenir. Cürcânî daha sonra 

tanıştığı Aksarayî’nin talebelerinden Şemseddin Muhammed el-Fenâri (ö.834/1430) ile birlikte 

Mısır’a doğru yola çıkar.9 Yaklaşık on yıl Mısır’da kalan Cürcânî Mübarek Şah’tan akli ilimleri, 

Ekmeleddin el-Baberti’den de nakli ilimleri tahsil etti.10 Mısır yaşantısının ardında Bursa’ya 

uğrar ve ardından da memleketi Şiraz’a döner. Şiraz’da Daru’ş-Şifa Medresesi Müderrisi olarak 

yaklaşık on yıl çalışır. Öğretim faaliyetleriyle beraber telif çalışmalarında da bulunan Cürcânî, 

İran’da özellikle akli ilimlerde önemli bir ün elde eder. Timur’un (1370-1405). Şirazı zabt 

etmesinden sonra Cürcânî zorla Semerkant’a götürüldü. Burada onsekiz yıl kalan Cürcânî, 

müderrislik, te’lifât ve münazaralarda bulundu. Özellikle münazaralardaki başarısından dolayı 

başta Timur ve Teftâzâni (ö.792/1390) olmak üzere birçok kişinin takdirine mazhar oldu. 

Timur’un ölümünden sonra Cürcânî memleketi Şiraz’a döner ve 6 Rebi’ü’l-ahir 816 (6 

Temmuz 1413) tarihinde vefat eder.11 

Dönem itibariyle siyasi açıdan karışık ama ilim bakımından derinden giden İslam dünyası bu 

anlamda, adeta bir yıldızlar yağmuruna tutulmuştur. İlmi açıdan çok yönlü olmanın adeta 

zorunlu olduğu bir dönemde yaşayan Cürcânî kelam, felsefe, hadis, tefsir, tasavvuf, Arap dili 

                                                 
8 Gümüş, Sadreddin, “Cürcânî” mad. TDV İslam Ansiklopedisi, c. VIII, s. 134; Abdullayev, Överzmuhammet, 

Seyyid Şerif Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru, U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Bursa 

2005, s.14 

9 Abdullayev, Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru, s.20-21; Gümüş, “Cürcânî”, c. VIII, s. 134 

10 Gümüş, “Cürcânî”, c. VIII, s. 134 

11 Abdullayev, Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru, s.19; Gümüş, “Cürcânî”, c. VIII, s. 135 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 930 - 

 

ve mantık başta olmak üzere dönemin var olan diğer bütün alanlarda öğreticilikle beraber 

te’lifâtta da bulundu. Döneminin bütün ilimlerine üst düzeyde hâkim olmasından dolayı “on 

birinci akıl” lakabına layık görülmekle beraber kendisinden sonraki dönemde ilim dünyasını en 

çok etkileyen kişi olma vasfına da sahiptir. Bu anlamda felsefe, tefsir, hadis, fıkıh ve fıkıh usulü, 

kelam, tasavvuf, münazara ve Arap dili başta olmak üzere değişik alanlara dair irili ufaklı 

toplamda yetmiş dokuz eser kaleme aldı. 

Mantık ilmine dair çalışmalar da ortaya koyan Cürcânî, İslam dünyasındaki mantık 

çalışmalarını The Development of Arabic Logic isimli eserinde dönemlere ayırarak ele alan 

Nicolas Rescher’a göre altıncı dönem olan, uzlaştırma dönemine denk gelmektedir.12 Cürcânî, 

hacim bakımında birbirinden farklı olmakla beraber, yukarıda sıralanan ilimler dışında, mantık 

ilminin değişik konularına dair on yedi eser kaleme aldı. Çalışmamızın da ana metnini oluşturan 

er-Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık isimli eseri bunlardan sadece biridir. 

 

er-Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık 

er-Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık isimli eser Cürcânî tarafından Ebu’l-Berakat’in oğlu için farsça 

olarak yazılmıştır. Söz konusu eser daha sonra oğul Cürcânî tarafından Arap dilinin zenginliği, 

açıklığı, kolaylığı ve güzelliğinden dolayı Arapçaya tercüme edilmiştir. Mütercim bu çeviriyi 

yaparken de müellifin yazdıklarına sadık kalarak herhangi bir eksiltme veya ona yeni bir şey 

katmaksızın gerçekleştirdiğine dikkat çekmektedir.13 Farsça olan metin (h.1287/m.1844) 

yılında basılmıştır. Ancak Arapça çevirileri ise halen yazma halinde bulunmaktadır. 

Türkiye’nin değişik kütüphanelerinde söz konusu eserin farsça olarak sekiz Arapça olarak ise 

onsekiz nüshası bulunmaktadır. Farsça nüshaları Süleymaniye kütüphanesinin değişik 

bölümleri ve Milli Kütüphane’nin Ali Emiri Farsi kısmının farklı numaralarında mevcuttur. 

Arapça nüshaları ise yine Süleymaniye kütüphanesinin değişik bölümleri başta olmak üzere 

Manisa, Konya, Kastamonu, Çorum ve Milli Kütüphanede bulunmaktadır. 

Eserin Farsça nüshaları daha çok Risale-i Kübra olarak kayıtlara geçmesine karşın Risale-i 

Velediye olarak da kayıtlarda yer aldığı görülmektedir. Arapça olup da İstanbul 

Kütüphanelerinde bulunanların bir kısmı ile Anadolu’daki kütüphanelerinin de tamamında 

                                                 
12 Rescher, Nicholas, The Development of Arabic Logic, London 1964, s. 76 

13 Cürcânî, Seyyid Şerif, er-Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık, Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi, vr. 

1a 
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bulunan nüshalar er-Risaletü’l-Velediyye ve er-Risaletü’l-Velediyye Fi’l-Mantık ismiyle 

kaydedilmiştir. Haşiye müellifi Ali b. İsmail el-Aksarayî de eseri Risalet’ş-Şerifiyye olarak 

isimlendirmektedir.14 Bu şekilde farklı isimlerle kaydedilmiş olmasına bağlı olarak farklı farklı 

eserler olduğu zannedilmiştir. 

Söz konusu eser hacim bakımından küçük bir çalışma olsa da mantık konularını genel bir 

çerçevede sunmuş olması bakımından önemlidir.15 

Cürcânî, mantığın konuları içerisinde ele alınan kavramlar kısmında kategoriler ve kıyasın 

uygulanma alanı olan beş sanat konuları hariç mantığın içerisinde yer alan diğer mevzuları eser 

kapsamında işlemektedir. 

Cürcânî mantık konularını temellendirme adına, asıl konulara değinmeden önce, dönemi 

itibarıyla, ele alınması artık gelenek haline gelen bilgi kuramına değinmektedir. Bilgiyi 

tasavvur ve tasdik olarak ikiye ayıran Cürcânî, söz konusu bilginin de, varlığın formlarını 

yansıtan aynaya benzettiği, zihin denilen kuvvede meydana geldiğini belirtmektedir. Edinilen 

bu bilginin ya nispetin söz konusu olmadığı tasavvurla ya da nisbetin gerçekleştiği tasdikle 

gerçekleştiğini ifade etmektedir. Gerçekleşen bu nisbetin olumlu ve olumsuz niteliği 

bakımından yüklemli, bitişik ve ayrık olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştiğini ortaya 

koymaktadır. Müellif tasavvur ve tasdiki kendi içerisinde zorunlu, yani herhangi bir akıl 

yürütmeye gerek kalmaksızın edinilen bilgi ve nazari yani elde edilmesi amacıyla akıl 

yürütmenin gerekli olduğu bilgi olmak üzere iki kısma ayırmaktadır.16 

Cürcânî, tasavvur ve tasdik çerçevesinde ele aldığı bilgi kuramından sonra, mantıkçıların 

doğrudan ilgili olmadıkları ancak anlamların öğrenilmesi, öğretilmesi veya aktarılması gibi 

durumlardan dolayı ilgilenmek durumunda kaldıklarını belirttiği kavramlar konusuna 

değinmektedir.17 

Müellif, onu anlamakla başka bir şeyi anlamak anlamına gelen şeklinde tarif ettiği delaleti, 

evvela sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayırdıktan sonra her birini vaz’î, tabiî ve aklî olmak 

üzere toplamda altı şekilde sınıflandırarak ele almaktadır. Mantık açısında değer ifade eden 

                                                 
14 Aksarayî, Ali b. İsmail, Risalet’ş-Şerifiyye, Çorum Hasan Paşa Halk Kütüphanesinde vr. 1a 

15 Cürcânî’nin er-Risaletü’l-Kübra fi’l-Mantık isimli eseri hakkında burada verilen bilgiler Diyarbakır Ziya Gökalp 

Yazma Eserler Kütüphanesindeki nüshası dikkate alınarak verildi. 

16 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra, vr. 1a-2b 

17 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra, vr. 3a 
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olarak belirttiği sözlü vaz’î delaleti de mutabaka, tazammun ve iltizam isimlendirmesiyle üçe 

ayırmaktadır. Kavram-anlam ilişkisini dikkate alarak ele aldığı terimleri de kelime (fiil), edat, 

ism’in gerçek-mecaz, basit-bileşik, tekil-tümel şeklinde gruplandırmaktadır.18 

Müellif hakiki tanımın yapılabilmesi için zorunlu gördüğü beş tümel konusuna ciddi önem 

vermektedir. Beş tümeli cins, tür, ayırım, hassa ve araz-ı amm alarak ayırmasına rağmen en 

fazla cins, tür ve ayırım üzerinde durmaktadır.19 

Kavram ve beş tümeli kendisine hazırlık olarak gördüğü ve tasavvurât kısmının da amacı olarak 

belirttiği tanımı beş tümel bağlamında evvela özsel ve ilintisel olarak ikiye ayırdıktan sonra her 

birini kendi içerisinde ayrıca ikiye ayırarak toplamda dört farklı tarzda gerçekleştiğini 

belirtmektedir.20 

Mantığın diğer bir kısmı olarak belirttiği tasdikât bölümünün amacı ve mantığın bel kemiğini 

oluşturan olarak belirttiği kıyas konusuna hazırlık olarak da önermeler olduğunu ifade 

etmektedir. Önermeleri yüklemli, bitişik şartlı ve ayrık şartlı olarak üçe ayırarak ele almaktadır. 

Önermeler arası ilişkiyi de düz döndürme ve önermelerin zıtlığıyla sınırlandırmaktadır. 

Önermelerin modalitesi konusunu müteahhirun mantıkçıların anlayışını paylaşarak zorunlu, 

mümkün, daimi ve mutlak olarak dörde ayırmaktadır.21 

Akıl yürütmeleri tümevarım, analoji ve tümdengelim olarak üçe ayırmasına rağmen mantığın 

gerçek gayesi olarak belirttiği ve tümdengelimin en güzel uygulama şekli olan kıyas üzerinde 

durmaktadır. Kıyası kendi içerisinde iktirani ve istisnai olarak ayırmasına rağmen en fazla 

iktirani kıyaslar üzerinde durmaktadır. İktirani kıyasların da kendi içerisinde dört farklı şekle 

sahip olduğunu belirtmesine rağmen dördüncü şekli insan tabiatına uygun görmediğinden 

dolayı sadece ilk üç şekli modlarıyla beraber örnek vererek işlemektedir.22 

Yukarıda içeriğine dair bilgi verdiğimiz Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık esere dair açıklamaları 

maddeleştirmek gerekirse: 

                                                 
18 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 3a-6a 

19 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 6a-8a 

20 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 8a-9a 

21 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 9b-11b 

22 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 11b-14b 
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1- Cürcânî, mantık konularının temellendirilmesi ve ayrıca anlaşılmasında kolaylık 

sağlaması düşüncesiyle, mantık konuları çerçevesinde işlenmesinin Fahreddin Râzî’yle 

(ö.606/1210) başladığı kabul edilen, bu risalede bilgi teorisini bilginin kaynağı, bilginin 

meydana gelme süreci ve bilginin zorunlu-nazari ayırımı şeklinde ele almaktadır. 

2- Mantık konuları içerisinde kabul edilmesine karşın, yaklaşık olarak, XII. Yüzyıl 

itibariyle mantık konuları çerçevesinde işlenmemeye başlanan kategoriler ve beş sanat 

konuları Cürcânî tarafından da söz konusu eserde ele alınmamaktadır. 

3- Beş tümel olarak kabul gören cins, tür, ayırım, hassa ve ilinti genelde özsel ve arızi 

olarak sınıflandırılmasına rağmen müellif kendine has bir şekilde söz konusu beş tümeli 

kendi içerisinde üç kısma ayırmaktadır. 

4- Cürcânî önermeler konusunda genel olarak mütekaddimun denilen düşünürlerin 

görüşlerini paylaşmasına rağmen önermelerin modalitesi konusunda ise müteahhirun 

mantıkçıları takip ettiği görülmektedir. 

5- Cürcânî, akıl yürütme çeşitleri, akıl yürütme çeşitlerine verilen değer ve geçerliliği 

kabul edilen kıyas şekilleri bağlamında dikkate alındığında İbn Sina takipçisi olduğu 

rahatlıkla ifade edilebilir.23 

Eser bağlamında değerlendirildiğinde genel itibariyle bir İbn Sina takipçisi olmakla beraber 

XII. ve XIII. Yüzyıl kelami yaklaşımları bağlamında mantığın uğramış olduğu değişikliklere 

duyarsız kalamadığı da açıkça görülmektedir. 

Ali b. İsmail el-Aksarayî 

Ulaşabildiğimiz veya başvurduğumuz kayda değer kaynaklarda Ali b. İsmail el-Aksarayî’ye 

dair herhangi bir veriye ulaşamadık. Bu yüzden yaşamına dair herhangi bir bilgi 

sunamamaktayız. Ancak ismindeki Aksarayî nisbesinden yola çıkarak Aksaraylı olduğunu 

düşünmekteyiz. Kayıtlarda isim olarak Ali b. İsmail el-Aksarayî olarak geçtiği gibi İbn el-

Hamâmî Alî b. İsmâ'îl Aksârayî olarak da geçtiği görülmektedir. Başvurduğumuz kaynaklarda 

Aksarayî’nin Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli eseri haricinde iki eserinin daha var olduğuna rastladık. 

Bunlar Erba’ûne Hadîsen ve Risâle fi Hakki’d-duhân isimli eserlerdir. “Kırk Hadis” olarak 

tercüme edebileceğimiz Erba’ûne Hadîsen, isminden de anlaşıldığı üzere, hadise dair bir 

eserdir. Risâle fi Hakki’d-duhân isimli eser de, bugünkü anlamda, sigara tüketimi konusuna 

değinmektedir. Ülkemizin değişik kütüphanelerine ait kayıtlara göre Erba’ûne Hadîsen isimli 

                                                 
23 Ece, Muhammet Nasih, Cürcani’nin Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2011, s.123-124 
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eserin toplamda dokuz nüshası bulunurken Risâle fi Hakki’d-duhân isimli eserin ise sadece bir 

nüshası bulunmaktadır. Aksarayî’nin üçüncü ve aynı zamanda çalışmamızın da ana konusunu 

teşkil eden Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli eseridir. 

Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye 

Bu eser, Ali b. İsmail el-Aksarayî’nin Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye adıyla Seyyid Şerif Cürcani’nin 

mantık ilminin ana konularını bir bütünlük içerisinde ele aldığı ve er-Risâletü’ş-Şerifiyye olarak 

isimlendirdiği eser üzerine gerçekleştirmiş olduğu bir haşiye çalışmasıdır. Aksarayî bu 

çalışmasını Cürcânî’nin söz konusu eserinin Arapçaya çevrilmiş olan metnine dayanarak 

kendince, aşağıda detayları verilmek üzere, belli bazı konu ve noktalara dair açıklamalarda 

bulunmak üzere kaleme aldığını belirtmektedir. Biz de bu çalışmamızda Aksarayî’nin 

Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli eserinin şekil ve içeriğine dair bir değerlendirmede bulunacağız. 

Ali b. İsmail el-Aksarayî’nin söz konusu çalışmasının şekil ve değerlendirmesine geçmeden 

önce, ortaya koymuş olduğu tutumunun daha iyi anlaşılması için, haşiye kavramının ne anlama 

geldiği ve ilim çerçevesinde nasıl bir değere sahip olduğuna dair kısaca bahsetmekte fayda 

mülahaza etmekteyiz. 

Hâşiye, sözlükte “doldurmak; gereğinden fazla söz söylemek veya yazmak” anlamlarına gelen 

haşv masdarından türetilmiş bir isim olarak kullanılırken terim olarak da “sayfa boşluklarına 

ilâve edilen açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgileri içeren not” mânasında kullanılmaktadır.24 

Genellikle muhtasar yazılmış meşhur bir metnin şerhi üzerine yapılmış olan hâşiyeler şerhte ve 

metinde yahut her ikisinde geçen bazı kelime ve terkiplerle özel isim, âyet, hadis, şiir gibi 

hususlarla alakalı olarak yapılan kısa açıklama niteliğindedir. Hâşiye, şerh, ta‘lîkât, tefsir vb. 

kelimeler hakkında daha fazla bilgi verilmesine ya da açıklanmasına ihtiyaç duyulan metinler 

için söz konusudur. Bu türden olan durumlar, söz konusu edilen eserin anlaşıl(a)mayan 

kısımlarını izah etmek, mevzuyu daha da açıklığa kavuşturmak, o konuda okuyucuyu daha fazla 

bilgilendirmek maksadıyla yapılmakla beraber yerine göre eleştirme amacı taşıyan çalışmalar 

da olabilir. Bu tür ilâvelerin daha çok ders kitabı olarak okutulan eserler üzerinde yapıldığına 

bakarak bunların hoca veya talebelere ait ders notlarının düzenlenmesi sonucunda meydana 

geldiği söylenebilir.25 

                                                 
24 Öz, Mustafa, “Hâşiye”, DİA, Ankara 1997, c. XVI., s. 419 

25 Kara, İsmail, “Unuttuklarını Hatırla!” Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, Divan Disiplinlerarası 

Çalışma Dergisi, c. 15, sayı 28, İstanbul 2010/1, s.11 
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Sanıldığının aksine şerh ve haşiye türünden olan çalışmalar sadece okurken başvurulan metnin 

problemlerini çözmez; belki bu varsayımın söz konusu çalışmaların üstlendiği ve 

gerçekleştirdiği en alt düzeydeki fonksiyonlarından sadece biri olarak ifade edilebilir. En alt 

düzeyde gerçekleştirmiş olduğu bu fonksiyona karşın şerh ve haşiyenin yaptığı esas büyük iş, 

metnin var olduğu görülen problemlerini üzerinde çözmek, metni, dili ve ilim tâlibi olan 

okuyucusunu bir üst kademeye çıkarmak, bunun için de onu teşvik etmek, hatta zorlamaktır. 

Şerh, haşiye ve ta’lîkât ile bir metinde görülen problemi çözen kişi sadece mesleğinin ve 

yolunun içinde bulunduğu seviyedeki problemlerini çözmüş olmaktan dolayı değil, daha yukarı 

bir seviyede, daha sistematik ve teferruatlı, daha derin ve bu yüzden takibi daha fazla mesai 

isteyen yeni problemler edinmiş olmak yüzünden ilimle irtibatı gelişmiş ve kuvvetlenmiş 

olmaktadır. Bu anlamda birçok büyük âlim ve yazarın kendi eserine dair şerh, haşiye veya 

muhtasar, telhîs türünden eserler yazma ihtiyacını hissetmiş olması bu eğitim-öğretim tarzının, 

yaklaşım, amaç ve usulleriyle alakalı olduğu aşikârdır.26 

Yukarıda da işaret edildiği gibi değişik isimlerle kayıtlara geçen Cürcânî’nin Risaletü’l-Kübra 

fil’-Mantık isimli eser Ali b. İsmail el-Aksarayî tarafından Risalet’ş-Şerifiyye olarak 

isimlendirilirken yazmış olduğu haşiyeyi de Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye olarak isimlendirmektedir. 

Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli eserin Aksarayî’ye ait olduğu risalenin ilk varağında açıkça ifade 

edilmektedir. Aksarayî Cürcânî’nin söz konusu eseri üzerinde herhangi bir şerh ve haşiye 

yazılmamış olması ve eserin taşıdığı ya da ifade etmiş olduğu değerine binaen kararmış kalplere 

ışık olması dileğiyle bu haşiyeyi yazdığını belirtmektedir.27 Aksarayî’nin bu eseri ülkemizde 

Çorum Hasan Paşa Halk Kütüphanesinde biri on üç diğeri ise dokuz varak olmak üzere iki; 

Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi koleksiyonunda da 

on iki varak hacminde olan bir başka nüshası olmak üzere toplamda üç nüshaya ulaşabildik. 

Haşiye türü çalışmalarda, yukarıda da ifade edildiği gibi, metin içerisinde geçen bazı kelime ve 

terkiplerle beraber özel isim, âyet, hadis, şiir gibi noktalara dair yapılan kısa açıklamalar 

niteliğinde olmasına karşın Aksarayî’nin bu hususlarla beraber bazı farklı noktalara da 

değindiği görülmektedir. Aksarayî haşiyesinde gerekli gördüğü yerde yapmış olduğu 

açıklamaları, Osmanlı’nın son dönemlerinde kaleme alınan haşiyelerin genel bir özelliğini 

yansıtan kelime veya cümleyi “kavlühû” ifadesini kullanarak gerçekleştirmektedir. 

Müellifimizin gerçekleştirmiş olduğu açıklamaları şu alt balıklar altında değerlendirebiliriz. 

                                                 
26 Kara, “Unuttuklarını Hatırla!”, s.17 

27 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 1a 
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a- Müphem olduğunu düşündüğü kavram veya cümlelere dair açıklamalarda bulunur. 

Haşiyenin ana metni olan Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık isimli eserde Cürcânî mantık konularını 

mücmel ve sistemli bir şekilde ele almaktadır. Konuların mücmel olarak ele alınmasından 

dolayı kimi yerlerde kaplamı geniş kavramların kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Söz 

konusu konu ve kavramların gerektiği gibi anlaşılması da yeterli müktesebata sahip olmayı 

gerektirmektedir. Aksarayî, konunun sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için müphem kavram 

ve konulara dair bazı açıklamalarda bulunduğu görülmektedir. Konunun anlaşılması anlamında 

yapılan açıklamaların nasıl bir işlev üstlendiğini belirtme adına birkaç örneği ele almaya 

çalışacağız. 

Aksarayî, Cürcânî'nin ana metninde kullanmış olduğu “insanın, aynada olduğu gibi, eşyanın 

suretlerini nakşeden idrak kuvveti (potansiyeli) vardır”28 cümlesinde geçen “idrak (اكة  ”(در 

ifadesinin yeterince anlaşılır olmadığını görmesinden dolayı söz konusu ifadeye dair 

açıklamalarda bulunur. Bilinmeyenin orta terim vb. yollarla idrak edildiği ve mahsusatların da 

duyu organlarıyla algılandığı mücerred bir cevher olarak tanımlayan kişilere göre bu idrak edici 

gücün akıl olduğunu belirtmektedir. Bu güce zihin de denilir. Tanımlamasını bu şekilde 

yapanlara göre akıl, aslında nefsin bir gücü olup cisimle alakalı tedbir ve tasarrufla ilişkili 

mücerred bir cevherdir. Bu durumda idrak kuvveti nefs olup akıl nefsin bir vasfı olması yönüyle 

mecaz anlamında kullanılmıştır. Yani gerçek müdrik nefs olup akıl onun bir vasıtası 

konumundadır. Aklın bu şekilde kullanılmasının sebebi nefse duyu organlarından daha yakın 

olması ve aynı zamanda duyu organlarını kontrol eden bir konumda bulunuyor olmasındandır. 

Bir diğer ifade ile akıl sürece tam olarak dahil olmuş olmasından dolayı, bazen müdrik ismi ile 

de ifade edilebilmektedir.29 

Aksarayî’nin açıklama gereği duyduğu kavramlardan bir diğeri de Cürcânî'nin tasavvur 

konusunu açıklarken bilginin elde edilebilmesi için akıl yürütmenin gerekli olduğu kısım için 

ruh, melek ve cin’i örnek olarak vermektedir.30 Ancak Aksarayî bu kavramların her birini ayrı 

ayrı olarak ele almaktadır. Ruh, gülün suyunun gülün içinde dolaşması gibi bedende dolaşan 

                                                 
28 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 1a-1b 

29 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 1b 

30 Cürcânî, Risaletü’l-Kübra , vr. 2a 
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güzel bir cisimdir. Melek, değişik şekillere girebilme gücüne sahip güzel nurani bir cisimdir. 

Cin, değişik şekillere girebilme gücüne sahip ateşten şeffaf güzel bir cisimdir.31 

Aksarayî ilerleyen konularda benzer yaklaşımını devam ettirdiği açıkça görülmektedir. Bu 

yaklaşımın sonucunda da konuların daha sağlıklı ve net bir şekilde anlaşılmasında etkin rol 

aldığı rahatlıkla söylenebilir. 

b- Okuyucuya daha fazla bilgi sunmak adına başka düşünürlerin görüşlerine yer 

vermektedir. 

Değişik ilim dallarının değişik konularında olduğu gibi mantık ilminin de değişik konularına 

dair farklı yaklaşım ve açıklamaların var olduğu muhakkaktır. Meselenin iyi bir şekilde 

algılanabilmesi için bazen söz konusu konunun detayına dair olan görüş farklılıklarının 

bilinmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda Aksarayî de tartışmaların yaşandığı noktalara dair 

farklı görüşleri vererek durumu dikkatlere sunmaktadır. 

Cürcânî, bilginin tasavvur ve tasdik olarak ikiye ayrıldığını belirtmektedir. Eğer “Zeyd kâtiptir” 

gibi bir duruma olumlu ya da “Zeyd kâtip değildir” gibi olumsuz olarak nispet edilirse tasdik 

olarak isimlendirilir. Şayet belirtilen şekilde nispet gerçekleşmezse bu da tasavvur olarak 

isimlendirilir. Tasdik denilen durumun gerçekleşebilmesi için Cürcânî, konu, yüklem ve nisbet-

i hükmiye denilen üç tasavvurun gerçekleşmiş olmasının gerekliliğine işaret etmektedir.32 

Ancak Aksarayî, konunun detayına dair daha fazla bilgi vermektedir. Bu anlamda hukemâ 

denilen felsefeciler tasdikin gerçekleşebilmesi için üç tasavvurun şart olduğunu belirtirken 

Fahreddin Razi’nin bu üç tasavvura bir tane daha ilave edip toplamda dört tasavvurun olması 

gerektiğini ve bu tasavvurlar da tasdikin şartı değil parçası olduğu ifade etmektedir. Razi söz 

konusu tasavvurların konu, yüklem, nisbet-i hükmiye ve hüküm olduğuna işaret etmektedir.33 

c- Daha geniş bilgiye ulaşmak isteyenlere referans kaynaklar vermektedir. 

Kaleme alınan her bir eserin bir konusu olduğu gibi onunla gerçekleştirilmek istenen bir de 

amacı vardır. Ele alınan konu, imkan dâhilinde, bağlamından kopmadan etraflıca ortaya 

konulmaya çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Ancak bazen konunun sahip olduğu özellikten 

dolayı kaleme alınan eser çerçevesinde konunun bütün ayrıntılarıyla ele alınması mümkün 

                                                 
31 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 2a 

32 Cürcanî, Risaletü’l-Kübra, 1b-2a 

33 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 1b 
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olmayabilmektedir. Müellif de bu eksikliği giderme adına değişik şekillerde telafi etmeye 

çalışmaktadır. Yazar ya konuyu yüzeysel ele alır ya da söz konusu muhtevayı etraflıca ele alıp 

işleyen kaynakları işaret eder. Bu türden bir durum karşısında Aksarayî’nin ikinci seçeneği 

tercih ettiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda Aksarayî önermenin unsurlarını konu, 

yüklem ve rabıt olarak sıralamaktadır. Her birini kısaca açıkladıktan sonra daha detaylı bilgi 

için Kutbuddin er-Râzî’nin (ö.766/1365) eserlerine müracaat etmeyi önermektedir.34 

d- Konuların ele alınmasında genelde takip edilen konu sıralamasını değiştirmektedir. 

İlim dallarında değişik kaygı ve amaçlar dikkate alınarak mevcut konular belli bir yöntem takip 

edilmek suretiyle incelenmektedir. Kabul edilen yöntem kimi zaman konunun daha iyi 

anlaşılması ve sağlıklı bir sonucun elde edilmesi maksadıyla konuların birbiriyle olan 

bağlantıları da dikkate alınmak suretiyle, kolaydan zora doğru bir yol takip edilmektedir. Kimi 

zaman da konunun sahip olduğu önemin dikkate alınmasından dolayı kendisine öncelik 

verilerek incelendiği görülmektedir. Mantık konularının ele alınış usulü dikkate alındığında 

hemen hemen bütün mantıkçılar tarafından birinci yolun takip edildiği görülmektedir. Bu 

anlayışa göre mantık kendi içerisinde ilkin tasavvurat ve tasdikat olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlar da kendi içerisinde mebâdi ve makâsıd olmak üzere ayrıca ikiye 

ayrılmaktadır. Tasavvurâtın mebadisi beş tümel, makâsıdı tanım; tasdikâtın mebadisi önerme, 

makâsıdı ise kıyas olduğu belirtilmektedir. Ancak Aksarayî konuların sahip olduğu önemi 

dikkate alarak bu anlayışa muhalefet etmektedir. Tasavvurat kısmının asıl amacının tanım 

olmasından dolayı kendisine ulaşmada aracılık rolünü üstlenen beş tümelden daha değerli 

olmaktadır. Konunun sahip olduğu bu değerden dolayı ilk önce ele alınması gerekliliği söz 

konusu olmaktadır. Bu düşünceden dolayı Aksarayî tanım konusunu beş tümelden önce ele 

almaktadır.35 

SONUÇ 

İslam toplumunun değişik kültürlerle karşılaşılmasıyla beraber bu farklı değerleri öğrenme 

adına birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. İlmi çalışmalar bağlamında birçok eser Arapçaya 

çevrilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde ilkin konunun özü kavranmaya çalışılırken bir süre 

sonra artık özgün eserler de kaleme alınmaya başlandı. İbn Sînâ (ö.428/1037) ile beraber bu 

çalışmalar zirve noktayı gördü. İbn Sînâ sonrası dönemde özellikle XII-XIV. yüzyıllar arasında 

                                                 
34 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 6b 

35 Aksarayî, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye, vr. 5b 
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yaşayan İslam düşünürleri adeta dönemin var olan bütün ilim dallarına hâkim olmayı gerekli 

görüyorlardı. Çok yönlü olma özelliğine sahip olan düşünürler farklı ilimleri tahsil etmekle 

kalmayıp hemen hemen bütün alanlara dair irili ufaklı birçok eser de kaleme aldılar. Bu 

çalışmalar neticesinde İslam toplumunda hemen hemen bütün alanlarda birden çok kaynak eser 

ortaya çıktı. İlim dalının özelliğine bağlı olarak kaynak eser birinde birden çok ciltten oluşurken 

bir diğerinde ise küçük bir risale de olabilmektedir. 

Değişik ilim dallarına dair eşsiz eserler kaleme alanlardan biri de XIV. yüzyıl İslam 

düşünürlerinden biri de Seyyid Şerif Cürcânî’dir. Cürcânî birçok alana dair eser kaleme aldığı 

gibi mantık ilmine dair de birden çok eser telif etmiştir. Bunlardan biri de er-Risâletü’l-Kübra 

fil’-Mantık isimli eseridir. Eser hacim olarak küçük olsa da içerik bakımından oldukça 

zengindir. Mantık konularının bütününü sistemli ve tutarlı bir şekilde bu çerçevede ele 

almaktadır. Eser müellif tarafından Farsça olarak yazılmış olmasına rağmen daha sonra 

Arapçaya çevrilmiştir. Birden çok kişi tarafından tekrar tekrar çoğaltıldığını kayıtlarda mevcut 

olan nüshalarda görmek mümkündür. 

Ali b. İsmail el-Aksarayî de söz konusu eser üzerine, herhangi bir çalışmanın yapılmamış 

olması ve eserin sahip olduğu değerden dolayı, Hâşiyetü'z-Ziyâ'îye isimli bir haşiye çalışması 

gerçekleştirmiştir. Haşiye türü çalışmalarda genelde kapalı, müphem ve açıklanmayı gerektiren 

kavram ve cümlelerin açıklanması şeklinde bir etkinlik ortaya konulurken Aksarayî 

çalışmasında Cürcânî’nin eserde değindiği konuların değişik noktalarına dair değişik 

yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlar kimi yerde kavram ve cümleleri açıklama 

olarak kendini gösterirken kimi yerlerde de farklı görüşlerin belirtilmesi; müellifin yaptığı 

açıklamaların yetersizliği veya yanlışlığına işaret edip gerekli açıklamayı yapmak; yetersiz 

açıklama yapılmasından dolayı detaylı bilgiye ulaşma adına ilgili kaynakların işaret edilmesi; 

gelenek haline gelen konuların ele alınış şeklini değiştirerek yeni bir tarzda konuları ele alma 

şeklinde kendini göstermektedir. Aksarayî çalışmasını her ne kadar belli bir ana metin 

çerçevesinde gerçekleştirmişse de tamamen metne bağlı kalmadığı ve yeri geldiğinde farklı 

noktalara dair açıklamalarda bulunmakta ve gerekli gördüğü yerde de eleştiri yapmaktan da geri 

kalmadığı açıkça görülmektedir. Bu anlamda şerh, haşiye vb. türden çalışmalar sanıldığı gibi 

geçmişte yapılan çalışmaları tekrar etmek olmadığı gibi ilim açısından değerli olan bir metin 

bağlamında yeni ve farklı yaklaşım ve açıklamaların da yapıldığını en azından bu küçük çalışma 

çerçevesinde açıkça görmek mümkündür. 

  



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 940 - 

 

KAYNAKÇA 

Abdullayev, Överzmuhammet, Seyyid Şerif Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru, U.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Bursa 2005 

Ahmet Cevdet Paşa, Miyar-ı Sedad, (Mantık Metinleri 2 içinde), Haz. Kudret Büyükcoşkun, 

İşaret Yayınları, İstanbul 1998 

Aksarayî, Ali b. İsmail, Risalet’ş-Şerifiyye, Çorum Hasan Paşa Halk Kütüphanesi 

Ali Haydar, Hediyecik, İsagoci Tercümesi, İstanbul 1309 

Cürcânî, Seyyid Şerif, er-Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık, Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler 

Kütüphanesi 

Ece, Muhammet Nasih, Cürcani’nin Risaletü’l-Kübra fil’-Mantık Adlı Eseri Üzerine Bir 

İnceleme, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Sakarya 2011 

Gazali, Makâsıdu’l-Felasife, (thk. Süleyman Dünya) Tahran 1382 

Gümüş, Sadreddin, “Cürcânî” mad. TDV İslam Ansiklopedisi 

İsmail, Abdulemir, Mavsuatu’l-Alamu’l-Ulema ve Adabu’l-Müslimin, Beyrut 2005 

Kara, İsmail, “Unuttuklarını Hatırla!” Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, Divan 

Disiplinlerarası Çalışma Dergisi, İstanbul 15/28 (2010): 11  

Öner, Necati, Klasik Mantık, Divan Kitap, İstanbul 2011 

Öz, Mustafa, “Hâşiye”, DİA, Ankara 1997, c. XVI  

Rescher, Nicholas, The Development of Arabic Logic, London 1964 

Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, İstanbul1983 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 941 - 

 

Sempozyum Açılış Konuşması 

TARİH BOYUNCA AKSARAY’A VERİLEN ADLAR VE BU ADLARIN KÖKENİ 

ÜZERİNE GÖRÜŞLER, DEĞERLENDİRMELER  

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr 

Özet 

Tarih boyunca Aksaray, çeşitli adlarla anılmıştır. Adın bugünkü biçimini Türkçe kökenli ak ile Farsçadan alıntı 

 ,serāy sözü bir araya gelerek oluşturmuştur. Ancak adın bugünkü biçimine yüzyıllar süren tarihî gelişmeler سراى

kültürel değişmeler ve dil olayları sonucunda ulaştığı anlaşılmaktadır. Şehrin bugünkü yerinde veya yakın 

çevresinde kurulmuş bulunan tarihin karanlık dönemlerine kadar uzanan yerleşim birimlerinin adlarının, daha 

sonra gelen uygarlıkların dilinde korunarak, kısmen veya büyük ölçüde değişime uğrayarak varlığını koruduğu, 

kimilerinin yerlileştirildiği kimilerinin de tamamen değiştirildiği bilinmektedir. Hitit metinlerinde geçen 

Kurşaura’nın klasik dönemdeki Garsaura ile aynı olduğuna ve bu adlarla belirtilen yerin bugünkü Aksaray’ın 

bulunduğu coğrafya ile örtüştüğüne kesin gözüyle bakılmaktadır. Klasik dönemdeki adın daha sonraki kaynaklarda 

τά ʾʹΑξαρα ve τάξαρα biçimlerine dönüştüğü görülür. Milattan önce I. yüzyılda Kapadokya hükümdarı Archelais 

da adını bu bölgeye vermiştir. Milattan sonra 593 yılına tarihlendirilen bir parada ise Akṣara biçimi belirlenmiştir. 

XIV. yüzyıla ait Türk İslam kaynaklarda da şehrin adı آقسرا (Akṣarā) olarak yazılır. İbni Bibi’de, İbn Battuta’da 

أقصرا مدينۀ  (medı̄ne-i Akṣarā) şekli dikkat çekicidir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın burada inşa ettiği 

binalar dolayısıyla Akṣara adının köken yakıştırmasıyla yerlileştirildiği ve böylece adın Aksaray biçimini aldığı 

görülür. Bundan sonra Neşrî tarihinde, Âşıkpaşazade’de, Cihannüma’da ve Evliya Çelebi Seyahatname’sinde ise 

artık آقسراى (Akṣarāy) yazılışına ulaşılır. Aslında bu dil olayı pek çok yer adında kendisini göstermektedir. Bildiride 

birincil kaynaklardan yararlanarak Aksaray’ın en eski adlarından başlayıp bugünkü biçimini alışına kadarki 

gelişmeler ele alınmış ve dil biliminde yerlileştirme diye adlandırılan uygulamanın aşamaları kapsamında Aksaray 

adı ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

 

THE OPINIONS AND ASSESSMENTS ABOUT THE 

GIVEN NAMES TO THE AKSARAY THROUGHOUT HISTORY 

AND ETYMOLOGY OF THE NAME 

 

Abstract 

The name of the Aksaray which is one of the major cities of the central Anatolian region, can be solved easily at 

first glance and said that a structure can be explained in a trice. It seems that Turkish origin of aq ‘white’ and the 

quotation from the Persian serāy ‘palace’ combined together to generate the adjective phrase and it has become 

the name of the city. However, this morphology has been achieved as a result of centuries-long historical progress, 

cultural changes and language events. It is known that most of the settlements’ names which are founded at city’s 

current location or at the vicinity of the city have been preserved in the language of later civilizations, while some 

of the settlements’ names have been partially changed and some of the names are completely changed.  It is obvious 

that Kurshaura which mentioned in Hittite texts is tantamount to Garsaura and the settlement that is stated with 

the names mentioned above coincides with the geography of Aksaray. It can be seen that the name in the classical 

period, Garsaura, has changed as the τα ʾ ʹΑξαρα and ταξαρα in later periods. In In Ist century (A.D.), also Archelais 

who is the king of Cappadocia gave his name to this area. It is written as Aksara on an ancient money which 

belongs to the year A.D. 593. In XIVth century the name of the city is written as آقسرا (Akṣarā) in Turkish-Islamic 

sources. In the works of Ibn Bibi, and Ibn Battuta the spelling of أقصرا مدينۀ  (medı̄ne-i Akṣarā) is remarkable. 

Accordingly the buildings constructed by Qilicarslan II, the sultan of the Anatolian Seldjuks, the name of Aksara 

is localized with origin imputation and thus it is seen that Aksara takes the form as Aksaray. After that, in the 
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Neshri’s and Ashiqpashazadeh’s works, in Cihannuma and also in the Seyahatname of Awliya Chelebi, the name 

of the city is written as آقسراى (Akṣarāy). In fact, this language changes occur in many names of places in Anatolia. 

In this report, the progress of the oldest name of Aksaray from the beginning until its present form, is discussed 

by using original sources and the name of Aksaray is examined in detail within the scope of the stages of 

application so-called localize of linguistics. 

Giriş 

İç Anadolu bölgemizin önemli şehirlerinden Aksaray’ın adının ilk bakışta kolay 

çözümlenebilir ve bir çırpıda açıklanabilir bir yapıda olduğu düşünülebilir. Türkçe kökenli ak 

ile Farsçadan alıntı سراى serāy sözünün oluşturduğu sıfat tamlamasının Aksaray biçiminde 

şehrin adı hâline geldiği söylenebilir. Adın bugünkü biçiminin XV. yüzyıldan sonra 

yaygınlaştığı Âşıkpaşazade’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân, Neşrî’nin Kitâb-ı Cihânnümâ ve benzeri 

eserlerde geçen kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ancak adın bu biçimine yüzyıllar süren tarihî 

gelişmeler, kültürel değişmeler ve dil olayları sonucunda ulaştığı anlaşılmaktadır. Şehrin 

bugünkü yerinde veya yakın çevresinde kurulmuş bulunan ve tarihin karanlık dönemlerine 

kadar uzanan yerleşim birimlerinin adlarının, kimilerinin daha sonra gelen uygarlıkların dilinde 

korunarak, kısmen veya büyük ölçüde değişime uğrayarak varlığını koruduğu, kimilerinin 

yerlileştirildiği kimilerinin de tamamen değiştirildiği bilinmektedir. Bugünkü bilgilerimize 

göre Aksaray adının kökleri Anadolu’da büyük bir uygarlık kurmuş olan Hitit dönemine kadar 

uzanmaktadır. 

Kaynaklardaki En Eski Ad Kurşaura 

Tarihi boyunca Aksaray’a verilen adlarla ilgili çeşitli görüşler vardır. Eski Hitit 

metinlerinde anılan Nenessa ~ Nenossos, eski Asur metinlerinde geçen Şinakatum ~ Şinuktu 

adlarının Aksaray’a ait olduğu görüşleri bulunmaktadır.  Narām-Sin’den söz eden eski bir Hitit 

metninde ve Hititlere ait çeşitli metinlerde geçen Kurşaura 1 şehrinin ise bugünkü Aksaray’ın 

bulunduğu bölgedeki yerleşim biriminin adı olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. 2 Bu adı 

Kursaura biçiminde okuyan Umar, Luvi dilinde ‘kutlu, iyi, güzel’ anlamındaki kuwa, ‘akarsu’ 

anlamındaki arsa, ‘büyük’ anlamındaki ura sözlerinin birleşmesiyle oluştuğu ve ‘kutlu koca 

akarsu’ anlamında olduğunu ileri sürmektedir. Umar, adın birtakım ses olayları sonucunda bu 

biçimini aldığını, yapısının kursaura (<*k(uwa)+arsa+ura) veya (<*ku(wa)+(a)rsa+ura) 

                                                 
1 ERTEM, Hayri. (1973). Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini (Çivi yazılı metin yerleri ve 

Bibliyografya ile birlikte), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. 

2 BİLGİÇ, Emin. (1946). “Anadolu’nun İlk Yazılı Kaynaklarındaki Yer Adları ve Yerlerinin Tayini Üzerine 

İncelemeler”. Belleten. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, C. X, S. 39, s. 381-423.  
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olabileceğini belirtir. Hitit belgelerinde geçen Karsania adında da benzer bir yapının olduğunu 

tanık gösteren Umar, bu addaki karsa biçiminin de (<*k(uwa)+arsa) birleşiğinden geliştiği 

düşüncesindedir.3 Söz konusu ‘kutlu koca akarsu’ ise bugün Mamasın Barajına dökülen Karasu 

Çayı’dır. 4 

Bilgiç, Protohitit diline ve çevresine giren yer adlarını incelediği makalesinde {+ura} ile 

oluşturulmuş yer adları arasında bugünkü Turhal ile birleştirilen Gaziura yer adını incelerken 

Kurşaura ile Aura şehir adlarının da bu kısma dâhil bulunduğundan kuşku duyulmaması 

gerektiği görüşünde olduğunu belirtir. Tilimra, Pitura, Kapra, Katra, Katara gibi Hititlere ait 

Anadolu’daki yer adlarında görülen {+ura} > {+(u)ra} dil biriminin ek değil ‘kuyu, memba’ 

anlamındaki sözcük olduğu yolundaki görüşü de dile getiren Bilgiç, Kurşaura’nın da aynı 

yapıda olduğunu ifade eder (Bilgiç 1946: 395). Ancak Bilgiç, adın kurşa bölümü ile ilgili 

herhangi bir görüş belirtmez.  

Boğazköy metinlerinde geçen coğrafya adlarının dizinini yayımlayan Ertem de çivi yazılı 

kaynaklarda yer adının Kuršaura biçiminde kaydeder.5 Ertem bu adın geçtiği metin yayımı için 

Keilschrifttexte aus Boghazköi III 13 Vs. 15, Leipzig/Berlin kaynağını verir. Kaynakçasında da 

L. A. Mayer, J. Garstang, Index of Hittite Names, London 1923 s. 30; B. Hrozny, Narām-sin et 

ses ennemie d’après un texte Hittite, Archiv Orientalny. I/1, Prag, 1929, s. 73; H. Th. Bossert 

Ein Hethitische Königssiegel, Berlin, 1944, s. 273; A. Götze, Kleinasien 2. neuberarbeitete 

Auflage. München, 1957, s. 66; E. Laroche, “Etudes de toponymie anatolienne: RHA, f. 69, 

1961, s. 82 eserleri bulunmaktadır.     

Öte yandan bugünkü Karasu Deresi’nin Hititler döneminde koca bir akarsu olup olmadığı 

konusunda bilgi sahibi değiliz. Miladın ilk yıllarındaki ünlü eseri Geographika’da Tuz 

Gölü’nden ayrıntılı bir biçimde söz eden Strabon’un bu göle dökülen büyük bir akarsudan söz 

etmemesi dikkate değerdir. Strabon, aksine bu bölgenin ağaçsız ve suyunun az olduğundan, 

hatta suyun parayla satıldığından söz etmektedir.6  

                                                 
3 UMAR, Bilge. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi s.273. 

4 UMAR, Bilge. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılâp Kitabevi s.485. 

5 ERTEM, Hayri. (1973). Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini (Çivi yazılı metin yerleri ve 

Bibliyografya ile birlikte), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları s.80. 

6 Strabon. (1987). Coğrafya (Kitap: XII, XIII, XIV) Anadolu. Çev. Prof. Dr. Adnan Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları s.61. 
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Bu veriler ışığında adın kökenini Kurşaura kelimesinde aramak ve anlamı göz önünde 

bulundurmak gerektirmektedir.  

Hititçedeki kurşa sözünün ‘hayvan derisi, post, av çantası, kutsal deri torba’ anlamları 

bulunmaktadır. Hititçede kurşa ~ kurşi biçimlerinde bir başka söz daha bulunduğuna, kurşa ile 

aynı olup olmadığının bilinemediğine dikkat çeken Ünal, bu sözün ‘tablet veya tabak’ anlamına 

gelebileceğini belirtmektedir.7 Bütün bunlar kurşa ~ kurşi sözünün insanoğlunun yaptığı, 

kullandığı birtakım alet, edevat, eşya anlamlarını karşıladığını göstermektedir. Kanımızca da 

kurşa ~ kurşi sözü tablet, tabak anlamlarına gelmektedir. Bölgenin toprak yapısının tablet, 

tabak, çanak, çömlek yapımına elverişli olması, o dönemde Aksaray ve çevresinin bu eşyanın 

yapımıyla ünlenmesi söz konusu olabilir. İnsanoğlunun hayatında topraktan yapılma eşyanın 

8.000 yıllık geçmişi vardır. Bugün de çevrede topraktan çeşitli eşyanın yapımı sürmektedir. 

Protohitit döneminde ‘kuyu, memba’ anlamlarında sözcük olsa da Bilgiç’in belirttiği gibi 

{+ura}’nın kalıplaşarak bir ek işleviyle yer adlarının yapımında kullanılması, bununla 

türetilmiş çok sayıda Hitit yer adı bulunması bizde Kurşaura’nın <*kurşa+ura biçiminde 

teşekkül etmesinin daha doğru olabileceği düşüncesini uyandırmaktadır. Kanımızca böyle bir 

yapıyla meydana gelmiş olan Kurşaura ‘tablet diyarı, tablet şehri; tabak diyarı, tabak şehri’ 

anlamındadır.   

 

Antik Çağda Kurşaura’dan Garsaura’ya  

Hititlerden sonra şehrin adı Kurşaura Antik Çağ’da karşımıza Garsaura (Garsaoura) 

olarak çıkar. Aslında bu ad Hititçe adın ses değişimine uğramış biçimidir. Ön seste /k/ 

ötümlüleşmiş /g/ ünsüzüne dönüşmüş, ilk hecede /u/ > /a/ değişimi yaşanmıştır. Asli biçimde 

/ş/ olduğu kabul edilirse /ş/ > /s/ değişiminin de meydana geldiği söylenebilir. Meydana gelen 

bu ses değişiklikleriyle Hititlerden sonra çeşitli yönetimlerin ardından Kapadokyalılara geçen 

şehrin adı Kurşaura’dan Garsaura biçimine dönüşmüştür. Şehrin adının bu biçimi Antik Çağ’ın 

ünlü coğrafyacısı Strabon’un eseri Geographika’da kaydedilmektedir. Strabon Garsaura’yı da 

andığı eserinde bu bölgeye gelişini ve çevre hakkındaki bilgileri şöyle anlatır:  

(V/4) Galatia’dan sonra güneye doğru Tatta Gölü gelir. Bu göl 

Morimene yakınında Büyük Kappadokia boyunca uzanır fakat Büyük 

                                                 
7 ÜNAL, Ahmet. (2016). Hititçe-Türkçe Türkçe-Hititçe Büyük Sözlük. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları s.299. 
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Phrygia’nın bir parçasıdır. Bundan sonra da büyük bir kısmı Amyntas’a ait 

olan ve Tauroslara kadar uzanan bölge gelir. Tatta Gölü doğal bir tuzla 

havuzudur, içine sokulan şeyin etrafında su o kadar çabuk donar ki buradaki 

insanlar ipten yapılmış halkaları içine soktuktan kısa bir zaman sonra tuzdan 

çelenkler şeklinde çıkarırlar ve tuzun çökmesinden dolayı kanatları ile suya 

dokunan kuşlar hemen oraya düşerler ve bu suretle yakalanırlar.8 

(VI/1) İşte Tatta böyledir. Orkaorki ve Pitnissos’un etrafındaki 

bölgelerde Lykaonia platosu soğuk, ağaçsız olup az su bulunduğu hâlde 

yabani merkeplerin otlak yeridir, hatta suyun bulunabildiği yerlerde de hâlen 

suyun parayla satıldığı Soatra’da (Garsaura yakınında bir kasaba) olduğu 

gibi kuyular dünyanın en derin kuyularıdır…Lykaonialılarla 

Kappadokialılar arasındaki sınır, Lykaonialılara ait Koropassos köyü ile 

Kappadokialılara ait Garsaura kenti arasındadır. Bu iki kale arasındaki 

uzaklık yüz yirmi stadia kadardır. 9    

Strabon’un Tatta Gölü diye adlandırdığı göl hiç kuşkusuz Tuz Gölü’dür. Garsaura 

yakınındaki Soatra kasabası hakkındaki bilgiler de dikkat çekicidir. Soğuk ve ağaçsız bu 

bölgede suyun az bulunması, bulunan suyun da satılması bölgenin durumunu ortaya 

koymaktadır.  Strabon, eserinin bir başka bölümünde de Garsaura’yı Kappadokia’nın sınırına 

yerleşmiş küçük bir kasaba olarak tanımlamaktadır.10 

 

Adını Kraldan Alan Şehir Archelais 

Yaklaşık iki bin yıllık sürede şehrin Hititçe adı varlığını korumuştur. Ancak milat 

yıllarında Kapadokya kralı Archelaus’un (MÖ I yy – MS 17) ticaret yolları üzerindeki stratejik 

öneme sahip şehri, yeniden imar ettikten sonra “Archelaus’un şehri” anlamındaki Archelais 

(Ἀρχελαΐς) Aksaray’ın yeni adı oldu. Archelaus, bu yerleşim birimini daha sonra Roma 

                                                 
8 Strabon. (1987). Coğrafya (Kitap: XII, XIII, XIV) Anadolu. Çev. Prof. Dr. Adnan Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları s.61. 

9 Strabon. (1987). Coğrafya (Kitap: XII, XIII, XIV) Anadolu. Çev. Prof. Dr. Adnan Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları s.61-62. 

10 Strabon. (1987). Coğrafya (Kitap: XII, XIII, XIV) Anadolu. Çev. Prof. Dr. Adnan Pekman. İstanbul: Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları s.233. 
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İmparatoru Claudius döneminde koloniye dönüşecek olan yönetim merkezi hâline getirmişti. 

Şehir miladın ilk yıllarından sonra bir süre yeni adı Archelais ile anılsa da Hititçeden gelen ad 

hiç unutulmamıştır. Hititçe Kurşaura adının klasik dönemde aldığı biçim Garsaura’nın anlamlı 

bir sözcük olarak sözlüklerde bulunmaması,11 bunun yer adının Eski Yunancaya uyarlanmış 

biçimi olabileceğini göstermektedir. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde adın bu biçiminin 

kullanımının devam ettiği sonraki dönemlerde de bütününün veya ilk hecesinden sonraki Saura 

bölümünün Orta Çağ dönemi haritalarında kullanıldığı görülmektedir. 

Şehrin adının 593 yılına ait bir sikkede Aksara olarak geçmesi en ilgi çekici veridir.12 Bu 

bilgi, şehrin adının daha VI. yüzyılda Aksara olarak değiştiğini göstermektedir. Bölgede Türk 

hâkimiyetinden öncesine rastlayan bu yazılışın Latince13 ve Eski Yunanca sözlüklerde 

bulunmaması nedeniyle adın Bizans döneminde Anadolu Rumcasına çevrilmiş biçim olduğunu 

düşünmekteyiz. Adın bu biçimi daha sonraki Bizans kaynaklarında Ta Aksara ve Taksara  (τά 

ʾʹΑξαρα ve τάξαρα) olarak karşımıza çıkar.14 

Arap İslam Kaynaklarında Akṣạrā 

İslam kaynaklarında da bu adın ilk kullanılışı Aksara biçimine dayanmaktadır. İbni Bibi, 

İbni Battûta gibi XIV. yüzyıl İslam kaynaklarında şehrin adının genellikle Aḳṣarā ~ Medine-i 

Aḳṣarā (اقصرا مدينۀ ~ آقصرا ) biçiminde geçmesi dikkat çekicidir. İbn Battûta Seyahatname’sinin 

birkaç yerinde geçen şehrin adı daima Aksarâ biçiminde yazılmıştır:  

Aksarâ’ya (: Aksaray) yönelerek çıktık yola. Bu şehir Anadolu’nun en sağlam ve en güzel 

beldelerindendir. Etrafı akarsu ve bahçelerle çevrili. Şehri üç kanal bölüyor; bunlar evlerin 

içinden geçiyor! Meyve bahçeleri, bağlar, bostanlar şehrin içine kadar yayılmış. Burada koyun 

yünüyle dokunan halı ve kilimler Aksarâyî diye tanınır ve benzerlerine başka hiçbir yerde 

rastlanmaz. Üretilen mallar Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edilir. 

                                                 
11 ÇELGİN, Güler. (2011). Eski Yunanca – Türkçe Sözlük. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

12 WITTEK 1935, s. 48’den aktaran AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki 

Örnekleri. Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi s.27 

13 AKDERIN, Furkan. (2012). Latince Sözlük. İstanbul: Say Yayınları. 

14 AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri. Basılmamış 

Doçentlik Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi s.27. 
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Aksarâ, Irak hükümdarına (: İlhanlı’ya) bağlı şehirlerdendir. Anadolu topraklarında ele 

geçirilen yerleri Irak hükümdarı adına yöneten Ertenâ beyinin vekili Şerif Hüseyin bu şehrin 

hâkimi olduğu için biz onun evinde konakladık. Şerif Hüseyin de aslında ahıdır; onun da 

yoldaşları çoktur. Bize sınırsız ikramlarda bulundu, öteki yoldaşları gibi hareket etti.15 

Mısır’ın bilginleri arasında Tâceddîn bin Hannâ’nın kızının oğlu Şemseddin’i, kıraat 

bilginlerinin önderi Mecdüddîn Aksarâyî’yi sayabiliriz. Bu adam Anadolu’nun Aksarâ 

şehrinden gelmiştir. Mısır’da Siryâkus semtinde oturur.16 

Bu veriler, Orta Çağ’da görülen Akṣạra biçiminin Türk İslam kaynaklarına geçtiğini 

göstermektedir.  Son derece açık verilerin varlığı Ramsay’in (terc. 314) Nicetas Choniata’ya 

dayanarak Türklerin XII. yüzyılda bu şehre Taksara (τάξαρα) adını verdiği, bu adın 

Rumcalaşmış biçim olduğu yolundaki düşünce ile Nişanyan’ın (2014) son dönem Bizans 

kayıtlarında görülen Aksará ve Taksará (= ta Aksará) adının Türkçeden geri alıntı olabileceği 

biçimindeki yaklaşımlarının geçerliliğini yitirmesine yol açmıştır.17 

Türk İslam Kaynaklarında Aksara’dan Aksaray’a 

XIV. yüzyıl Türk İslam kaynaklarında geçen Akṣạrā (آقصرا) biçimi, ancak XV. yüzyıldan 

sonra Âşıkpaşazade’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân’ında, Neşrî’nin Kitâb-ı Cihânnümâ’sında ve 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde artık آقسراى (Akṣarāy) biçimini almıştır. Şehrin adındaki 

bu değişiklik, adın Türkçe ak ile Farsça serāy sözleriyle birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Başlangıçta İslam kaynaklarında Akṣạra adındaki /s/ sesi genellikle ص harfi ile yazılırken adın 

XV. yüzyıldan itibaren Türkçe ak ile Farsça serāy sözleriyle birleştirilmesinden sonra bu sesin 

 harfiyle karşılanması son derece dikkat çekicidir. Bunda kuşkusuz adın bu bölümünün Farsça س

serāy sözüne bağlanması ve bu sözün de س harfiyle yazılması etkili olmuştur.  

Şehrin Ta Aksara ve Taksara (τά ʾʹΑξαρα ve τάξαρα) adları Türklerin bu bölgeye 

yerleşmesinden sonra kulakta bıraktığı ses izleniminin yarattığı çağrışımdan faydalanılarak 

                                                 
15 İbn Battûta. (2016). İbn Battûta Seyahatnâmesi. Çev. A. Sait Aykut, 5. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları s.284.   

16 İbn Battûta. (2016). İbn Battûta Seyahatnâmesi. Çev. A. Sait Aykut, 5. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları s. 53.  

17 AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri. Basılmamış Doçentlik 

Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, s.27. 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 948 - 

 

Türkçe ak ve Farsça serāy kelimelerinden kurulan Aksaray tamlamasıyla değiştirilmiş, böylece 

Türkçeleştirilmiştir.18 

Tarih boyunca değişimini izlediğimiz bu adın yerlileştirilmesinin izlerini bir halk 

anlatısında buluyoruz. II. İzzettin Kılıçarslan’ın Aksaray’daki imar hareketi sırasında inşa 

ettirdiği binaların parlaklığı, aydınlığı, göz alıcılığı, şehrin adının Aksara biçiminden Aksaray 

biçimine dönüşmesinde etkili olmuştur. Bu anlatıyı en renkli ve en güçlü ifadesiyle yine ünlü 

seyyahımız Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde buluruz. Seyahatname’nin üçüncü cildinde 

Der-beyân-ı sebeb-i tesmiye-i şehr-i Aksaray başlıklı bölümünde Evliya Çelebi bu 

adlandırmayı şöyle anlatıyor: 

Kılıç Arslan Şâh’ın bu şehir tahtgâhı olmağ-ıla […] nâm mahallinde bir 

sarây-ı azîm bina eder kim niçe yerde kasr-ı İremleri ve kasr-ı Havernâkları ve 

kâh-ı ekâsireleri ve eyvânı- hakanîlere mânende kâ’alar ile ârâste ve Merâm-

misâl cenin ü hıyâbânlar ile pîrâste edüp bu sarây-ı azîmin yedi bin aded manzara 

ve dakka ve revzenleri ve üç bin aded müteaddid nakş-ı bukalemun hücreleri var 

idi. Ve Kılıç Arslan binâsı olmağ-ıla dârü’s-sa’âdesinin yemîn yesârında tucdan 

iki aded arslan-ı mehîb timsâli inşâ etdirmişdi ve mağrib-zemin üstâdlarından iki 

üstâd-ı kâmil bu esedlere birer ilm ile tılsım edüp bir arslanın ağzından âteş-feşân 

olurdu. Bir sübû’ın ağzında bir sayha-yı mühlik sâdır olurdu. Tâ ki bir âdem bu 

sarâya kem kasd ile girse yâ saraydan bir şey serika edüp taşra çıkarken bu 

arslan-ı âteş-fişânın şeraresinden ve öbür esedün na’rasından harâmî ve sârık 

herifler helâk olurdu. Bu şehir bu sarây-ı münevver ile cihân-ârâ olmağın bu 

şehre Aksarây deyü tesmiye etdiler. Amma zamân-ı keferede bu şehre lisân-ı 

Yunanda ilâ hazâ’l-ân Pigahelina derler. Hazret-i İsâ asrında imar olduğun 

Rûmlar sıhhat üzre yazmışlardır.19     

Evliya Çelebi’nin şehrin Yunancadaki adı olarak verdiği Pigahelina, şehrin Hz. İsa 

döneminde Helina adındaki kral tarafından kurulmasına bağlaması ile açıklanmaktadır.20 

                                                 
18 AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri. Basılmamış Doçentlik 

Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, s.27. 

19 Evliya Çelebi. (2006). Seyahatname III. Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları s. 115. 

20 Evliya Çelebi. (2006). Seyahatname III. Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.115. 
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Bunun miladın ilk yıllarında şehri yeniden inşa eden Archelaus’un verdiği ad olan Archelais’in 

bozulmuş biçimi olduğu anlaşılıyor.    

Evliya Çelebi’nin Aksaray adı ile ilgili olarak verdiği bilgi bununla da sınırlı değildir. 

Şehrin sonradan Karamanoğlu Yakup Bey’in eline geçtiğini, ardından da Yıldırım Bayezid 

tarafından alındığını kaydeder:  

Andan Timur Hân-ı pür-zor sene […] târîhinde Yıldırım Bâyezîd Han’a 

rağmen bu şehri harâb u yebâb ve halkın kebâb ve hâneleri Aksaray’ı turâb 

ettiğinden hâlâ kavm-i Etrâk ol sarâya yazıkları geldiğinden ya’ni 

acıdıklarından Ahsarây derler. Nicesi Aksaray derler. Bu gûne ismiyle 

müsemma bir şehr-i ra’nâdır.21     

Aksaray adında olduğu gibi /ḳ/ sesinin Anadolu ağızlarında iç ve son seste sızıcılaşıp 

/h̬/’ya değişmesi sonucu şehrin adının Ah̬saray olarak söylenmesini Evliya Çelebi böylece tarihî 

bir olaya bağlamakta ve köken yakıştırmanın bir başka örneğini vermektedir. 

Evliya Çelebi şehrin ismiyle müsemma ra’nâ “güzel, latif, parlak” olduğunu yazıyor. 

Şehrin adının Akṣara’dan Türkçede Akṣarāy’a geçişindeki yerlileştirmenin çıkış noktasını 

Evliya Çelebi’nin bu anlatısıyla belirleyebiliyoruz. 

Yer Adlarında Yerlileştirme 

Yabancı kökenli yer adlarının alıcı dilin ses özelliklerine aykırı biçimleri sesçe 

yerlileştirilebilir. Örneğin Frig dilindeki Kawania’nın Konion’a, Roma çağında İkonion ~ 

İkonium’a değişen şehrin adı İslam coğrafyacılarının eserlerinde Kūniye (قونية) olurken 

Türkçede Konya biçimini almıştır. Yabancı kökenli ad Türkçenin söz varlığında bulunmayan 

bir sözcük olarak ortaya çıkarken Türkçenin uyum kurallarına ve ses özelliklerine uygun hâle 

gelmiştir. Yabancı kökenli kimi yer adlarının sesçe olduğu gibi anlamca da dilin bilinen 

sözcüklerine benzetilme uygulaması görülmektedir. Yer adlarının bu yolla yerlileştirilmesi 

dillerde çok sık görülen bir dil olayıdır. Bilinmeyen sözcüklerden oluşan ve anlamı 

çözümlenemeyen yer adları en yaygın bilinen ve anlamca da örtüşen sözcüklere 

değiştirilmektedir: Galandos’un Gelendost, Sagalassos’un Ağlasun, Surb Mari’nin Sürmeli, 

Bâlâhisar’ın Ballıhisar, Tripolis’in Derebol, Gülharân’ın Gülveren, Kanytelis’in önce 

                                                 
21 Evliya Çelebi. (2006). Seyahatname III. Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.115. 
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Kanlıdeli sonra da Kanlıdivane yapılması gibi başka pek çok örnek dilimizde yer almaktadır.22 

Evliya Çelebi’nin İstanbul adını İslambol’a bağlaması gibi yer adlarının sesçe ve anlamca 

bağlandığı örnekler için inandırıcı görülebilecek açıklamalar da yapılabilir. Anatolia adının 

Anadolu olarak yerlileştirilmesini açıklayan, bu ada yakıştırılan anlatılar da bulunmaktadır.  

Halk yakıştırması, köken yakıştırma veya halk etimolojisi (folk-etymology) olarak 

nitelendirilen bu dil olayının Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesindeki sınırlı sayıdaki 

örneklerine Saltukname23 gibi çeşitli eserlerde rastlanırken en zengin kaynak olarak Evliya 

Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatname bu konuda zengin bir malzeme sunar.24 Ancak bu konuyu 

bütün yönleriyle ele alan Doğan Aksan olmuştur (1964). Aksan, Türkçedeki yer adlarıyla 

birlikte kimi sözcüklerin halk dilinde köken yakıştırması yoluyla yerlileştirilmesini doçentlik 

çalışmasında ayrıntılı bir biçimde ele almıştır.  

Türkçede yerlileştirilmiş yer adlarını ele alan Aksan, köken yakıştırmada muhtevayı 

aksettirme arzusundan çok, bilinen kelimeyi öne sürme, kolay söyleyebilme yöneliminin 

belirgin olduğunu görür. Türkçede özellikle yer adlarında kendisini gösteren bu durumun 

Anadolu’nun tarih boyunca çeşitli uluslara yurt olmuş bulunmasının, Türklerin Anadolu’ya 

geçtikleri sırada yerleştikleri yerlerin daha önce meskûn bulunan yerler olmasının rolü vardır. 

Özellikle Yunan-Roma çağı isimleri bir şahıs adıyla ilgili olsun olmasın Türkçeleştirilirken halk 

dilinde muhtevaya dikkat edilmeden, ismin eski şeklinin anlamına bakılmadan ses izleniminin 

çağrıştırdığı Türkçe kelimelerin ikamesi yoluyla yapılmıştır.25       

Bu durumun yalnızca ülkemizde ve Türkçede yapıldığını söyleyemeyiz. Yeryüzündeki 

hemen her dilde bu şekilde yabancı kökenli görülen yer adlarının yerlileştirilmesi söz konusu 

olabilmektedir.26 

                                                 
22 AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri. Basılmamış Doçentlik 

Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, s.21. 

23 Saltukname’de Kastamonu şehrinin adının beyi Moni ve onun oğlu Kasta’nın adından geldiği, tahtgâhları olan 

bu şehre Kastamoni denildiği anlatılmaktadır (Ebülhayr-ı Rumi 1988: 219). 

24 Seyahatname’nin birinci ve ikinci ciltlerindeki köken yakıştırma örnekleri yüksek lisans tezine konu olmuştur 

(bk. Fatih Kemik (2003), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Halk Etimolojisi (I-II. ciltler). Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü). 

25 AKSAN, Doğan. (1964). Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri. Basılmamış Doçentlik 

Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, s.95. 

26 Arapçadaki sözcüklerin yerlileştirme örnekleri için bk. Gündüzöz (2005). 
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Tarih boyunca birbirinin yerini alan uygarlıkların kendinden öncekilerin mimari 

yapılarından, inançlarından, ritüellerinden, anlatılarından yararlandığı, onları kendi uygarlığına 

büründürdüğü bilinen bir gerçektir. Benzer durum yer adları için de geçerlidir. Bir mimari 

eserin bütününün veya yapı taşlarının daha sonraki bir uygarlık tarafından kullanılması gibi eski 

bir uygarlığa ait yer adları da daha sonraki uygarlıklar tarafından aynen kullanılabileceği gibi 

bu yer adındaki seslerden o dilin söz varlığındaki sözcüğe dönüştürülmesinde de 

yararlanılabilmektedir. Bu yapılırken Aksan’ın belirttiği gibi adın en eski biçiminin anlamı 

değil yerlileştirilecek dilde sesçe benzerlik bulunan en uygun kelimenin anlamı önemlidir.27 

Bunun için o bölgenin bir özelliği, orada yaşanmış bir olay, bölgeyle birleştirilebilecek yerli 

dilden bir kelime, o bölgede yaşamış tarihî bir kişinin adı kısacası anlamı çözümlenemeyen 

yabancı dilden bir kelime yerine sesçe o kelimeye benzeyen anlamca da yakıştırılan bir ada 

dönüştürülmektedir.   

Sonuç 

Yer adlarında sıkça rastlanan bir dil olayı olan yerlileştirme, Aksaray ilimizin adında da 

uygulanmıştır. Tarih boyunca farklı adlarla anılmış olsa da bugünkü adın Hitit metinlerinde 

geçen Kurşaura’ya dayandığı düşüncesindeyiz. Yaklaşık 4.000 yıllık bir adın Hititçe Kurşaura 

olarak başlayıp Garsaura’ya dönüşmesi, bir yandan Saura biçiminde kısalması bir yandan da 

zamanla Aksara biçimini alması söz konusudur. Bizans kaynaklarında Ta Aksara ve Taksara 

olarak görülmesi, nihayet Arap İslam kaynaklarında bu ad Aksara biçimine dönüşmüştür. 

Türkçedeki ak ve saray (< Farsça سراى serāy) sözlerini çağrıştırması dolayısıyla da  Türk İslam 

kaynaklarında şehrin adı yerlileştirme yoluyla sonsuza kadar anılacağı Aksaray biçimine 

dönüştürülerek Türkçeleştirilmiştir.    

  

                                                 
27 Aksan, Genel Dilbilimi Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki Örnekleri, s.95. 
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KONYA VİLAYET SALNAMELERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE 

AKSARAY’IN İKTİSADİ, İDARİ VE TOPLUMSAL DURUMU 

Tamer GÜVEN 

Özet 

1866 yılında yayınlanmaya başlanan vilayet salnameleri Osmanlı İmparatorluğu taşrası 

hakkında iktisadi ve istatistiki bilgiler içermektedir. Bunların dışında devlet salnameleri ve 

bakanlıkların çıkardıkları nezaret salnameleri bulunmaktadır. Vilayetler için yayınlanan 

salnamelerde vilayete bağlı kaza, sancak, nahiye ve köyler hakkında da detaylı bilgiler 

bulunmaktadır. Salnamelerin en önemli özelliği bilgiye ihtiyaç duyulan Osmanlı taşrası 

hakkında son dönemde de olsa yıllık veriler içermeleridir. Vilayet salnameleri 1921-22 yıllarına 

kadar yayınlanmaya devam etmiştir.  

Aksaray ili bu dönemde Konya vilayetine bağlı bir kaza hükmündedir. Salnameler içinde 

zengin bilgiler içermesinden dolayı Konya Vilayeti Salnameleri özel bir öneme sahiptir. 1868-

1906 yılları arasında Konya Vilayeti için 28 adet salname yayınlanmıştır. Konya Vilayet 

Salnameleri içinde diğer kazalar ile birlikte Aksaray Kazası ile ilgili de nüfus, müesseseler ve 

iktisadi durma dair bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kazalarda bulunan resmi daireler ve bu 

dairelerde çalışan memurların listeleri bulunmaktadır. Çalışmanın amacı bu salnamelerde 

Aksaray için ayrılan kısımları 1868-1906 yılları arasında derleyerek istatistiki bilgiler 

oluşturmaktır. Bu sayede Aksaray Kazasının 19. yüzyılın son çeyreğindeki iktisadi ve 

toplumsal durumu ile ilgili bulgular elde edilecektir. Bunlara ilaveten Aksaray Kazasının 

Konya Vilayeti içindeki konumu belirlenecek ve diğer kazalar ile karşılaştırılması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Konya Vilayeti, Niğde Sancağı, Aksaray Kazası, 

Salname. 

ECONOMIC, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL CONDITION OF AKSARAY 

ACCORDING TO KONYA PROVINCE YEARBOOKS IN THE LAST QUARTER OF 

THE 19. CENTURY 

Abstract 

The province yearbooks, starting in 1868, contain economic and statistical information 

on the provinces of Ottoman Empire. There are state yearbooks and issued the ministries 

yearbooks except those. Published yearbooks for provinces are also contain detailed 

information about districts (kaza/sancak), counties (nahiye) and villages which were connected 

                                                 
 Arş. Gör., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tamerguven@ibu.edu.tr 
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to the provinces. The most important feature of the yearbooks are ensuring annual datas about 

the Ottoman provincial which needed information albeit in the last period. Province yearbooks 

continued to be published up to 1921-22. 

In this period, Aksaray was a district of Konya Province. Since it contains wealthy 

information, Konya Province yearbooks have a particular importance amongst yearbooks. 28 

pieces yearbooks published for Konya Province between the years 1868-1906. Along with other 

districts the information about population, institutions and economic condition were also placed 

about Aksaray District amongst the Konya Province yearbooks. Also they contain the list of 

government agencies in districts and civil servants working in these agencies. The aim of this 

study that forming statistical information from the parts are separated to Aksaray in these 

yearbooks between the years 1868-1906. By this means the findings of economic and social 

condition of Aksaray in the last quarter of the 19. century will be obtained. In addition to these, 

significance of Aksaray District in the Konya Province will be determined and relations with 

other districts will be examined. 

Keywords: Ottoman Empire, Konya Province, Niğde District, Aksaray District, Yearbook. 

Giriş 

Osmanlı taşrası çoğunlukla merkezle olan ilişkileri sıklığında görünür olmuştur. Taşrada 

idari ve hukuki anlamda tutulan kayıtlar dışında bilgi edinebilmek güçtür. Ancak Osmanlının 

modernizasyon asrı olan 19. yüzyılda yeni Vilayet Nizamnamesinin ardından Batıdakine benzer 

yıllıklar tutulması istenmiştir. Bunların adına ise salname denilmektedir. Salnameler Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ilk olarak vilayetlerde tutulmuş değillerdir. Çok daha önce merkezi 

bürokrasi hakkında bilgiler içeren devlet nizamnameleri ve bakanlıklar için tutulan nezaret 

salnameleri yayınlanmıştır. Ancak taşra hakkında iktisadi ve idari konularda istatistiki bilgiler 

ancak vilayet salnameleri ile elde edilebilmiştir.  

Aksaray ise bu dönemde Konya Vilayetinin Niğde Sancağına bağlı bir kazadır. Bu 

sebeple Aksaray Kazasını vilayet salnamelerinden incelemek ancak Konya Vilayet 

Salnamelerine bakmakla mümkün olabilecektir. Bu salnameler 1868-1906 yılları arasında 

yayınlandığından çalışmanın kapsadığı dönem bu yıllar arasıdır. Çalışmada salnameler 

üzerinden Aksarayın idari teşkilat şemasının giderek detaylandığı ve geliştiği görülmüştür. 

Ayrıca Aksaray ile ilgili istatistiki bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler Aksaray’ın iktisadi durumu 

ile alakalı tespitler yapmaya izin vermiştir. Aksaray Kazasının her ne kadar sanayi üretimine 
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sahip olsa da daha çok tarım ve hayvancılığın önemli olduğu bir bölgedir. Kaza içindeki nüfus 

dağılımı da yine buna göre şekillenmiştir.  

Çalışma ilk olarak salnamelerin Osmanlı İmparatorluğu içindeki önemine ve gelişimine 

değinecektir. Ardından ikinci bölümde önce Konya Vilayet Salnamlerinin özelliklerinden 

bahsedecektir. Ardından ise bu salnamelerden Aksaray Kazası ile ilgili bilgileri dönemlere 

ayırarak verecektir. Son bölüm olan üçündü bölümde ise Aksaray Kazası ile Niğde ve Konya 

Kazaları nüfus, zirai ürünler, hayvan mevcudu ve gelirleri açısından karşılaştırılacaktır. Sonuç 

bölümünde ise elde edilen bilgiler yorumlanacak ve bu bilgiler ışığında kazanın bahsedilen 

dönemdeki özellikleri tespit edilecektir.  

1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Salnameler 

Salname geçmiş tarihe ya da bir yıllık döneme ait iktisadi, ticari, sınai, fenni, biyografik, 

tarihi veya nüfusa dair bilgileri özet halinde içerip, bunları derleyip her yıl yayınlayan eserlere 

verilen isimdir. Kelime olarak ayrıldığında ise “sâl” yıl, “name” ise mektup anlamlarına gelir. 

Bunların birleşimi ise Türkçede yıllık olarak anılır. Fransızca karşılığı olan “annale” ve 

Almanca karşılığı olan “almanach” kullanım amacı açısından benzer özelliklere sahiptir.1 

Fransa’da ilk yıllıklar “L’annuaire de la Republiqaine” adı ile ilk defa 1793’te Paris’te 

yayınlanmıştır. Bu amaçla yine Fransa’da “Almanach” adlı yıllıklar da çıkarılmıştır. Bunlar 

diğer ülkeler tarafından da yayınlanmakla birlikte, yıllıklardan farklı olarak sayfalarında mizaha 

dahi yer vermişlerdir. Ancak yıllıklar daha ciddi istatistiki bilgiler içermekle bunlardan 

farklılaşırlar.2 

Osmanlı Devleti için ise ilk resmi salname 1847 yılında Mustafa Reşid Paşa öncülüğünde 

ilk başta Tarihçi Hayrullah Efendi’nin görevlendirilmesi ile çıkarılmak istenmişse de bu görev 

Ahmed Vefik Paşa tarafından yerine getirilmiştir. Daha sonra 1264 ve 1265 yıllarında içerik 

olarak ilkine göre daha zengin olan iki yeni salname daha hazırlanmıştır. Bu salnameler de 

Ahmed Vefik Paşa tarafından hazırlatılmış olup, daha sonra yayınlananlar Ahmed Cevdet Paşa 

ve Behcet Bey tarafından hazırlanmışlardır. 1847-1918 yılları arasında toplamda 68 salname 

yayınlanmıştır.3 Cumhuriyet döneminde de 1941 yılına kadar 6 adet salname yayınlanmıştır. 

                                                 
1Sertoğlu, Midhat, “Sâlname”, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul Matbaası, İstanbul 1958, 280-282. 

2Pakalın, M. Zeki, “Sâlname”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1993, III, 105-106. 

3Teknik anlamda devletin istatistik raporları şeklinde yayınlanan İhsâiyât Mecmuâları’nın yayınlanması ise 

1908’den sonra başlamıştır. (Somel, Sina Akşin, “Salname”, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi, Melisa 

Matbaacılık, İstanbul 2014, 496-497.) 
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Resmi devlet salnamelerinin yanında bakanlıkların yayınladığı nezaret salnameleri de 

bulunmaktadır. Ancak çalışmanın konusunu vilayet salnameleri oluşturmaktadır. İlk vilayet 

salnamesi 1866 yılında Salnâme-i Vilâyet-i Bosna adı ile Saraybosna’da yayınlanmıştır.4 

Bazı vilayetlerde sadece bir defa salname neşredilmesinin yanında bazı vilayetlerde 

yirmiden çok salname yayınlanmıştır. Bunlardan en kıymetlileri Halep, Hüdavendigar, Selanik, 

Manastır ve Diyarbekir Vilayetlerine ait olanlarıdır.5 Vilayet salnameleri yayınlandıkları 

vilayetin öncelikle resmi veya özet tüm teşkilat şemasını çalışanları ve yöneticileri ile birlikte 

yansıtırlar. Daha sonra vilayet merkezi ile sınırlı kalmamak üzere vilayet ve bağlı mahallerin 

tarihi, önemli özellikleri, sanat ve tarih eserleri, istihsal olunan maden ve cevherleri, ticareti, 

geçim yolları ve nüfusun durumu hakkında bilgileri içerirler.6 Salnameler hazırlanırken 

merkezin gönderdiği örnek temel alınmıştır. Ancak vilayetin özel durumları ve hazırlayanların 

bilgi düzeylerindeki farklılık göz önünde bulundurulduğunda, farklı vilayetlerdeki salnamelerin 

farklı özellikler gösterdiği görülmüştür. Böylece bazı salnamelerin hazırlayanların da titizliği 

ile çok önemli bilgilere sahip oldukları vakidir.7 

2. Salnameler ve Aksaray Kazası 

Bu başlıkta önce Konya Vilayet Salnameleri hakkında bilgi verilecek ardından ise bu 

salnamelerde Aksaray Kazası ile ilgili yer alan bilgiler dönemlendirilerek sunulacaktır. Aksaray 

Konya Vilayetine bağlı bir kaza olduğundan kendine ait bir salname bulunmamaktadır. Bu 

sebeple Aksaray Kazasına ait bilgiler Konya Vilayet Salnamelerinden elde edilmiştir. 

2.1. Konya Vilayet Salnameleri  

Konya Vilayeti için yayınlanan salnameler 1869-70 yıllarında Trabzon, Diyarbakır, 

Hüdavendigar ve Kastamonu ile birlikte ilk yayınlananlardandır.8 Konya Vilayet Salnameleri 

Hicri 1285-1322, Miladi ise 1868-1906 yılları arasında 29 adet olarak yayınlanmıştır. 

Çalışmada bu salnamelerden Aksaray Kazası ile ilgili olan kısımlar kullanılmıştır. Salnamelerin 

                                                 
4Aydın, Bilgin, “Salnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2009, 36, 51-54, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c36/c360049.pdf, (et. 08.11.2016). 

5 Pakalın, “Sâlname”, OTDTS, III, 106. 

6Midhat, “Sâlname”, ROTA, 281. 

7Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara, 2013, III, 293. 

8Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 293 
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tam metinlerine Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi web sayfasından 

ulaşılmıştır.9 Konya Vilayetinin sancakları, livaları ve kazaları ile ilgili döneme ait bilgiler bu 

salnamelerden elde edilebilmektedir. Salnamelerin yayınlandıkları yıldan itibaren, genellikle 

artarak daha detaylı bilgiler içerdikleri görülmüştür. İlk yıllarda salnamelere sadece kazaların 

idari taksimatları ve memurları konu olurken, ilerleyen yıllarda hem bu idari yapının 

genişlemesine hem de kaza hakkında detaylı bilgilerin verildiğine şahit olunulur. Ancak 

salnamelerden yeterince ve sürekli bilgi edinilmesini zorlaştıran en önemli engel bazı yıllarda 

salnamedeki bilgilerin birbirini aynı ile tekrar etmesidir. Bir diğer husus da belli yıllarda var 

olan bilgilerin devamının ilerleyen yıllarda bulunamamasıdır. 

2.2.  Konya Vilayet Salnamalerinde Aksaray Kazası 

Salnamelerdeki tekrar eden bilgilerden dolayı elde edilen bilgilerin dönemlendirilerek 

verilmesi zaruret halini almıştır. Vilayet için salnamelerin ilk yayınlandıkları yıl olan 1868’den 

1878’e kadar olan dönemde 11 salname yayınlanmış ve bu aralık ilk dönem olarak 

belirlenmiştir. İkinci dönem olan 1879-1882 aralığında 3 salname yayınlanmıştır. Üçüncü 

dönem olan 1883-1896 yılları arasında 12 salname yayınlanmış ve 1892’den 1899’a kadar yeni 

bir salname yayınlanmamıştır. Ancak 1899 ile son salname olarak yayınlanan 1906 salnameleri 

en çok bilgi içerenlerden olmuşlar ve dördüncü dönem olarak değerlendirilmişlerdir.  

2.2.1.  1868-1878 Dönemi10 

İlk dönemde yayınlanan salnameler hem Konya Vilayeti için hem de Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yayınlanan vilayet salnameleri için ilk örneklerden olmuşlardır. Bu sebeple 

ilerleyen dönemlerde yayınlananlara göre daha basit olup toplam sayfa sayıları ve kazalar için 

ayrılan sayfa sayıları azdır. Dönem içinde salnamelerde kazanın bürokratik taksimatı ve idari 

birimlerde çalışan memurların listeleri bulunmaktadır. Ancak bu durum Aksaray Kazasına özel 

                                                 
9Diğer vilayetlerin salnamelerine de aynı web sayfasından ulaşmak mümkündür. http://isamveri.org/salname/ 

10Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1285/1868, 60; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1286/1869, 60; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1287/1870, 

58; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1288/1871, 58; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1289/1872, 62; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1290/1873, 

62; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1291/1874, 68; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1292/1875, 68; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1293/1876, 

69; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1294/1877, 85; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1295/1878, 88. 
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değil diğer tüm sancak, liva ve kazalar için de benzerdir. Aksaray Kazası bahsedilen dönemde 

aşağıdaki idari birimlere ve yöneticilere sahiptir: 

 Kazanın Kaymakamı 

 Kaymakam Yardımcısı 

 Müfettişi 

 Mal Ve Ticaret Müdürü 

 İdare Meclisi ve Üyeleri 

 Dava Meclisi ve Üyeleri 

 Sandık Emini 

1874’te ise aşağıdakiler eklenmiştir: 

 Evkaf Muhasebe Vekili 

 Tapu Katibi 

 Belediye Meclisi  

 Menafii Komisyonu  

2.2.2. 1879-1882 Dönemi1 

Bu dönemde ikinci döneme nazaran daha fazla bilgi edinilmiştir Aksaray Kazası 

hakkında küçük bir ifadeye rastlanılmış ve aslı aşağıda verilmiştir:  

“Aksaray kazâ’sında hâsıl olmakda bulunan hubûbât hiçbir mahalle mikyâs olmayub 

arâzîsi gayet münbit ve mahsûldârdır ve mahsûlâtı sınâiyyesi Niğde’ye müşâbihitir.” 

İdari olarak da bazı birimler değişmiş ve eklenmiştir. Dava meclisi yerine bidayet 

mahkemesi, menafii komisyonu yerine ise menafii meclisi getirilmiştir. Yeni kurulan idari 

birimler ise şu şekildedir:  

 Aşar ve Ağnam İdaresi 

 Vergi Komisyonu 

 Ziraat Meclisi 

 Redif Sınıfı Asker Taburu 

 Tali Sınıfı Asker Taburu  

Tablo 1: 1879 Yılı Salnamesine Göre Aksaray Kazası Hakkında Bazı Bilgiler 

Dükkân Hane Nüfus Bedel-i Askeri Tüm Vergi 

180 6.927 24.241 67.500 72.7841 

Tablo 1’de verilen bilgiler daha sonra detaylandırılarak salnamelerde yerini almıştır. 

Ancak Aksaray Kazası için istatistiki bilgiler ilk olarak bu şekilde ancak1879’da yer almaya 

başlamıştır. 

2.2.3.  1883-1896 Dönemi1 

                                                 
1Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1296/1879, 140; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1298/1881, 119; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1299/1882, 

112. 

1Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1300/1883, 167; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1301/1884, 144; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1302/1885, 
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Bu dönemde 12 adet salname yayınlanmıştır. Ancak 1312/1894 ve 1314/1896 yıllarında 

yayınlanan salnamelerde Aksaray Kazası hakkında istatistiki bilgilere rastlanamamıştır. Bu 

sebeple de tablolarda bu yıllara ait sütunlar bulunmamaktadır. Bu dönemde yayınlanan 

salnamelerde kazanın eşrafından rütbe ve nişan alanlarda isimleri ile birlikte zikr edilir 

olmuşlardır. Gittikçe artan idari genişleme bu dönemde de devam etmiş ve kazanın idari 

yapısına aşağıdaki birimler eklenmiştir:

 Muhacir Komisyonu  

 Ziraat Banka Şubesi 

 Maarif Komisyonu  

 Evkaf Komisyonu 

 Zabıta İdaresi 

 Mekteb-i Rüşdi 

 Belediye Dairesi 

 Müteharrir Vergi Kalemi 

 Telgraf ve Posta İdaresi  

Tablo 2: 1883-1892 Yılları Arasında Aksaray Kazasında Bulunan Mekanlar 

Mekanlar 
16 

1883 

17 

1884 

18 

1885 

19 

1886 

20 

1887 

21 

1888 

22 

1889 

23 

1890 

24 

1892 

Han 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Hane 9.313 9.313 9.323 9.323 - - - - - 

Hamam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dükkan 386 386 386 386 386 386 386 386 386 

Değirmen  116 116 116 116 116 116 116 116 116 

Bezirhane 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Bazaristan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mağaza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Anbar 54 54 58 58 58 58 58 58 58 

Hükümet 

Konağı  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                                                 
101; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1303/1886, 215; Salnâme-i Vilayet-i Konya, 

Konya Vilayeti Matbaası Konya 1304/1887, 127; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 

1305/1888, 128; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1306/1889, 135; Salnâme-i Vilayet-

i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1307/1890, 124; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası 

Konya 1309/1892, 125; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1310/1892, 211; Salnâme-i 

Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1312/1894, 219; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti 

Matbaası Konya 1314/1896, 219. 
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Mekteb-i 

Rüşdi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mekatibi 

Sıbyan 
122 122 122 122 122 122 122 122 122 

Cami-i Kebir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mescid  181 181 181 181 181 181 181 181 181 

Medrese  5 5 8 8 8 8 8 8 8 

Tekke  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Türbe 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

Kargir Köprü 1 1 4 4 4 4 4 4 4 

Çeşme 144 144 124 124 124 124 134 134 134 

Nehir 1 1 1 1 1 1 1 1  

Kilise 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

Güherçile 

Ocağı 
7 7 6 6 6 6 6 6 6 

Ilıca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ekşi Su  - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tablo 3: 1883-1885 Yılları Arasında Aksaray Kazasının Nüfusu  

Millet 16 

1883 

17 

1884 

18 

1885 İslam 23.141 23.141 22.568 

Rum  1.359 1.359 1.340 

Ermeni 158 158 150 

Protestan 22 22 30 

Katolik 5 5 5 

Toplam 24.685 24.685 24.093 

1879’da Tablo 1’e göre hane sayısı 6927 iken nüfus 24241’dir. 1885 yılına gelindiğinde 

hane sayısı 9323’e yükselmiş ancak nüfus 24093’e gerilemiştir. Bunun sebebinin ne olduğu ile 

ilgili bir bilgi salnamelerden elde edilememektedir. Ancak Tablo 4’te 1883-84 yıllarında 

Gayrimüslimlerden alınan bedel-i askeri vergisinin 400 bin kuruşun üzerinde olduğu ancak 

1885 yılında 40 bin kuruş civarına azaldığı görülmektedir. Bedel-i askerinin bu denli 

düşmesinin mali bir durumdan mı yoksa demografik bir durumdan mı kaynaklandığı 
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bilinmemektedir. Ancak Gayrimüslim nüfusun dönem içinde önemli bir ölçüde azalmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 4: 1883-1892 Yılları Arasında Aksaray Kazasının Geliri (kuruş) 

Gelirler 

16 

1883 

17 

1884 

18 

1885 

19 

1886 

20 

1887 

21 

1888 

22 

1889 

23 

1890 

24 

1892 

Emlak 

Vergisi 
417.722 417.722 430.176 430.176 430.176 430.176 430.176 430.176 430.176 

Temettü 

Vergisi 
189.866 189.866 166.172 166.172 166.172 166.172 166.172 166.172 166.172 

Bedelatı 

Askeriye 
406.102 406.102 42.122 42.122 42.122 42.122 42.122 42.122 42.122 

Toplam 1.013.690 1.013.690 638.470 638.470 638.470 638.470 638.470 638.470 638.470 

Tablo 5: 1883-1892 Yılları Arasında Aksaray Kazasının Arazi Dağılımı (dönüm) 

Arazi 

16 

1883 

17 

1884 

18 

1885 

19 

1886 

20 

1887 

21 

1888 

22 

1889 

23 

1890 

24 

1892 

Ekili 

Alanlar 
982.854 982.854 982.854 982.854 982.854 982.854 982.854 982.854 982.854 

Üzüm 

Bağı 
6.789 6.789 6.889 6.889 6.889 6.889 6.889 6.889 6.889 

Bahçe 4.117 4.117 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 3.917 

Arsa  270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Sazlık 790 790 5.500 500 - - - - - 

Ormanlık 2 2 - - - - - - - 

Toplam 994.822 994.822 999.430 994.430 993.930 993.930 993.930 993.930 993.930 

Tablo 5’ten de Aksaray’ın tarımsal arazisinin çok büyük bir kısmının ekili olarak 

adlandırıldığı görülmektedir. Bu alanlar hububat üretiminin yapıldığı alanlardır. İleriki 

dönemlerde yayınlanan salnamelerde Aksaray’a ait gelirler sınıflandırılırken önemli bir gelir 

kaynağının aşar vergisi olduğu görülecektir. Bu durum üretimin çoğunlukla hububat üzerine 

olduğunu göstermektedir. 
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2.2.4. 1899-1906 Dönemi1 

Bu dönemde düzenlenen iki salname en detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlamışlardır. Bu 

sebeple Konya Vilayet Salnamelerinde Aksaray ile ilgili aydınlatıcı istatistikleri bulmamızda 

ayrıca önemli bir yerleri bulunmaktadır. 

 Mal Kalemi 

 Nüfus Dairesi  

 Ziraat ve Ticaret Odası  

 Tapu Kalemi  

 Tahsilat Komisyonu  

 Vesait-i Nakliye-i Askeriye 

Komisyonu  

 Duyûn-ı Umumiye İdaresi  

 Reji İdaresi  

 Tadil-i Emlak Komisyonu  

                                                 
1Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya Vilayeti Matbaası Konya 1317/1899, 293; Salnâme-i Vilayet-i Konya, Konya 

Vilayeti Matbaası Konya 1322/1906, 225. 
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Tablo 6: 1899 Yılında Aksaray Kasabasının Nüfusu 

Millet 28-1899 

İslam 4.464 

Ermeni 418 

Protestan  121 

Toplam 5.003 

Tablo 7: 1899-1906 Yıllarında Aksaray Kazasının Nüfusu 

 28-1899     29-1906 29-1906 

Millet Toplam Erkek Kadın Toplam % 

İslam 45.263 28.309 25.569 53.878 91,1 

Rum 3.688 2.184 1.970 4.154 7,02 

Ermeni 418 521 395 916 1,55 

Protestan 166 102 85 187 0,32 

Toplam 49.535 31.116 28.019 59.145 100 

Tablo 6 ve 7’de Aksaray Kazasının merkez kasaba ve kaza olarak nüfusu verilmektedir. 

1899 yılında kasabanın merkezinde Gayrimüslimlerden sadece Ermeni ve Protestanlar 

bulunmaktadır. Tablo 7 ile karşılaştırıldığında Ermenilerin tümünün, Protestanların ise büyük 

bir kısmının kasaba merkezinde yaşadıkları görülmektedir. En büyük Gayrimüslim grup olan 

Rumlardan ise hiç kimsenin kaza merkezinde yaşamadığı tablolardan anlaşılmaktadır. Ancak 

son salnamenin yayınlandığı 1906 yılında nüfusun %90’ınından fazlasının Müslüman olduğu 

görülmektedir. Önemli bir detay 1899 yılı baz alındığında Aksaray nüfusunun sadece %10’u 

kazanın merkez kasabasında yaşamaktadır. Bu dağılım Aksaray’ın iktisadi yapısı hakkında 

merkezdeki üretim ve ticaretin ağırlıkta olmadığını, daha çok kırsal üretimin önemli olduğu 

izlenimini vermektedir. 

Tablo 8: 1906 Yılında Aksaray Kasabasında Mekanlar 

Mekanlar 29-1906 

Hükümet Konağı 1 

Kışla-i Hümayun 1 
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Hane 1.493 

Kahvehane 18 

Dükkan 324 

Han  12 

Hamam  2 

Cami 20 

Mescit 70 

Mekteb 7 

Tekke 35 

Kilise 9 

Dakik Fabrikası 2 

Halı Destgahı 30 

Tablo 9’da verilen binalar önceki meskenler listesine göre farklılık göstermektedir. 

Bunun en önemli sebebi Aksaray Kazasının Merkez Kasabasına ait olmasıdır. Önceki 

tablolarda örneğin hane miktarı 9000’in üzerinde iken burada 1493’tür. Kasaba ve kazanın 

nüfusunu gösteren Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde hanelerin de kasaba ve kazalar için bu 

oranlarda bulunması şaşırtıcı karşılanmayacaktır.  

Tablo 10: 1899-1906 Yıllarında Aksaray Kazasında Yetiştirilen Hayvan Mevcudu 

Hayvan Türleri 
28-

1899 

29-

1906 
  

28-

1899 

29-

1906 

Koyun 114.209 164.330 At 11.748 2.359 

Keçi 69.607 10.028 Katır 55 12 

Tiftik 47.784 83.079 Deve  138 988 

İnek/Öküz 44.567 31.359 Merkeb  8.721 

Manda 11.766 15.446   80 

Ara Toplam 287.933 304.252 
Tüm 

Toplam 
299.874 316.412 
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Tablo 11: 1899-1906 Yıllarında Aksaray Kazasında Zirai Mahsulat 

Zirai Mahsulat Türleri Kile   Kıyye 

Buğday 1.000.000 Yağ 250.000 

Çavdar 300.000 Peynir 300.000 

Arpa 250.000 Kıl 160.000 

Burçak 100.000 Yün 10.000 

Keten Tohumu 50.000  Adet 

Mısır 25.000 Kilim 500 

Nohut  2.500 Halı 250 

Fasulye 10.000   

Tablo10’da Aksaray’da yetişen hayvan mevcudu verilmiştir. Bu tabloya göre yetiştirilen 

hayvanların küçük bir kısmının gücünden yararlanılan at, katır, deve ve merkep gibi hayvanlar 

olduğu ancak büyük bir kısmının ise ürününden yararlanılan koyun, keçi, tiftik keçisi, inek/öküz 

ve manda gibi hayvanlardan oluştuğu görülmektedir. Tablo 11’deki ürünlere bakıldığında 

hayvansal ürünlerin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak hayvan yetiştiriciliğini 

sadece ürünlerine bakarak değerlendirmek eksik kalacaktır. Gücünden yararlanılan hayvanların 

tarımsal faaliyetlerdeki işlevi aşikârdır. Ancak ürününden yararlanılan hayvanları da direk 

olarak tarımsal faaliyetlerde kullanılmasalar da katkıları büyüktür.  

Avrupa’nın kırsal tarihi hem tarıma hem de hayvan yetiştiriciliğine dayanmaktadır. 

Hububat üretimi için gerekli gübre çoğunlukla hayvanlardan elde ediliyordu. Aynı zamanda 

ekim ve hasat zamanlarını hayvan gücü olmadan geçirmek mümkün görünmemekteydi. Tarım 

arazisi arttıkça yetiştirilmesi gereken hayvan sayısı da artmaktaydı. Hayvan sayısının artması 

ise hasatın bereketini ve hızını artıran bir unsurdu. Bunun yanında hayvan sayısının fazlalığı 

nadasa bırakılan toprakların miktarını da azaltıyordu. Tahıl ekimi yapılan arazilerin hayvan 

otlatmaya müsaade etmemesi besiciliği en çok zorlayan şartlardandır. Çiftlik hayvanları 

genelde otlaklarda, yol kenarlarında ve yeni açılan arazilerde beslenmekteydi. Bazı yerlerde 

hayvanları beslemek için özel yemlik ekimi yapılmaktaydı. Böylelikle nadasa da gerek 

kalmadan topraklar verimli hale getirilebiliyordu. Bu yöntem çiftçiler arasında, eski sistemde 

inat etmelerine rağmen ancak 1750’lerden sonra yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır. 
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Bunun yanında hayvan yetiştiriciliği sadece gübreleri ile değil sağladıkları enerji ve insanların 

diyetlerindeki payları ile de tarımsal üretimin destekçisi olmuştur.1 

Aksaray Kazasının iktisadi yapısına bakıldığında bu örüntünün var olduğu 

gözlemlenmektedir. Niğde Sancağı ile karşılaştırıldığında ya hayvancılıkta ya da zirai üretimde 

uzmanlaşma gibi bir durum yoktur. Daha çok her iki alanda da ortalama ve birbirini besleyen 

bir yapı bulunmaktadır. Bu durum bu iki alanın ayrık olmadığını aksine karşılıklı bir bağlılığın 

esas olduğunu göstermektedir.  

Tablo 12: 1899-1906 Yıllarında Aksaray Kazasının Geliri (kuruş) 

Gelir Kalemleri 89-1906 % 

Emlak ve Akar Vergisi 359.518 10 

Temettuat  78.274 2,17 

Bedel-i Askeriye 128.450 3,57 

Maarif-i Hassa-i İanesi 5.276 0,15 

Vergi Tezkeresi Osmani 16.196 0,45 

Teçhizatı Askeriye 34.005 0,94 

Ağnam Vergisi 990.177 27,51 

Aşar Varidatı 1.987.077 55,21 

Toplam 3.598.975 100 

Aksaray’ın iktisadi yapısının daha çok kırsal üretime dayandığı Tablo 12’den 

anlaşılmaktadır. Toplam gelirin yaklaşık olarak %55’i zirai üretimden alınan aşar vergisinden, 

%27’si ise hayvancılıktan alınan ağnam vergisinden oluşmaktadır. Toplamda ise yine yaklaşık 

olarak gelirin %83’ü kırsaldan elde edilmektedir. Gelirler içinde yer alan ve Gayrimüslimler 

tarafından askerlik bedeli olarak ödenen bedel-i askeriye kaleminin yüzdesel olarak düşük bir 

paya sahip olması, Aksaray nüfusu içinde Gayrimüslimlerin en çok %9 gibi düşük bir paya 

sahip olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

                                                 
1Braudel, Fernand, Civilization & Capitalism 15th-18th Century The Structure of Everydar Life, Harper & Row, 

1985, I, 114-120. 
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Tablo 13: 1899 Yılında Aksaray’da İlmi Müesseseler 

Okullar ve Öğrenciler 28-1899 

Eski Usulde Mektep 84 

Talebe 1569 

Talebat  591 

Medrese 18 

Müderris 7 

Talebe 264 

Mektep (iptidai gayrimüslim) 5 

Talebe 127 

Talebat 57 

3. Aksaray Kazasının Niğde Sancağı Merkez Kazası ve Konya Vilayeti Merkez Kazası ile 

Karşılaştırılması 

Bu bölümde Aksaray Kazası ile Niğde Sancağının Merkez Kazası ve Konya Vilayeti 

Merkez Kazası karşılaştırılacaktır. Niğde Sancağı tümüyle ele alınırsa, bu sancağa Akasaray 

Kazasının da dahil olması verilerin tekrarına yol açacak ve sağlıklı bir karşılaştırma 

yapılabilmesini imkansız hale getirecektir. Aynı şekilde Konya Vilayetinin tümü Niğde Sancağı 

ve kazaları ile birlikte diğer tüm sancakları ve kazaları da içine almasından dolayı Konya 

Vilayetinin Merkez Kazasının karşılaştırmaya konu etmek daha sağlıklı olacaktır. Bu kazaların 

nüfusları, temel zirai üretimleri, temel hayvan mevcudu ve gelirleri 1906 yılı salnamesi temel 

alınarak karşılaştırılacaktır.  

Tablo 14: Kazaların Nüfuslarının Karşılaştırılması (1906) 

Millet Aksaray Niğde Konya 

İslam 53.878 50.189 128.804 

Rum 4.154 25.778 Gayrimüslim 

Ermeni  916 1.070 
7.439 

Protestan 187 148 

Toplam 59.145 77.185 136.243 
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Tablo 14’e göre en büyük nüfus Konya Kazasına ardından ise Niğde Kazasına aittir. 

Gayrimüslimlerin payında ise Niğde Kazası %35’lik oranda açık ara öndeyken, ikinci en 

yüksek pay %9 ile Aksaray Kazasına aittir. Konya Kazası yüksek nüfusuna rağmen 

Gayrimüslim nüfus bakımından oransal olarak hayli zayıftır. 

Tablo 15: Kazaların Temel Zirai Ürünlerinin Karşılaştırılması 

Zirai Mahsulatın Türleri Aksaray Niğde Konya 

Buğday 1.000.000 560.000 11.569.530 

Çavdar 300.000 720.000 48.000 

Arpa 250.000 400.000 2.256.747 

Burçak 100.000 12. 038 2.016.000 

Toplam 1.650.000 1.692.038 15.890.277 

Tablo 15’te temel zirai ürünlerin toplamı yer almaktadır. Buna göre Niğde ve Aksaray 

Kazalarının zirai ürün miktarları birbirlerine çok yakın iken Konya Kazasının çok daha fazla 

üretim yaptığı görülmektedir. Aksaray buğday üretiminde Niğde’ye göre hatırı sayılır bir 

oranda üstünlüğe sahipken Niğde toplamda biraz daha öndedir. Daha sağlıklı bir karşılaştırma 

için tüm ürünleri aynı ağırlık ölçüsünde ifade edilmesi ve ürünlerin döneme ait fiyat bilgilerine 

ulaşılması elzemdir. Ancak Tablo 17’de gelirlere bakıldığında Aksaray’ın Niğde’ye göre daha 

fazla aşar vergisi gelirine sahip olduğu görülecektir. Aşar vergisinin belli bir oran üzerinden 

alındığı düşünülürse Aksaray’da üretilen tüm zirai ürünlerin Niğde’de üretilenlere göre iktisadi 

olarak daha fazla değere sahip olduğu söylenebilir. Tablo 16’da  ise kazalara ait hayvan 

mevcutları yer almaktadır. Aksaray Kazası Niğde’ye göre bu alanda çok öndedir. Konya ise her 

ikisinden yine tartışmasız olarak üstündür.  

Tablo 16: Kazaların Temel Hayavan Mevcutlarının Karşılaştırılması 

Hayvan Türleri Aksaray Niğde Konya 

Koyun 164.330 67.159 544.307 

Keçi 10.028 12.715 13.065 

Tiftik 83.079 11.742 770.124 

İnek/Öküz 31.359 8.985 47.051 

Manda 15.446 771 2.213 
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Toplam 304.252 101.372 1.376.760 

Tablo 17: Kazaların Gelirlerinin Karşılaştırılması 

Gelir Kalemleri  Aksaray Niğde Konya 

Emlak ve Akar Vergisi 359.518 557.157 1.020.997 

Temettuat 78.274 65.843 412.666 

Bedel-i Askeriye 128.450 719.500 193.800 

Ağnam Vergisi 990.177 369.830 2.997.428 

Aşar Varidatı 1.987.077 1.477.776 3.799.460 

Diğer 55.479 499.973 602.188 

Toplam 3.598.975 3.690.079 9.026.539 

Niğde ve Aksaray gelir olarak karşılaştırıldığında Niğde’nin çok az bir farkla ileride 

olduğu görülür. Nüfuslar baz alınırsa Niğde’nin kişi başı geliri Aksaray’a göre daha düşük 

kalmıştır. Gelir kalemlerine bakılırsa iki kazanın farklı yönleri daha iyi anlaşılacaktır. Farklı 

alanlarda üstünlükler olsa da en önemli fark bedel-i askeriye ve ağnam vergisi alanlarındadır. 

Niğde’nin bedel-i askeriye geliri Aksaray’ınkinden 5 kattan daha fazladır. Bunun sebebi doğal 

olarak, Gayrimüslim nüfusun Niğde’deki yoğunluğudur. Niğde’deki Gayrimüslim sayısı 

Aksaray’daki Gayrimüslim sayısından yine 5 kattan daha fazladır.2 İkinci çarpıcı fark ağnam 

vergisindedir. Aksaray’ın ağnam vergisi gelirinin Niğde’ninkine oranı 2,68 iken temel alınan 

hayvan mevcudu 2,84’tür. Burada da oransal bir ilişkinin var olduğu görülmektedir.  

Diğer alanlara bakıldığında zirai üretimden alınan ağnam vergisinin Aksaray’da Niğde’ye 

göre hatırı sayılır derecede yüksektir. Aynı şekilde temettuat vergisi de Aksaray’da daha 

yüksektir. Niğde’de ise emlak ve akar vergisi Aksaray’a göre daha yüksek olarak 

gerçekleşmiştir. Bütünüyle bakıldığında, eğer bedel-i askeriye gibi üretime dayanmayıp sadece 

nüfusun dini dağılımından gelen bir farklılık olmasa Aksaray’ın üretim seviyesinin ve 

potansiyelinin Niğde’ye göre daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

                                                 
2Niğde Aksaray Gayrimüslim nüfus oranı=26996/5257=5,14 ve bedel-i askeriye geliri 

oranı=719.500/128450=5,60 olur. Oranların tam uyuşmaması her iki kazada da aynı anda Gayrimüslim nüfustaki 

askerlik çağına gelen erkek oranının aynı olmamasından kaynaklanabilir. Bu ise gayet doğal bir durumdur. 
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Tablo 18: Kazaların Özet Bilgilerinin Kaşılaştırılması 

Özet  Aksaray Niğde Konya 

Nüfus  59.145 77.185 136.243 

Hayvan Mevcudu 316.332 111.359 1.402.230 

Zirai Mahsulat  1.650.000 1.692.038 15.890.277 

Gelir 3.598.975 3.690.079 9.026.539 

Sonuç 

Aksaray Kazası Konya Vilayet Salnameleri üzerinden 1868-1906 yılları arasında 

incelenmiş ve bu dönem için idari ve iktisadi anlamda bazı bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler 

doğrultusunda Aksaray Kazasının idari anlamda bürokratik yapısının giderek detaylandığı ve 

zaman ilerledikçe yeni komisyon ve kalemler ile zenginleştiği görülmüştür. Dönem içinde bu 

özellik sadece Aksaray Kazasına ait değildir. Tanzimat sonrasında vilayetlerin, sancakların, 

livaların ve kazaların bürokratik yapısı giderek artmıştır. Aksaray için bu dönemde 

gözlemlenen durum bu hareketin bir yansımasıdır.  

Kazanın iktisadi yapısı daha çok tarım ve hayvancılık üzerinedir. Kaza nüfusunun sadece 

%10 gibi küçük bir kısmı merkez kasabada yaşamaktadır. Kaza arazisinin %98’den fazlası ekili 

alan olarak görünmektedir. Kazanın gelirleri arasında zirai ürünlerden aşınan aşar vergisi ve 

hayvancılıktan alınan ağnam vergisi tüm gelirler içerisinde %83’lük bir paya sahiptir. Tarım ve 

hayvancılık birbirini destekleyen uğraşlar olup Aksaray için dengeli bir dağılıma sahiptirler. 

Ayrıca Niğde kazası ile karşılaştırıldığında tarım ve hayvancılıkta ileri olduğu sadece 

demografik dağılımdan dolayı gelirinin Niğde Kazasının gelirine göre geride kaldığı 

görülmüştür. Bu ise Niğde Kazasındaki Rum nüfusun Aksaray’a göre çok fazla olmasından ve 

bu yolla Niğde Kazasının daha fazla bedeli askeriye geliri elde etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Ancak gelirler ve nüfuslar karşılaştırıldığında kişi başı gelir olarak Aksaray Kazası Niğde 

Kazasının önündedir. Aksaray ilinin bugünü hakkında değerlendirmeler yapılırken, ilin tarihsel 

plandaki iktisadi-toplumsal durumu göz önünde bulundurulmalıdır. İktisadi tasavvurlar tarihsel 

yapıların varlığı reddedilmeden hayata geçirilmelidir. 
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AKSARAY İSMİNİN KAYNAĞI 

Taner ASLAN 

Özet 

Aksaray kadim uygarlıkların kurulduğu önemli bir tarihi değerdir. Farklı medeniyetlere 

ev sahipliği yaptığından her dönemde farklı isimlerle anılmıştır. Hitit ve Asur çağlarında 

Aksaray’a Şinakhuttum ya da Burushaddum isimlerinin verildiği görülmektedir. Aksaray’dan 

geçen seyyahlar Archellais isminden bahsetmektedirler. William Martin Leake (1800), William 

John Hamilton (1837) ve John Murray (1840)’ın Ak-serai isimlendirmelerine rastlamaktayız. 

Arap kaynaklarında ise Metamir şeklinde geçmektedir. Selçuklular döneminde stratejik bir 

konuma sahip olduğundan Darü’z-Zafer, Darü’l-Cihad ve Darü’r-Ribat şeklinde 

isimlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Aksaray, Archellais, Darü’z-Zafer 

 

THE NAME ORIGIN OF AKSARAY 

Abstract 

Aksaray is an important historical asset established by ancient civilizations. It is known 

with different names in every period because of hosting different civilizations. It is seen that 

Aksaray was given the name of Şinakhuttum or Burushaddum in Hittite and Assyrian ages. The 

travelers that has visited Aksaray were mentioned about Archellais as its name. We have seen 

the name of “Ak-serai” from William Martin Leake (1800), William John Hamilton (1837) and 

John Murray (1840) works. On the other hand in Arabic source mentioned as Metamir. In 

Seljuk period it was also named as Darü’z-Zafer, Darü’l-Cihad and Darü’r-Ribat since it had a 

strategic position. 

Key Words: Aksaray, Archellais, Darü’z-Zafer 

Kadim uygarlıkların kurulduğu Aksaray isminin kaynağı hakkında muhtelif rivayetler 

vardır. Birbirinden farklı medeniyetlerin kurulduğu şehir, bir medeniyetin yerini diğer bir 

medeniyet aldığında tabiatıyla isimde değişiklikler olmuş, bu sebeple şehir tarih boyunca çeşitli 

isimlerle adlandırılmıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri bir yaşam alanı olan Aksaray’a, 

Hitit ve Asurilere ait yazılı tabletlerde farklı isimler verildiği görülmektedir. Şehre, Uirimme 

                                                 
 Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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ve II. Sargon döneminde Şinuhtulu eski Asur döneminde ise Şinakhuttum denilmiştir1. Kültepe-

Kaniş’in eski Asurca metinlerinde Burushaddum2 denildiği ileri sürülmektedir. 

Burushaddum’un daha ziyade Acemhöyük için kullanıldığı düşünülmektedir.3 Yine eski Asur 

döneminde Şinakhuttum4 ya da Sinahuddum ismine de rastlamaktayız. Muhtemelen Asur 

tabletlerinde bölge için bu isim kullanılmış olsa gerektir. Hitit döneminde Naram Sin’in 

faaliyetlerini ele alan ve Boğazköy arşivindeki bir metinde, ona başkaldıran şehirler arasında 

Kursaura şehrinin de yer aldığı belirtilmektedir. Bu isimlendirme daha sonra Garsaura şeklinde 

söylenmiştir5. Garsaura’yı Roma krallarından Antonius yeniden kurmuştur6. Antik dönemde 

Garsauritis7 ya da Garsaura adıyla bilinen şehrin, “M.Ö. 3000 yıllarında Hitit merkezlerinden 

Karsaura ile aynı yer olduğu kabul edilmektedir.” Garsaura 61. Strabon zamanında eski 

parlaklığını kaybetmiştir8.  

Kapadokya krallarından Archellais (Archelaos), krallığının sonlarına doğru Aksaray’a 

Archelais adını vermiştir. Lloyd, Archellais’in Kapadokya’nın Helenleşmesi döneminde önem 

kazanan Garsaura’yı kendi adından hareketle Archelais olarak değiştirdiğinden 

bahsetmektedir.9 Şehrin uzun zaman bu isimle anıldığı da tahmin edilmektedir10. Kapadokya 

Krallığından sonra bölge Romalıların yönetimine geçmiştir. Roma Kralı Cladius Aksaray’a 

Roma kolonicilerini yerleştirmiştir. Bundan dolayı Aksaray’a Colonia Archelais11 adı 

                                                 
1 Veli Sevin, “M.Ö. I. Bin Yıl Demir Çağı: Krallığın Koruyucuları”, Kapadokya, ed. Metin Sözen, Ayhan Şahenk 

Vakfı Yay., İstanbul 1998, s. 188, 190. 

2 Nimet Özgüç, Acemhöyük-Burushaddum I, TTK, Ankara 2015, s. 1. 

3 Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi, (çev. Ender Varinlioğlu), Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara 1997, s. 28-

29. 

4 Sevin, “M.Ö. I. Bin Yıl Demir Çağı: Krallığın Koruyucuları”, s. 188. 

5 Turgut Yiğit, “Akkadlar Devrinde Anadolu’nun Siyasal Yapısı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi, 40, 3-4, 2000, s. 23 (ss.13-28). 
6 İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, C: 1, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 

1974, s. 135. 

7 Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s.145. 

8 Muhammet Görür, “Kentler ve Çevre: Aksaray”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2, ed. 

Ahmet Yaşar Ocak-Ali Uzay Peker-Kenan Bilici, KTB, Ankara 2006, s. 175. (ss. 175-181). 

9 Lloyd, Türkiye’nin Tarihi, s. 239. 

10 Görür, “Kentler ve Çevre: Aksaray”, s. 175. 

11 Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s.145. 
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verilmiştir. Şehrin Romalılara geçmesine rağmen şehir için Archellais’in ismine izafeten 

verilen Archellais isminin kullanıldığını görmekteyiz.  

Colonia Archelais ismi David French tarafından Aksaray’da bulunan kitabelerde de 

geçmektedir12. Ünlü Fransız seyyah Bertrandon de la Broquière Kudüs’e gerçekleştirdiği 

seyahatinde Anadolu şehirlerini de gezer. Seyahatnamesinde Atsaray veya Athsaray’dan 

bahsetmektedir. Bu isim Aksaray’ı hatıra getirmektedir. Muhtemelen Broquière, halktan 

öğrendiği Aksaray ismini kendi telaffuzuyla eserinde bu şekilde yer verdiği düşünülebilir13. 19. 

Yüzyılda Anadolu’ya gelmiş seyyahlardan William Martin Leake (1800), William John 

Hamilton (1837) ve John Murray (1840), Aksaray’dan Ak-serai şeklinde bahsetmektedirler. Bu 

seyyahlar, Aksaray’ın telaffuzundan dolayı muhtemelen bu şekilde yazmışlardır14. 1839’lu 

yıllarda Anadolu’da bulunan William Ainsworth ise hem Colonia Archelais hem de Ak-Serai 

isimlerini kullanmıştır15. 1833 ve 1843’te Anadolu’ya iki kez seyahat yapan Charles (Felix-

Marie) Texier’in “Küçük Asya” isimli seyahatnamesinde Archelais ismi geçmektedir16. 1895 

tarihinde Aksaray’a gelen Friedrich Sarre de “Küçükasya Seyahati” adıyla dilimize çevrilen 

seyahatnamesinde Aksaray’ın antik adının Archelais olduğundan bahsetmektedir. Şehrin altın 

çağını Bizans ve Selçuklu dönemlerinde yaşadığını da belirtmektedir17. 1884’te Anadolu’ya 

seyahat yapan J. R. Sitlington Sterrett, Ak Serai adını kullanmış ve Ak Serai isminin yanına 

parantez içinde l'ancienne Archelais (antik Archelais) adını yazmıştır18. W. M. Ramsay’da City 

of Colonia ve parantez içerisinde Archelais, Ak Serai yazmıştır 19. 

Konyalı, Arap kaynaklarında Aksaray’ın metamir şeklinde isimlendirildiğini 

söylemektedir. Yine Arap kaynaklarına göre Halife Memun zamanında burasının yeraltı 

mahzenleriyle, ambarlarıyla, sığınaklarıyla ve barınaklarıyla meşhur olduğundan 

bahsedilmektedir. Konyalı, Batı kaynaklarında Aksaray, Melendiz, Belisırma, Selime ve Ihlara 

arasında bulunan yerlere Mergü’l-üsküf denildiğini ileri sürmektedir.20 İbnü’l-Azrak’ın British 

                                                 
12 Fahri Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray ve Çevresi, (editör: Taner Aslan), Aksaray Valiliği Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü Yayınları, Aksaray 2012, s. 33. 
13 15. Yüzyılda yaşamış olan Bertrandon de la Broquière, Philip’in emriyle doğu seyahatine çıkarak, Anadolu’ya 

gelmiş bir seyyahtır. Bkz. Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 42. 

14 Bu telaffuza dair şu örnek bunu doğrular niteliktedir. Ramsay Kesik Köprü’ye Kesik Keupru demektedir. Bkz. 

Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 61, 69, 152. 
15 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 130.  
16 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 156. 
17 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 179. 

18 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 163. 
19 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 169-172. 
20 Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s. 243. 
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Museum’da bulunan “Tarih-i Meyyafarkin” isimli eserinde günümüzdeki kullanıma yer 

verildiği görülmektedir21. Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklarda ve en eski Selçuknamelerde 

şehrin adı Aksera ve Aksara şekillerinde geçmektedir22. İbn Batuta seyahatnamesinde 

Aksaray’dan Aksara diye bahsetmektedir23.  

Anadolu Selçukluları döneminde II. Kılıçarslan’ın saltanat yıllarında şehir parlak 

dönemlerine geri dönmüştür. Sultan, 1170’de şehri yeniden kurmuştur. Burada kendisine beyaz 

taşlardan bir saray24, askerlerine evler, camiler, medreseler ribatlar ve çarşılar yaptırmıştır. 

Sultan seferlerine buradan başladığı ve bir gaza merkezi olduğu için Aksaray Darü’z-Zafer 

(Zafer evi), Darü’l-Cihad ve Darü’r-Ribat şeklinde de isimlendirilmiştir25. Konyalı’da bunu 

desteklemektedir26. Evliya Çelebi, burada büyük evliyaların bulunmasından dolayı 

müverrihlerin buraya Darü’s-süleha, Rumların ise Pegahelna (Piga Helena) dediklerini 

söylemektedir27. Aksaray’la ilgili bir manzumede de Kubbetü’l- İslam, Darü’z-Zafer gibi 

isimlerin geçtiği görülmektedir28. 

SONUÇ 

Aksaray, ilk çağlardan itibaren birçok kavmin hakimiyetine girmiştir. Tarih boyunca da 

muhtelif isimlerle anılmıştır. Bu tavsif şehrin stratejik konumuyla ilgilidir. Özellikle 

Selçuklular döneminde önemli bir askeri üs olarak kullanılmasının bunda etkili olduğu 

düşünülebilir. Bunun yanı sıra şehrin bir ilim merkezi olmasının farklı isimlerin 

kullanılmasında kaynaklık teşkil ettiği de söylenebilir.  

                                                 
21 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993, s. 47, 695. 

22 Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s. 310, 1268. 

23 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 40. 

24 Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde “Aksaray denmesinin sebebi de Kılıçarslan Şah’ın taht şehri olmakla 

büyükler, büyük saray bina ederler. … Bu saray geriden bembeyaz göründüğünden bulunduğu şehre de Aksaray 

demişlerdir.” Demektedir. Bkz. Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 51. 

25 Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 233.  

26 Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s. 312. “Mahruse-i Darü’z-Zafer Aksara”.  

27 Yıldırım, Seyyahların Gözünden Aksaray, s. 51. 

28 Muallim Sapancalı Hüsnü, Hasan Dağı’nda İlmı̂ Cevelan, (hzl: Dr. Nevzat Topal), Kömen Yayınları, Konya 

2009. Ayrıca bkz. Konyalı, Aksaray Tarihi, C: 1, s. 1264, 1266. 
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AKSARAY'DA ÇEKİLEN 'SOMUNCU BABA' FİLMİNİN SİNEMA 

TARİHİMİZDEKİ YERİ HAKKINDA TARİHÎ BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Turan AKKOYUN* 

Özet 

"İctimai hayat ve kültür muhakkak ki, yalnız müessir amillerin mahsulü değil, aynı 

zamanda kendisi de müessir olan bir amildir." Her bir köşesinde sosyal hayatımızın ve 

kültürümüzün izlerini barındıran, Türklüğün ikinci anavatanı Anadolu'nun mühim - şirin bir 

bölümü olan Aksaray'da kültürel, dinî, tarihî fonksiyonu bulunan Somuncu Baba'nın beyaz 

perdeye uyarlanmasının Türk sinemasında, millî sinema anlayışındaki yerini tarih metodu 

kuralları dâhilinde ortaya konulması, bundan sonraki Türk kültürü ve İslam medeniyetine ait 

eserlerine bilimsel katkılarda bulunacaktır. Şüphesiz Somuncu Baba sadece Aksaray'a ait 

değildir. Ancak tarih bilimindeki mekân unsuru, Somuncu Baba filminde "Aksaray'a selam 

olsun" biçiminde tezahür etmiştir. Yıllarca dışlanan manevi değerlere bir atıf özelliği ile dikkat 

çekmiştir. Yer ve insan özellikleri tarih biliminin temel esaslarındır. 

Türk insanının Ortaçağ'daki durumu, sosyal yaşantısı, insanlara ulaşma yolu, 

ideallerinde bireyi gizleme, sabretme, hepsinden önemlisi hedefleri doğrultusunda hicreti göze 

alması tarihî sürekliliği ortaya koymaktadır. 

Dünyada gündeme geldiği yıl, II. Abdülhamit tarafından Türkiye'ye getirilen sinema 

ne yazık ki aynı süratle kendimizi perdeye yansıtmaya yetmemiş, hatta daha gerilere 

düşmemize bir vasıta gibi uygulanmıştır. İçinde değerlerimiz, tarihimiz, inançlarımız olan 

eserlerin birçoğu gerçeğe yaklaşmaktan uzak kalmıştır. Son elli yıllık zaman zarfında ferdi 

gayretlerle beliren "millî sinema" anlayışı içinde ve onun bir uzantısı olarak değerlendirilmesi 

gereken Aksaray'da çekilen Somuncu Baba filmi, Anadolu'nun kültürel mirasını bir kere daha 

hatırlama ve hatırlatma fırsatı vermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Somuncu Baba, Millî Sinema, Tarih Bilimi, Sosyal 

Hayat 

 

                                                 
* Doç. Dr. Turan Akkoyun, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, takkoyun@aku.edu.tr 
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Abstarc 

"Social life and culture, certainly, not only the products of the active agent, at the same 

time it is an agent which is also touching." Each corner of the traces of our culture and our 

social life, the homeland of Turks in Anatolia important second - which is a charming part in 

Aksaray cultural, religious and historical function Somuncu Baba; Turkish cinema in the 

adaptation to the big screen, to reveal the location within the rules of the national cinema history 

method conception; next to the works of Turkish culture and Islamic civilization, he will make 

scientific contributions. No doubt; Somuncu Baba just does not belong in Aksaray. However, 

elements of space science in history, Somuncu Baba "All hail to Aksaray" has manifested in 

the form. Location and human features, the basic principles of the science of history download. 

The situation in the Middle of the Turkish people, social life, a way to reach people, 

to hide in the ideals of the individual, the patient, taking into account emigration in line with 

the targets of all major reveals historical continuity. 

Year that came up in the World II. Abdul Hamid movie by the same rapidly brought 

to Turkey ourselves unfortunately not enough to reflect the screen, or even as a means to our 

fall has been applied to the back. In; Our values, our history, our belief that most of the works; 

She remained far from approaching reality. During the last fifty years that appears when the 

individual efforts "national cinema" and his approach should be considered as an extension of 

Aksaray taken; Somuncu Baba of Anatolia's cultural heritage and reminder recall once again 

the opportunity to serve. 

 

Keywords: Aksaray, Somuncu Baba, National Theatre, History of Science, Social 

Life 
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GİRİŞ 

"İctimai hayat ve kültür muhakkak ki, yalnız müessir amillerin mahsulü değil, aynı 

zamanda kendisi de müessir olan bir amildir."1 Tarihi göç dalgaları içinde güneşin doğduğu 

yerden, battığı yere kadar sürekli bir hareketlilik2 içinde bulunan Türklerin mühim anasırı 

Oğuzların İslam aleminde görülmeleri "mutlu bir olay"3 olmuş, Horasan üzerinden Anadolu'ya4 

daha başka bir düşünce tarzı içinde yönelmişlerdir. Diğer milletlerde görülmeyen ikinci bir 

anavatan kavramı bu yönelmenin tabii neticesi olarak gün yüzüne çıkmıştır. Türklüğün ikinci 

bir anavatana kavuşması askeri olaylardan öte anlam içermektedir. Diğer bir açıdan 

bakıldığında da; "Anadolu sayısız kavimlerin arenası olmuş ama hiçbiri kalıcı olamamıştır, 

Doğu Roma'nın uzun süren hâkimiyetinde dahi milli ve dini bir bütünleşmeye ulaşamamıştır."5 

Birçok farklı boyutu olan Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması konusunun farklı bilim ve 

sanat dallarının ilgisini çekmesi gayet doğal karşılanmalıdır. 

Her bir köşesinde sosyal hayatımızın ve kültürümüzün izlerini barındıran, Türklüğün 

ikinci anavatanı Anadolu'nun, mühim - şirin bir bölümü olan Aksaray geçmişten günümüze 

kültürel hareketliliği, zenginliği ve renkliliği bünyesinde toplamış, barındırmış ve bugünlere 

ulaştırmıştır.6 

                                                 
1 A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, 3. b., Enderun Kitabevi Yay., İstanbul 1981, s. 144. 

2 Türk Nüfusunun hareketliliği hakkında bk. Turan Akkoyun, "Tarihin Bütünlüğü İçinde Türk Nüfusunun 

Hareketliliğine Genel Bakış", Türkoloji Üzerine Araştırmalar, nr. 3, Afyonkarahisar Eylül 2012, ss. 122 - 137. 

3 Oğuzlar hakkında bk. Faruk Sümer, Oğuzlar - Türkmenler: Tarihleri Boy Teşkilatı Destanları, 5. b., Türk Dünyası 

Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 3. 

4 Oğuz Ünal, Horasan'dan Anadolu'ya Türkiye Tarihine Giriş, Ötüken Nşr. İstanbul 2014, ss. 129-227. 

5 Haluk Nurbaki, Türkistan'dan Türkiye'ye Anadolu Mucizesi, Damla Yay., İstanbul 2012, s. 5. 

6 M. Hilmi, Aksaray Tarihçesi, Aksaray Vilayet Matbaası, Aksaray 1931; İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve 

Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, I-II, Fatih Yay., İstanbul 1974; Selçuk Peker, Mezar ve Türbelere Kült Merkezli 

Bir Bakış (Aksaray Örneği), Kömen Yay., Konya 2015; Şahin Başer, Aksaray'da Medfun Bulunan Zatların Kabri 

Şerifleri ve Türbeleri, Prestij Matbaası, Aksaray 1995; Nevzat Topal, Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray, 

Aksaray Valiliği Yay., Aksaray 2009;Ahmet Şimşirgil, Sultan II. Kılıçarslan ve Aksaray, İstanbul 2016; Osmanlı 

Belgelerinde Aksaray Vilayeti, (Haz. M. Taner Koltuk), Aksaray Valiliği Yay., Aksaray 2011; Doğan Yörük, XVI. 

Yüzyılda Aksaray Sancağı (1500-1584), Tablet Kitabevi Yay., Konya 2005; İsmail Uçakçı, Sivas, Kayseri, Niğde, 

Aksaray, Nevşehir Yöresi Oğuz Boyları, II, Bilgeoğuz Yay., İstanbul 2015; Osman Tekeli, "Aksaray Vilayet 

Gazetesi'ne Göre Aksaray'ın Sosyal Kültürel ve Ekonomik Durumu 1926-1933",  Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi 

Üzerine, (Ed. Musa Şaşmaz), Kitabevi Yay., İstanbul 2008, ss. 185-237;  Mustafa Bay, Salnamelerde Aksaray, 

Aksaray Valiliği Yay., Aksaray 2013; Erdoğan Kaya, Tarihten Günümüze Aksaray, 2013. 
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Sosyal bilimlerin geneli açısından yaklaşıldığında şehirlerin aktörleri bulunmaktadır. 

Bunlar o günün şartları içinde şehirle bütünleşerek, bazı hususların öne çıkmasını sağlamakta, 

bazı hususların unutulmasını engellemekte, bazı hususlarda da kültürel, dini ve tarihi 

fonksiyonlar eklenmesine katkıda bulunmaktadır. Daha hayatta iken yönlendirici olan 

şahsiyetler bütünleştiği şehrin adeta ebedi temsilcisi durumuna gelmektedirler. Mevlana, Emir 

Sultan, Karahisari, Battal Gazi, Eyüp Sultan, Çakan Bey, Köroğlu, Sütçü İmam vd. 

Tarihçilik içinde son elli yıl içinde kendisini hemen her anabilim dalı içinde kabul 

ettiren şehir tarihçiliği7 yerleşim biriminin çok uzun zaman dilimi içinde yaşamış olduğu 

olayların yanında, askeri-dini ve sivil mimari yapıları, kalıntıları, çeşmeleri, mezarlıkları, 

türbeleri ile bizatihi kendisi araştırmacılara kaynak görevi üstlenmektedir. 

SOMUNCU BABA 

Mutasavvıflarca, içinde bulunulan hâl ve makam gereği, çeşitli biçimlerde tarif ve izah 

edilen "tasavvuf, ilâhi kaynaklı bir hikmetin bu düşünce sistemine katılmış olanlar tarafından 

yeni gelenlere onu aktarma geleneğidir."8 XIV. yüzyılın tasavvuf ehli erenlerinden birisi olan 

Somuncu Baba zaman zaman üçüncü kişinin ağzından didaktik yönü ağır basan ağırlıklı 

hissedilen bir anlatım, insan ruhunun, gönlünün derinliklerindeki güzellikler edebî9 eserler 

halinde aktarılmıştır.  

Türk kültürü içinde güzide bir noktada bulunan Somuncu Baba10 ömrünün çoğunu 

XIV. yüzyılda, az bir kısmını da XV. yüzyılın başlarında yaşamış tarihi bir şahsiyet olmasına 

                                                 
7 Bk. Lewis Mumford, City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects, A Harvest Book Harcourt, 

San Diego 1989, pp. 29-205;"Suraiya Faroqhi ile Türk Şehir Tarihi Üzerine", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 

nr. 6, Güz 2005, ss. 437-455; Yunus Uğur, "Şehir Tarihi ve Türkiye'de Şehir Tarihçiliği: Yaklaşımlar, Konular ve 

Kaynaklar", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, nr. 6, Güz 2005, ss. 9-26; İsmail Özer, Türkiye Şehir Tarihi 

Araştırmaları: Tokat (1923-1950), Gece Kitaplığı Yay., Ankara 2016; İsmet Miroğlu, "XVI. Yüzyılın Başlarında 

Erzincan Şehri (1516-1530)", Tarih Dergisi, nr. 28-29, 1974- 1975, ss. 71-82; Mustafa Çetin Varlık, "XVI. Yüzyılda 

Kütahya Şehri", VIII. Tarih Kongresi Bildirileri, II, Ankara 1976, ss. 1481-1485; Said Öztürk, "Siyasi ve Sosyo 

Ekonomik Gelişimi İçerisinde Kadim Bir Anadolu Şehri Hades (Göynük)", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, nr. 

96, 1995, ss. 217-228. 

8 Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 1986, s. 1. 

9 Bir örnek için bk. Raziye Sağlam, Gülşenin Solmayan Gülü Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Nasihat Yay. İstanbul 

2014. 

10 Somuncu Baba hakkında bk. Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Nesebi Alîsî (Yüce 

Nesebi), Osmanlı Araştırma Vakfı Yay., İstanbul 2009; Ahmet Kuşsan, Sırr-ı Esrar Somuncu Baba, 2.b., Uğur Tuna 
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karşın, şehir tarihçiliği açısından ülkenin farklı bölgelerinde yer alan Malatya, Bursa, Kayseri 

ve Aksaray şehirlerinin vazgeçemeyeceği bir kültür adamıdır. Onun tarihi kişiliği üzerinde 

durmayacağız. Ancak filmde "Yıldırım Han" diye takdim edilen 4. Osmanlı hükümdarı 

Yıldırım Beyazıt zamanında Somuncu Baba ile aynı kulvarda yürüyen velilerin11 "hakimiyet 

mefkuresi"12 ile devletin cihan devletine dönüşmesinde önemli rol oynadığını da belirtmeden 

geçemeyeceğiz. 

Araştırmamız 2016 yılında vizyona giren Somuncu Baba - Aşkın Sırrı (Yönetmen: 

Kürşat Kızbaz) filmi üzerinden yürüyecektir. Benzerleri arasında filmin; Türk sinemasındaki 

yeri, yapımı ve gösterilen ilgi tarih metodolojisi çerçevesinde dikkati çeken bir husustur. 

Karşılaştırılabilecek eserler, çekimlerin yapıldığı mekânlar, izleyiciler sonraki dönemlerdeki 

gelişmeler ile değerlendirmelere kaynak teşkil etmektedir. 

Metodolojik referans eserlerinde net olarak ortaya konulduğu üzere tarih biliminin 

konusu insandır. İnsanın gerçekleştirdikleri, düşündükleri ya da kendisiyle ilgili her şey 

konuları arasında yer almaktadır. Burada tarihi şahsiyet Şeyh Hamid-i Veli, onun yaşam tarzı, 

dillendirdikleri, çağdaşları ve sonraki insanlara etkisi yanında bir sinema eserinin vücuda 

getirilme düşüncesi ile eylemi, günümüz insanlarının filme gösterdikleri ilgi, birer birer ya da 

bütün olarak tarihin konusu olduğu aşikârdır. Basit bir anlatımla tarih bilimi ele aldığı konu 

hakkında 

- yer 

- zaman 

- sebep sonuç göstermekte,  

- geçmişi belgelere dayalı bir şekilde araştırarak  

- objektif olarak yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır. 

Şüphe yok ki Yunus Emre, Karacaoğlan örneklerinde olduğu gibi, Somuncu Baba 

sadece Aksaray'a ait değildir. Ancak tarih bilimindeki mekan unsuru, Somuncu Baba Aşkın Sırrı 

                                                 
Yay., İstanbul 2016; Ali Cengiz vd., Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli),  Şeyh Hamidi Veli Camii İhya ve Onarım 

Derneği Yay., Darende 1965. 

11 Rasul Kesenceli, Veliler ve Hükümdarlar, Nasihat Yay., İstanbul 2013, ss. 119-145. 

12 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, 23. b., Ötüken Nşr., İstanbul 2014. 
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filminde Malatya'dan seslenerek "Aksaray'a selam olsun" biçiminde tezahür etmiştir. 

Sinemanın dili kabul edilen görsellik de şehrin görkemli tarihi ve doğal mekanları Zinciriye 

Medresesi, Sultanhanı, Ihlara Vadisi, Selimiye, Güzelyurt, Hasandağı başta olmak üzere yirmi 

üç yer tercih edilmiştir.13 Tecrübeli oyuncuların tercih edilmesi de projenin iddiası kabul 

edilmiştir. 

Her hangi bir filmin, insanların ruhuna yönelmesi, yapımcıdan ziyade "yönetmenin 

kendi sezgilerini, kendisinin zaman arayışına bağlı olarak ortaya koymasını becerebildiği 

oranda"14 sağlanabilir. 

Tarihin her devrinde takip edilebilen çeşitli toplulukların ilgisini çeken Aksaray, 

Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıçaslan'ın (1156-1192) inşa ettirdiği beyaz yapı taşından 

saraya atfen bu isimle anılmaya başlamış, daha sonra İlhanlılara bağlanmış ardından 

Anadolu'da ortaya çıkan beyliklerin en güçlüsü Karamanoğullarının bir ara yönetimi Kadı 

Burhanettin Beyliğine geçmiş ise de Osmanlıların Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tesisi 

gayretlerine kadar Karamanoğulları Beyliği’nin bir şehri olarak kalmıştır. 

Mevzuumuz olan tasavvuf ehli Anadolu Ereninin yaşadığı tarihi devir beylikler 

dönemine yani Karamanoğullarının iktidarına denk gelmektedir. Bu dönemde Aksaray, 

"Anadolu'da yayılmış olan tasavvuf cereyanları Mevlevi, Halveti, Burakî ve Alevi tarikatlarına 

mensup birçok kişilerin mezar taşlarını"15 barındıran bir mekân konumundadır. O mezar taşları 

ki kültürümüzün, yer yüzündeki kalıcı ve "sessiz tanıklarıdır."16 

İlk andan itibaren mahalli ve ulusal basına yansıdığına göre Aralık 2014 ile Mart - 

Nisan 2015 aylarında17 çekimleri gerçekleştirilen ve 2016 yılında vizyona giren filme, tarihçilik 

cihetinden yaklaşıldığında Türk sinema tarihi zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi için bir takım genel bilgilerin tekrarlanması yararlı 

olacaktır. 

                                                 
13 "Somuncu Baba'nın Hayatı Beyazperdeye Taşınıyor", Malatya Haber Merkezi, 9 Temmuz 2015. 

14 Enver Gülşen, Sinemanın Hakikati, Külliyat Yay., İstanbul Haziran 2011, s. 270. 

15 M. Zeki Oral, "Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları", Mütefekkir, I, nr. 2, (Güz) Aralık 2014, s. 231. 

16 İbrahim Yüksel, Sessiz Tanıklar, Afyonkarahisar Valiliği Yay., Afyonkarahisar 2008. 

17 "Somuncu Baba Oldu", Bursa'da Bugün, 17 Aralık 2014. 
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BEYAZPERDENİN MİLLİ SİNEMA PENCERESİ: SOMUNCU BABA AŞKIN SIRRI 

ÖRNEĞİ 

Sinema, dünyada gösterime başladığı anda II. Abdülhamit'in takdire şayan hamlesiyle 

Türkiye'de de aynı süreç başlamıştır. Padişah ve devlet yönetiminin girişimiyle yeni oluşmaya 

başlayan sanat dalının ahlaki anlamda olumsuz gelişmelere sebep olmaması18 için gerekli 

tedbirler alınmış, film çekimleri ise yirmi yıl kadar sonra Birinci Dünya Savaşı içinde başlamış, 

teknik bilgi ve ilgi her an artarak devam etmiştir. İlk andan itibaren sinema ile devlet 

yönetiminin yakın teması19 dikkat çekmiştir. 

Sinema tarihinin teferruatına girme yerine doğrudan fantastik tür ve milli sinema 

akımına girmek konunun toparlanmasına katkı sağlayacaktır. Ciddi bir tartışmaya girmeksizin 

tarihi filmler de fantastik tür içinde ele alınmaktadır. Geçmişte yaşamış bir hükümdar, komutan, 

asker, derviş, tasavvuf ehli, eren veya sıradan birinin hayatının aktarılması ya belgesel ya da 

konulu fantastik film olarak ele alınabilir. Ayrıntılar konunun tarihi açıdan değerlendirilmesini 

güçleştirebilir. 

"Belgesel filmin doğuşu sinemanın doğuşuyla özdeştir. Çünkü belgesel filmler ilk 

sinema ürünleridir."20 "Kaydedilip saklanabilmeleri"21 sayesinde kalıcı kültürel eserler arasına 

dâhil olan filmler araştırmacıların kaynaklarındandır. "Önceden yaşanmış olaylarla ilgili elde 

bulunan belge ve filmlerin kurgu yardımıyla yeniden düzenlenerek değişik bir anlayış içinde 

sunulmasıyla ortaya çıkan belgesel film türüne derleme belgesel film"22 adı verilmektedir. 

"Hayal gücünün" ağırlıkla ortaya konulduğu fantastik filmler çeşitlilik arz etmektedir. 

Ele aldığımız Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi Anadolu tarihinde var olmuş - yaşamış bir 

şahsiyet olduğundan aynı çizgide beyazperdeye yansıtılanların üzerinden giderek, bir 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

                                                 
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, ZB Dosya nr. 328, Gömlek nr. 6. 

19 Gizem Şimşek, "Siyasi Olayların Türk Sinemasındaki Yankıları", Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan, (Ed. 

Nurşen Mazıcı), Marmara Üniversitesi Yay., İstanbul 2015, s. 112. 

20 Simten Gündeş Üngören, Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye'ye Yansıması, Der Yay., İstanbul 1991, s. 9. 

21 André Bazin, Sinema Nedir?, (Trc. İbrahim Şener), İzdüşüm Sinema Yay., İstanbul Eylül 2000, s. 153. 

22 Üngören, a.g.e., s. 140 
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Film, sinemacılık tarihinin en başından beri varlığını sürdüren, hiç önemini yitirmeyen 

"şimdiki zamanımızı inşa ederken, geleceğimizin kurgulanmasında önemli bir belirleyen"23 

"çağımızın toplumsal meseleleri ile ilintisini anlatan"24 belgesel25 türüne girmemektedir. 

Gözümün önünde film şeridi gibi akıp giden, bildiğimizi farz ettiğimiz hikâyelerden oluşan26 

"daha iyi bir zamanı olmayan"27 "geçmiş tarihin gün yüzüne çıkması"28 amacıyla "bilgi veren, 

eğiten, kültür aşılayan, sanat seviyesine varabilen bir faaliyet"29 cephesinden bakıldığında Türk 

kültürüne mahalli30 katkılar yaptığı da düşünülebilir. Bu anlamda Afyon Kocatepe Üniversitesi 

2013 yılında Sultan Divani Belgeseli (Yönetmen: Hakan Yılmaz, 2013)31 hazırlamıştır.32 

Kısaca temas edildiği gibi bilgi veren, eğitici, Türk kültürünü İslam ahlakını aşılayan bir sanat 

eseri görüntüsü verse de Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmini sinemanın bu türü içinde izah etmek 

mümkün görünmemektedir. 

Tarihimizde yaşamış bir şahsiyete yönelik filmler gözden geçirildiğinde Alemdar 

Mustafa Paşa (Yönetmen: Sedat Simavi, 1918), Çakırcalı Mehmet Efe (Yönetmen: Faruk 

Kenç, 1950) Vatan ve Namık Kemal (Yönetmen: Cahide Sonku, 1951), Yavuz Sultan Selim ve 

Yeniçeri Hasan, (Yönetmen: Münir Hayri Egeli, 1951) Kızıltuğ - Cengiz Han (Yönetmen Aydın 

Arakon, 1952), Karanlık Dünya: Aşık Veysel (Yönetmen: Metin Erksan, 1952), Battal Gazi 

Geliyor (Yönetmen: Sami Ayanoğlu, 1955), Çakıcı Geliyor (Yönetmen: Metin Erksan, 1958) 

Cengiz Han'ın Hazineleri (Yönetmen: Atıf Yılmaz, 1962), Atçalı Kel Mehmet (Yönetmen: 

Aslan Tengiz, 1964) Malkoçoğlu (Yönetmen: Süreyya Duru, 1966), Malkoçoğlu Krallara Karşı 

                                                 
23 Asuman Susam, Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, Ayrıntı Yay., İstanbul 2015. 

24 Özgür İpek, Tanıklar Sineması: Belgesel Sinema Üzerine, Agora Kitaplığı Yay., İstanbul 2014. 

25 A. Filiz Susar, Türkiye'de Belgesel Sinemacılar, Es Yay., İstanbul 2004; Nilüfer Pembecioğlu, Belgesel Film Üzerine 

Yazılar, Ebabil Yay., İstanbul 2005. 

26 İstanbul'un Kadınları: Sahnelerin Sultanları, (Haz. Hülya Karakaş), Yitik Ülke Yay., İstanbul 2014. 

27 Andy Glynne, Belgeseller Nasıl Yapılır, Nasıl Dağıtılır, (Trc. Nalan Işık Çeper), Kalkedon Yay., İstanbul 2011. 

28 "Büyük Karabağ'da Belgesel Çekilecek", Kocatepe, 5 Aralık 2013. 

29 Zaur Mükerrem, Belgesel Estetiği Üzerine Düşünceler, Literatürk Academia Yay., 2015, s. 10 vd.; Sintem Gündeş, 

Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi, Alfa Yay., İstanbul 1998. 

30 Efendi Erkayıran, "Delağra Belgesel Filmi Tanıtım Gecesi Muhteşemdi", Sıla (Kadirli), 30 Ocak 2016. 

31 Mustafa Karazeybek (Yürütücü), Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik Belgesel Filmi, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 13 FENED 13 numaralı BAP Afyonkarahisar. 

32 "Sultan Divani Belgesel Çekimleri Tamamlandı", Kocatepe, 8 Ekim 2013. 
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(Yönetmen: Süreyya Duru, 1967), Kamalı Zeybek Çakırcalıya Karşı (Yönetmen: Nuri Akıncı, 

1967), Çakırcalı Efe Kamalı Zeybeğe Karşı (Yönetmen: Nuri Akıncı, 1967), Köroğlu 

(Yönetmen: Atıf Yılmaz, 1968), Selahaddin-i Eyyubi (Yönetmen: Süreyya Duru, 1968), 

Malkoçoğlu Kara Korsan (Yönetmen: Süreyya Duru, 1968), Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor 

(Yönetmen: Süreyya Duru, 1968), Malkoçoğlu - Cem Sultan (Yönetmen: Remzi Jöntürk), Mete 

Han (Yönetmen: Mehmet Aslan, 1969), Çakırcalı Mehmet Efe (Yönetmen: Yılmaz Atadeniz, 

1969), Malkoçoğlu - Ölüm Fedaileri (Yönetmen: Remzi Jöntürk), Malkoçoğlu - Kurt Bey 

(Yönetmen: Süreyya Duru, 1972), Savulun Battal Gazi Geliyor (Yönetmen: Natuk Baytan 

1973), Battal Gazinin Oğlu (Yönetmen: Natuk Baytan, 1974), Kılıç Aslan (Yönetmen: Natuk 

Baytan, 1975), Çakırcalı Mehmet Efe: Dokuz Dağın Efesi (Yönetmen: T. Fikret Uçak, 1987) 

Abdülhamid Düşerken (Yönetmen: Ziya Öztan, 2002) gibi sinema eserleri sıralanmaktadır. 

Bunların dışında da bilhassa kamuoyunda ilgi görmüş geçmişte yaşamış farz edilen isimler ve 

olaylar üzerine birçok film çekimi gerçekleştirilmişse de onlar araştırmamızın haricinde 

tutulmuştur. 

Türk sinemasında bir de "Hazreti" ismi taşıyan, gönül sultanlarının adıyla filmlerin 

çekildiği dönem oldu. Bazen aynı isimle, aynı yıl içinde farklı yapımcılar tarafından birden 

fazla film çekildiği de görüldü. Sonraları da devam eden filmlerden tespit edebildiklerimiz 

şunlardır:  Hak Yolunda Hz. Yahya ve Salome (Yönetmen: Muharrem Gürsses, 1965), Hz. 

Yusuf'un Hayatı (Yönetmen: Muharrem Gürses, 1965), Veysel Karani (Yönetmen: Hüseyin 

Peyda, 1965), Hz. Eyyub'ün Sabrı (Yönetmen: Asaf Tengiz, 1965), Hz. Aişe (Yönetmen: Nuri 

Akıncı, 1966), Hz. Süleyman ve Saba Melikesi (Yönetmen: Muharrem Gürsses, 1966), Allah'ın 

Arslanı Hz. Ali (Yönetmen: Tunç Başaran, 1969), Hz. Yusuf ile Züleyha (Yönetmen: Türker 

İnanoğlu, 1970), Hz. İbrahim (Yönetmen: Asaf Tengiz, 1972), Hz. Ömer (Yönetmen: Asaf 

Tengiz, 1973), Hz. Ömer'in Adaleti (Yönetmen: Osman Seden, 1973), Hz. Yusuf (Yönetmen: 

Nuri Akıncı, 1973), Rabia İlk Kadın Evliya (Yönetmen: Süreyya Duru, 1973), Gönüller Fatihi 

Yunus Emre (Yönetmen: Özdemir Birsel, 1973), Yunus Emre Destanı (Yönetmen: Çetin İnanç, 

1973), Hz. İbrahim ve Nemrud (Yönetmen: Muharrem Gürses, 1979), Yunus Emre (Yönetmen: 

Engin Temizer, 1986), Veysel Karani - Sonsuzluğun İki Yakası (Yönetmen: İsmail Güneş, 

1993), Veysel Karani (Yönetmen: Nazif Tunç, 2007), Hz. Rabia (Yönetmen: Nazif Tunç, 

2008), Hz. Ömer'in Doğuşu (Yönetmen: Nazif Tunç, 2012), Yunus Emre: Aşkın Sesi 

(Yönetmen: Kürşat Kızbaz, 2014). Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinin de bu filmlere 

imza attıkları görülmektedir. 
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Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin Türk sinemasındaki yeri hakkında tarihî bir 

değerlendirme yaparken "Millî Sinema" üzerinde de durmak kaçınılmazdır. Kaynağını 

İslamiyet'ten, Allah inancından alan Milli Sinemanın uzantısı olarak görmek isabetli olacaktır. 

Milli Sinema Kabe Yollarında (Yönetmen: Yücel Çakmaklı, 1969) filmiyle 

uygulamaya geçti. Akımın her bakımdan lokomotifi Afyonkarahisar Bolvadin'den Yücel 

Çakmaklı'dır.33 Filmler, şirketler, girişimler, toplantılar hep onun ön ayak olması ve şahsi 

çabalarıyla gerçekleşmiştir. Yönetmen Duygu Sağıroğlu'nun ifadesiyle "Milli Sinema kendi 

insanımızın dünya görüşünü yansıtan bir sinemadır."34 Gerçekten de akımın öncüsünün her 

zaman vurguladığı üzere milli kültürün ya da milli bakış açısının sinema diliyle anlatılması 

milli sinemadır. Batıya karşı çıkışın haricinde sanatçı, sinemacı milli kültürü yansıtmalıdır. 

Mahmut Ulu'nun aynı isimli "biyografik roman"ından35 perdeye uyarlanan film için 

romandan sinema filmi yapılan eserlere kısaca temas etmekte fayda vardır. Türk sineması ilk 

anlardan beri edebi romanlara ilgi göstermiş Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Peyami 

Safa, Halide Edip Adıvar, Nizamettin Nazif Tepedelendioğlu, Reşat Nuri Güntekin, Nihad Sırrı 

Örik, Necati Cumalı, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Kerime Nadir, 

Muazzez Tahsin Berkand, Kemalettin Tuğcu, Hekimoğlu İsmail, Şule Yüksel Şenler, Emine 

Şenlikoğlu, Yusuf Atılgan,  Adalet Ağaoğlu, Lütfü Şehşuvaroğlu, Metin Kaçan, Hasan Ali 

Toptaş başta olmak üzere birçok edebiyat eseri beyazperdeye uyarlanmıştır. Ele aldığımız film 

de aynı şekilde hazırlanmış edebi bir eserin sinemaya aktarılmış halidir. 

Konunun genişliğine eş değer bir girişten sonra tarih bilimi açısından değerlendirme 

yapacak olursak: "Sinema, günlük meselelerimiz arasına karışmış; daha çok bir eğlenti ve 

dinleti aracı olarak yaşantımızda yerini bulmuştur. Ancak sinemanın, çağımızın en etkili 

sanatlarından ve en önemli anlatım araçlarından biri olduğu da unutulmamalıdır."36 

                                                 
33 Bk. Yücel Çakmaklı: Millî Sinemanın Kurucusu, (Der. Burçak Evren), Küre Yay., İstanbul 2014. 
34 "MTTB'de 'Millî Sinema Oturumu- 10 Mart 1973",Üstün İnanç başkanlığında Yücel Çakmaklı, Metin Erksan, Halit 

Refiğ, Duygu Sağıroğlu'nun panelist olarak katılımıyla gerçekleşmiştir. Yedinci Sanat,  I, nr. 2, Nisan 1973, s. 18. 

35 Mahmut Ulu, Somuncu Baba - Biyografik Roman - Aşkın Sırrı, Karatay Akademi Yay., Konya 2013. 

36 Âlim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş, 2. b., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yay., İstanbul 1999, s. 1. 
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Filmler ister sinema isterse dizi "hangi hikâyeler ve formatlar çok reyting yaparsa o 

format aynıyla taklit edilmektedir."37 Kazançlı bir yol kabul edilse yeni eserlerin hazırlanması, 

gelişime engel teşkil etmiştir. Taklitler kârlı, kazanımlı olsa da boşa kürek çekmek, zamanın 

yitirilmesi anlamına gelmektedir. 

Sinema, bir kitle iletişim aracı, ticari bir ürün, sektör, bir propaganda aracı olması 

ötesinde sanattır. Yaşamın gerçeklerini, yeniden kurgulayarak, ilgi çekici, çarpıcı bir şekilde 

beyazperdeye yansıtan, hayattaki anlamı, güzellikleri, kötülükleri sezdiren bir sanat olarak 

kabul görmektedir. Sanatta güzellikler bulunmalıdır. "Filmler gündelik yaşamımızın çok 

önemli bir parçası. Sadece filmleri tüketmek ve üzerine tartışmak için harcadığımız zaman 

yüzünden değil; filmler aynı zamanda bilinçdışımıza sızdığı, dünyaya ve üzerinde yaşayanlara 

dair fikirleri zihnimize kazıdığı için"38 mühimdir. 

XIX. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeni bir sanat dalının doğuşu ve ilk evresi39 

takriben yirmi yıl "göz açıp kapama süreci"40 sürmüş, II. Abdülhamit'in ilk anda göstermiş 

olduğu yakınlık, ne yazık ki I. Dünya Savaşı başlangıcı dönemine rastgelen sonraki süreçte 

arkalara düşülmüştür. Batıda ise kıyasıya bir rekabete girişilmiş, Fransa'nın öncülüğü41 İngiltere 

filmciliği42 karşısında gerilemiş, aynı dönemlerde Amerikan sineması büyük bir hamle 

gerçekleştirerek öne fırlamış, savaş sona erdiğinde üstünlüğünü dünyaya tanıtmıştır. 

"Hoolywood Sineması" 1920’lerin başlarından itibaren ezici, egemen43 bir güç haline gelmiş, 

sanatın tüm dünyadaki seyrini yönlendirmiş ve belirlemiştir. 

                                                 
37 Ekmel Geçer, "Türk Dizileri Üzerine Kültürel ve İdeolojik Bir Değerlendirme: 'Made in Türkey",  Mütefekkir, II, 

nr. 3, s. 15. 

38 Jane Barnwell, Film Yapımının Temelleri, (Trc. Gülengül Altıntaş), Literatür Yay., İstanbul Ekim 2011, s. 9. 

39 Jack C. Ellis, "Birth and Childhood of a new art, 1895-1914", A History of Film, 3. Edition, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey 1990, pp. 1 - 25. 

40 Sinemanın Tüm Öyküsü, (Ed. Philip Kemp: Trc. Ertan Yılmaz, Nuray Yılmaz), Hayalperest Yay., İstanbul Ocak 

2014, s. 8. 

41 Roy Armes, French Film, E. P. Dutton Company, New York 1970. 

42 Rachael Low, The History of the British Film, 1906-1914, George Allen and Unwin, London 1949, pp. 1-309. 

43 John Wyver, The Moving Image an International History of Film, Television & Video, BFI Publishing, London 

1989, p. 20. 
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Sinema, kameranın mekanik olarak ürettiği doğal görüntülerle çatışan "karşıt imajlar" 

yaratabildiğinden sanatsal bir düşünce biçimidir. Gerçekliğin üzerinde düşünme amacından 

hareket eden belgesel filmlerde de durum değişmemektedir.44 Belgesel, türler içinde sinemanın 

"en gerçekçi"45 türü kabul edilmiştir. 

"Tarih elbette bir 'fantazya' değil, belgelere ve bilgilere dayanan bir bilimdir, ama 

bazen sanat söz konusu olduğunda, edebiyat, resim, tiyatro ya da sinemada 'fantazya' haline 

gelebiliyordu. ... Yeşilçam sineması da ... tarihi olayları, dönemleri ve bunların içine 

yerleştirdiği kahramanları (Karaoğlan, Kara Murat, Malkoçoğlu, Tarkan vb.) tecimsel 

sinemanın kalıplarını kullanarak ve daima bir gösteri anlayışı içinde değerlendirmeye 

çalışmıştır."46 Bu tarz filmlerin içinde "Bizans bir dekordur. Üstelik oldukça kısıtlı gösterilir. 

Çünkü olası yapım olanakları içinde Bizans genellikle surlar ve kaleler, saraylar, zindanlar ve 

kavgaların yer aldığı meyhaneler demektir. Bizans dekoru içinde her şey olasıdır."47 "Sami 

Ayanoğlu'nun yönettiği Battal Gazi Geliyor (1955) ise atraksiyonlara pek yer vermeden daha 

ciddi ve dramatik olma amacını taşımaktadır. Atraksiyonlar ve akrobatik gösteriler Cüneyt 

Arkın ve izleyicilerinin dönemine aittir.  Battal Gazi Geliyor'da Anadolu topraklarının kısmen 

Bizanslıların, kısmen Arapların boyunduruğu altında olduğu bir dönemde güçlü bir kale olan 

Malatya, Türklerin ileri karakollarından biri olarak kullanılmaktadır."48 "İster geniş, ister dar 

bütçeli olsun, belirli bir izleyici kitlesine seslenen ve belirli gösterim bölgelerinde kâr getiren, 

ama her şeye rağmen ilgi gören filmlerdir."49 ... Selahattin Eyyubi (Yönetmen: Süreyya Duru, 

1970) Haçlıların gaddarlığını anlatıyordu.50 

"Tarihi fantazyanın çizgi romanlardan aktarılan kahramanları ve kahramanlıkları 

beyazperdede dönemlerini kapatmalarının ardından doğal olarak televizyona geçeceklerdir. En 

                                                 
44 Metin Gönen, Paradoksal Sanat Sinema, Versus Yay., İstanbul Mart 2008, s. 105. 

45 Reha Ülkü, Sinema ve Kuram, Orient Yay., Ankara Aralık 2004, s. 15. 

46 Giovanni Scognamillo, Metin Demirhan, Fantastik Türk Sineması, 2.b., Kabalcı Yay., İstanbul 2005, s. 139. 

47 Ay. Es., s. 143. 

48 Ay. Es., s. 149. 

49 Ay. Es., s. 155. 

50 Sinemamızın fantastik türü şurada teferruatlı bir şekilde ele alınmıştır: Ay. Es., ss. 137-174. 
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azından bir süre için. Böylece Cem Ertürk'ün Kurtoğlu'su ilkin Yücel Çakmaklı sonradan Cem 

Ertürk tarafından yönetilir.  Gürbüz Azak'ın Deli Balta'sınıysa Tolgay Ziyal çeker."51 

"Milli sinemacılar Türklük bilincini aşılayan, özellikle de Müslüman ahlakını 

yerleştirmeyi amaçlayan bir sinemayı savunmuşlardır."52 Milli sinema akımının kurucusu 

Yücel Çakmaklı53 tarihi konulara yönelmesini iki noktada izah etmektedir: 

- Öz 

- Biçim 

İlk noktadan sinemada eser ortaya koymak adeta imkânsızdı. Zira büyük bir sermaye 

istemektedir. Ticari açıdan geri dönüşümü parlak değildir. Bu yüzden yapımcılar hem 

maliyetten, hem de ticari olmamasından dolayı bu tür yapımların önünü kesmiştir. Biçim 

anlamında izleyiciler Türk halkı gerçeğe yakın ya da uzak tarihine yönelik eserlere hep ilgi 

göstermiştir. Televizyon kanallarında tarihi eserlere gösterilen ilgi çok daha fazla olmaktadır. 

"Geçmişi bilmek, günümüzü anlamakla ve geleceği kurmakta önemli bir yol" kabul edilmiştir. 

Geçmişin kahramanlarını onlara " mitolojik bir kahraman, efsanevi bir yaratık olarak 

yaklaşmadan, olduğu gibi göstermeye çalışır."54 

"Sinema filmsel mekân ve zamanı sağlama sanatıdır. Bu durumda sinema, kendine 

özgü mekân ve zamanı yaratma için başka hiç bir sanatta bulunmayan olanaklara sahiptir. ... 

Kuşkusuz bu gerçek mekân ve zamanı, filmik boyutlara dönüştürmek olanağı, sinemasal 

yaratının sanat eseri olarak temel öğelerini oluşturur. Artık burada bir olayı olanca sadakatiyle 

kaydeden bir makinenin tanıklığıyla bir alıcı aygıtın sırf pasif objektifliği değil, olayın süjesinin 

yeni bir gerçeğin 'yaratıcısı'na dönüştürülmesi söz konusudur. Böyle olunca, bizim de, burada 

                                                 
51 Ay. Es., s. 294. 

52 Şükran Esen, 80'ler Türkiyesi'nde Sinema, Beta Basım Yay., İstanbul Haziran 2000, s. 167. 

53 Milli Sinemanın kurucusuna dair vefatından sonra bir çok eser yayınlanmış, etkinlik düzenlenmiştir. Bazıları için 

bk. Yücel Çakmaklı Belgeseli, (Yönetmen: Sadık Battal, 2011); "Bu Dünyadan Bir Yücel Çakmaklı Geçti", Üsküdar 

Belediyesi, 21 Aralık 2013; "Yücel Çakmaklı Hayatı ve Eserleri", Afyonkarahisar Belediyesi, 2 Mart 2014; 

"Türkiye'nin Milli Sinema Mücadelesi Yücel Çakmaklı", Esenler Belediyesi, 20 Kasım 2014;  

54 Burçak Evren, Yeşilçam'la Yüz Yüze, Açı Yay., İstanbul Eylül 1995, ss. 127-129. 
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filmsel mekânın, zamanın ne olduğunu incelememiz; bunu yaparken de, bu iki değeri yaratan 

hareket olduğu prensibini aklımızda tutmamız gerekir."55 

Tasavvuf tarihimizdeki Somuncu Baba'nın kabrinin nerede olduğunun çok fazla bir 

önemi bulunmamaktadır. Yunus Emre başta olmak üzere insanımızın gönül sultanlarının birden 

fazla yerde mezarlarının bulunması kültür tarihimizin zenginliklerinden sadece bir tanesidir. 

Filme kaynaklık eden romanın yazarı aynı zamanda senaristi durumdaki yazar Mahmut Ulu'nun 

da açıkça beyan ettiği gibi "asıl olan mezarıyla değil, mesajıyla ilgilenmektir."56 Çağları aşıp 

gelen, gönülleri yoğuran düşünceleri bir kabre, bir şehre ya da ülkeye sığdırmak mümkün 

değildir. Somuncu Baba'nın talebesi Hacı Bayram Veli, onun da talebesinin Akşemsettin 

olduğu düşünüldüğünde57 durumun önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. 

Nice şahsiyetler vardır ki kabirlerinin yerleri ve isimleri unutulup gitmiştir. Burada 

unutulmayan ve unutmayan üzerinde yorum yapmak; onların üzerinde bir sosyal bilim ve tarih 

araştırması ortaya koymak için insandan hareket etmek lazımdır. "Sevgiyi, barışı, aşkı anlatan, 

günümüzde ihtiyaç duyduğumuz değerleri anlatan film"58 çekimlerinin yapıldığı şehrin 

tanıtımına da katkı sağlamıştır. 

Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin çekimi Ağustos 2014 tarihinden itibaren gündeme 

gelmiş, Eylül 2014'de ilki düzenlenen Aksaray Ihlara Film Festivali'nde netleşmiştir.59 Aynı 

yıl pratiğe dökülen proje ile birlikte film; Aksaray'da "dört mevsimde"60 çekilmiştir. Film 

sadece şehir için değil yapım, yönetmen ve oyuncular açısından da bir "fırsat"61 kabul 

edilmiştir. Onun hayatı düşünüldüğünde film çekim mekânı kadar Malatya - Darende, Bursa, 

Kayseri şehirleri de şehir tarihçiliği açısından zikre değer olacaktır. Filmin içeriğinde de zaten 

bunlara gönderme yapılmaktadır. 

                                                 
55 Onaran, a.g.e., s. 13. 

56 "İlahiyatçı Yazar Mahmut Ulu, Belgelerle Tartışmalara Son Noktayı Koydu",  Aksaray Haberci, 1 Şubat 2015. 

57 "İstanbul'un fethinde manevi fatihleri yetiştiren zattır." Ahmet Şimşirgil'in türbeyi ziyaretindeki sözü için bk. 

Darende Haber, 7 Şubat 2016. 

58 "Somuncu Baba Aksaray'da Kapalı Gişe", Sabah, 29 Nisan 2016. 

59 "Aksaray Ihlara Film Festivali",  Konya Haber, 7 Eylül 2014. 

60 "Somuncu Baba Aşkın Sırrı Filmi", konyahaber.com.tr 15 Nisan 2016 erişim 9 Ekim 2016    06.41. 

61 Furkan Palalı, "Somuncu Baba Rolü Hayatımın Fırsatı", (Röportaj: Elçin Can), Posta, 21 Şubat 2015. 
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Filmin Aksaray'da çekilmiş olması Darende'yi geri plana atmamaktadır. Bilakis onun 

tarihi önemini, mekânlarını bir kere daha teyit etmektedir. "Geçmişte 'Timelkia, Tiranda, 

Tiryandafil ve Darende' adlarıyla anılan Darende bir evliyalar kentidir. Allah dostları, bu 

topraklarından gizeminden ilham almıştır. Yedi bin yıllık tarihi bir geçmişi vardır bu kadim 

kentin. Zengibar Kalesi, Hüseyin Paşa Hamamı, Eski Çarşı (Bedesten), Şeyh Hamid-i Veli 

(Somuncu Baba) Camii ve Külliyesi, Abdurrahman Erzincanî Câmi, Seyyid Abdurrahman Gazi 

Camii, Maşat Tepe Tümülüsü,Hasan Gazi Şehitlik Anıtı, Balaban Evleri, Kudret Hamamı bu 

şehri farklı ve özel kılan müstesna mekanlardır."62 

PERDEYE YANSITILAN DUYGU ve DÜŞÜNCELER 

"Somuncu Baba: Aşkın Sırrı filminde genç bir dervişin ilahi aşk arayışındaki zorlu 

mücadelesi, epik bir dil ve anlatım ile sevda, ayrılık, sabır ve tevazu gibi temalar üzerinden 

işleniyor. Film aynı zamanda Somuncu Baba'nın aşkı arama yolunda Hicaz'dan Şam'a, 

Malatya'dan Kayseri'ye ve Bursa'dan Aksaray'a uzanan hikâyesiyle bir "yol filmi" olma özelliği 

de taşıyor"63 Toplumda iz bırakan insanlar, cemiyete rehberlik etmişlerdir. İslam medeniyeti 

devlet adamları, âlimler, mürşitlerin bazen birlikte, bazen birbirinden habersiz bir şekilde 

bütünleşerek ortaya çıkmıştır. Tüm dünyayı aydınlatan sosyal hayatı şekillendiren bu 

medeniyeti elbette sınırlı sayıda şahsiyetle sağlamak mümkün değildir. Ancak onların katkısını 

da göz ardı edemeyiz.  

"Kâinatın kutbu devrinin en büyük mürşidinin, kendisini, zaviyenin yalnız, tenha 

köşesinde gizlilik penceresine (şöhretten kaçış hali) çekmiş olduğu görüldü."64 Onun hayat 

felsefesinden yola çıkılarak Aksaray şehrinin tanıtımı "hayalinin gerçekleşmesi"65 neticesinde 

ortaya çıkan yurt içinde ve yurt dışında66 vizyona giren filmin içerdiği kavramlara da göz atacak 

olursak, uzun zaman küçümsenen, mümkün olduğunca uzak durulmaya çalışılan değerler 

olduğu görülecektir. Sadece geçmişin değil bugün ve yarınların da belirleyicisi olan kavramlar: 

                                                 
62 M. Nihat Malkoç, "Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin İnşa Ettiği Darende", Somuncu Baba, (Darende -

Malatya), XXI, nr. 64, Haziran 2014, s. 43. 

63 "Somuncu Baba Geldiiiiiii!", Polatlı'nın Sesi İstiklal, 1 Nisan 2016. 

64  Cengiz, a.g.e., "Takdim Ceddim Hamid" 

65 "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı Filminin Galası Yapıldı", Hürriyet Kelebek, 24 Mart 2016. 

66 Mayıs 2016'da Avusturya, Almanya ve Fransa'da Aksaraylılar Derneğince filmin galası gerçekleştirildi. 

"Somuncu Baba Filmi Avrupa'da",  Aksaray68Haber, 26 Mayıs 2016. 
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- İlahi Aşk 

- Kader 

- Sabır 

- Manevi değerler 

- Aile 

- Kadına haliyle eşe verilen değer 

- Eşler arasındaki muhabbet, saygı ve mesafe 

- Misafirperverlik 

- Hoşgörü 

- Sırlarla dolu hayat mücadelesi 

- Yolculuk 

- Yarenlik 

- İlim 

- Hasbihal 

- Özlem 

- Vuslat 

- Evlat 

- Nimet 

- Çalışkanlık 

2016 yılı içinde vizyona giren, özelliği olan, tanıtım içinde yoğun çaba sarf edilen 

Somuncu Baba Aşkın Sırrı diğer filmlerin çokluğu arasında Türk sinema tarihindeki yerini 

almıştır. Konuyu destekleyen yeni projelerin gündeme gelmesi, yenilerinin çekilmesi, hem 

kültürel alanda, hem de sinema sektöründe kazanım sağlayacaktır. Sanat eseri milli ve 

kültürümüze ait olsa da sinemanın dili ve etkisi evrenseldir. Benzer projelerin hayata 
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geçirilmesi Türk kültürü ve İslam medeniyetinin günümüz kuşakları ile tüm dünyaya etkili bir 

iletişim aracılığıyla aktarılmasını sağlayacaktır. 

 

SONUÇ 

Türklüğün, ikinci anavatanını elde etmesinde askeri çabaların yanında insan gönlünü 

fethetmede en az onlar kadar emek sarf eden dervişlerin, erenlerin, velilerin ve evliyaların 

katkısı olmuştur. Anadolu'nun hemen her köşesinde kabirlerinde, türbelerinde istirahat halinde 

bulunan bu zatların hayatları kuşaklar boyu anlatılarak bugüne ulaşmıştır. Yunus Emre gibi 

bazılarının birden fazla kabri farklı yerleşim yerlerinde bulunduğuna inanılmış ve 

sahiplenilmiştir. Aynı şekilde Aksaray'da medfun olduğuna inanılan ve Somuncu Baba olarak 

bilinen Şeyh Hamid-i Veli de bunlardan birisidir. 

2014-2015 yıllarında hayatı ve düşüncelerini esas alan Somuncu Baba Aşkın Sırrı 

filmi, vefatından altı yüz yıldan daha fazla bir zaman geçen bir Türk-İslam velisini hem 

beyazperdede, hem de kamuoyunda hem de kültürel zenginliğimizde bir kere daha 

hatırlanmasına sebep olmuştur. 

Anadolu, Türklüğün her bakımdan ikinci anavatanıdır. Kazanılması kadar elde 

tutulmasına çaba sarf edilmiştir. Askeri zaferlerin öncesinde ve sonrasında yolculuklar 

kesişmiştir. Bursa Ulu Camii'nde olduğu gibi zaferler, İslami yapılarla taçlandırılmıştır. 

Toplumun dinamiğini oluşturan şahsiyetler maddi kaygılardan, heveslerden uzak hatta 

sırra kadem basacak şekilde kendisini geriye çekmiş olsalar bile, ilgileri her zaman karşılık 

bulmuş ve yarınlara uzanmanın vesilesi olmuştur. Ortaya konulan emek hiç bir zaman zayi 

olmamıştır. 

Toplum ya da toplumu meydana getiren bireyler aileden bulduğu destek ve teşvik ile 

uzun mesafeli yürüyüşlere çıkabilmiş ancak soluklu yolculuklar küçük bir adım ve tereddütlerle 

başlamıştır. Sonu getirildiğinde sadece bireyin ya da mensubu olunan toplumun değil cihanın 

şekli değişir. Ailenin varlığı, tesisi, devamlılığı böylesine bir önem arz etmektedir. 

Yurt içinde ve dışında gösterilen film ayrıca ilahi aşk, kader, sabır, manevi değerler, 

kadına haliyle eşe verilen değer, eşler arasındaki muhabbet, saygı ve mesafe, misafirperverlik, 

hoşgörü, müsamaha, sırlarla dolu hayat mücadelesi, ilim, hasbihal, yarenlik, ayrılık, özlem, 
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vuslat, evlat, nimet, çalışkanlık gibi hususları beyazperdeye yansıtmış, bugün ile dün arasında 

bir rabıta oluşturmuştur. 

Filmin başka bir hususiyeti şüphesiz içinde bir kereliğine "Aksaray'a selam olsun" 

ifadesi geçse de şehrin kültürel zenginliği kamuoyuna hatırlatması olmuştur. Kültürel 

etkinlikler, yerleşim yerlerinin zenginlikleridir. 

II. Abdülhamit devrinde Türkiye'de izlenmeye başlayan sinema filmleri ne yazık ki 

kültürel değerlerimizi yansıtmakta istenen birikime ulaşamamışlardır. Geçmişte bunu gidermek 

üzere Milli Sinema anlayışını tesis etme gayretindeki Afyonkarahisarlı Yücel Çakmaklı'nın 

bitmek bilmeyen çabalarının Aksaray'da çekilen Somuncu Baba Aşkın Sırrı isimli filmle 

haklılığı bir kere daha ispatlanmıştır. Milli kültürümüz, üzerinde tartışma yapılamayacak 

ölçüde değerli bir pırlantadır. Sinema ise evrenseldir. Milli olanı, evrensel dille tanıtmanın 

kazanımları önceden tahmin edilemeyecek kadar büyüktür. 

Kısacası teknik cephesi, oyuncuların seçimi, senaryonun durumu mensubu 

bulunduğumun bilim alanının dışındadır. Teşebbüs yeni projelerle desteklenmeli, izleyicilere 

alternatif ürünler sunulmalıdır. Üretimden tüketime beyazperde eserlerinin tamamı tarih 

biliminin konusu içinde yer almaktadır. 
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MARKA ŞEHİR OLUŞTURMA SÜRECİNDE AKSARAY 

Veysel Çakmak,  

Aksaray Üniversitesi,  

veyselcakmak@aksaray.edu.tr   

Özet 

Marka, ürünün kendine has özellikleri ile diğer ürünlerden ayrılan değerler toplamıdır. 

Günümüzde şehirler kendilerine ait marka oluşturma amacındadırlar. Bu gün dünyada marka 

olmuş şehirler, insanları çeşitli şekillerde kendilerine çekmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir 

bir kalkınma gerçekleştirmektedirler. Ayrıca marka şehirde yaşayan insanlar doğal, kültürel, 

ekonomik ve sanat açısından daha iyi hayat sürmektedirler.  Bu doğrultuda çalışmada “tarihi, 

coğrafyası, kültürü ve mimarisiyle Aksaray ili bir marka olabilir mi? Eğer marka şehir olacaksa 

temel değerler neler olabilir?” sorularına yanıt aranacaktır. Bu çalışmada literatür taraması 

yöntemi kullanılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Aksaray, marka, marka şehir, imaj, kurumsal kimlik 

 

AKSARAY WITHIN THE PROCESS OF FORMING A BRAND-CITY  

Abstract 

The brand is the total of the specific characteristics of the brand-product and the values straying 

from the other products. Today, the cities aim to create their own brand-names. Branded cities 

of these days draw people in them through numerous forms. For that reason, they carry out a 

sustainable development. Moreover, people residing in brand-cities lead a better life in terms 

of nature, culture, economy and art. Accordingly, the answers to the questions such as “Can 

Aksaray become a brand-city with its history, geography, culture and architecture?” and “If so, 

what are the basic values?” will be sought. In this study, the literature review method will be 

employed.  

Keywords: Aksaray, brand, brand-city, image, corporate identity.  

Giriş 

Hemen hemen bütün disiplinler şehirler ile ilgilenmişledir. Doğal olarak da her disiplin kendi 

alanından şehirlere bakmıştır. Örneğin iktisatçılar şehirdeki üretim ilişkilerini, mimarlar fiziki 

yapı ve planlamayla ilgili gelişmeleri, coğrafyacılar mekân-toplum etkileşimini, siyaset 

bilimciler yönetim ilişkilerini ve sosyologlar toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri esas alan 

tanımlar geliştirmişlerdir. Bu durum şehir tanımlarının hem kaçınılmaz eksikliğini hem de 

çeşitliliğini beraberinde getirmektedir.1  Şehir toplum bilim açısından incelendiğinde şu 

özellikler sıralanabilir: İlk olarak, şehrin nüfusu ve bu nüfusun da sahip olduğu kültür ve 

zihniyet gibi nitel özellikler, ikinci olarak nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve heterojenliği gibi 

                                                 
1 Açıkgöz, Özhan, “Şehir, Şehir Toplumu ve Şehir Sosyolojisi”, Sosyoloji Konferansları Dergisi (Journal of 

Sociological), (2007), s. 57-83. 
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nicel karakteri, üçüncü olarak ise beşeri ekoloji, fiziki yapılanma gibi şehrin somut yüzü akla 

gelecektir. Buna göre toplum bilim için şehir toplumsal bir olgudur. Yerleşik kır hayatının farklı 

olarak daha yoğun, daha heterojen ve farklı ekolojik çevresi olan karmaşık bir toplumsal 

süreçtir. 

Marka ise öncelikle mal, hizmet ya da ürünü tanımlamaktadır. Akabinde kullanılan isim, şekil, 

sembol vb. yardımıyla rakiplerinde farklı olduğunu gösterir. Kalite güvencesini ve garantisini 

gösterir. Markanın sürekliliğini sağlayan bir değeri, kimliği ve ruhu vardır. Bu bağlamda somut 

özellikleri yanı sıra soyut özellikleri de mevcuttur. Ürün, mal ya da hizmeti tanımanın en kolay 

yolu olan marka, tüketiciyi bilgilendirme aracıdır. Marka oluşturma sürecinin en önemli 

hususlardan biri “sadakat” ve bağlılık” oluşturulmasıdır. Bu yönüyle insanların zihninde olumlu 

bir algı oluşmaktadır.2  

Modern pazarlama yöntemleri kullanılarak şehirler ve ülkelere yönelik marka değerleri 

oluşturulabilir. Şehir marka değerleri tüketicilerin bakış açısını belirleyebilmekte ve bu da şehre 

olan yatırımı artırmaktadır.3 Bu doğrultuda her şehir kendine ait marka değeri oluşturabilir ve 

kendi sakinlerinin yaşam kalitesini artırarak ekonomik refahı yükseltebilir.  

Bugün dünya ekonomisi, şehirlerin, yaratıcılık, kendini ifade edebilme, yerel değerler ile 

küresel eğilimler arasında köprü kurabilme kapasitesini ödüllendirmektedir. Şehirler, kültürel 

zenginlikler başta olmak üzere, her türlü zenginliklerini tespit etmek ve onları sunmak, 

desteklemek ve günümüz dünyası ile iç içe gelişimini sağlamak durumundadır. Şehir 

pazarlaması bunun gerçekleşmesi için en uygun yaklaşımdır.4  

Bugün marka şehir oluşturabilme noktasında şehir pazarlama tekniklerinden de faydalanılabilir. 

Marka şehir için gerekli araştırma yapılarak şehrin önemli değerleri ele alınması suretiyle şehre 

ait değerler ortaya konulabilir.  

1.Aksaray İli Kalkınma Durumu 

Aksaray Valiliği öncülüğünde, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Sanayi ve Ticaret odasının 

destekleriyle 2009 yılında Aksaray ili Ekonomik Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 

yapılmıştır. Bu hazırlık çalışmaları kapsamında bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak 

aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. 5  

 İl kalkınma vizyonunun geliştirilmesi, 

                                                 
2 Işık, Metin, Erdem, Ayhan, Nasıl Marka Şehir Olunur?, Konya, Eğitim Yayınevi 2015, s. 9.  

3 Avcılar, Mutlu Yüksel, “Şehir Markası Kavramı ve Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi”, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2015, s. 76-94.  

4 Polat, Cihat, “Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Konya, 2007, s 23-258.  

5 Karadal Himmet, Gündoğdu, Gürsel, “Kültürel Turizmin Kümelenme Potansiyeli: Aksaray Örneği”, KMÜ Sosyal 

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Karaman, 2012, s. 155-162. 
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 İl ekonomisinin motor güçlerinin neler olduğunu ve il kalkınmasının nelere bağlı olduğu 

tespit edilmiş, 

 İl kalkınma stratejisi geliştirilmiş, 

 İl kalkınmasını hızlandıracak mikro proje fikirler üretilmiş, 

 Projelerin uygulanmasını kolaylaştıracak ortak çalışma zemini oluşturulmuş, 

Aynı zamanda yerel düzeyde aşağıdaki kalkınma çalışmaları temel amaç edinilmiştir. 

 Mevcut üretim sürecinin değişen pazar koşullarını dikkate alarak desteklemek, 

 Gelir getirici ve istihdam yaratıcı faaliyetlerin yerel düzeyde yaygınlaşarak 

örgütlenmesi, 

 Alt yapının iyileştirilmeye gidilmesidir. 

Böylece tüm bu çalışmalar ve amaçlar ile halkın refah seviyesi amaçlanmıştır. Aksaray Valiliği 

öncülüğünde yapılmaya çalışılanlar ve yapılması amaç edinilen bu planların Aksaray’da şehir 

imajını artıracağı kesindir. Her şeyden önce planlamanın yapılması ve şehirde yaşayanların 

refah seviyesinin yükseltilmesi halkın rahat ve kaliteli yaşam seviyesine etki edeceği yüksek 

ihtimaldir.  

2.Tarım Turizmi (Agro Turizm)  

Son yıllarda tarım ve turizm kavramları birlikte kullanılır hale gelmiştir. Tarım ve turizm ortak 

özellikleri bakımından birbirini tamamlar özellikte görülmektedir. İki sektörün birbiri ile olan 

ilişkisi, insanların doğal yaşama duydukları özlem ve kaynakların giderek tüketilmesi tarım ve 

turizmi bütünleştirerek tarım turizmi (agro turizm) kavramını ortaya çıkarmıştır. Kaynakları 

koru kullan düşüncesi ile hareket eden agro turizm, tarımsal alanlara zarar vermeden sürdürülen 

bir turizm türünü ifade etmektedir. Agro turizm sayesinde de kırsal alanda yaşayan insanlar 

hem ekonomik hem kültürel açıdan gelişim sağlamaktadır.6  

Şekil 1: Agro- Turizmi (Tarım Turizmi) İle İlgili Kavramlar 

 

                                                 
6 Civelek, Makbule, Dalgın, Taner, Çeken, Hüseyin, “Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki 

Ağro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma”, Turizm Akademik Dergisi, Ankara, 2014, s. 15-28. 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere Agro turizm ile ilgili temel kavramlar, alternatif tarım, tarımsal 

değer, kırsal toplumun kalkınması, doğrudan çiftlik pazarlama, agro-turizm destinasyonu, 

geçici ya da özel faaliyetler, tarım amaçlı destinasyonlar.  

Aksaray’ın kırsal turizm açısından tarım ve hayvancılık sektörüne dayanan-ekonomik yapısıyla 

ön plana çıktığı görülmektedir. Mevcut nüfusunun % 70’ i tarım ve hayvancılık ile geçimini 

sağlamaktadır. Bölgenin yaklaşık % 52’sin tarım alanı olarak kullanılmaktadır.7  

Aksaray halkının geçim kaynağı ve tarım arazilerinin yüzdesine bakıldığında Aksaray ilinde 

agro-turizm faaliyetlerinin yapılabilir durumda olduğu görülmektedir. Son yıllarda Aksaray’ da 

şehir hayatında uzaklaşmak isteyenlerin Aksaray çevresinde kendine has bahçe ve tarım 

faaliyetlerinin fazlalığı örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte sürdürülebilir tarım 

çerçevesinde halkın daha fazla bilinçli ve yeşili seven bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu çerçevede valilik belediyeler, üniversite sivil toplum kuruluşları Aksaray çevresinin yeşil 

olması açısından büyük çaba sarf etmektedir.  

3. Kültür Turizmi  

Aksaray kültür turizmi açısından zengin bir il olduğu bilinmektedir. Bunlar için başlıca 

örnekler, Aksaray kent merkezi, Güzelyurt İlçesi, Gülağaç İlçesi, Ihlara ve Manastır Vadileri 

verilebilir.  

Aksaray kültürü varlığı incelendiğinde toplam 54 adet arkeolojik sit alanı tespit edilmiştir. 

Ayrıca 11 adet doğal sit alanı vardır. Ayrıca 184 adet tescilli bina mevcuttur. 182 adet tescilli 

İslami yapı, Hıristiyanlık Dinine ait çok sayıda yapılar Ihlara ve Manastır Vadileri içerisinde 

bulunmaktadır. Bununla birlikte 10 adet kervansaray ve 14 adet yer altı şehri bulunmaktadır.8 

Aksaray sınırların içerisinde bulunan Aksaray Sultan Hanı, Ağzıkara Han, Öresun Han ve Alay 

                                                 
7 Karadal Himmet, Gündoğdu Gürsel, “Kültürel Turizmin Kümelenme Potansiyeli: Aksaray Örneği”, s. 155-162 

8 Karadal Himmet, Gündoğdu Gürsel, “Kültürel Turizmin Kümelenme Potansiyeli: Aksaray Örneği”, s. 155-162 
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Han en önemli kervansaraylardandır. Aksaray tarihinde önemli bir yeri olan kervansarayların 

ticari amaçla inşa edilmesine rağmen konaklama, sosyal hayat, eşya koruma, barınak gibi farklı 

şekillerde kullanılmıştır.9  

4. Açık Yeşil Alanları Nitelik ve Niceliği 

Şehir halkının buluştuğu, boş vakitlerin harcandığı, festival, fuar, mitinglerin yapıldığı kısacası 

insanların rahatça nefes aldığı yaşam yeri parklar, çocuk oyun alanları, spor alanları, resmi 

kuruluşların ve okulların bahçeleri, taşıt yolları, yaya yoları ve refüjler, mezarlıklar, pazar 

yerleri, konut ve toplu konut bahçeleri ve piknik alanlarıdır.  

Aksaray iline ait aktif yeşil alanları; mahalle parkları 419.938 m2   (2.863 m2/kişi), kent parkı 

159.072 m2 (1.05 m2/kişi), çocuk oyun alanları 34.500 m2 (0.2 m2/kişi), ve spor alanları 

155.806 m2 (1.03 m2/kişi)’dir. Aktif yeşil alanların toplam miktarı 769.216 m2’dir ve kişi başına 

4.91 m2 aktif ve yeşil alan düşmektedir. 3194 sayılı imar mevzuatına göre bir yerleşmede kişi 

başına düşmesi gereken aktif yeşil alan miktarı 10 m2’dir. Buna göre kentte 738.385 m2 (5.09 

m2/kişi) aktif yeşil alan gereksinimi vardır. 10  “Yeşil Aksaray” için valilik belediye ve diğer 

kurumlar ile iki yılda 80 bin fidan dikimini çalışmaları yapılmıştır.11  

Resim 1: Aksaray Park Düzenleme 

 

5.Marka Şehir Oluşturma Yolunda Aksaray 

Marka şehir yaratma süreci şehir markası stratejisi geliştirme, şehir vizyonu ve konumlandırma 

gibi önemli süreçleri kapsamaktadır.12 Örneğin konumlandırma yoluyla firmalar, ürün, mal ya 

da hizmetin rakiplerden farklılıkları üzerine odaklanır. Bu farklılaşma ürün farklılaşması, 

                                                 
9 Gül, Mustafa Fırat, “Aksaray Şehrinin İktisadi Tarihi Hakkında Bir İnceleme”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 

Çanakkale, 2013, s. 131-158.  

10 Akbulut, Çapan Dede, Önder, Serpil, “Aksaray Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden 

İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Konya, s. 90-95. 

11 Aklımızda Şehrimiz Var, Aksaray Belediyesi, www.aklimizdasehrimizvar.com/tr  (E.T. 10.10.2016).(Çevre ve 

Parklar).  

12 Avcılar, Mutlu Yüksel, “Şehir Markası Kavramı ve Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi, 

2015, s. 76-94. 

http://www.aklimizdasehrimizvar.com/tr
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hizmet farklılaşması, personel farklılaşması, kanal farklılaşması ve imaj farklılaşması şeklinde 

olabilir.13   

Marka imajı anlamlı biçimde örgütlenmiş bir dizi çağrışım olarak çeşitli iletişim sonucunda 

tüketicinin zihninde oluşturduğu algılardır. Bunun yanı sıra imajın temel özelliklerinden biri de 

görsel sunumdur. Görsel sunum, marka imajının sözel olmayan güçlü bir bileşeni olarak 

değerlendirilir. Görsel sunumun bir diğer önemli kısmı, markanın sahip olduğu özgün ve biricik 

sembollerin tüketici zihninde saklanma ve hatırlanmasına olan etkisidir. Pazarlama iletişimi 

kaynaklı görsel kimlik uygulamaları ve mesajlar, markaya yönelik resmin tüketici zihninde 

oluşmasında önemli bir etkendir. Bu anlamda marka imajı tüketicilerin marka ismiyle 

ilişkilendirdikleri özellik ve çağrışımların bütünüdür.14  

Markanın işlevleri dört temel grupta ele alınır. Bunlardan ilki; kaynak gösterme işlevidir. Marka 

bir ürün veya hizmetin kime hangi firmaya ve ya şehre ait olduğunu gösterir. İkinci olarak ise 

kalite gösterme işlevi ve risk azaltma işlevidir. Bu işlev markanın tüketiciye sürekli aynı 

kalitede ürün sunulacağının bir garantisini verir. Üçüncüsü ise yönlendirme ve reklam tanıtım 

işlevidir. Bu da tüketicilerin tercih yapma sürecinde onlara kolaylık sağlar. Ürünler arasındaki 

farkların anlaşılmasına yardımcı olur.  Dördüncü ve son işlevi ise alışkanlık işlevidir. Bu işlev 

tüketici bilinirliği yüksek olan ürün seçer, bu da tüketicinin zamanla markaya karşı alışkanlık 

ve marka sadakatini oluşturmasına yardımcı olur.15  

Aksaray’ın marka  oluşumuna ilişkin farklılıklar ortaya koyan önemli eserler ele alındığında, 

bu eserler aşağıdaki gibi sıralabilir: 

Zinciriye Medresesi ve Ulu Cami: Karamanoğulları, Aksaray’da hakimiyet kurdukları süre 

içerisinde tespit edildiği kadarıyla yaptırdıkları en önemli eserler Ulucami ve Zinciriye 

Medresesi’dir. Bütün Anadolu beylikleri gibi Karamanoğulları beyliği de eğitim ve öğretimi 

önem vermişlerdir. Özellikle Zinciriye Medresesi’nde akli ve dini ilimlerin okutulduğu, farklı 

zamanlarda farklı işlevlere sahip önemli bir mimari eserdir. 16,17  

Ulu Cami, kitabesine göre 1408-1409 yılları arasında Alaaddin Bey’in oğlu, Sultan Mehmet 

Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Mehmet Firuz Bey’dir. Anadolu Selçuklu Beyliklerinin 

tipik süslemeleri ile bezenmiş batı portalı ile iç mekana ve doğu kale duvarlarına girilen diğer 

yandan sağlam payandalarla desteklenen cami, yatık dikdörtgen bir plana sahiptir. Kıblede 

dikey 5 nefi bulunmaktadır. Bugünkü minaresi 1925 yılında yapılmıştır. Caminin içinde 

Selçuklu devri ahşap işçiliğnin şaheser örneği bir minberi vardır. Abonozdan yapılmıştır. 

                                                 
13 Işık, Metin, Erdem, Ayhan, Nasıl Marka Şehir Olunur? 2015,  

14 Uztuğ, Ferruh, Markan Kadar Konuş, Marka İletişimi Stratejileri, MediaCat Yayınları, İstanbul, s. 40.  

15 Işık, Metin, Erdem, Ayhan, Nasıl Marka Şehir Olunur? 2015, s. 12.  

16 Kutlu, İbrahim, Zinciriye Medresesi, Dini Araştırmalar, 2012, s. 197-201.  

17 Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü, (www.aksaraykulturturizm.gov.tr/63661/medrese.html), (11.10.2016).  

http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/63661/medrese.html
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Kakmacılığın ve ince ağaç işçiliğinin, süslemenin her çeşidini içerir. Minber II. Kılınçarslan’ın 

harap olan camisinden getirilmiştir.18     

Ihlara Vadisi: Aksasaray’ a 40 km uzaklıkta olan Güzelyurt ilçesine bağlı bir belde içerisinde 

bulunmaktadır. Vadinin doğal oluşumu, korunaklı yapıları bu bölgeyi Hristiyan dininin önemli 

merkezlerinden biri haline getirmiştir. Çok sayıda kilise bulunmaktadır.19 Yurdumuzun önemli 

tarihi ve doğal güzelliklerinden birine sahiptir. Kapadokya bölgesi olarak da bilinmektedir. 

Milyonlarca yıllık jeolojik olaylar ve binlerce yıllık kültür birikimi sonucu oluşmuştur. 

Jeomorfolojik yapı, volkanizma, hidrotermal etkinlik, tarihi ve kültürel önem açısından 

dünyada çok az eşi olan bir değere sahiptir.20   

Somuncu Baba: Somuncu Baba’nın  (Şeyh Hamidi Veli) mezarının Aksarayda olması Aksaray 

için önemli bir değerdir.21 Ayrıcı Aksaray Belediyesi’nin son yıllarda onun adına bir külliye 

inşa etmesi de Aksaray için önemli bir farklılık olacağı düşünülmektedir.   

Hasan Dağı: Aksaray ve Niğde sınırları içerisinde olan Hasan Dağı’nda çeşitli dağcılık, yamaç 

paraşütü gibi sportif faaliyetler bulunmaktadır 22. Bu ve benzeri özellikleriyle Hasan Dağı 

Aksaray’a ait önemli bir değerdir.  

Hasan Dağı avcılık, dağcılık ve kış sporları bakımından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 

yayla olarak yöre halkının rağbet ettiği ber yerdir. 1990 yılı içerisinde “Kış Sporları Turizm 

Merkiz” ilan edilmiştir.23 Son yıllarda karın az yağması sebebi ile bu tür kış sporları etkinlikleri 

yapılamamaktadır.    

Güzelyurt İlçesi: Yöre tarihsel açıdan yeraltı şehirleri, ev ve eklentileri yada sosyal 

müesseseleri olarak kullanılan mağaralar, kiliseler, kümbet ve camiler yeralmaktadır. Bununla 

birlikte Ziga Kaplıcaları, peribacaları ve regreasyon faaliyetleri ile tarihi ve turizm açısından 

önemli bir ilçedir. Ayrıca Güzelyurt ilçesi eldeki doğal çeşitliliği, hala bakir özelliğini koruyan 

kültürel özelliklerini ve tarihi varlıklarını turizm değerleri ile harmanlayacak olursa turizm 

açısından çekici bir yöre olacaktır. Güzelyurt ilçesi’ndeki mevcut bulunan Ihlara Vadisi’nin 

ortaya çıkardığı turizm birikimi ve Ziga’daki iç turizme yönelik aktif olan termal turizm, 

                                                 
18 Aksaray Valiliği, Komite; Türker, M.Erhan, Özkanlı, Ruhi, Ay, Muzaffer, Kın, Ercan, Uzan, İbrahim, On Bin Yıllık 

Kültür Şehri Aksaray, Tşof Plaka Matbaa, Ankara, 2000, s. 87 

19 Aksaray il Kültür Turizm Müdürlüğü, 2016.  

20 Sarı, M., Reis, S., T. Bayrak, ve Yılmaz, H. Ihlara Vadisindeki Doğal ve Tarihi Yapının Korunmasına Yönelik Risk 

Haritasının Çıkarılması ve Vadi Bilgi Sisteminin Oluşturulması, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, 

s. 604-614.  

21 Özdil, Orhan, “Somuncu Babanın Mezarı Üzerine Bazı Tespitler”, Tarihin Peşinde/The Pursuit of History-

Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,Konya, 2014,  s. 231-258.  

22 Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü, (www.aksaraykulturturizm.gov.tr ), (11.10.2016). 

23 Aksaray Valiliği, Türker, M.Erhan, Özkanlı, Ruhi, Ay, Muzaffer, Kın, Ercan, Uzan, İbrahim, , 2000, s. 82 

http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/
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ekoturizme yönelik uygulamalar açısından belirli ölçülerde tecrübenin varlığını 

göstermektedir.24   

Diğer Eserler: Aksaray ın içinden geçen Uluırmak üzerinde Kalanlar Köprüsü, Başköprü, 

Nakkaş Köprüsü, Debbağlar Köprüsü olmak üzere dört önemli tarihi köprü bulunmaktadır. 

Kalelere bakıldığında ise Keçi Kalesi, Orta Kuyu Kalesi, Tavşanlı Kale, Zincirli Kale, 

Eyüphisar Kalesi görülmektedir.25  

Kurum kimliği kavramı bireysellikten farklı olarak, kollektif kimliğe benzer bir biçimde bir 

kuruluşun, işletmenin, organizasyonun kimliğini ifade eder. Bu kimlik, kuruluşta çalışanların 

davranışları, kuruluşun iletişim biçimleri, felsefesi ve görsel unsurlarından oluşur. Bir 

işletmenin bir kimliğe ihtiyaç duymasının temel nedenleri kurum içerisinde çalışanların kuruluş 

ile bütünleşmelerini sağlamak, kurum dışında ise diğer kuruluşlardan rakiplerden ayırt edilmek 

ve onlardan sıyrılmaktır. Çünkü artık günümüzde pek çok kuruluş bir birine benzer ürünler 

üretmektedir. Tüketicinin tercih sebebi o kuruluşun hatırlanabilirlik derecesi ve imajı 

olmaktadır.26 Aksaray şehri de belediye, valilik, üniversite öncülüğünde yaşayanlar ile bir 

bütündür. İyi bir imaj oluşturması açısından kurum kimliğinin açık ve net olması 

gerekmektedir.  

Özellikle imaj farklılaşması şehir kimliği, şehir imajı, şehrin logo, slogan ve sembolü ile 

oluşturulabilir. İmaj ve kurumsal kimlik ile ilgili Aksaray’ a ait farklılıklar aşağıdaki gibidir. 

Logo  

Aksaray’ın simgesine bakıldığı zaman, “çift gövdeli tek başlı aslan” olduğu görülmektedir. 

Anlamlı bir fiğür olan aslan, Selçuklu Devleti Hükümdarı 2. Kılıçarsan Anadolu da sadece 

Aksaray da bulunmaktadır27.  

                                                 
24 Arıbaş, Kenan, Güzelyurt (AKSARAY) İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015, 28-

316.  

25 Koltuk, Taner, Yılmaz, Ali, Osmanlı Belgelerinde Aksaray Vilayeti, T.C. Aksaray Valiliği, Kültür Yayınları 3, Ankara, 

2011, s. 21-22.  

26 Okay, Ayla, Kurum Kimliği, Medicat Yayınları, İstanbul, 2005, s. 39-40.  

27 Pusula Haber, (www.pusulahaber.com.tr ), (09.09.2016),  

http://www.pusulahaber.com.tr/
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Slogan 

Aksaray’ın kendine has bir sloganı vardır. “Söz verdiğimiz gibi” adlı sloganı Aksaray 

belediyesi çeşitli yerlerde “çift gövdeli tek başlı aslan” ile birlikte kurumsal kimlik olarak 

kullanmaktadır. Aksaray’ın çeşitli yerlerinde görülmektedir. Ayrıca “Aklımızda Şehrimiz Var” 

sloganı kullanılmaktadır. Fakat bu slogan şehir içerisinde fazla bulunmamaktadır.  

İnternet sitesi 

Aksaray Belediyesi’nin internet sitesi incelendiğinde genelde yeşil renk hâkimdir. Sitenin sağ 

köşesinde “Söz Verdiğimiz Gibi” sloganı mevcuttur. Belediye kurumsal tanıtım, şikâyet alımı 

işlemlerini buradan yapmaktadır. Ayrıca online sistemlerde (e-belediye) mevcuttur.  Sitede 

yapılan araştırma sonucunda şehrin logo formatı kullanıcıların siteden indireceği şekilde 

düzenlenmemiştir. Bu uygulama yapılabilir. Site daha fazla işlevsel hale getirilebilir.  

Sonuç 

Yapılan araştırma sonucunda marka şehir olma yolunda Aksaray’da mevcut zenginliklerin var 

olduğu, fakat bunun tam olarak tüm dünyaya yansıtılamadığı görülmektedir. Aksaray tarihi, 

turizmi, kültürel ve ekonomik özellikleri ile İç Anadolu Bölgesi’nin değerli illerinden olup, son 

yıllarda yapılan çalışmalarla kısmen marka şehir olma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Fakat 

şehrin markalaşması açısından farklılaşması gereken çeşitli uygulamalar yapılabilir. Bunlardan 

özellikle, Ihlara Vadisi’nin özelliklerinin bilinmesi ve ön plana çıkarılması, camii köprü, 

medrese ve hamam gibi tarihi yerlerin düzenlemelerinin yapılıp tanıtılması, Hasan Dağı, Ekecik 

Dağı gibi önemli yerlerde eko turizminin geliştirilmesi başlıca olanlardandır. Şehir hayatı 

açısından insanların yaşam alanları olan park, bahçe, kaldırım, yol gibi yerlerin çoğaltılması 

önem arz etmektedir.  
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TEKSTİL KONSERVASYON ATÖLYELERİ ve FAALİYET ALANLARI: 

SULTANHANI ÖRNEĞİ 

(Textile Conservation Workshops and Field of Activity: Sample of Sultanhanı) 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Aksaray iline 45 km uzaklıkta olan 

Sultanhanı kasabasında, çeşitli yörelere ait farklı kalite ve özelliklere sahip el halılarının 

orijinaline uygun şekilde onarımına olanak sağlayan tekstil konservasyon atölyeleri ve faaliyet 

alanları hakkında güncel bilgiler sunmaktır. 1970’li yıllarda el dokuması halı üretimi ile halı 

sektörüne giren Sultanhanı, 1990’lı yıllardan itibaren bu sektörde yurt dışına açılmıştır. Halı 

üretimi ile kısa süre içerisinde yurt dışında da ün yapan Sultanhanı, Uzakdoğu ülkelerinin halı 

sektörüne girmesinden olumsuz etkilenerek, faaliyet alanını, halı onarımına (restorasyonu) 

yönlendirmiştir. Üretimde kazandığı tecrübeyi, halı onarımında değerlendiren Sultanhanı, 

bugün tarihi halı-kilim onarımı ile ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlayan, tüm 

dünyanın tanıdığı ve güvendiği ‘Halı Restorasyon Merkezi’ olarak kabul edilmektedir. 

Araştırma kapsamında, Sultanhanı’nda tekstil konservasyonu yapan atölyelerin faaliyet alanları 

hakkında bilgiler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sultanhanı, Tekstil Konservasyon Atölyeleri 

Abstract 

The purpose of this study; the historic Sultanhanı town where located on the historical Silk 

Road and 45 km far from Aksaray to provide up-to-date information on textile conservation 

workshops and their areas of activity that allow repair of hand-made carpets with different 

qualities and characteristics belonging to various regions in accordance with the original. In the 

1970s, hand-woven carpet production within the carpet industry with Sultanhanı were opened 

abroad in this sector since the 1990s. Carpet production abroad in a short time with the 

reputation that Sultanhanı, adversely affected by the introduction of the carpet industry of the 

Far East countries, activity area, a carpet repair (restoration) is directing. Gained experience in 

production, assessing the carpet repair Sultanhanı today historical carpet and rug contributing 

millions of dollars to repair the country’s economy, the world’s recognized and trust ‘Carpet 

Restoration Center’ as is accepted. Within the scope of the research, information about the 

activity areas of textile conservation workshops are presented in Sultanhanı. 

Keywords: Sultanhanı, Textile Conservation Workshops 
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GİRİŞ 

Kültürel kimliğimizin oluşmasını sağlayan maddi kültür varlıklarının korunması, bugün 

insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilen ve tüm dünyada amaçları, yöntemleri ve 

uygulamaları ile giderek gelişmekte olan bir olgudur. Ülkemizde maddi kültür varlıklarının 

korunması kavramının, bilimsel anlamda 20. yüzyıl sonlarında oluştuğu görülmektedir. 

Günümüzde kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası düzeydeki 

tüm çalışmalar göstermiştir ki, korumanın başarıya ulaşabilmesi, ancak kültürel varlıkların 

doğru tanımlanması ve belgelenmesi ile mümkündür. Yok edilen bir tarihi geri getirmek 

olanaksızdır. Bu anlamda kültür varlıklarının araştırılması, tanımlanması, belgelenmesi, 

koruma altına alınması ve tanıtılması günümüzde insanlığın en öncelikli ortak amaçlarından 

biri olmalıdır.1995 Ülkelerin kendilerini tanıma, tanımlama ve tanıtmasında önemli işlevleri olan 

kültürün maddi ürünlerinin, bilimsel esaslara uygun olarak araştırılması, araştırma sonunda 

ortaya çıkan bulguların değerlendirilmesi ve değerlendirilen bulgulara göre korumanın 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Kültür varlıklarının korunması ve belgelenmesi kapsamında 

yürütülen bilimsel çalışmaların, koruma altına alınan kültür varlığındaki mevcut hasarın 

belgelenmesi, daha sonraki süreçte izlenmesi, onarım (restorasyon) kararlarının belirlenmesi ve 

projelendirilmesi konularında büyük yararları olacağı düşünülmektedir. Bu amaçlar 

doğrultusunda; araştırma kapsamında önemli tekstil konservasyon atölyelerini bünyesinde 

bulunduran Sultanhanı konu edinilerek, beldenin yüzyıllardır kültürel kimlik içerisinde 

yoğrulmuş bilgi birikimi ve usta elleri ile kültürel varlıkların korunarak sürdürülebilirlik 

ışığında gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteren atölyelerin mevcut durumları ve 

faaliyet alanları incelenmiştir.1996 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1995 ÖZTÜRK, İ. Koruma Kültürü ve Geleneksel Tekstillerin Korunması –Onarımı, 1. Baskı, Ankara 2007,112 S. 

‘Mor Fil Yayınları’ 

1996 ÖZTÜRK, İ. & ÖMÜR, V. The Project Of Local Conservation Laboratory And A Mobile Team For 

Traditional Textiles, 12th International Cultural Inheritance and New Technologies Fair, November 5-7 2007, 

Vienna-Austria 
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Sultanhanı’nda Yer Alan Tekstil Konservasyon Atölyeleri Ve Faaliyet Alanları 

Aksaray ili Sultanhanı Kasabası, Aksaray’a 45 km Konya’ ya 100 km uzaklıkta Türkiye’nin ve 

Dünyanın en büyük tarihi Selçuklu Kervansarayını bünyesinde barındıran ve yıllık yaklaşık 

500.000 turistin ziyaret ettiği, nüfusu 10.000 üzerinde Türkiye’nin en büyük beldesidir.1997  

Sultanhanı kasabası adını 1229 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubat 

tarafından yaptırılan kervansaraydan almaktadır. Fotoğraf-1’de görüldüğü üzere; 5000 m² alana 

oturan bu muhteşem yapı etrafında yerleşimin oluşmasıyla belde kuruluş temelleri atılmış ve 

1952 yılında belediye olmuştur. Sultanhanı’nın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 

olup, Sultanhanı Belediye Başkanlığı’nca işletilmektedir. 

 

Fotoğraf-1: Sultanhanı Kervansarayı 

10.000’in üzerinde nüfusa sahip olan Sultanhanı Beldesi coğrafi, fiziki ve ticari açıdan 

Aksaray’ın ilçelerine nazaran önemli bir konumda yer almaktadır. 1970’li yıllarda el dokuması 

halı üretimi ile halı sektörüne giren Sultanhanı, 1990’lı yıllardan itibaren bu sektörde yurt dışına 

açılmıştır.  

Tekstil konservasyon atölyeleri, çeşitli sebeplerden ötürü hasar görmüş tarihi değere sahip 

özgün geleneksel tekstillerin aslına uygun şekilde yeniden onarılması görevini üstlenmektedir.  

Sultanhanı’nda 50 civarında küçük ve büyük çaplı halı atölyesinde yüzlerce usta ve çırak 

çalışmaktadır. Sultanhanı’nın konumu nedeniyle tarihi İpek Yolu üzerinde olması farklı kalite 

ve özelliklere sahip çeşitli yörelere ait el halılarının burada orijinaline uygun şekilde onarımına 

olanak sağlamaktadır. Fotoğraf-2’de, Sultanhanı’nda faaliyet gösteren atölyelerden biri örnek 

olarak sunulmuştur. 

                                                 
1997 http://www.sultanhani.bel.tr/ilginin_tarihi.php  

http://www.sultanhani.bel.tr/ilginin_tarihi.php
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Fotoğraf-2: Sultanhanı’nda faaliyet gösteren atölyeden genel görünüm 

Günümüzde dokuma teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler, geleneksel tekniklerle üretilen el 

halılarının yerine, seri üretim olanağı sağlayan makine halılarının kullanılmasına neden 

olmuştur. Bu durum toplumsal kültürümüzü etkileyen köklü değişimlerin yaşanmasına, el 

halılarının üretim sayısının düşmesine ve özgün örneklerin yok olmasına yol açmaktadır. Oysa 

unutulmamalıdır ki, el emeği yoğun olarak üretilen dokumaları değerli ve farklı kılan tek ve 

köklü bir tarihe sahip olmasıdır. Bu anlamda kültür tarihi açısından büyük öneme sahip olan 

geçmişte yaygın biçimde, geniş kitlelerin günlük gereksinmesine yanıt veren, estetiğin yaratıcı 

hayal gücüyle birleşerek hünerli ellerde özgün ürünlere dönüştüğü geleneksel dokumaların 

aslına uygun şekilde yaşatılması adına daha bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir. 

Bir şeyin kültürel değer olarak tanımlanması ve korumayla ilgili yasal düzenlemeler kapsamına 

alınabilmesi için süreklilik, tarihsellik, belgesellik, özgünlük gibi belirli değerler taşıması ve 

bu değerlerin ona belli nitelikler kazandırması gereklidir. Kültürün temelinde zaten bir koruma 

söz konusudur. Koruma, her şeyden önce bilinçli bir davranışı gerektirir. Bu açıdan konu ele 

alındığında, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutu olan bir dizi eylemi kapsayan koruma olgusu, 

ortak bir katılımı ve disiplinler arası bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. 

Ülkemizde konu, iki yönüyle dikkat çekmektedir. Birincisi; çağdaş dünya koşullarında oluşan 

yeni eğilimlerin belirlediği yaşam gereği, geleneksel değerlerin değişime uğraması, kimilerinin 

ortadan kalkması, ikincisi ise; kültür tarihimiz açısından çok önemli olan, değişen, kaybolan bu 

değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması sorunudur. Bu nedenle, geleneksel sanatlarımızın ve 

genelde kültürümüzün maddi ürünlerinin, işlevleri ile birlikte, koruma altına alınmasının 

gerekliliği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu gereksinim ise, başta tarihi halılar olmak 

üzere tüm geleneksel tekstillerin onarımını yapabilecek teorik ve uygulamalı akademik eğitim 

almış diplomalı uzman kişilerin varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu noktadan hareketle; 2015 

yılında Türkiye’de önlisans düzeyinde ilk defa Aksaray Üniversitesi bünyesinde 
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Sultanhanı’nda faaliyet gösteren ve doğrudan geleneksel tekstil ürünlerinin korunması-

onarımı ile ilgili eğitim veren “Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu” 

programı açılmıştır. 

Sultanhanı beldesinde faaliyet gösteren önemli onarım merkezlerinde, 2005 yılından bugüne, 

TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar) bünyesindeki tarihi mekânlarda yer alan yaklaşık 

120 adet tarihi el halısının onarımları yapılmıştır. Söz konusu projede onarılan tarihi halılar, 

Dolmabahçe Sarayı 150. Yıl Kutlamaları kapsamında 25 Aralık 2006 tarihinde Dolmabahçe 

Sarayı, Muayede Salonu’ nda ‘Osmanlı Saray Halıları, Düğümün Son Halkası’ başlıklı 

sergide teşhir edilmiştir. Tarihi halıların onarımına yönelik yürütülen bu proje ile saray 

bünyesindeki halılara gerçek anlamda ilk defa onarım işlemi uygulanmıştır. Söz konusu sergiye 

ilişkin genel bir görünüm Fotoğraf-3’te sunulmaktadır. 

 

Fotoğraf-3: Dolmabahçe Sarayı, Muayede Salonu’ nda ‘Osmanlı Saray Halıları, Düğümün 

Son Halkası’  başlıklı sergiden genel görünüm 

2012 yılında alınan kararla, Pembe Köşk, Müze Köşk, Huber Köşkü ve diğer Cumhurbaşkanlığı 

konutlarında yer alan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği envanterine kayıtlı 54 adet 

tarihi ve sanatsal değere sahip halının; 2014-2016 yılları arasında, T.C. Başbakanlık Konutu ve 

Çankaya Köşkü’nde yer alan tarihi el halılarının; 2016 yılında T.C. Dış İşleri Bakanlığı 

Konutları’nda yer alan 8 adet el halısının bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Sultanhanı’nda 2016 yılında, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki 

Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan ve T.C. İstanbul Valiliği’ne ait olan 8.70 x 13.70 m 

boyutlarındaki Hereke (Uşak Motif) halı ve 18 adet ipek halının bakım ve onarım işlemleri 

yapılmıştır.  Yaklaşık 120 m² ölçüsündeki Hereke halı, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra 

Fotoğraf-4’te görüldüğü üzere tarihi kervansaray önünde sergilenmiştir. 
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Fotoğraf- 4: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki Dolmabahçe Sarayı’nda 

bulunan ve T.C. İstanbul Valiliği’ne ait olan Hereke Halı (Uşak Motif)’dan genel görünüm 

 

Almanya Büyükelçiliği’nde bulunan, 17. 

yüzyıl sonuna tarihlendirilen, 1772 Envanter 

numaralı tapestry dokumasının onarım ve 

bakım işlemleri Sultanhanı’nda yapılmıştır. 

Fotoğraf- 5’te Almanya Büyükelçiliği’nde 

bulunan tapestry dokumasına ilişkin görsele 

yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf- 5: Almanya Büyükelçiliği’nde bulunan, 17. yüzyıl sonuna tarihlendirilen, 1772 

Envanter numaralı tapestry. 

Ayrıca beldede yer alan tekstil konservasyon atölyeleri yaklaşık 10 yıldır İngiltere Kraliyet 

Sarayı’na ait farklı boyutlarda Türk, Kafkas, İran, Savonerie halıları ve Tapestry onarımları 

başta olmak üzere birçok kültürel mirasın geleceğe aktarılması için çaba göstermektedirler. 

Bunun yanı sıra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşık sekiz yıldır Milli Eğitim 

Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği protokoller 

kapsamında Aksaray Valiliği’nin destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde halı 

dokuma ve halı kilim onarım kursları yürütülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sultanhanı’nda Aksaray Üniversitesi ve Sultanhanı Belediyesi işbirliği ile çalışmaların 

yürütüleceği, Türkiye ve Dünya’daki müzelerde bulunan kültürel miras niteliği taşıyan tarihi 

Türk halıların aslına uygun olarak yeniden üretildiği, koruma ve onarımlarının yapıldığı 

uluslararası ölçütlerle uyumlu bütünleşmiş bir merkezin kurulması yadsınamaz bir zorunluluk 

halini almıştır.1998 Gelenekli halıların yaşatılması, pazar payının arttırılması, bölgede ev eksenli 

üretim yapan kadınlara eğitim ve kapasite desteği verilerek kırsalda kadın istihdamının 

artmasına olanak sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, bir ihraç kalemi olarak geleneksel halı 

onarımının uluslararası rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik olarak, onarım yapan işletmelere 

teknik danışmanlık hizmetleri sağlanmasına ilişkin altyapı oluşturulmalıdır. Kurulması 

öngörülen merkez bünyesinde şu gibi faaliyetlerin yapılmasının Sultanhanı’nın tanıtımına, 

sektöre ve akademik alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Türkiye’de ilk defa önlisans düzeyinde Aksaray Üniversitesi bünyesinde açılan ve 2015 

yılında Sultanhanı’nda faaliyete başlayan “Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve 

Restorasyonu Programı” ile eşgüdümlü olarak el dokuma halılar için konservasyon ve 

restorasyon birimi oluşturarak iç ve dış piyasadan gelen talepleri değerlendirmek, bu 

amaçla koordinasyon görevi üstlenmek, bu konularda eğitim ve kurslar düzenlemek, 

 Yurt içi ve dışı, benzer alanda faaliyet gösteren araştırma merkezleri ile işbirliği 

yapmak, 

 Halıların korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak, 

 Tüm el dokuma halılar için ait oldukları teknik özellikler ve standartlara uygunluk 

konusunda rapor edilebilecek test, analiz ve değerlendirme birimi oluşturmak ve 

talepleri değerlendirmek, 

 Müze ve özel koleksiyonlardaki halıların mevcut durumu ve/veya onarım sürecini 

teknik analiz, fotoğraf ve çizim gibi görsel ve yazılı olarak belgeleyen envanter ve 

kimlik formları hazırlamak, 

                                                 
1998ÖZTÜRK, İ. & ÖMÜR V. (2007). Geleneksel Tekstillerin Korunması İçin Bölgesel Konservasyon 

Laboratuarları Kurulması Zorunluluğu, I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, 01-02 Kasım 2007, Selçuk 

Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya, 73-76s. ‘Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları 

Merkezi Başkanlığı Yayınları’ 
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 Kurum, kuruluş ya da kişilerin dokuduğu halılara kalite belgesi veya sertifika vermek; 

talep halinde mahkeme, müze ve benzeri devlet kurum veya kuruluşları ile tüm özel 

sektör ve diğer kuruluşlar için ekspertiz raporları hazırlamak, bilimsel bilirkişilikler 

yaparak rapor düzenlemek, 

 Geliştirilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması için tanıtım ve pazarlama birimi 

oluşturarak ürün değerlendirmesine yardımcı olmak, turizme yönelik ürün çeşitlemesi 

ve özel sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek, gerektiğinde turizm hizmeti sağlayıcılarıyla 

işbirlikleri gerçekleştirmek, 

 Sultanhanı halısı standart ve teknik özelliklerini geliştirmek ve bunların standart formda 

oluşturulan her ürüne özel etiketlerde yer almasına yardımcı olmak, 

 Konusuyla ilgili uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi, gibi 

faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek, 

 Merkezin faaliyetlerinin tanıtılması amacı ile ulusal ve/ veya uluslararası fuarlara, 

tanıtım günlerine katılıp stantlar açmak, 

 Araştırmaların sonuçlarını yayımlamak, üretimleri sergilemek, Sultanhanı ve yöresinde 

halı-kilim ve el sanatları ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog yayımlamak, 

Aksaray ve yöresindeki yerel ve geleneksel halı, kilim ve el sanatları üretiminin, tasarım 

geliştirme ve turizm amaçlı tanıtım gibi disiplinlerle işbirliği yaparak pazarlanmasına 

yardımcı olmak. 
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AKSARAY’IN BİR DEĞERİ: SOMUNCU BABA- ŞEYH EBÛ HÂMİD 

HAMÎDÜDDİN AKSARÂYÎ -  VE TUHFETÜ’L-İHVÂN/ŞERH-İ HADİS-İ ERBAİN 

40 HADİS ŞERHİ - EĞİTSEL BİR BAKIŞ - 

Yunus Emre SAYAN 

Özet: 

Mekânları şereflendiren orada yaşayan insanlardır. Anadolu’yu vatan yapan, şereflendiren; 

Müslüman, şerefli insanlardır. Tarih boyunca ‘Salihler şehri’ olarak bilinen Aksaray’ın bu 

özelliği almasında evsahipliği yaptığı ‘Salih insanlar’ın büyük rolü vardır. Bu isimler arasında 

Somuncu Baba lakabıyla meşhur olan Hamidüddin Aksarâyî öne çıkar. Kendisi Osmanlı 

döneminde yaşamış, yolculuk ilmin yarısıdır ilkesi gereği Kayseri’den başlayan hayat 

yolculuğunda, başta Anadolu olmak üzere, Ortadoğu, İran bölgesinde birçok şehre yaptığı 

yolculuklar sonrası ilmini derinleştirmiş ve bu ilmi hem yaşayarak göstermiş, bir farkındalık 

oluşturmuş hem de çevresindeki gençlerle paylaşmış önemli bir değerdir. Aynı zamanda 

yetiştirdiği öğrenciler de tarihte iz bırakan önemli şahsiyetler olmuşlardır. Gönül insanı olan 

Somuncu Baba, ilmi eserler de vermiştir. Hadis tarihinde önemli bir yeri olan 40 Hadis 

geleneğine, döneminde derlediği ve şerh ettiği 40 Hadis’le katılan Somuncu Baba, bu hadislerle 

yaşadığı topluma, paylaştığı insanlara önemli eğitsel mesajlar vererek çevresinde Salih 

insanların yetişmesini sağlamıştır. Derlediği hadisler bugün de, şehri sulehâ’dan nesli sulehâ 

yetişmesine vesile olacak önemli bir kaynak olarak eğitimcilere ışık tutmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Somuncu Baba, Kırk Hadis, Şerh, Tasavvuf, Aksaray 

A VALUE OF AKSARAY: SOMUNCU BABA- ŞEYH EBÛ HÂMİD HAMÎDÜDDİN 

AKSARÂYÎ -  AND TUHFETÜ’L-İHVÂN/ FORTY HADITH COMMENTARY-

EDUCATİONAL A OVERWİEW- 

Abstract: 

Places are honoured by the people who live there. Muslims maked he Anatolia motherland and 

honour there Aksaray is known “Good People’s city” during the history. “Good peoples” take 

a big role for Aksaray. Among these names Hamidüddin Aksaray whose nick name is Somuncu 

Baba stands out. He lived in Ottoman. He is an important value. He travelled many cities. He 

started from Kayseri to his life travelling. First of all he travelled Anatolia, the Middle East, 

Persia. He depened his knowledge and showed this knowledge by living. He shared his 

knowledge with the young people around him. At the same time his students became important 

people who made on effect in the history. As a heart person Somuncubaba gave scientific 

works. Somuncubaba supplied growing good people around him by collecting 40 hadith. He 

gave important messages to the people, to the society where he lived in. He collected some 

“hadith” and these “hadith” still light our way nowadays.   

Key words: Somuncu Baba, Forty Hadith, Cammentary, Mysiticism, Aksaray 

 

  

                                                 
 Öğretmen, Anadolu İmam Hatip Lisesi, AKSARAY, ysayan@gmail.com 
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GİRİŞ 

Yeni neslin tarihini, kültürünü bilerek ve değerlerimize sahip çıkarak bugünün gelişen 

dinamikleri ile harmanlanması ve bütünsel bir bakış açısına sahip olması temel bir ihtiyaçtır. 

Bu sebeple öncelikle gençlerin ilgisini çekerek, rol model olacak değerlerimizin 

hatırlatılmasına ve anlatılmasına katkı sağlayacak şehir, kültürün oluştuğu; medeniyetin, 

nesilden nesile aktarılarak geliştiği merkezdir. Şüphesiz, şehrin en önemli unsuru insandır. 

Şehir, sadece ataları nesiller boyunca o şehirde yaşayanların değil her gün yeni gelenlerin de 

katılımıyla gelişen bir medeniyet merkezidir. Katılımlar, şehrin kimliğiyle bütünleşerek, 

kültürel değer ve soyut-somut bütün varlıklar korunarak şehri zenginleştirmeli ve şehrin 

gelişimine ivme kazandırmalıdır. Özellikle şehre dışarıdan gelen gençler ve öğrenciler sadece 

barınma, beslenme, öğrenme, eğlenme ihtiyaçları karşılanarak yalnız bırakılmamalı, talimle 

(eğitimle) birlikte onların millî terbiye ve şehir kültürüyle yetiştirilmeleri de amaçlanmalıdır. 

Bizim şehirlerimiz de kültürel değerlerimizle geliştirdiğimiz medeniyetimizin sahnesi; şehre 

değer katmış şehirlilerimiz, kültür ve medeniyetimizin taşıyıcılarıdır. Somuncu Baba Aksaray’a 

değer katmış önemli değerlerinden biridir. 

 

A) SOMUNCU BABA’NIN HAYAT HİKÂYESİ1999 (öl. 815/1412) 

Asıl adı Hâmid b. Musa olan Şeyh Ebu Hâmid, (Osmanlı 4. halifesi) Yıldırım Bayezid 

döneminde, 15. Asrın ikinci yarısıyla 16. Asrın ilk çeyreğinde yaşamış mümtaz bir şahsiyettir. 

Türkistan’dan göç eden bir aileye mensup olan Hamîdüddîn b. Şemseddin Musa, H.8. M.14. 

yüzyılın ortalarına doğru (takriben 730/1331) Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğmuştur. 

Anadolu’yu İslamlaştırmak için gelen Horasan erenlerinden Şeyh Şemseddin Musa Kayserî 

adında bir zâtın oğludur. 24. kuşaktan Peygamber a.s.’ın torunu olduğu belirtilir. 

 

Kayseri’de doğmasına nispetle “Kayserî”, Aksaray’da vefat etmiş olması nedeniyle 

“Aksarâyî”, Bursa’da kaldığı süre içinde de, geceleri hamur karıp ekmek yaptığı, gündüzleri de 

ekmekleri satarak geçimini sürdürdüğü için “Somuncu Baba” olarak anılmıştır. Daha çok 

Somuncu Baba adıyla tanınan Şeyh Ebu Hâmid, tarih boyunca Ebû Hamîd-i Velî, Hamîdüddîn 

Aksarâyî, Ekmekçi Koca, Şeyh Hamîd-i Veli gibi birçok isimlerle yâd edile gelmiştir. 

                                                 
1999 Mefâil HIZLI, Somuncu Baba, Uludağ Üniv. İlâhıyat Fak. Dergisi, sayı: 2, C:2, s. 263-271, 1987. 
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Ailesi, çocukluğu, eğitimi, gençliği ve evliliği hakkında fazla bilgi yoktur. Eğitim 

hayatına Kayseri’de, babasından ve babası aracılığıyla Ebherî tarikatından aldığı bilgilerle 

başlar. Zamanının meşhur müderrislerinde okur. Daha sonra ilim yolculuklarına başlar.  

 

İlk olarak dönemin ilim merkezlerinden Dımaşk/Şam’a gider, burada, Hankâh-ı 

Bayezidiyye’deki hocalardan ders alır. Buradan dönemin önemli ilim merkezlerinden Tebriz’e, 

- o dönem Azerbaycan sınırlarında (Hoy kasabasında), bugün İran-Tebriz bölgesinde bir eyalet 

olan - Erdebil’e geçer. Burada Safeviyye tarikatının pîri olan Safiyyuddîn Erdebîlî’nin yerine 

geçen Sadruddîn Erdebîlî’nin halifesi (Şeyh Safiyyuddin İshâk’ın torunu) Hâce Alâüddîn Alî 

Erdebîlî’den ders ve icazet alır. Daha sonra Anadolu’ya, dönemin başkenti Bursa’ya gelir. 

Bursa’da bir fırın yaptırır. Fırınına merkebiyle dağdan odun getirir, Hamur karar, ekmek pişirir 

ve ekmek küfesini sırtına yüklenip “Somunlar Mü’minler” diye söyler, geçimini bu yolla sağlar. 

Halk, bu fırıncıya “Somuncu Baba” der ve onun pişirdiği ekmeğin lezzetine doyamaz. İlmî 

birikimi halk tarafından bilinmez. Hep halk içinde Hakk ile olmaya gayret eder. Yıllarca 

Bursa’da kalır. 

 

Dönemin Osmanlı Halifesi, Yıldırım Bayezid, 1396’da, Niğbolu Zaferi sebebiyle 

Allah’a teşekkür amaçlı, dönemin başkenti Bursa’da merkezi bir yere Ulu Camii’ni inşa eder. 

Bu inşa sırasında da Somuncu Baba, küçücük fırınlarında pişirdiği ekmekleri, çalışan işçilere 

ikram eder. Camii’nin inşası tamamlanınca, (İslam dünyasında cami açılışında, Cuma günü 

açılması, ilk namazı imkân dâhilinde hiç kaza namazı borcu olmayanın kıldırması geleneği 

bağlamında) Yıldırım Bayezid, açılış hutbesini okuma görevini, bu şerefi, dâmâdına bırakır. 

Fakat dâmâdı, meşhur şeyh Emir Sultan (asıl adı, Mehmet Şemsüddin Buhârî) “Hayır! Belde-i 

Bursa’da benden çok büyük zâtlar var, bu şerefi bana değil, zamanın kutbu Şeyh Ebu Hamîd’e 

vermelisiniz” der; Somuncu Baba’ya teklif eder.  

 

Somuncu Baba, minberde, Fatiha suresini 7 farklı mânâ üzere tefsir eder. Hutbesini 

dinleyen ve daha sonra müridi/öğrencisi olan, Şeyhü’l-islam Mollâ Fenârî, kendini tutamaz ve 

cemaate; “ilk tefsiri herkes anladı. 2. tefsiri, buradakilerden bazıları çözebildi, 3. tefsiri çok az 

kimse anlayabildi. 4 ve sonrakiler idrakimiz dışındadır”, der. Kendisi, bu etkilenme sonrası, 

Fatiha suresi tefsirini kaleme alır. Somuncu Baba’ya cemaat de büyük bir teveccüh ve tazim 

göstermiştir. Somuncu Baba namaz sonrası evine döner, ancak kendine gösterilen ilgi, alakadan 

rahatsız olmuştur. Mânevî kişiliği ve bilgelik yönü fark edilen Somuncu Baba, şöhretin âfet 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 1024 - 

 

getireceğini bildiği için -talebeleriyle- aniden Bursa’dan ayrılır, Şam’a gider, Hacı Bayram da 

eşlik eder. Oradan Hicaz’a giderler, Mekke-Medine’de 3 yıl kadar kalırlar. Hac sonrası (ya 

Malatya Dârende’ye geçmiş, bir süre burada bulunmuş ve daha sonra) Aksaray’a (gelmiş ya da 

doğrudan Aksaray’a gelmiş, bir süre sonra, Malatya/Darende’ye) geçmişler.  

 

Somuncu Baba’nın iki oğlu vardır; Hakîki Yusuf ve küçük oğlu Halîl Taybî. Yusuf 

Hakîkî Aksaray’da medfundur. Diğer oğlu Halil Taybî ve kendisinin hac dönüşü bir rivayete 

göre Dârende’ye geçtikleri bir rivayete göre ise tekrar Aksaray’a döndükleri ve burada medfun 

oldukları söylenmektedir.  

Meşhur talebeleri arasında; Akşemseddin (Fâtih’in Hocası), Hacı Bayram Veli2000, 

Molla Fenârî (Bursa, Fenarlıdır. II. Murad zamanı Şeyhülislamı) vb. sayılabilir. Hacı Bayram-

ı Veli'nin mürşididir. Molla Fenârî (834/1430) ve Emir Buharî (833/1431)'nin hem dostu, hem 

ilim ve gönül arkadaşıdır. 

 

Şeyh Hamid, 815/1412’de vefat eder. Medfun yeri ile ilgili Aksaray rivayeti yanında, 

hac dönüşü, Malatya/Dârende/Hıdırlık mahallesinde/Eski Darende Zaviye/Tekke mahallesinde 

vefat ettiği, oğlu Halil Taybi ile aynı yerde defnedildiği de söylenir. Talebesi Hacı Bayram 

şeyhinin vefatı sonrası memleketine dönerek talebe yetiştirmeye burada devam etmiştir. 

 

Şeyh Hamîd-i Veli'nin üç eseri bilinmektedir. Bunların en önemlisi "Şerh-i Hadis-i 

Erbaîn’dir. Diğerleri "Zikir Risalesi" ve "Silâhu'l- Mürîdîn" isimli dua mecmualarıdır. 

 

B) KIRK HADİS VE HADÎS-İ ERBAÎN ŞERHİ2001 

Hadis literatüründe kırk hadis geleneğinin tarihi oldukça eskidir. Bir rivayete dayanan 

bu gelenek, İslam kültüründe kırk sayısına atfedilen özel önemle de birleşince hicrî ikinci 

asırdan itibaren günümüze kadar uzanan süre içinde pek çok kırk hadis derlemesinin ortaya 

                                                 
2000 Aslen, Ankara/Çubuk suyu /Solfasol köylü olup, asıl adı Numan’dır. Somuncu Baba ile tanışması “bayram” 

günü olduğundan ve ona bu isimle hitap ettiğinden “Bayram” adıyla anılmış/tanınmıştır. 

2001 Doç. Dr. İ.Hakkı Ünal, İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği Ve Şeyh Hamîd-i Veli’nin Hadis-i Erbaîn Şerhi, 

Sornuncu Baba ve es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Sempozyumu Tebliğleri, Ankara-1997, s.137-146.  
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çıkmasına sebep olmuştur. Bazı rivayet farklılıklarını bir tarafa bırakırsak,  kırk hadis 

derleyicilerini teşvik eden hadislerin metinleri şöyledir: 

“Ümmetimden dinle ilgili kırk hadis ezberleyen kimseyi Allah Kıyamet gününde fakih ve âlim 

olarak haşr eder.”  

“Ölümünden sonraya kırk hadis bırakan kimse Cennette benim arkadaşımdır”  

 

İnsanlık kültürü çeşitli din, ırk ve cinse mensup pek çok büyük şahsiyetin vecize olmuş 

sözlerine ve kaynağı bilinmeyen anonim hikmet ve atasözlerine sahiptir. Kelâmu’l-kibâr, 

kibâru’l-kelâm/Büyüklerin sözleri, büyük sözlerdir, denilmiştir. Bazı anonim vecîz sözler 

Muhammed s.’e nispet edilmiştir. Hz. Peygamber s.’in her sözü doğru olmakla beraber, her 

doğru sözü O’na s. isnad etmek/dayandırmak doğru değildir.  

 

400 civarında Arapça, Türkçe, Farsça kırk hadis mecmuası ve bunlar üzerine yapılmış yüzlerce 

şerhten oluşan muazzam bir kırk hadis literatürü doğmuştur.  

 

Burada ele alacağımız, Anadolu’nun İslâmlaşması için büyük gayretler gösteren 

mutasavvıflardan Şeyh Hamid-i Veli'nin “Hadis-i Erbaîn Şerhi” de bunlardan birisidir. 

 

40 hadis şerhi, tasavvuf diliyle yazılmıştır. Yedi yazma nüshası olan eserin orijinali, 

Süleymaniye Kütüphanesinde ve soyundan gelen akrabası merhum Osman Hulusi Efendi 'nin 

özel kütüphanesinde de bulunmaktadır. Özel kütüphanedeki nüsha, Darende'de müderris 

olduğu anlaşılan 50 yaşını geçkin olduğu halde -Somuncu Baba’nın- kırk hadisinin şerhine 

başladığını, bazı lafızlarını ve zahiri manalarını açıklamayı murad ettiğini şerhin girişinde 

belirten, Hasen b. Muhammed Ali ed-Dârendevî isimli bir âlimin, Somuncu Baba’nın derleyip 

şerhettiği kırk hadis üzerine yapmış olduğu şerhtir. Hasen Dârendevî her hadisi şerhettikten 

sonra Şeyh Hamid-i Veli'nin “el-hıssa”(hisse) başlığı altında zikrettiği kısa açıklamayı olduğu 

gibi vermiş, ayrıca bunun şerhini yapmamıştır. 
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Osmanlılar döneminde Arapça kırk hadis şerhini ilk kez yazan Şeyh Hamid-i Velî’nin 

kırk hadisine yapılan diğer bir şerh, oğlu Yusuf Hakîkî'ye aittir. Kendisi de bir mutasavvıf olan, 

Aksaray’da medfun Yusuf Hakîkî, babasının “el-hıssa” başlığı altındaki kısa şerhini “şerhu'l-

kıssa” başlığıyla genişletmiş ve daha geniş çaplı tasavvufî bir kırk hadis şerhi ortaya 

çıkmıştır.2002 Şeyh Hamid'’in tasavvufi görüşlerini daha iyi tanıyabilmek için kanaatimizce bu 

şerhin de yayınlanması gereklidir. 

 

Şeyh Hamid, girişte eserinin telif sebebi olarak şunları söyler: ‘Nebi (s), ashâb-ı 

kirâmına, kendisinin tebliğ ettiği ayet ve hadisleri ümmetine tebliğ etmelerini tavsiye etmiş ve 

“bir âyet bile olsa benden tebliğ ediniz” buyurmuştur. Ayrıca kelimetullâhı yüceltmek, 

sünnetini ihyâ etmek ve ahdu eymânı yenilemek için, ‘Allah; benim sözümü işiten, ezberleyen, 

koruyan ve onu olduğu gibi aktaran kimsenin yüzünü ağartsın” hadisini ve benzeri hadisleri 

söylemiştir. Bu hadislerin kendilerine ulaştığı herkes emre uyarak bunları tebliğ etmekle 

yükümlüdür. Bu günahkâr fakir Hamid b. Musa el-Kayserî'- ye de sâlihlerden ve din 

kardeşlerinden birisi bu hususa işaretle, tahdîs-i nimet olarak ve Hz. Peygamberin emrine 

uymak üzere, kendisine bir hatırlatma ve öğüt olması için kırk hadis toplamamı istemiştir. Allah 

onu ve bu esere bakanların hepsini faydalandırsın; bu kardeşi de, hadisi duyan, itaat eden, ona 

davet eden, davet edileni de -hepimizi- ona icabet eden ve hükmüyle amel eden kimselerden 

eylesin. Allahü Teâlâ duaları işitendir. Kardeşim için yaptığım duayı da kabul buyursun. 

İsteğine uyarak gücüm nispetinde hadisleri toplamaya çalıştım. Yardımcım ve dayanağım 

Allahtır.’ 

 

Derlediği hadisleri neye göre seçtiğini incelediğimizde, insanın bütün hayatında ilâhî 

iradeyi gözönünde bulundurması, dünyevî gayelerden uzaklaşması ve iyi bir ahlâkla 

edeplenmesi ön plana çıkmaktadır. Kısa, ezberlenmesi kolay ancak, bahsettiğimiz çerçeve 

içinde vurgusu güçlü olan rivâyetlerden seçilen hadisler, tasavvufî terbiye göz önünde 

bulundurularak derlenmiştir. Eserde yer alan 8, 35 ve 38 numaralı hadisler ise mütedâvil 

                                                 
2002 Bu hâşiye, Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Bölümü, nr. 1441/3, yk. 13-36’da yer almaktadır. Ali Rıza 

Karabulut, Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhinin tamamını ilk defa tercüme etmiş ve Kayseri İlmiye Tarihinde 

Meşhur mutasavvıflar, isimli eserine almıştır. Kayseri, 1994. 
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eserlerde yer almamaktadır. Hâmid-i Velî’nin, rivayetlerin içerdiği mesaja önem vermesinden 

dolayı bunları çalışmasına dâhil ettiğini düşünmekteyiz.2003 

 

Somuncu Baba, eserindeki hadisleri sağlam kaynaklardan derlemiştir. Kırk hadisin 

otuzaltısı “Kütüb-i Sitte” hadisidir. Başta İmam Gazali olmak üzere pek çok ünlü mutasavvıf 

eserlerinde uydurma rivayetlere yer verdikleri için tenkit edilmişlerdir. Şeyh Hamid bu konuda 

titiz davranarak ilmî kişiliğinin hakkını vermiştir. Kitapta yer alan kırk hadisten altısı “kudsî 

hadis”tir. Hadislerin senedleri hazfedilmiş, sadece sahâbi ravilere yer verilmiştir.  

 

Hadisler, iman, amel-i sâlih ve güzel ahlâkla ilgilidir.  

Melamî tavrına delalet eden hadisler dikkat çekicidir. Meselâ, Ebu Hureyre'nin rivayet 

ettiği, “Nice kapılardan kovulmuş pejmürde insan vardır ki Allaha yemin etse Allah onu 

yemininde sadık çıkarır”2004 hadisi sanki Bursa'da Somuncu Baba'nın halkla iç içe halini tasvir 

etmektedir.  

 

Yine kitabına aldığı, “Dünyada bir garîb veya yolcu gibi ol, kendini kabir ehlinden say” 

hadisi2005, şöhretten uzak mahviyetkâr tavrına ne güzel uymaktadır. “Zîneti terketmek 

imandandır” hadisi2006 de bu cümledendir.  

 

Zikrin önemini vurgulayan hadisler de bu derlemede yer almaktadır. Meselâ, Buhârî’nin 

Sahîh'inde bulunan, “Allâh’ı zikreden kimse ile zikretmeyen kimse diri ile ölü gibidir” hadisi2007 

                                                 
2003 Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli (k.s.), Kırk Hadis Şerhi, (Haz. Doç. Dr. Enbiya YILDIRIM) Nasihat yay. 2007, s. 

9-10  

2004 Müslim, Birr, 138 (Rakam: 2622) 

2005 Buhârî, Rikâk, 3 

2006 Ebû Davud, Tereccül, 2 

2007 Buhârî, Deâvât, 67 
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bunlardan biridir. Yine, “Allâhu Teâlâ’yı anmanın amellerin en hayırlısı olduğunu” bildiren 

hadisteki2008 zikir, tasavvufî mânâda ele alınmış ve öyle yorumlanmıştır.  

 

Kırk Hadis’ten çıkarılan “kırk hisse” gayet vecîz ve belîğ cümlelerden oluşmaktadır. 

Şeyh Hamid, muhataba seslenirken çoğu zaman “sâlik” tabirini kullanmakta, bazan da “ey 

kardeş” ve “ey tâlib” şeklinde hitab etmektedir. 

 

Sadece erbabının anlayacağı tasavvufi terimler kullanmaktadır. Mesela bir hadisin 

şerhinde şöyle der: “Hafî makamında Allâh'ın cemâlinden başka güzelliğe meyletmeyen, ahfâ 

makamında varlığı (vücûdu) gerçek mevcud için tasadduk edip sarfeden kimseyi Allah 

rahmetinin gölgesinde gölgelendirir.  

 

Tasavvufun nihai hedefi olan “fena fillah”ı şöyle ifade etmektedir; “Bu hadis, Hayyü'l-

Kayyûm'un zâtiyle kaim olan gerçeğe işaret ediyor ki, sâlik bunu ancak zat, sıfat ve hal olarak 

onda fena bulmasıyla elde edebilir. Bütün sözler, fiilleri, halleri, zâtı ve sıfatlarıyla Allah'ın 

zikrinde fâni olan kimseyi Allah, o kimsenin aslî isti'dâdı ölçüsünde, efâli, sıfâtı ve zâtıyla 

tecelli ederek diriltir.” 

 

Şeyh Hamid, “Kim Allâh’a kavuşmayı arzu ederse Allâh da ona kavuşmayı arzu eder. 

Kim Allâh’a mülâkî olmayı arzulamaz, kerih görürse, Allâh da onunla mülâkî olmayı 

istemez.”2009 hadisinin yorumunda şöyle der: ‘Hz. Peygamber (sav), gelip çatmadan önce ölüme 

hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Çünkü sevgi, talebi doğurur. Talep, hedefe ulaşmanın 

sebeplerini tahsile sevk eder. O da hazırlıktır. Bu hazırlık mü’minler için zahiri ibadetler, ârifler 

için kalbî muameleler, muvahhidler içinse fena fillâh’tır. Her ölüm için tabiî ve irâdî bir hazırlık 

vardır.’ 

 

                                                 
2008 Muvatta, Kur'an, 24 

2009 Buhârî, Rikak, 41 
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Hadis yorumlarında az da olsa 'vahdet-i vucûd'a delalet eden ifadeler vardır. Mesela; 

‘Beden perdeleri zaman ve mekândan soyutlanıp birbiri içine girer, ezel ebedle birleşirse, kul 

için kendisi (ayn) kalmaz ve o zaman yakınlık ve uzaklık tavsifi yapılamaz.’ 

 

Şeyh Hamid,  Nesâî’nin Sünen'inde yer alan “Kim yöneticiye itaat etmez ve cemaatten 

ayrılırsa cahiliyye ölümü üzere ölür”2010 rivayetini tamamen tasavvufî mânâda şöyle şerh 

etmektedir: ‘Sultan çoban, şeytan kurttur. Kim velâyet sultanına itaat etmezse, şeytan onu 

azgınlık (tuğyan)la helak eder. Kim şeriat sultanına itaat etmezse, şeytan onu isyanla mahveder. 

Kim de tarikat sultanına isyan ederse şeytan ıssız vadilerde onun yolunu şaşırtır.’ 

 

Şeyh Hamid-i Velî’nin hadislerden çıkardığı hisseler ilim ve irfan sahibi bir gönül 

adamının imbiğinden süzülmüş vecizeler gibidir. Güzel benzetmeler ve hikmetli sözlerle 

örülmüş bu hadis yorumlarını beraberce okuyalım inşallah.  

C) 40 HADİS ve ŞERHİ2011 

1. HADİS  

َ الن ِ بِ  الُ مَ عْ ا الَ مَ نَّ إِ  هِ ولِ سُ رَ إِلَي وَ  ى هللاِ لَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  هِ ولِ سُ رَ إِلَي وَ  ى هللاِ لَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَكَ  نْ مَ ى . فَ وَ ا نَمَ  ئٍ رِ مْ ا لِ مَ نَّ إِ وَ  تِ يا  

َ نْ دُ إِلَي  هُ تُ رَ جْ هِ  تْ انَكَ  نْ مَ وَ   َ يبُ ِص یُ  يا َ  ةٍ أَ رَ مْ اِ  وْ أَ  ها ُجها َ لَ إِ  هُ تُ رَ جْ هِ فَ  یَتََزوَّ َ  ى ما .هِ يْ لَ إِ  رَ جَ ها  

 “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve 

Râsûl'üne ise¸ onun hicreti Allah ve Râsûl'ünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa 

veya nikâhlanacağı bir kadına ise¸ onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.” (Buhârî¸ Bed'u'l-Vahy¸ 1)  

Yorum/Şerh: 'Bütün din ve dünyevî işlerinde halis bir niyete sahip olan kimse iki cihan 

saadetine nail olur/mutluluğunu kazanır. Bu nedenle Müslüman¸ bütün işlerine iyi bir niyetle 

başlar' 

 

2. HADİS  

                                                 
2010 Nesâî, Tahrim, 28 

2011 Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli (k.s.)¸ Kırk Hadis Şerhi, (Haz: Doç. Dr. Enbiya YILDIRIM)¸ a.g.e.’den 

faydalanılmıştır. 
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ِ َصلَّي هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَي ِحَماٍر لَْيَس بَْينِي َوبَْينَهُ إَِلَّ ُمؤَ َعْن ُمعَاٍذ َرِضيَ  ْحِل فَقَاَل یاَ ُمعَاذُ َهْل تَْدِري َما  هللاُ َعْنهُ : ُكْنُت ِردَْف النَّبِي  َرةُ الرَّ خَّ

 َوَرسُولُهُ أَْعلَُم. قَاَل فَإِنَّ َحقَّ هللاِ َعلَي اْلِعباَِد أَْن یَْعبُدُوهُ َوَلَ یُْشِرُكوا بِِه َشْيئا   َوَحقُّ َحقُّ هللاِ َعلَي ِعبَاِدِه َوَما َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَي هللاِ ؟ قُْلُت هللاُ 

ُر بِِه ا َب َمْن َلَ یُْشِرُك بِِه َشْيئا . فَقُْلُت یاَ َرسُوَل هللاِ أَفاَلَ اُبَش ِ ؟ قَاَل َلَ فَيَتَِّكلُوالنَّاَس اْلِعباَِد َعلَي هللاِ أَْن َلَ یُعَذ ِ  

“Muaz (r.a) anlatıyor: Merkep üzerinde Hz. Peygamber s.’in terkisinde idim. Aramızda sadece 

semerin ardındaki çıkıntı vardı.  

Bana “Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki haklarıyla¸ kulların Allah üzerindeki haklarının ne 

olduğunu biliyor musun?” diye sordu.  

Dedim ki: ‘Allah ve O’nun elçisi daha iyi bilir.’  

Bunun üzerine Hz. Peygamber bana; “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı¸ kulların O’na itaat 

etmeleri ve başka hiç bir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise¸ 

kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayanlara azap etmemesidir.”  

Bunun üzerine ‘Ey Allah’ın elçisi! Bunu insanlara müjdeleyeyim mi?’ diye sordum. Peygamber 

(s.a.v) bana¸ “Hayır¸ o zaman (buna güvenip) tembellik ederler.” buyurdular.” (Buhârî¸ Libâs 101; 

İlim¸ 49) 

Yorum/Şerh: ‘Allah’a hakkı ile ibadet eden¸ emrettiği şeyi yapan¸ nehyettiğinden sakınan; 

zahirî ve batınî bütün şirk çeşitlerinden kendisini muhafaza eden insan¸ kâmil imana ulaşır¸ 

dalâlet ve Allah’a isyandan kurtulur.’ 

3. HADİS 

ِ فَقَْد إِْستَْكَمَل اْلیَماَن  ِ َوَمنََع ّلِِلَّ ِ َوأَْعَطي ّلِِلَّ ِ َوأَْبغََض ّلِِل   َمْن أََحبَّ ّلِِلَّ

 “Allah için seven¸ Allah için buğzeden¸ verdiğini Allah rızası için veren¸ vermediğini Allah 

rızası için vermeyen kişi¸ imanını kemâle erdirmiştir.” (Ebû Dâvud¸ Sünnet¸ 15) 

Yorum: ‘Bütün dînî ve dünyevî işlerde nefse pay bırakmamak¸ Allah’ın hakkını her zaman öne 

çıkarmak kâmil imanın alâmetlerindendir.’(Her halükarda Allah'ın hakkını nefsin hazlarına 

tercih etmek imanın olgunluğundandır.) 

4. HADİS 

ي َطاَعِة هللاِ َواْلُمَهاِجُر َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمنَهُ النَّاُس َعلَي ِدماَئِِهْم َوأَْمَواِلِهْم َواْلُمَجاِهدُ َمْن َجاَهدَ نَْفَسهُ فِ  اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َویَِدهِ 

 َمْن َهاَجَر اْلَخَطایاَ َوالذُّنُوبَ 

“Benden önce Allah'ın ümmetine gönderdiği her peygamberin¸ sünnetine tabi olan¸ emirlerine 

uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Fakat onların arkasından daima¸ yapmadıklarını 

söyleyen¸ emrolunmadıkları şeyleri yapan kötü nesiller ortaya çıkmıştır. İşte böylesi kimselere 
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karşı eli ile mücadele eden kişi mümindir. Dili ile karşı koyan mümindir. Bu kimselere karşı 

kalbiyle mücadele eden kimse de mümindir. Bunun dışındakilerin kalbinde ise¸ hardal tanesi 

kadar iman yoktur.” (Müslim¸ Îman¸ 80) 

Yorum/Şerh: ‘Hadiste¸ ihlâs makamına ancak söz-fiil ve hâlde sünnete uyularak 

ulaşılabileceğine işaret vardır. Hâli iddiasını yalanlayan kimse gizli şirkle müşriktir. Allah bizi 

bundan korusun.’ 

5. HADİS  

ا اْؤتُِمَن َخانَ آیَةُ اْلُمنَافِِق ثاَلٌَث َوإِْن َصاَم َوَصلَّى َوََزَعَم أَنَّهُ ُمْسِلٌم إِذَاَحدََّث َكذََب َوإِذَا َوَعدَ أَْخلََف َوإِذَ   

 “Münafığın alameti üçtür. (Kişi) oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse 

bile: Konuştuğu zaman yalan söyler¸ söz verince yerine getirmez¸ emanete de hıyanet eder.” 

Yorum: ‘Kişinin âlem-i êrvah'da Cenab-ı Hakk'a verdiği sözde durduğunun alameti üçtür: 

Doğru sözlü olması¸ sözünü yerine getirmesi ve emanete hıyanet etmemesi. Allah'a verdiği 

sözü tutmayanlarda ise¸ tam tersi görülür. Ancak bunlar münafıklık alametidir.’ 

 6. HADİS 

 َصلَّي هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْمِس َكِلماٍَت. فَقاََل إِنَّ هللاَ َلَ یَناَُم. َوَلَ یَْنبَِغي لَهُ أَْن یَناََم. َعْن أَبِي ُموَسي َرِضَي هللاُ َعْنهُ قاََل قاََم فِيناَ َرُسوُل هللاِ 

ْيِل. ِحَجابُهُ النُّوُر. لَْو َكَشفَهُ َلَْحَرقَْت ُسبُحاَُت ِل اللَّ یَْخِفُض اْلِقْسَط َویَْرفَعُهُ. یُْرفَُع إِلَْيِه َعَمُل اللَّْيِل قَْبَل َعَمِل النَّهاَِر َو َعَمُل النَّهاَِر قَْبَل َعمَ 

 َوْجِهِه ماَ اِْنتََهي إِلَْيِه بََصُرهُ ِمَن اْلَخْلقِ 

Ebu Musa r.’dan: “Rasulullah s. aramızda ayağa kalkıp şu beş hususu söyledi: Allah uyumaz. 

Zaten uyku onun şanına layık değildir. Kullarının maddi-manevî durumlarında (sürekli) 

değişiklikler yapar. Gündüz amelinden önce gece amelleri, gece amelinden önce de gündüz 

amelleri Allah’a yükseltilir. O’nun görülmesini engelleyen nurdur. Eğer perdeyi açsaydı, celal 

ve cemâlî, O’nun gördüğü bütün mahlûkâtını yakardı.” Müslim, îmân, 79, İbn Mâce, Mukaddime, 13. 

Yorum: ‘Burada Allâh’ın ahlâkıyla ahlâklanmaya işaret vardır. Hz. Muhammed s. sanki lisân-

ı hâl ile, mümine diyor ki: “Gaflet uykusundan uyan, hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba 

çek. Her vaktini Allah’a taata harcamak suretiyle değerlendir. Böyle yaparsan, Allah senden 

beşeriyetinin karanlık perdelerini kaldırır, enâniyetini yakar ve kerîm olan zâtının nuru sana 

tecellî eder.’ 

7. HADİS 

تِِه قَْبِلي إِ  ٍ بََعثَهُ هللاُ فِي اُمَّ ِدِهْم ُخلُوٌف یَقُولُوَن ماَ َلَّ كاََن لَهُ َحَواِریُّوَن َوأَْصحاٌَب یَاُْخذُوَن بُِسنَّتِِه َویَْقتَدُوَن بِأَْمِرِه ثُمَّ إِنَّهاَ تَْخلُُف ِمْن بَعْ ماَ ِمْن نَبِي 

 َجاَهدَُهْم بِِلَسانِِه فَُهَو ُمْؤِمٌن َو َمْن جاََهدَهُْم بِقَْلبِِه فَُهَو ُمْؤِمٌن لَْيَس َلَ یَْفعَلُوَن َو یَْفعَلُوَن ماَ َلَ یُْؤَمُروَن فََمْن َجاَهدَُهْم بِيَِدِه فَُهَو ُمْؤِمٌن َو َمنْ 

 َوَراَء ذَِلَك ِمَن الیماَِن َحبَّةُ َخْردَلٍ 

“Benden önce Allah’ın ümmetine gönderdiği her peygamberin, sünnetine tabi olan, emirlerine 

uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Fakat onların arkasından daima, yapmadıklarını 
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söyleyen, emrolunmadıkları şeyleri yapan kötü nesiller ortaya çıkmıştır. İşte böylesi kimselere 

karşı eli ile cihad eden/mücadele eden kişi mümindir. Onlara dili ile karşı koyan mümindir. Bu 

kimselere karşı kalbiyle mücadele eden kimse de mümindir. Bunun ötesindekilerin kalbinde ise, 

hardal tanesi kadar iman yoktur.” Müslim, îmân, 20; Beyhakî, şuabu’l-îmân, VI, 86. 

Yorum: ‘Bu hadiste ihlas makamına işaret vardır. Bu makama ancak söz, fiil ve hâlde sünnete 

uyularak ulaşılabileceğine işaret vardır. Sözü davasını, hâli iddiasını yalanlayan(sözleri ve 

davranışları İslâm’a uygun olmayan) kimse gizli şirkle müşriktir. Allah bizi bundan korusun.’  

 

8. HADİS 

تِي فَلَهُ أَْجٌر ِمائَِة َشِهيدٍ   َمْن تََمسََّك بُِسنَّتِي ِعْندَ فَساَِد اُمَّ

“Ümmetim fesada düştüğü zaman sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır.” (Münziri¸ 

Terğib¸1¸80; Teberânî¸ Evsat¸ 5410) 

Yorum: ‘Hz. Peygamber (s.a.v)¸ ümmetinden tavsiyelerine uyanlara¸ ahir zamanda fitneler 

ortaya çıktığı zaman¸ bütün işlerinde sünnetlerine yapışmak suretiyle nefs-i emmâre ile 

mücadele etmelerini tavsiye etmektedir. Düşmanların en büyüğü ile savaşan kimse ise Allah 

katında sevap açısından en büyük şehittir.’ 

 

9. HADİS 

اَل  فَُسئِلُوا إِنَّ هللاَ َلَ یَْقبَُض اْلِعْلَم إِْنتَِزاعا  یَْنتَِزُعهُ ِمَن اْلِعبَاِد َولَِكْن یَْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلعُلَماَءِ   َحتَّي إِذاَ لَْم یَْبَق عاَِلٌم إِتََّخذَ النَّاُس ُرُؤوسا  ُجهَّ

  بِغَْيِر ِعْلٍم فََضلُّوا َوأََضلُّوافَأَْفتَوْ 

 “Allah ilmi, insanlardan zorla söküp almaz. Fakat ilmi, ulemayı/âlimleri almakla kaldırır. 

Nihayet tek bir âlim kalmayınca halk, cahilleri kendine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur, 

onlar da ilimsiz fetva verirler. Böylece, hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar.” 

Buhârî, ilim, 34  

Yorum: ‘Ahir zamanda ilmin ve Kur’ân’ın kulların arasından kalkması, Kur’ân lafzının ve dînî 

ilimlerin metinlerinin unutulmasıyla olmayacaktır. Bilakis, Hz. Ömer r.’in dediği gibi, zaman 

bozulunca kîlü kâl/dedikodu çoğalacak ve nutuklar ortalığı kaplayacaktır. Dolayısıyla, ilmin 

kaldırılması, Allah’ı bilen, ilimde derinleşmiş, sözleri-fiilleri ve hâlleri/davranışları 

Rasûlullâh’ın s. sünnetine uyan âlimlerin alınmasıyla olacaktır. Geriye, Allâh’ın haklarında 

‘yapmadığınız şeyleri niçin söylersiniz?’ (Saff, 61/2) diye bahsettiği ve cahiller konumuna 

inmiş kişiler kalacaktır.’ 
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10. HADİS  

َ السَّ  نَ يْ بَ  ماَ  لُ مْ یَ   وْ أَ  نِ یَْمآل هللِ  دُ مْ حَ الْ وَ  هللاِ  انَ حَ بْ سُ ، وَ  نَ يزاَ مِ الْ  لُ مْ تَ  هللِ  دُ مْ حَ الْ وَ اَلطُُّهوُر َشْطُر الیماَِن   ةُ قَ دَ الصَّ ، وَ ورٌ نُ  ةُ الَ الصَّ وَ  ِض الرْ وَ  ءِ ما

َ رْ بُ  َ ِض  رُ بْ الصَّ ، وَ نٌ ها َ و، فَ دُ غْ یَ  اِس النَّ  لُّ ؛ كُ  كَ يْ لَ عَ  وْ أَ  كَ لَ  ةٌ جَّ حُ  آنُ رْ قُ الْ ، وَ  ءٌ يا َ قُ تِ عْ مُ فَ  هُ سَ فْ نَ عٌ یِ با َ قُ وبِ مُ  وْ ، أَ ها  .ها

“Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhânallâh velhamdülillâh 

gökle yer arasını doldururlar veya doldurur. Namaz nurdur; sadaka delildir; sabır ışıktır; 

Kur`an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Her insan çalışıp kendi nefsini satar. Kimisi 

kendini (taatla Allah'a satarak azaptan) kurtarır¸ kimisi de helak eder.” Müslim, Tahâret, 1; Müsned, V, 

343 

 

Yorum: ‘Hz. Peygamber sâliki şöyle uyarıyor: iman iddiası/davası ancak “tahliye/temizleme” 

ve “tahalliye/süslemek” delilleriyle sabit olur.  Aleyhisselâm'ın temizlik imanın yarısıdır' sözü 

tahliye makamı'na¸ hadisin geri kalan kısmı da tahalliye makamı'na işaret ediyor. Kim kalbinin 

ve kalıbının evini tabiî pisliklerden/kirlerden ve çirkin fiilerden/davranışlardan temizler¸ oraya 

tahmîd ve tesbîh gibi manevî gıdaların sofralarını kurar¸ Allah'ın sapasağlam/kopmaz ipine 

sarılarak namaz ve sabır kandillerini yakarsa¸ Allah onun iyilik/sevap kefesini doldurur¸ 

şehvetine köle olmaktan kurtarıp azâd eder. Kim de delil getir-e-mezse iman davası ispat/sabit 

olmaz¸ hüsrana uğrar ve helak olur.’  

11. HADİS  

ُخطاَ إِلَي اْلَمَساِجِد َوإْنتِظاَُر الصَّالَةِ بَْعدَ الصَّالَةِ ْخبُِرُكْم بَماَ یَْمُحو هللاُ اْلَخَطایاَ َویَْرفَُع بِِه الدََّرجاَِت إْسباَُغ اْلُوُضوِء َعلَي اْلَمكاَِرِه َوَكثَْرةُ الْ أََلَ اُ 

 َ با باَُط فَذَِلُكُم الر ِ باَُط فَذَِلُكُم الر ِ  طُ فَذَِلُكُم الر ِ

 “Allah Teâlâ'nın günahları neyle yok edeceğini¸ dereceleri neyle yükselteceğini sizlere haber 

vereyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak¸ mescide çok adım atmak¸ namazdan sonra 

diğer namazı beklemek. İşte hak yolunda daimi cihad budur.” (Nesâî¸ Tahâret¸ 107) 

Yorum: ‘Aleyhisselam¸ kalbî ve rûhî yüce makamlara ulaşmanın zahiri ve batınî tam temizliğe 

bağlı olduğu hususunda sâlikin dikkatini çekmiştir. Sanki Aleyhisselâm muhibbin gönlüne 

işaret ederek buyuruyor ki: “Bedenini şer'î temizlikle pisliklerden temizle. Nefsini¸ 

sorumlulukların güçlüğüne katlanmaya zorla. Kalbini de başka şeylere takılmaktan 

kaynaklanan kirlenmişlikten temizle. İhlaslı bir şekilde¸ vakitlerine dikkat ederek namazlarına 

devam et. İbadet yoluna koş ki Allah Teâlâ'nın haklarında şöyle buyurduklarından olasın: Ey 
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iman edenler! Sabredin; (Düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık 

bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.’ (Âl-i İmrân 3¸ 200) 

12. HADİS 

َمَساِجِد، َوَرُجالِن تََحابَّا فيِ یَوَم َلَ ِظلَّ إَلَّ ِظلُّهُ: إَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ نََشأَ فِي ِعبَادَةِ هللاِ تَعَالَى، َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلٌَّق بالْ َسْبعَةٌ یُِظلُُّهُم هللا ُفِي ِظل ِِه 

قَا َعَلْيِه، َوَرُجٌل ذََكَر هللاَ َخاِليا  فَفَاَضْت عَ  ٌ ذَاَت َحَسٍب َوَجَماٍل، فَقَاَل: إِن ِي أََخاُف هللاَ َربَّ هللاِ، اِْجتََمعاَ َعلَْيِه، َوتَفَرَّ ْينَاهُ، َوَرُجٌل دََعتْهُ اْمَرأَة

 اْلعاَلَِميَن، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصدَقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى َلَ یْعلََم ِشَمالُهُ َما یُْنِفُق یَِمينُهُ 

“Allah¸ kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu 

yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır:  

1-Adaletten ayrılmayan idareci.  

2-Allah'a ibadetle yetişen bir genç.  

3-Kalbi mescidlere bağlı kişi.  

4-Allah rızasını kazanmak için birbirlerini seven¸ onun için bir yere gelen; onun için 

birbirinden ayrılan iki kimse.  

5-Yalnız başına iken Allah'ı anıp gözleri yaşaran insan.  

6-Kendisini mevkii sahibi¸ güzel bir kadın (fenâlığa) davet ettiğinde ben alemlerin rabbi 

Allah'tan korkarım' diyen kişi.  

7-Sağ elinin verdiğini¸ sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse.” (Muvatta'¸ Şi'r¸ 5; Buhârî¸ 

Ezân¸ 36; Tirmizî¸ Zühd¸ 53) 

Yorum: ‘Hz. Peygamber¸ Allah'ın rahmeti ile gölgelenmenin bu gruplara mahsus olduğuna 

işaret etmiştir. Çünkü bu kişiler Allah'ın lütfunun ve rahmetinin göründüğü yerlerdir. İdaresi 

altında bulunanları adalet gölgesiyle gölgelendiren¸ bütün ömrü boyunca Allah'a ibadet 

himayesinde nefsini koruyan¸ kalbini Allah'ın evine (mescidlere) bağlayan¸ ruhunu Allah'ın 

sevgisi koruluğunda koruyan¸ Allah zikriyle gönlünü örten¸ Hafâ Makamı'ında Allah'ın cemali 

dışında bir güzelliğe meyletmekten kaçınan¸ Ahfâ Makamı'nda kendisini Hakîkî Varlık yoluna 

tasadduk eden kimseyi Allah rahmetinin gölgesinde gölgelendirir.’  

13. HADİS 

اْلعاَلَِميَن قاََل هللاُ تَعَالَي  ْلعَْبدُ اَْلَحْمدُ هللِ َرب ِ قََسْمُت الصَّالَةَ بَْينِي َوبَْيَن َعْبِدي ِنْصفَْيِن نِْصٌف ِلي َونِْصٌف ِلعَْبِدي َو ِلعَْبِدي ماَ َسأََل فَإِذاَ قاََل ا 

ِحيِم قاََل هللاُ تَعَالَي أَثْنَي َعلَيَّ َعْبِدي َوإِذاَ قاََل ماَِلِك یَوْ  ْحَمِن الرَّ دَنِي َعْبِدي فَإِذاَ قَاَل إِیَّاَك نَْعبُدُ َحِمدَنِي َعْبِدي َوإِذاَ قاََل الرَّ یِن قاََل هللاُ تَعاَلَي َمجَّ ِم الد ِ
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َراَط اْلُمْستَِقيَم ِصرَ  َوإِیَّاكَ  اطَ الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم نَْستَِعيُن قاََل َهذَا بَْينِي َوبَْيِن َعْبِدي َوِلعَْبِدي َما َسأََل فَإِذَا قَاَل إِْهِدناَ الص ِ

ال ِيَن قاََل َهذَا ِلعَْبِدي َوِلعَْبِدي َما َسأَلَ   َوَلَ الضَّ

 “(Allah Teâlâ) ‘namazı kulumla aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana¸ yarısı da kulumadır. 

Kuluma dilediği verilecektir’ (buyurmuştur). Bir kul namazda ‘Bütün hamd ve senâ âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a mahsustur’ dediği zaman¸ Allah Teâlâ ‘Kulum bana hamd etti’ buyurur. 

Kul ‘O¸ rahman ve rahîmdir’ dediğinde¸ ‘Kulum bana sena etti’ buyurur. Kul ‘Hesap ve ceza 

gününün hâkimidir’ dediğinde¸ Allah Teâlâ ‘Kulum beni ta’zim etti’ buyurur. Kul: ‘Biz yalnız 

sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz’ deyince¸ ‘Bu iş benimle kulum arasındadır 

(ibadet bana¸ yardım da kuluma aittir¸ kulumun istediği verilecektir)’ buyurur. ‘Bizi dosdoğru 

yola ilet¸ kendilerine nimet verdiklerinin yoluna¸ gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil’ 

dediğinde de: ‘Bu dilek kula aittir. Ona istediği verilecektir’¸ buyurur.” (Müslim, Salât, 11) 

 Yorum: ‘İnsan¸ kulluk makamında ciddiyetle durur ve ihlâstan üzerine düşen görevi her 

hâlukârda Allah’a hamdederek yerine getirir¸ Allah Teâlâ’nın kendi zatını övdüğü gibi O’na 

hulûs-u kalple senada bulunur¸ hamd¸ senâ ve övmenin içinde gark olarak Allah’ı yüceltir ve 

de tüm bunların hepsinde Allah’tan yardım dilerse¸ bu onu orta yol olan ehadiyete götürür. Ki¸ 

ruhlar ve bedenler için başlangıç amelleri ile sülûkun sonu bu yoldan geçmektedir. Ve yine bu 

yolla¸ (ayette) her şeyin rabbi olan Allah’dan (bizi) hazır et tarzında dua edilen¸ gadab ve 

kahrın karışmasından uzak saf ve mutlak rıza makamı elde edilir.’ 

14. HADİS 

  َعْشُر َخِطيئاٍَت َوُرفِعَْت لَهُ َعْشُر دََرَجاتٍ َمْن َصلَّي َعلَيَّ َصالَة  َصلَّي هللاُ َعلَْيِه َعْشرا  َوُحطَّْت َعْنهُ 

“Bir kimse bana bir salât-ı şerîfe getirirse¸ Cenab-ı Allah ona on kere rahmet eder¸ on günahı 

düşürülür ve on da derece verilir.” (Nesâî¸ Sehv¸ 56) 

Yorum: ‘Hadiste Yüce Ehadiyet'ten ilahî feyzin Rûh-i Muhammedî vasıtasıyla ulaşacağına 

işaret vardır. Çünkü Hz. Peygamber ezelî ve ebedî olarak Kutbu'l-aktâb'dır. Bu durumda talibe 

gerekli olan Yüce Efendisiyle münasebeti ona salât etmek ve sünnetlerine yapışmak suretiyle 

sağlamaktır. Salât ile ona yaklaşan kimseye¸ Hz. Peygamber’e tabi olması nedeniyle on rahmet 

gelir. Ayrıca kendisiyle Hak arasındaki on perde kaldırılır¸ Allah'a yakınlaşma derecelerinden 

on derece yükselir.’ 

15. HADİS 

  َوأَْرفَعََها فِي دََرَجاتُِكْم َوَخْيٌر لَُكْم ِمْن إِْنفَاِق الذََّهِب َواْلَوِرقِ أََلَ أُنَب ِئُُكْم بَِخْيِر أَْعماَِلُكْم َوأََْزكاَهاَ ِعْندَ َمِليِكُكمْ 

ُكْم فَتَْضِربُوا أَْعنَاقَُهْم َویَْضِربُوا أَْعنَاقَُكْم ؟  قَالُوا بَلَي قَاَل    ِذْكُر هللاِ َوَخْيٌر لَُكْم ِمْن أَْن تَْلقَْوا َعدُوَّ
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“Size amellerinizin en hayırlısını¸ malikiniz (Allah) katında en çok beğenilen¸ (cennetteki) 

derecelerinizi en çok yükselten¸ altın ve gümüşü (Allah yolunda) vermekten size daha sevaplı 

olan ve düşmanınıza rastlayıp da boyunlarını vurmanız (gazi olmanız) ile düşmanınızın sizin 

boyunlarınızı vurmasından (şehit edilmenizden) daha faziletli olan işi haber vereyim mi? O şey¸ 

Allah'ı zikretmektir.” (Tirmizî¸ Deavât¸ 6)  

Yorum: ‘Allah Teâlâ'ya yaklaştıran yolların en yakını¸ kulun gerek maddî ve gerekse bedenî 

ibadet türlerinden Allah'a yaklaşabileceği en evlâ yol¸ Allah Teâlâ'yı zikretmektir. Gerek dille 

ve gerekse tüm cismânî ve rûhî güçleriyle zikir yolunu seçen kişi en yüksek maksada erişir ve 

tevhidin en yüksek mertebesine ulaşır.’  

16. HADİS 

ِ َواْلَمي ِتِ   َمثَُل الَِّذي یَْذُكُر َوالَِّذي َلَ یَْذُكُر َكَمثَِل اْلَحي 

“(Allâh’ı) Zikreden kimse ile zikretmeyen kişi¸ diri ile ölü gibidir.”  (Buhârî¸ Deavât¸ 66). 

Yorum: ‘Hadiste¸ Hayy ve Kayyûm olan Allah'ın zatı ile hakiki var oluşun; salikin zatı¸ sıfatı 

ve fiilleriyle O'nda fenâ olmasıyla gerçekleşeceğine işaret vardır. Her kim tüm söz¸ fiil¸ hal¸ zat 

ve sıfatlarından soyutlanarak Allah'ın zikrinde fenâ (yok) olursa¸ Allah Teâlâ¸ kaldırabileceği 

miktardaki fiil¸ sıfat ve zatının tecellileriyle onu ihya eder.’ 

17. HADİS 

ْن یَْذُكُر هللاَ  بُّ ِمَن اْلعَْبِد فِي َجْوِف اللَّيِل اَلَِخِر فَإِِن إْستََطْعَت أَْن تَُكوَن ِممَّ   فِي تِْلَك السَّاَعِة فَكُْن أَْقَرُب َما یَُكوُن الرَّ

“Rabbin kula en yakın olduğu vakit¸ gecenin son kısmındadır. O saatte Allah’ı zikredenlerden 

olmaya gücün yeterse¸ öyle ol.” (Tirmizî¸ Deavât¸ 118 (Rakam: 3579)) 

Yorum: ‘Allah Teâlâ'ya kemâl-i kurbiyet¸ tüm bedenî meşguliyetlerden halvette olunduğu 

zaman gerçekleşir. Tefrika ehlinin halveti havâssı mahsûsattan uzaklaştırmasıyla mümkün olur. 

Bunun zamanı da gecenin son kısmıdır. Zaman ve mekâna ait uzaklık perdeleri dürülür¸ ezel 

ebed ile birleşir¸ kul için de varlık kalmazsa  ̧bu durumda kul ile Allah arasında yakınlık ve 

uzaklık söz konusu olmaz.’ 

18. HADİS 

 أََحبُّ الَْعَماِل إِلَي هللاِ أَدَْوُمَها َوإِْن قَلَّ 

“Allah katında amellerin en sevimlisi/faziletlisi¸ az da olsa devamlı yapılandır.”  (Müslim¸ Salâtü'l-

Müsâfirîn¸ 30; Buhârî¸ Libâs¸ 43)  
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Yorum: ‘Hadiste¸ talibin amelleri devamlı yapmasına irşad vardır. Çünkü devam eden 

kararlılık göstermiş olur. Sebat eden ise bunun faydasını görür..’ 

(devam eden dâim olur, sebat eden sonuç alır/hedefe ulaşır. Veciz ifade eder.) 

19. HADİS 

  أََحبَّ هللاُ ِلقَائَهُ َوَمْن َكِرهَ ِلقَاَء هللاِ َكِرهَ هللاُ ِلقَائَهُ َمْن أََحبَّ ِلقَاَء هللاِ 

“Kim Allah'a kavuşmayı arzularsa¸ Allah da ona kavuşmayı arzular. Kim de Allah’a 

kavuşmaktan hoşlanmazsa¸ Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” (Buharî¸ Rikâk¸ 41 (Rakam: 6508)) 

Yorum: ‘Muhammed Aleyhisselâm ölüm gelmeden önce ona hazırlanmaya teşvik etmişlerdir. 

Çünkü muhabbet arzulattırır. Arzu ise vuslata götüren esbabı elde etmeye yani hazırlanmaya 

sevk eder. Hazırlık ise¸ müminler için zahiri ibadetler¸ arifler için kalbî muameleler¸ 

muvahhidler için de fenâ fillahla gerçekleşir. Her ölüm için tabii ve irâdî bir hazırlık vardır.’ 

20. HADİS 

 َلَ یَُموتَنَّ أََحدُُكْم إَِلَّ َوُهَو یُْحِسُن الظَّنَّ بِاهللِ تَعَلَي

“Hiçbiriniz¸ Allah'tan lütuf beklentisi içinde olmaksızın ölmesin.” (Müslim¸ Cennet¸ 19) 

Yorum: ‘Hadiste¸ Allah Teâlâ'nın ‘Allah sana nasıl ihsan ettiyse¸ sen de öyle iyilik 

et’(28/Kasas¸ 77) kavlinde işaret edilen ihsana işaret vardır. Allah Teâlâ'nın kula ihsanı¸ kulun 

ibadetleriyle O'na olan ihsanından öncedir. Allah'ın kendisine tevfik etmesi suretiyle ihsanda 

bulunduğu kimse Allah'a itaat etmek için çabalar. Bu nedenle talibin¸ iman makamında ihsan 

makamını elde etmek için çalışması gerekir. Çünkü ameli iyi olanın zannı da güzel olur. İyi 

amel ise güzel tevfikle gerçekleşir.’ 

21. HADİS 

ْوَم فَإِنَّهُ ِلي َوأَ  ناَ أَْجِزي بِِه یَدَُع َشْهَوتَهُ َوَطعَاَمهُ لَْجِليُكلُّ َعَمِل بَنِي آدََم یَُضاَعُف اْلَحَسنَةُ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها قَاَل هللاُ تَعَالَي إَِلَّ الصَّ  

 “Allah Teâlâ ‘Âdemoğlunun her ameli¸ on misli katlanır. Ancak oruç müstesna. Çünkü o¸ 

benimdir. Onun mükâfatını verecek olan benim. Çünkü kulum şehevî arzularıyla yemesini 

benim için terk ediyor’ buyurmuştur.” (Müslim¸ Savm¸ 30) 

Yorum: ‘Hadiste ecrin meşakkat miktarınca olduğuna işaret vardır. Herkes ameli karşılığında 

kat kat sevap alır. Oruçlu ise müstesna. Çünkü sadece Allah için tutulduğundan¸ Zat'ın 

mertebesine daha uygundur. Bu durumda da ecri sadece O olmaktadır. Bundan ötürü Hak Teâlâ 

orucu bizzat kendisi sahiplenmektedir. Bu ise¸ tüm dünyevî ve uhrevî isteklerden uzaklaşarak 

oruç tutan için söz konusudur.’ 
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22. HADİS 

َ َلََحَسدَ إَل  َفيِ اثْنَْيِن:َرُجٌل آتَاهُ هللا ُاْلقُْرآَن یَتْلُوهُ آنَاَء اللَّْيِل َو آنَاُء ا اَرِ ْيِل َو آناََء النَّهَل  فَُهَو یُْنِفُق ِمْنهُ آناََء اللَّ لنََّهاِر َوَرُجٌل آتاَهُ هللا ُما  

“Hased ancak iki kişi hakkında meşrudur: Biri¸ Allah’ın kendisine vermiş olduğu Kur’an'ı gece 

gündüz okuyan kişi. Diğeri de Allah’ın kendisine ihsan etmiş olduğu maldan gece gündüz infak 

eden kimse.” (el-Humeydî¸ Musned¸ II/278; Buhârî¸ Tevhîd¸ 45; İbn Balaban¸ İhsân¸ I/333)  

Yorum: ‘Hadiste¸ Allah Teâlâ'nın ahlâkıyla ahlâklanmaya ve O'nun nimetlerini minnet ve 

şükranla anmaya işaret vardır. Peygamberimiz gibi. Nitekim ‘Onun ahlâkı Kur'an idi’2012 ve 

‘Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an’(Duha 93/11) kavliyle Allah Teâlâ'nın nimetlerini 

minnet ve şükranla anması emredilmiştir. Allah Teâlâ'nın nimetleri ise tüm mal çeşitlerini 

kapsamaktadır. Bu iki şeyden daha fazla gıpta edilecek bir şey yoktur.’ 

23. HADİS 

ي الدُّْنيَاَوَرت ِْل َكَما ُكْنَت تَُرت ُِل فِ  قِ تَ ْقَرأْ َوارْ إ آنِ اِحِب القُرْ صَ یُقَاُل لِ   

“Kur’an okuyana¸ (cennete girdiğinde) şöyle denir: “Oku ve yüksel! Aynen dünyadaki gibi 

tertîl (kurallarına (tecvîde) uygun, yavaş, anlaşılır ve anlamını hayatına uygulamak) üzere 

oku!” denilir.” (Ebû Dâvûd¸ Vitr¸ 20) 

Yorum: ‘Hadiste¸ dünyada güzel sıfatlardan hasıl olan iyi amellerin karşılığının¸ feyiz sahibi 

Yüce Yaratıcı’nın huzurunda aziz bir feyz şeklinde insana tecelli edeceğine işaret vardır. Amel 

yurdunda alınacak mükâfat ise ezeldeki aslî mükâfat miktarıncadır. Bu nedenle talibin ilahî 

ahlâkla ahlâklanması için beşerî vasıflardan soyutlanması gerekir. İlâhî ahlâk ise ne kadar da 

güzeldir.’  

24. HADİS 

ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّي ِباَِت َواْعَملُوا َصاِلحا  با  َوإِنَّ هللاَ أََمَر اْلُمْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه اإِنَّ هللاُ َطي ٌِب َلَ یَْقبَُل إَِلَّ َطي ِ  ن ِي بَِما إِ ْلُمْرَسِليَن قَاَل یَا أَیَُّها الرُّ

ُجَل یُِطيُل السَّفََر أَْشعَََث أَْغبََر یَُمدُّ یَدَْیِه إِلَي السََّمانَاُكْم ثُمَّ تَْعَملُوَن َعِليٌم َوقَاَل یَا أَیُّهاَ الَِّذیَن آَمنُوا ُكلُوا ِمَن طَّي ِباَِت َما َرََزقْ  ِ یاَ  ذََكَر الرَّ ِء یاَ َرب 

ِ َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم َوَمْشَربُهُ َحَراٌم َوَمْلبَسُهُ َحَراٌم َوتَغَذَّي بِاْلَحَراِم فَ  ِ یاَ َرب  أَنَّي یُْستََجاُب لَهُ ؟َرب   

“Allah güzeldir. Ancak güzel ve temiz şeyleri kabul eder. Allah müminlere¸ peygamberlere de 

emrettiği şeyleri emrederek şöyle buyurmuştur: ‘Ey Peygamberler! Temiz şeylerden yiyin¸ 

yararlı iş işleyin; doğrusu Ben¸ yaptığınızı bilirim.’(Mü'minûn 23/51) (Bir diğer ayette de şöyle 

buyurmuştur): ‘Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin.’(Bakara 

                                                 
2012 Ahmed b. Hanbel¸ Müsned¸ VI/91 
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2/172) (Hz. Peygamber) sonra şunu zikretti: Bir kimse (Hak yolunda) uzun sefere çıkar. Saçları 

dağılmış¸ toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya uzatarak ‘Yâ Rabbî¸ yâ Rabbî¸ yâ 

Rabbî’ diye dua eder. Hâlbuki yediği haram¸ içtiği haram¸ giydiği haram¸ (hâsılı) haramla 

beslenmiştir. Böyle birisinin duası nasıl kabul edilir?” (Buhârî¸ Zekât¸ 24; Müslim¸ Zekât¸ 19; Dârimî¸ Rikâk¸ 9) 

Yorum: ‘Lokma bir tohum¸ amel ise mahsuldür. Mümin¸ lokmasını temiz kılmalıdır ki¸ muhlis 

kullarınınkini kabul ettiği gibi¸ Allah onun da amelini kabul etsin.’ 

25. HADİS 

جاَِل ِمَن الن َِساءِ   َما تََرْكُت بَْعِدي فِتْنَة  أََضرَّ َعلَي الر ِ

"Benden sonra erkeklere¸ kadınlardan daha tehlikeli bir imtihan bırakmadım." (Buhârî¸ Nikâh¸ 17) 

Yorum: ‘Nefsini nikâhla koru ki şehevî fitnelerden kurtulasın. Kalbini de murakabe ile koru 

ki¸ tecelliyât gerçekleştiğinde söz konusu olan gizli şirkten korunasın.’ 

26. HADİS 

 َمْن َخَرَج ِمَن الطَّاَعِة َوفَاَرَق اْلَجَماَعةَ فََماَت َمي ِتَة  َجاِهِليَّة  

“Kim (Allah ve Rasûlüne) itaatten çıkıp cemaatten ayrılırsa¸ cahiliye ölümü ile ölür.” (Müslim¸ 

İmâret¸ 30) 

Yorum: ‘Sultan çoban¸ şeytan da kurttur. Velayet sultanına itaattan uzaklaşan insanı şeytan 

tuğyanla helak eder. Şeriat sultanına itaattan çıkan insanı da şeytan isyana sürükler. Tarikat 

sultanına itaattan çıkan kimseye gelince¸ şeytan hizlan vadilerinde yolunu şaşırtır.’ 

 

27. HADİS 

 إِنَّ اْلبَذَاذَةَ ِمَن اْلیماَنِ 

 “Sade giyinmek imandandır.” (Ebû Dâvûd¸ Tereccul¸ 1) 

Yorum: ‘Muhabbet elbisesini giyip fakrı kuşanan ve sabra bürünen kimseye¸ dünyanın süsleri 

karşısında Allah yeter. İçini takva ile süslersen Mevlâ’nın cemalinden bir elbise sana giydirilir.’ 

28. HADİS 

ا أَ يْ خَ  لْ قُ يَ لْ فَ  رِ خِ آلاْ  مِ وْ يَ الْ وَ  اهللِ بِ  نُ مِ ؤْ یُ  انَ كَ  نْ مَ  ْسُكتْ يَ لِ  وْ ر   

“Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa¸ ya hayır söylesin ya da sussun.” (Buhârî¸ Rikâk¸ 23) 

 Yorum: ‘Söz¸ konuşan kişinin sıfatıdır. Kıdem sıfatlarıyla (hayat bulan) hudûs sıfatlarının bir 

sonucudur. Bu nedenle¸ (Kudsî hadiste) Hz. Peygamber’in (aktardığı üzere Allah Teâlâ) 
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‘Kulum benimle (konuşma sıfatımla) konuşur’ buyurmuştur. Yani¸ senin lisanınla Kadîm olan 

Melik konuşur.’ 

29. HADİS 

َجاُرهُ بََوائِقَهُ َوهللاِ َلَ یُْؤِمُن َوهللاِ َلَ یُْؤِمُن َوهللاِ َلَ یُْؤِمُن. قِيَل َمْن ُهَو یاَ َرُسوَل هللاِ قاََل الَِّذي َلَ یَأَْمُن   

“Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz." "Kimdir o 

yâ Rasûlallah" diye sorulunca "Komşusu, kendisinin zararından emin olmadığı kimse" cevabını 

verdiler.” (Buhârî¸ Edeb¸ 29) 

Yorum: ‘Komşuna komşu ol ki, sana da komşusu olmayan (yani Allah) komşu olsun. Kim 

Erhamurrâhimîn’in komşusu olursa¸ Allah o kuluna merhamet eder ve onu rahmetinin 

gölgesinde gölgelendirir.’ 

30. HADİS 

 الَْرَواُح ُجنُودٌ ُمَجنَّدَةٌ فََما تَعَاَرَف ِمْنَها اِئْتَلََف َوَما تَنَاَكَر ِمْنَها اِْختَلَفَ 

“Ruhlar sıralanmış asker toplulukları gibidirler. Ruhlar âleminde tanışıp anlaşanlar 

(dünyada) anlaşırlar. Buna karşılık¸ ruhlar âleminde anlaşamayanlar (dünyada) da birbirleri 

ile anlaşamazlar.”  (Müslim¸ Birr ve's-Sıla¸ 49) 

Yorum: ‘Âlimlerle birlikte otur¸ hikmet sahiplerinin içine gir¸ ebrâr ve etkıyâ ile ol¸ salih 

insanlardan ayrılma. Cahiller¸ sefihler¸ facirler¸ şakîler ile arkadaşlık yapmaktan kaçın. Çünkü 

dünyadaki ülfet¸ bekâ âleminde ruhlar arasındaki tanışıklığın eseri olup kişi sevdiğiyle 

beraberdir.’ 

31. HADİS 

ْفَق َویُْعِطي َعلَي ْفِق َما َلَ یُْعِطي َعلَي َما ِسَواهُ  إِنَّ هللاَ َرفِيٌق یُِحبُّ الر ِ الر ِ  

“Allah Teâlâ refîktir (kullarına kolaylık diler¸ güçlerini aşan şeyleri yüklemez). Kullarının da 

yumuşaklılıkla muamele etmelerini sever. Yumuşak huylulukla yapılan işlere verdiği 

muvaffakiyeti bunun dışındakilere vermez.” (Müslim¸ Birr ve's-Sıla¸ 23) 

Yorum: ‘Kardeşlere karşı sertlik yerine yumuşaklığı tercih etmek¸ Rahman’ın kula olan lütuf 

tecellisinin kahır tecellisinin önüne geçmiş olmasının sonuçlarındandır. Merhamet meydanında 

yarış ki¸ rahmeti gadabını geçen Zat da sana rifkatte bulunsun.’ 

32. HADİS 

ْبلَُكْم َحَملَُهْم َعلَي أَْن َسفَُكوا ِدَمائَُهْم َواْستََحلُّوا َمَحاِرَمُهمْ إِتَّقُوا الظُّْلَم فَإِنَّ الظُّْلَم ُظلُماٌَت یَْوَم اْلِقيَاَمِة َواتَّقُو الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَْهلََك َمْن َكاَن قَ   
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“Zulmetmekten kaçınınız. Zira zulüm ahiret günü karanlıklarıdır. Cimrilikten de kaçınınız. 

Çünkü bu sizden öncekileri helak etmiş¸ onları birbirlerinin kanlarını dökmeye¸ haram olan 

şeyleri helal görmeye sürüklemiştir.” (Müslim¸ Birr¸ 15) 

Yorum: ‘Aleyhisselam doğru yolda meşru haddi aşmaktan sakındırmıştır. Haddi aşan¸ 

Müslüman kardeşine veya kendisine bu çalışma yurdunda zulmeden kişi¸ ceza yurdunda 

karanlıklara düşer. Hz. Peygamber¸ ukbâda kahır ateşiyle helak olmamak için¸ dünyada fesada 

sürükleyen cimrilikten de sakındırmıştır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Nefsinin 

hırsından ve cimriliğinden korunabilmiş kimseler¸ işte onlar saadete erenlerdir.” (Haşr 59/9)’ 

33. HADİS 

َ نْ ي الدُّ فِ  نْ كُ  َ كَ  يا أَْهِل اْلقُبُورِ   َوُعدَّ نَْفَسَك ِمنْ يلٍ بِ سَ  رُ ابِ عَ  وْ أَ  یبٌ رِ غَ  كَ نَّ أ  

“Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Kendini kabirdekilerden kabul et.” (Tirmizî¸ Zühd¸ 25; et-

Taberânî¸ Müsnedü'ş-Şâmiyyîn¸ s. 109) 

Yorum: ‘Hz. Peygamber fânî yurtta yaşayan insanın olup bitenlere aldanmamasını¸ cereyan 

eden fesadlara kapılmamasını istemektedir. Talib bu gurur/aldanış yurdundan kendini 

uzaklaştırmalı¸ surûr/neşe yurdunu vatan edinmeye çalışmalı¸ şer topluluğundan uzaklaşıp din 

yoluna geçmelidir. Böyle yaparsa ölmeden önce ölür¸ kabre girmeden önce haşrolur.’ 

34. HADİS 

هُ   ُربَّ أَْشعَََث أَْغبََر َمْدفُوعٌ بِالَْبَواِب لَْو أَْقَسَم َعلَي هللاِ َلَبَرَّ

“Nice saçı başı dağınık pejmürde ve kapılardan kovulmuş insan vardır ki¸ eğer bir şey hakkında 

Allah’a yemin etse¸ Allah yemininde sadık çıkarır.” (Müslim¸ Birr¸ 40) 

Yorum: ‘Kendi isteğiyle son derece sade ve basit bir hayatı geçici nimetlere tercih etmek¸ hakir 

ve felaket yurdu olan dünyanın musibetlerinden kurtulmaya karşı bir güvence¸ Allah katında 

da izzet ve keramettir. Kalplerin sersemleştiği¸ dillerin tutulduğu cezâ gününde böylesi insanın 

duası geri çevrilmez.’ 

35. HADİS 

 أَناَ ِعْندَ اْلُمْنَكِسَرةِ قُلُوبُُهْم َواْلُمْندَِرَسِة قُبُوُرُهْم 

“(Cenab-ı Hak): ‘Ben¸ kalpleri kırılmışların ve kabirleri belirsiz olanların yanındayım.’ 

(buyurmuşlardır.)” (Sehâvî¸ Mekâsid¸ s. 96; Aclûnî¸ Keşfü’l-Hafâ¸ I/203) 
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Yorum: ‘Dünyada kalbin kırık olması ahirette sarılması  ̧ hayat ve ölüme yönelik 

vurdumduymazlık izlerinin yok olması ise kulun Allah haricindeki bağlardan kurtuluşu ve 

Ehadiyet tecellisiyle Yüce Yaratıcı tarafından tercih edilmesi demektir.’ 

36. HADİS 

َخْيٍر ِمْنهُ َمـإٍَل ذََكْرتُهُ فِي َمـإٍَل َرنِي فِي أَناَ ِعْندَ َظن ِ َعْبِدي بِي َوأَناَ َمعَهُ إِذَا ذََكَرنِي فَإِْن ذََكَرنِي فِي نَْفِسِه ذََكْرتُهُ فِي نَْفِسي َوإِْن ذَكَ   

“(Rabbimiz Allah şöyle buyurmuştur:) ‘Ben¸ kulumun zannettiği gibiyim. Beni andığı zaman¸ 

muhakkak onunla beraberim. Eğer beni kendi kendine anarsa¸ ben de onu Zat'ımda anarım. 

Beni bir topluluk içinde anarsa¸ ben de onu andığı topluluktan daha hayırlı bir toplulukta 

anarım.”(Buhârî¸ Tevhîd¸ 15) 

Yorum: ‘Allah'ın mutlak cemalini seyret¸ çevrenin dünya ve ahiretine yönelik geçici 

süslemelerine meyletme. Kendi başına iken rabbini zikret¸ O da seni Vahdet makamında rûhen 

ve hakikaten zikretsin. Zikreden kullarından oluşan bir topluluk içinde zikret¸ O da seni Mele-

i A'lâ'da cismânî¸ aşikar¸ gizli ve çok gizli bir şekilde zikretsin.’ 

37. HADİS 

ْم یَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َعاٍر إَِلَّ اُْطِعْمكُ فاَْستَْطِعُمونِي ْطعَْمتُهُ یَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ إَِلَّ َمْن َهدَْیتُهُ فَاْستَْهدُونِي أَْهِدُكْم یَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َجائٌِع إَِلَّ َمْن أَ 

 َمْن َكَسْوتُهُ فَاْستَْكسُونِي أَْكُسُكْم 

 “(Rasûlullah Rabbinden naklederek şöyle buyurmuştur): ‘Ey kullarım! Benim hidayete 

erdirdiklerim müstesna¸ hepiniz dalâlettesiniz! O halde benden hidayet dileyin de sizi doğru 

yola kavuşturayım. Ey kullarım! Benim nimetlendirdiklerim müstesna¸ hepiniz açsınız. O halde 

benden isteyin ki¸ sizi doyurayım. Ey Kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız. 

O halde benden isteyin ki, sizi giydireyim.” (Müslim¸ Birr ve's-Sıla¸ 15) 

Yorum: ‘Burada arif'in kalbine bir sesleniş vardır: Tefrika çölünde dalaletteyken beni talep 

edersen¸ çağır beni¸ seni bana¸ Vahdet makamına ulaştırayım. Dünya ve ahiretin yemek ve 

giysilerine kendini kaptırma ki¸ beni görmenin tatlılığını sana tattırayım ve varlığımın elbisesini 

giydireyim.’ 

38. HADİS 

 َمْن أََحبَّنِي قَتَْلتُهُ َوَمْن قَتَْلتُهُ فَعَلَيَّ ِدیَتُهُ َوَمْن َعلَيَّ ِدیَتُهُ فَأَناَ ِدیَتُهُ 

“(Hz. Allah şöyle buyurmuşlardır): ‘Beni seven kimsenin yaşamına son veririm. Hayatına son 

verdiğim kimsenin diyeti bana aittir. Bir kimsenin diyeti bana düşünce¸ onun diyeti bizzat ben 

olurum.” (Âlûsî¸ Rûhu’l-Meânî¸ II/72; Konevî¸ Kırk Hadis¸ s. 86-7) 
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Yorum: ‘Allah Teâlâ’nin muhabbet kâselerinden içirdiği kimse sarhoş olur ve Allah onu 

kendisinde yok eder¸ kendi bekasında sabit tutar. Allah sevgisiyle ölen kimsenin diyeti sadece 

O’dur. O ise bâkîdir.’ 

39. HADİS 

اِلِحيَن َما َلَ َعْيٌن َرأَْت َوَلَ أُذٌُن َسِمعَْت َوَلَ َخَطَر َعلَي قَْلِب بََشرٍ   أَْعدَْدُت ِلِعبَاِدَي الصَّ

“(Hz. Allah şöyle buyurmuştur:) ‘Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği¸ hiçbir kulağın 

işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçirmediği nimetler hazırladım.” (Buhârî¸ Tefsîr¸ Sûretu's-Secde¸ 

1) 

Yorum: ‘Bedeninin ve gönlünün gözlerini olup bitenleri seyretmeye kapatırsan¸ Allah¸ havas 

ve kuvve-i beşeriyyenin sınırları dışına çıkan zatının cemalinin tecellilerini sana gösterir. Böyle 

olunca O'nu müşahede edecek¸ Vahid ve Kahhâr olan Allah dışında ne gören ne de görülen bir 

şey müşahede etmeyeceksin.’ 

40. HADİS 

ًّ یَُكونُوَن بَْعِدي یََودُّ أََحدُُهْم لَْو َرآنِي بِأَْهِلِه َوَماِلهِ ِمْن أََشدَّ  تِي ِلي ُحبا اُمَّ  

“Ümmetimden beni en çok sevenlerin bir kısmı da, benden sonra gelecek bir kısım insanlardır. 

Bunların her biri malını ve ailesini feda ederek beni görmüş olmayı çok arzu edecektir.” Müslim, 

Cennet, 4 

Yorum: ‘Bu hadis, Aleyhisselâm’dan, ümmetinden kendisini sevenler için bir müjdedir. 

Çünkü, onlar Rasûlullâh s.’ı görmeyi her şeye tercih etmekte, ailelerini ve mallarını onun 

sevgisi uğruna feda etmektedirler. Bu insanlar Hz. Peygamber s. sevgisiyle birlikte fani 

varlıklarının dar kalıplarından çıkarlar ve Allah’tan başkasına yer olmayan ilâhi sevgide fenâ 

olmuş muhabbet ehline katılırlar. Hidâyete ulaştırıp götürecek olan Allâh’tır.’ 

 

 

SONUÇ 

Eserinden güzel örnekler sunduğumuz Şeyh Hamid-i Veli, Hâkim Tirmizî(320/932) ile 

başlayan iş'ârî hadis şârihleri içerisinde mümtaz yeri olan bir şahsiyettir. Emir Buhârî, Molla 

Fenârî gibi büyük âlimlerin saygıda kusur etmedikleri bu gönül adamı, Hacı Bayram-ı Veli gibi 

büyük bir mutasavvıfa da mürşidlik yapmıştır. Yaşadığı Osmanlı döneminin âkil bir adamı 



27-29 Ekim 2016  Aksaray, Türkiye 

I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) 

- 1044 - 

 

olarak, İstanbul fethinin mimarlarına hocalık yapmış, dönemin âkil adamlarının yetişmesinde 

rol oynamış, bu gönül erlerinin Osmanlının yükselmesinde, fâtihlerin yetişmesinde büyük 

payları olduğu şüphesizdir. Bugün de tüketime kurban etmeden eğitsel kimliği ile bugün 

gençlere rol model olması sağlanmalıdır. 

 

Bir tasavvuf önderinin insanların Allah’ın dinine daha bilinçli yönelmelerini, 

ibadetlerini daha içten yapmalarını sağlamak için böylesi bir çalışma hazırlamış olması eserin 

önemini artırmaktadır. 

 

Somuncu Baba’nın derlediği bu hadis çalışması eğitsel mesajları ile ortaöğretimde, 

özellikle de İmam Hatip Liselerinde, Hadis derslerinde öğrencilere verilmeli, hadis okuma, 

anlama, ezberleme etkinliklerinde, yarışmalarda değerlendirilmeli, bugün de bu mesajların 

rehberliği sağlanmalıdır. 

 

Mayaları ilim ve irfanla, edeb ve mahviyetle yoğrulmuş Şeyh Hamid'lere bugün de ne 

kadar muhtaç olduğumuz ortadadır. Herkes elini taşın altına koyup, Şeyh Hâmid-i, Somuncu 

Baba yapan değerlerle barışık bir hayatı planlamalıdır. Şeyh Hâmid-i, asırlardır yücelten değer; 

vahiyle beraberliği; hayatı, Allah’ın rızâsını ve Peygamber’in sevgisini kazanma merkezli 

yaşamasıdır.  

 

Bizler de bugün, onun beslendiği kaynaklarla aramızdaki bağı güçlendirmeliyiz. 

Öncelikli dinimizin de ilk emri olan “oku”ma ile işe başlamalıyız; kendimizden başlamalı, 

değerlerin kaynağı kulluk kitabımız Kur’ân-ı Kerim’i anlamı ile okumalı, anlatılanları 

hayatımıza uygulamalı, Peygamberimiz’in hayat hikâyesini/siyeri, şerefli sözleri/hadis-i 

şerifleri okumalı, kendimize örnek alarak hayatımızı yeniden inşâ etmeliyiz…  

 

Allah’ın kitabını okuyan, Rasûlullâh’ın ahlâkıyla ahlâklanan kimseler olarak bizler 

sadece kendimizle yetinmemeli, en yakınımızdan başlayarak, ailemizin diğer bireylerine, 

komşularımıza, apartman/mahalle sakinlerine, arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza bu 
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değerleri ulaştırmalı, bu değerlerle tanıştırmalı, erdemli, sâlih toplum için çaba sarfetmeliyiz. 

Bu, yeni Somuncu Baba’ların da çıkmasına imkân sağlayacaktır. O’nu anmak, anlamak da 

ancak bu sayede mümkün olacaktır. 

 

Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve bereketi onların, bizlerin ve çevresinde erdemli bir 

farkındalık oluşturmak için çaba sarfeden nesli sulehânın üzerine olsun. 
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AKSARAY BELEDİYESİ TARAFINDAN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE 

UYGULANAN GÜNEBAKAN HİJYEN PROJESİNİN SERTİFİKALI İŞLETME 
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(Applied to the Food and Beverage Business of Günebakan Hygiene Project by Aksaray 

Municipality Certified to be Evaluated by Business Leaders) 

Öğr. Gör. Dr. Yusuf ACAR 

Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO 

yacar1986@gmail.com 

Özet 

Aksaray Belediyesi tarafından marka işyerleri oluşturma amacı ile yiyecek içecek üreten 

işletmelere yönelik gönüllülük esasına göre uygulanan Günebakan Projesi; işletmelerin kaliteli 

hizmet, sağlıklı yemek, temiz mutfak ve güler yüzlü servis ilkelerini benimsediklerini belirten 

ve yiyecek içecek işletmelerinde sunulan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik bir hijyen 

sertifikasyon programıdır. Araştırma kapsamında, Aksaray ilinde yiyecek içecek sektöründe 

hizmet veren ve Günebakan Projesi kapsamında Aksaray Belediyesi bünyesinde oluşturulmuş 

gıda alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılan incelemeler sonucunda Günebakan 

Sertifikasını almaya hak kazanmış 20 adet yiyecek içecek işletmesinin sahip ya da yöneticileri 

ile Günebakan Projesi’nin uygulanabilirliği, kalite ve hizmet standartlarında meydana getirdiği 

değişiklikler ve tüketicilerin işletmeye olan bakış açılarında meydana getirdiği değişikliklerin 

değerlendirilmesi amacı ile yüz yüze görüşülerek bilgiler elde edilmiştir. Araştırma, Aksaray 

Belediyesi tarafından uygulanan sertifikasyon programının sertifikalı işletme sahipleri ve 

yöneticilerinin bakış açılarından başarıyla uygulanıp uygulanmadığının tespiti ve sertifikaya 

aday işletme sahip ve yöneticilere rehberlik ederek görüş bildirmesi bakımından önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Günebakan Hijyen Projesi, Aksaray Belediyesi, yiyecek içecek hijyeni. 

Abstract 

Aksaray Municipality branding by businesses for businesses on a voluntary basis with the aim 

of producing food and drinks applied Günebakan Project; operation of high-quality services, 

healthy food, clean kitchen and friendly service stating that they adopt the principles of hygiene 

and certification programs to improve the quality of services offered in the food and beverage 

business. Within this study;  serving the food and beverage sector in Aksaray and Günebakan 

Project, conducted by a team specialized in the field of food created in Aksaray Municipality 

site investigations as a result earned the right to take Günebakan certificate 15 food and 
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beverage of the owner or manager of the Günebakan Project viability of the company, quality 

and information face to face in their view of the standard of service to businesses and consumers 

caused by changes in order to assess the changes caused were obtained. Research is important 

in the certification program implemented by the Municipality of Aksaray certified business 

owners and managers to view detected successfully in terms of implementation and certification 

to business owners and managers in terms of candidate submissions guiding 

Keywords: Günebakan Hygiene Project, Aksaray Municipality, the Food and Beverage 

Hygiene 

GİRİŞ 

Günebakan Projesi; bilinçli tüketici ve yüksek hizmet kalitesine sahip işletmeler oluşturma 

felsefesine dayanan, gıda güvenliğinin periyodik denetlemeler ile sağlandığı ortamlarda 

işletmelerin daha sağlıklı ve hijyenik yiyecek içecek hizmetleri sunarak halk sağlığını korumayı 

amaçlayan ve yiyecek içecek işletmelerinin hizmet kalitesinin tescillenerek tüketiciler nezdinde 

değer kazanmasını sağlamak üzere Aksaray Belediyesi tarafından marka işletmeler 

oluşturularak işletmelerin belgelendirilmesi ve belgelendirilmenin ardından sürekli denetime 

tabi tutulmasını gerektiren bir tescil ve sertifika programıdır. Aksaray Belediyesi tarafından 

uygulamaya konulan ve yiyecek içecek işletmelerindeki hijyen standartlarını yükseltmeyi 

amaçlayan bu projenin ulaşmak istediği en önemli hedeflerden biri marka işyerleri oluşturmak, 

bu işyerlerinin sayılarını arttırmak ve bu işletmelerde gönül rahatlığı ile yiyecek içecek 

tüketilebileceğinin tescillenmesidir. Bu amaçla Aksaray Belediyesi tarafından bülten şeklinde 

hazırlanan resmi bir web sitesi aracılığı ile Günebakan Sertifika Programı hakkında her türlü 

bilgi ve detay sunulmaktadır. Araştırma kapsamında Günebakan Hijyen Sertifikası’nı almaya 

hak kazanmış işletmeler ile yapılan görüşmelerde sertifika programının ulaşmak istediği 

amaçlar ve sertifika programının üye işyerlerinden beklentileri ve projenin uygulanabilirliği 

işyeri sahipleri ve yöneticileri tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma; Günebakan hijyen 

projesi ile ilgili bilgilerin verildiği kısım, sertifikalı iş yerleri tarafından projenin 

değerlendirilmesi ve sertifika programı ile ilgili görüş ve öneriler kısmından oluşmaktadır. 

 

AKSARAY BELEDİYESİ GÜNEBAKAN HİJYEN PROJESİ 

Aksaray Belediyesi tarafından yiyecek içecek üreten işletmelere yönelik gönüllülük esasına 

göre uygulanan Günebakan Projesi; yiyecek içecek işletmelerinde sunulan hizmet kalitesini 
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arttırmaya yönelik bir hijyen sertifikasyon programıdır2013. İşletmelerin Aksaray Belediyesi’ne 

başvurma süreci ile başlayan sertifikasyon programı, belediye tarafından oluşturulan uzman 

ekibin işletmeyi denetlemesi ve işletmenin gerekli hijyen şartlarını sağlayıp sertifikayı hak 

etmesi ve sertifikalı işletmenin periyodik olarak belediye ekipleri tarafından denetlenmelerini 

içermektedir. Halk sağlığının ön planda tutulduğu Günebakan Projesi vizyonunu aşağıdaki 

şekilde belirtmektedir2014: 

 Denetim çalışmalarıyla marka işyerleri oluşturma  

 Bilinçli tüketiciler ve işletmeler oluşturmak  

 İşletmelerin bağlı bulundukları odaların bilinçlendirilmesi 

 Vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamların oluşturulması 

 Günebakan Projesi içerisinde yer marka işletmelerin diğer işletmelere örnek olması 

Aksaray Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ve yiyecek içecek işletmelerindeki hijyen 

standartlarını yükseltmeyi amaçlayarak ‘Günebakan Sertifikası’na sahip işletmelerde gönül 

rahatlığı ile yemek yiyebilirsiniz’ sloganını benimseyen proje misyonunu aşağıdaki şekilde 

belirtmektedir2015:  

 Gıda işletmelerindeki standartlarının arttırılması  

 Gıda tüketiminde güven ortamının oluşturulması,  

 Gıda işletmelerinin hizmet kalitesinin tescillenmesi ve müşteriler nezdinde değer 

kazanması amacıyla Aksaray Belediyesi Günebakan projesiyle marka işletmeler 

oluşturarak işletmelerin belgelendirilmesi 

                                                 
 

1 Günebakan Projesi, http://gunebakan.aksaray.bel.tr/ (et. 15.09.2016). 

2 Günebakan Projesi, http://www.myaksaray.com/gunebakan-projesi/ (et. 26.09.2016). 

 

³Aksaray Belediyesi Günebakan Denetleme Kurulu, kişisel iletişim, 20.09.2016, Günebakan Projesi, 

http://www.aksaray.bel.tr/ (et. 30.09.2016). 

 

 

 

http://gunebakan.aksaray.bel.tr/
http://www.myaksaray.com/gunebakan-projesi/
http://www.aksaray.bel.tr/
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Proje kapsamında Günebakan'lı işletmeler basının, bilgilendirici ve tanıtıcı çalışmalarıyla 

kamuoyuna duyurulmakta ve Aksaray Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayınlanarak 

kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Günebakan'lı işletmelere ait 

bilgiler ve 3 aylık periyodik denetim faaliyetleri fotoğraflarla belediyenin resmi web sitesi ve 

sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır2016.  

Günebakan Hijyen Sertifikası’na sahip olmak için yiyecek içecek işletmelerinin öncelikli 

olarak Aksaray Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne müracaatta bulunmaları gerekmektedir. İşletme 

sahipleri, belediyenin kendileri için belirlediği kalite ve hijyen kurallarını kendi işletmelerinde 

uygulayıp denetime hazır olduğunu beyan etmeleri ile süreç başlamaktadır. Günebakan Hijyen 

Sertifikası hijyen denetleme formu personel hijyeni, genel iş yeri hijyeni, özel hijyen 

gereklilikleri, ekipman ile ilgili gereklilikler ve gıda atığı olmak üzere toplamda beş başlık ve 

41 maddeden oluşmaktadır. Belediye bünyesinde kurulan uzman denetleme ekibi; işletmeyi 

farklı kriterler dikkate alınarak 100 puan üzerinden değerlendirmeye alarak, 80 puan ve üzeri 

alan işletmeler Günebakan Belge Kurulu tarafından değerlendirilerek sertifikayı almaya hak 

kazanmaktadır2017.  

Günebakan Belge Kurulu, Belediye Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Zabıta müdürü, gıda 

mühendisi, kimyager, gıda teknisyeni, zabıta ekibi katılımıyla oluşmaktadır. İncelemeler 

sonucunda 80 veya daha altında puan alan işletmelere eksiklikleri bildirilerek belirli bir süre 

tanınmakta ve bu süre içinde eksikliklerini tamamlayıp 80 ve üzeri puan almaları üzerine 

sertifikaları teslim edilmektedir. Ayrıca Günebakan sertifikası verilen işletmeler, her altı ayda 

bir belediyenin denetleme kurulu üyelerince tekrar denetime tabi tutularak işletmenin temizlik 

ve hijyen konularında daha duyarlı olması sağlanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu 

sertifikayı almaya hak kazanan işletmelere günebakan çıkartması ve ‘Bu işletme Aksaray 

Belediyesi tarafından temiz ve güvenilir işyerleri arasında yer almaya hak kazanmıştır’ 

ibaresinin yer aldığı bir belge verilmektedir. Belgeyi alan işyerlerine belgeyi aldıktan sonra da 

denetim ekiplerince düzenli denetimler yapılmaktadır. Raporlar neticesinde şartlara uymayan 

işletmelere eksikliklerini tamamlamaları için denetim ekiplerince gerekli süre verilmektedir. 

Günebakan Sertifikası’nın geçerlilik süresi 1 yıldır ve üçüncü ayın sonunda işletmeler tekrar 

denetim ekibi tarafından kontrol edilmekte ve hijyen standartlarını devam sağlayamayan 

                                                 
2016 Aksaray Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kişisel iletişim 27.09.2016 

2017 Aksaray Belediyesi Günebakan Denetleme Kurulu, kişisel iletişim, 20.09.2016 
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işletmelere iki haftalık süre verilerek iki hafta sonunda eksiklikleri tamamlamayan işletmelerin 

belgeleri Belge Kurulu tarafından geri alınmaktadır2018.  

GÜNEBAKAN HİJYEN PROJESİNİN SERTİFİKALI İŞLETME YÖNETİCİLERİ 

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Araştırma kapsamında, Aksaray ilinde yiyecek içecek sektöründe hizmet veren temiz ve 

güvenli şartlarda gıda tüketimi sağlamayı hedefleyen Günebakan Projesi kapsamında Aksaray 

Belediyesi bünyesinde oluşturulmuş gıda alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılan 

incelemeler sonucunda Günebakan Sertifikasını almaya hak kazanmış 20 adet yiyecek içecek 

işletmesinin (http://www.aksaray.bel.tr/141-menu-gunebakan, Aksaray Belediyesi İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğü, kişisel iletişim, 27.09.2016) sahip ya da yöneticileri ile Günebakan 

Projesi’nin uygulanabilirliği, kalite ve hizmet standartlarında meydana getirdiği değişiklikler 

ve tüketicilerin işletmeye olan yaklaşımlarının işletme sahipleri açısından meydana getirdiği 

değişikliklerin değerlendirilmesi amacı ile önceden hazırlanmış sorulardan oluşan 

yapılandırılmış bir formla yüz yüze görüşülerek bilgiler elde edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen veriler doğrultusunda iş yeri sahip ve yöneticilerinin Günebakan Hijyen Projesi ile ilgili 

değerlendirmeleri şu şekildedir: 

 Günebakan Hijyen Sertifikası, araştırmaya dâhil edilen bütün işletme sahip ve 

yöneticileri tarafından tüketicilere sağlıklı ve güvenilir bir ortamda kaliteli ve hijyenik 

hizmet verildiğinin tescillenmesi olarak görülmektedir. Bu durumda; belediye 

tarafından yürütülen projenin işletme marka değerlerine olumlu katkıda bulunduğu ve 

işletmeler tarafından topluma sunulan hizmetlerin ve halk sağlığına verilen önemin 

belediye vasıtası ile halk tarafından takdir ve tercih edilmesi olarak görülmektedir. 

 Günebakan Projesi ile ilgili Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen tanıtım çalışmaları 

çerçevesinde işletmelerin sertifikasyon sürecinden sonra müşteri sayılarında hissedilir 

bir şekilde artış olduğu beyan edilmiştir. İşletme sahip ve yöneticileri belediye 

tarafından şimdiye kadar yürütülen başarılı tanıtım çalışmalarının artarak devam etmesi 

ve farklı ulaşım kanalları ile de tüketicilerin Günebakan Projesi ve sertifikalı işletmeler 

ile ilgili bilgilendirilmesini arzu etmektedir. 

 Günebakan Hijyen Sertifikası, işletme sahip ve yöneticileri tarafından gıda sektöründe 

hizmet veren gıda ve personel hijyenine önem veren işletmelerin bu konuda titizlik 

                                                 
2018 Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kişisel iletişim, 13.09.2016 

 

http://www.aksaray.bel.tr/141-menu-gunebakan
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göstermeyen işletmelerden kolaylıkla ayırt edilebilmesi açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilmektedir. 

 Ulusal basının projeye ve sertifikalı işletmelere olan yoğun ilgisi ve proje ile ilgili 

haberlerin basında sıkça yer alması sertifikalı işletmelerin tanıtımı ve işletme isimlerinin 

kalite, sağlık ve güven ile anılması açısından son derece önemli görülmektedir. 

 Sertifikasyon sürecinden sonra özellikle kurumsal işletme yöneticileri fiyatlama 

politikalarını yeniden değerlendirerek fiyat artışına gitmişlerdir. Bu durum özellikle 

yiyecek içecek üretiminde bulunan diğer işletme sahiplerince belirtilerek sertifikanın 

rant aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğu belirtilmiştir. 

 Tüketicilerin işletmenin Günebakan Sertifikası’na sahip olması tüketicinin işletmeyi 

doğrudan tercih etmesine sebep olmuştur. Ayrıca proje hakkında bilgi sahibi olmayan 

tüketicinin gerekli bilgilendirilmeden sonra işletmeyi tekrar tercih etmesine sebebiyet 

vermiştir. Bu durum, yiyecek içecek işletmelerinin hizmet kalitesinin tescillenerek 

tüketiciler nezdinde değer kazanmasını sağlamaktadır. 

 Günebakan Projesi’nin de amaçlarına uygun olarak sertifika sahibi işletmeler diğer 

işletmelere örnek olmuş ve birçok işletme sahibi üye iş yerleri ile bilgi alış verişinde 

bulunarak ve eksikliklerini gidererek marka işletmeler arasında yer almak istemektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Aksaray ilinde yiyecek içecek sektöründe hizmet veren ve Günebakan Projesi kapsamında 

Aksaray Belediyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda Günebakan Sertifikasını almaya 

hak kazanmış 20 adet yiyecek içecek işletmesinin sahip ya da yöneticileri ile Günebakan 

Projesi’nin uygulanabilirliği, kalite ve hizmet standartlarında meydana getirdiği değişiklikler 

ve tüketicilerin işletmeye olan bakış açılarında meydana getirdiği değişikliklerin 

değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu çalışmada sertifikalı işletmelerin projeden memnun 

oldukları ve işletmelerin marka değerini yükseltmeye yönelik benzer projeleri destekledikleri 

görülmektedir. Proje uygulanmaya başlandığı günden itibaren amaçlarına uygun olarak başarılı 

bir şekilde devam etmekte ve aday işletme sayısı her geçen ay itibari ile artış göstermektedir. 

İşletmelerin projeye olan ilgilerinin arka planında ulusal basının sertifikalı işletmelere sıkça yer 

vermesi,  sertifikanın işletmelerin marka değerini yükselten önemli bir unsur olması ve yiyecek 

içecek işletmelerinin hizmet kalitesinin tescillenerek tüketiciler nezdinde değer kazanmasını 

sağlamaktadır. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda projenin halkla ilişkiler ve personel 
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eğitimi ayağında eksiklikler tespit edilmiş ve aşağıda sıralanan öneriler ile eksikliklerin 

giderilmesine yönelik tavsiyeler sıralanmıştır 

 Belediye tarafından proje kapsamında oluşturulan web sitesinden Günebakan Sertifikalı 

işletmelerin hizmetlerinden faydalanan tüketicilerin üye işletmelerde sunulan hizmet 

kalitesini değerlendirebileceği bir anket formu hazırlayarak tüketici memnuniyeti ile 

ilgili sürekli geri bildirim almasını sağlayan bir sistemin oluşturulması.  

 Sertifikalı yiyecek içecek işletmelerinin girişine asılan flama ve çıkartmalara ek olarak 

menülerde de günebakan çıkartmalarının kullanımına özen gösterilmesi ve bu 

doğrultuda menülerin yeniden dizayn edilmesi. 

 Sertifikalı işletmelerin birçoğunda üst yönetim dışında personelin proje ile ilgili eğitime 

tabii tutulmadığı anlaşılmaktadır. Projenin başarılı olabilmesi ve sertifikasyonun 

sürdürülebilirliği açısından işletmelerde çalışan tüm personelin kademe fark etmeden 

eğitime alınması ve aldıkları eğitimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
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TURİZM GELİŞİMİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN TESPİT EDİLMESİ 

(An Assessment of The Existing Tourism Potential in Aksaray, Identifying the 

Obstacles to Tourism Development) 
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yacar1986@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma; Kapadokya Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, geçmişten günümüze birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray ilinin mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilerek, 

Aksaray’ın sahip olduğu turizm değerleri ile neden ön plana çıkamadığı ve ildeki turizm 

faaliyetlerinin gelişimi önündeki engellerin tespit edilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Çalışma, 

Aksaray ilinde turizm yatırım ve faaliyetlerine yönelik güncel veriler sunması ile bu alandaki 

bilgi eksikliğinin giderilmesi ve turizm gelişimi önündeki engellerin tespit edilerek ilgili 

konuda çözüm önerileri getirmesi ve turizm faaliyetlerinin gelişimi için tavsiyeler de bulunması 

bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada kullanılan nitel araştırma kapsamında; önceden 

hazırlanmış sorulardan oluşan yapılandırılmış bir formla Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi 

ve meslek yüksekokulları turizm programlarında görev yapan akademisyenler, Aksaray Turizm 

İl Müdürlüğü yetkilileri, yerel yöneticiler ve yatırımcılar ile yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılarak, ildeki turizm faaliyetlerinin gelişimi önündeki engellerin tespiti ve alınması 

gereken önlemler ile ilgili sonuç ve tavsiyelere ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aksaray, 

turizm gelişimi, turizm potansiyeli,  

Abstract 

This study has been prepared with the aim of; located in the Cappadocia region borders, 

evaluating the past to the present has hosted many civilizations Aksaray existing tourism 

potential of the province, why the tourism value of the Aksaray have it not get to the forefront 

and to identify obstacles to the development of tourism activities in the province. The study, 

Aksaray bring current data provide by the elimination of the lack of knowledge in this area and 

propose solutions related to housing to identify the obstacles to tourism development for 

tourism investments and activities in the province and advice for the development of tourism 

activities is also important in terms of there. The scope of qualitative research used in this study; 

prepared in a form that is configured consisting of questions Aksaray University Faculty of 

Tourism and vocational schools who work in tourism programs academics, Istanbul Provincial 
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Directorate of Tourism officials, local authorities and using the investors face to face interview 

technique, identify the obstacles to the development of tourism activities in the province and 

on measures to be taken conclusions and recommendations were reached. 

Keywords: Aksaray, tourism development, tourism potential. 

GİRİŞ 

Binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; sahip olduğu doğal, kültürel 

ve tarihi değerleri ile tarihi İpek Yolu ve Kapadokya Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri 

olan Aksaray ilinin, günümüz itibari ile gelinen noktada tarihsel süreç içerisinde elde ettiği 

birikim ve sahip olduğu mevcut turizm potansiyelinden çok fazla faydalanamadığı ve son 

yıllarda bölgelerin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektöründen konumu itibari ile 

hak ettiği geliri elde edemediği görülmektedir. Günümüze kadar konu ile ilgili yapılan 

çalışmalarda bu duruma etken olan sebepler; tanıtım zafiyetleri, alt ve üst yapı sorunları, turizm 

alanındaki yatırım eksikliği, yerel halkın bilinçli olmaması, kamu ve özel sektörde faaliyet 

gösteren kurumlar arasında yeterli düzeyde işbirliğinin olmaması şeklinde sıralanmaktadır. 

Aksaray ilinin sahip olduğu turizm potansiyelini faydaya dönüştürebilmek adına il turizmin 

gelişmesine katkıda bulunan ve yön veren kişiler ile yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı 

bu araştırmada; ildeki turizm faaliyetlerinin gelişimi önündeki engellerin tespiti ve alınması 

gereken önlemler ile ilgili sonuç ve tavsiyeler yer almaktadır. Yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılarak yapılan nitel araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda turizm eğitimi 

veren kuruluşlar ile turizm alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının, özel işletmelerin ve 

yatırımcıların birbirlerine yeterince katkı sağlamadığı ve ortak hareket etmediği 

gözlemlenmiştir. 

AKSARAY İLİ MEVCUT TURİZM POTANSİYELİ 

Birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden 

birisi olan Aksaray ili, stratejik konumu itibari ile geçmişte ve günümüzde ana bağlantı 

yollarının kesiştiği bir kavşak ve ticaret merkezi olarak varlığını ve önemini günümüze kadar 

muhafaza edebilmiştir. Tarihi İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Aksaray ili 

geçmişten günümüze bünyesinde barındırdığı farklı medeniyetlere ait tarihi, kültürel öğelerin 

yanı sıra sahip olduğu doğal kaynaklar ve turizm potansiyeli ile de İç Anadolu Bölgesi 

içerisinde yer alan en önemli turistik destinasyonlardan biri durumundadır.2019 Aksaray ili 

                                                 
2019 Aksaray,  http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/Aksaray.pdf (et. 03.10.2016). 

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/Aksaray.pdf
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sınırları içerisinde yer alan Hasan Dağı, Tuz Gölü, Ihlara Vadisi, Narlı Göl gibi eşsiz doğal 

güzelliklerin yanı sıra inşa edildiği dönemin en güzel örneklerinden olan Aksaray Ulu Camii, 

Sultanhanı, Kızıl (Eğri) Minare gibi eserler de önemli çekim merkezleri arasında yer 

almaktadır2020. Alternatif turizm kapsamında; Hasan Dağı kış turizmi, dağcılık ve yamaç 

paraşütü için, Tuz Gölü ve civarı da kuş gözlemciliği için son derece uygun alanlar olarak ön 

plana çıkmaktadır. Aksaray ilinin öne çıkan diğer bir özelliği de hoşgörü ve din merkezi 

olmasıdır. Kapadokya Bölgesi’nin altın kapısı olarak ifade edilen, birçok kilise ve oyma yapının 

bulunduğu Ihlara Vadisi ve Selime yöresini de içine alan, nüfus mübadelesini yaşamış olan aynı 

zamanda Ortadoks mezhebinin kurucularından St. Gregeourus’un memleketi olan Güzelyurt 

İlçesi’nin Aksaray sınırları içerisinde yer alması Aksaray’ı din turizmi açısından önemli bir 

merkez haline getirmektedir. Ayrıca Yunus Emre, Somuncu Baba, Yusuf Hakiki Efendi ve 

Tapduk Emre gibi dönemine ve günümüze damga vurmuş fikir adamları ve kanaat önderlerinin 

türbe ve mezarları da Aksaray sınırları içerisinde yer almaktadır. Ihlara Vadisi’ndeki kayalara 

oyulmuş freskli kiliseler ve yer altı şehirleri korunarak eşsiz bir tarih ve kültür hazinesi olarak 

günümüze ulaşmayı başarmıştır. Yöre önemli bir din merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda 

ziyaretçilerine yüzyıllardır şifa sunan önemli termal kaynakları da bünyesinde 

bulundurmaktadır. İl sınırları içerisinde yer alan Ziga Kaplıcaları şifalı suları ile bölgenin en 

önemli termal merkezi durumundadır. Aksaray’ın geçmişten günümüze Hitit, Pers, Hellenistik 

Dönem (Büyük İskender), Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapması günümüzde 

bölgenin önemli arkeolojik eserlere sahip olmasında etkili olmuştur. İl sınırları içerisinde Aşıklı 

höyük başta olmak üzere toplamda 132 adet sit alanı ve 450 civarında tek yapı ölçeğinde kültür 

ve tabiat varlığı yer almaktadır 2021. Bölgenin zengin kültürel kimliği içerisinde yoğrulmuş ve 

soyut kültürel mirasın somut yansıması olarak ifade edilen kendine has bir mutfak kültürüne 

sahip olduğu da görülmektedir. Ayrıca anavatanı Aksaray olan ve Aksaray Malaklısı olarak 

bilinen özel bir tür çoban köpeği sınıfına giren köpek cinsi de ilin simgelerinden biri olarak 

tanıtım faaliyetleri kapsamında son dönemlerde sıklıkla ön plana çıkarılmaktadır. On bin yıllık 

                                                 
 

2020 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksaray İli Turizm Müdürlüğü, Aksaray Tanıtım Broşürü (2011). 

 

2021
 Aksaray, http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr (et. 09.09.2016) 
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geçmişe sahip tarih ve kültür kenti Aksaray 2015 yılında bir önceki yıla oranla % 17 artışla 1 

milyon bin yetmiş altı yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir 2022. Aşağıda yer alan 

tablolarda Aksaray ilinde faaliyet gösteren turizm ve belediye belgeli tesislere ait TÜİK 

tarafından yayınlanan istatistikler yer almaktadır.  

Tablo 1: Orta Anadolu’da yer alan İllerde faaliyet gösteren Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,   İşletme ve 

Yatırım Belgeli Tesis İstatistikleri, 20152023 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Orta Anadolu’da yer alan İllerde faaliyet gösteren Otel Sayıları 

                                                 
2022

 TUİK, İller Bazında Ziyaretçi Sayıları, 2015. 

2023 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,   İşletme ve Yatırım Belgeli Tesis 

İstatistikleri, 2015 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
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Kaynak: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html.2024 

 

Tablo 3: Orta Anadolu’da yer alan İllerde faaliyet gösteren Termal Tesis Sayıları 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,   İşletme ve 

Yatırım Belgeli Tesis İstatistikleri, 2015.2025 

 

 

 

 

                                                 
2024

 http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html (et. 17.09.2016) 

2025 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,   İşletme ve Yatırım Belgeli Tesis 

İstatistikleri, 2015. 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9860/turizm-belgeli-tesisler.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46326,isletme-ve-yatirim-belgeli-tesis-istatistikleri-2015.rar?0
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Tablo 4: Aksaray İlinde Faaliyet Gösteren Tesis Türlerine Göre Tesise Geliş Sayısı, Geceleme, 

Ortalama Kalış ve Doluluk Oranları. 

 

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,  Belediye 

Belgeli Tesislerde Konaklama İstatistikleri 2015.2026 

Yukarıda yer alan tablolardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Aksaray ilindeki konaklama 

işletmelerinde ortalama geceleme sayılarının ve yatak kapasitelerinin şehrin sahip olduğu 

turizm potansiyeline göre düşük olduğu gözlemlenmektedir. 

Aksaray ilinin sahip olduğu eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında, yöre halkının 

geçmişine olan bağlılığı, hoşgörüsü, tevazu ve misafirperverlik gibi unsurlar da yörenin önemli 

bir kültür turizmi merkezi olması yönündeki şansını da arttırmaktadır. 

 

AKSARAY İLİ TURİZM FAALİYETLERİ GELİŞİMİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERE 

YÖNELİK BULGULAR 

Çalışmada kullanılan nitel araştırma kapsamında; önceden hazırlanmış sorulardan oluşan 

yapılandırılmış bir formla Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi ve meslek yüksekokulları 

turizm programlarında görev yapan akademisyenler, Aksaray Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, 

                                                 
2026 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,  Belediye 

Belgeli Tesislerde Konaklama İstatistikleri 2015. 

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46095,belediye-belgeli-tesislerde-konaklama-istatistikleri-20-.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46095,belediye-belgeli-tesislerde-konaklama-istatistikleri-20-.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46095,belediye-belgeli-tesislerde-konaklama-istatistikleri-20-.rar?0
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/46095,belediye-belgeli-tesislerde-konaklama-istatistikleri-20-.rar?0
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yerel yöneticiler ve yatırımcılar ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, ildeki turizm 

faaliyetlerinin gelişimi önündeki engeller aşağıda belirtildiği şekilde sıralanmaktadır: 

 Destinasyon değerini arttırmak için kullanılan ‘Kapadokya’nın Altın Kapısı’ şeklindeki 

sloganın yeniden düşünülmesi. 

 Tanıtım faaliyetlerinin son dönemdeki projeler ile canlılık kazanmış olsa da şehrin 

bilinirliğine üst düzeyde katkı sunamaması 

 İl merkezinden Ihlara Vadisi’ne sürekli turlar düzenleyen seyahat acentalarının 

bulunmaması ve il dışından düzenlenen ziyaretlerde tur güzergâhlarında Güzelyurt ilçe 

merkezi gibi önemli din ve kültür merkezlerinin yer almaması 

 Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları turizm 

programlarında turist rehberliği bölüm ve programlarının aktif olarak yer almaması ve 

profesyonel tur rehberi sayısının yetersiz olması 

 Kapadokya Bölgesi olarak adlandırılan bölgede turistik faaliyetlerin daha çok Nevşehir 

ili sınırları içerisinde yoğunlaşması ve Kapadokya Bölgesi’nin özellikle ziyaretçiler 

tarafından sadece Nevşehir ilinden ibaret olduğu yanılgısı. 

 İl sınırları içerisinde turistik faaliyetlerin yoğunlaştığı yer olan Güzelyurt ilçesi ve Ihlara 

Vadisi’nde hizmet veren turistik işletmelerin fiziki açıdan yeterli olmaması ve bu 

işletmelerde istihdam edilen personelin yetersiz ve deneyimsiz olması 

 Alternatif turizm açısından uygun bölgelere yeterli yatırımın yapılmaması ve bu 

bölgelerdeki alt yapı ve tesisleşme sorunu 

 Hasan Dağı’nın sahip olduğu turizm potansiyeline rağmen kış turizminin 

canlandırılmasına yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelikte tesisleşme sorunu. 

 Tuz Gölü’nün turistik faaliyetlere aktif bir şekilde dâhil edilememesi 

 İlin yöresel mutfak kültürünü yansıtan yiyecek içecek işletmelerinin nitelik ve nicelik 

bakımından yetersiz olmaları 

 Aksaray ilinin özellikle sağlık turizmi açısından zengin termal kaynaklara sahip 

olmasına rağmen, termal sahalarda yer alan turistik tesis ve işletmelerin sayılarının az 

olması, mevcut turizm tesis ve işletmelerinin rakip destinasyonlarda yer alan işletmelere 

nazaran daha düşük kalitede hizmet sunmaları 

 Yerel halkın turizm konusunda bilinçsiz ve isteksiz olmaları 
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Çalışma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda yukarıda belirtilen Aksaray ilindeki 

turizm faaliyetlerinin gelişimi önünde tespit edilen engellere yönelik çözüm önerileri şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 Şehrin sahip olduğu turizm potansiyelini ön plana çıkarabilecek nitelikte yeni bir slogan 

 Üniversite ve Turizm İl Müdürlüğü’nün koordineli bir biçimde hareket ederek 

Kalkınma Ajanslarının desteği alınarak şehrin turizm değerlerini ön plana çıkaran yeni 

projeler ve eğitim programlarının oluşturulması 

 Teşvikler yoluyla yatırımcıların cesaretlendirilmesi 

 Tuz Gölü’nde kuş gözlem noktaları oluşturulması 

 Hasan Dağı’nın kış turizminde daha elverişli hale getirilebilmesi için alt yapı ve nitelikli 

tesis sorunun ihtiyaca cevap verebilecek düzeye getirilmesi 

 Yerel mutfak kültürünün tanıtımı için özellikle Aksaray’lı hanımların ön planda 

tutulduğu projeler ve teşvikler ile eğitilerek, menülerinin tamamında şehrin unutulmaya 

yüz tutmuş lezzetlerinin yer aldığı yiyecek içecek işletmelerinin hizmete sunulması 

 Aksaray Belediyesi tarafından marka işletmeler oluşturmak için uygulanan ‘Günebakan 

Hijyen Sertifikası’ gibi sertifika ve eğitim programlarının sayılarının arttırılması 

 Güzelyurt civarında nitelikli kamp alanlarının oluşturularak hizmete açılması 

 Aksaray ilindeki konaklama hizmetlerine yönelik olarak toplam yatak sayısının 

arttırılması 

 Termal turizm alanında hizmet veren işletmelerin yatak sayılarının arttırılması 

 Güzelyurt, Ihlara Vadisi ve Selime gibi doğal, tarihi çekiciliklere Aksaray il 

merkezinden profesyonel turist rehberleri eşliğinde günübirlik turların organize 

edilmesi 

 Kırsal turizmi kalkındırma adına kırsal bölgelerde yaşayan halkın bilinçlendirilerek 

özellikle ev pansiyonculuğu konusunda eğitilmesi 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılan nitel araştırma sonucunda elde edilen veriler 

doğrultusunda turizm eğitimi veren kuruluşlar ile turizm alanında faaliyet gösteren kamu 

kurumlarının, özel işletmelerin ve yatırımcıların birbirlerine yeterince katkı sağlamadığı ve 

ortak hareket etmediği gözlemlenmiştir. Günümüze kadar konu ile ilgili yapılan çalışmalarda 

bu duruma etken olan sebeplerden; tanıtım zafiyetleri, alt ve üst yapı sorunları, turizm 

alanındaki yatırım eksikliği, yerel halkın bilinçli olmaması, kamu ve özel sektörde faaliyet 
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gösteren kurumlar arasında yeterli düzeyde işbirliğinin olmaması şeklinde sıralanan başlıklar 

arasında son dönemde Aksaray Belediyesi ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Aksaray’ın 

tanıtımı amacı ile ulusal düzeyde gerçekleştirilen Somuncu Baba filminin vizyona girmesi, 

yamaç paraşütü, Aksaray Malaklılarının fuar ve organizasyonlarında boy göstermesi ve il 

dışında düzenlenen Aksaray Tanıtım Günleri gibi etkinliklerin şehrin tanıtımına olumlu şekilde 

katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca, Kapadokya Bölgesi’nin özellikle ziyaretçiler tarafından 

sadece Nevşehir ilinden ibaret olduğu yanılgısının önüne geçmek için özellikle Ihlara Vadisi 

boyunca giriş çıkış ve muhtelif alanlarda Aksaray vurgusunun yapılması da son derece 

önemlidir. Sahip olduğu turizm potansiyeli ile Kapadokya Bölgesi’nin en önemli 

merkezlerinden biri konumunda olan Aksaray ilinde turizmin planlı bir şekilde gelişebilmesi 

ve var olan sorunların çözülebilmesi için akademi, sektör ve turizme yön veren ilgili 

kuruluşların aynı masa etrafında toplanıp stratejik eylem planı oluşturmaları hayati önem 

taşımaktadır.  
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Özet 

Türk tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin ve O’nu Yunus yapan hocası 

Taptuk Emre’nin Aksaray İli ve Ortaköy İlçesi sınırları içinde ayrı ayrı türbeleri vardır. Bu 

değerli şahsiyetlerin Anadolu’nun birçok yerinde türbe ve mezarları bulunduğu iddia edilmekle 

birlikte kesin bir kanıt yoktur. Yunus Emre ve Taptuk Emre’nin Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-

ı Veli(k.s.a.) ve Mevlana Celalettin-i Rumi Hazretleri ile aynı dönemde yaşadığı ve bilhassa 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile yakın ilişkilerde bulunduğu Anadolu’nun bu coğrafyasında bu 

derece büyük zaatların yaşadıkları bilinmektedir. Aksaray, bu önemli zaatları,  kültürel 

değerler, turizm ve sosyal programlarla yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmalı ve 

sahiplenmelidir. Bu çalışmada Aksaray İlinde Valilik ve Kaymakamlığın, İl ve İlçe 

Belediyelerinin, İl Milli Eğitim ve Kültür Müdürlüklerinin, Aksaray Üniversitesinin ve 

Derneklerin mevcut etkinlikleri belirlenecek ve tanıtım amacını ilerletmek için yapılabilecekler 

irdelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Yunus Emre, Tapduk Emre, Tasavvuf. 

 

OWNAGE AND PROMOTION OF YUNUS EMRE AND TAPDUK EMREM OF 

AKSARAY 

 

Abstract 

Prominent Turkish Sufism figures Yunus Emre and his mentor, Tapduk Emre have their shrines 

in Ortaköy Township of Aksaray Province. Although there are claims of existing shrines and 

tombs of these eminent personalities in other townships of Anatolia there are no sure evidence. 

It is surely known that such eminent figures as Yunus Emre, Tapduk Emre and their 

contemporaries Haji Bektas-i Veli (k.s.a.) and Mevlana Celalettin-i Rumi lived in this region 

of Anatolia and had close liaisons among them. It is pertinent for Aksaray to take hold of such 

eminences and promote their values through cultural, touristic and social activitiesin local, 

regional, national and international settings. In this study, present and planned activities of the 

official bodies in Aksaray, such the Governorate, district municipalities, provincial national 

education and cultural directorates, Aksaray University and relevant social cause associations 

will be reviewed and what else might be done to advance the promotion objective will as well 

be considered.  

 

Key Words: Aksaray, Yunus Emre, Emre Tapduk, Sufism. 
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1:GİRİŞ 

Bu çalışmada; Yunus Emre’nin ve şeyhi Taptuk Emre’nin edebî şahsiyeti, mutasavvıf-şair yönü 

veya mezarının yeri değil de Aksaray ili ve Ortaköy İlçesindeki bulunan türbeleriyle birlikte bu 

denli önemli zaatların Aksaray İlinin kültürel değerler, turizm ve sosyal programlarla daha etkin 

bir şekilde tanıtmak ve sahiplenmek amaçlanmıştır. Aksaray Valiliğinin önderliğinde diğer 

ilgili kamu kuruluşlarıyla birlikte öncelikle türbelerin ve çevrelerinin fiziki şartları 

düzenlenerek görsel ve manevi atmosferler sağlanmalı daha sonra ise sosyal programlarla 

birlikte ulusal ve uluslararası tanıtımlar yaparak Aksaray'ın kültür turizmine katkı sağlayacağı 

sonucuna varılmıştır. Çalışmamız ilk bölümünde kavramsal çerçevede Yunus Emre ve Taptuk 

Emre hakkında kısa bilgiler verilmiş, kamu kurumlarının ve derneklerin mevcut türbeler ve 

tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler verildi ve 2 adet örnek verilmiştir. İkinci bölümde ise 

türbelerin bakım, onarım ve fiziki çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri hakkında yapılabilecekler 

irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son kısmı ise sonuç kısmıdır.     

 

2: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1: YUNUS EMRE 

Yapılan araştırmalarda Yunus Emre’nin Moğol zulmünden kaçıp Anadolu’ya göç eden Asya 

Türklerinden olup 13.yy’ın ikinci yarısıyla 14. yy’ın başlarında yaşamıştır. Yunus’un şiirlerinde 

adı geçen Geyikli Baba’nın, Balım Sultan’ın, Osman Gazi (1299-1326) devrinde yaşadıkları 

gerçeğinden yola çıkarak “Yunus’un kendisi de 13. yy. ikinci yarısı İle 14. yy. başlarında 

yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu tarih, Selçukluların sonu ile Osman Gazi devirlerine 

rastlamaktadır.”(Timurtaş 1972, 15) 

Yunus'un Bektaşî vilayet namesindeki menkıbevi hayat hikâyesi şöyledir: ''Yunus, reçberlikle 

geçinirdi ve çok fakirdi. Onun fakirliği büsbütün arttı. Birçok keramet ve inayetlerini duyduğu 

Hacı Bektaş-i Veli'ye gelip yardım isteme fikrine düştü. Sığırının üstüne bir miktar alıç koyup 

dergâha geldi. Pir'in ayağına yüz sürerek hediyesini verdi ve kendisine bir miktar buğday istedi. 

Hacı Bektaş-i Veli ona lütuf ile muamele ederek birkaç gün dergâhta misafir etti. Yunus geri 

dönmek için acele ediyordu. Dervişler Hacı Bektaş'a Yunus'un acelesini anlattılar. O da 

''Buğday mı ister yoksa erenler himmetini mi?'' diye haber gönderdi. ''İsterse o alıcın her 

tanesine nefes edeyim'' dedi. Yunus buğdayda ısrar etti. Hacı Bektaş üçüncü defa yine haber 

gönderdi. ''İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim'' dedi. Yunus tekrar buğdayda ısrar 

edince, artık emretti buğdayı verdiler, Yunus'ta dergâhtan çekilip gitti, lakin biraz yürüdükten 

sonra pişman oldu. Geri dönerek kusurunu itiraf etti. O vakit Hacı Bektaş onun kilidini Tapduk 

Emre'ye verdiğini, isterse ona gitmesini söyledi. Yunus bu cevap üzerine derhal Tapduk 

Emre'ye gitti'' (Köprülü 1976, 260). 

Türk tarihinin gelmiş geçmiş büyük Tasavvuf Edebiyatı temsilcisi Yunus Emre hakkında 

yapılan çalışmalara bakıldığında Anadolu'nun muhtelif yerlerinde hatta Azerbaycan'da olmak 

üzere birçok mezar/makamının olduğu zikredilmektedir. Bunlardan bir tanesi de Aksaray ili 

Ortaköy İlçesi Reşadiye köyünün sınırlarında bulunan Ziyaret Tepededir (Erkmen 2014, 12).  

 

2.2: TAPTUK EMRE 

Taptuk Emre kesin olmamakla beraber 13.yy.da yaşamıştır. Tapduk Emre hakkında 

bilgilerimiz, maalesef çok azdır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin halefidir. Tapduk Emre, Hacı Bektaş 

Veli ve Mevlâna ile aynı çağda yaşamıştır. Tapduk Emre, Yunus Emre’nin hocasıdır. Yunus 

Emre gibi bir Ulu şahsiyeti yetiştirmiştir. Bu manada o, dergâh sahibi bir pir, rehber ve 

mürşittir. Vilayetname’de bir nebze olsun bilgi bulabilmekteyiz. 'Rum erenleri, Hacı Bektaş-ı 
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Veli’ye gidecekleri vakit, Emre’ye ‘Haydi’ dediler ‘Sen bizimle gel’. Emre çok kuvvetli bir 

erdi. ‘Dost divanında bütün erenlere nasip üleştirilirken, Hacı Bektaş adlı er görmedik.’ dedi, 

Hacı Bektaş’a gitmedi. Hacı Bektaş’a, Emre’nin sözünü haber verdiler. Hünkâr 

Sulucakarahöyük’te, Kadıncık Ana’nın evine yerleşince, her taraftan muhip, mürit gelip 

ıhtırılmaya başlandı. Hünkâr Saru İsmail’i gönderip Emre’yi çağırttı. Emre, yanına gelince Hacı 

Bektaş; ‘Siz’ dedi, ‘Dost divanında erenlere nasib üleştirirken Hacı Bektaş adlı bir kimse 

görmedik.’ demişsiniz. ‘O nasib üleştiren elin nişanesi vardır. Onu da bilir misiniz?’ Emre; ‘O 

divanda yeşil bir perde vardı.’ Dedi. ‘Onun ardından bir el çıktı, bize nasib üleştirdi. O elin 

avucunda latif, yeşil bir ben vardı. Şimdi bile görsem tanırım. ’Hacı Bektaş elini açtı. Hacı 

Bektaş’ın avucunda, o güzelim yeşil beni görür görmez, üç kere; ‘Tapduk Hünkârım’ dedi. 

Bundan sonra adı Tapduk Emre oldu. Emre başındaki tacı çıkartıp Hünkâra teslim etti. Hünkâr, 

tacını tekbirleyip giydirdi. Oda izin alıp makamına döndü.(Gölpınarlı 1975, 21) 

Taptuk Emre'nin de Yunus Emre gibi mezar/makamı ve yaşadığı yer kesin değildir. Aksaray 

İlinin 20 km kuzeyinde bulunan, kendi adıyla bilinen Taptuk Köyünde bulunan bir makamı 

vardır. 

 

2.3:KURUMLARIN MEVCUT ETKİNLİKLERİ 

Yunus Emre ve hocası Taptuk Emre için Aksaray olarak neler yapıldığına değinecek olursak; 

 Aksaray Valiliği bünyesinde İl Kültür Müdürlüğünce dönüşümlü olarak Kırşehir 

Valiliğiyle birlikte her sene Eylül ayında bir gün Yunus Emre Anma Etkinlikleri 

düzenlenmektedir. 

 Ortaköy Kaymakamlığı Yunus Emre’nin türbesinin bakım ve korunması için 1 adet 

personel temin etmektedir. 

 Taptuk Emre ile ilgili herhangi bir etkinlik ve görevli personel yoktur. 

 Ortaköy Belediyesi tarafından her yıl Yunus Emre Şenlikleri adı altında programlar 

düzenlenmektedir.  

 Ortaköy Belediyesi tanıtım amaçlı çalışmalar yapmaktadır.(Belediye logosu, park 

isimleri, dolmuş ve minibüslerde resimleri ve şiirleri vb.) 

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin devamlı olarak yarışma, gezi programı vb. 

etkinlikleri yoktur. 

 Aksaray Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okul ve solan isimleri gibi 

çalışmalar mevcuttur. 

 Yunus Emre adıyla kurulan Dernek ve Vakıflar amacı dışında faaliyetlerde 

bulunmaktadır.  

 

2.4: ÖRNEKLER 

2.4.1: Hacı Bektaş-ı Veli(k.s.a.): 

 Türbe Nevşehir’in Hacıbektaş ilçe merkezinde bulunan geniş bir arazinin içerisindedir. 

 Türbe, Dergâh, Camii, Kültür merkezi bir arada bulunmaktadır. 

 Bal mumu heykelleriyle birlikte yapay görsellikler mevcut bulunmaktadır. 

 Şehir merkezine 3 km uzaklıkta Hacı Bektaş-ı Veli(k.s.a.) çilehanesi de vardır. 

 Çilehanenin olduğu tepede ayrıca Alevi-Bektaşi anlayışında Yedi Ulu Ozan olarak 

bilinen ozanların heykelleri, Âşık Mahsuni Şerif’in mezarı ve anıtı, iz bırakan aydınlar 

mezarlığı(İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un mezarları da buradadır)ve Yunus Emre, 

Atı üstünde Davut Sulari ve sazı elinde Âşık Veysel heykelleri de vardır.  

 Hacıbektaş Belediyesi tarafından yapılan anfi tiyatro ve aş evi bulunmaktadır.  

 Türbede ve çilehanede Hacı Bektaş-i Veli’nin heykelleri bulunmaktadır. 

 Kültür müdürlüğü ve Belediye görevlileri aktif bir şekilde çalışmaktadır.  

 Ücretsiz olarak ziyaretler ve ibadetler yapılmaktadır.  
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 Türkiye’nin dört bir yanından turlar, gezi programları ve öğrenci grupları sık sık 

ziyarette bulunmaktadır. 

 Vakıf ve Derneklerde halk ozanları yarışmaları, geleneksek Aşure günü, uluslararası ve 

ulusal düzeyde sempozyumlar, çalıştaylar ve konferanslar, piknik organizasyonları gibi 

etkinlikler düzenlemektedirler. 

 Nevşehir’deki üniversitenin ismi de Hacı Bektaş Veli Üniversitesidir 

(http://www.nevsehirkultur.gov.tr). 

 

2.4.2:Şeyh Hamid’i Veli (Somuncu Baba) 

 Aksaray merkez Ervah Kabristanlığı içerisindedir. 

 Türbe, Kültür Merkezi, Somuncu Baba Fırını, Restoran, Konferans Salonu ve Camii 

bulunan bir külliyedir. 

 Yakın zamanda restore edilerek ve çevre düzenlemesi yapılarak rahatça ziyaret ve 

ibadet edilecek bir yer haline gelmiştir. 

 Aksaray da merkezi bir kavşakta heykeli mevcuttur. 

 Aksaray Valiliği ve Belediyesi katkılarıyla Somuncu Baba filmi çekilmiştir. 

 Aksaray Üniversitesi katkılarıyla sempozyum düzenlenmiştir.  

 Aksaray Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinlikleri. 

 Dernek ve Vakıflar ise Eğitim faaliyetleri, Kurban ve Ramazan Bayramında yardım 

faaliyetleri, Kermes düzenlemek, Restorasyon Faaliyetleri gibi aktif faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. 

(http://www.aksaraykulturturizm.com/tr) 

 

3:ÖNERİLER 

Çalışmamızın bu kısmında Aksaray'daki kamu kuruluşlarının önderliğinde vatandaşlarla 

birlikte Türk Tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre ve Taptuk Emre'ye nasıl 

sahiplenip değer verebileceğimize ve kültürel turizmine katkı sağlayacak çalışmalardan bazıları 

şunlardır; 

1: Bakım, onarım ve fiziki çalışmalar;  

 Öncelikle Türbelerin restorasyon yapılarak daha modern bir görünüm kazanması 

gerekmektedir. 

 Açık alanda bulunan türbeler kapalı alana dönüştürülerek muhafaza edilmelidir. 

 Fiziki alt yapılar yapılması gerekmektedir.( Yol, otopark vb.) 

 Türbelerin bulunduğu alanların uygunluğu neticesinde ibadet ve ziyaretle birlikte sosyal 

alanların oluşturulması gerekmektedir.(Mesire alanları, oturma yerleri, çocuk parkları 

vb.) 

 

2: Tanıtım ve sahiplenme çalışmaları; 

 Belediyelerin öncülüğünde reklam faaliyetleri yapılmalı ve Ramazan ayında iftar 

programları gibi toplu organizasyonlarla yerel düzeyde vatandaşlar yönlendirilmeli. 

 Yunus Emre Anma Etkinlikleri, Taptuk Emre ile birlikte 1 gün değil de, alternatif 

etkinliklerle birlikte 3 veya 5 gün sürdürülebilir.(Şiir yarışmaları, konserler, gezi 

programları vb.)   

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından plan ve programlı bir şekilde İlköğretim 

seviyesinden başlanarak manevi değerlerimiz olan Yunus Emre ve Taptuk Emre 

anlatılmalı ve gezi programları düzenlenmelidir. 

 İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde 'Destinasyon Çalışma Grubu' oluşturulabilir. Bu grup, 

destinasyonla ilgili her türlü toplantı organizasyonu, eylem planları, proje geliştirme ve 

http://www.nevsehirkultur.gov.tr/
http://www.aksaraykulturturizm.com/tr
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hazırlama, operasyonel planlar gibi görevlerle dinamik ve sonuca odaklı çalışma sistemi 

oluşturulabilir. 

 Nevşehir Valiliği ile işbirliği yapılarak Yunus Emre ve Taptuk Emre'nin Hacı Bektaş-ı 

Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde birlikte organizasyon yapılabilir. 

 20 Bini aşkın öğrenci kapasitesi ile Aksaray Üniversitesi ulusal bazda aktif tanıtım 

faaliyetleri düzenleyebilir. 

 Ortaköy Meslek Yüksek Okulu’nun ismi Ortaköy Yunus Emre Meslek Yüksek Okulu 

olarak değiştirilebilir. 

 Kapadokya Bölge Turizm Haritasına eklenmesi sağlanabilir.  

 

4:SONUÇLAR 

Bu çalışmada Türk tasavvufunun oluşmasında ve şekillenmesinde çok önemli katkıları bulunan 

Yunus Emre’nin ve onu Yunus Yapan hocası Taptuk Emre’nin Aksaray’da bulunan türbelerinin 

restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile nasıl kültürel ve sosyal tanıtımlar yapılarak 

Aksaray’ın kültürel zenginliklerini vurgulamaya çalıştık.  

Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana Celalettin-i Rumi ile aynı dönemde yaşamış ve ikili ilişkiler 

kurmuş bu iki büyük zatın kesin olmamakla beraber makamlarının olması Âlimler Şehri 

Aksaray’ın bu zaatları sahiplenmesi gerektiği konusu incelenmiş ve genel olarak 

yapılabilecekler üzerinde durulmuştur.  
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