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BAŞ YAZI

Büyük bir memnuniyetle arzetmek
istiyoruz ki, başta Türkçe ve İngilizce
dillerinde makaleleri ihtiva eden ve
Balkanlar’daki Türk – İslam medeniyeti, kültürü ve tarihini yanısıra, genel
olarak ilim ve bilimle ilgili konuları
yayınlayan yegane uluslararası ilmi
– araştırma ve hakemli dergi hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 36.
sayısı elinizde bulunmaktadır. Hassaten
bu derginin ilk ve kurucu editörü olarak
tekrar bu derginin 36. sayısını bizim
editörlüğümüzde Türk ve uluslararası
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı
memnuniyetle bildirmekteyiz. Birkaç
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin
Bilim ve Hakem Kurulu’na 8 değişik
ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla
bildirmekteyiz. HİKMET dergisinin 26.
sayıdan itibaren yeni bir uluslararası
boyuta, farklı bir konsepte ve formata
kavuştuğunu bildirmek istiyoruz.
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Bundan böyle, HİKMET dergisi uluslararası ilmi dergiler tarama
sistemine dahil olarak tam manasıyla
hem ilmi seviyesini hem de uluslararası
boyutunu
yükselterek,
tamamen
uluslararası hakemli dergi hüviyetine
kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
HİKMET dergisinin bu 36. sayısında
başta yurtiçi (Makedonya) olmak
üzere Türkiye’den de gelen makaleleri
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından
HİKMET’e gönderilen makalelerin
aslında yurtdışında HİKMET dergisine
olan ilginin ve önemin bariz bir ispatı
olsa gerek. Nitekim, HİKMET dergisinin Makedonya, Balkanlar, AB’nin
değişik ülkelerine ve ABD’nin birkaç
kütüphanesine gönderilmesi konusu,
dergimizin uluslararası bir hüviyete ve
boyuta kavuştuğunun önemli göstergelerinden biri oluğunu düşünüyoruz.
Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerley-
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en dergimize bundan böyle yurtiçi ve
yurtdışından gönderilecek ve derginin uluslararası kıstasları ile yayın
HİKMET Kasım 2021 felsefesine uygun olan makalelerin yayınlanacağını
ve yıl 18 HİKMET 36 - Kasım 2021/2
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha
da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim
ve Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu
titiz ve özeverili çalışmalarından dolayı
HİKMET dergisi adına şükranlarımızı
bildiriyoruz. Uluslararası İlmi Araştırma
dergisi olan HİKMET dergisinini bu mahiyette 18 yıl sürekli olarak yayınlanan
ve 34. sayısına ulaşan Makedonya’da
ender ve önemli dergilerden biri olduğu
kanaatindeyiz. Tarihin bir cilvesi olarak
hem halefimiz hem de selefimiz olan
bundan önce görevlerini muhteşem bir

Kasım, 2021 Gostivar				
KUZEY MAKEDONYA			

şekilde yerine getiren ve bu dergiyi en
üst dünya standartlarına taşıyan bütün
editörlere müteşekkiriz...
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 36. sayısına ilmi makalelerini
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini
yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun
değerli üyelerine, HİKMET dergisi Yayın
Kurulu ve ADEKSAM adına saygı ve
şükranlarımızı bildirir, keza, HİKMET
dergisinin teknik ve tasarımının
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 36.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz
Allah’a emanet olun..

		

Editör:
Prof. Dr. Numan ARUÇ
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İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmış olduğum “Din Eğitimi Açısından Kuran-ı Kerim’de İtaat Kavramı” başlıklı tezden üretilmiştir.

ÖZ
Yeryüzünün imar ve ıslahıyla birlikte rabbine kulluk etmek gibi yüce bir gaye
ile yaratılan insan, fıtratı gereği iyilik veya kötülüğün öznesi olabilmektedir. Allah’a
iman ettiği halde kibrine ve gururuna yenik düşen şeytan, ilahi hükme rıza ve teslimiyet
göstermemiş, rabbine karşı itaatsizlik ve nankörlük yapmış, bu yüzden ilahi rahmetten
kovulmuştur. Çalışmada; şeytan örneğinden hareketle, kibir ile itaat, isyan ve nankörlük
arasındaki ilişkinin belirlenmesi; inanç, bilgi ve eylem arasındaki ilişkinin tespit edilmesi
hedeflenmiştir.
Haset ve nankörlüğün temelinde kibir ve gurur vardır. İnsanın, yaratıcıya karşı
ihtiyaç ve eksiklik duymaması, verilen nimet ve imkanlara şükretmeden onları salt
kendisiyle ilişkilendirmesi ve kendisini mutlak yeterli görmesi neticesini doğurmaktadır.
Şeytani bir tavır olarak kibir; zulmü, hevaya tapınmayı, hased ve cehaleti içermektedir. Hak
ve hakikate karşı böbürlenmek, şeytan örneğinde olduğu gibi insanlar için de hüsrana sebep
olmaktadır.
Bu çalışmada, şeytanı rabbine karşı nankörlüğe götüren kibir, kibirle bağlantılı kavramlar,
kibrin itaatle ilişkisi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şeytan, Kibir, İtaat, İsyan
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THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHORITY AND OBEDIENCE: AS AN
ATTITUDE LEADING TO IGNORANCE
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN
Prof. Dr. Hamit ER
İstanbul Üniversitesi, hakozkan@hotmail.com- 0000-0003-2023-6873
İstanbul Üniversitesi, her3367@hotmail.com- 0000-0001-7020-7582
ABSTRACT
Man, who was created with the purpose of zoning and reforming the earth and serving
his Lord, can be the subject of good or evil due to his nature. Satan, who is overcome by his
arrogance and pride even though he believes in Allah, does not give consent and surrender
to the divine decree, disobeys his Lord and is ungrateful, so he is expelled from divine
mercy. In the study, it is aimed to determine the relationship between belief, knowledge
and action determining the relationship between arrogance and obedience, rebellion and
ingratitude, based on the example of the devil.
The basis of envy and ingratitude is arrogance and pride. The fact that man does
not need or lack the Creator, associates them with himself without being grateful for the
blessings and opportunities given, and sees himself as absolutely sufficient. Arrogance as a
demonic attitude; includes cruelty, worship of desire, envy and ignorance. Boasting against
the truth and truth causes frustration for people as well as in the example of the devil.
In this study, arrogance, concepts related to arrogance, the relationship of arrogance
with obedience will be discussed.

Keywords: Satan, Arrogance, Obedience, Rebellion
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GİRİŞ
Şeytanın, ilk insan ve ilk peygamber
Hz. Adem’e1 secde ile sorumlu tutulması,
Allah’a itaatinin ortaya çıkarılmasına
matuftur. Şeytan; hakiki bilgiden mahrum
olduğu halde, insan ile kendi yaratılış
maddesindeki farklılığı esas alarak, maddi
ve batıl bir kıyas yaparak kendisini Hz.
Adem’den üstün görmüştür.2 Şeytan, kibir
ve nankörlüğü nedeniyle Hz. Adem’e secde
etmemekle hem rabbine hem de Hz. Adem’e
karşı büyüklenmiştir. İlahi rahmetten ve
cennetten kovulan şeytan, kıskançlık ve
haset ile insanoğluna düşmanlık etmiştir.3
Şeytan, insanları hak yoldan saptırmak
üzere Kıyamet Günü’ne kadar Allah’tan
mühlet istemiş, ahiret gününe inandığı
halde, kibir ve isyanında ısrarcı olmuştur.
Şeytan örneğinde olduğu gibi, bilgi, salih
amele dönüşmediğinde sahibine fayda
sağlamamaktadır. Allah, insana peygamber
ve kitap göndererek, hayatın anlamını
bildirmiş, şeytanın yaptıklarından ibret
alınmasını istemiştir. Şeytan, her insanın
kendi biricik durumuna özel vesvese ve boş
vaatlerle saptırma görevini kıyamete kadar
sürdürecektir.4 İlahi emre karşı duyarsız
kalan ve kendi özgür iradesini şer için
kullanan şeytan, yaratıcının emirlerinden
kendini azade kılmakla özgür olacağını
zanneden insana kötü bir örnek ve ibret
olmuştur. Şeytan, saptırma görevinde
kendine yakın bulduğu insanları ve cinleri
de kullanabilmektedir.5
Şeytan; inkardan öte kibri, nankörlüğü,
1
el-Bakara 2/30-38.
2
el-İsrâ 17/61; Sâd 38/75-76.
3
el-Hicr 15/34-38.
4
el-A’râf 7/17-18; Remzi Kaya,
“Kur’an-ı Kerim’de İnsan-Şeytan İlişkisi”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/2 (2003), 28.
5
Nâs 114/1-6.
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kıskançlığı, açık bir isyanı ve günahta
ısrarcılığı temsil etmektedir. Allah’ın
yeryüzünde halife yaratmasına şaşıran
meleklerin tavrına ilave olarak şeytan,
kendisinin insandan üstün olduğunu iddia
etmiş ve isyankâr olmuştur. Akıl, irade
ve bilgisiyle evrendeki tüm varlıklardan
üstün olan insan, Allah’ın kendisine ilham
ettiklerini meleklere öğretmiş, melekler
Allah’ın emrine uyarak Hz. Adem’e saygı
secdesi yapmıştır. Şeytan, Allah’ın emrine
ve iradesine rağmen, insanın varlığını ve
üstünlüğünü kabüle yanaşmamış, yanlış
önermesi ve kıyasıyla kibir ve isyana
sürüklenmiştir. İlahi bilgi, mutlak ve hakiki
gerçeği ifade ettiği halde şeytan sözünden
dönmemiş; önceki bilgisi ve itaati onu
hatasından vazgeçirmeye yetmemiştir.
Varlığının mahiyetini ve sınırını takdir
edemeyenler, yaratıcıya karşı haksızlık
yapabilmekte, haddini aşabilmektedir.
Şeytan,
hatasından
vazgeçebilme
olgunluğunu
gösterememiş,
yanlışın
peşinden giderek inatçılık yapmış, insana
düşman olmuştur. Hilkat maddesinin
üstünlüğünü belirleyen bir ölçü bulunmadığı
halde şeytan kendince bir kural belirlemiş
ve haklılığını, üstünlüğünü savunmuştur.
Mahlukatın görevi, kutsal buyrukları
öğrenmek ve ona itaat etmektir. İlahi iradeye
ve hükme karşı tavır almak; otoriteyi
tanımamak, hükümde keyfiyet ihdas etmek,
anlamı taşımaktadır. Şeytan, Allah’ın ilgi
ve sevgisinin insana yönelmiş olmasına
tahammül edememiş; halifelik, yeryüzünün
imar ve ıslah görevi verilen insana hased
etmiş, rabbine karşı kibirlenmiş, ölçülere
ve emirlere itaatsizlik etmiştir. Şeytanın,
Allah’ı ve ahiret gününü inkar etmediği
halde, insana secde emrinde direnmesi,
bildiği ve yaptıklarına karşılık insandan
daha fazla değer hak ettiği zannıyla meşgul
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olabileceğini göstermektedir. Mahlukat, bilgi
ve eylemine karşılık beklemeye meyyaldir.
Şeytanın beklentisi, insandan daha kıymetli
olduğu zannına dayanmaktadır. Değerleri
ve hükümleri belirleyen, yaratan ve yaşatan
Allah’tır.
Şeytanın
insana
saygı
göstermemesinin temelinde kibir ve
nankörlük bulunmaktadır. İnsan, kendisine
düşman olan şeytanın kibir ve nankörlük
tavrını örnek aldığında yaratıcısına ve
insanlara
karşı
büyüklenebilmekte,
saygısız davranabilmektedir. Şeytanın
tavrından ibret alan insan, rabbine karşı
itaatkar olmaktadır. Kitap ve sünnetteki
açıklamalardan yararlanarak şeytanın kibir
ve nankörlüğünün temellerini incelemek ve
onlara karşı önleyici tedbirler almak önem
arz etmektedir. Kibir ve nankörlüğün doğru
tanımlanmaması, sebepleri ve sonuçlarının
iyi tahlil edilmemesi, doğru işleri ve inancı
tehdit etmektedir. Otoriteye saygı göstermek
ve tevazu sahibi olmak yaratıcıya itaati
desteklemekte, kibir ve nankörlük isyana
sebep olmaktadır. İnsanın en temel görevi,
rabbine kulluk yapması ve O’na itaat
etmesidir. Yaratıcıya isyanın temelinde kibir
ve nankörlük bulunmaktadır. İlahi irade ve
emirlere karşı isteksizlik; büyüklenmek,
alternatif düşünce ve hükümler ihdas
etmek, otoriteye ortak olmak neticesini
doğurmaktadır. Şeytanın kendisini insandan
üstün görmesi, Allah’ın secde emrine karşı
isteksizliğinin bir neticesidir. İlahi iradeye
karşı şeytanın isteksizliği; kendisini üstün
görmesi, yaratıcının başka bir varlığa değer
vermesine tahammülsüzlüğü ve kıskançlığı
ile açıklanabilmektedir. Kibir ve nankörlük,
başkasının sahip olduğu nimetlerin yok
olmasını istemekle neticelenmektedir.
Şeytan, insanın cennetten çıkması için

mücadele etmekte, insana düşmanlık
yapmaktadır. Kibir ve nankörlük konusu,
Kuran-ı Kerim’de farklı kıssalarda
işlenmekte, insanın ibret alması ve
dikkat etmesi için konu ve kıssalar tekrar
edilmektedir. İlahi emirlerin bilinmesi gibi
yasakların da öğrenilmesi gerekmektedir.
Makalede, şeytanı kibre ve nankörlüğe
götüren sebepler ile bunun sonuçları ayet
ve hadisler ışığında değerlendirilmekte
ve açıklanmaya çalışılmaktadır. Kibir ve
nankörlük, güzel işleri ve inancı yok etme
tehlikesini barındırmakta; tevazu ve saygı
iman ve itaati pekiştirmektedir.
Dünya hayatında Allah’ı unutan,6 ilah
yokmuş gibi davranan insan, şeytana dost
ve hatta oyuncak olabilmektedir. İblise
itaat, insanın dünya hayatındaki esaretini ve
sapmasını, ahiret hayatındaki pişmanlığını,
artırmaktadır. Şeytan, duruma göre sureti
haktan görünebilmekte, Kuran-ı Kerim’in
ifadesiyle Allah ile de aldatabilmektedir.7
“Allah buyurdu: “Ben sana emretmişken
seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblîs),
“Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni
ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın”
dedi. Allah, “Öyle ise in oradan! Orada
büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık!
Artık sen aşağılıklardansın!” buyurdu. İblîs,
“Bana insanların yeniden diriltilecekleri
güne kadar mühlet ver” dedi. Allah,
“Haydi, sen mühlet verilenlerdensin”
buyurdu. İblîs dedi ki: “Bundan böyle
benim sapmama izin vermene karşılık, ant
içerim ki, ben de onları saptırmak için senin
doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra
elbette onlara önlerinden, arkalarından,
sağlarından,
sollarından
sokulacağım
ve sen onların çoklarını şükredenlerden
6
7

el-Haşr 59/19.
el-Fâtır 35/5-8.
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bulmayacaksın.”8 ayetleri, şeytanın rabbine
karşı büyüklenmesini, isyanını, nankörlüğü
nedeniyle rahmetten kovulmasını, haset ve
kıskançlık nedeniyle insanoğluna düşman
olmasını, her kişiye özel vesvese ve aldatma
yolları deneyeceğini, haber vermektedir.
Gurur ve garur kelimeleri aynı kökten
gelmekte; aldatma, aldanma, gaflet ve
bilgisizlik anlamlarıyla kullanılmaktadır;
insanın, ahlaki açıdan değersiz, süfli
işlerin çekiciliğine kapılmasını ve onlarla
avunmasını ifade etmektedir.9 Kuran-ı
Kerim’de gurur yirmi yedi yerde geçmekte;
daha çok dünyadaki değersiz şeylere
aldanma anlamında kullanılmaktadır.10
“Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın
aldatıcı (garûr “şeytan”), Allah’ın affına
güvendirerek sizi kandırmasın!”11 ayeti,
şeytanın aldatmak için her türlü yöntemi
kullanabileceğini göstermesi bakımından
dikkat
çekicidir.
Şeytan,
Allah’ın
merhamet ve bağışlayıcılığına güvenmesini
sağlayarak insanı isyana teşvik etmesiyle
veya boş kuruntularla avunmasına sebep
olacak vesveseleriyle aldatabilmektedir.12
“Münafıklar onlara, “Sizinle beraber değil
miydik?” diye seslenirler. Onlar, “Evet
öyleydi” derler, ama siz başınızı belâya
kendiniz soktunuz, fırsat kolladınız, hep
şüphe içinde oldunuz ve Allah’ın emri
8
el-A’râf 7/12-16
9
Mustafa Çağrıcı, “Gurur”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara:
TDV Yayınları, 2001) 14/ 212-213.
10
Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem İbni Manzur, Lisanü’l-Arap (Beyrut: y.y., 1955), 5/13-14.
11
Lokmân Suresi 31/33
12
Hayati Aydın, Kur’an’da İnsan Psikolojisi (İstanbul: Timaş Yayınları, 1999),
182-183.
12

gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik
kuruntularınız sizi oyaladı; bundan ötürü
o aldatan (şeytan) da Allah hakkında sizi
kandırıp durdu.”13 ayeti, hesap gününde
şeytanın sorumluluk kabul etmeyeceğini,
insanlar üzerinde tahakküm kurmadığını,
bireyin akıl, irade, kudret ve hür tercihiyle
kendi eylemlerine karar verdiğini, herkesin
bireysel hesap vereceğini, rabbe itaatsizlikte
şeytana yüklenen sorumluluğun mazeret
olarak kabul edilmeyeceğini, hak ve
sorumluluklar arasında denge bulunduğunu,
dünya hayatındaki eylemlere göre mükafat
veya cezanın hak olduğunu, ihtar etmektedir.
Küfür; rabbin nimetlerini yok
saymak, şükretmemek ve nankörlük
etmek14 anlamıyla kibre yakınlaşmakta ve
bütünleşmektedir. “Küçümseyerek surat
asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde
böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir
kibirleneni, övüngeni sevmez.”,15 “Kalbinde
hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de
cennete giremez.”,16 “Kalbinde zerre kadar
kibir bulunan kimse cennete giremez.” Bu
söz üzerine bir adam, “İnsan elbisesinin ve
ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır!”
deyince Rasûlullah, “Şüphesiz ki Allah
güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati
inkâr etmek ve insanları küçümsemektir.”17
13
el-Hadîd Suresi 57/14.
14
Ali Ünal, Kur’an’da Temel Kavramlar (İstanbul: Beyan Yayınları, 2011), 376.
15
Lokmân Suresi 31/18.
16
Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc
b. Müslim, el-Câmiʿu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y.,
1374-75/1955-56), “İman”, 148; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî et-Tirmizî,
es-Sünen (Mısır: Mektebetü Mustafâ el-Bâb
el-Halebî, trs), “Birr”, 61.
17
Müslim, İman, 147.
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cevabını vermiştir. Şeytanın tavrı ve
kibri, ilgili ayet ve hadislerle birlikte
değerlendirildiğinde; insanın ilahi hükümler
karşısında büyüklenmesi ile kişinin
kendisini diğer insanlardan üstün görmesi
şeklinde iki farklı büyüklük tezahüründen
bahsetmek mümkündür. İnsan, rabbine
karşı kibir gösterdiğinde diğer insanlara
ve mahlukata karşı da zulüm ve haksızlık
yapabilmektedir. Aynı şekilde insanlara ve
çevreye duyarsız olan ve kendini en üstün
görenler, yaratıcısına karşı da nankörlük
yapabilmektedir. Kibir; haddini bilmemek,
yaratıcıyı, onun hükümlerini ve insanları
küçümsemektir. İslamiyet, kibre karşı
tevazuyu emretmektedir. “Cehennemlikleri
size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli,
kibirli ve insanlar içinde büyüklük taslayan
kimselerdir.”,18 “Hayır! Gerçek şu ki, yapıp
ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır.”19
ayeti, amellerin imanı etkilediğine işaret
etmektedir. “Dikkat edin! Vücutta öyle bir
et parçası vardır ki, o iyi, doğru, düzgün
olursa bütün vücut iyi, doğru, düzgün olur;
o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat
edin! O, kalptir.”20 hadisi, kalbin duygu,
düşünce ve davranışlar üzerindeki etkisini;
imanın ameli, amelin imanı etkilediğini
beyan etmektedir.
İslamiyet; insanın kendini bilmesi ve
tanımasıyla rabbe ulaşmanın imkanından
bahsetmekte; Kuran-ı Kerim, kişinin
kendisini ve kainatı düşünerek yaratıcısına
şükretmeye davet etmektedir.21 Rabbini
18
Buharî, “Tefsir”, 68, “Edep”, 61, “Eyman”, 9; Müslim, “Cennet”, 46, 47; Tirmizî,
“Cehennem”, 13.
19
el-Mutaffifîn 8314.
20
Buharî, “İman”, 39; Müslim, “Musakat”, 107.
21
ez-Zâriyât 51/20-21.

hakkıyla takdir edenler, kendi varlığını
ve mahiyetini idrak edebilmekte, gurur,
kibir ve nankörlükten uzaklaşabilmektedir.
“Kârun, “Bu serveti sahip olduğum bilgi
sayesinde elde ettim” diye karşılık verdi.
Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki
kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok
servet biriktirmiş kimseleri helâk etmişti.
Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık
günahları sorulmaz!”22 ayeti, nankörlük
timsali Kârun’un, her şeyi kendinden
bilme tavrını ve kibrini yermektedir.
“Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri
âyetlerimden mahrum edeceğim. Onlar,
bütün mucizeleri görseler de iman etmezler;
doğruluk yolunu görseler onu izlemezler.
Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona
saparlar.” Bu durum, onların âyetlerimizi
yalan saymalarından ve onlardan gafil
olmalarından ileri gelmektedir.”23 Eski
kavimlerin; düşüncesizlik, taklit, bilinçsiz
itaat, kendilerini ve fikirlerini başkalarından
üstün görme hali, sorumluluğu başkalarına
devretme
konforu
nedenleriyle,
kendilerinden öncekilerin batıl düşünce
ve sistemlerine tabi olması Kuran-ı
Kerim’de kötü örnek olarak anlatılmakta,
insanoğlu düşünmeye ve ibret almaya
davet edilmektedir; iman etmiş bireyin
bile kibir ile inançsızlığa sürüklenebileceği
ihtar edilmektedir.24 “Sahabeden Ebu Zer,
tartıştığı Bilal Habeşi’nin annesinin zenci
olmasını dile getirdiğinde Hz. Peygamber;
Ebu Zer! Onu annesinin rengi sebebiyle mi
aşağıladın? Demek ki sende hâlâ câhiliye
22
el-Kasas 28/78.
23
el-A’râf 7/146.
24
el-Bakara 2/258; Hûd 11/27; elMü’minûn 23/45-47; el-Kamer 54/24; Kadir
Polater, “Kur’an Açısından Kibir Sorunu Ve
Sonuçları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 17/1 (2013), 85-86.
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ahlâkı bulunmaktadır.”25 sözleriyle, kibrin
cahiliye âdeti ve ahlâkı olduğunu ihtar
etmektedir. “Kişinin, din kardeşini hor
ve hakir görmesi, kendisine günah olarak
yeter.”26 nebevi hitabı, kibrin mahiyetini ve
tehlikesini göstermektedir. “Muhakkak ki
şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı
gibi dolaşır.”27 hadisi, insanın şeytana
karşı dikkatli ve uyanık olmasını, rabbiyle
irtibatını kesmemesini, her işinde ilahi
öğretilere uygun davranmanın önemini,
hatırlatmaktadır. Kibrin zıt anlamlısı ve
panzehiri tevazudur; şeytani bir tavır
olan kibirden uzaklaşmanın ve Allah’a
yaklaşmanın yolu, bireyin haddini ve
hesabını bilmesi, başkalarını hor ve
hakir görmemesi; paylaşmaya eğilim
göstermesidir. Kibir, hak ve hakikatin
ortaya çıkmasına rıza göstermemekte,
ihlas ve samimiyeti ortadan kaldırmakta;
benmerkezciliği, çıkarcılığı, haksızlığı,
yalanı, hasedi, ihtirası, kıskançlığı,
düşmanlığı, zulmü, riya ve ahlaksızlığı
artırmakta ve yaygınlaştırmaktadır.
İnsan; bilgi ve tecrübesi, zekası,
iktidarı, malı ve mülkü, nesebi, sahip
olduğu âdet, gelenek, yaşam felsefesi,
maddi veya manevi hasletler nedeniyle,
kibir gösterebilmektedir. “Nefsânî arzulara,
(özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın
biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara,
sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük
insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya
hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki
varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”28
Şeytana uyarak Allah’a, rasulüne, dine
25
Buhari, “İman”, 22, “Edeb”, 79, “Itk”,
28; Müslim, “Eyman”, 38, 40.
26
Müslim, “Birr”, 32.
27
Müslim, “Selam”, 24.
28
Âl-i İmrân 3/14.
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karşı kibirlenenler; hak ve hakikatten
uzaklaşmaktadır.29 İnsan; ilim, amel, ibadet
ve tevazu ile varlık sınırını hatırlamakta;
ahiret hayatının hesabını düşünerek,
şeytanın halinden ibret alarak onun
vesvesesinden, kibirden ve nankörlükten
kendini koruyabilmektedir. Kendini bilen,
kainat içerisindeki konumunu idrak eden;
sahip olduğu maddi veya manevi nimetler
nedeniyle şımarmamakta, kibirlenmek
yerine kendisine ihsanda bulunan rabbine
şükretmektedir.30 Modern toplumlarda
benlik şişmesi, enaniyet, övülme isteği,
egoizm, narsizm gibi isimlerle farklı boyut
kazanan kibir; bireyin sürekli kendini
öne çıkarması, üstün görmesi ve kişinin
çevresindekileri küçümsemesiyle ileri bir
boyuta geçmekte, insanın aşağılık duygusu
yaşamasına ve yalnızlaşmasına sebep
olabilmektedir. İnsanın kendine hayran
ve aşık olma saplantısı olarak açıklanan
narsizmde birey başkalarının istek ve
ihtiyaçlarını dikkate almaksızın sadece
kendi mutluluğunu düşünmekte, diğer
insanları basit, araç ve hor görmektedir.31
İslamiyet, kibre karşı bireyin haddini
bilmesini, fıtratıyla uyumlu yaşamasını,
kendisi kadar ve hatta daha çok toplumu
önemsemesini,
tevazuyu
ve
isârı
öğütlemektedir. Bazı batılı psikologlar,
insanın zayıf ve aciz yaratılması nedeniyle
doğuştan var olduğu kabul edilen aşağılık
29
el-Bakara 2/258; el-En’âm 6/44; elMü’min 40/56.
30
Ahmed Hamdi Akseki, Ahlak İlmi
ve İslam Ahlakı, sad.: Ali Arslan Aydın,
(Ankara: Nur Yayınları, 1991), 211.
31
Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Psikolojiye Giriş, çev.: Kemal Atakay,
Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, (İstanbul: Sosyal Yayınları, 1995), 2/643.
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kompleksinin, ilke ve denge gözetmeksizin
üstün olma çabasıyla narsizme evrildiğini
söylemektedir.32
Kendini
beğenmede
aşırılık, cimrilik, ihtiraslar, hased, kıskançlık,
kibre temel olabilmekte; bireyin kendisini
olduğundan farklı ve üstün görmesine,
başkalarını değersiz ve olduğundan basit
algılamasına sebep olabilmektedir. Kendi
zevkleri için başkalarını kullanma, bencillik,
ahlaki ilke tanımamazlık, böbürlenenlerin
temel vasfıdır. “Yeryüzünde böbürlenerek
dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle)
ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk
yarışına girebilirsin.”33 Nefsin ıslahı ve
terbiye edilmesiyle kibir arasında ters bir
orantı mevcuttur; birey nefsini ahlaken olgun
hale getirdiğinde tevazusu artmakta, kibir
azalmakta ve yok olmaktadır. Dünyanın
kendi etrafında döndüğünü zanneden,
kendisini rabbine karşı yeterli ve ihtiyaçsız
kabul edenler,34 toplumdan soyutlanmakta,
madden ve manen yalnızlaşmaktadır.
Kötü duyguların, doğuştan mı sonradan
mı ortaya çıktığı tartışmaları yapılsa da;35
insanın en güzel surette yaratılmış olması,36
32
Alfred Adler, İnsan Tabiatını
Tanıma, Çev.: Ayda Yörükan, (İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1994),
137, 181-188; Engin Gençtan, Psikanaliz ve
Sonrası, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993),
130-131; Engin Gençtan, İnsan Olmak,
(İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993), 74.
33
el-İsra17/37.
34
Toshihiko Izutsu, Kuran’da Dini
ve Ahlaki Kavramlar, çev.: Selahattin Ayaz,
(İstanbul: Pınar Yayınları, 2013), 194.
35
Erich Fromm, Hayatı Sevmek, Çev.:
Ali Köse, (İstanbul, Arıtan Yayınevi, 1996),
92.
36
et-Tîn 95/4-5; Rûm 30/30; İsrâ
17/470; Buhari, “Cenaiz”, 80, “Kader”, 3;
Müslim, “Kader”, 22.

şeytanın sonradan rabbine isyan etmesi ve
böbürlenmesi birlikte düşünüldüğünde;
normal ve doğru olmayan büyüklenmenin,
gelişim, eğitim, bireysel ve çevresel
faktörlerle sonradan ortaya çıktığını
söylememiz mümkündür.
İnsan, iyiliğe ve kötülüğe meyyal
yaratılmıştır; birey, sahip olduğu akıl ve
iradesini doğru kullanarak ilahi öğretilerle
hayrı ve güzelliği eyleyebildiği gibi,
akıl ve iradesini yanlış kullandığında
şeytanın ve nefsin süfli isteklerine boyun
eğebilmektedir. Kibir, kalbin bir hastalığı
olsa da tezahürleri düşünce ve eylemlerdir;
insanın tüm yönelimlerinde kendini
göstermektedir. Allah’a, rasulüne ve
gönderdiği hidayetine karşı böbürlenenler,
kendilerine zulmetmekte, iman ve itaatten
uzaklaşmaktadır.37 Teslimiyetten ibaret
olan ve insanın hayattaki tüm ihtiyaçlarını
düzenleyen din, Allah’a ve ondan gelen
vahye iman ve itaat edilmesini istemektedir.38
İnsanlara karşı büyüklenme ve onları
hor görme, zamanla yaratıcıya isyana
dönüşebilmektedir. “Siz yeryüzündekilere
merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size
merhamet etsin.”39 hadisi, gökyüzündekilerin
merhameti için, yeryüzündekilere zulüm
ve haksızlık yapılmamasını, onların hor
görülmemesini öğütlemektedir. İslamiyet,
her haklıya hakkının verilmesini tavsiye
37
el-En’âm 6/5-6; el-Kehf 18/56, 104;
el-Mü’minûn 23/66-67; ez-Zümer 39/59-60;
ez-Zuhruf 43/47; el-Câsiye 45/8-9, 31, 35;
Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’an’da İnsan
Psikolojisi, (İstanbul: Yalnızkurt Yayınları,
1997), 173.
38
Hülya Alper, İmanın Psikolojik
Yapısı, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2002),
29.
39
Tirmizi, “Birr”, 16.
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etmektedir. Kişinin, öncelikle rabbine,
kendisine, diğer insanlara ve çevresine karşı
hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Tevhid
dini olan İslamiyet; insanın, rabbine kulluk
yapmak için yaratıldığını,40 diğer insanların
birbirleriyle tanışması ve ülfet kurması
için farklılaştırıldığını,41 takva dışında
herhangi bir üstünlük bulunmadığını,42
yapı veya kökten kaynaklanan farklılığın
üstünlük değil zenginlik ve hayatın zaruri
ihtiyacı olduğunu,43 mükerrem bir varlık
olsa da rabbine karşı kibirlendiğinde ve
nankörlük yaptığında hayvanlardan daha
aşağı bir seviyeye düşebileceğini,44 şeytanın
insan için apaçık bir düşman olduğunu
ve insanı aldatmak için türlü vesveseler
hazırladığını,45 haber vermektedir.

KİBİR, İSTİKBAR, TEKEBBÜR

Şeytani bir tavır olan kibir ve nankörlük,
Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde sıkça konu
edilmektedir. Ayetlerde ve hadislerde
kibrin farklı türevleri kullanılmakta,
konu bütünlüğünün sağlanması için
bunların açıklanması önem arz etmektedir.
Kibir, insanın dünya ve ahiret hayatını
ilgilendiren önemli kavramlardan biridir.
İnsanın rabbiyle ve diğer insanlarla ilişkisi
bulunmakta; bu ilişki kibir veya tevazu
ekseninde farklı sonuçlar doğurmaktadır.
Saygı ve tevazu temelinde oluşturulan ilahi
iletişim itaate ve huzura vesile olurken,
kibirle sürdürülen ilahi iletişim mutsuzluğa
ve nankörlüğe sebep olmaktadır. Kibir
40
41
42
43
44
45
16

ez-Zâriyât 51/56.
el-Hucurât 49/13.
el-Hucurât 49/13.
ez-Zuhruf 43/32.
el-Furkân 25/44.
el-A’râf 17/6-18.

kelimesinin Arapça kökü “k-b-r”, sağıyr’in
zıddıdır.46 Kibir; kişinin kendini beğenmesi,
karşılığı bulunmadığı halde kendisini
başkalarından üstün, büyük görmesidir;47
tevazunun karşıtıdır. Büyüklük, ululuk,
azamet, büyüklük satma48 manaları da
verilmiş olan kibir; başkanlarına aşağılayıcı
davranışlarda bulunmak,49 Allah’a ihtiyaç
hissetmediğinden isyan etmek, anlamlarında
kullanılmaktadır.50 Terim anlamı olarak
kibir; Allah’a ihtiyaç hissetmeksizin kendini
büyük, başkalarını küçük görme, yok sayma
halidir.51 Kibir, istiğna kelimesi ile yakın
anlamlıdır; istiğna, insanın kendisini zengin
ve yeterli görmesini, gücüne güvenmesini
ve onu kendinden bilmesini ifade
etmektedir.52 Kibirli insan, kendini hayatın
merkezine koyduğundan, herkesten kendisi
için çalışmasını beklemekte;53 hatasını
46
Ebu’l Huseyn Ahmed b. Faris b.
Zekeriyya, Mu’cem Mekayisı’l-Luğa, Thk.:
Abdusselam Muhammed Harun, (Beyrut:
Daru’l-Ciyl, t.y.), 5/153.
47
Ragıb Ebu’l-Kasım el-Hüseyin b.
Muhammed el-İsfehani, el-Müfredat fî Garibi’l-Kur’an, Thk.: Safvan Adnan Davudi,
(Dimeşk: Daru’l-Kalem, 1992), 424; Kadir
Polater, Kuran Açısından Kibir, 64.
48
Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, (İstanbul: Beyan Yayınları, 1986), 650.
49
Mustafa Çağrıcı, “Kibir”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara:
TDV Yayınları, 2001), 25/562-563.
50
Ramazan Altıntaş, Kuran’da Hidayet ve Dalalet, (Konya: Suffe Yayınları,
1997), 154.
51
Kasapoğlu, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, 61.
52
el-Leyl 92/8-11; Toshihiko İzutsu,
Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, 204.
53
Zekeriya Pak, Kuran’da Kulluk,
(İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1999), 242.
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görmediğinden nasihatı kabul etmemektedir.
Hakikati ve haddini bilmeyen, görmek
istemeyenler; hidayet aydınlığından ve
huzurundan mahrum kalmaktadır.54 Sahip
olduklarını salt kendinden bilen ve nankörlük
yapanlar, rabbine şükretmemekte, kendini
kutsamaktadır.55 Kuran-ı Kerim’de fert ve
toplulukları Allah’a karşı kibirlenmeye
sevk eden başlıca nedenler; cehalet, küfür,
kizb, yaratılış maddesinin farklılığı, üstün
ırk olma, ilmi yetkinliğe sahip olma,
ekonomik güce sahip olma, amel ve ibadetin
çokluğuna aldanma, güzellik ve giyim
kuşam zenginliğine sahip olma,56 durumları
olarak açıklanmaktadır.
Kibir ile yakın anlamda olan istikbar, sırf
inat yüzünden gerçeği kabule yanaşmamak,57
kibirden farklı olarak bu duygunun eyleme
geçirilmesi manalarını ihtiva etmektedir.
Kendini büyük saymak, hoyrat ve mağrur
olmak anlamına gelmektedir.58 İnsanın,
belirli bir konuda, başarıya odaklanarak
büyük olmaya çalışması ve bunun gereğini
yapması, dünya ve ahiret hayatı için istenen
ve övülen bir durumdur. Kişinin sahip
olmadığı bir şeyle sırf övünmek için ona
sahipmiş gibi görünmesi ve böbürlenmesi
ise İslam’da sevilmeyen ve yerilen bir
54
İsmail Karagöz, Kur’an’da Dört
Kavram, (Ankara: T. D. V. Yayınları, 2015),
55.
55
Kerim Buladı, Kur’an’da Nankörlük Kavramı, (İstanbul: Pınar Yayınları,
1999), 242.
56
Selim Demir, Kelam İlmi Açısından
Kuran ve Sünnette Kibir, (Konya: Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 2.
57
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 5/126.
58
Toshihiko Izutsu, Kuran’da Dini ve
Ahlaki Kavramlar, 106.

davranıştır.59 İslam’da istikbar; insanın
kendisini rabbine karşı büyük, yeterli ve
ihtiyaçsız görmesidir.60 “İnkâr edenlere
gelince, onlara şöyle denir: “Ayetlerim size
okunmuştu da sizler büyüklük taslamış değil
miydiniz?”,61 “Yeryüzünde böbürlenerek
dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle)
ne yeri yaratabilir, ne de dağlarla ululuk
yarışına girebilirsin”62 ayetleri, insana
haddini bilmesini öğütlenmektedir. Sahip
olduğu nimet ve imkanların rabbinin bir
imtihan vesilesi olduğunu anlayan insan
O’na şükretmekte, kulluk ve itaat etmektedir.
Şeytan ve nefis insanı aldatabilmekte; birey,
kendini yücelterek diğer insanları ve rabbini
küçümseyebilmektedir. İnsan, rabbine
karşı aciz olduğu halde kendisini hakim ve
müstağni olarak gördüğünde, itaat yerine
kibir galip gelmektedir. Fıtratını unutan
veya ondan uzaklaşanlar, kibir nedeniyle
itaatten uzaklaşmakta; süfli düşünce ve
isteklerine teslim olmakta, şeytanın tuzağına
düşmektedir.63
Tekebbür; büyüklenmek,64 hakkı kabule
yanaşmamak, yaratana boyun eğmemek
ve ibadet etmemektir.65 Büyüklenme;
59
Ragıb, Müfredat, 424; Ebu’l-Feyz
Muhammed Murteza ez-Zebidi, Tacu-l Arus
min Cevahiri-l Kamus, (Beyrut-Lübnan:
Daru’l-Fikir, 1994), 7,/432.
60
Yunus Ekin, Kuran’a Göre İnançsızlık, (İzmir: Işık Yayınları, 2001), 76-78.
61
el-Bakara 2/34.
62
el-İsrâ 17/37.
63
Cevdet Said, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Çev.: İlhan Kutluer, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011), 122;
İbrahim Coşkun, İslam Düşüncesinde İnkâr
Problemi, (İstanbul: Tekin Kitapevi, 2000),
111.
64
Ragıb, Müfredat, 424.
65
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 5/126.
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Allah’a karşı,66 peygambere karşı67 ve diğer
insanlara karşı68 olabilmektedir. Allah’a
kulluk etmekten, hakkı kabul etmekten
uygulamaktan çekinmek, kibrin en büyüğü
olarak kabul edilmektedir.69 Büyüklenmek,
ululuk iddia etmek ve kendini başkalarından
yüksek görerek insanları aşağılamak,
inkarcıların ve nankörlerin en önemli
vasfıdır.70 Allah, el-Mütekebbir’dir, fakat
O’nun için haksız büyüklenme anlamı
içeren Müstekbir lafzı kullanılmamaktadır.
Allah, her halde mutlak büyüktür,
güçlüdür ve her türlü noksan sıfatlardan
münezzehtir. Tekebbür ve istikbar kelimeleri
Kuran-ı Kerim’de kibre yakın anlamda
kullanılmaktadır.71 Kuran-ı Kerim’de kibir
kelimesi terim anlamıyla bir ayette,72 aynı
anlamda olmak üzere sekiz yerde farklı
türevleriyle tekebbür,73 kırk dokuz yerde
de istikbar kavramı kullanılmaktadır.74
Tekebbür ve istikbarın terim anlamı, insanın
Allah’a karşı büyüklenmesi, hakkı inkar
etmesi ve kendisini diğer insanlara karşı
üstün görmesidir.75 Allah’ın emirlerini kendi
çıkarlarına aykırı bularak büyüklenenler,
Kuran-ı Kerim’de müstekbir olarak

isimlendirilmektedir.76

Allah, her topluluğa hidayet rehberi
olarak peygamberler göndermiş, şeytanın
tavrına ve aldatmalarına karşı insanlığın
yolunu vahiyle aydınlatmıştır. Allah’tan
gelen vahyin ve peygamberlerin karşısına,
statükolarını korumak ve batıl düzenlerini
devam ettirmek için ‘müstekbir’ tipli
insanlar çıkmıştır. Müstekbirler, toplumu
kendi istekleri ve kuralları çerçevesinde
yönetmekte, zayıf ve güçsüz olanlara
zulmetmektedir.
Firavun’un
kendi
toplumuna karşı tavrı, Mekke’de yönetimi
elinde bulunduran Müşrik elitlerinin
tavrından farklı değildir. Cahili toplumlarda,
baskı uygulayanlar ile uygulananlar, başka
bir deyişle kendilerini halkın üzerinde
ve halka egemen görenler ile ezilmişler
bulunmaktadır.
Modern
toplumlarda
bu durumun göstergeleri farklı olmakla
birlikte, içerikte değişen fazla bir şey
bulunmamaktadır. Kibir ve gurur nedeniyle
hak ve hakikati tanımayanlar, görmezden
gelenler, şeytana tabi oldukları ve
yaratıcıya nankörlükleri nedeniyle pişman
olacak, Allah’ı unutmalarının karşılığı
olarak dünyada ve ahirette unutulma ve
66
el-Mü’min 40/60.
ilahi rahmetten uzak kalma cezasıyla
67
el-En’âm 6/53; ez-Zuhruf 43/31.
68
el-Fussilet 41/15.
karşılaşacaklardır. “Allah’ı unutan, bu
69
Ragıb, Müfredat, 423-424.
yüzden Allah’ın da onlara kendilerini
70
en-Nisa 4/172-173; el-Maide 5/82; unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar
el-A’râf 17/36, 40, 75, 88, 133, 206; el-Kasas gerçekten yoldan çıkmışlardır.”77, “Kim de
28/39; es-Sad 38/74-75; ez-Zümer 39/59; el- beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı
Mü’min 40/56.
bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör
71
Ragıb, Müfredat, 423-424.
olarak haşrederiz.” O der ki: “Ey rabbim!
72
el-Mü’min 40/56.
Beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki
73
el-A’râf 17/13; en-Nahl 16/29; el- daha önce gören biriydim.” Allah buyurur:
Mü’min 40/27.
74
Çağrıcı, “Kibir”, 25/562-563.
76
el-A’râf 17/75-76; Muhsin Demirci,
75
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 10/126; Kur’an’ın Temel Konuları, (İstanbul: İFAV
Kasapoğlu, Kur’an’da İnsan Psikolojisi, Yayınları, 2000), 137-138.
174; Buladı, Kuran’da Nankörlük, 124.
77
el-Haşr 59/19.
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“İşte böyle! Sana âyetlerimiz geldiğinde
onları unutmuştun, bu gün de aynı şekilde
sen unutuluyorsun!” Haktan sapan ve
rabbinin âyetlerine inanmayanları işte böyle
cezalandırırız. Hiç kuşkusuz âhiretteki ceza
daha şiddetli ve daha kalıcıdır.”,78 “İnkâr
edenler şöyle dediler: “Biz ne bu Kur’an’a
inanırız ne de bundan öncekilere!” Sen o
zalimleri rablerinin huzurunda, tutuklanmış
halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen!
Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle
derler: “Siz olmasaydınız, hiç kuşkusuz biz
iman ederdik.” Büyüklük taslayanlar hor
görülenlere, “Size doğru yol gösterildikten
sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır,
günah işleyenler sizsiniz” derler. Hor
görülenler büyüklük taslayanlara şöyle
cevap verirler: “Bilâkis! Bize Allah’ı inkâr
etmemizi ve O’na ortaklar koşmamızı telkin
ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan
ibaretti.” Sonunda azabı görünce için için
yanarlar. Biz de inkârcıların boyunlarına
halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp
ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi
topluma bir uyarıcı göndermişsek oranın
sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle
demişlerdir: “Biz sizin tebliğ ettiklerinize
inanmıyoruz.” Ardından şunu eklemişlerdir:
“Biz servet ve nüfus açısından üstünüz;
dolayısıyla, azaba uğratılacaklar biz
olamayız.” De ki: “Rabbim rızkı dilediğine
bol verir, dilediğine kısar; fakat insanların
çoğu (bunun hikmetini) bilmezler.” Sizi
bize yaklaştıracak olan, ne servetiniz ne
evlâtlarınızdır. Ama iman edip dünya ve
âhirete yararlı iş yapanlar başka, yaptıklarına
karşılık onlara kat kat fazlası mükâfat
vardır ve onlar köşklerde huzur ve güven
içinde yaşayacaklar. Âyetlerimizi etkisiz
kılmak için çaba gösterenler ise azap içinde
78

Tâhâ 20/124-127.

bırakılacaklardır.”79 ayetleri, hesap gününde
müstekbir ve müstazafların birbirilerini
karşılıklı suçlamalarının sorumlulukları
ortadan kaldırmayacağını, yanlış itaatin,
kibir ve nankörlüğün ahirette büyük hüsrana
sebep olacağını, haber vermektedir.

İSYAN VE ÇEŞİTLERİ
İnsanın rabbiyle iletişiminde, itaat ve
isyan şeklinde iki seçenek bulunmaktadır.
Şeytan, yaratıcıyla kurulan olumsuz
iletişimin sembolü, kibir ve nankörlüğün ilk
temsilcisidir. Allah, insanlara doğru yolu itap
ve peygamber aracılığıyla bildirmiş, iyilik ve
kötülüğü, onların temsilcilerini tanıtmıştır.
İlahi iradeye ve isteklere uygun davranan
insan, iman ve itaat ile olgunlaşmakta ve
ilahi misyonunu ifa etmektedir. Şeytani
tavır olan kibir ve nankörlüğe meyleden
insan ise isyan ile haddini aşmakta, doğru
yoldan uzaklaşmaktadır. İsyan, asa fiilinin
mastarıdır; itaatten çıkmak ve kaçınmaktır;
itaatin zıddıdır.80 Temel sözlük anlamı,
insanın kendini değneğiyle korumaya
çalışmasıdır.81 Kulun, rabbinin emrine
muhalefet etmesiyle, topluluğun sultanın
emrine karşı çıkması, isyan olarak ifade
edilmektedir.82 İsyan kelimesi masiyet
olarak da ifade edilmektedir. Masiyet;
itaatten ayrılmak ve söz dinlememek
manasında kullanılmaktadır.83 Masiyet
kavramı Kuran-ı Kerim’de otuz iki yerde
zikredilmektedir. Bunların ikisi masiyet, biri
79
Sebe’ 34/31-38.
80
Ragıb, Müfredat, 570.
81
Ragıb, Müfredat, 570.
82
Ragıb, Müfredat, 570.
83
Bekir Topaloğlu, “Masiyet”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2001), 28/77.
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isyan, ikisi asi şeklindeyken diğerleri farklı
fiil kalıplarındadır.84 Kuran-ı Kerim’de
“Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan
eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı
kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı
bir azap vardır”85 ve hadiste; “Kim Allah’a
ve peygambere isyan ederse...” şeklinde
isyan, itaatin zıddı olarak kullanılmaktadır.

sınırları çiğnemek, en geniş anlamıyla da
Allah’ın ve rasülünün emrini dinlememek
demektir. “Masiyet konusunda kullara
itaat edilmez. İtaat, marufadır.”89 Ülü’lEmre ve ana-babaya itaat Allah’ın emridir.
Ancak onlar günah işlemeyi, Allah’a
isyanı emrederse onlara bu konuda itaat
edilmemektedir. Şeytan, Allah’ın ”Adem’e
secde edin”90 emrine karşı gelerek isyan
edenlerin ilki ve önderi olmuştur. İsyanın
öncüsü olan şeytana, her isyandan bir
günah payı verilmektedir. Hz. Adem,
cennette yasak ağaçtan yese de hatasında
direnmemiş ve tövbe ile rabbine yönelmştir.
Tövbesi kabul edilen Hz. Adem, yeryüzüne
imtihan için ve yaratıcının buyruklarını
iletmek üzere gönderilmiş; şeytan isyanını
sürdürmüş, kendisinin insandan üstün
olduğunu iddia ederek rabbiyle inatlaşmış,
O’na isyan ve nankörlük etmiştir. “Bir
zamanlar biz meleklere ve (cinlere) “Adem’e
secde ediniz” dedik. İblis hariç hepsi secde
ettiler. O, yüz çevirdi, büyüklük tasladı,
böylece kafirlerden oldu”91 ayetinde İblis’in
yüz çevirmesinin (isyan), istikbarının
(büyüklük taslama) ve kafir olmasının
iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Kibir,
itaatten yüz çevirmeyle birlikte isyan ve
nankörlük neticesini doğurabilmekte; bilgi,
içselleştirilerek eyleme dönüşmediğinde
faydalı ve yeterli olmamaktadır. İtaat,
imanın tezahürü, sözün ispatıdır.

İsyan;
Allah’a
ve
O’nun
peygamberlerinin emirlerine karşı çıkmak,
itaat etmemektir. Allah’a kulluk yapması
için yaratılan insan, rabbine iman ve
itaat ederek sevap kazanmakta; akıl ve
iradesini yanlış kullandığında haddini
aşabilmekte, rabbine itaat etmediğinde
günah kazanmaktadır. Dinin emirlerine
karşı imani tavır ayetlerde öğretilmektedir.
“Allah ve rasülü bir işte hüküm verdiği
zaman, artık mümin bir erkekle mümin
kadına, o işte kendi isteklerine göre seçme
hakkı yoktur. Kim Allah’a ve rasülüne isyan
ederse (karşı gelirse) apaçık bir sapıklığa
düşmüştür.”,86 “Hayır, rabbine andolsun ki,
aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni
hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden
içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu
kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim
olmadıkça iman etmiş olmazlar.”87 ve “Ey
Rabbimiz! Dinledik ve itaat ediyoruz. Senin
mağfiretine (bağışlamana) sığınıyoruz.
Ey Rabbimiz, dönüş Sanadır.”88 Rabbini
hakkıyla takdir edemeyenler, sahip oldukları
nimet ve imkanları kendilerinden bildiği
İsyan kavramı, olumlu veya olumsuz
için kibirlenmektedir.
bir anlam barındırmaktadır; isyanın konusu
ve içeriği, niteliğini belirlemektedir.
Masiyet, isyan kökünden türemiş bir
Zulüm ve batıl bir sistemi değiştirmek
kavramdır; başkaldırmak, isyan etmek,
üzere gönderilen peygamberler, statükoyu
84
Topaloğlu, “Masiyet”, 28/77.
temsil edenler tarafından isyankar olarak
85
en-Nisâ 4/14.
86
el-Ahzab 33/38.
89
Buhari, “Cihad”, 107.
87
en-Nisâ 4/ 65.
90
el-Bakara 2/34.
88
el-Bakara 2/285.
91
el-Bakara 2/34.
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adlandırılmoştır. Rasullerin, Allah’tan
getirdiklerine karşı gelenler ise gerçek
asilerdir. “Onlara “Yeryüzünde düzeni
bozmayın” denildiğinde, “Hayır, biz
yalnızca ıslah edenleriz” derler. Biline ki,
gerçekten bozanlar onların ta kendileridir,
ama
farkında
olmuyorlar.
Onlara
“Diğer insanlar gibi siz de iman edin”
denildiğinde, “Akılsızların inandıkları gibi
biz de inanalım mı?” derler. Biline ki, asıl
akılsızlar onlardır, fakat bilmezler. İman
edenlerle karşılaşınca “inandık” derler,
şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise “Biz
sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz”
derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak
dolaşmalarına izin veren Allah’tır. Doğruya
karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır.
Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve
doğru yolu da bulamamışlardır.”92 ayetleri,
münafıkların kibirli halinden, inananları
küçümsemelerinden,
ikiyüzlülüğünden,
düzen bozucu olduğu halde kendilerini
ıslah edici zannetmelerinden ve bunu fark
edememelerinden,
şeytanın
oyuncağı
olmalarından, haberler vermektedir. Kibrin;
itaatsizliğe, nankörlüğe, ikiyüzlülüğe ve
inançsızlığa götürdüğünü beyan eden
bu ayetler, ıslah ve ifsad edenlerin, ilahi
öğretilere göre belirleneceğini; vahye tabi
olanların ıslah edici olduğunu, vahyi inkar
eden ve rıza göstermeyenlerin ifsad edici
olduğunu açıklamaktadır. İslamiyet; duygu,
düşünce ve eylemlerin değerini ve niteliğini
belirlemektedir. Anne ve babanın maruf
emrine itaat farz iken, isyan içeren isteklerini
yapmak haram olmaktadır. Allah’ın
emirlerini uygulamak üzere görevlendirilen
peygamberler, kendilerine engel olanlarla
misyonları gereği sürekli mücadele etmiştir.
Kuran-ı Kerim, peygamberlerin kıssalarıyla
insanlara mesajlar vermektedir. Allah’a
92
el-Bakara 2/11-16.

kul olmayan, şeytanın veya nefsinin kölesi
olagelmektedir. Vahyin gönderiliş amacı,
yeryüzünde ilahlık taslayanların, yaratana
boyun eğmesini sağlamaktır. Bu mücadelede
öncü olan peygamberler tağutlara ve
müstekbirlere karşı mücadele etmiş, onların
düzenine isyan etmiştir. Peygamberler,
Allah’ın bildirdiklerini insanlara ulaştırmış,
vahyi uygulamış ve bu yolda zalimlerle
mücadele etmiştir. Kelime-i tevhid, “la” ile,
yani isyanla başlamakta; tüm sahte ilahlara,
tağuta isyan söz konusu edilmektedir.
Nefislerinin kölesi olanların ve rabbe boyun
eğmeyenlerin düzenine isyan etmek ile
vahye ve elçilere isyan etmek bir değildir.
İlki İslamiyet’in emrine uygun bir hareketle
itaat ve cihad kabul edilirken; diğeri Allah’ın
belirlemiş olduğu ilkelere boyun eğmemek,
inatlaşmak ve ilahi öğretilere karşı isyan
etmek, büyüklenmek ve nankörlük etmektir.

TUĞYAN, ULÜVV, UTÜVV, ŞIKAK
Allah, insanı iyiliğe ve kötülüğe
erişebilir olarak yaratmış, peygamber ve
elçi göndererek hak yolu onlara göstermiş,
ahiret yurdundaki mazeretleri bertaraf
etmiştir. İsyan kabiliyeti olan insan,
iradesiyle doğru yolu tercih ederse cennete
ulaşabilmekte, batıl bir yolu takip ederse
cehenneme varmaktadır. Tuğyan kelimesi;
azmak, sapmak, taşmak, haddi aşmak,
isyanda ileri gitmek, ölçüsüz hareket etmek,
inkar ve zulümde aşırı gitmek, zorbalık
yapmak, suyun yükselmesi ve dalgalanması
gibi anlamlara gelmektedir.93 Mal ve
iktidarı sebebiyle kibre kapılarak hakkı
tanımayan, insana zulmeden ve azan için
“malı ve sahip oldukları onu tuğyan ettirdi”
93

Ragıb, Müfredat, 520; İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 15/8-9.
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denilmektedir.94 İsim şeklindeki kullanımı
Taği, zorba, kibirli, ahmak, asi, azgın,
zalim, hadde tecavüz eden, itaat etmeyen
anlamlarında kullanılmaktadır.95
Tağa; azdı, taştı, zulmetti fiilinin
masdarı olarak Kuran-ı Kerim’de dokuz
yerde; haddi aşan ve azgınlık yapan kişi ve
topluluk anlamında tağiy altı yerde; insanları
yoldan çıkaran anlamında tağut sekiz yerde
geçmektedir. Tuğyan kelimesi; masdar, fiil,
isim ve diğer türevleriyle birlikte Kuran-ı
Kerim’de otuz dokuz yerde zikredilmektedir.
Kuran-ı Kerim’de tuğyan kelimesi, bireysel
veya toplumsal aşırılıklara işaret etmek
üzere kullanılmaktadır.96 İnsan ve kainat
için kullanımlarının hepsinde kelimenin
temel anlamı olan sınırı aşmak söz konusu
olmaktadır. Terim olarak kullanıldığında
tuğyan; alışılagelmiş ölçüyü aşmak, tecavüz
etmek,97 küfürde ve azgınlıkta sınırı aşmak,
her hususta haddi aşmak,98 Allah’ın koyduğu
sınırları küstahça aşmak99 anlamında tarif
edilmektedir. “Hayır, (Rabbinin bu kadar
iyiliğine rağmen) insan azar. Kendisini
zengin(kendisine yeterli) gördüğü için”100
94
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 15/8-9.
95
Şemseddin Sami, Kamus-i Türki,
(İstanbul: Çağrı Yayınları, t.y.), 865.
96
el-Kalem 68/31; ez-Zariyat 51/5153.
97
Fahruddin Razi, Tefsirü’l-Kebir, (Beyrut: Dar-u İhyai’t-Türasi’l-Arabi,
1420/1999), 2/178.
98
Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer İbni
Kesir, Tefsiru’l-Kurani’l-Azim, thk: Seyyid
Muhammed Seyyid, Vecih Muhammed Ahmed, (Kahire: Daru’l-Hadis, 1423/2002),
1/140.
99
Vecdi Akyüz, Kuran’da Siyasi Kavramlar, (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1998),
299.
100
el-Alak 96/6.
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ayeti, insanın sahip olduğu imkanlarla
haddini
aşabileceğinden,
azgınlık
gösterdiğinde rabbin hükümlerine kayıtsız
kalabileceğinden bahsetmekte ve insanları
uyarmaktadır.
Hak, hukuk ve sınır tanımamak olarak
tarif edebileceğimiz tuğyan kavramının
tağut ile de yakın bir ilişkisi vardır. Küfür,
isyan, kibir ve zulmün olduğu yerde tuğyan
var demektir. “Allah’ı unutup da Allah’ın
da kendilerini unutturduğu kimseler gibi
olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.101
İnsan, rabbine kulluk yapmadığında, O’nun
hükümlerine boyun eğmediğinde, Allah’ı
unutmuş olmaktadır. “Allah, hükmünde
kimseyi ortak yapmaz”,102 “Onlar cahiliye
hükmünü mü arıyorlar. İyi bilen bir toplum
için Allah’tan daha iyi ve güzel hüküm
veren kimdir?”103 ayetleri hüküm belirleme
yetkisinin yaratıcıda olduğunu, mahlukatın
itaat ile sorumlu olduğunu, haddi aşmanın
tuğyana sebep olacağını, ihtar etmektedir.
Maddi güç, sahip olunan statü ve imkanlar,
insanlara zulüm aracı, yaratıcıya nankörlük
sebebi yapıldığında; birey nefsinin kölesi ve
aşırılığın öncüsü olabilmektedir. Toplumu
doğru yoldan uzaklaştıran, yaratıcıya
kulluğu engelleyen her güç, her varlık, tağut
olarak isimlendirilmektedir. “Andolsun biz,
her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tağuttan
kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah
onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan
kimine de (kendi iradeleri sebebiyle)
sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın
da peygamberleri yalanlayanların sonunun
ne olduğunu görün.”104
101
102
103
104

Büyüklük taslamak, Kuran-ı Kerim’de
el-Haşr 59/19.
en-Nur 24/26.
el-Maide 5/50.
en-Nahl 16/36.
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farklı kelimelerle de ifade edilmektedir.
Ala-Yalu fiilinden masdar olan Ulüvv
kelimesi övülen ve yerilen durumlar için
kullanılmaktadır. Kuran-ı Kerim’de dört
yerde ulüvv şeklinde olmak üzere, değişik
türevleriyle yetmiş yerde zikredilmektedir.
Aliye-ya’la aliyyün övülen durumlar için,
ulüvv kelimesi ise yerilen durumlar için
kullanılmaktadır. 105 Büyüklük taslamak
anlamında kullanılan kelimelerden biri de
Utüvv’dür. Ata-yatü fiilinden mastardır.
Büyüklenmek, haddi aşmak, boyun
eğmemek, itaatten yüz çevirmek, zorbalık
yapmak anlamlarına gelmekte,106 istikbara
delalet etmektedir.107 Utüvv kelimesi
Kuran-ı Kerim’de farklı kalıplarda on
yerde
kullanılmaktadır.
Kibirlenmek,
övünmek, iyi olsun, kötü olsun kendisinde
bulunan ile övünüp, kendini beğenmek ve
üstün görmek anlamındaki ucb,108 ihtiyal,
fahr, tahkir de kibre anlam itibariyle
yakın olan kelimelerdir. Kişinin kendini
büyük, başkalarını küçük görmesine kibir;
başkasını küçük görmeden kendini ve
yaptıklarını beğenerek böbürlenmesine ucb
denilmektedir.109
“Önceden Hıristiyan olan Adiyy b.
Hâtim, boynunda altından bir haç olduğu
halde Rasülüllah’ın huzuruna geldiğinde,
Hz. Peygamber ona: “Ya Adiyy, boynundan
şu putu çıkar.” buyurmuş ve “(Yahudiler)
Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hristiyanlar
ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab
edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan
Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır.
Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların
105
106
107
108
109

Ragıb, Müfredat, 582.
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 15/82.
İbni Faris, Mu’cem, 4/225.
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 1/581.
Çağrıcı, “Kibir”, 25/562-563.

ortak koştukları her şeyden uzaktır.”110 ayetini
okumuştur. Adiyy: “Ey Allah’ın Rasülü,
Hristiyanlar, rahiplere ibadet etmediler ki
(onları rab edinmiş olsunlar)” dedi. Hz.
Peygamber: “Evet ama onlar (Hristiyan
rahipleri ve Yahudi hahamları) Allah’ın
helal kıldığını haram; haram kıldığını da
helal saydılar. Onlar da bunlara uyup itaat
ettiler. İşte onların bu tutumları, onlara
ibadet etmeleri ve onları rab edinmeleridir.”
buyurmuştur.111 Bu hadis göstermektedir ki,
herhangi bir şeyi rab edinmiş olmak için
onun önünde secde etmek, ona doğrudan
ibadet etmek gerekmemektedir. Allah’ın
belirlediği helal ve haramı değiştirmek,
değiştirilmiş ilahi öğretilere bilinçle ve
gönülden itaat etmek, Allah’tan başkalarını
rab edinmek anlamı taşımaktadır. “Hayır,
rabbine andolsun ki, aralarında çıkan
anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp
sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir
sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe
ve boyun eğip teslim olmadıkça iman
etmiş olmazlar.”112 Allah’ın belirlediği ilke
ve hükümleri değiştirenler, tağut ismiyle
otoriteye ortak olmak istemekte; onlara
gönülden boyun eğenler haddi aşmaktadır.
Küfür, zulüm, israf, bağy ve i’tida
kelimeleriyle anlam yakınlığı olan
tuğyana; istiğna, istikbar, inat, maddi güç,
heva ve heves sebep olabilmektedir.113
Rabbiyle olan münasebetini hakkıyla
idrak edemeyenler,114 dini, bireysel, sosyal,
110
et-Tevbe 9/31.
111
Tirmizi, “Tefsir”, 9.
112
en-Nisa 4/65.
113
Süleyman Gür, Kuran’da Tuğyan
Kavramı, (Rize: Rize Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2009), 20-43.
114
ez-Zümer 39/67.
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ticari ve siyasi her alanda zulme konu
olmaktadır.115 Kibir, bencillik ve nankörlük,
insanın mücadele etmesi gereken olumsuz
özelliklerdir. “Yüzlerinin ateşte bir yandan
bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a
ve Rasüle itaat edeydik” diyecekler. Yine
şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz
önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik
de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz!
Onlara iki kat azap ver ve onları büyük
bir lanete uğrat.”116 ayetleri, yanlış itaat
ve teslimiyetin, akıl ve iradesini doğru
kullanmayanların ahiret hayatında pişman
olacağını ihtar etmektedir. “Ey iman edenler!
Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın
adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve
kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın size lütfu
ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz
asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği
kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla
işitendir, hakkıyla bilendir.”117 ayeti, şeytanın
adımlarını ve oyunlarını haber vermekte,
akıl ve iradenin doğru kullanılmasını, ilahi
öğretilerle hayatın disipline edilmesini
tavsiye etmektedir.
eş-Şakk, bir şeyin arasını ayırmak,
yarmak ve bölünme anlamında masdardır.
Bitki, yeri ilk yarıp çıkınca bu kelime
kullanılmaktadır.118 eş-Şakk, parçalanma,
bir şeyde meydana gelen yarılma, ikiye
ayrılma, bir şeyin yarısı,119 zorluk, meşakkat,
halsizlik, ruhsal ve bedensel kırılma (inkisar)
115
Gür, Kuran’da Tuğyan Kavramı,
44-62.
116
el-Ahzab 33/66-68.
117
en-Nur 24/21.
118
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/2300.
119
Ragıb, Müfredat, 264; İbni Manzur,
Lisanü’l-Arap, 4/2300; Abese 80/26; Kâf
50/44; Hâkka 69/16; el-Kamer 54/1; İnşikâk
84/1.
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anlamlarına gelmektedir.120 Eş-Şukak,
soğuk veya başka bir sebepten el ve yüzdeki
cildin çatlamasıdır.121 Aynı kökten eş-şakku
kelimesi, şafak doğacağı yeri yarıp çıkıyor
şeklinde sözlük anlamına uygun olarak
sabah manasında; eş-şıkku kelimesi bir şeyin
yarımı anlamındadır.122 eş-Şıkk ve şikak;
bir şeyi önemsediğinden çaba göstererek
meşakkat çekmesi (olumlu anlamda) ve
karakter benzerliği dikkate alınarak kişinin
kardeşi anlamında da kullanılmaktadır.123
Şıkak aynı zamanda; ihtilaf, sapkınlık,
cemaatin bölünüp parçalanması, öfkeden
parçalanıp yarılma, karşı tarafın tersi
duruş göstermek,124 birliği ve tevhidi
parçalamak anlamında kullanılmaktadır.125
Kişi cemaati parçalayarak böldüğünde,
cemaatten ayrıldığında ئصعلا نالف قش
denilmektedir,126 zira asa bir ve tek olmayı
temsil etmektedir. Şıkak düşmanlık
anlamında da kullanılmaktadır.
Şıkak kelimesi Kuran-ı Kerim’de farklı
türevleriyle kırk yerde zikredilmektedir.
Vahye kendi görüşleriyle muhalefet edenler,
imandan yüz çevirenler, gurura kapılarak
müminlerin
yolundan
ayrılanlardan
bahsedilirken bu kelime kullanılmaktadır.127
Kuran-ı Kerim’de meşakkat anlamında
120
Ragıb, Müfredat, 264; en-Nahl 16/7;
el-Kasas 28/27.
121
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/23002301.
122
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/2300.
123
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/23002302.
124
Ragıb, Müfredat, 264.
125
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/23002302; el-Enfâl 8/13; en-Nahl 16/27.
126
İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, 4/2300.
127
en-Nahl 16/27; Muhammed 47/32;
el-Haşr 59/4; en-Nisâ 4/115; el-Bakara
2/237; el-Enfâl 8/13; Hud 11/89; Sâd 38/2.
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da kullanılmaktadır.128 Eşlerin tartışıp
aile birliğini parçalamaları,129 ehli kitabın
kendilerine indirilen kitabı tahrif ederek
vahiy
bütünlüğünü
parçalamaları130
Kuran-ı Kerim’de şikak kelimesiyle ifade
edilmektedir. Allah ve rasulüne karşı
büyüklenenler, nankörlük edenler, dinin
yolundan ayrılmakta, tevhidi bozmaktadır.
Hak ve hakikate kör, sağır ve tepkisiz kalanlar,
kendini, atalarını kutsayabilmekte; batıl
gelenek ve yanlış hayat felsefesine bağlılığa
devam edebilmektedir. İnsanlığa kurtuluş
reçetesi sunan peygamberler; statükoyu
koruyan azınlık müstekbirler ile haktan bir
şey ifade etmeyen yanlış geleneklere tabi
olanlara, akıl, irade ve sorumluluklarını
başkalarına devreden ve çoğunluğu temsil
eden ezilmişlere, ilahi mesajları iletmeye
çalışmışlardır. “İnsanların hepsi Allah’ın
huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük
taslayanlara diyecek ki: “Şüphesiz bizler
size uymuştuk, şimdi siz az bir şey olsun
Allah’ın azabından bizi koruyabilecek
misiniz?” Onlar da, “Eğer Allah bizi doğru
yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola
eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek
de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir
kurtuluş yoktur” derler. İş bitirilince şeytan
da diyecek ki: “Şüphesiz Allah size gerçek
olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama
yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak
bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım,
siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni
kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi
kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız.
Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni
Allah’a ortak koşmanızı kabul etmemiştim.
Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap
128
Ra’d 13/34; el-Kasas 28/27; en-Nahl
16/7.
129
en-Nisa 4/35.
130
el-Bakara 2/176.

vardır.”131 ayetleri; düşmana aşık olmanın
zararını, asıl dosttan uzaklaşmanın hüsranla
sonuçlanacağını, yaratıcıya isyanın haklı bir
gerekçesinin olmadığını, haber vermektedir.
“Ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi
ilerletmez.”132 hadisi, üstünlüğü iman ve
itaat ile ilişkilendirmekte, insanın herhangi
bir irade ve gücünün bulunmadığı hilkat
özelliklerinin ve maddi yapısının takva
ile ilgisinin olmadığını beyan etmektedir.
“Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın
dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok
aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi
aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir
düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman
tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak
alevli ateşe girecek kimselerden olmaya
çağırır.”133 ayeti, şeytanın düşmanlığına,
aldatıcılığına işaret etmekte; insanın tevhid
ilkelerine bağlı kalarak hak yolda istikametle
yürümesini telkin etmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Şeytanın problemi; Allah’ın varlığını
ve birliğini tanıdığı halde hükmüne rıza
göstermemesi,134 yaratıcıya ve Hz. Adem’e
büyüklenmesi,135 isyanda ve nankörlükte
ısrarcı olması,136 tövbe ve pişmanlık yerine,
insanoğluna düşman olması,137 Allah’tan
ümidini kesmesidir.138 Şeytanın ilk ve
büyük hatası kibirdir; o, yaratılış maddesi
131
132
133
134
135
136
137
38/82.
138

İbrahim 14/21-22.
Müslim, “Zikir”, 38.
el-Fâtır 35/5-6.
el-Bakara 2/34; el-A’râf 7/6.
el-A’râf 7/13-14; Sâd 38/85.
İsrâ 17/62.
el-Bakara 2/30-35; İsrâ 17/53; Sâd
el-A’râf 7/13-20.
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nedeniyle insandan üstün olduğunu iddia
etmiş, itaatsizliği ve nankörlüğü sonucunda
ilahi rahmetten kovulmuştur.139 İnsanı,
meleklerden üstün bir konuma yükselten,
melekler gibi zorunlu itaat yerine, kendisine
verilen isyan ve itaat kabiliyetine rağmen
bilinçli ve gönüllü olarak rabbine teslim
ve itaatkar olmasıdır. Kuran-ı Kerim’deki
yaratılış kıssasında şeytan, ilahi hükme
rağmen, kibri sebebiyle yaratılış maddeleri
hakkında mantıksal bir çıkarımda bulunmuş,
düşüncesini ilahi bilginin önüne geçirmiş,
inatçılık yapmış, kıskançlık göstermiş,
insanoğluna düşman olmuştur. Yaratıcının
hükmüne rıza ve teslimiyet göstermediği
için ebedi azap ile cezalandırılan şeytan,140
böbürlenenlerin ve isyankarların öncüsü
olmuştur.
Allah’ın belirlediği hüküm ve
ölçüye rıza gösterilmediğinde, mahlukat
güçlendiğini zannederken zayıflamakta,
yükseldiğini
düşünürken
alçalmakta,
özgürleştiğini hayal ederken esarete
mahkum olmaktadır. Kainat ve hayat
hakkında bütüncül bir düşünce sistemini
barındıran İslamiyet, insanın maddi ve
manevi ihtiyaçlarını bilen Allah tarafından
gönderilmiş, insanın düşmanlarını ve birey
için yanlış yolları beyan etmiştir. Kibir,
şeytan örneğinde olduğu gibi yaratıcıya
itaatsizlikle sonuçlanabilmekte,141 insanı
139
el-Bakara 2/34; el-A’râf 7/10-12; Sâd
38/75-85.
140
Mustafa İslamoğlu, İman: İnsanın
Saadeti, (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2007),
127.
141
Mehmet Vehbi Şahinalp, “Kuran-ı
Kerimde “Mütref ” Kavramı ve İlişkili
Olduğu Diğer Kavramlar”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/23,
(2000), 72.
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ebedi hüsrana sürükleyebilmektedir. İnsan
üzerinde mutlak bir güce sahip olmadığı
halde,142 vesvese ve amelleri süslemesiyle
insanı aldatma yolunu tercih eden şeytanın
hilelerinin ve yolunun iyi bilinmesi,
dünyanın ve ahiretin mutluluğundan
mahrum olmamak için önem arz etmektedir.
İrade hürriyeti, dünya hayatının imtihan,
ahiret hayatının hesap yeri olduğu birlikte
değerlendirildiğinde,
şeytanın
insan
üzerinde zorlayıcı bir güç kullanması
mümkün görünmemektedir. Şeytan, rabbine
kulluk yapan insanları hak yoldan saptırmak
için daha fazla gayret göstermekte, vesvese
vermektedir.143 Düşmanlığı ve aldatıcılığı
aşikar olsa da şeytanın insanları kuruntu
ve yalanlarıyla batıl yoluna davette başarı
sağlaması, günahı süsleme sanatındaki
maharetini, kararlılığını göstermektedir.
Şeytanı nankörlüğe götüren temel sebebin
kibir olduğunu; kibrin temelinde de ilahi
hükme ve takdire rıza göstermemek, insanın
bilgi, akıl ve irade ile desteklenen üstün
konumunu kabullenmemek, yanlış bir kıyas
ile kendi yaratılış maddesinin üstünlüğünü
savunmak, mutlak bilgi ile kendi bilgisini
karşılaştırmak, olduğunu söylememiz
mümkündür. Şeytanın kibri, Allah’a karşı
nankörlüğünü ve isyanını artırmış; insana
düşmanlık oluşturmuştur. Şeytanın kibri
ve nankörlüğü, mutlak otoriteye alternatif
hüküm beyan etmesine ve ilahi rahmetten
kovulmasına sebep olmuştur. Hür iradesiyle
iyilik veya kötülük arasında tercihte bulunan
ve yaptıklarından hesap verecek olan
insanın, şeytanın kıssasından ibret alarak
rabbine iman ve itaat etmeye yönelmesi
142
en-Nahl 16/99-100.
143
Hayati Aydın, “Kuran Açısından
Şeytanın Etkisi Bağlamında Vesvese ve
Şüphe”, İslami Araştırmalar Dergisi 15/4,
(2002), 537.
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gerekmektedir. Şeytanın kıssasında ve
tavrında olduğu gibi, rabbine karşı kibir,
nankörlük ve isyan ile hayatını sürdüren
insanın ahiretteki pişmanlığı yeterli
olmayacaktır.
İnsan, kendisine bildirilen ilahi
hakikatlerle, akıl ve iradesini doğru bir
zeminde buluşturamadığında şeytan bireye
öncülük yapabilmektedir. Kendini bilen
(bulan),144 rabbini bilir kelam-ı kibarı, kibir
ve nankörlüğe engel olmak için öncelikle
insanın haddini ve mahiyetini bilmesinin
önemini hatırlatmaktadır. Allah, insanı
yeryüzünün halifesi olarak, kainatı imar
ve ıslah sorumluluğuyla, mükerrem bir
varlık olarak yaratmıştır.145 “Ey insan!
Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan,
dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert
Rabbine karşı seni ne aldattı?”146 ayeti,
nankörlüğün asıl olmadığına, sonradan
ortaya çıkan ârızi bir durum olduğuna
işaret etmekte ve insanı uyarmaktadır. İlahi
öğretilere uygun davranmamak günahtır;
kibir, itaatsizliğe ve nankörlüğe sebep
olan ilk ve büyük günahtır. Kibirlilerin
cennete giremeyeceğini bildiren nebevi
hitap;147 büyüklenme ile nankörlük arasında
doğru bir orantı olduğuna, kibirli olanların
hakşinâs olamayacağına, kalp ile ilgili
duygu ve amellerin davranışlara ve imana
etki edebileceğine, insanın her eylemesinin
bütüncül bir etki oluşturabileceğine, bir
şeyin her şeyle ilişkisinin olabileceğine, salt
144
İbrahim Kalın, Açık Ufuk: İyi, Doğru ve Güzel Düşünmek Üzerine, (İstanbul:
İnsan Yayınları, 2021), 102.
145
Ali Şeriati, İnsan, çev.: Şamil Öcal,
(Ankara: Fecr Yayınları, 1997), 13.
146
İnfitâr 82/6-8.
147
Müslim, “İman”, 148; Tirmizi, “Birr”,
61.

bilgi ve imanın yeterli olmadığına, küçük ve
basit gibi görülen hataların büyük felaketlere
sebep olabileceğine, işaret etmektedir.
“Cennet size ayakkabınızın bağından
daha yakındır; Cehennem de öyledir.”148
hadisi, iyiliğe ve kötülüğe aynı mesafe
uzaklıkta bulunan insanın âhiretini dünyada
kazandığını, vahye uymanın cennetin
yolunu kolaylaştırdığını; şeytana uymanın,
kibir, isyan ve nankörlüğün inançsızlığa ve
cehenneme götüreceğini hatırlatmaktadır.
Kuran-ı Kerim’de ilahi öğretilere uymayan
duygu, düşünce ve eylemlerin daha büyük
ve farklı hatalara sebebiyet verdiği şeytan
örneğiyle insanlara bildirilmekte; kibrin,
isyan ve nankörlük ile köklü bir bağı olduğu
hatırlatılmaktadır.
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ÖZET
1392 senesinde Yıldırım Beyazıd zamanında Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilen
Üsküp, 1913 yılına kadar 521 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Fetihten sonra
Saruhan bölgesinden getirilen Türkmenler Üsküp’e yerleştirilmiş ve şehir cami, medrese,
tekke, türbe, çeşme, han, hamam gibi Osmanlı eserleriyle süslenmeye başlanmıştır. 19.
yüzyıla gelindiğinde Üsküp’te 32 cami, 17 mescit, 8 medrese, 19 tekke, 7 türbe, 17
mektep, 4 hamam, 44 han, 1 saat kulesi ve 32 çeşmenin varlığı bilinmektedir. Zaman
içinde bu yapıların çoğu sonra şehircilik çalışmaları adı altında yıktırılmış veya harap
duruma getirilmiştir.
Üsküp şehrinin manevi bekçileri durumundaki tekkelerden günümüze sadece Rifaî
Tekkesi ulaşabilmiştir. Şeyh Mehmed Efendi Tekkesi olarak da bilinmektedir. Rifaîlik 12.
yüzyılda Seyyid Ahmede’r-Rifaî Hazretleri tarafından Irak’ın güneyinde Batâih bölgesinde
ortaya çıkmış bir tarikattır. Rifaî Tekkesi vakfiyesinden anlaşıldığı üzere 1817/18 (1233)
senesinde Şeyh Mehmed bin İsmail tarafından kurulmuştur. Çalışmada tekke yapıları
hakkında bilgi verilmiş, Rifaî tarikatına mahsus, sembolik anlamları da bulunan çeşitli
aletler tanıtılmıştır. Ayrıca Anadolu ve Balkanlardan verilen örneklerle tarikatın devamlılığı
ve kesintisiz süren üslup birliği vurgulanmıştır.
2012 senesinde köklü bir tamir geçiren Üsküp Rifaî Tekkesi şehirde kalan ve
faaliyetine devam eden tek tekke yapısı olarak varlığını sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rifaî, Tarikat, Üsküp, Tekke
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THE SPIRITUAL GUARD OF SKOPJE
RIFAI DERVISH LODGE
Assoc. Prof. GÜLBERK BİLECİK
E-mail: bilecikg@istanbul.edu.tr

ABSTRACT
Skopje, which was conquered by Pasha Yiğit Bey during the reign of Yıldırım
Beyazid in 1392, remained under Ottoman rule for 521 years until 1913. After the conquest,
Turkmens who had been brought from Saruhan region were settled in Skopje and the city
began to be decorated with Ottoman works such as mosques, madrasas, dervish lodges,
tombs, fountains, inns and baths. By the 19th century, it is known that there were 32
mosques, 17 masjids, 8 madrasahs, 19 dervish lodges, 7 tombs, 17 schools, 4 baths, 44 inns,
1 clock tower and 32 fountains in Skopje. Over time, most of these structures were either
demolished or devastated under the name of urban planning.
Rifai Dervish Lodge which is one of the dervish lodges that are spiritual guardians
of city of Skopje, has survived solely. It is also known as Sheikh Mehmed Efendi Dervish
Lodge. Rifaiyya is a brotherhood that emerged in the Bataih region of southern Iraq
by Seyyid Ahmede’r-Rifai in the 12th century. As understood from foundation of Rifai
Dervish Lodge it was founded in 1817/18 (1233) by Sheikh Mehmed bin Ismail. In the
study, information is given about structures of the dervish lodge and various tools with
symbolic meanings peculiar to Rifaiyya brotherhood are introduced. In addition, with
examples given from Anatolia and the Balkans, the continuity of order and uninterrupted
stylistic unity are emphasized.
Skopje Rifai Dervish Lodge, which had a radical repair in 2012, continues to exist as
the only dervish lodge structure in the city that continues to operate.
Key Words: Rifaiyya, Brotherhood, Skopje, Dervish Lodge
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GİRİŞ
Günümüzde Madekonya’nın başkenti konumundaki Üsküp şehri Romalılardan
itibaren tarih boyunca birçok medeniyeti bünyesinde barındırmıştır.1392 senesinde
Yıldırım Beyazıd zamanında Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilen Üsküp, 1913 senesine
kadar 521 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Fetihten sonra Saruhan bölgesinden
getirilen Türkmenler Üsküp’e yerleştirilmiş ve şehir cami, medrese, tekke, türbe, çeşme,
han, hamam gibi Osmanlı eserleriyle süslenmeye başlanmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde
Üsküp’te 32 cami, 17 mescit, 8 medrese, 19 tekke, 7 türbe, 17 mektep, 4 hamam, 44 han,
1 saat kulesi ve 32 çeşmenin varlığı bilinmektedir. Bölgenin elimizden çıkmasından sonra
imar faaliyetleri adı altında şehirdeki pek çok Osmanlı eseri yıktırılmış veya harap duruma
getirilmiştir. Üsküp zaman içinde yangınlar, seller geçirmiş, özellikle 1963 depreminde ise
kalan yapıların çoğu hasar görmüştür.

Harita 1. 1341 (1922/23) tarihli Üsküp haritası (BOA HRT.h.. 827)
Üsküp şehrinin manevi bekçileri durumundaki tekkelerden günümüze sadece Rifaî
Tekkesi ulaşabilmiştir. Rifaîlik 12. yüzyılda Seyyid Ahmed er-Rifaî Hazretleri tarafından
Irak’ın güneyinde Batâih bölgesinde kurulmuş bir tarikattır. Zaman içinde on beş kola
ayrılan Rifaîyye başta Irak olmak üzere Mısır, Hicaz, Yemen ve Suriye’ye yayılmıştır.
Tarikatın Anadolu’da görülmesi ve yaygınlaşması 13. yüzyıla rastlamaktadır. 14. yüzyılda
ise Rumeli’nin fethiyle birlikte etki alanını batıya doğru genişletmiştir.
Üsküp’te Mevlevî, Kadirî, Rifaî, Bektaşî gibi pek çok tarikatın varlığı bilinmektedir.
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1898 tarihli Kosova Salnamesi’ne göre Üsküp’te 19 olan tekke sayısı, 1938-40 senelerinde
Meclis-i Ulemâ’nın yaptığı sayımda 13 olarak tespit edilmiştir. Bu tarihlerde Sa’di tarikatına
mensup Şeyh Vefa Tekkesi (mürit sayısı 100), Mevleviler Tekkesi (mürit sayısı 20), Rifaî
tarikatına mensup Hazinedar Mehmed Baba Tekkesi (mürit sayısı 50), Halvetî-Karabaşî
Adem Baba Tekkesi (mürit sayısı 35) ve Kadirî El Aldı Sultan Tekkesi (mürit sayısı 20)’nin
mürit sayılarından faal oldukları anlaşılmaktadır. Nakşibendî Tekkesi, Halvetî-Karabaşî
Salih Baba Tekkesi, Sinanî Külah Mehmed Efendi Tekkesi ve Kadirî Emir Buharî Tekkesi
hakkında bilgi yoktur. Sinanî Şeyh Veliyüddin Vardar Tekkesi yıkık olarak gösterilmiştir.
Kadirî Kara Mustafa Dükkancık Tekkesi, Celvetî İsmail Hakkı Efendi Tekkesi ile Bektaşî
Acemzâde Hasan Efendi Tekkesi’nin ise kapalı olduğu anlaşılmaktadır.
Günümüzde Üsküp şehrinde varlığını sürdüren ve faal olan tek tekke yapısı Rifaî
Tekkesi’dir. Tekke vakfiyesinden anlaşıldığı üzere 1817/18 (1233) senesinde Şeyh Mehmed
bin İsmail tarafından kurulmuştur. Kalkandelen’e bağlı Grupçin Köyü’nde dünyaya gelen
Mehmed Efendi medreseyi bitirdikten sonra Şeyh Seyyid Hacı Hatifî ile tanışmış ve Rifaî
tarikatına intisap etmiştir. Şeyhinden icazet aldıktan sonra Hatuncuklar Mahallesi’ndeki
evini tekke haline gelmiştir. Bir müddet veznedarlık yaptığı için Hazinedar Baba olarak da
bilinmektedir.
1822 yılında vefatından sonra yerine oğlu Şeyh Sadeddin Efendi gelmiştir. Şair de
olan Şeyh Sadeddin Efendi 1852 yılında vefat edince oğlu Mehmet Bakir Efendi postnişin
olmuş, Mehmet Bakir Efendi’nin 1896 yılında vefatıyla Şeyh Sadeddin Sırrı Efendi bu
görevi üstlenmiştir. Daha sonra sırasıyla Şeyh İbrahim Mürteza Efendi, Şeyh Ahmed
Efendi, Şeyh Mustafa Fazıl Efendi, Şeyh Necip Ağa, Şeyh Haydar Efendi, Şeyh Erol
Efendi tekkeye şeyh olmuşlardır. Günümüzde ise Şeyh Mürteza Efendi vazifeyi devam
ettirmektedir.
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Belge 1. 1280 (1863/64) tarihli Üsküp’teki Rifaiye Tarikatı Dergâhı mensuplarının nizamen
kuraya dahil olup olmayacaklarının sorulduğu belge. (BOA MVL. 977 / 59)
1817/18 kuruluş tarihini veren Vakfiyesine göre tekke semahane, misafir odası, post
odası, kahve ocağı, sofa, ahır, kuyu ve avludan oluşmaktadır. Yine vakfiyeden anlaşıldığına
göre tekkenin ihtiyaçlarını ve tamirini karşılamak amacıyla Abacılar Çarşısı’nda abacı
dükkanı ile şehrin merkezinden geçen Vardar Nehri’nin diğer tarafında üç dükkan
vakfedilmiştir.
1830 senesinde Şeyh Sadettin Efendi zamanında tekke köklü bir tamirden geçmiştir.
1963 depreminde çok büyük hasar görmüştür. Aynı zamanda yağmalanmış, birçok levha
ve kitap çalınmıştır. Son olarak 2012 senesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Üsküp
Çayır Belediyesi’nin katkılarıyla tamamen restore edilmiştir. Günümüzde faal olup iyi
durumdadır.

Plan 1. Üsküp Rifai Tekkesi Planı (Ayverdi’den)
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Şeyh Mehmed Efendi Tekkesi olarak da bilinen Rifaî Tekkesi Üsküp’ün kuzeyinde
Hatuncuklar Mahallesi’nde, Cairska Caddesi ile Albanska Brigada Caddesi’nin köşesinde
yer alır. Yakınında Hatuncuklar Mescidi bulunur. Geniş bir arsa üzerine kurulmuştur. Girişi
Cairska Caddesi üzerindendir. Sokak kapısından girince içinde hazirenin ve kuyunun
bulunduğu büyük bir avlu karşımıza çıkar. Girişin sağında misafirhane, post odası, kahve
ocağı, semahane ve türbeden oluşan yapılar topluluğu yer alır. Misafirhane, post odası ve
kahve ocağının bulunduğu alan selamlık olarak adlandırılır. Girişin solunda ise çeşme
mevcuttur. Yapı moloz taşla inşa edilmiş olup bütün mekânlar dışarıdan kiremitli ahşap
kırma çatıyla örtülüdür.

Resim 1. 1930’da Üsküp Rifai Tekkesi
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Resim 2. Rifai Tekkesi’nin Giriş Cephesi

Resim 3. Tekkenin genel görünüşü
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Resim 4. Tekkenin panoramik görünüşü
Selamlık olarak adlandırılan yapılar topluluğuna avludan ulaşılmaktadır. Kapıdan
ince uzun bir sofaya geçilir. Sağdaki ilk mekân misafir odasıdır. Tekkeye gelenler, dervişler
burada toplanırlar, sohbet ederler. Dikdörtgen kuruluşlu misafir odası avluya bakan iki
cephesine açılan basık kemerli büyük dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır. Buradan bir
kapıyla post odasına geçilmektedir. Sofadan da post odasına geçiş vardır. Post odası tekke
şeyhlerine ayrılmış bir mekândır. Şeyhler bu mekânda tasavvufi konularda sohbet ederler,
misafirlerini ağırlarlar, meşk toplantıları gerçekleştirilir. Sofanın tam karşısında kahve
ocağı yer alır. Burası selamlıkta bulunan misafirlere ikram edilen kahvelerin, kahve nakibi
denilen kıdemli bir derviş denetiminde yapıldığı yerdir. Günümüzde kahvenin pişirildiği
ocak mevcuttur. Bu küçük odadan post odasına da geçilmektedir.
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Resim 5. Selamlık sofası ve semahane, kahve ocağı, post odası ve misafir odasının
konumları (Ersin Diko’dan)

Resim 6. Kahve Odası (Ersin Diko’dan)
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Sofanın solunda köşe konumlu semahane bulunur. Tek katlı, kagir yapı dikdörtgen
planlıdır. Girişin karşında mihrap duvarı yer alır. Mekânın aydınlatılması mihrap ve batı
cephesine açılan küçük pencerelerle sağlanmıştır. Mihrap cephesinin iki yanında zemini
yükseltilmiş maksureler bulunur. Zikirlere katılmayanlara ayrılan bu localar ahşap
parmaklıklı olup dörder ahşap paye ve sütun başlıklarına oturan düz bir tavanla örtülüdür.
Sofadaki semahane girişinin iki yanından birer kapı ile buralara ulaşılmaktadır. Avludan
bir kapı ile de semahane girişinin üzerinde yer alan ve merdivenle ulaşılan kafesli hanımlar
mahfiline geçilir. Semahanede zikirlerin yapıldığı orta alan kare planlıdır ve üzeri sekiz
köşeli ahşap bir kubbe ile kapatılmıştır. Bütün yapı dışarıdan tek bir kırma çatı altında
toplanmıştır.

Resim 7. Semahanenin mihrap cephesi
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Resim 8. Semahanede mihrabın sağında yer alan maksure

Resim 9. Semahanede mihrabın solunda yer alan maksure
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Resim 10. 1940’lı yıllarda semahanede zikir

Semahanenin doğusunda avlunun batı cephesi boyunca uzanan türbe yer alır.
Avludan iki girişi bulunan türbe, semahaneye büyük bir pencere ile bağlantılıdır. Dikdörtgen
planlı mekân, avluya ve sokağa bakan cephesine açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Ahşap
kirişli, ahşap çatıyla örtülü türbede on üç sanduka bulunur. Semahane penceresi önündeki
büyük sanduka tekkenin banisi Şeyh Mehmed Efendi’ye aittir. Diğer sandukaların ise Şeyh
Sadettin Efendi, Şeyh İbrahim Efendi, Şeyh Sadettin Sırrı Efendi, Seyyide Hanım ve Şeyh
Ahmed Efendi’ye ait olduğu bilinmektedir.
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Resim 11. Türbede Şeyh Mehmed Efendi’nin kabri
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Resim 12. Türbe ve sandukaların genel görünüşü

Resim 13. Türbenin eski bir fotoğrafı
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Tekkenin avlusunda da küçük bir hazire mevcuttur. Şeyh Sadettin Sırrı Efendi’nin
ailesinden kişilerin bulunduğu hazirede Şeyh Efendi’nin kızları Server, Perver, Kevser ve
Nevber Hanımlar medfundur.

Resim 14. Hazireden genel görünüş

Resim 15. Hazireden genel görünüş
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Tekke binaları dışarıdan oldukça sade olup tamamen fonksiyona yönelik yapılardır.
1848 (1265) senesinde Şeyh Sadettin Efendi tekkenin giriş kapısının üzerine bir
kitabe ekletmiştir. Metni şöyledir:
“Dersen dü cihânda seni sokmaya efâî
Gel işte budur dergeh-i vâlâ-yı Rifâî”
1265

Resim 16. Tekkenin giriş kapısı üzerindeki kitabe ve konumu

Aynı senenin Muharrem ayında yine Şeyh Sadettin Efendi tekkenin giriş kapısının
yanına bir de çeşme yaptırılmıştır. Kitabesi şu şekildedir:
HÛ
“Bu kuru çeşmeyi El-Hâcc Sa‘duddîn kim
Hem himmet ile ihyâ idüp ol şeyh-i zamân
Meh-i mâtemde idi çünki sebîl ettiği dem
Kerbelâ erleri ervâhı kıldı şâdân
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Bir hesâbda çıkarup bende-i Kemâlî târîh
Hüseyn aşkına cârî ola bir mâ-i revân”
Fî gurre-i Muharrem, li-sene 1265.”

Resim 17. Şeyh Sadettin Efendi tarafından yaptırılan çeşme ve kitabesi

Türbe kapısının sağında dört beyitlik Farsça bir kitabe yer alır. Kitabeden türbenin
Şeyh Sadettin Efendi’nin 1852 (1269) senesinde vefatından sonra 1857 (1274) senesinde
Mir Seyfullah isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Metni şöyledir:
				“Be bâg-ı fazl u irfân duvazdeh hazret-i pîrân
Hemi âyende mîrevend dervîşân-ı dilrîşân
Der în dem-i şeyh Sa‘duddîn ibn-i şeyh Mehmed hem
Guzer-kerd zin güzer-geh bâ-civâr-ı hazret-i rahmân
Eger gûyi tura dâim gulâm-ı Şîr-i Yezdânem
Mekân-ı sa’d şeyh-i a‘lâ bud” târîh-i rihlet-dan.
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Binâ-kerd mîr Seyfullâh binâ-yı türbe ra lillâh
Çi cây-ı hûb ziyâret-gâh” zemân-ı târîh-i …stân (?)”
Rihlet sene 1269 fî nun
Binâ-yı sene 1274 türbe

Resim 18. Türbenin inşa tarihini veren kitabe

Semahanede Rifaî tarikatına has, sembolik anlamları da olan bazı eşyalar bulunur.
Mihrap nişinin üzerinde ve çevresinde tarikatın kurucusunun isminin olduğu “Ya Hazret-i
Seyyid Ahmed’er-Rifaî” gibi Rifaîlikle ilgili hatlar, Peygamberimizin özelliklerinin
anlatıldığı Hilye-i Şerif mevcuttur.
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Resim 19. Türbede bulunan hatlar
Ayrıca mihrabın sağında Ahmede’r-RifaîHazretleri’nin türbelerinin temsili resmi
de görülmektedir. Mihrap nişi içinde ve sol yanında meydan aynası denilen ucu topuzlu,
zincirli şişler, tığlar, gül, teber denilen tek veya çift ağızlı baltalar, kılıçlar Rifaîliğe özgü bir
ritüel olan “burhan göstermek”le ilgilidir. Burhan kelimesi hak ile batılı birbirinden kesin
olarak ayıran delil, kanıt anlamına gelmektedir. Zikir sırasında şeyh efendi tarafından zikre
katılan dervişler arasından seçilenlerin vücutlarına, yanaklarına kılıç, şiş, topuz gibi aletler
saplanır. Dervişler ateş üzerinde yürürler, yine şeyh efendi tarafından ateşte kızdırılan ve
gül denilen ucu yassı demir parçaları dillerine basılır. Dervişler bu şekilde zikre devam
ederler. Burhan göstermek teslimiyetle ilgili olup Allah istemezse ateşin yakmayacağı,
kılıcın kesmeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca inkarcılara da bir çağrı niteliğindedir.
Yine mihrabın solunda yer alan keşkül ise gezgin dervişlerin halktan aldıkları yiyecekleri
karışık olarak içine koydukları, hindistan cevizi kabuğu veya abanozdan yapılmış, 20 – 30
cm. boyunda, iki yanından geçirilmiş bir zincirle omuza asılan kayık biçiminde kaptır.
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Resim 20. Mihrap nişindeki şişler, tığlar, güller
Bazı teberlerin üzerinde “Rifaî Gülü” olarak adlandırılan motif bulunur. Ahmede’rRifaîHazretleri Peygamberimizin kabrini ziyarete gittiklerinde Peygamberimiz kabirden
oğlum diyerek ellerini uzatmışlardır. Bunu gören müritler cezbeye kapılarak kendilerine
zarar vermeye başlarlar. Ahmede’r-RifaîHazretleri yerdeki kum üzerine bazı harf ve
isimler yazar. Sonra bu kumu ellerine alarak müritlerine koklatır ve kendilerine gelmelerini
sağlar. Daha sonra bu şekil “Mühr-i Gül” olarak adlandırılır ve kumaşlarda, başlıklarda,
sancaklarda kullanılır. Tekkede de karşımıza bir teber üzerinde çıkar.
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Resim 21. Mühr-i Gül- Rifaî gülü

Resim 22. Teberin üzerinde Rifaî Gülü

(Atasoy’dan)

Mihrap nişinin sağında ise müttekalar ve zerdesteler yer alır. Mütteka çilehanelerde
gecelerini zikir ve tefekkürle geçirmek isteyen dervişlerin, başlarının alın kısmını dayayıp
kısa bir süre uyumak için kullandıkları 60–70 santim boyunda, üzerine hilal şeklinde bir
başlık takılmış ağaç veya demirden dayanma aletidir. Zerdeste ise bir çeşit asadır. Bunlara
dayanarak yürümenin Hz. Musa ve Peygamberimiz gibi pek çok peygamberin sünneti olduğu
bilinmektedir.
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Resim 23. Müttekalar ve zerdesteler

Mihrabın iki yanında siyah renkli birer sancak yer alır. Siyah üzerine beyaz harflerle
hazırlanan sancaklar bir nevi tarikatın kimliği durumundadırlar. Tarikatın kökeni hakkında
bilgi verirler. Genellikle Fetih Suresi, dört halife ve on iki imamın isimleri yazılıdır.
Sancakların sembolik anlamları da vardır. Rifaîlikte siyah renk, sarık ve sancaklarda tercih
edilir. Bunun sebebi Peygamberimizin Mekke’nin fethinde siyah sarıkla şehre girmeleri ve
siyah sarıkla hutbe okumalarındandır.
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Resim 24. Sancaklar

Resim 25. Mihrabın sağındaki Rifaî Sancağı
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Resim 26. Mihrabın solundaki sancak

Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’ne zahir ve batın ilimlerine sahip olduğu için “Ebu’lalemeyn” (çifte sancak sahibi) unvanı verilmiştir. Savaşlar sırasında da taşınan Rifaî
sancakları aynı zamanda büyük cihat denilen nefisle mücadelede dervişlerin gayrette
bulunmasının da bir göstergesidir. Günümüzdeki sancaklar orijinal değildir. Ancak asıllarına
uygun olarak yenilenmişlerdir. Mihrabın sağındaki sancak 2012 senesinde Nureddin Cerrahî
Tekkesi Postnişini Tuğrul Muradî Efendi (Tuğrul İnançer) tarafından hediye edilmiştir.
Mihrabın solundaki ise 2016 senesinde AKDEM (Araştırma, Kültür, Düşünde, Eğitim ve
Musiki) Derneği tarafından yeniden yaptırılarak tekkeye teslim edilmiştir.
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Sancakların bağlı oldukları direklerin tepesinde birer pirinç alem bulunur. Alemler
işaret, alamet anlamında olup tarikat geleneğinde hilafet sembolü olarak da kullanılmaktadır.
Semahanede bendir, nakkare (küçük davul) gibi musiki aletleri de mevcuttur. Bunlar ilahiler
söylenirken ve musiki eşliğinde zikirler yapılırken kullanılır.

Resim 27. Alem			

Resim 28.Nakkare ve bendirler

İçeriden zikir alanını örten kubbenin sekiz köşeli olması da ilginçtir. Uğurlu sayılan
sekiz rakamı Kur’an-ı Kerîm’de bildirilen sekiz cennetin kapıları ile Allah’ın sabit sıfatları
olan hayat, ilim, semi (duyma), basar (görme), irade, kudret, kelam ve tekvin (yaratma)
i işaret etmektedir. Ayrıca Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’nin sekiz veya on iki dilimli taç
taktıkları bilinmektedir. Taç tarikat şeyhlerinin giydikleri ve mensup oldukları tarikata
göre değişiklik gösteren serpuşlardır. Kubbenin merkezinde Mühr-i Süleyman şeklinde (iç
içe geçmiş iki üçgen) avize yer alır. Bu motifin koruyucu anlamı vardır. Ayrıca maddi ve
manevi bütünlüğü temsil eder.
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Resim 29. Sekizgen kubbe

Resim 30. Altı köşeli avize
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Türbede yer alan oldukça büyük tespihler zikir sırasında kullanılırlar. Dervişler
İsmi-i Celâl (Allah’ın azamet ve yücelik gösteren isimleri) zikri çekerlerken halka şeklinde
diz üstü yere otururlar ve tespihi halkaya yayarlar. Önce şeyh İsm-i Celâl’i çeker ve tespih
tanesini yanındaki dervişe uzatır. O da bir sonrakine iletir. Böylece tespih halka içinde
çevrilir.

Resim 31. Türbede bulunan büyük tespihler
Türbede semahaneye açılan pencerenin üzerinde bir geyik boynuzu bulunur. Bir
menkıbeye göre şeyh efendinin Kurban Bayramı gelmesine rağmen kurban kesecek parası
yoktur. Bir gün Gazi Baba Tepesi’nden bir geyik inerek tekkeye girer ve şeyhin önüne
uzanır. Şeyh efendi bunu Allah’ın bir hikmeti olarak kabul eder ve kurban olarak geyiği
keser. Türbede yer alan geyik boynuzları işte bu olayı işaret etmektedir. Aynı zamanda çok
önemli bir vefa göstergesidir.
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Resim 32. Türbeden semahaneye açılan pencere ve geyik boynuzları
SONUÇ
12. yüzyılda Irak’ta ortaya çıkan ve teşkilatlanan Rifaî tarikatının 19. yüzyılda
Balkan topraklarında Üsküp’te karşımıza çıkması tarikatın devamlılığını göstermektedir.
Genellikle tekkeler şeyhlerin evlerinde, yaşadıkları yerlerde faaliyet gösterirler.
Semahaneler umumiyetle kare planlı, yanlarında maksureleri bulunan, içten kubbeli,
dıştan çatılı yapılardır. Bu durum hem Anadolu hem de Balkan toprakları için geçerlidir.
Devrin mimari etkilerinin her iki bölgede de karşımıza çıkması kesintisiz devam eden bir
etkileşimin izlerini göstermesi bakımından önemlidir.
Türbenin semahaneyle olan bağlantısı tekke geleneğinde zikirlerin şeyhlerin manevi
huzurunda yapılması adetinden kaynaklanmaktadır. Bu uygulama Mevlevi tekkelerinde
daha çok karşımıza çıkar. Türbe-semahane bağlantısı Üsküp Rifaî Tekkesi’nde olduğu gibi
bazen bir pencere ile sağlanırken bazen de kabirler semahanenin bir köşesinde yer alır.
Burhan gösterme Rifaî tarikatına mahsustur. Zikir sırasında kullanılan şiş, tığ,
teber, gül, kılıç gibi aletler hemen hemen bütün Rifaî tekkelerinde görülmektedir. Ayrıca
Rifaî sancakları, hatlar, tablolar, musiki aletleri gibi pek çok unsur tarikatın değişmezleri
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arasındadır. Burhan sırasında kullanılan aletlerin mihrap ve çevresine yerleştirilme şekli,
Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’nin “Ebu’l-alemeyn” (çifte sancak sahibi) olduğunu gösteren
mihrap yanındaki sancaklar, on iki terkli (dilimli) Rifaî tâc-ı şerifinin iki yanına yerleştirilen
çifte sancaklı hatlar İstanbul’da Ümmü Ken’ân Dergâhı’nda ve günümüzde mevcut olmayan
Üsküdar’daki Rifaî Asitanesi’nin resmedildiği tabloda da benzer şekilde görülmektedir.

Resim 33. İstanbul Ümmü Ken’ân Dergâhı Semahanesi’nin genel görünümü
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Resim 34. Üsküdar Rifaî Asitanesi’nin semahanesini gösteren tablo (Tanman’dan)

Rifaî tekkelerinde genellikle Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’nin türbesini gösteren
temsili bir resim bulunur. 19. yüzyıla ve 20. yüzyılın başına tarihlenen bu tasvirler,
genellikle değişmez. Tasvirlerde türbe baldeken denilen duvarsız dört sütun üzerine oturan
bir kubbeyle örtülüdür. Türbenin merkezinde baş ucunda tâc-ı şerif bulunan Ahmede’rRifaî Hazretleri’nin sandukası yer alır. Alemli kubbenin merkezinden bir kandil sarkar.
Sandukanın başucuna iki sancak dikilmiştir. Türbenin iki yanında birer aslan bulunur.
Aslanlardan biri pençesinin altında küre tutmaktadır. Türbenin önünde ise bir akrep ile yılan
yer alır. Sembolik anlamları bulunan tasvirlerde Tac-ı Şerif Rifaî tarikatının alametidir.
Kandil ilahi nur olarak açıklanır. İki sancak Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’nin Ebü’l-alemeyn
olmasına işarettir. Aslanlar Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’nin onlara hükmettiği ve binek
olarak kullandığı yolundaki rivayete göndermedir. Küre “tasarruf” denilen manevi gücü
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temsil eder. Akrep ve yılan da Ahmede’r-Rifaî Hazretleri’ne biat ettiğine ve kendisine
bağlı olanlara zarar vermeyeceğine inanılan zehirli hayvanlardır. Üsküp Rifaî Tekkesi’nde
mihrabın sağın yer alan resim, Anadolu’da Merzifon’da Kara Mustafa Paşa Camii’nin
şadırvan kubbesinde, Tokat Zile’nin Yeşilce Köyü’nde Şeyh Eylük Türbesi’nin duvarında,
Kosova’da Hacı Şeyh Musa ve Hacı Şeyh İlyas Tekkelerinin kubbelerinde karşımıza çıkar.
Aynı tasvir tablolarda da kullanılmıştır.

Resim 35. Seyyid Ahmed’er-Rifaî Hazretleri’nin türbelerinin tasviri (Tanman’dan)
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Resim 36. Hacı Şeyh Musa Tekkesi’ndeki
Resim 37. Hacı Şeyh İlyas Tekkesi’ndeki
tasvir tasvir (M. Karaaslan’dan)				
(M. Karaaslan’dan)

2012 senesinde köklü bir tamir geçiren, kendi içinde küçük bir külliye durumundaki
Üsküp Rifaî Tekkesi günümüzde faal olarak şehirde varlığını sürdüren tek tekke yapısıdır.
Üsküp’te İslamiyetin manevi bekçisi durumundaki tekkenin mevcudiyetini sürdürmesi,
bölgede Türk-İslam varlığının devam etmesi bakımından ayrıca önemlidir.
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ÖZET
Bu makalede ülkemizdeki sözlük çalışmaları konu edilecek, dilimizin genel
sözlüğünü yazan ilk Türk kadını İlhan Ayverdi ve eseri tanıtılacaktır. Asırlardan beri tarihî
seyri içinde Türk dilini örnekleriyle gözler önüne seren Misalli Büyük Türkçe Sözlük ve
ondan türetilmiş diğer çalışmalar detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayverdi Sözlüğü’nün
Türk sözlükçülük tarihi açısından önemi ve değeri vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sözlük, Sözlükçü, Ayverdi, Dil
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A TURKISH WOMAN LEXICOGRAPHER ILHAN AYVERDI
AND
HER TURKISH LANGUAGE DICTIONARY
Asst. Prof. Fahrünnisa Bilecik
E-mail: fbilecik@yahoo.com

ABSTRACT
In this article, will be subject dictionary studies in our country and present Ilhan
Ayverdi, a Turkish woman lexicographer and her Turkish language dictionary. “Great
Turkish Dictionary with Samples” reveals the Turkish language treasury with examples
derived from historical navigations of centuries, and derived other studies will be examined
in details. The importance and value of this dictionary in the history of Turkish lexicography
will be highlighted.
Keywords: Dictionary, Lexicographer, Ayverdi, Language
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Bir toplumu millet yapan en önemli
unsurlardan biri dildir. Dilin kelimelerini
muhafaza eden sözlükler aynı zamanda
milletlerin kültür seviyelerini ve yaşayış
şekillerini yansıtırlar. Çünkü bu eserler, bir
dilin kelimelerinin bütününü veya belli bir
kısmını, deyimlerini alfabe sırasına, bazen de
konu veya kavramlarına göre anlamlandırır,
açıklar ya da başka dillerdeki karşılıklarını
verirler. Bu sebeple de dil öğrenimi ve
öğretiminde, dilin doğru kullanılmasında
yararlanılan başlıca kaynaklardır. Diller için
kültürel mirasın en iyi şekilde korunduğu
ve gelecek nesillere aktarıldığı hazineler
değerindedirler.
Sözlük yazmak son derece zor ve ilmî
bir iştir. Sözlük yazarlığı (leksikografi)
ayrı bir ilimdir ve dil biliminin bir dalıdır.
Ülkemizde ise alt yapısı bulunmayan
ilimlerin başında ne yazık ki sözlükçülük
gelmektedir. Bundan hareketle dünyanın
en zengin dillerinden biri olan Türkçe’nin
sözlüğünü yazmanın gerçekten başlı
başına bir mesele olduğunu söyleyebiliriz.
Zorluklarına rağmen dilimizde günümüze
gelinceye kadar çok sayıda sözlük yazılmıştır.
Fakat bu çalışmalar çoğunlukla yabancı
dillerden Türkçe’ye şeklinde hazırlanmış
iki dilli sözlüklerdir. “Aslında Türkler, 8.
yüzyıldan itibaren hep çeviri faaliyetinin
içinde bulunmuşlardır. Bu yüzden iki dilli
sözlükçülük, yaygın bir çalışma alanı
olmuştur. Hristiyanlık, Budizm, Maniheizm
ve İslâmiyet ile karşılaşmak ve bu dinleri
kabul etmek, Türklerin yaşadıkları kültür
çevresini sürekli olarak değiştirmelerine
sebep olmuştur. Sonuç olarak da, bu dinlerin
kutsal öğretilerini ve kurallarını Türkçe’ye
çevirmek zorunluluğu doğmuştur.” İki dilli
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sözlüklerden madde başları Türkçe olan
ilk sözlük Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü
Lugāti’t-Türk adlı eseridir. Karşılıkları
Arapça olarak verilmiştir. 19. yüzyılda ise
ilk Türkçe’den Türkçe’ye sözlük yazılmıştır
(Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî). “XX.
yüzyılın başında ise Batı modeli sözlükçüğü
çok iyi bilen ve bunu Türkçe’ye uyarlayan
kişi, Şemseddin Sami (Fraşeri) olmuştur.
Hazırladığı sözlükte madde başlarını
alfabetik sıraya koymuş, harekeleri esas alan
tasnifi dikkate almamış, harflere okumayı
kolaylaştırıcı çeşitli işaretler eklemiş,
sözcüğün türüne ait kısaltmalar koymuş,
bütün Türkçe sözcükleri sözlüğe almaya
gayret etmiş ve adına da Kāmûs-ı Türkî
demiştir (1899-1900)”. Kāmûs-ı Türkî’ye
kadar yazarlar, hazırladıkları çalışmalara
Türkçe adını dahi verememişlerdir. Bu
durum ise, sözlüklerin adeta iki dilli sözlükler
olmaktan öteye geçmesini engellemiş,
Cumhuriyet dönemine kadar “açıklamalı,
izahlı vb” herhangi bir Türkçe’den Türkçe’ye
sözlük yazılamamıştır. Cumhuriyet’ten
sonraki dil çalışmalarında ise “sadeleştirme
ve özleştirme” faaliyetleri ön planda olduğu
için Türkçe sözlük çalışmaları bir müddet
sekteye uğramıştır. Daha sonraki “derleme”
ve “tarama” faaliyetleri sonucunda birtakım
kılavuz ve sözlükler yazılmıştır: Türkçe’den
Osmanlıca’ya, Osmanlıca’dan Türkçe’ye
Cep Kılavuzları (1935), Derleme Sözlüğü,
Tarama Sözlüğü, terim sözlükleri vb.
Şimdi de sözlük türlerini görelim:
Türkçede
sözlükleri
işledikleri
ürünlerin kayıt durumuna, oluşturulduğu
ortama ve yazılış biçimlerine bağlı
olarak farklı şekillerde sınıflandırmak
mümkündür. Sözlükler hazırlanış amaçları,
kullanım gayeleri ve taşıdıkları özelliklere
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göre birbirinden ayrılan çeşitli gruplar
meydana getirirler. Bu konuda Ahmet
Kocaman “Sözlükbilimde sözlükler konu
ve yöntemlerine göre değişik biçimde
sınıflandırılabilirler; en yaygın tasniflerden
birisi şöyledir:
a) betimlemeli / kuralcı sözlükler
b) eşzamanlı / artzamanlı sözlükler
c) genel / teknik sözlükler

öğeler sözlükleri,
ç) Yabancı öğeler sözlükleri,
d) Tarihsel sözlükler,
e) Köken bilgisi sözlükleri (etimoloji
sözlükleri),
f) Uzmanlık alanı sözlükleri (terim
sözlükleri),
g) Argo sözlükleri,

d) genel kullanım / öğrenim amaçlı
sözlükler

ğ) Deyim ve atasözleri sözlükleri,

e) tek dilli / iki ya da çok dilli sözlükler”
şeklinde bir tasnif ortaya koymaktadır.

ı) Sanatçı ve metin sözlükleri,

Doğan Aksan’ın hazırlanış amaçları,
kullanım gayeleri ve taşıdıkları özelliklere
göre
birbirinden
ayrılan
sözlükler
konusundaki
sınıflandırması
da
şu
şekildedir:
1. Bir ya da birden çok dilin söz
varlığını işleme bakımından:
a) Tek dilli sözlükler,
b) Çok dilli sözlükler.
2. Abece (Alfabe) sırasının esas alınıp
alınmamış olmasına göre:
a) Abecesel sözlükler,
b) Kavram Sözlükleri.
göre :

3. Ele alınan söz varlığının niteliğine

a) Genel Sözlükler (ortak dil, yazı dili
sözlükleri),
b) Lehçebilim sözlükleri,
c) Eş anlamlı, eş adlı, ters anlamlı

h) Anlambilim sözlükleri,

i) Yanlış yerleşmiş öğe sözlükleri,
j) Tersine sözlükler
Bizim bu çalışmada konu etmek
istediğimiz İlhan Ayverdi de bir sözlük
yazmıştır. Doğan Aksan’ın tasnifini dikkate
alacak olursak Misalli Büyük Türkçe Sözlük;
tek dilli, abecesel, genel bir sözlüktür. Bu
eseri diğerlerinden farklı kılan, yazarının
dilimizin genel sözlüğünü oluşturan ilk Türk
kadını olması ve asırlardan beri tarihî seyri
içinde Türk dilini örnekleriyle gözler önüne
sermesidir. İlhan Ayverdi’den önce çeşitli
sözlük çalışmaları yapan veya çalışmaların
içinde yer alan kadınlarımız bulunmaktadır:
Vecihe (Kılıçoğlu) Hatiboğlu, Prof.
Dr. Hasibe Mazıoğlu, Aysan (Ediskun)
Türkhan, Neval (Kılıçkını) Pirali, Belgin
(Tezcan) Aksu vb. Ancak bu çapta bir genel
sözlük çalışması ile ilk defa karşı karşıya
gelmekteyiz. Şimdi Misalli Büyük Türkçe
Sözlük yazarı İlhan Ayverdi’yi tanıyalım:
24 Ekim 1926’da Manisa Akhisar’da
doğmuştur. Baba tarafı Dağıstan, anne
tarafı Rumeli asıllıdır. İlk ve orta tahsilini
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Akhisar’da tamamladıktan sonra, 1943
yılında İzmir Karataş Lisesi’nden mezun
olmuştur. Hastalık sebebiyle iki sene ara
verdiği tahsiline İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde devam etmiştir.
Bu fakülteyi 1949 senesinde
tamamladıktan
sonra,
edebiyat
öğretmenliğine başlamıştır. Sırası ile
Anarathigutyan Ermeni Orta Okulu,
Galatasaray Lisesi, Zoğrafyon Rum Lisesi
(1951-1955), Saint Joseph ve Saint Michele
Fransız Liseleri ve 1960 senesinde Çapa
Eğitim Enstitüleri’nde edebiyat öğretmenliği
yapmıştır. Aynı
yıl
öğretmenlikten
ayrılmıştır.
1966-1982 yılları arasında Türk
Kadınları Kültür Derneği’nin ve 1972’de
kurulan Kubbealtı Cemiyeti’nin başkanlığını
yapmıştır. Daha sonra bu cemiyet Kubbealtı
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adıyla
vakfa dönüşünce, vakfın başkanı olmuştur.
Vefatına kadar bu vazifeyi sürdürmüştür.
Kubbealtı Mecmuası’nın neşrinde, vakfın
neşriyat, seminer, konferanslar, mûsıkî
çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetlerinde
eşi Ekrem Hakkı Ayverdi ve Sâmiha Ayverdi
ile aktif rol oynamıştır.

taranmasıyla ortaya çıkan bu muhteşem
lugatın yazarı İlhan Ayverdi Hanımefendi,
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün vücuda
gelme macerasını şöyle anlatıyor:
“Türk dilinin içinde bulunduğu çok
vahim durum gönlümüzün yarası hâline
gelmişti. Lugatler dilin en zayıfladığı, en
çıkmazda bulunduğu zamanlarda yapılır
derler. Bu bozulmayı, bu çıkmazı içimizde
bir acı halinde hissediyorduk. Ancak bu
acıyı duymak, dostlarımızla paylaşmak,
kapalı odalarda bunları ifade etmek çare
değildi. Bir şeyler hem de tez elden bir şeyler
yapmak gerekiyordu. Ne yapabilirdik? Bir
dil akademisi kurulsa kimlerden müteşekkil
olurdu? Elbette bunun dışında da pek çok
isim varsa da tarafsız, bu husûsa emek
vermiş dil bilginlerinin isimlerini tespit
etmeye başladık. Temas ettiğimiz her şahıs
büyük bir iştiyakla kabul ettiler ve kurul
toplantıları başlatıldı. Ancak merhum
Hacıeminoğlu’nun söylediği gibi bu iş kuma
kabul etmez bir çalışma idi. Üniversite
mensuplarının ise kuması pek çoktu. Aslî
vazifeleri neşriyat, konferans vb. faaliyetler,
onları bütün mesailerini bu işe vermekten
alıkoyuyordu. Nitekim kısa bir zaman
sonra hiçbir ilerleme olmadığı ortaya çıktı.
Bu arada şunu minnetle belirtmek isteriz
ki en büyük desteğimiz ve teşvikçimiz
Kültür Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgiç
Bey oldu. Kendisini rahmet ve minnetle
anıyoruz.

1976 senesinde Kubbealtı’nın Türk
dili üzerinde çalışmalar yapmak gayesiyle
neşrine karar verdiği Misalli Büyük Türkçe
Sözlük’ün hazırlanması ve yazılması işini 29
yıl aralıksız sürdürmüştür. (Eserin hazırlık
Müzakereler sırasında işin başında
safhası daha eski yıllara dayanır.) 13. asırdan
olan profesörler, size 80 bin kelimelik bir
günümüze kadar Türk dilinin envanteri
lugatı bir sene sonra veririz dediler. Emin
demek olan ve binlerce misalle donatılan bu
Bilgiç Bey hararetle ayağa kalktı ve siz
eser, 2005 yılında tamamlanmıştır.
bana böyle bir lugatı verin ben ellerinizi
İçinde 95 bin kelime, 100 bin misal öperim, dedi. Fikirlerimiz, duygu ve
bulunduran ve 400 müellifin eserlerinin düşüncelerimiz çok uyduğu için Emin
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Bilgiç Bey ve ailesiyle dostluğumuz
gittikçe pekişti. Bakanlıktan bize lugat için
bir avans verdiler. Bir müddet sonra işin hiç
ilerlemediğini görmekten gelen bir üzüntü
ile avansı iade ettik. Bu arada minnetle
anacağımız bir isim de bize ödemeyi yapan
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Bey’dir.
Kendisini niçin bitmeden ödeme yaptın,
diye mahkemeye verdiler. Mahkemede
büyük bir mertlik göstererek böyle hayırlı
bir iş için elimde olsa avans değil, bütün
ödemeyi yapardım, dedi ve teslim edilen
kısımları mahkemeye gösterdi. Avansı iade
ettik. Bu suretle bir boyunduruktan kurtulup
rahat bir nefes aldık. Fakat mesele ortada
kalmıştı.

bir sözlük hazırlama lüzumu duymuştur
sorusuna ise sözlüğün giriş kısmında cevap
buluyoruz:

Herkes vazgeçmişti. Biz de
vazgeçebilirdik. Fakat kula verilen söz
Hakk’a verilen sözdür fehvâsınca bu işi yarı
yolda bırakmak bize göre değildi. Devam
edilecekti. Fakat kiminle? Cemiyet başkanı
olarak mesuliyet benim üzerimdeydi. Ne bir
dil âlimi ne de lugatçıydım. Hasbelkader
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirmiştim ve Yahya Kemal’in dediği
gibi Türkçe ağzımda anamın sütüdür.
Dilimi çok seviyordum. Sâmiha Ayverdi
ve Ekrem Hakkı Ayverdi’nin teşvikleri ve
büyük destekleriyle yazma işine giriştim.
Başvurduğum her yerden yardım ve
teşvik görmem benim de ümidimi arttırdı.
Maddeleri yazmaya başladığım o tarihten
itibaren artık sanki özel hayatım kalmadı.
Günlerimi, aylarımı, senelerimi bu çalışma
doldurdu.”

Bu ifrâtı kaldıramayan aydınlarımızın
gayretiyle başlatılan sâdeleşme hareketleri
ise mecrâsından çıkmış, aşırı bir tasfiyeciliğe
ve uydurmacılığa kadar dayanmıştır.

Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün
yazılma sebebini ve kısa hikayesini bu
satırlardan öğreniyoruz.
Bir sivil toplum kuruluşu olan Kubbealtı
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, niçin

“Hazırlığı 1971, yazılması 1976
senesinden başlayarak 2005 yılına kadar
süren bu çok güç çalışmaya neden girdiniz
denirse bizi bu yola sevkeden husus,
Türk dilinin asırlardır süren çilesinin ve
mâcerâsının, “benim bir dilim var” şuuruna
eren herkesi göreve çağırması gerçeğidir.
Önce aşırı bir Arapça ve Farsça
düşkünlüğü, bu dillerin yalnız kelime olarak
değil kuralları ile de dilimize girmesi,
Türkçemizi âdeta karma bir dil hâline
getirmiştir.

Zamanla bu hareket de durulmuş, fakat
bu defa da dilimiz için başka bir büyük
tehlike baş göstermiştir: Batı dilleri istîlâsı.
Batı kaynaklı kelimeler, dilimize
Arapça ve Farsça’nın girdiği gibi âdeta
hücum hâlinde girmektedir. İşin vahim
tarafı bu seferki kelimelerle, kökleri Latince
ve Yunanca’ya dayandığı için hiçbir kültür
bağımız yoktur. İmlâ ve telaffuzları dilimize
taban tabana zıttır. Bir husûsa dikkati
çekmek isteriz ki bunlar mecbûrî olarak
alınan teknik ve ilmî terimler değildir. Sırf
bu mevzûda hassâsiyetimiz kaybolduğu
için bir moda hâlinde dilimizi istîlâ eden
kelimelerdir.
Asırlardır kullandığımız mevsim yerine
neden sezon diyoruz, geniş yerine larj, netîce
yerine skor? Eşyâ yerine obje demekten bir
Türk olarak üzüntü duymalıyız.
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İşte Türk dilinin bu akıl almaz hazin
mâcerâsı bizi, dile sâhip çıkan bir akademi
bulunsaydı ne yapardı suâline cevap
aramaya götürdü. Cevap evvelâ bir sözlük
ve bir imlâ kılavuzu yapılması idi.”

özel alan danışmanları, kendi sahalarına
ait kelimelerin yazımında yardımcı olurlar.
Ayrıca lugatın hazırlık safhasında yüzlerce
eserin fişlenmesinde emeği geçenleri,
dizgisinden bilgisayar işlerine kadar büyük
bir fedakârlıkla çalışanları da yad etmek
Bu düşüncelerle Türk’ün dilini,
isteriz.
edebiyatını, sanatını kısacası kültürünü
yaşamaya ve yaşatmaya adanmış bir
Farklı devirlerdeki yazılı ve sözlü dil
müessese olan Kubbealtı Akademisi Kültür örneklerini 3 cilt içinde toplayan, 3549
ve Sanat Vakfı bünyesinde, 1971 yılında, bir sayfa, 61.000 ana madde ve ara madde,
Dil Akademisi kurulmak istenmiştir. Hızla yaklaşık 35.000 deyimden oluşan, 400 yazar
çalışmalara başlanmış, neticede Sâmiha ve şairin 1000’e yakın eserinin taranmasıyla
Ayverdi, Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, Nihad elde edilen, 100.000 örnekli bu temel
Sâmi Banarlı, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, başvuru eseri, 2005 yılında yayımlanır. 2006
Prof. Dr. Fâruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. yılında eserin 2. baskısı yapılmıştır. 2008’de
Abdülkādir İnan, Prof. Dr. Ömer Lütfi de gözden geçirilmiş, yeni kelimeler
Barkan, Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Orhan eklenmiş ve 3595 sayfaya ulaşmış olarak
Seyfi Orhon, Fâruk Nâfiz Çamlıbel, Fevziye tekrar neşredilmiştir. Ayrıca 2010 yılında bu
Abdullah Tansel ve İlhan Ayverdi’den 3 ciltlik lugat, tek cilt hâline getirilmiş ve
oluşan bu akademi kurulmuştur.
araştırmacıların kullanımına sunulmuştur
(1420 sayfa).
Dil Akademisi’nin ilk amacı, bir
medeniyet dili olan Türkçe’nin sözlüğünü
Şimdi öncelikle 3 ciltlik Kubbealtı
hazırlamak olmuştur. Bunun üzerine Lugatı’nı içeriği ve özellikleri bakımından
harekete geçilerek İstanbul Üniversitesi inceleyelim:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mensupları
Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe
ile çalışmalara başlanmıştır. 1972-1976
Sözlük’ün İçeriği
yılları arasında yüzlerce eser taranmış ve
fişlenmiştir. Ancak üniversite mensupları
Bu sözlük Türk dilinin bir çeşit
ile yapılan çalışmalardan bir sonuç envanteridir. Tarihî dil sözlüğü, konuşulan
alınamayınca sözlük duraklama devresine dilin sözlüğü vb. tasniflerin dışındadır.
girmiştir. İşte bu noktada, vakfın başkanı, Türkiye Türkçesi’nin söz varlığını kapsayan
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve sözlükte;
ana dilinin sevdalısı olan İlhan Ayverdi tek
a. Yaşayan Türkçe kelimelere,
başına maddeleri yazmaya başlamıştır.
b. Deyimlere,
1978’den itibaren çalışmaya farklı
isimler dahil olur. Marmara Üniversitesi Fenc. Terimlere,
Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet
d. Yer yer mazmunlara (asıl mânâyı
Topaloğlu, Hayri Bilecik, Hülya Uğur, Prof.
Dr. Mustafa Tahralı gibi. Bunun dışında dolaylı olarak anlatan güzel sözlere), edebî
mesleklerinin uzmanı 16 kişiden oluşan mânâlara ve ansiklopedik açıklamalara,
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e. XIII. yüzyıldan itibaren var olup
bazıları halk ağzında yaşamakta devam
eden ve Arap harfleriyle yazılan eserlerde,
belgelerde yer alan kelimelere,
f. Türkçesi olduğu halde yaygınlaşan
yabancı kelimelere, Türkçesi olmayan
yabancı kelimelere,
g. Yeni türetilenlere yer verilmiştir.

Kubbealtı Lugatı Misalli
Türkçe Sözlük’ün Özellikleri

Büyük

1. Kubbealtı Lugatı, XIII. yüzyıldan
XXI. yüzyıla kadar Türkçe’de kullanılmış
olan yerli ve yabancı kelimeleri içermektedir.
Arapça ve Farsça’dan dilimize geçmiş
kelimelerle diğer yabancı dillerden giren
kelimeler sözlüğe alınmıştır. Eski Türkiye
Türkçesi döneminden ve halk ağzından ise
belirlenen ölçüye uygun olanlar –kullanım
alanı olanlar, örneği bulunanlar- alınmıştır.
2. Kubbealtı Lugatı’nda gramer
kategorileri (dilbilgisi sınıflandırmaları) ve
fiil çatıları çok titiz bir şekilde gösterilmiş,
kelimelerin, özellikle fiillerin anlamları
buna göre gruplandırılarak yazılmıştır.
3. Mevcut sözlüklerde Türkçe
kelimelerin etimolojisi (kök bilimi) hemen
hemen hiç verilmemiştir. Kubbealtı
Lugatı’nda ise bütün kelimeler için
etimolojik bilgi vardır. Ayrıca anlam ve
etimolojiyle ilgili çeşitli dil notları ve
açıklamalar bulunmaktadır.
4. Sözlüklerde en önemli mesele
anlamdır. Kelimelere dildeki kullanımlara
göre doğru anlam vermek gerekir. Kubbealtı
Lugatı’nda
anlamlandırma
üzerinde
titizlikle durulmuştur. Bu hususta çok

kelime kullanmaktan ve zengin ifadeden
kaçınılmamıştır.
Kelimelerin
eskiden
kullanılan fakat sonradan unutulan bazı
anlamlarına da belli ölçüde yer verilmiştir.
Dilin zenginliği olan eş anlamlı kelimeler
de sözlüğe alınmıştır.
5. Sözlükte deyimlere çok geniş ölçüde
yer verilmiştir. Deyimlerin, tabiî ve canlı
dilin bir nevi teminatı ve sigortası olduğu
düşüncesiyle hareket edilmiştir.
6. “Terimler yabancı dillerdeki
kelimelerin dilimize gümrüksüz giriş
kapısıdır.” Bu sebeple çeşitli ilim alanlarına
ait
kelimelerde
yâni
terminolojide
mutlaka uzmanlara başvurulmuştur. Dil,
edebiyat, tarih, sanat vb. ilimlerin yaygın
terimlerinden yeni teklif edilenler, doğru
teşkil ise alınmıştır. Kurallara uygun
olarak türetilen bazı terim karşılıkları,
henüz yaygınlaşmadığı halde Türkçe başka
karşılıkları olmadığı ve kullanılmaları
arzu edildiği için alınmıştır: Mütenâzır
ve Simetrik yerine teklif edilen Bakışımlı
alındı. Fenomenizm yerine teklif edilen
Olaycılık, Görüngücülük alındı.
7. Kubbealtı Lugatı’nda 100.000 örnek
bulunmaktadır. Kelimelerin ve anlamların
örneklerle ispatlanması tercih edildiği
için fazla örnek alınmıştır. Örnek sayısı
bakımından en zengin sözlüktür. 1000’e
yakın eser taranarak bu örnekler tek tek
seçilmiştir. Dîvan Edebiyatı’ndan alınan
örnekler itibariyle de yine en zengin sözlük
durumundadır. Bunun yanı sıra günümüz ve
farklı devir yazar ve şairlerinin de yüzlerce
örneğini bünyesinde barındırır.
İyi bir sözlük hazırlamak
sözlükbilimine göre öncelikle:

için

1. “Amaç” belirlenmeli,
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2. Bu amaca ulaşmak için kullanılacak Ayverdi tarafından yazılmıştır. Üslupta
“dil malzemesi”nin sınırları çizilmeli,
tekrara kaçılmadığı özellikle eşanlamlıların
verildiği açıklıkla görülmektedir. Mesela,
3. Bu malzemenin derleneceği
Aklen maddesinin anlamı; akıl bakımından,
“kaynaklar” belirlenmeli,
akıl îcâbı, akıl gereğince olarak verilmiştir).
4. Bu kaynakları kullanarak sözlüğü
4. Türkçe’nin yüzyıllar içinde kazandığı
hazırlayacak olan sözlükbilimciler (fakat
kullanım özelliklerini belirlemek (Her kelime
asla yalnızca dilci ve/veya edebiyatçılar
üzerinde titizlikle durulmuş, kelimenin
değil) bir araya getirilmelidir.”
kazandığı bütün kullanım özellikleri
Şimdi bu dört madde bakımından verilmiştir. Aşılamak, Çiğ maddeleri vb.).
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ü inceleyelim:
5. Deyimlerini ve terimlerini ortaya
koymak
(Hemen her madde başının altında
Amaç:
o kelimeye ait terim ve deyimler verilmiştir.
İlhan Ayverdi sözlüğün giriş kısmında Ağız, Can maddeleri vb.).
amacı şöyle ifade etmiştir: “Sâdece yaşayan
6. Önemli mazmunlarını (asıl mânâyı
Türkçemizi değil târihî seyri içinde Türk
dolaylı
olarak anlatan güzel sözleri) ve
dilinin kazanmış olduğu zenginlikleri de
gözler önüne serecek, Türk çocuklarına edebî mânâlarını ifade etmek (Sözlükte bu
geçmişleriyle bağ kurmalarında ve anlamlara özellikle yer verilmiştir. Bâde,
milletlerin tarihlerinde daha dün demek Gül maddeleri vb.)
olan 100-150 senelik metinleri okuyup
7. Akademik seviyede çalışan yerli
anlayabilmelerinde yardımcı olabilecek
ve yabancı ilim adamlarının kelimelerdeki
bir sözlük” hazırlamak. Maddeleştirecek
morfolojik (şekil bilgisi) ve semantik
olursak:
(anlam bilgisi) değişmeleri takip etmelerine
1.
Türkçe’nin
öğreniminde
ve yardımcı olmak.
öğretiminde kullanılan bir kaynak olmak
8. Madde başı olan kelimelerin
(Günümüzde önemli ve tercih edilen bir
Osmanlı Türkçesi’ndeki yazılışını, gramer
kaynak durumundadır).
kategorilerini ve etimolojisini, Eski Türkçe,
2. Türkçe’nin doğru kullanımına Orta Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli
destek vermek (İmlâda fazlalık olarak kelimelerin transkripsiyonlu (çeviriyazılı)
görülen inceltme (^) ve uzatma (-) işaretleri okunuşlarını vererek akademik seviyede
sözlükte doğru telaffuzu sağlamak amacıyla çalışan yerli ve yabancı ilim adamlarına ve
kullanılmıştır. Âraz maddesi, Akāit-Akāid özellikle üniversite -Türk Dili ve Edebiyatıöğrencilerine yardımcı olmak.
maddesi vb.).
10.
Derleme
Sözlüğü’ne
ve
3. Kullanımda kelime tekrarları yerine
anlatılmak istenileni farklı inceliklerle ifade yaşayanların tanıklığına dayanarak sözlü
edebilmeye yardım etmek (Sözlükte M dil kullanımlarını ortaya koymak (Annaçharfindekiler ve özel alan bilgisi gerektirenler Alnaç, Boğasak maddeleri vb.).
hariç bütün kelimelerin anlamları İlhan
11. Sözlüğün başında yer alan temel
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tanıtma bilgileri ve sonunda bulunan Ekler
2005 yılında Türkiye Yazarlar Birliği
çalışmasıyla sözlüğün kullanımında, dili tarafından İlhan Ayverdi’ye dil alanında
doğru anlamada kolaylık sağlamak.
“Yılın Yazarı” ödülü verilmiştir.
Lugatı incelediğimizde bu amaçların
Bununla birlikte, Karaman – Türk
tamamının yerine getirildiğini görmekteyiz. Dil Bayramı “2008 Yılı Türk Dili Hizmet
Ödülü”ne İlhan Ayverdi layık görülmüştür.
Dil
malzemesinin
sınırlarının
Yine Elginkan Vakfı tarafından düzenlenen
çizilmesi:
“Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji
Sözlüğün Türk dilinin bir envanteri Ödülleri”nden biri, yazarımız İlhan Ayverdi
olması düşünüldüğü için ilk olarak 1972- ve eseri Misalli Büyük Türkçe Sözlük’e
1976 yılları arasında, sonrasında ise 2005 verilmiştir.
yılına kadar devamlı olarak, 400 yazar
Ayrıca Sayın Ayverdi, genel sözlük
ve şairin 1000’e yakın eseri taranmış
yazarlığı kategorisinde yer alan ilk kadın
ve fişlenmiştir. Eserde 100.000 örnek
sözlükçü olması dolayısıyla da birçok ödüle
bulunmaktadır.
layık görülmüştür.
Kaynakların belirlenmesi:
İlhan Ayverdi rahatsızlığı sırasında da
Sözlüğün önsözünde kaynak eserler sözlük çalışmalarıyla yakından ilgilenmiş
ve örnek alınan yazar ve kitaplarla ilgili ve yapılanları incelemiştir. Türkçe Sözlük,
olarak detaylı bilgi verilmiştir. Bk. XXXVI- 3 ciltlik sözlüğün gözden geçirilmiş baskısı
ve Okul Sözlüğü, hastalıkları zamanında
LXVIII
basılmıştır. Aynı tarihlerde Kubbealtı Lugat
Bu kaynakları kullanarak sözlüğü Birimi adıyla vakıf bünyesinde oluşturulan
hazırlayacak olan sözlükbilimciler (fakat çalışma grubunda; İlhan Ayverdi başta olmak
asla yalnızca dilci ve/veya edebiyatçılar üzere danışman olarak Prof. Dr. Ahmet
değil) bir araya getirilmeli:
Topaloğlu, Proje Müdürü Dr. Fahrünnisa
11 kişilik Danışma Kurulu (Sâmiha Bilecik, Türkçe Sözlükler Koordinatörü Dr.
Ayverdi, Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi, Nihad Nevnihal Bayar bulunmakta idi.
Sâmi Banarlı, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu,
Prof. Dr. Fâruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr.
Abdülkādir İnan, Prof. Dr. Ömer Lütfi
Barkan, Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Orhan
Seyfi Orhon, Fâruk Nâfiz Çamlıbel, Fevziye
Abdullah Tansel ve İlhan Ayverdi)’na ek
olarak farklı alanlarda 16 özel alan danışmanı
ile çalışılmıştır. (Bk. İçindekiler’den önceki
sayfa).
Misalli Büyük Türkçe Sözlük bu
özellikleriyle şüphesiz iyi bir sözlük
olduğunu ispatlamıştır.

Kubbealtı
Lugat
Birimi’nin
tamamlanmış dört çalışması bulunmaktadır.
Bunlardan ilki:
1. Türkçe Sözlük:
3 ciltlik büyük sözlüğün gençlere,
üniversite öğrencilerine yönelik olarak
hazırlanmış ve tek cilt olarak kısaltılmış
şeklidir. Bu sözlükte;
40.000’i aşkın kelime,
Bu kelimelerden oluşan binlerce deyim,
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Kullanılmakta olan binlerce terim,

3 ciltlikte yer verilmeyen ancak
kullanımda olan yeni kelimeler tek ciltlik
Günümüz yazar ve şairlerinden alınmış
sözlüğe alınmıştır. Örnek: Globalleşmek,
örnekler,
Endüstrileşmek, Sloganlaşmak vb. 3 ciltlik
Ayrıntılı
etimolojik
açıklamalar sözlüğün gözden geçirilmiş baskısına da bu
kelimeler ilâve edilmiştir.
bulunmaktadır.
Özellikle terim olarak kullanılan bazı
Arapça, Farsça ve batı kaynaklı kelimelerin
anlamları, (Türkçelerinin yaygınlaşması
3 ciltlik Misalli Büyük Türkçe amacıyla)
Türkçe
karşılıklarına
Sözlük ile arasındaki farkları kısaca şöyle kaydırılmıştır. Örnek: 3 ciltlikte sosyoloji
sıralayabiliriz:
terimi olan Kollektivizm’deki anlamlar,
3 ciltlikteki anlam açıklamaları –öze Türkçe karşılığı olan Ortaklaşacılık’a
kaydırılmıştır.
dokunmadan- kısaltılmıştır.
Ekim
sayfadır.

2007’de

basılmıştır.

1.200

3 ciltlik sözlükte başta bulunan
açıklamalar ile özel alan bilgisine yönelik
Temel etimolojik (köken bilgisi) olan ve sonda bulunan ekler bölümü tek
bilgiler mevcut olmakla birlikte açıklamaları ciltlikte çıkarılmış, sâdece kısaltmalar listesi
kısaltılmıştır.
verilmiştir.
Örnek sayısı azaltılmıştır.

Kelimelerin
eski
yazılı
ve
Türkçe Sözlük de basında yankı
transkripsiyonlu şekilleri özel alan bilgisine uyandırmış, özellikle üniversite öğrencileri
yönelik olduğu için kaldırılmıştır.
tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır.
Bazı ara maddeler daha kolay
bulunabilmeleri amacıyla madde başı
yapılmıştır. Örnek: Delice, Delicesine 3
ciltlikte Deli maddesinin altında alınmıştır.
Tek ciltlikte ise madde başı yapılmıştır. Aynı
şekilde Ağır işçi, Ağır sanâyi 3 ciltlikte Ağır
maddesinin altında alınmıştır. Tek ciltlikte
ise madde başı yapılmıştır. Örnekleri
çoğaltmak mümkündür.

2.

Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün
Gözden Geçirilmiş Baskısı:

Bilindiği üzere dil yaşayan, canlı bir
varlıktır. Bu sebeple zaman içinde dilimize
pek çok yeni kelime girmektedir. Misalli
Büyük Türkçe Sözlük çıktıktan sonra da
dilimize giren ya da daha önceden girip son
Günümüzde kullanılmayan Arapça zamanlarda yerleşen kelimeler olmuştur.
ve Farsça kelimeler tek ciltlik sözlükte Gözden geçirilmiş baskımızda bu kelimeler
çıkarılmıştır. Örnek: 3 ciltlikteki Arapça de incelenerek ve eleme yapıldıktan sonra
Ağleb: Çok kuvvetli; pek çok, Farsça sözlüğe dâhil edilmiştir.
Ahker: Ateş koru; mec. Aşk ateşi kelimeleri
günümüzde kullanılmadığı için tek ciltlik
Ayrıca bu baskıda, okurlarımız
sözlüğe alınmamıştır.
tarafından birimimize gönderilen teklif
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ve tenkitlerden hareketle de bir takım dilimizin en doğru şekilde öğrenilmesini
düzeltmeler yapılmıştır.
sağlamaktır.
Kubbealtı Lugatı’nın bu baskısı
Eylül 2009’da basılmıştır. 805
Haziran 2008’de tamamlanmıştır, 3.595 sayfadır.
sayfadır.
4. Tek Ciltlik Misalli Büyük
3. Okul Sözlüğü:
Türkçe Sözlük:
Orta öğretime yönelik kelime
dağarcığını
içeren
sözlüktür.
Okul
Sözlüğü’nde madde başı olarak 14.000
kelimeye yer verilmiştir. Sözlüğe alınacak
kelimeler seçilirken, genç nesillerin zengin
bir kelime hazinesine sahip olmaları
gereği göz önünde bulundurulmuştur. Bu
noktadan hareketle, bugün konuşma ve yazı
dilinde kullanılan, canlılığını yitirmemiş,
kültürümüzün ve sosyal hayatımızın birer
parçası hâline gelmiş kelimelerimiz, Okul
Sözlüğü’nde tekrar hayat bulmuştur.

3 ciltlik Kubbealtı Lugatı’nın
genişletilmiş baskısının tek cilt haline
getirilmiş
şeklidir.
Araştırmacılara
kolaylık sağlamak amacıyla bu şekilde
yayımlanmıştır. İçerik ve düzen olarak,
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’le aynıdır.
Sadece kısaltmalar kısmında gruplamaya
gidilmiş ve bu bölüm kapağın iç kısmına
alınmıştır.
Ocak 2010’da basılmıştır, 1.420
sayfadır.

İnsanlığı ve ilim hayatıyla çevresine
Bilindiği üzere Türkçe, deyimler
örnek olmuş, aynı zamanda büyük bir
bakımından oldukça zengin bir dildir.
mütefekkir ve mutasavvıf olan İlhan
Dilimizin bu özelliğinden faydalanarak
Ayverdi, hayatının büyük kısmını adadığı
sözlük binlerce güzel deyimle süslenmiştir.
bu eserlerin vicdani rahatlığıyla 2009 yılının
Ayrıca Türkçe’yi doğru ve güzel Kasım ayında vefat etmiştir.
kullanan şair ve edebiyatçılarımızdan da
Sonuç olarak 34 yıllık bir emeğin
örnekler seçilmiştir.
ürünü olan Misalli Büyük Türkçe Sözlük,
Okul Sözlüğü, imla (yazım) kuralları ilk kadın genel sözlükçümüz İlhan Ayverdi
bakımından önceki sözlüklerle aynı esaslara tarafından yazılmıştır. Bu anlamda çok özel
dayanmaktadır. Bu konuda üzerinde en çok bir yere sahiptir. İçeriği bakımından ise
durulan nokta, kelimelerin doğru olarak halihazırda yazılmış olan bütün sözlüklerin
yazılıp okunmasıdır. Bu sebeple birtakım üzerindedir. Asırlar boyu tarihî seyri içinde
işaretler kullanılmıştır (â,ā,î gibi). Amaç, Türk dilini örnekleriyle gözler önüne
güzel Türkçemizi işaretlere boğmak değil, sermekte, nesiller arasında köprü vazifesi
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görmektedir.
Türkçe’nin
zenginliğini,
güzelliğini bütün ihtişamıyla ortaya
koymaktadır. Gelecek nesillerin bu eşsiz
eserin kıymetini hakkıyla bileceklerine
inancımız tamdır.
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ABSTRACT

Study program in higher education is the pillar that integrates all other stakeholders. It
provides knowledge, skills and competences to the students according to the elaborates for
their accreditation (approval). Qualifications are defining the future profile of the student
in terms of what he will be able to work. But, not only the essence of the study program is
important. The pedagogical / methodological aspect is also important, in terms of pedagogy
– how the teachers teach (in theory and practice) and methodology – what are the views,
beliefs and values through set of procedures, techniques and approaches that a teacher
(group) can develop in order to help students to learn. This is the “How qualifications
are delivered” issue and is part of a greater QA research in HE (EHEA area). Case study
is conducted to the study program of Turkish Language and Literacy at the Philological
Faculty (Goce Delcev University), towards determination of the levels achieved regarding
a specific teaching/methodological criteria, in order of detecting the best courses in those
criteria, using operation research modeling.

Keywords
AHP – Analytic Hierarchy Process, QA –Quality Assurance, HE – Higher education,
EHEA – European Higher Education Area
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Introduction

Different evaluation actions in higher education are usually implemented in scope
of QA procedures and mechanisms established. Each HEI is conducting evaluation and
self-evaluation activities due to the official state and internal legislatives and procedures,
examining broad spectrum of parameters and aspects that Universities are functioning
in. One of the important aspects of the key function of HEIs is how the study programs
are conducted, in terms of the pedagogical approach of the teachers, teacher’s overall
engagement, (digital) technologies, methodologies and techniques applied during the
classes, in order of better course content delivery. This is an issue important for all the study
programs, regardless of the cycle of studies or field of the studies. This research proposes
a model that is focused on determination of the contribution level that each study program
course has, in terms of a predefined set of methodological criteria. The research is realized
using real data (case study). The questionnaires that are conducted are targeting students
as most relevant information sources, as it is promoted in all of the EHEA documents and
legislative. Using AHP (Analytic Hierarchy Process) mathematical technique to build the
model and network the data from the questionnaires, final report is generated pointing
to the courses that are most efficient in those criteria, as well as the courses that are least
efficient and need change towards their improvement.

Case study, research activities and methods
The set of criteria that defines the quality of the class is great, so the possible
combinations of those criteria to be analyzed depends on the perception and the need of
the research: understanding and promoting the relationship of the course content with
the modern trends and innovations, application of new methodologies in course content
delivery, work in teams, interdisciplinary work, motivating the students towards research,
planning and organization of the course, empathy, enthusiasm, responsibility and honesty,
high level of communication, mentoring and individual work, use of digital technology,
distance learning methods (especially nowadays, during the pandemic) etc. In this research,
four criteria regarding the methodological side of the study program are analyzed:
Four criteria for methodological aspect evaluation were chosen to be analyzed:
•

Criterion 1 - Planning and organization during the classes;

•

Criterion 2 – Application of the knowledge in practical lessons and exercises;

•

Criterion 3 – Implementation of new and attractive educational methods during the
classes, and
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•

Criterion 4 – Individual work with – Criterion was pretty fulfilled and 5 –
the student (mentoring).
Criterion was completely fulfilled. This
answer was given for each of the 22 courses,
The research is done on the study
from each student (Example of answer:
program Turkish Language and Literacy,
Course Ottoman-Turkish Language 1 has
in both of the modules: Teaching module
the following fulfillment levels: Criterion 1
and Translators and interpreters’ module,
= 3, Criterion 2 = 4, Criterion 3 = 5, Criterion
covering overall 79 enrolled students from
4 = 4).
the generations 2013/2014 to 2017/2018.
41 of them are students that have passed all
The model to evaluate methodological
the courses (graduates or before graduation) aspect of the study program courses is
and have freshest memories to answer the built using Analytic Hierarchy Process - a
questionnaires. Total of 25 answers were technique for decision making in complex
collected in both the questionnaires, giving environments in which many variables or
solid percentage of covering: 60,1%.
criteria are considered in the prioritization
and selection of alternatives. AHP is used to
Two questionnaires were conducted
transform the comparisons that are usually
among the students, ie bearing in mind that
empirical, into numerical values that can
the model in this research is based upon
be processed easily in further steps. AHP
their opinion and evaluation in both of the
hierarchy is consisted of:
surveys:
Goal – what is the final aim of the
Questionnaire 1 – What is the mutual
analysis / question to be answered – in this
importance of the 4 criteria, one in relation
research: What is the most efficient course
to all the other, using 4 levels of importance
regarding the methodological criteria?
description: 1 - Only one criterion is
important, 2 - First criterion is far more
Criteria (and sub criteria) – what are the
important that the second criterion, 3 - criteria that decisions are depending on – in
First criterion is little more important than this research: Four methodological criteria
the second criterion and 4 - Both criteria above mentioned, and
are equal important (Example of answer:
Alternatives – what are the possible
Criterion 4 – Individual work with the
alternatives that the best one will be chosen
students (mentoring) is far more important
from – in this research: 22 courses possible
that Criterion 1 – Planning and organization
for analysis.
during the classes.
Questionnaire 2 – What is the level
of fulfillment of criteria defining the
methodological aspect quality of the study
program, for each course separately, using 5
levels of level description: 1 – No level was
fulfilled, 2 – Criterion was little fulfilled,
3 – Criterion was somehow fulfilled, 4
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Figure 1. Model for methodological evaluation of the study program courses

Results and discussion
From the students’ point of view, the results of the questionnaire 1 and its processing
through the AHP model, scale of importance of the criteria is calculated and shown in Table
1.
Table 1. List of criterias’ priorities
Methodological aspects = Criteria

Criteria’s weights (priorities)

Ranking / Importance

CR1 - Planning and organization
during the classes

0,18314

3

CR2 - Application of the knowledge
in practical lessons and exercises

0,21632

2

CR3 - Implementation of new and
attractive educational methods
during the classes

0,14653

4

CR4 - Individual work with the
student (mentoring)

0,45671

1

Based on the overall ranking and according to the students’perception and understanding:
•

Criterion 4 – Individual work with the student (mentoring) is most important to
be met during their activities and work for the classes, no matter of the specific
course, and

•

Criterion 3 – Implementation of new and attractive educational methods during the
classes is least important criterion to be met.
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•

Criterion 1 and 2 – Planning and organization during the classes and Implementation
of new and attractive educational methods during the classes respectively have
intermediate importance values, but are closer to the least efficient. This leads
that undoubtfully the Individual work with the students (mentoring) is much more
important to the students related to any other criterion.

AHP calculates inconsistency index CI that must not be over 10%. In this research, CI
= 0,27%, that leads to the fact that the answers of the students for the questionnaire 1 are
completely consistent and unified.
The questionnaire 2 regarding the levels of courses’ criteria fulfilment resulted in the
levels shown in table 2. Each student answered the questions for each course in the study
program that he has been studying in the last four years, for all the 22 courses. In the table,
average value of course’s level of criterion’s fulfilment (for each criterion) is shown.
Table 2. Courses efficiency final report
Course

Semester

Score

Ranking

Modern Turkish Language 1

1

0,977505

17

Contrastive analysis of Macedonian and Turkish language

1

0,979084

16

Ottoman Turkish language

1

0,939237

20

Phonetics and phonology of the modern Turkish language 2

2

0,992148

7

Turkish Folk Literature 1

2

0,988782

11

Modern Turkish Language 2

2

0,985043

13

Turkish Folk Literature 2 (Islamic Period)

3

0,998504

5

Turkish children’s literature intoduction 2

3

0,9919

8

Morphology of the modern Turkish language 2

4

0,991774

9

Ancient Turkish Literature 1 (11-15th century)

4

1

1

Syntax of the modern Turkish language 1

5

0,961825

19

Old Turkish literature 2

5

0,992896

6

Theory of translation and interpretation

5

0,932083

21

Syntax of the modern Turkish language 2

6

0,98716

12

Contemporary Turkish Literature 1 (Tanzimat and Post-Tanzimat period)

6

0,9814

14

Methodology of teaching Turkish language (and Turkish literature) 1

7

0,9814

15

Contemporary Turkish Literature 2 (Republican period and beyond)

7

0,990899

10

Turkish Children’s Literature 1

7

0,999874

2

Translation and interpretation of texts from Turkish into Macedonian

7

0,963456

18

Methodology of teaching Turkish language and Turkish literature 2

8

0,999874

3

Translation and interpretation of texts from Macedonian to Turkish

8

0,883592

22

Turkish Children’s Literature 2

8

0,999874

4

With analysis of the final report ranking, it is clear that the course Ancient Turkish
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Özet
Klasik Türk edebiyatı eserleri araştırıldığında, sosyal hayata ışık tutan, kültür tarihi açısından değerli
belgeler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 17. yüzyılda Mecmûâ-i Sultan Ahmed adlı yazma eserinde yer alan;
helva, helva etrafında gelişen gelenekler ve helva sohbetleri incelenmiştir. Mecmûâ-i Sultan Ahmed, Fransa
Kütüphanesi’ne Supplement Turc 1035 numarası ve Sultan Ahmed ler (1216-1026 de l’hégire-1603-1617)
başlığı ile kayıtlı olan yazma eserde, farklı şairlerin manzumlarında yer alan helva sohbetlerin gerçekleştiğini
görmekteyiz. Sultan I. Ahmed’in de yer aldığı bu toplantı ve sohbetlerin gerçekleştiğini şairlerin
kaleme aldıkları kasidelerinde yer almaktadır. Yüzyıllar boyunca süren Dîvân edebiyatının farklı
dönemlerinde, şairler tarafından yazılmış beyitlerde helvadan bahsedilmiştir. Osmanlı
döneminde helva sohbetleri saray geleneği olarak kabul edilmiş, devlet idaresinin üst düzey
makamların düzenledikleri helva sohbetleri oldukça önem arz ettiği açıktır. Helva, toplumumuzda
doğumdan ölüme kadar birçok dönemde farklı geleneksel törenlerde eşlik etmektedir. Yeni doğanların adına
yapılan sevinç helvaları, ölüm gibi acı günlerde yas helvaları, kutsal günlerimizde kandillerde kutlama
helvaları, askere gidecek olan kişiler için ve askerden dönenler için helva yapılmış ve hala günümüzde de
yapılmaktadır. Fakat helva toplumumuzda genellikle ölüm ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca helvanın soğuk
kış günlerinde insanların sosyalleşmesini sağlayan helva sohbetlerinde bir araç olduğu da görülmektedir.

Anahtara Kelime: Helva, sosyal hayat, mecmûâ, sultan I. Ahmed, sohbet.
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Abstract
In the studies of classical Turkish literature works, valuable documents emerge in terms of cultural
history that sheds light on social life. In this study, which is included in the manuscript called Mecmûâ-i Sultan
Ahmed by poets who lived in the 17th century, the traditions that developed around halva and halva meetings
were examined. We see that halva meetings in the verses of different poets took place in the manuscript,
which was registered in the Mecmûâ-i Sultan Ahmed, French Library with the number of Supplement Turc
1035 and the title of Sultan Ahmeds (1216-1026 de l’hégire-1603-1617). We see in the kasidas written by the
poets that these meetings and conversations in which Sultan Ahmed I. took place. Halva has been mentioned
in the couplets written by poets in different periods of divan literature that lasted for centuries. In the Ottoman
period, halva meetings were accepted as a palace tradition and it is clear that the halva meetings organized by
high-level government. Halva accompanies in many traditional ceremonies in our society, from birth to death.
Halva made in the name of newborns, mourning halvah on painful days such as death, celebration halva in our
holy days, halva for those going to the military and for those returning from the military were made and are
still being made today. However, halva is often associated with death in our society. It is also seen that halva
is a purpose in halva conversations that enable people to socialize on cold winter days.

Keywords: Halva, social life, journal, sultan Ahmed I, conversation.

89

Dr. Melek Nuredini

1. Giriş
Arapça tatlı anlamına gelen Hulv’den
(Develioğlu, s. 534) türetilen her türlü
tatlı için kullanılan bir ifadedir. Helva ise
Türk toplumunda herzaman ilgi gören
bir yiyecektir. Türk mutfak kültüründe
sosyolojik konum nedeniyle özel bir yere
sahiptir. Helva, farklı sosyal aktivitelerde
pişirildiği, yenildiği görülmektedir. Âdet
olarak konumunu koruyup genellikle
yeni
doğanlara,
mevlitlerde,
dinî
törenlerde(kandillerde),
ölen
kişinin
ardından helvalar hazırlanmıştır (Sadıkoğlu,
s. 9).
Helva, bir tatlı türü olduğundan
dolayı farklı yiyecekleri kapsadığı için
tam bir sınıflandırmaya tabii tutulması
oldukça zordur. Helvalar zamanla nasıl ki
adet ve farklı amaçlar için kullanıldıysa,
tariflerinde de değişikler olmuştur. Helva
türlerine baktığımızda ise keten helvası,
tahin helvası gibi helvaları bir gruba;
irmik, un helvası gibi tencerede pişirilen
helvaları bir başka sınıflandırma içine
alabilir. Helvanın Türk Mutfağında özel bir
yeri olduğu bilinmektedir, zamanla birçok
çeşidini yitirse dahi sofraların vazgeçilmez
bir lezzeti olduğu aşikârdır.
Eski dönemlerde helva, toplantı ve
sohbet vesilesi olarak görülmekle birlikte
soğuk kış gecelerinde insanların bir araya
gelip toplanmalarına vesile olmuştur.
Türkler, İslâm dinini kabul ettikten
sonra edebî kültürümüze helva sohbetlerin
girdiğini görmekteyiz. Şiir, deyim,
atasözlerine, mani ve bilmecelere konu
olmuştur. Osmanlı döneminde sosyal
hayatın merkezinde önemli bir yer edinen
90

helva kültürü, özellikle devrin konaklarında
yapılan toplantılarda çeşitli helvalar
yenilmiştir.
İslâmiyet öncesi Türklerde, helva
geleneği “ölü aşı” olarak adlandırılıp,
ölünün
yanında
atının
gömülmesi
geleneği, İslâm’ın kabulünden sonra ise
ölünün ruhuna koku gönderilmesi olarak
değiştiğini görmekteyiz. Helvanın ölülerin
ardından pişirilmesiyle alakalı bir inanış da
oluşmuştur. Bu inanışa göre, burnuna helva
kokusu gelen kişinin yakınlarından biri
ölecektir. Buruna helva kokusu gelince helva
pişirilerek gelen ölüm uzaklaştırılmaya
çalışılır (Öztekin, s. 234).
Osmanlı toplumunda, saraydan halk
tabakasına kadar uzun kış gecelerinde bir
araya gelerek beraber eğlence ve sohbetle
vakit geçirmek köklü bir gelenektir.
Helva, zengin ve etkileyici bir kültür
olarak görülmekte, keyfin, mutluluğun,
kutlamanın, doğumun, zafer kazanmanın
şerefine pişirilmiştir. Dönemin büyük
konaklarında yapılan sohbetlerde yapılması
mecbur görünen bir sohbet mamulü olarak
görülmüştür. Bu sohbetlerde önce yemek
yenip karınlar doyurulur daha sonra helva
yapımına geçilmiştir. Sazcılar, şairler
davet edilir değişik oyunlar oynanmıştır.
Bu eğlencelerin, eğlence ve sohbetle olan
alakası, kış mevsimi şartlarına bağlılığı ise
ortak noktalarını teşkil etmektedir (Işın, s.
177).
Konaklar ve saraylarda yapılan helva
sohbetleri dışında elçiler için de helva
sohbeti düzenlenmiştir. Elçilerin saray
ihtişamından etkilenmeleri için bu sohbetler
düzenlenmiş, sohbetin yapılacağı odalar
özenle süslenerek, bu sohbetlerin sonunda
elçilere hediyeler verilmiştir. Osmanlı
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saraylarında düzenlenen sohbetlerde ise çok
resmi bir havada geçmiştir. Helva sohbetleri
nitelik ve amaç bakımından benzer olsa da
helva ikramı özel bir yer kapsamıştır.
Osmanlılarla başlayan bu sohbetli
kış toplantılarının “helva sohbeti” diye
tanımlanmasına XVII. yüzyıldan itibaren
rastlansa da daha önceki dönemlerde de
böyle toplantılar yapılmıştır. (Işın, s. 177).
Devlet erkânı arasında gösterişli helva
sohbetleri ise XVIII. yüzyılın ilk yarısındaki
Lâle Devri’nde en zevkli ve güzel şekilde
icra edilmiştir.
Edebi eserler kutsal metinler değildir.
Bu
eserleri
oluşturanlar,
toplumun
içinde yaşamış, her insan gibi toplumsal
gereksinimleri kadar insanlarla ilişki
içerisinde bulunmuş, onlarla birlikte yemiş
içmiş ve yaşamışlardır. Bundan dolayı edebi
eserler sosyal çevreden tecrit edilemezler.
Doğal olarak o sosyal ve kültürel çevrenin
izlerini taşıyacakları muhakkaktır (Poyraz,
s. 346).
XVII. yüzyılda farklı şairler tarafından
yazılmış olan Mecmûâ-i Sultan Ahmed,
macmûada yer alan beyitlerde Sultan I.
Ahmed’in helva sohbetleri düzenlediği
ve bu sohbetlere katıldığı görülmektedir.
Mecûâda şairler sultan I. Ahmed’den şahsi
ve halkı için dileklerde bulunarak beyitlerine
yansıtmışlardır.
Bir medhiye mecmuası olma özelliğini
taşıyan bu yazma eserde, şairler, sultan I.
Ahmed’e övgülerde bulunarak, sultanın
halkına ve şairlerine karşı adil davranışını,
cömertliği, merhameti, hoşgörüsü, iyi
davranışından bahsedilmektedir.
Makalemiz, XVII. yüzyılda sultan I.
Ahmed’in emriyle sekbanbaşı Ömer Ağa

tarafından toplanmış ve sanatlı bir üslupla
yazıya geçirilmiş Mecmûâ-i Sultan Ahmed
yazma eserinde helva tatlısı ile ilgili beyitler
incelenmiştir. Dönemin sosyal hayatı, sultan
I. Ahmed’in bulunduğu ortam ve şairlerin
sultana karşı olan sevgi ve övgüleri dikkate
alınmış, helva sohbetlerin bu dönemde de
önem arz ettiğini görmekteyiz.
Sultan I. Ahmed’in bu sohbetler
sırasında şairlere göstermiş olduğu önemi,
onlara karşı hoşgörüyü ve sanat sevdasını
görmekteyiz.
2. Osmanlı Dönemi Helva
Çeşitleri
Türk kültüründe daha İslâmiyet’i
kabul etmeden önce helva yapılışı başlamış
Osmanlı dönemine aktarılarak günümüze
kadar devam etmiştir. Yıllar boyunca farklı
çeşitleri olan helvaların tarifleri de zamanla
değişmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi
ve Osmanlı mutfak kültürünü aktaran
kaynaklara bakıldığında “her çeşit unlu/
nişastalı, yağlı, ballı ya da şekerli tatlı”
için “helva” kelimesinin kullanıldığı
görülmektedir (Yerasimos, s. 88). Bugüne
kadar devam eden sosyal hayatın bir parçası
olarak vazgeçilmez olan helva kültürü ve
sohbetleri gelecek nesillere de aktarılıp
bu köklü helva geleneğinin devam etmesi
kaçınılmazdır. Helva, tatlılar içerisinde
kendine özgü malzemeleri, hazırlanışı ve
sunumuyla ayrı bir tatlı türü olarak her
evde ve merasimde ikram edilen, ağızları
tatlandıran ve vazgeçilemeyen bir tatlıdır.
Yüzyıllar boyunca süren bu geleneğin
başlangıç döneminde bir halk geleneği
olarak Osmanlı aile, komşu, hısım akraba
toplantı ve ziyaretlerinde sosyal hayatın
büyük bir kısmını oluşturmuştur.
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Saray mutfağında helva yapımı özel
olarak Helvahanelerde hazırlanmıştır. Farklı
tariflerle yapıldığını, farklı helva çeşitlerinin
olduğu ve bu helvaları adlandırıldığını
görmekteyiz. Sarayda yemeğe verilen
önemin yanı sıra tatlıların, şerbetlerin,
ilaçların hazırlandığı ayrı bir bölüm
bulunmaktadır. Bu bölüme “Helvahane”
eski adı ile “Matbah-ı Amire” denilmektedir
(Sevimli & Sönmez, s. 19)
Osmanlı mutfağında birçok farklı
tarifleri olan ve farklı merasimlerde
yapılan helvalar önümüze çıkmaktadır.
XIII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar geçen
sürede Osmanlı belgelerinde rastlanan bazı
helvalar şunlardır.
2.1.

Gaziler Helvası

En önemli helvalardan biri de Gaziler
Helvasıdır. Yıllar boyunca helva türleri
unutulsa bile helvanın çok çeşitli bir
tatlı olduğu bilinmektedir. Kullanılan
malzeme ve kıvamına göre farklı adlar
almıştır. Osmanlı döneminde unla yapılan
helva “efruşe” ya da “afruşa”, tane tane
dökülen hâli ise “gaziler helvası” adıyla
bilinmektedir (Işın, s. 177).
Tarihsel süreç içerisinde helva kültürü
değerlendirildiğinde bir geleneğin ve bu
gelenek içinde farklı farklı helva türlerin ve
değişik tariflerin olduğunu görmekteyiz.
2.2. Leb-i Dilber Helvası
Leb-i Dilber Helvası ziyafet yemekleri
arasında yer alan önemli günlerde yapılmıştır
(Işın, s. 93).

92

2.3.

Asude Helvası

Asude adını taşıyan bu helva ise en
eski tariflerden biridir (Kerim, s. 147). Arap
mutfağında bulunan bir çeşit yemektir.
Ayrıca asude aslı Arapça olup asîde’den
nişasta ile yapılan bir tür helvadır.
2.4.

Hakânî Helvası

Bu helva filhakika tekellüflü olup ismi
dahî Hakâna mensup olmak yad yarına
yahut padişahlar yahut cümle helvaların
padişahı demek ola (Ünver, s. 17). Buradan
da anlaşıldığı üzere Hakânî Helvası özel
olarak sadece Osmanlı padişahlarına
hazırlandığını görülmektedir.
2.5.

Badem Helvası

Helva türlerinden biri de bademli
helvadır, bu özel tür dışında helva ve badem
birbirine yakıştırılan yiyecekler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Divan şiirinde
badem ve fıstık gibi kuruyemişler sevgilinin
tasvirinde önem arz eden benzetme
unsurlarındandır.
2.6.

Sabuniye Helvası

Sabuniye Helvası hem evlerde
pişirilmiş ve severek tüketilmiş, hem de
seyyar satıcılarla sokaklarda ticareti de
yapılmış bir helva türü olarak bilinmektedir.
İçindeki balla damaklara nefis bir tat veren
sabuniye helvası mutfaklarda piştiği kadar
aynı zamanda satılmıştır. Osmanlı’nın
seyyar satıcıları arasında sabuniye helvası
satan da vardı ama bu helva aynı zamanda
helva dükkânlarında da satılırdı. Tarihin
en ünlü gezgini Evliya Çelebi, sabuniye
helvasının bu dükkânlarda satıldığını ve
çocukların bu helvayı çok sevdiğini anlatır
(Çelebi, 2014).
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Reşidiye Helvası, Pirinç Unu Helvası,
Lamunya Helvası, İrmik Helvası (Kâmil, s.
104) ve farklı isimlerle adlandırılan helvalar
Osmanlı dönemi yapılmış helvalar arasına
girmektedir.
3. Mecmûâ-i Sultan Ahmed’de Yer Alan Şairler ve
Helva Konulu Şiirleri
Osmanlılarla başlayan bu sohbetli
kış toplantılarının “helva sohbeti” diye
tanımlanmasına XVII. yüzyıldan itibaren
rastlansa da daha önceki dönemlerde de
böyle toplantılar yapılmıştır. Mecmûâ-i
Sultan Ahmed’de yazılmış olan beyitlerde,
sultan I. Ahmed’in döneminde de bu
tür sohbetlerin yapıldığını ve önemini
göstermektedir.
Mecmûa’da on manzumenin konusu
helva tatlısı hakkındadır. Şeyhülislam
Mehmed Efemdi tarafından yazılmış dört
manzume, Esad Efendi’nin yazmış olduğu
üç ve Aziz Efendi’nin de iki manzumesi
yer alarak, mecmûa’da dönemin helva
sohbetleri hakkında bilgi vermektedir.
17. Yüzyıl Divan Şiirinde Osmanlı
Sosyal Hayatının İzleri kitabında “Yahyâ,
Atâyî, Razmî, Sâbit, Hâletî, Nadirî, Sabîr
Pârsâ” (Keskin, s. 85),gibi şairlerden helva
kelimesinin geçtiği beyitler gösterilmiş,
mecmuamızda adı geçen şairler tarafından
yazılmış helva konulu beyitler yer
almamaktadır. “18. Yüzyıl Divan Şiirinde
Toplumsal Hayatın İzleri”
kitabında
“Nedîm, Çelebizâde Âsım, Seyyid Vehbi,
Tırsî, Râşid, Şeyh Gâlib, Refȋ” (Öztekin,
s. 182) gibi şairlerden örnek beyitler
gösterilmiş, mecmûâ’da adı geçen o dönem
şairler her iki kaynakta bulunmamaktadır.

Yukarıda adı geçen 17. ve 18. yüzyıl
sosyal hayatının izleri kitaplarında helva
türleri olarak geçmektedir. Mecmûa-i
Sultân Ahmed’de geçen beyitlerde ise
şairlerin Sultan I. Ahmed tarafında davet
edilip helva sohbetlerine çağırıldıklarını,
padişaha dua ettiklerini beyitlerinde söz
konusu etmişlerdir.
3.1. Şeyhülislâm Mehmed Efendi (d.
?/? - ö.1024/1615)
Hoca Sâdeddin Efendi’nin oğlu olan
Mehmed Efendi, iyi bir eğitim ile babasının
yolundan yürümüştür. Babası dönemin ileri
gelen alîm ve siyasetçilerinden olduğu için
Mehmed Efendi de eğitim sonrası müderris,
kadı, kazaskeri ve şeyhülislam olarak görev
yapmıştır(İpşirli, 2003). Mecmûa’da en
çok şiiri olan şairlerden biridir. Mehmed
Efendi’ye ait dört şiir helva konusuyla
ilgilidir.

Yine ḥelvā gönderüp bu bende-i
nāçizine
Kāmını şīrīn idüp elṭāfa muʿtād eyledi
			

Mehmed K. (59/2)

Mehmed Efendi, I. Ahmed’in kendisini
helva sohbetine çağırdığını ve helva
göndererek gönlünü aldığını şu beyitlerinde
söylemiştir.

Beni çün ḫulv ile yād eyleyüp şīrīn
zebān itdüñ
Zebānıñ ḫulv iden ḫelvā-yı temcīd-i
mecīd olsun 					
Mehmed K. (65/8)
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Mehmed Efendinin bu manzumesi
ilk önce sultan I. Ahmed’e övgülerde
bulunmuştur. Medhiye, şairin kendini
makam sahiplerine tanıtması, şairliğini ve
şiir sanatını duyurması açısından önemli bir
araçtır. Manzumenin devamında sultanın
şaire söylediklerini aktarmaktadır. Helva
tatlısından da tatlı olan bir dille anması,
sultanın şairi yüceltip şereflendirdiğini
söylemektedir.
İrüp ḥelvā-yı elṭāf-ı ilāhī
Dehānuñ ṭatlu itsün Ḥaḳ teʿālā		
Mehmed K.( 67/9)
Şair bu beytinde sultana lütuflarda
bulunarak, ağzının helva tatlısına benzeterek
Allah’a dua etmiştir. Şair, kasidesinin
medhiye bölümünde memduhun, adaletini,
iyilikseverliğini, savaşçı kişiliğini, saltanatı
gibi özelliklerini anlatmaktadır. Şair,
medhiyede bir devlet yöneticisinin kendi
bakış açısıyla kaleme almaktadır (İspir, s.
46).
3.2. Esʿad Efendi (d.1570/ö.1625)
Mehmed Efendi’nin kardeşi olan
Esad Efendi, iyi tahsil görmüş, babası
ve kardeşi gibi kendi de şeyhülislamlık
yapmıştır. Babasının o dönem önde gelen
devlet adamı olmasından dolayı kardeşi
gibi o da kadılık, kazaskerlik, müderrislik
ve kardeşi Mehmed Efendi’nin ölümünden
sonra da şeyhülislamlık yaptığı kaynaklarda
bildirilmiştir (Aktepe, 1995).
Mecmûa’da yer alan şair Esad Efendi
de padişahın kendisini helva ikramı vesilesi
ile hatırlamasına mutlu olmuş, beyitlerinde
bu durumu anlatmıştır:
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Şair bu beytinde, sultana duada
bulunarak kendisini helva ile yâd ettiğini
aktarmaktadır.
Ben duʿācısın yine ḥelvā ile yād
eylemiş
Ḥaḳ oña inʿāmını iki cihānde ʿām ide
						
Esad K. (88/5)
Yine ḥelvā-ile dāʿisini yād itmiş ol
sulṭān
Şeker gibi mükerren ola anuñ luṭfı herbāre 		
Esad K (124/5)
3.3. Azîz Efendi (d. 1591/ ö. 1657)
Karaçelebizâde Abdülazîz Efendi
1000/1591 tarihinde Bursa’da doğmuştur.
Eserlerinde
Abdülazîz
veya
Azîzî
mahlaslarını kullanmıştır. Abdülaziz Efendi
müderrislik, kadılık, Anadolu ve Rumeli
kazaskerliği yapmış. Hoca Sâdeddin
Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin
kızıyla evlenmiş, Şeyhülislâm Sun‘ullah
Efendi’den mülâzemet alarak çeşitli
medreselerde müderrislik yapmıştır (Kaya
N. , 2001). Sultan I. Ahmed döneminde
yaşamış, dönemin ünlü şairlerinde biri
olarak sayılmıştır.
Azîz Efendi, helva ile hatırlanması
karşılığında minnettarlığını göstermiş ve
Sultan I. Ahmed’e dua ederek sultanın
cömertliğini övmüştür.
Bize ḥelvālar iḥsān eyleyüp ḥulüʾlmezāḳ itdüñ
kānı

Selāṭin-i cihān içre şehā sensin keremAzîz K. (44/11)
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Bir diğer manzûmede ise Azîz Efendi,
helva ikramının kendisi ile birlikte başka
devlet görevlilerine de helva tabağı
yapıldığını belirtmiştir. Bu beytinde
saltanatın ileri gelen isimlerinin birbirlerini
helva sohbetlerine çağırdıklarını anlatmıştır.

SONUÇ

Divan şiirinde, doğrudan olmasa da
yer yer Osmanlı toplumunun yeme içme
kültürüne ait bilgiler bulmak da mümkündür.
Bir beyit içerisinde bazen halkın sofra
kültürüyle ilgili bilgiler, yemek ve içecek
Yād idüp dāʿiyān-i devletini
isimleri bulunabilir. Bu tür beyitlerde asıl
anlatılmak istenen belki de bu yemek ve
İndi iḥsān ṭabaḳ ṭabaḳ ḥelvā		
						 içecek isimleri değildir fakat bu kavramlar
aracılığıyla murad olunan mana daha
Azîz K. (116/3)
somut ifadelerle anlatılır. Osmanlı saray
Mecmûâ-i Sultan Ahmed’e yer alan mutfağında helvalar özel bir yere sahiptir.
helva konulu manzûmeleri kaleme alan Edirne Sarayı’nda İstanbul Topkapı’ya
şairler, Sultan I. Ahmed’in cömertliği, izlerini
sürebildiğimiz
helvaların
merhameti, hoşgörüsü, şairlere vemiş hazırlandığı tatlıcı teşkilatına Matbah-ı
olduğu değeri ve insanlara karşı hoşgörüyü Amire içerisinde Helvacı Ocağı ismi
de anlattıklarını görmekteyiz. Şair, şiirinin verilmiştir. Halk kültürünün şiirin kaynakları
medhiye bölümünde memduhun, adaletini, arasında yer alması hasebiyle; .Osmanlı
iyilikseverliğini, savaşçı kişiliğini, saltanatı toplumunun yeme ve içme kültürüne
gibi özelliklerini anlatmaktadır. Şair, ait unsurlardan olan şeker ve tatlılar, en
medhiyede bir devlet yöneticisinin kendi çok zikredilen yiyecekler arasındadır.
bakış açısıyla kaleme almaktadır (İspir, s. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında, gerek
46).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, gerekse
günümüzde, zengin Türk mutfağının hiçbir
Mecmûâ-i Sultan Ahmed’e yer alan
gıda ürünü helva kadar sevilmemiş, toplum
helva konulu manzûmelerden de görüldüğü
yaşamına girmemiştir. Anadolu mutfak
gibi XVII. yüzyılın başlarında yaşayan
kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan
sultan I. Ahmed döneminde de helva
helvanın etrafında, doğumdan ölüme, insan
sohbetlerin yapıldığı, bu sohbetlerin sosyal
hayatında pek çok özel günün anlamını
ve kültürel bakımdan önemi, sultanın şaire
pekiştiren bir gelenek oluşmuştur.
ve sanata verilmiş olan değeri görmekteyiz.
Bu tür beyitlerde, dönemin sosyal kültürün
Dünyada, her dilde tatlı kelimesinin
ve yaşam anlayış ve tarzın, hatta dönemin insanlara iyi şeyleri, sevinç ve mutluluğu
âdetlerini günümüze aktarmaktadır.
çağırtmıştır. Yüzyıllar boyunca sarayların
vazgeçilmezi olan bu tatlı türü zamanla
unutulmaya başlasa da geleneksel bir tatlı
olarak yer almıştır.
Bazen
üzüntülerin,
bazen
mutlulukların, bazen de barışın habercisi
olan helva, ağızlara tat veren bir lezzetten
fazla sosyolojik bir olgu olduğu açıktır.
95

Dr. Melek Nuredini

Mecmûâ-i Sultan Ahmed’e yer alan
farklı şairlerin kaleminden çıkmış, dönemin
sosyal ve kültürel hayatını yansıtmaya
çalışılmıştır. Beyitlerde helva türlerin
adı geçmemiş sadece helva tatlısında
bahsedilmiştir. Helva sohbetlerin yapıldığını
ve bu sohbetlerde sultanın da katıldığı
bildirmiştir.
Bu çalışmanın çerçevesi olan
Mecmûâ-i Sultan Ahmed’de şairlerin şahsi
ve duygusal düşüncelere rastlanmıştır. Bu
duygu ve düşünceler aktarılırken Osmanlı
toplum hayatına kayıtsız kalınmamış,
XVII. yüzyıl Osmanlı toplumunun özellikle
sultan I. Ahmed’in hazırlatmış olduğu
helva sohbetlerine yer verilmiştir. Sultan I:
Ahmed’in şair ve sanata karşı olan ilgi ve
alakasını, kültür seviyesini, yaşayış, düşünüş
ile ilgili maddi ve manevi unsurların olduğu
görülmektedir.
XVII.
yüzyılda
yaşamış
olan
Şeyhülislam Mehmed Efendi, Esad Efendi
ve Aziz Efendi’nin Dîvânları olmasına
rağmen hala tespit edilmemiştir. Şairlerin
mecmûâda yer alan manzumelerinde ise
sultan I. Ahmed’e yazmış oldukları çok
sayıda kaside örnekleri bulunmaktadır.
Divan şiirinde helva ve helva sohbetleri
incelendiğinde kültür tarihi açısından birçok
bilgiye ulaşmak mümkündür. Helvanın Türk
mutfak kültürü ve Türk toplumunun yemek
bilgi ve birikimleri göz ardı edilemeyecek
kadar büyüktür. Bu sohbetler esnasında
oluşan gelenekler, inanışlar, atasözleri,
deyimler, oyunlar, eğlencelerle her hangi
bir tatlı olmanın ötesinde bir anlam
kazanmıştır. Helva sohbetleri Divan şiirinin
sosyal yaşama ve dönemin sultanı hakkında
bilgiler aktarma niteliktedir.
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Özet
Kuzey Makedonya’da Osmanlı dönemi ile beraber görülmeye başlanan saat kuleleri genellikle şehrin
merkezi bir noktası veya önemli bir yapının yanında yüksek yapılar olarak Osmanlı mimarisinde önemli bir
yer tutmuş anıtlardandır. Kaynaklarda pek yer almayan veya çok az bilgiye sahip saat kuleleri, şehirlerin
sembolleri haline gelmiş zamanın mimari üsluplarını en iyi biçimde yansıtan birer yapı olmuştur. Bu saat
kuleleri’nin korunması için bölge yetkileri ve halk tarafından gereken önem verilmelidir. Bu araştırma, Kuzey
Makedonya’daki toplam 2 saat kulesi Doyran ve Negotin şehirlerinde bulunan Osmanlı dönemi saat kulelerin
önemine dikkat çekerek bunları genel hatlarıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Bugün, bölge koruma kurulları
bünyesinde varlıklarını sürdüren Doyran ve Negotin saat kuleleri, şehrin tarihi açısından önemli birer belge
niteliği taşımaktadır. Ayrıca Araştırmada bölge yetkilileri tarafından gerçekleştirilen koruma çalışmaları
irdelenmiştir. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve ileride yapılacak araştırmalar için öneriler
sunulacaktır. İncelenen saat kulelerin fotoğrafları okuyucuya sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Makedonya, Saat Kuleleri, Osmanlı, Doyran, Negotin
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OVERVIEW OF DOJRAN AND NEGOTINO CLOCK TOWERS
Mr. Ersin DİKO
e-mail:dikoersin@gmail.com

Abstract
Clock towers, which started to be seen in North Macedonia with the Ottoman Period, are usually
located a central point of the city or next to an important building and are among the works that have an
important place in Ottoman architecture. Clock towers, which are not includ-ed in the sources or have very
little information, have become the symbols of cities and have been structures that reflect the architectural
styles of the time in the best way. Necessary attention should be given to the protection of these clock towers
by the authorities of the region and the public. This research aims to draw attention to the importance of the
Ottoman Period clock tow-ers in cities od Dojran and Negotino, a total of 2 clock towers in North Macedonia,
and aim to introduce them in general terms. Today, the Dojran and Negotino clock towers, which continue to
exist under the regional protection boards, are important documents in terms of the city’s his-tory. In addition,
the conservation studies carried out by the regional authorities were examined in the study. Information will
be given about the studies carried out, and suggestions will be made for future research. The photos of the
examined clock towers are presented to the reader.

Keywords: North Macedonia, Clock Towers, Ottoman, Dojran, Negotino
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GİRİŞ
Bilindiği gibi, saat kulesi Osmanlı
coğrafyasına batıdan geldiği için batılılaşma
ile
özdeşleştirilmektedir.
Osmanlı
topraklarına bakıldığında en eski saat
kulesi’nin 16. yüzyıl ile Üsküp saat kulesi
olduğu görülmektedir. 16. yüzyılda Osmanlı
hayatına giren saat kulesi yapma geleneği 18.
yüzyıl ve 19. yüzyıl Balkan topraklarından
doğuya doğru giderek artmıştır. Şehrin
önemli noktalarında bulunan saat kuleleri
şehirleri birbirine bağlayan önemli yapılar
olmuştur. Saat kuleleri zamanı göstermenin
yanısıra, yangın ve gözetleme kulesi, halkın
buluşma noktası gibi çok foksiyonlu yapılar
olarak inşa edilmiştir.
Saat kulelerin genel yapısına bakıldığında,
pek çoğu kaide, gövde, petek, köşk ve çatı
gibi kısımlardan oluştuğunu görmekteyiz.
Kaide kısmı geniş olmakla beraber üst katlara
çıkış merdiven ile sağlanmaktadır. Köşkün
yer aldığı kısımda ise saaat mekanizması,
balkanlarda ise çan kulesi yer almaktadır.
Ayrıca sesin dışarıya daha rahat bir şekilde
verilebilmesi için belirli yerlerde pencereler
mevcuttur.
1.Doyran Saat Kulesi
Doyran, Kuzey Makedonya’nın güneydoğu
köşesinde Doyran gölü kıyısında yer
almaktadır. Osmanlı idaresi altında önemli bir yeri bulunan şehirdir. Osmanlı tahrir kaydında Doyran isimleri “Doyran
gölü, namı diğer Peskopiya ve namı diğer
Polaniye”diye geçmektedir (Kiel 2020,
s.340). Osmanlı kronikleri ve Yunan tarihçi Chalkokondyles’e göre bölge Çandarlı
Kara Halil ve Gazi Evrenos komutasında
fethedilmiştir (Kiel 2020, s.341). Daha sonraki yıllarda bu Akıncı beyleri tarafından bu
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bölgeye Türklerin yerleştirildiği görülmektedir. Doyran (Doyuran) kasabası, isminden de anlaşılacağı üzere tamamen Türk
döneminde kurulan bir yerleşim yeridir.
Saat kulesi, Doyran Yukarı Çarşısı’nda yüksek bir tepe üzerinde bulunmaktadır (Kajmakovski 2006, s.245). Bir efsaneye göre
Doyran’ı fetheden bir Osmanlı komutanı
tarafından inşa edilmiştir (Tomovski ve Kornakov 1959, s.33).

Fotoğraf 1- Doyran Saat Kulesi eski
görünümü, tarihsiz
Saat Kulesi’nin kitabesi bulunmadığından
ve hiçbir kaynakta bilgi veya vakfiyesi
bulunmadığından tarihlendirilmesi oldukça
zordur. Bununla birlikte mimarî ve inşa
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda;
kulenin 17. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği
üzerinde durulmaktadır. Saat Kulesi, aslî
fonksiyonunu kaybetmiş olup yapılan inceleme esnasında kule, kısmen tahrip edilmiş
durumdaydı.
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Şekil 1- Doyran Saat Kulesi’nin Haritadaki Konumu
Günümüzde saat kulesi’nin gövdesi kısmen, çan kısmı ise tamamen yıkılmıştır. Saat
kulesi’nin yanında eskiden bir cami de bulunduğu çevre sakinleri tarafından ifade edilmiştir.
Araştırma esnasında, bu cami ile ilgili ne yazık ki hiçbir kalıntı, duvar ve temel izine
rastlanmamıştır. Elde edilen bilgilere göre 1. Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1914 - 15 yılları
arasında hasar gören saat kulesi’nin günümüze kadar bu şekilde gelebildiği söylenmektedir. Savaşta Saat kulesi ile beraber Eski Doyran dediğimiz alanın önemli tahribat gördüğü
ve savaş sonrasında eski Doyran şehir merkezi olduğu gibi bırakılıp onarım görmemiştir.

Fotoğraf 2- Doyran Saat Kulesi yıkılmadan önceki görünümü, tarihsiz
Doyran Saat Kulesi’nin kare şeklinde olan tabanının boyutları 4,15 x 4,15 m.’dir. Yapının
üst kısımlarında kesme köşeleri bulunmaktadır. Sadece 4,2 - 4,3 m. yükseklikte taş duvarlar ayakta kalmış durumdadır (Çoloviç 2008, s.75). Yapının kaidesi taş, gövdesi ise moloz
taştan yapılmıştır. Bunun yanında yapının inşaasında tuğlanın da kullanıldığı görülmektedir. Kaidenin üzerindeki kısmın köşeleri pahlanmıştır.
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Şekil 2- Doyran Saat Kulesi planı (Çiz.Çoloviç)
Saat kulesine giriş kapısı doğu tarafındadır. Kulenin doğu ve güney cephelerinin üst
kısımlarında mazgal açıklıkları bulunmaktadır. Kulenin giriş bölümü ayakta olup, üst
kısmındaki duvarlar büyük ölçüde yıkılmıştır. İnceleme esnasında kulenin iç kısmında
ahşap kirişlerin olduğu tespit edilmiştir.
1957 yılında Doyran Saat Kulesi tarihi eser olarak tescil edilerek koruma altına almıştır.
Bugünkü hali kötü durumda olan yapının bir restorasyondan geçmesi gerekmektedir. Yeni
Balkan gazetesinde çıkan bir habere göre, Çekmeköy Belediyesi’nin Doyran’daki Saat
Kulesi’nin restorasyonunu ve çevresinde küçük bir meydan inşaatını üstleneceği, bunun
yanı sıra tarihi Osmanlı çeşmesi’nin de restorasyonu yapılacağı müjdelenmiştir. Alınan
bilgilere göre böyle bir çalışmanın henüz gerçekleşmediği belirtilmiştir.

Fotoğraf 3- Doyran Saat Kulesi (2019)
2. Negotin Saat Kulesi
Negotin, Kuzey Makedonya’nın orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Vardar Nehri ve Vardar Ovası yanında yer almaktadır. Osmanlı idaresine 14. Yüzyılda Türk akınlarıyla beraber
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geçmiş ve Balkan Savaşlarına kadar Türk idaresinde kalmıştır. Bu fetihlerle beraber Türklerinde bölgeye yerleşmeye başladığını görmekteyiz. Yaşanmaya başlanan göçlerle beraber artık şehirde Türk-İslam kültürünün gelişmeye başladığını görüyoruz. Bu kültürün
en önemli temsilcisi saat kulesi Negotin şehrinde bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Kapısı
yanında (Sene H. 1225/M. 1810) tarihi yazıldığı gibi kemer üstünde de “Sâhibu’l - hayrat
Tahir Abdi Ağa” yazdığı okunabilmektedir (Acun 2011, s.213).
Yapı altıgen bir plana sahiptir. Her bir kenarın boyutu 3.20 ile 3.90 m arasındadır ve
yalnızca taş duvarda korunan yüksekliği yaklaşık 13-14 m.’dir (Çoloviç 2008, s.79). Çan’ın
bulunduğu üst kısmı ahşap konstrüksiyona sahipti ancak günümüzde bu bölümü yoktur.
Yapıda malzeme olarak kaba yontma taş ve moloz taş karışık kullanılmıştır.

Şekil 3- Negotin Saat Kulesi planı (Çiz.Çoloviç)
Günümüze kötü durumda gelmiş yapının koruma altına alınıp bir restorasyondan geçmesi
gerekmektedir. Yakın zaman içinde bölge yetkilileri tarafından korumaya alınıp üzerinde
incelemeler yapılmaya başlanacağı söylenmektedir. Bu çalışmalarla beraber içinde arkeolojik kazılar da yapılacağı eklenmiştir. Alıınan bilgilere göre bu yapılacak çalışmanın
henüz daha başlamadığı belirtilmektedir.
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Fotoğraf 4- Negotin Saat Kulesi (2017)
Yapının sadece gövde kısmı ayakta kalabilmiştir. Ahşap kısmı 1955 yılında geçirdiği yangınla
yok olmuştur (Çoloviç 2008, s.82). Eski fotoğrafına bakıldığında kulenin etrafında bugünkü
gibi yapılaşmaların olmadığı görülmektedir. Ayrıca kulenin köşk ile çanının bulunduğu
bölüm görülmektedir. Saat Kulesi, aslî fonksiyonunu kaybetmiştir. İnceleme esnasında
kulenin iç kısmında ahşap kirişlerin olduğu tespit edilmiştir. Fotoğraftan anlaşılacağı
üzere şehrin tepe noktasına hakim bir konumda olduğu görülmektedir. Diğer bir ayrıntıya
bakılacak olursa saat kulesi’nin sol yanında cami ile minare net bir şekilde görülmektedir.
Diğer konut yapılarıyla beraber bir müslüman mahallesi görünümdedir. Günümüzde ise bu
yapılardan iz kalmayıp sadece saat kulesi’nin korunarak tek başına günümüze kadar geldiği
görülmektedir.

Fotoğraf 5- Negotin Saat Kulesi eski görünümü, tarihsiz
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3.
KORUMA
ÖNERİLER

SORUNLARI

VE

Doyran ve Negotin’de bulunan saat kulelerin tarihi açısından önemli birer anıt eser
olma özelliği vardır. Günümüze kısmen tahrip bir şekilde gelebilmişlerdir. Bunun nedenlerinden biri her iki şehirdeki saat kulelerin üst kısımlarının ahşap olması ve zaman
içinde savaşlar ve geçirdikleri yangınlarla
zarar görmeleridir. Daha sonraki yıllarda
bakım ve onarımlarının yapılmaması kısa
zamanda her iki yapının yıpranmalarına
neden olmuştur. Tamamen terk edilmiş olan
bu saat kuleleri bakımsızlıktan oldukça
kötü durumdadır. Bunun en kısa zamanda
bölge yetkilileri tarafından gündeme alınıp
yapıdaki sorunlar zamanında tespit edilip
onarım faaliyetleri başlatılmalıdır. Saat
kulelerin onarım ve bakımları için finansman sağlanamadığından dışardan gelecek
desteklere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
Yapıların bulunduğu yer onun iklime
bağlı etkenlerden daha yoğun olarak zarar
görmesine neden olabilir (Ahunbay 2017,
s.38). Uzun süredir kullanılmadığı için
bakımsız kalan saat kuleleri rüzgâr, yağmur,
gece ve gündüz ısı farkı gibi doğal etkenler
ile farklı derecelerden etkilenerek tahribata
uğramışlardır. Yapıların tümünde iç mekân
ve cephede sıva kabartmaları ve dökülmeleri ile malzeme kayıpları vardır. Cephe
yüzeylerinde aşınma, çözülme ve dökülmeler, taş kaplamalarda renk değişimi ve kirlilik
gözlenmiştir.
Koruma konusunda yapılması gereken
çalışmaların ilk adımı, anıtlarda bozulmaya sebep olan nedenlerin araştırılmasıdır.
Kuzey Makedonya’da Doyran ve Negotin
saat kulelerin basit bakımdan, geniş çaplı
restorasyonlara kadar her ölçekteki müdahalelerde özgünlük değerine dikkat edilmesi

gerekmektedir. Yapının özgünlüğünü koruyabilmesi için yapılacak kontrolsüz müdahalelerden kaçınılmalıdır. Bir diğer önemli
husus ise, Doyran ve Negotin şehirlerindeki
halkın bu konu hakkında bilinçlendirilmesi
önemli bir adım olarak görülebilir. Panolarda
bilgilendirme amaçlı afişler asılabilir ve
kişilerin yapıyı daha iyi anlamaları açısından
mirasın önemini anlatan seminerler verilebilir. Bölgede önemli bir yere sahip olan
saat kulelerine gezi güzergâhları düzenlenebilir. Oluşturulucak gezi güzergâhı hakkında
bilgi alınabilecek danışma yerleri konulabilir. Sürdürülebilirliğinin arttırılması için
Makedonya’daki gezi rotalarına eklenmesi
uygun bir çalışma olacaktır. Günümüzde halen ayakta duran saat kuleleri tarihi anıtlar
olarak şüphesiz çok önemli yapılardır. Saat
kulelerin yakın çevreleri de bu anlamda ele
alınması ve koruma amaçlı stratejik planlar
geliştirilmesi gereken bölgelerdir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Osmanlı
Balkanlarda
önemli
izler
bırakmıştır. Bu izlerin en çok görüldüğü
ülkelerden birisi de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’dir. Kuzey Makedonya
topraklarında yer alan Doyran ve Negotin
saat kuleleri tepeye hakim bir noktada yer
almaktadır. Saat kuleleri Osmanlı hayatına
16. yüzyılda girmiştir ve zamanla artan saat
kulesi yapımıyla birlikte 19. yüzyılda tüm
Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Doyran
saat kulesi yapım tarihi hakkında kesin bir
bilgi bulunmamaktadır, lakin yapının genel
mimari özelliklerine bakılacak olursa 17.
yüzyıl yapısı olduğu görülmektedir. Negotin saat kulesi ise yapının üzerinde bulunan
kitabede anlaşılacağı üzere 1810 tarihi ve
yaptıranı olarak Tahir Abdi Ağa ismi görülmektedir.
Doyran ile Negotin şehirleri Balkan savaşları
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(1912-13) yılları arasında çok büyük yıkıma
uğradı. Bu yıllarda Osmanlı dönemi yapıları
hedef alınarak yıkıma maruz kaldılar. Nedeni ise bu bölgelerde yaşayan Türk halkın
zorunlu göçe tabi tutularak bu şehirlerden
gitmeleridir. Bunun neticesinde ise buradaki kimi tarihi eserler zamanla zarar görmüş
kimisi ise tek başına konularak zaman içinde
harap hale gelmesine neden olmuştur. Bu iki
kentteki mevcut saat kuleleri’nin Osmanlı
dönemine tarihlenmesi, günümüze özgün
nitelikleri ile ulaşabilen kulelerin ise kentlerin tarihi açısından çok önemli ve değerli bir
mimari miras olarak anılmalarını gerektirmektedir. Bu saat kuleleri günümüzde hak
etmediği bir konumda, özensiz bir muameleye maruz bırakılmıştır. Saat kuleleri, mimari biçimlenmelerinin yanısıra kullanılan
yapı malzemesi ve işlevleriyle birlikte
yapıldıkları döneme ilişkin belge değeri
taşımaktadırlar.
Osmanlı dönemi eserleri olan Doyran ve Negotin saat kulelerin her ikisinin de günümüze
tahrip olarak gövde kısmı gelebilmiştir.
Yapıların ahşap olan üst kısmı ise savaşlar
ve yangınlar sonucu zarar görmüştür. Her
iki yapıda kullanılan malzemeye bakılacak
olursa, Doyran saat kulesi kaide kısmı taş,
gövdesi ise moloz taştan yapılmıştır. Negotin saat kulesi ise kaba yontma taş ve
moloz taş karışık olarak kullanılmıştır. Bu
araştırma makalesi kültürel mirasımızın
yapısal özellikleri ve önemi açısından
hak ettikleri değerler ölçüsünde korunup,
geleceğe aktarılması için oldukça önemli bir
veri kaynağı oluşturmaktadır.
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DERGİNİN YAYIN
İLKE KURALLARI VE
YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)
Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına
veya etüdün açıklanmasında önemli ölçüde
katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir.
Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar
olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin
muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda
bulunanlar olarak geçecektir.
Müellif, listeye geçen ortak yazarların,
hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp
yayınlamak için sunulması konusunda razı
olduklarını sağlamalıdır.
Çalışma müellifi
Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı
olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar
olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında
yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı
olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul
edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden
önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir.
Müelliflerde değişmeler
Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme,
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek
mümkün değildir.
Yazar
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hakkında

düzeltme

yapmak

ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:
1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin nedenini
bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir
yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm
yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı
teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını
isteyecektir.
Yazar
tarafından
gönderilmediği durumunda,
bulundurulmayacaktır.

gereksinimler
göz önünde

Orijinellik ve sahtelik
Müelliflerden
makalenin
orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer
müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde,
onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin
her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle
cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir.
Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe
karşı yoklayacak proğramlar kullanması
gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak
olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına
sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife
bildirmekle yükümlüdür.
Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları
Çok sayıda açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın,
maddi
olarak
desteklendiği
kurumda
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.
Metnin
anlaşmazlıkları”

alt

sonunda,
“Çıkar
başlığı altında, tüm
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yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç
yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler
konusunda var olan ve olagelmesi beklenebilen
çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı
tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü
veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda
yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri
Kurulu ile işbirliği yapmalıdır.
Müellifin Hakkı
Dergiye orijinel el yazısının sunulduğunda,
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka
bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir;
çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması
için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak
ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası
olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı
şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır.
Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci
esnasında çalışmalarını internete yükleme
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına veya
kendi veb sitelerine)
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden
kullanma konusunda muhtelif haklara sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye
değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin
dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler
ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale
ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer
çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak
çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta

ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar.
Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı
(CC BY-NC-ND)
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi
değiştirmeyeceği
sağlandığı
sürece,
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave
edilmesini (antoloji gibi) sağlar.

YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır,
işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz
eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve
yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar
ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden
geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.
Makalenizi
hazırlamak
için
kullanmalısınız ve bu versiyonu

HİKMET

http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek
malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme
amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir.
Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere
bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:
Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
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Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir. Özette
kısaltmalardan ve matematik formüllerinden
kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
El yazıları Word’da A4, Times New Roman,
10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin
de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve
şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı
kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da
kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa
numaralandırılma
fonksiyonlarını
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri
kullanınız.
Kısaltmalar
kullanmaktan
kaçınılmalıdır.
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca
da aynı şekilde kullanılmalıdır.
Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız.
Dipnotlardan
kaçınılmalıdır.
Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir
(yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak
hakkında bilgi içermemelidir.
Teşekkürler, referans listesinden önce
olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.
1.
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Giriş – Detaylı edebi inceleme veya

sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız.
2.
Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)
Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı
için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan
yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece
ilgili değişmeler tasfir edilmelidir.
3.
Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları
tekrarlamak değil. Sonuçlar ve Tartışmalar
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve
tartışmalardan kaçınınız.
4.
Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır.
Etüdün temel sonuçları, tek başına veya
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar
bölümünde sunulabilmektedir.
5.

Kaynaklar -

Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin
son kısmında ve referanslardan önce bulunan
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları
baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya
aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan
bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı
yardımı sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American
Psycho-logical
Association’ın
yakında
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or
APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD
20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London,
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz

HİKMET 36 - Kasım 2021
American Psychological Association’ın Yayın
El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz,
ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı
teşvik edilmektedir.
Örnekler:
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the Teacher
(7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans
listesinde olduğundan emin olunuz (ve
tersi). Özette anılan her referansın tam adı
verilmelidir.

yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e
aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman
ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini
yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından
değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca
dır.

Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET
biçimi. Referansı anmanın en kolay
yolu, aşağıda verilen yönetme yazılımını
kullanmaktır:

DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.

Mendeley
(http://www.mendeley.com/
features/reference-manager)

1230 GOSTİVAR - MAKEDONYA.

EndNote (http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and

editor: e-posta: numanaruc@hotmail.com

Reference
Manager
support/rmstyles.asp).

Tel:+389 42 214319

(http://refman.com/

İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, YNA Sokağı no: b.b.
e-posta: adeksam@live.com
web: www.hikmet.mk, www.adeksam.mk
Basımevi: Gapo - Üsküp, Makedonya

Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word
programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar
makalelerini hazırlama aşamasında iken
dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans
listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı
gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun
biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline
göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz
atınız.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
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