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TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN EŞSİZ OZANI YUNUS EMRE'NİN İSTİLİSTİĞİ VE 
ARNAVUTÇADA TANINMA SORUNU 

Dr. Adriatik Derjaj 
Arnavutluk 

 
 

Özet 

Komünizm sisteminden en fazla etkilenen Balkan ülkesi Arnavutluk’tur. Bu sistemde özellikle 
doğuda doğan maddi ve manevi simgeler sergileyen ürünlere 40 yıllık ambargo uygulandı. Bu 
ambargodan edebiyat ürünleri de “nasibini görecekti”. Aslında, kütüphanelerinde Türk edebiyatından 
değişik yazarların eserleri yer almaktadır; bunlar arasında Yaşar Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Suad 
Derviş, Talip Aydın, Fakir Baykurt vb. Maalesef Divan Edebiyatı yazarlarından hiç bir eserden “eser 
yoktur”. Bu eserler arşiv çekmecelerinde yer almaktadır.   

Türk edebiyatının Arnavutçada tanınmasını süreç ve sonuç olarak incelerken, edebiyatı ve 
edebiyatdışı unsurların el ele yürüdüğünü, hatta birçok durumlarda birbirine yer verdiklerini 
anlamaktayız. Süreç olarak değişik yerlerde de olduğu gibi hepimiz tarafından iyi bilinen yollardan 
geçmiştir, bu yollar ise taklit, inkâr, yeniden tanıma ve yeniden değerlendirme olarak adlandırılmasını 
uygun görmekteyiz. Verilerimize göre böylesi gelişmeler, Arnavutluk’ta doğunun taklitçileri olarak 
tanınan Arnavut beytecilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunus Emre ve ekolünün eserleri 
Arnavut Milli Divanı’nın doğmasında en büyük rolü oynamıştır. Ayrıca diğer yandan ise, Türk 
edebiyatına karşı gösterilen ve on yıllarca suren bir engel ve inkârla karşı karşıya kalınmıştır. Buna 
rağmen Türk edebiyatından birçok yazarın eserlerine ulaşılmış, ama bu geniş edebiyatın kaynağında çok 
az yer almaktadır. Arnavutluk’ta tanınan yazarların eserlerinin seçimi uzun bir zamanda ideolojik 
kriterlere dayalı yani dilsel olmayan unsurlara dayanarak yapılmıştır. Üstelik değerleri çok iyi bilinen 
yazarlar bile söz konusu oldukları zaman, eserin yorumlanması,  kendileri bu edebi akımla bağlantısı 
olmamasına rağmen sosyal realizmin çevrelerini geçmemiştir. Böylelikle eserin ve yazarın tanımı eksik 
yansımıştır. 

Günümüzde ise Türk edebiyatına karşı ilgi artmakta ve bunda Arnavut okurun tebrik edilecek 
payları çoktur. Bu okur dogmalardan ve önyargılardan kurtulmuş olarak, güzel edebiyatı diğer 
ülkelerdeki kardeşleri gibi aramakta ve tadını almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Divan, Tasavvuf, Yunus Emre, Çeviri, İstilistik. 
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Özet 

Bu bilimsel çalışma, Aksaray-Güzelyurt Aşağı Mahalle’sinde yer alan Güzelyurt Kilise 
Cami’nin mimari yapısını ele alarak Bizans ve Osmanlı Dönemi’nde geçirdiği değişimi incelemektedir. 
Tümüyle kâgir olan bu yapının inşa tarihini ve banisinin kim olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. 
Günümüze ulaşamayan fakat kaynaklarda varlığından bahsedilen kitabeye göre (Arhimandrit I. 
Pandelimonidis’in 1881 tarihli elyazması bir notu); İmparator Theodosius’un verdiği para ile 385 yılında 
inşa edilmiştir. Çeşitli dönemlerde onarımlar geçiren Kapalı Yunan Hacı tipine ait bu kilisenin plan 
şeması sonradan yapılan bir takım müdahalelerle değişikliğe uğramıştır. En önemli değişiklik, 1835 
yılındaki tamir sırasında Kelivarlı Mimar Grigorius Madenci tarafından yapılmıştır. Kilise Kapalı 
Yunan Haç tipinden; üç nefli kubbeli Bazilika tipine dönüştürülmüştür. 1925 yılındaki mübadeleden 
sonra kilise camiiye çevrilerek Müslümanların kullanımına açılmıştır.  

  Yapı camiye çevrildiğinde eklenen mimari elemanlar değerlendirmeye alınmıştır. Yapının plan 
ve mimari özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Tamamen kesme taşlarla inşa edilen yapının ilk 
önce dış cephesi incelenmiş camii olduktan sonra eklenen ya da değiştirilmiş olan mimari öğeler 
saptanmıştır. Yapı büyük bir avlu ile çevrelemiştir. Batı çevre duvarı ekseninde 15 metre 
yüksekliğindeki çan kulesinin minareye dönüştürülmesiyle inşa edilen minare; kare kaideli, silindirik 
gövdeli ve tek şerefeli biçimde ele alınmış olup düzgün tuğlalarla inşa edilmiştir. Yapının güneyinde 
basık kemerli giriş kapısı yer almaktadır. Yapının ışığı kubbe kasnağındaki 12 pencere ve haç 
kollarındaki ve apsislerdeki dikdörtgen pencerelerle sağlanmaktadır. Güney haç kolunun altındaki 
pencereler ise, İslamiyet döneminde eklenmiştir.  

Yapının batı cephesi sivri kemerlerle belirginleştirilmiş, ortadaki kapı ve pencereler plastik 
süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Orta kapının üzerinde yer alan pencere süslemesi bakımından dikkat 
çekicidir. Güney cephedeki mekânsal bölünme yapının cephesinde de kendini göstermektedir. Doğu 
cephe ise kaya bir temel üzerine oturmaktadır. Kilise gri renkli taşla inşa edilmiş olup örtü sistemi 
kiremitle kaplanmıştır. Batı cephesinde sonradan örülmüş duvarın yüzeyinde kalan sütun başlıklarında 
sefarim ve çeşitli hayvanların figürleri vardır. Batı cephede ise; iki aslan kabartması yer almaktadır. 
Benzer bir aslan tasviri ise ana apsis cephesinde görülebilmektedir.  

  Günümüzde camii olarak kullanılan yapıda bazı değişiklikler yapılmıştır. Ahşap ikonostasis 
güney duvara alınmış ve bir bölümü minber yapımında kullanılmıştır. Kilisenin apsis kısmında yer alan 
ahşap panolar yapılan değişimlerden oldukça etkilenmişlerdir ve şu anda yapının mihrap yönünde yer 
almaktadır. Kilisenin ikonastasisinden mihrap ve minbere dönüştürülen bezemelerde yöreye özgü 
motifler yer almaktadır. Bölgedeki üzüm yetiştirirciliğine paralel olarak yer alan üzüm salkımlı tasvirler 
oldukça dikkat çekicidir. Bezemelerin yapıldığı tarihlerde bölgede ikamet eden Gayrimüslimler 
inanışlarını da bezemelere yansıtmış olduğunu Mühr-ü Süleyman motifinden anlamamız mümkün 
olmaktadır. Kilisede yer alan ambon, yapı camiiye dönüştürüldükten sonra mahfile eklenmiştir.  

  Araştırmamızın sonuç bölümünde yaptığımız arazi çalışması ışığında yapının Bizans dönemi ve 
İslami dönem özellikleri tarafımızdan yeniden yorumlanmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kilise Camii, Güzelyurt, Aksaray, mimari, tezyinat. 
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AN ASSESSMENT ON AKSARAY GÜZELYURT CHURCH MOSQUE 

 

Abstract 

This scientific study examines the architectural structure of the Güzelyurt Church Mosque in 
the Aksaray-Güzelyurt neighborhood and examines the change in the Byzantine and Ottoman periods. 
We do not know for sure exactly who built the building and the history of this masonry. According to 
the inscription, which cannot be reached today but has been found in the sources (a note of the 1881 
manuscript of Arhimandrit I. Pandelimonidis); It was built in 385 with money from the Emperor 
Theodosius. The plan of this church belonging to the Closed Greek Pilgrim who underwent repairs in 
various periods has changed with a subsequent intervention. The most important change was made by 
the architect of Grigorius, a architect of Gravorius Kelivan during the repair in 1835. Church off the 
Greek Cross type; It was converted into a basilica with three naves. After the exchange in 1925, the 
church was converted into a mosque and opened to the use of Muslims. 

When the building was turned into a mosque, the added architectural elements were evaluated. 
The research plan and architectural features of the building were examined in detail. The building, 
which was built entirely with cut stones, was first identified as architectural elements that were added 
or changed after the exterior of the mosque. The building is surrounded by a large courtyard. The 
minaret constructed by transforming a 15 meter high bell tower into a minaret on the western perimeter 
wall axis; square pedestal, cylindrical body and single-handed in the form of smooth bricks were built. 
There is a low arched entrance door to the south of the building. The light of the structure is provided 
by 12 windows in the dome pulley and rectangular windows in the cross arms and apse. The windows 
under the southern cross arm were added during the Islamic period.  

The western facade of the building is marked by pointed arches, and the doors and windows in 
the middle attract attention with its plastic decorations. The window decoration on the central door is 
noteworthy. The spatial division on the south façade is evident in the façade of the structure. The eastern 
facade sits on a rock foundation. The church was built with a gray stone and the covering system was 
covered with tile. On the western façade, there are columnar headings on the surface of the wall which 
are later woven and figures of various animals. On the western front; two lion reliefs. A similar depiction 
of a lion can be seen on the main apse facade. Today, some changes have been made on the structure 
used as a mosque. The wooden iconostasis was taken to the south wall and a section was used in the 
pulpit construction. The wooden panels in the apse section of the church were very affected by the 
changes and now they are located in the mihrab side of the building. The embellishments transformed 
from the iconastasis of the church into the mihrab and the minbar have local motifs. Parallel to the 
grape cultivation in the region, grape depictions of grapes are quite striking. It is possible to understand 
the fact that Mühr-ü Süleyman motifs are reflected in the decorations of non-Muslims in the region at 
the time the ornaments were made. Ambon still there in the building after the building was converted 
into a mosque. 

In the light of the field work we conducted in the conclusion part of our research, the Byzantine 
and the Islamic period features of the structure were tried to be reinterpreted by us. 

 

Keywords: Church Mosque, Güzelyurt, Aksaray, Architecture, Ornament 
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Özet 

Göç, kişilerin hayatlarının belirli bir kısmı ya da tamamını geçirmek için belirli bir coğrafi bölgeden 
başka bir bölgeye yer değiştirerek yaptıkları harekete denilmektedir. Bu hareket siyasi, dini, coğrafi ve 
iktisadi gibi insan hayatını etkileyen sebeplerle ilişkilidir. İnsan nüfusunun azalmasında sadece ölümler 
değil meydana gelen göçler de önemli ölçüde belirgin bir tutum sergilemektedir. Geçmişten günümüze 
kadar kurulmuş olan Türk Devletleri’nin sosyal ve siyasi hayatlarında “göç” olgusunun önemli bir yer 
tuttuğu bir gerçektir. I. Petro’nun vasiyetini gerçekleştirebilmek için her şartta Türklere saldırmaktan 
geri kalmayan Rusya, Türk topraklarını ilk fırsatta işgal etmenin yollarını aramıştır. Osmanlı’dan 
aldıkları topraklarda yürüttükleri iskân siyaseti, Müslüman-Türk ahaliyi oldukça tedirgin etmiş ve 
Anadolu coğrafyasına göç etmelerine neden olmuştur. Bu sebeple “93 Harbi”, Kafkasya’dan 
Anadolu’ya yapılan göçlere yeni bir boyut kazandırmıştır. Kafkasya’dan gelen göçmenleri yerleştirmek 
ve onların ihtiyaçları ile ilgilenmek için muhacir komisyonları kuran Osmanlı Devleti, göçmenlerin 
isteklerini dikkate alarak iskân politikasını belirlemiştir. En yoğun iskânın gerçekleştirildiği yerlerin 
başında Orta Anadolu bölgesi gelmektedir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan galip çıkan Rusya, 
1878 Berlin Antlaşması ile aldığı Kars’ta yeni bir oblast kurmuştur. Bu oblastın kurulmasından sonra 
bölgede bulunan Ermeniler ve Rusların tehditleri karşısında güç durumda kalan Müslümanlar, 
Anadolu’nun iç kesimlerine doğru göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Göçmenler, Aksaray 
bölgesine gelmeden önce Erzurum Hasankale ardından Nevşehir’in Kozaklı ilçelerinde 
konaklamışlardır. Son olarak ise Aksaray’ın Fatmauşağı Köyü’nde konaklayan 50 hane kadar muhacir, 
Hicri 1326 yılında Reşadiye Köyüne yerleştirilmiştir. Ortaköy’de Kars muhacirlerinin kurmuş olduğu 
bu köye, zamanın geleneklerine uyularak dönemin padişahı Sultan Reşat’ın adına izafeten “Reşadiye” 
adı verilmiştir. Aksaray ilinin Ortaköy ilçesine 18 km uzaklıkta bulunan Reşadiye Köyü, Sarıkaraman 
Köyü ile komşudur. Kırşehir’in Ulupınar ve Nevşehir’in Abuuşağı Köyü ile birlikte bu üç ili birbirine 
bağlayan sınırda yer almaktadır. Bölgede kendini belli eden susuzluklardan dolayı dışarıya sürekli göç 
veren Reşadiye Köyü 17 hane 80 nüfustan oluşmaktadır. Geçimlerini susuz tarımla sağlamaya çalışan 
köylüler bir yandan da ağırlıklı olarak küçükbaş olmak üzere hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Köy 
meydanında bulunan iki adet çeşmenin akmaması köyde yaşayanları derin kuyu çalışması ile su bulmaya 
itmektedir. Aslen Kürt kökenli olan köy sakinleri geçmişte kendi aralarında Kürtçe konuşurken zamanla 
Türkçe konuşmaya başlamışlar ve köyde Kürtçe konuşabilenlerin sayısı bir kişiye kadar düşmüştür. Köy 
nüfusunun az olmasından dolayı köyde eğitim taşımalı sistem ile Sarıkaraman Köyü’nde 
gerçekleştirilmektedir. Köyden okur-yazar oranın iyi seviyede olduğu belirtilirken köyden yetişen 
müfettiş, asker, mühendis, öğretmen ve veteriner gibi yetişmiş bir çok kişi çıkmıştır. Gelenek ve 
göreneklerinden zamanla uzaklaşan köylüler önceden bir hafta devam eden düğünlerinin günümüzde 3 
gün sürdüğünü belirtmektedirler. Düğünlerinde üçayak oyunu oynayan köylüler, düğün süresince 
yemeklerle ağırlanarak misafir edilmektedir. Bu bölgede yaygın olan Afgan çobanlar ise Reşadiye 
Köyü’nde de bulunmaktadır. Köy yakınlarında bulunduğu rivayet edilen Yunus Emre Türbesi bölgenin 
popüler hale gelmesinde etkili olmuştur. Türbeyle birlikte çilehanenin de bulunması bölgenin ziyaretçi 
akınına uğramasına sebep olmaktadır. Sarıkaraman Köyü’nün geçmişte belediyelik ve siyasi ilişkilerinin 
sağlam olmasından dolayı türbeyi kendilerinin sahiplendiği görülse de bu kutsal mekan aslen Reşadiye 
Köyü’ne bağlı bulunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine 
dayanan bu özgün çalışmada Ortaköy ilçesine bağlı Reşadiye Köyü’nde bulunan Kars Göçmenlerinin 
durumu incelenmiş ve bölgeye dair daha fazla bilgi edinebilmek için köy halkı ile görüşülerek saha 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kars, Göç, Reşadiye Köyü, Osmanlı-Rus Savaşı 
  



III. International Aksaray Symposium, October 25-27, 2018 AKSARAY 

5 
 

KARS OF AKSARAY VILLAGERS OF REŞADİYE 

Abstract 

Migration is what people call a movement from one specific geographical location to another, in 
order to spend a certain part of their lives. This movement is related to the factors affecting human life 
such a political, religious, geographical and economic. Not only the deaths but also the migrations of 
the human population decrease significantly. It is a fact that the phenomenon of migration has an 
important place in the social and political lives of the Turkish States, which have been established from 
the past to the present. Russia, which has not lost its ability to attack the Turks in every condition in 
order to realize the bequest of Petro I, has sought ways to occupy Turkish territory at the earlist 
opportunity. The settlement policy they carried out in the lands they bought from the Ottoman Empire 
caused the Muslim-Turkish people to be very nervous and to migrate to the Anatolian geography. For 
his reason, the ‘’War (93)’’ brought a nwe dimension to the migrations from Caucasia to Anatolia. The 
Ottoman Empire, whic established immigration commissions to settle migrants from the Caucasus and 
to deal with their needs, determined the settlement policy by taking the wishes of the migrants into 
account. Central Anatolia is one of the most densely populated areas. Russia won the 1877-1878 
Ottoman-Russian War and established a nwe area in Kars with the Berlin Treaty of 1878. After the 
establishment of this area, Muslims who were in a difficult position in the region due to the threats of 
Armenians and Russians had to migrate to the interior part of Anatolia. Before arriving in Aksaray, 
migrants stayed in Erzurum Hasankale and then in Kozaklı districts of Nevşehir. Finally, as many as 50 
households staying in the village of Fatmausagı in Aksaray, were settled in Resadiye Village in 1326 
(Hijri). This village, which was founded by the migrants of Kars in Ortaköy, was named mus Resadiye 
in the name of Sultan Resat, the sultan of time, in accordance with the traditions of the time. Resadiye 
Village, which is 18 km away from Ortakoy district of Aksaray Province, is adjacent to Sarıkaraman 
Village. It is located at the border connecting the three provinces of Ulupınar and Nevsehir’s Abusagı 
village of Kırsehir Resadiye Village, which gives continuous immigration to the outside due to the lack 
of water in the region, consists of 80households with 17 households. The peansanst, who are trying to 
make their living through agriculture without water, are aslo dealing with livestock, mainly small 
ruminants. The presence of two fountains which did not flow in the village square, caused the people of 
the village trying to find water by doing well works. The residents of the village, who were originally 
Kurdish, started to speak Turkish in the past. When they spoke Kurdish the number of those who could 
speak Kurdish in the village fell to one person. Due to the low village population, the education carried 
out in the village of Sarıkaraman within a transportation system. While the rate of literacy from the 
village is stated to be in good level, many trained people such as inspectors, soldiers, engineers, teachers 
and veterinarians were raised from the village. The peasants, who moved away from their traditions 
over time, stated that their wedding, which lasted for a week, lasted for 3 days. The villagers who play 
the game named ‘uc ayak’ at their weddings are hosted with meals during the wedding. The Afghan 
shepherds, which are common in this region, are also located in Resadiye Village. Yunus Emre 
Mausoleum, which is said to have been found near the village, was instrumental in the popularization 
of the region. The presence of the burrow with the tomb causes the visitors to visit the region. Although 
Sarıkaraman Village seems to have owned the mausoleum because of its strong social and political 
relations in the past, this sacred place is actually connected to Resadiye Village. In this original study, 
which was based on the documents of the Prime Ministry Ottoman and Prime Ministry Republican 
Archives, the situation of Kars immigrants in Resadiye Village of Ortakoy district was examined and a 
field study was conducted by interviewing the villagers to get more information about the region.   

 

Keywords: Kars, Migration, Resadiye Village, Ottoman-Russian War 
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Özet 

Çalışmanın amacı; vatandaşla devlet arasında çözümsüzlüğü ortadan kaldırmaya çalışan imar barışının 
Aksaray özelinde ortaya konulması, Aksaray’da yapı kullanma izin belgesi olmayan yapıların imar barışı yasası 
kapsamında ortaya çıkmasının şehirciliğe etkilerinin ortaya konulmasıdır. İmar barışı yasasıyla tekrar gündeme 
konut meselesinin Türkiye içinde ele alınarak, konut meselesinin Türkiye için realitenin farkına varılarak mümkün 
olduğu kadar doğruların bulunup önerilerimizi bu doğrultuda yapıldı. Araştırmamızın başında incelemeye 
çalıştığımız konu içinde; İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan "Barınma" ihtiyacının ortaya çıkardığı 
"Yerleşme" bahsini, Türkiye'nin sosyal realitesini düşünerek "Şehirleşme" sürecinde Türkiye sınırları içinde, Türk 
insanını ve Türk toplumunun geçmişini bilerek günümüzde nasıl mesele haline geldiğini araştırdık ve gördük ki, 
"Konut Meselesi"nin bir "Ev Meselesi" olarak ele alınması lazımdır. Konuya “Ev" olarak baktığımızda herşeyden 
önce konut veya mesken terimlerindeki statik, teknik ve mekâna dair özellikteki çağrışımların yeterli olmadığım 
hemen idrak ederiz. İşte konumuza Türk insanının "Ev" meselesi olarak baktığımızda; Meselenin sosyal yapımızın 
önemli bir konusu olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır. Demek ki Türk Toplumunu oluşturan gerek ferdî gerekse 
Türk ailesinin mesken meselesi; hukukî, iktisadî teknik boyutlarıyla da incelenmeli ama önemli olan bu boyutların 
"Sosyal Yapı" şemsiyesi altında birleştirilmeli ve zenginleştirilmelidir. Bu temel görüş ve anlayış içinde 
gerçekleştirmeye çalışılan bu araştırmamızda; Ev edinebilme politikalarının Türk insanının bilinen ilk yerleşmeleri 
hatta yerleşme öncesi yerleşik olmayan Türk Toplumu ele alınarak bugüne nasıl ulaştığı ve günümüzde Türk 
Toplumunun, Türkiyeyi yöneten politikacıların ve Türk Hukuk sisteminin özellikle anayasalarımızın mesken 
meselemize nasıl yaklaştığım anlamaya çalıştık. İktisadî açıdan konut ihtiyacının Türkiye'de özellikle 
şehirlerimizde bir vakıa olduğunu araştırmalarımızla ortaya çıkarıldı. Geçmişten günümüze iktisadî açıdan konut 
ihtiyacım asgariye indirecek metodlar ve faydalanılan finans kaynaklarını ve bunların hukukî olarak 
kullandırılmalarını mümkün olduğu kadar özet halinde ortaya çıkardık. Teknik açıdan konutu statik, mimarî hatta 
planlama süreci içinde değerlendir dik. Ortaya çıkan sonuçları sosyal yapımızın konulan içinde toparlamaya 
çalıştık. Sonuç olarak meselemizin çözümünü isterken; farklı disiplinlerin araştırmalarının birleştirilmesi ve ortaya 
çıkan sonucun Sosyal Yapı içinde değerlendirilerek Sosyal Değişme ve ortaya çıkardığı yeni sonuçlan da göz 
önünde tutarak konut meselesinin "Sosyal Mesken" veya bir "Yapı Kooperatifleşmesi" hareketi olmadığı Devleti 
idare edenler ile Türk Toplumu tarafından anlaşılması lâzım gelir. İmar Barışı, İmar mevzuatına veya ruhsata 
aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. Ülkemizdeki 
imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime 
tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır.Yapılan yasal düzenleme ile 
ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 
1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan 
imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. 
Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı 
gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz 
bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade 
etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.İmar 
Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.Yapı Kayıt 
Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken 
her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para 
cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak 
gösterebileceklerdir.Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet 
sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet 
sistemi üzerinden takip edilebilecektir.Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık 
kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Bu 
kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri 
takdirde, sıfır faizli kredi imkanı sağlanacaktır. Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya 
kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi 
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından 
herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Aksaray çevre illerin nüfus yoğunluğu sıralamasına 
göre imar barışından yararlanmak isteyen başvurular sıralamasında en üst sırada yerini aldı. İmar Barışı kapsamına 
alınan binalarda oturan vatandaşların yaşadıkları kente aidiyet duymaları daha da perçinleşmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: belediye, imar, yapı, kentsel dönüşüm 
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CONTRIBUTION OF IMMEDIATE PEACE TO URBANISM: A CASE OF AKSARAY 

 
Abstract 

The aim of the study is to reveal zoning peace in Aksaray, which tries to eliminate the unsolvable situation 
between the citizens and the state, and to reveal the effects of the emergence of buildings that do not have 
permission to use buildings in Aksaray within the framework of the peace settlement law. With the zoning peace 
Act, the housing issue has been dealt with in Turkey again, the housing issue has been realized for Turkey and our 
suggestions have been made in this direction as far as possible. At the beginning of our research on the subject 
we are trying to examine; In the process of "urbanization", considering the "settlement" which is the basic needs 
of human beings, and the social reality of Turkey, we have researched the history of Turkish people and Turkish 
society and we have seen that the "housing issue" has to be considered as a "home Matter". When we look at the 
subject as “home", first of all we realize that I am not satisfied with the static, technical and spatial connotations 
in the terms of housing or housing. When we look at this issue as a "home" issue of Turkish people, it is obvious 
that the issue is an important issue of our social structure. This means that the housing issue of both individual 
and Turkish family, which constitutes Turkish society, should be examined with its legal and economic technical 
dimensions, but it should be combined and enriched under the umbrella of the "social structure" of these 
dimensions. In this research, which is tried to carry out in this basic view and understanding,; We have tried to 
understand how the policies of the acquisition of the House of representatives of the Turkish people, the first known 
settlements of the Turkish people, and even the non-settled Turkish society, have been taken into consideration 
and how I have approached the issue of the Turkish society, the politicians who govern Turkey and the Turkish 
legal system, especially our Economically, the need for housing in Turkey, especially in our cities ol ol ol, was 
revealed through our research. From the past to the present, we have summarized the methods to minimize the 
need for Economic Housing and the sources of Finance utilized and their legal use as much as possible. From a 
technical point of view, the housing is static, architectural or even erect in the planning process. We tried to collect 
the results of our social structure. As a result, we want a solution to our issue.; it is understood by the Turkish 
society and those who manage the state that the housing issue does not have a "social housing" or a "building 
cooperative" movement, considering the social change and the new result of the research of different disciplines 
and the evaluation of the resulting result within the social structure. Zoning peace is the solution of the zoning 
problems of our citizens with the building registration certificate to be given to buildings contrary to zoning 
legislation or license. It is known that the buildings in our country are more than 50% against the production. This 
corresponds to approximately 13 million independent units. In these structures, more narrow-minded citizens are 
sitting.With the legal arrangement, it has aimed to ensure the peace of development in our country. The majority 
of the existing contradictions in the structures are due to the constructs between 1950 and 2000. The problems 
arising between citizens and municipalities lead to the accumulation of files that can not be removed from the 
courts. In addition, municipalities can not perform the demolition process for many reasons related to buildings 
that are contrary to the production. Because of these conflicts, citizens cannot connect water, electricity and 
natural gas to their homes or make illegal use. Residential or business places do not represent an economic value. 
Factory and housing structures cannot be represented as mortgages or guarantees in commercial 
markets.Electricity, water and natural gas will be connected to buildings benefiting from zoning peace and 
receiving building registration certificates.The building registration certificate will stop worrying about 
collapsing for the buildings. However, in terms of seismicity, they will take all measures to be taken in 
buildings.Destruction decisions taken according to the zoning law and fines that can not be collected will be 
cancelled. Building registration holders will be able to show their property as an economic value.The application 
and its declaration shall be based on the consent of the citizens. Applications will be made via e-government system 
or by applying to the institutions authorized by the ministry. Applications can be monitored via e-government 
system.The revenues obtained from the building registration certificate will be recorded as income in the budget 
for use in preparation for earthquake and disaster risks and in urban transformation studies. In this context, 
municipalities carrying out urban transformation work 100 percent local construction materials if they prefer, 
zero-interest loans will be provided. The building registration certificate to be obtained will be valid until the 
reconstruction of the building or urban transformation application. In the event that the building registration 
certificate is renewed, the provisions of the building legislation in force are applied and the building registration 
certificate issued does not grant any acquired rights in terms of development and does not constitute a müktesep. 
According to the ranking of the population density of neighboring provinces Aksaray wants to benefit from the 
peace of zoning list of applications took place at the top. Citizens living in buildings within the scope of zoning 
peace will be even more riveted by the fact that they belong to the city they live in. 

Keywords: municipality, development, structure, urban transformation 
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GÜZELYURTTA KÜLTÜREL DEĞİŞİM ÖRNEĞİ OLARAK EVLENME OLGUSU 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Antropolog Ayşe AKMAN 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
akmanay6@hotmail.com. 

Özet 

Güzelyurt (Gelveri) İlçesi, İç Anadolu Bölgesi’nde Aksaray İli’ne bağlı şirin ve turistik bir ilçedir. 
En eski adı (Roma ve Bizans Döneminde) “Karballa” idi. Selçuklular zamanında “Gelveri” olarak 
değiştirilen ilçenin adı 1965 yılında şimdiki ismi olan Güzelyurt olarak değiştirilmiştir. 1989 yılında 
Aksaray’ın il olmasıyla birlikte Güzelyurt ta ilçe olmuştur.  

3. ve 4. Yüzyıllarda ilk manastır yaşantısının burada başladığı bilinmektedir. 1924 yılına kadar 
ilçede Türk ve Rum nüfusu bir arada yaşamıştır. Büyük mübadelede Rumlar Yunanistan’ın Kastorya ve 
Kozan köylerinden gelen Türklere evlerini terk etmişlerdir. İlçede mübadele 1924 yılında yapılmış ve 
buradan göç edenler Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Nea Kalvari’ye yerleştirilmiştir.  

Güzelyurt’un da içerisinde yer aldığı Kapadokya yüzlerce yıldır hoşgörünün güncel yaşama nüfuz 
ettiği bir kültürel alan olmuştur. Farklı dinlerden insanlar burada barış içinde yaşamış görkemli 
yerleşimler yaratan bir kültür oluşturmuşlardır. Tüm bu yönleriyle Güzelyurt başlı başına incelenmesi 
gereken özel bir kültürel alandır.   

Toplumu oluşturan en küçük birim olan ailenin ortaya çıkması evlilikler yoluyla olmaktadır. 
Hemen her toplumda evlilik, oldukça önemli bir aşama olarak kabul edilir ve bu aşamaya aynı zamanda 
önemli ritüeller eşlik eder. Evlilik ritüelleri geçmişten günümüze kadar sosyal bilim çevrelerinde 
incelenmesi gereken en önemli konulardan biri olmuştur.   

Cumhuriyet dönemi öncesinde Rum ve Müslüman nüfusun birlikte yaşadığı, 1924 yılından sonra 
ise Yunanistan’dan gelen muhacirlerin yerleştirildiği yörede kültürel yapı kendi içerisinde bir dönüşüm 
ve değişim geçirmiştir. Evlilik törenleri de bu yapı sarmalından nasibini almış olması nedeniyle başlı 
başına incelenmesi gereken bir konudur.  Aksaray İli/ Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Ihlara ve Selime 
beldeleri ile Gaziemir Mahallesi’nde konuyla ilgili olarak bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Belirli 
bir yaşın üzerindeki hem yerli hem de muhacir gruptan kaynak kişilerle bire bir görüşmeler yapılarak 
konuyla ilgili bilgiler elde edilmiştir. Çalışmamızda vardığımız sonuçlar bu görüşmelere bağlı olarak 
ortaya çıkmıştır.  

Evlenme gelenekleri konusundaki bu çalışmamızda konunun iki farklı yönü değerlendirilmektedir; 
bunlardan ilki yörede yaşayan yerli grupla sonradan gelen muhacirler arasında yapılan evliliklerin 
durumu; ikincisi ise geçmişten günümüze zamanla ortaya çıkan değişim. Yörede geçmişten günümüze 
bu konudaki veriler incelendiğinde her iki grup arasında bir kültürleşme süreciyle birlikte kültürel 
değişimin olduğu görülmektedir. Çalışmamızda bu sürecin nasıl yaşandığı, ortaya çıkan sorunlar ve 
bunların çözüm sürecine ilişkin ipuçlarını bulmak mümkün olacaktır.  

Ailenin toplumsal yapının temeli olması bu birliği sağlayan evlenme olayına evrensel bir karakter 
kazandırmıştır. Evlilik olayı iki gencin kaderini birleştirmesi açısından bireylik davranışları, yeni bir 
akrabalık bağının kurulması yönüyle de aileler arası ilişkileri, iki tarafın akraba, dost ve komşu 
çevrelerinin katılımının gerçekleşmesiyle toplumluk gösterileri içine alır. Özellikle de küçük köy 
topluluklarında hiç kimseyi dışarda bırakmayan bir bayram havasında geçer. Evlilik törenlerinin bazı 
bölümleri bayram havasında geçerken bazı bölümleri de bir ağıt havasındadır. Güzelyurt evlenme 
gelenekleri konusundaki bu çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır; evlilik öncesi, evlilik sırası ve 
evlilik sonrası. Evlilik öncesi aşamada uygulanan kısmet açma uygulamalarından başlayarak evlilik 
sonrası döneme kadar uzayan aşamalar içerisinde uygulanan dinsel-büyüsel içerikli birçok işlem ve 
pratik vardır. Yöreye özgü evlilik törenlerinin her aşamasında muhacir ve yerli gruba özgü bazı farklı 
uygulamaların olduğu dikkati çekmektedir. Bu farklılıkların özellikle evlilik öncesi ve evlilik sonrası 
uygulamalarında olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: gelenek, kültürel değişme, evlilik. 
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A STUDY ON THE PHENOMENON OF MARRIAGE AS A SAMPLE OF 
CULTURAL EXCHANGE IN GUZELYURT 

 

Abstract 

Güzelyurt, a district of the Central Anatolian province of Aksaray, is a lovely and touristic place. 
Formerly known as “Karballa” (during the reign of the Roman and Byzantine Empires), its name was 
replaced with “Gelveri” by the Seljuks. In 1965, this name was changed into “Güzelyurt”. After the 
declaration of Aksaray as a province in 1989, it became a district.  

It is now known that the first monastery life here began in the third and fourth century. Until 1924, 
the Turkish and Greek populations used to live together. With the population exchange, the Greeks left 
their homes to the Turkish people who had been coming from the villages of Kastoria and Kazan in 
Greece. The population exchange started here in 1924. Those emigrated from here went to Nea Kalvari 
within the city borders of Kavala in Greece.  

Güzelyurt, within the region of Cappadocia, has been for hundreds of years a cultural place where 
tolerance is integrated into everyday life. Here, people of different religions have coexisted in peace 
and established an eye-catching culture with fabulous settlements. With all these, Güzelyurt has become 
a cultural place that needs to be brought under focus.    

Family, the smallest unit of any society, comes into being with marriages. In almost every society, 
marriages are considered to be an important stage and some important rituals accompany these 
significant stages. The rituals in marriages have become one of the most important areas needed to be 
studied by the social scientists.    

In the environment where Greek and Turkish people used to live together and where those coming 
from Greece were transported under the population exchange of 1924, the cultural structure went 
through a transformation in itself. The marriage ceremonies were affected by this change, which is why 
these ceremonies and rituals require to be examined. A field study in relation to the wedding ceremonies 
and rituals has been carried out in Ihlara and Selime towns as well as Gaziemir neighbourhood of 
Güzelyurt district in Aksaray. One-to-one interviews were held with those who are over a certain age 
and also with Turkish people and immigrants. The conclusions reached in this study have become 
obvious thanks to these interviews.     

This study also centring around wedding traditions deals with the main subject of this study in two 
aspects. The first aspect is the marriages that have taken place between the local people and immigrants. 
The second one is the change appearing over time. When the past and present data are examined, it is 
observed that a cultural change has taken place as a result of an acculturation seen between these two 
groups. This study focuses on this process, the problems that have appeared as well as some hints that 
have been designed to overcome these problems.   

That the family is the fundamental unit of a society has earned the concept of marriage a universal 
character. Marriages, providing unity between a family and a society, include individual behaviours- 
because it regards the binding of the fates of two different young persons, interfamily relations – since 
it established new relative relations, and societal demonstrations- because it takes place with the 
participation of relatives, friends and neighbours of both sides. Among communities of small villages, 
in particular, marriages happen in a celebratory atmosphere that does not exclude anyone. Some parts 
of the wedding ceremonies are celebratory, and some elegiac. This study, focusing on the wedding 
traditions of Güzelyurt, consists of three parts: (1) the pre-marriage part includes some practices that 
start with luck-bringing practices for the unmarried and involves some other processes and practices of 
religious-magical content. At every step of these wedding traditions, which are unique to this region, 
some different practices that exist among the immigrants and the local people draw attention. These 
differences become more apparent especially before- and after-marriage practices.      

Keywords: tradition, cultural experienceces, marriage.     
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AKSARAY KIRSAL CAMİ MİMARİSİ: SELİME CAMİİ 
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banud@yahoo.com 

 
Özet 

Bu çalışma ile tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya bölgesinde 
bulunan Aksaray kırsal camilerinden olan Selime Camii mimarisi ve restorasyonu incelenmiştir. 
Yapıldığı tarihten itibaren zaman içinde bir çok tadilat geçirmiş olan Selime Camisinin Osmanlı ve Türk 
Geleneksel Mimarisi içindeki önemi vurgulanmıştır. Aksaray geçmişten günümüze Hitit, Pers, 
Hellenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. 
Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 
yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında yeniden 
vilayet olmuştur. Önemli ticaret merkezlerini bağlayan yolların üzerinde yer alan Aksaray tarih 
öncesinden günümüze kadar önemli bir yere sahiptir. Aksaray, M.Ö. 8. bin yıla kadar uzanan tarihi, 
günümüze kadar hüküm süren çeşitli medeniyetlere ait kültürel varlıkları, tabii güzellikleri ve ticari bir 
merkez olması dolayısıyla hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir. Orta Anadolu Bölgesi’nde, tarihi İpek 
Yolu'nun önemli merkezlerinden birisi olan Aksaray, günümüzde de doğu-batı ve kuzey-güney yönleri 
arasında uzanan ana bağlantı yollarının kavşağında yer almaktadır. Güzelyurt'u, Ihlara Vadisi, Sultan 
Hanı, Eğri Minare’si, Hasan Dağı ve Ziga Kaplıcaları ile Anadolu'nun ortasında bir merkez konumuna 
gelmiştir.  Sultan Hanı, Ağzıkara Han, Öresun Han, Kara Han, Ak Han, Alay Han, şehrin ticari 
konumunu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca Eğri ve Yıkık Minare, Ulu cami ve minberi, Kılıç 
Arslan, Selime Sultan Türbesi ile daha pek çok Türk eseri mevcuttur. Aksaray’ın kendine has coğrafi 
yapısı ve bu yapı ile özdeşleşen sosyal ve kültürel yapının Aksaray Selime cami mimarisi ile olan 
ilişkisinin ortaya konması bildirinin amacını oluşturmaktadır.  

Zengin bir kültür varlığına sahip olan Aksaray'da kırsal cami mimarisi içinde en önemli 
camilerden bir tanesi Selime Camisidir. Ihlara Vadisine giden yolun kenarındaki cami, Üçyüz Semeki 
Kilisesi’nin bulunduğu peri bacalarının eteğinde meyilli bir arazide kurulmuştur. Yapı Selimiye ve 
Hamza Bey Camii adlarıyla da anılmaktadır. Giriş kapısının üzerinde üç satırlık celi sülüs Arapça 
kitabeye göre cami 931/1524-25 yılının Şaban ayının ortalarında İmam Gazalinin evladı neslinden Oruç 
bey oğlu Hamza bey tarafından yaptırılmıştır. Aksaray’ın kendine has coğrafi yapısı ve bu yapı ile 
özdeşleşen bu yapının Aksaray kırsal cami mimarisi ile olan ilişkisinin ortaya konması ve mimari 
restorasyon sorunları bildirinin amacını oluşturmaktadır. Minaresi olmayan eski ve yeni olmak üzere iki 
tonozlu bölümden oluşan kemerli cami, Güzelyurt müftülüğünün himayesi altındadır. Bölgedeki savaş, 
yağma veya doğal afetlerden etkilenmiş ve zaman içinde birçok tahribat görüp yeniden onarılmıştır. 
Camiye ait minber, mihrab, giriş kapısı, merdivenleri, tonozlu sisteme göre inşa edilen tavanı, köşk 
minaresi ve döşemeleri zaman içerisinde aslına uygun olmayan restorasyona maruz kalarak zarar 
görmüştür. Tavanındaki küçük taşlar etrafında oluşan aşınmalar zaman içerisinde artarak düşmelerine 
yol açmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda bölgede bulunan kaya kilise ve cami gibi bir çok 
mimari eserlerin bakım, restorasyon ve koruma açısından gereken ilgiyi görmediklerini göstermektedir. 
Bu da araştırmamızın önemini ortaya koymaktadır.  

Çalışma kapsamında restorasyon çalışmaları için saha araştırması yapılmış ve bu incelemeler 
sonucunda, uzman görüşleri alınmış, çeşitli tespitlerde bulunulmuş öneriler sunularak tartışmaya 
açılmıştır. Aksaray’da kültürel mirasımız olan Selime Hamza Bey Camisinin gelecekte yapılacak yeni 
araştırmalara ve projelere ışık tutması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal, Selime Cami, Geleneksel Mimari 
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AKSARAY RURAL MOSQUE ARCHİTECTURE: SELİME MOSQUE 

 
Abstract 
 

In this study, architecture and restoration of Selime Mosque which is one of the rural mosques of 
Aksaray in Cappadocia region, which has hosted many civilizations throughout history, has been 
studied. The importance of the Selime Mosque, which has undergone many renovations since its 
construction, has been emphasized in Ottoman and Turkish Traditional Architecture. From the past to 
the present, Aksaray remained in the Hittite, Persian, Hellenistic (Alexander the Great), Roman, 
Byzantine, Seljuk and Ottoman sovereignty. Aksaray, a district of Konya until the Republican period, 
became a province in 1920 and in 1933 the province status was abolished. June 15, 1989 has been re-
provincial Located on the roads connecting important commercial centers, Aksaray has an important 
place from the prehistory to the present day. Aksaray, BC The history dating back to 8,000 years has 
not lost its importance in any period due to its cultural assets, natural beauties and commercial centers 
belonging to various civilizations which have survived until today. Aksaray, one of the most important 
centers of the historical Silk Road in the Central Anatolia Region, is at the crossroads of the main 
connection roads, which now lie between east-west and north-south directions. Güzelyurt, Ihlara Valley, 
Sultan Han, Eğri Minare, Hasan Mountain and Ziga Thermal Springs have become a center in the 
middle of Anatolia. Sultan Khan, Agzikara Khan, Öresun Khan, Kara Khan, Ak Khan, Alay Khan are 
important for showing the commercial position of the city. In addition, there are many Turkish 
monuments including Eğri and Yıkık Minaret, Ulu Mosque and the minbar, Kılıç Arslan, Selime Sultan 
Tomb. Aksaray's unique geographical structure, the social and cultural structure identified with this 
structure to reveal the relationship with the mosque architecture of Aksaray Selime constitutes the 
purpose of the study.  

One of the most important rural mosques in Aksaray province, which has a rich cultural existence, 
is Selime Mosque. Located on the side of the road leading to the Ihlara Valley, the mosque is located on 
a sloping land at the foot of the fairy chimneys where the Üçyüz Semeki Church is located. The building 
is also known as Selimiye Mosque and Hamza Bey Mosque. On the entrance door, according to the 
three-line Arabic inscription (celi sülüs), the mosque was built by Hamza bey, the son of Oruç bey, who 
was a descendant of Imam Ghazali in mid-Şaban 931/1524-25. Aksaray's unique geographical structure 
and the relationship of this mosque structure with Aksaray rural mosque architecture and architectural 
restoration problems constitute the purpose of this study. The arched mosque, which consists of two old 
and new vaulted sections without a minaret, is under the auspices of the Güzelyurt mufti. The mosque 
has been affected by wars, looting or natural disasters in the region and has been damaged and repaired 
over time. The minbar, mihrab, entrance door, staircase, the ceiling built according to the vaulted 
system, the minaret and the floor pavements were damaged by the restoration which was inadequate to 
the original. The abrasions around the small stones in the ceiling caused them to fall gradually over 
time. According to the examinations, it is seen that many architectural works such as rock church and 
mosque in the region do not see the necessary attention in terms of maintenance, restoration and 
protection. This shows the importance of our research. 

Within the scope of the study, field research was carried out for the restoration works and as a 
result of these investigations, expert opinions were taken, various determinations were made and 
suggestions were presented for discussion. The Selime Hamza Bey Mosque, which is our cultural 
heritage in Aksaray, is intended to shed light on new research and projects in the future. 

Keywords: Rural, Selime Mosque, Traditional Architecture 
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Özet 

  Yaklaşık 8 asır önce başlangıçta kervanların konaklaması ve güvenliğini sağlamak amacıyla 
Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yapılan Sultanhanı, günümüzde yılda yaklaşık 500 bin turistin 
ziyaret ettiği bir yapı olarak önemini korumaktadır. Genel olarak han ve kervansaray aynı anlamda 
kullanılıyor olsalar da her ikisi de inşa edildikleri yere göre farklılıklar içeren yapılardır. Hanlar; şehir 
içinde kurulan, küçük bir çarşısı bulunan, sade ve alçak duvarlı olarak inşa edilen yapılardır. 
Kervansaraylar ise genellikle şehirlerarasında, büyüklüklerine bağlı olarak bünyelerinde hamam, çarşı 
gibi kısımları bulunan yapılardır. Konstrüksiyon yönünden de farklılıklar içeren bu iki yapı, yolcu 
sayısına bağlı olarak hizmet verdiği birimlerin çeşitleri arttırılarak amacına dönük yapılandırılmıştır. 
‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma’ bölgesinde yer alan Sultanhanı, pek çok defa ilave, onarım ve 
tadilatlarla bu güne kadar ayakta kalmayı başaran nadir yapılardan birisidir. Sultanhanı Kervansarayında 
2017 yılında başlanan onarım ve restorasyon amaçlı yapılan inşaat çalışmaları bu bildirinin konusunu 
oluşturmaktadır. Yapılar inşa edildikten sonra kullanım ömürleri süresince kendiliğinden veya dış 
etkiler nedeni ile görünüş veya birtakım kullanım aksaklıkları ile karşı karşıya kalabilirler. Yapıların 
onarım ve restorasyonu; hasar tespiti, hasarların durum değerlendirmesi, hasar tiplerinin belirlenerek 
uygun yöntem ve uygun malzeme seçiminin yapılması, temel ve zemin durumu, restore edilecek tarihi 
bir yapı ise tarihi dokusunun bozulmamasının sağlanması, projeye uygunluğunun tespiti, rölevenin 
çıkarılarak proje ile karşılaştırılması, mimari özelliklerinin tayini ve tüm bu bilgiler ışığında uygun 
teknik ekip ve uygulama metodları ile ayrıntılı çalışmalar sonucu zaman isteyen zahmetli bir süreçtir. 
Bu nedenle çalışmalara başlamadan önce yapının kullanım amacına göre çok iyi analiz edilmesi, gerekli 
şartlar sağlandıktan sonra onarım ve restorasyon işlemlerine başlanması gerekmektedir. En son 60 yıl 
önce restore edilen kervansarayın genel durumu değerlendirildiğinde zaman içerisinde iklim şartları, dış 
etkiler sebebiyle birtakım tahribatların oluştuğu, sonuçta çeşitli müdahalelere ve hasarlara maruz kaldığı 
görülmektedir. Bu tahribatların giderilmesi amacıyla 2017 yılında ihale işlemlerinin yapılması ve 
kontrolü Sultanhanı Belediye Başkanlığına verilmiş, ihale sürecinin tamamlanmasıyla onarım ve 
restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık 3 sene sürmesi beklenen onarım ve restorasyon 
çalışmalarında yapının her bir elemanı üzerinde fiziki durum ve sorunları tek tek ele alınarak en uygun 
koruma ve çözüm metodları değerlendirilmiştir. Yapının onarım ve restorasyon ekibinde görevli teknik 
ekip ile paylaşılan bilgiler neticesinde kervansarayın en öncelikli sorununun çatının su izolasyonunun 
süreç içerisinde bozulması sebebiyle binanın çeşitli bölümlerinde meydana gelen su sızıntısı olduğu, bu 
nedenle onarım çalışmalarının ilk olarak en uygun malzeme ile daha uzun seneler korunmasını sağlamak 
amacıyla tadilatın çatıdan başlaması gerektiği vurgulanmıştır. Yapıya en fazla kuş ve diğer hayvan 
gübrelerinin zarar verdiğinden uygun malzeme seçimi ile kapalı ortamların en iyi şekilde korunması 
sağlanacaktır. Yapılacak işler mevcut hasar tespitleri yapıldıktan sonra planlanan iş programı 
çerçevesinde aşamalı olarak kısımlara ayrılacak ve belirtilen süre zarfında tamamlanmaya çalışılacaktır. 
Bu çalışma kapsamında kullanılan inşaat yöntemleri, kullanılan malzemeler, bu malzemelerin yapının 
orijinal halinde kullanılan malzemeler ile uygunluğu, önceki yapılan tamirat ve tadilatlarda kullanılan 
yöntem ve malzemeler bildiride değerlendirilmiştir. Yapılan imalat ve tadilatlara ilişkin olarak alan 
araştırılması yapılmak suretiyle, ihaleye ilişkin teknik şartname, sözleşme, kullanılan malzemelerin 
listesi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmiş, yapılan tamirat ve tadilatlar yapıldığı yerde 
fotoğraflanarak, projesi ile birlikte bildiride ele alınmıştır. Geldiği aşama itibariyle yapılan tadilat ve 
ilavelerin binanın orijinal haline en uygun şekilde yapıldığı, binanın genel görünümünü bozmadığı, 
binanın uzun süre daha ayakta kalmasını sağlamaya yönelik yapılan imalatlar olduğu anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: sultanhanı kervansarayı, onarım ve restorasyon, inşaat 
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THE LAST DATE REPAIR AND RESTORATION WORKS IN SULTANHANI 
KERVANSARAY 

Abstract 

 The Sultanhani, which was built by the Anatolian Seljuk State in order to ensure the safety and 
security of the caravans, was maintained by approximately 500 thousand tourists a year. In general, 
while the khan and the caravanserai are used in the same sense, both are structures that differ according 
to the place where they were built. Han; Founded in the city, with a small bazaar, simple and low-walled 
buildings are constructed. Caravanserais are generally structures that have parts such as baths and 
bazaars in their cities depending on their size. These two buildings, which have differences in terms of 
construction, are structured for the purpose by increasing the types of units that they serve depending 
on the number of passengers. Sultanhanı, located in the ir Salt Lake Special Environmental Protection 
an region, is one of the rare buildings which has survived to this day with many additional repairs and 
renovations. The construction works of the Sultanhanı Caravanserai in 2017 for repair and restoration 
purposes are the subject of this paper. After the construction of the buildings, they may be exposed to 
appearance or some problems due to external effects. Repair and restoration of structures; damage 
assessment, damage assessment, damage assessment of the appropriate method and appropriate 
material selection, basic and ground condition, a historical structure to be restored historical structure 
to ensure that the distortion of the project, the compliance of the project, comparison with the project 
by removing the relay, the determination of architectural features and all this In the light of information, 
it is a laborious process that requires time as a result of detailed studies with appropriate technical 
team and application methods. Therefore, it is necessary to analyze the structure very well according to 
the purpose of use and to start repair and restoration after the necessary conditions are achieved. When 
the general situation of the caravanserai, which was last restored 60 years ago, is evaluated, it is seen 
that due to climate conditions and external influences, some damages have occurred and consequently 
it has been subjected to various interventions and damage. In order to eliminate these damages in 2017, 
the tender procedures were made and the control was given to the Mayor of Sultanhanı. In the repair 
and restoration works, which are expected to last approximately 3 years, the most appropriate 
protection and solution methods were evaluated by considering the physical situation and problems on 
each element of the structure. As a result of the information shared with the technical team in the repair 
and restoration team of the building, the caravanserai's first priority problem is the water leakage 
occurring in various parts of the building due to the deterioration of the water isolation of the roof, so 
that the repair work is carried out with the most suitable material for the long term is emphasized. Since 
most birds and other animal fertilizers harm the structure, it will be ensured that the indoor environment 
is protected in the best way with the selection of suitable materials. The work to be done will be phased 
out within the framework of the planned work schedule after the existing damage assessments are made 
and will be completed within the specified period. The construction methods used in this study, the 
materials used, the conformity of these materials with the materials used in the original state, the 
methods and materials used in the previous repairs and renovations were evaluated in the report. The 
technical specifications, contracts and the list of the materials used in the tender were obtained from 
the related institutions and organizations, and the repairs and modifications were made and 
photographed in the place where they were made. It is understood that the renovations and additions 
made as of the stage of the building were made in the most appropriate way to the original building, did 
not disturb the overall appearance of the building, and the productions were made to ensure that the 
building was maintained for a long time. 

Keywords: sultanhanı caravansary, repair and restoration, construction 
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Özet 

Kültürel miras kavramını, bir toplumun tüm fertleri ile beraber var olduğu süreç içerisinde 
ürettiği ve kullandığı tüm bilgi birikimi olarak tanımlayabiliriz. Ancak kültürel miras yalnızca 
görebildiğimiz veya dokunabildiğimiz somut nesnelerle sınırlı değildir. Nesilden nesle aktarılan 
gelenekler, örf ve adetler, sözlü tarihler, törenler gibi pek çok soyut kültürel miras ögeleri de 
bulunmaktadır. Fakat bu mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi, yalnızca özüne uygun bir biçimde 
korunması ve devamlılığının sağlanması ile mümkün olabilir. Bu bağlamda mimari olarak kültür 
varlıklarının korunabilmesi ve bakımı, restorasyon çalışmaları ile gerçekleştirilebilir. Kültürel yapıların 
restorasyon ve koruma çalışmaları sadece yapının fiziksel olarak iyileştirilmesi ile kalmayıp, yapıya 
bugünkü yaşam döngüsü içerisinde kendisinin sürekliliğini sağlayabileceği bir işlev doğrultusunda 
koruma ve onarımı gerçekleştirilmelidir. Mimari anlamda kültür varlığı sayılabilecek yapılar han, 
hamam, kervansaray, cami, medrese ve anıtlar gibi pek çok yapı grubunu kapsamaktadır. Bu yapı 
grupları içerisinde medreseler, Türklerin, İslamiyet’i kabulü ile başlayan dönemde geliştirmiş oldukları 
en önemli yapı türlerindendir. Türk-İslam eğitim kurumu olan medreselerin yapımına, Karahanlılar 
zamanında başlanmıştır. Dönemin ilk medresesi ise Tabgaç Buğra Han tarafından Semerkant’ta 
kurulmuştur. İlerleyen yıllarda ise medreseler, geliştirilerek 1924 yılına kadar eğitim faaliyetlerini 
devam ettirmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile medreseler 
kapatılmıştır. Bu yapılardan günümüze kadar gelebilenlerden bazıları, gerekli restorasyon çalışmaları 
ile korunmuş ve yeniden işlevlendirilerek topluma kazandırılmıştır. Ancak bazı yapılar koruma 
çalışmaları tamamlandıktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı âtıl bir şekilde kaderlerine terkedilmiştir. 
Günümüzde küreselleşmenin de etkisi ile kent kimlikleri bozulmakta hatta yer yer kaybolmaktadır. Bu 
bozulmanın sebeplerinin başında değişen yaşam koşulları ve teknoloji gelmektedir. Değişen ve gelişen 
kentlerde doğal olarak yeni işlevlere ihtiyaç duyulmakta ve bu işlevler doğrultusunda kentler yeniden 
şekillenmektedir. Bu süreç içerisinde eski kent dokusunu oluşturan yapılar veya yapı grupları yeni 
işlevlere cevap veremediğinden kaderlerine terk edilmektedir. Aksaray’da bulunan Kadıoğlu Bedriye 
Medresesi de bugün bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisidir. Yapının geçmiş yıllarda 
gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonrasında, yer sahipleri arasında halen devam eden dava 
nedeniyle yapı kaderine terkedilmiş olup, bugün bulunduğu bölge içerisinde fark edilemez bir duruma 
gelmiştir. Bu ve bunun gibi tarihi yapıları, oluşan yeni yaşam alanları ile bütünleştirebilmenin en başarılı 
yöntemlerinden birisi, bu yapılara yeni bir can kazandırmaktır. Yapının mevcut işlevini kaybetmiş 
olması nedeniyle bu işlevinin yerine yeni bir işlev verilmesi yapı için yeniden hayatın başlangıcı olmuş 
olacaktır. Aksaray Kadıoğlu Bedriye Medresesi’nin yaşatılması ve topluma kazandırılabilmesi için neler 
yapılabileceğine dair fikirler, bu bildirinin amacını oluşturmaktadır. Kültür mirasımızın bir ürünü olan 
bu yapının, gelecek nesillere aktarılması da kültürel mirasın sürekliliğinin sağlanması için önemlidir. 
Bu çalışmada Aksaray kentinin sahip olduğu tarihi, mimari ve kültürel değerlerin herkes tarafından 
bilinmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken de kent olarak bütüncül 
bakmanın yanı sıra kent içerisinde kent ile özdeşleşen yapıların da ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. 
Farklı kültürlerde ve ülkemizde de bu konu ile ilgili uygulanmış olan örnekler mevcut olup, çalışma 
içerisinde bu örneklere de yere verilmiştir. Yapıldığı günden bugüne tarihe tanıklık etmiş bir yapı olan 
Kadıoğlu Bedriye Medresesi, tarihi, mimari ve yapısal özellikleri bakımından incelenmiştir. Yapılan 
çalışmada işlev dönüşümü ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınarak, 
yapıya verilecek bir fonksiyon ile yapının yaşatılması sağlanmaz ise, kültürel miras anlamında da 
Aksaray için de önemli bir kayıp olacağı ilgili çevrelere iletilmek istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Medrese, Kadıoğlu Bedriye Medresesi, Kültürel Miras 



III. International Aksaray Symposium, October 25-27, 2018 AKSARAY 

15 
 

MADRASAHS IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE; 
KADIOĞLU BEDRIYE MADRASAH 

 
Abstract 

We can define the concept of cultural heritage as the accumulation of knowledge that a society 
produces and uses in the process that it has with all its members. But cultural heritage is not limited to 
concrete objects we can only see or touch. There are also many abstract cultural heritage items such as 
traditions, customs, oral histories, ceremonies, etc., transmitted from generation to generation. But pass 
down can only be possible with the proper preservation and continuity of the inheritance. In this context, 
architectural preservation and maintenance of cultural assets can be realized with restoration works. 
Restoration and conservation work of cultural structures should not only be physically healed but should 
also be protected and restored in a function that can ensure its continuity within the present life cycle. 
The buildings that can be considered as cultural assets in the architectural sense include many buildings 
such as han, hamam, caravanserai, mosque, madrasah, and monuments. Among these building groups, 
the madrasah, the Turks are the most important building types that they have developed during the 
period beginning with the acceptance of Islam. The establishment of the Turkish-Islamic educational 
institutions, the Madrasahs, was started in Karahanlilar time. The first madrasah of the period was 
founded by Tabgaç Buğra Han in Samarkand. In the following years, the madrasahs were developed 
and continued their educational activities until 1924. On March 3, 1924, the madrasah was closed with 
the adoption of the Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Some of these structures were protected by the necessary 
restoration work and reintroduced to the community. However, some structures have been abandoned 
to their fathers in an idle manner due to various reasons after the protection work has been completed. 
Today, with the effect of globalization, city identities are distorted and even disappearing locally. At the 
beginning of this disruption is the changing living conditions and technology. In the changing and 
developing cities, new functions are needed naturally and cities are being reshaped in accordance with 
these functions. In this process, structures or building groups that constitute the old urban fabric are 
left to their fates because they can not respond to new functions. The Kadıoğlu Bedriye Madrasah in 
Aksaray is one of the best examples of this situation today. After the restoration work carried out in the 
past years, the building has been abandoned to fate due to the ongoing lawsuit between the landowners 
and it has become unattainable within the present region. One of the most successful methods of 
integrating this and other historical structures with the new living spaces is to gain a new life. Given 
that the build has lost its current functionality, giving it a new function will be the beginning of a new 
life for the build. The Aksaray Kadıoğlu Bedriye Madrasah's ideas about what to do for the survival of 
the community and the society can be made is the purpose of this declaration. The pass down of this 
building, which is a product of our cultural heritage, is also important for ensuring the continuity of the 
cultural heritage. In this study, it was once again emphasized that the historical, architectural and 
cultural values of the city of Aksaray should be known by all. In doing so, it is aimed to bring forward 
the plans that are identified with the city as well as the city as a holistic view. There are examples from 
different cultures and countries that have been applied to this subject, and these examples have also 
been given in the study. The Kadıoğlu Bedriye Madrasah, which is a building that has witnessed today 
as a result of its construction, has been examined in terms of its historical, architectural and 
architectural characteristics. Suggestions have been made about the function transformation in the work 
done. If necessary precautions are taken in this direction and it is not possible to keep the structure alive 
with a function to be given to the structure, it is desired to be conveyed to the related areas where 
cultural heritage and Aksaray will also be a significant loss. 

Keywords: Aksaray, Madrasah, The Kadıoğlu Bedriye Madrasah, Cultural Heritage 
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Özet 

Günümüzde Aksaray’a bağlı bir ilçe konumundaki Güzelyurt (Gelveri), tarihi belgelerden ve 
mimari eserlerinden anlaşıldığı üzere, eski çağlardan beri önemini koruyan bir yerleşim merkezidir. 
Ortodoks Hristiyanlığı gelişmesine katkı sağlamıs Kapadokya’lı kilise babalarından Nazianzos’lu 
Hagios Gregorios Theologos’un yaşadığı kabul edilen bu yörede, Hristiyanlığın erken dönemlerinden 
itibaren din bilginleri yetişmiş ve dinî ehemmiyetinden dolayı Güzelyurt’ta, çok sayıda kilise ve 
manastır inşâ edilmiştir. Bu manastırlardan biri de bazı kaynaklarda Mamas Manastırı olarak da bilinen 
veya inşa edildiği topografyanın vaziyetinden dolayı "Yüksek Kilise" olarak halk arasında anılan 
Analipsis (Analipheos) Manastırı'dır.  

Manastır, vaktiyle mevcut eski bir kilisenin yerine 1894 senesinde inşa edildiği bilinen tek nefli ve 
kubbeli kilisesi, keşiş binası, sarnıç ve manastırı çevreleyen kuşatma duvarlarıyla bu bölgede dikkati 
çeken önemli yapı grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kilisesi plan itibariyle kuzey-güney kenarları 
daha uzun, 13.21 x 6.07 m. boyutlarında ve uzun kenarları batıdan doğuya doğru 8.49 m.’de, kuzeyde 
23 cm, güneyde 36 cm. içe çekilerek kademelendirilmiş ana hatları ile bir dikdörtgen biçiminde tek nefli 
bir eserdir.İnşa malzemesi bakımından alt seviyelerde kayalar, diğer kısımlarda ise düzgün kesme taslar 
kullanılmıştır. Kubbeli kübik kütlenin yerleştiği arazi vaktiyle doğal kayalardan ibaret bir yükselti 
halindeyken, iç kısımlar oyularak bemanın şekillendirildiği, bunun üzerine ise düzgün kesme taslarla 
duvar örülerek beden duvarlarının meydana getirildiği anlaşılmaktadır. 

Cepheler, genel görünüsleri bakımından ortak özellikler yansıtmakla birlikte, beden duvarları ve 
örtü sistemi olmak üzere iki kademe halinde algılanır. Örtü sistemi ve beden duvarları arası ön yüzü 
düz, alt yüzeyi çeyrek daire biçiminde kesilmiş ince-uzun prizmâl taş blokların yan yana dizisiyle elde 
edilmiş az çıkıntılı profilli bir saçak bütün cepheleri çepeçevre dolanmaktadır. Kesme taşlar boyutları 
bakımından belirli bir düzen göstermemektedir. Derzler ince, kireç karışımlı, kirli beyaz renktedir. Eser, 
diğer cephelere nazaran daha hareketli ve dekoratif karaktere sahip batı cephesi haricinde masif 
görünüşlü bir gövdeye sahiptir. Her iki kütlenin örtü sistemini kesme taslardan yontulmuş taş plakalar 
kaplamaktadır. Kubbedekiler içbükey kavisli ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen enleriyle, birbirine 
paralel altı yatay kuşak halinde sıralanmış ve üst üste bindirilmişlerdir. 

Plan bakımından asıl halini büyük ölçüde koruyan Keşiş Binası, kütle itibariyle, kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda uzanan 25.85 x  7.2 m. boyutlarında enine dikdörtgen planlı prizmâl bir 
gövdeye sahip,kuzeydoğu bölümü arazinin meyilli yapısından iki katlı düzeninde algılanan tek katlı bir 
binadır. Örtü sistemini beşik tonozların teşkil ettiği,tonozların dış yüzeylerinin de toprakla örtülerek 
izolasyon yapıldığı görülmektedir. Malzeme bakımından alt seviyeler doğal kayaların düzeltilmesinden 
diğer kısımlar ise düzgün kesme taslardan meydana gelmektedir. Sarnıç, yaklaşık 5.2 m. çapında ve 0.6 
m. yüksekliğinde, hatları gayrimuntazam silindirik bir kütle görünümünde tamamen kayaya oyularak  
inşâ edilmiştir. Su haznesi, zeminden yaklaşık 3.m kadar oyularak  tertiplenen kuzeydoğu-güneydoğu 
doğrultusunda dikdörtgen biçiminde planlıdır. Çalışmanın amacı, Güzelyurt'un tarihi önemi yanı sıra, 
söz konusu manastır yapılarının mimari ve sanatsal boyutu irdelenecek, yakın çevrede ve dönemi 
içerisinde benzer ve farklı özelliklerdeki diğer eserlerle mukayeseli bir sunum yapılarak sanat tarihi 
bakımından yeri açıklığa kavuşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güzelyurt, Kilise, Manastır, Analipsis 
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AKSARAY GUZELYURT ANALIPSIS MONASTERY 

 
Abstract 
 

Nowadays, Güzelyurt (Gelveri), which is a district of Aksaray, is a settlement center that has 
preserved its importance since ancient times was accepted that Hagios Gregorios Theologos of 
Nazianzos from the Cappadocian church of Nazianzos lived in the region. One of these monasteries is 
the Analipsis (Analipheos) Monastery, which is also known as Mamas Monastery or because of the 
condition of the topography where it was built. 

The monastery stands out as an important building group in this region with its one-nave and 
domed church, monk building, cistern and walls surrounding the monastery. As the plan of the church 
is longer than the north-south edges, 13.21 x 6.07 m. sizes and long sides from 8.49 m. west to east, 23 
cm in the north, 36 cm in the south. It is a rectangular single-nave artifact with its inwardly graded 
outline. The land where the domed cubic mass is settled is at an elevation consisting of natural rocks 
and it is understood that the inner walls are carved and the walls are formed by the walls with smooth 
cut stones. Although the facades reflect common features in terms of their general appearance, they are 
perceived as two stages: the body walls and the covering system.  

All the facades of a fringed profiled eaves obtained by side-by-side series of thin-long prism stone 
blocks cut flat on the lower surface and a quarter circle between the cover system and the body walls. 
The cut stones do not show a specific order with respect to their size. Joints are thin, lime-blended, dirty 
white. The artifact has a massive body with the exception of the western façade that has a more mobile 
and decorative character than other fronts. The covering system of both masses covers the stone slabs 
carved from the cut stones. They are arranged in concave curved and top-down widths and overlapping 
and overlapping six horizontal bands. 

The monk building, which maintains its original condition in terms of plan, is 25.85 x 7.2 m. It is a 
single-storey building which has a rectangular plan with a prismal body and its northeast part is 
perceived in its two-storey structure from the sloping structure of the land. It is seen that the cover 
system consists of cradle vaults and the outer surfaces of the vaults are covered with soil. In terms of 
material, lower levels consist of correcting natural rocks and other parts consist of smooth cut stones. 
Cistern, approximately 5.2 m. diameter and 0.6 m. height, the lines of an irregular cylindrical mass in 
the appearance of the rock was completely carved. The water reservoir is rectangular in the northeast-
southeast direction, which is carved approximately 3. m from the ground.  

 
The aim of the study is to examine the architectural and artistic specifications of the monastery as 

well as the historical significance of Güzelyurt. 
 

Keywords: Guzelyurt, Church, Monastery, Analipsis 
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YÛSUF HAKÎKÎ BABA’NIN MAHABBETNÂMESİ’NDE GÜL TASAVVURU 

Öğr. Gör. Durdane YILMAZ 
Aksaray Üniversitesi 
bkhcm68@gmail.com 

 
Özet 

 Vahdet-i vücûd esasına dayanan tasavvufun Anadolu’daki temsilcilerinden biri olan Yûsuf Hakîkî 
Baba 15. yüzyılda Aksaray’da yaşamış olup, Bayramî tarîkatının öncülerinden Şeyh Hamîd-i Velî 
Aksarayî Hazretleri’nin ilk oğlu ve Hacı Bayram-ı Velî’nin mürîdlerinden biridir. Yûsuf Hakîkî Baba, 
dinî-tasavvufî muhtevalı eserleriyle tasavvuf tarihinde önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 “Hakîkînâme” adıyla anılan bir Dîvân’ı ve tasavvufa dair risalelerin yer aldığı “Metâliu’l-İmân” 
adlı eserleri bulunan Yûsuf Hakîkî Baba’nın en tanınmış eseri ise mesnevi nazım şekliyle kaleme almış 
olduğu “Mahabbetnâme”dir. Söz konusu eser, pek çok tasavvufî terim ihtiva etmekle birlikte, 
tasavvufun tanımı, nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin bilgiler vermesi yönüyle de hem tasavvuf 
tarihimiz hem de Yûsuf Hakîkî Baba’nın mensup olduğu Bayramî tarikatının anlaşılmasında önem arz 
eden bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Bu bildiride, çiçeklerin sultanı kabul edilen ve aynı zamanda tasavvufî bir anlam dünyasına sahip 
olan “gül”ün Mahabbetnâme’de nasıl işlendiği konu edilmiştir. Tasavvufta ve İslâm inancında Allah’ın 
cemâlî tecellisi ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s.)’in teri gül ile sembolize edilmektedir. 
Yûsuf Hakîkî Baba da sufî penceresinden gülün kendi gönlündeki çağrışımlarını beyitlerinde dile 
getirmiştir. Çalışmada bu beyitler üzerinde durulacak ve beyitlerin yüklendiği anlamların 
Mahabbetnâme’de hangi manada ve hangi sınırlar içerisinde kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacaktır. 
Bu maksatla, söz konusu eserde Yûsuf Hakîkî Baba’nın metafor olarak kullandığı gül kavramının arka 
planda hangi kavramlara karşılık geldiği irdelenecektir. Bu çalışmanın hem tasavvuf tarihine hem de 
Türk edebiyatına pratik faydası beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Gül, Yûsuf Hakîkî Baba, Aksaray 
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THE IMAGINATION OF ROSE IN YUSUF HAKIKI BABA’S 
MAHABBATNAME 

 
Abstract 

Yusuf Hakiki Baba, one of the agents of sufism that is based on unity of existence in Anatolia, is a 
pioneer of Bayrami sect who lived in Aksaray in the 15 th century. He is the first son of Şeyh Hamid-i 
Veli Aksarayî and one of the followers of Hacı Bayram-ı Veli. Yusuf Hakiki Baba is an important figure 
in the history of Sufism with his religious and Sufistic Works. 

Yusuf Hakiki Baba whose most well-known work is Mahabbetname that is written in the Mesnevi 
style owns a Divan known as Hakikiname and another work, Metaliu’l İman, which includes epistles 
about Sufism. Mahabbatname is an important work of art in terms of understanding Bayrami Philosophy 
in which Yusuf Hakiki Baba belongs to and history of Sufism involving many sufistic terms, informing 
about the definition of Sufism and how it should be interpreted. 

This study investigates how “rose” which is accepted as the sultan of the flowers and has Sufistic 
meaning was discussed in Mahabbatname. In Sufism and Islam, manifestation of the beauty of Allah 
and our Prophet Muhammed (pbuh) has been symbolized with rose. Yusuf Hakiki Baba voiced the 
associations of rose in his verses from sufistic point of view. The study elaborates on those verses by 
determining and explaining in what denotations and scopes the meanings attributed to those verses were 
used in Mahabbatname. The study also examines what concepts the rose correspond to in background 
which is used metaphorically by Yusuf Hakiki Baba. It is expected that this work will benefit both the 
history of Sufism and Turkish literature. 

 
Keywords: Sufism, Rose, Yusuf Hakiki Baba, Aksaray.    
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Özet 

Neolitik Çağ, göçebe ya da yarı göçebe bir yerleşim modelini benimsemiş, avcı ve toplayıcılığa bağlı bir 
besin elde etme stratejisi kapsamında tanımlanabilen insan topluluklarının, zaman içerisinde sürekliliğin temel 
alındığı bir yerleşim biçimi içerisinde, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesine dayanan bir ekonomik modele 
geçişine tanıklık eden, insanoğlunun var oluş öyküsündeki temel bölümlerden biri olarak tanımlanabilir. 
Kapadokya Bölgesi, özellikle Yakındoğu Neolitik Çağ’ı kapsamında özel bir konuma sahiptir. Zengin obsidiyen 
kaynaklarına sahip olan bu bölge birçok Neolitik Çağ buluntu yerine de ev sahipliği yapmaktadır. Volkanik bir 
cam olarak tanımlayabileceğimiz obsidyen hem dikkat çekici rengi hem de alet üretimine uygunluğu sebebiyle 
çağın insan toplulukları tarafından tercih edilen bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakındoğu 
kapsamında kısıtlı bir yayılım alanına sahip olan obsidyen için Kapadokya Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi temel kaynaklar olarak tanımlanabilir. Neolitik Çağ, Seramik Öncesi ve Seramikli Neolitik olarak iki farklı 
dönem içerisinde değerlendirilmektedir. Yerleşim stratejileri ve besin elde etme stratejilerinde yaşanan değişimler 
bu iki farklı dönemin tanımlanmasındaki temel kriterleri oluşturmaktadır. Göçebe ya da yarı göçebe yaşam 
tarzından, sürekli yerleşim modeline geçişin izleri Epi-Paleolitik Dönem’e kadar gitmektedir. Yarı göçebe bir 
yaşam modelinin benimsendiği Epi-Paleolitik Dönem’de insan toplulukları yaz aylarında sıcaklıkların daha düşük 
olduğu yaylalarda kurdukları mevsimlik yerleşimlerde yaşarken, kış aylarında sıcaklık değerlerinin çevre 
koşullarına göre daha yüksek olduğu korunaklı vadi boylarında yeni yerleşimler kurmuşlardır. Seramik Öncesi 
Neolitik Dönem’de ise “Younger Dryas” sonras iklim koşullarındaki iyileşme ile birlikte insanoğlu yılın farklı 
mevsimlerinde bulunduğu alanı değiştirmeyen, sürekliliğe dayalı bir yerleşim modelini benimsemiştir. Avcı 
toplayıcılığa dayanan bir besin elde etme stratejisini devam ettiren Seramik Öncesi Neolitik Dönem toplulukları 
zaman içerisinde Seramikli Neolitik Dönem ile birlikte yıllar boyu edindikleri tecrübeler ışığında bitki ve 
hayvanların evcilleştirilmesine dayanan bir ekonomik modele geçiş yapmışlardır. Kapadokya Bölgesi’nin Neolitik 
Çağ’ı Aksaray ve Niğde illerinde konumlanan Neolitik Çağ buluntu yerlerinde, İstanbul Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesi Arkeoloji bölümlerinin gerçekleştirmiş oldukları arkeolojik kazılar ışığında tanımlanmaktadır. 
Aksaray ilinin 25 km güneydoğusunda Melendiz nehri kıyısında bulunan Aşıklı Höyük, özellikle bölgenin Seramik 
Öncesi Neolitik Döneminin tanımlanmasında ana başvuru kaynağı olarak kabul edilmektedir. Yerleşimde saptanan 
mimari buluntuların yanı sıra, ölü gömme adetleri ve üretim teknolojileri hakkında elde edilen bilgiler Seramik 
Öncesi Neolitik Dönem yaşam biçiminin anlaşılması noktasında önemli bilgiler ortaya koymaktadır. Aksaray ve 
Niğde illerinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ışığında tanımlanan Kapadokya Neolitiği kapsamında, 
Nevşehir ilinin rolü hakkındaki bilgilerimiz son derece kısıtlıdır. Obsidiyen kaynaklarına sahip olan bu bölgede 
sadece arkeolojik yüzey araştırmaları sonucunda saptanan buluntu yerleri bilinmektedir. Sofular Höyük, Nevşehir 
ili, Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında, Kışlacık Deresinin 200 m uzağında konumlanmaktadır. Prof. Dr. 
Okşan Başoğlu başkanlığında sürdürülen "Sofular Fosil Lokaliteleri Kazısı" sınırları içerisinde, Geç Miyosen fosil 
yatakları üzerinde bulunan Sofular Höyük, 2011 yılında Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından bölgede 
gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilmiştir. Höyük yüzeyinde saptanan yoğun yontmataş ve 
sürtmetaş buluntular burada bir Neolitik dolgunun var olduğunu ortaya koymuştur ve tahribatın engellenmesi 
amacıyla bu alanda bir arkeolojik kazının gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 2016 yılında Gazi Üniversitesi ve 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümleri hocalarının katkıları ile höyükte kazı çalışmaları 
başlatılmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda elde edilen veriler 
bir çok noktada Aksaray ilinde bulunan Aşıklı Höyük yerleşimi ile benzerlikler göstermektedir. Bu çalışma 
içerisinde tarihöncesi Aksaray’ın yakın komşusu olan Sofular Höyük ışığında Aksaray ve Nevşehir bölgelerinin 
Seramik Öncesi Neolitik Dönem’de ki ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Neolitik, Nevşehir, Aksaray, Aşıklı Höyük 
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A CLOSE NEIGHBOUR OF PREHISTORIC AKSARAY: SOFULAR HÖYÜK 

 
Abstract 

Neolithic Period, the transition from the nomadic to settled life, from the hunting and gathering to 
the domestication is one of the main chapters of the story of the human existence. 

Cappadocia region has a special position in the Near Eastern Neolithic. This region contains rich 
obsidian sources. Obsidian as a volcanic glass is a popular raw material for prehistoric people due to 
it’s attractive color and suitability for tool production. Obsidian sources have a limited distrubiton in 
the Near East. Cappadocian and Southeastern Anatolia are the main obsidian sources. 

Neolithic period is separated as Pre Pottery Neolithic and Pottery Neolithic. Settlement models 
and food production strategies are the main criteria for that separation. The traces of the transition 
from nomadic to settled life can be seen since Epi-Paleolithic period. Due to the temperature ranges, 
Epi-Paleolithic seasonal settlements were established in higher plateaus in winter times and in lower 
valleys in summer times. In Pre-Pottery Neolithic, because of the better climatical conditions after 
“Younger Dryas” first permanent settlemens were established in the Near East. The Pre-Pottery 
Neolithic hunter-gatherer human groups changed their food production strategies in time and finally 
the economic model which based on the domestication of plants and animals were adopted in Pottery 
Neolithic period. 

Our knowledge on the Cappadocian Neolithic comes from the excavations which are located in 
Aksaray and Niğde and directed by archaeologists from Istanbul and Ankara universities. Aşıklı Höyük 
which is located 25 km southeast of Aksaray can be defined as a reference site especially for 
Cappadocian Pre-Pottery Neolithic Period. Not only with its architectural features but also burial 
traditions, production techniques and materials, Aşıklı Höyük is an important reference in oder to 
realize the Pre-Pottery Neolithic life in Cappadocia. 

The information about the role of Nevşehir in the Cappadocian Pre-Pottery Neolithic period is 
highly limited. In this region which also contains some obsidian sources, the knowledge about this 
period is based on only the archaeological survey projects.  

Sofular Höyük is located in Nevşehir, Ürgüp, Sofular Village only 200 m far from the Kışlacık 
River. The site which is located on the Late Miocene fossile beds was found by Prof. Dr. Okşan Başoğlu 
in 2011. Excavations at Sofular Höyük was started in 2016 by archaeologist from Gazi University and 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. 2016-2018 excavations at Sofular Höyük indicate some 
similarities with Aşıklı Höyük. In this study in the light of the Sofular Höyük; a close neighbour of 
prehistoric Aksaray, the connection between Aksaray and Nevşehir in Pre-Pottery Neolithic Period will 
be evaluated. 

Keywords: Neolithic, Nevşehir, Aksaray, Cappadocia 
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Özet 

Din olgusu, insanoğlunun varlığı ile birlikte tarihin bütün devirlerinde ve bütün topluluklarda çeşitli 
şekillerde kendini göstermiştir. İnsanoğlu; iyi veya kötü karşı karşıya kalmış olduğu her türlü doğa 
olayına, üstün bir varlığın sebep olduğuna inanmış ve çeşitli ritüeller ile bu varlıklara tapınmışlardır. 
Süreç içerisinde farklı inançlara sahip olan topluluklar, inançları doğrultusunda dini görevlerini yerine 
getirmek amacıyla, birbirinden farklı dini mekanlar inşa etmeye başlamışlardır. Önceleri mağara ve buna 
benzer yerlerde dini görevlerini yerine getiren topluluklar, zaman içerisinde farklı dini mekânlar inşa 
etmiş, inandığı dinin sembolleri ve kutsal kitaplarında yer alan olay, kişi ve hikayeleri resmederek dini 
yapılarını süslemişlerdir. Hz. İsa’nın tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte Hristiyanlık, Hz. İsa, havariler 
ve azizlerin katkıları sonucu dünyaya yayılmaya başlamıştır. Aksaray ve çevresi de geçmişte jeopolitik 
konumundan dolayı önemli bir dini merkez haline gelmiş ve bunun sonucunda bölgede sayısız dini 
mekanlar inşa edilmiştir. Dini mekanların her biri tasvir kültünün serbest bırakılmasıyla birlikte 
Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’de yer alan hikâye ve savaş sahnelerin yanı sıra Hz. İsa, Hz. Meryem, 
On iki havari ve azizler gibi öne çıkan kişilerin tasvirleri ile süslenmiştir. Dini yapıların özellikle tonoz, 
duvar ve tavan kısımları resim, mozaik veya taş oyma tekniği ile süslenmeye başlamış ve tüm bu 
eylemlerin sonucunda fresk, mozaik, taş oymacılığı gibi sanatların doğmasına zemin hazırlamıştır. 
Kökeni tarih öncesine dayanan fresk sanatı, yüzyıllar boyunca teknik, süsleme ve renk açısından 
değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bireyin duygu ve düşüncelerini aktaran 
duvar resimleri, insanlar arasında ki en iyi iletişim aracı olmuştur. İnsanların inançlarını, korkularını, 
mutluluklarını, hayranlıklarını ve buna benzer duygularını duvara resmetmeleri, sosyo-kültürel yapıları, 
dini inançları ve sanat anlayışları hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır.  

Bu bilimsel araştırmanın konusu, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi Aşağı Mahalle mevkiinde bulunan, 
yarı kaya oyma yapıların içinde yer alan, halk arasında “süvari kilise” olarak bilinen dini yapı odaklıdır. 
Bölgede yapılan alan araştırması ve görüşmeler sonucunda Kilise Cami’ye ikiyüz metre uzaklıkta yer 
alması, apsisi andıran yere sahip olması, duvarlarında tasvir edilen sahne ve süslemelerinden dolayı 
şapel olması muhtemel olan  dini yapı, bölgede bulunan diğer dini yapılarda görülen fresklerden renk, 
teknik ve tasvir edilen sahne açısından farklılık göstermektedir. Şapelin giriş kapısının sağ tarafında yer 
alan fresk oldukça dikkat çekicidir. Siyah ve kırmızı atlı iki süvarinin, mızraklarının ucunda bir adamı 
yakalama sahnesi resmedilmiştir. Kaya üzerine sıva çekilerek yapılmış olan fresklerin içinde 
barındırmış olduğu anlam, kullanılan teknik, renk ve motif bakımından incelemeye değer görülmüştür. 
Ülkemiz, tarihi ve kültürel miraslar bakımından oldukça zengindir. Bu mirasın önemli bir parçasını 
oluşturan dini yapılar; kullanım amacı, planı, süsleme v.b. özellikleri ile inanç turiziminde önemli bir 
yere sahip olmuştur. Kapadokya bölgesinde yer alan Güzelyurt, tarihi dokusu ve geçmişi yüzünden yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bölge tarihinin koruma altına alınması bunun en önemli 
sebeplerinden biridir. Ayrıca Hristiyanlığın kaya kiliselerinde yaşayan izlerinin bulunması yabancı 
turistin dikkatini daha çok çekmektedir. Dini yapıların iç ve dış mekan süslemelerinde hemen hemen 
sanatın her dalından yararlanılmıştır. Eski bir süsleme sanatı olan fresk (duvar resmi) özellikle dini 
yapıların iç kısımlarının süslenmesinde kullanılmıştır. Her biri sanat eseri niteliğindeki freskler, geçmiş 
dönemlerin yaşantısını, toplumların yaşam izlerini, inançlarını kanıtlayan önemli birer kaynak olmuştur. 
Bu nedenle bu kültürel birikimin korunması, literatürde yerini alması ve kimliklerinin gelecek nesillere 
aktarılması açısından önem arz etmektedir. 
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THE INVESTIGATION AN CHAPEL AND ON FRESCOES GUZELYURT IN AKSARAY 

Abstract 

The phenomenon of religion has manifested itself in various forms in all periods of history and in 
all communities with the existence of human beings. Mankind; they believed that all kinds of natural 
phenomena that they had faced good or evil were caused by a superior being and worshiped these beings 
by various rituals. Communities with different beliefs in the process have started to construct different 
religious places in order to fulfill their religious duties in line with their beliefs. In the past, the 
communities that performed their religious duties in caves and similar places built different religious 
places in time, decorated the religious structures by depicting the events, people and stories in the 
symbols and scriptures of the religion they believed. 

With the advent of Jesus on the stage of history, Christianity began to spread to the world as a 
result of the contributions of Jesus, apostles and saints. Aksaray and its environs have become an 
important religious center due to its geopolitical position in the past, and as a result numerous religious 
sites were built in the region. Each of the religious sites is the biblical sacred book of Christianity, as 
well as stories and battle scenes in the Bible, as well as It is adorned with descriptions of prominent 
figures such as Jesus, Mary, Twelve apostles and saints. 

The art of fresco, whose origin dates back to prehistoric times, has succeeded to come to the present 
day by changing and developing in terms of technique, ornament and color. The wall paintings that 
convey the feelings and thoughts of the individual have been the best communication tool among people. 
It enables us to get knowledge about the people's beliefs, fears, happiness, admiration and similar 
emotions on the wall, socio-cultural structures and their understanding of art. 

The subject of this scientific research, located in Aşağı quarter district, Güzelyurt of Aksaray ıt is 
focused on the religious structure known as the cavalry church. As a result of the field research and 
interviews conducted in the region, the frescoes adorning the walls of the chapel differ from the frescoes 
seen in other religious buildings in terms of color, technique and scene depicted. The fresco on the right 
side of the entrance door of the chapel is quite remarkable. A black and red horseman is pictured 
capturing a man at the end of his spears. The meaning of the frescoes, which were made by pulling 
plaster on the rock, was considered to be worthy of the technique, color and pattern. 

Our country is rich in historical and cultural heritage. Religious structures that constitute an 
important part of this heritage; intended use, plan, decoration etc. has an important place in faith 
tourism with its features. Located in the Cappadocia region, Güzelyurt attracts local and foreign tourists 
due to its historical texture and history. Protecting the history of the region is one of the most important 
reasons. In addition, the traces of Christianity living in rock churches attract the attention of foreign 
tourists.Almost all branches of art have been utilized in the interior and exterior decoration of religious 
buildings. The fresco (mural), which is an ancient ornament art, was used in the decoration of the inner 
parts of the religious buildings. The frescoes, each of which is a work of art, have been an important 
source of evidence of the past life, the life traces and beliefs of the societies. For this reason, it is 
important to protect this cultural accumulation, take its place in the literature and transfer its identities 
to future generations. 

Keywords: Aksaray, Güzelyurt, chapel, fresco, architectural. 
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AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ RESTORASYON ATÖLYELERİNDE 
YAPILAN KIRKYAMA HALI VE DÜZ DOKUMA ÇALIŞMALARININ 

İNCELENMESİ 
 

Öğr. Gör.  Gül Coşkun 
Aksaray Üniversitesi 

gulcoskun@aksaray.edu.tr 
 

Özet 
Sultanhanı Aksaray’a bağlı bir belde iken, KHK ile 25 Ağustos 2017 tarihinde ilçe olmuştur. İlçe 

adını Selçuklular döneminde yapılmış olan ve Anadolu’da en büyük kervansaray olarak bilinen 
“Sultanhan Kervansaray”ından almaktadır. Kervansaray ilçenin turizm açısından tanıtılmasının yanında 
ilçeye ekonomik katkı sağlamaktadır. İlçeye ekonomik katkı sağlayan diğer ve en önemli geçim kaynağı 
da ilçede yapılan halı ve düz dokuma restorasyonudur. Sultanhanı, halı ve düz dokuma restorasyonu 
sayesinde dünyada tanınan bir merkez konumundadır. İlçede 40 atölye bulunmakta ve bu atölyelerde 
yaklaşık beş bin ilçe halkı çalışmaktadır. Halı ve düz dokuma restorasyonu, büyük emek, itina ile 
dokunan geleneksel el sanatlarımızdan olan halı ve düz dokumaların  kullanım ömürünü uzatan, 
yenileyen bir işlemdir ve büyük ustalık gerektirir. Halı ve düz dokuma restorasyonu, dokuma sırasında 
oluşan hataları ya da kullanım sonrasında oluşan yanık, yırtık, hav dökümü, delik gibi tahribatları, 
dokuma sırasında ya da kullanım sonrasında halılarda meydana gelen bölüm hataları ve eksiklikleri 
çeşitli teknikler kullanarak gideren ve halıya hayat kazandırıp yenileyen ince bir el emeği işlemidir. 
Yıpranmış ve eskimiş halı ve düz dokumalar yurt içi ve yurt dışından toplanarak Sultanhanı’nda bulunan 
atölyelere getirilir ve restorasyonu yapılır. Restorasyon halı ve düz dokumaların eski haline en yakın 
olabilecek şekilde yeniden kullanılmasına olanak verir. Halı ve düz dokuma restorasyon işlemi 
sayesinde ürün kullanılmaya devam edilebilmektedir. Ama atölyelere getirilen bazı halı ve düz 
dokumaların onarılması ve geriye döndürülmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu durum ilçede 
bulunan bazı restorasyon atölye sahipleri ve ustalarını, günümüzde makine halılarında ve diğer kullanım 
eşyalarında da yaygın olarak yapılan ve oldukça rağbet gören “patchwork ( kırkyama) halı” yapımına 
yönlendirmiştir. Bazı atölyeler halı ve düz dokuma restorasyon işi ile birlikte patchwork halı ve düz 
dokuma çalışması yapılmış olsa da ilçede sadece patchwork halı ve düz dokuma çalışması yapan 
atölyeler de bulunmaktadır. Patchwork ( kırkyama) kare, üçgen vb. şekillerde kesilmiş çeşitli renk ve 
desende kumaş parçalarının belirli bir düzene göre yan yana getirilip dikilmesi ile oluşturulan, tekstilde 
kullanılan bir tekniktir. Kırkyama yüzyıllar önce sadece kalan artık kumaş parçalarının değerlendirerek 
tasarruf sağlamak amacı ile yapılmış olsa da günümüzde Türkiye ve dünyada yüksek bir zevk ve estetik 
anlayışla yapılan ve oldukça talep gören bir el sanatı haline gelmiştir. Sultanhanı atölye sahipleri ve 
ustaları ile yapılan görüşmelerde patchwork halı ve düz dokuma çalışmalarının ilçede 2013 yılında 
başladığı ve yıl içerisinde çoğunluğu halı olmak üzere 400-500 parça patchwork halı ve düz dokuma 
çalışması yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca yapılan görüşmelerde yurt içi ve yurt dışından toplanarak 
atölyelere gelen eski-yıpranmış, geri döndürülemeyecek atık durumda olan halı ve düz dokumaların bazı 
ön işlemlerden geçirildiğini, talep edilen renk ve ebatlara göre makinelerle kesildiğini, kesilen parçaların 
numaralandığı, kenarlarına overlok çekildiği , halının hav yüksekliği, lifin kalınlık-incelik durumu ve 
renk uyumları gibi özellikler dikkate alınarak, elde dikilmek sureti ile birleştirildiğini ve yapılan son 
işlemlerin sonucunda eski haline dönmesi mümkün olmayan yeni bir ürünün ortaya çıktığı bilgileri elde 
edilmiştir. Bu çalışmada Sultanhanı ilçesinde yeni bir iş kolu olan eski-yıpranmış el dokuması halı ve 
düz dokumalar kullanılarak yapılan patchwork halı ve düz dokuma çalışmasının tüm yönleri ile 
tanıtılması amaçlanmıştır. Çalışmada, alan araştırılması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan sözlü 
görüşmelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda Sultanhanı ilçesinde halı ve düz dokuma restorasyonu 
atölyelerinde yapılan patchwork halı ve düz dokuma çalışmaları tüm aşamaları ve günümüzdeki durumu 
değerlendirilerek ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sultanhanı, kırkyama, restorasyon, halı, düz dokuma 
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INVESTIGATION OF CARVED CARPET AND FLAT WEAVING WORKS IN 

SULTANHANI DISTRICT RESTORATION WORKSHOPS IN AKSARAY PROVINCE 
 

Abstract 
       Sultanhanı was a district in Aksaray and it became a district on 25 August 2017 with KHK. The 
district is named after Sultanhan Caravanserai, which was built during the Seljuk period and is known 
as the largest caravanserai in Anatolia. Kervansaray makes an economic contribution to the district as 
well as the introduction of the district in terms of tourism. The other and most important source of 
livelihood contributing to the district is the carpet and flat weaving restoration in the district. Sultanhanı 
is a recognized center in the world thanks to the restoration of carpet and plain weaving. There are 40 
workshops in the district and approximately five thousand people work in these workshops. Carpet and 
plain weaving restoration is a process that prolongs and renews the service life of carpet and plain 
weaving, which is one of our traditional handcrafts weaving with great effort and diligence. Carpet and 
plain weaving restoration, the faults that occur during weaving or after the use of burns, tears, pile 
debris, holes such as damage, during or after the use of carpets in the section of the faults and 
deficiencies by using a variety of techniques to remove and renew the life of a thin hand labor process. 
Worn and worn carpets and plain textiles are collected from domestic and international workshops and 
brought to the workshops in Sultanhanı and restored. The restoration allows the re-use of carpet and 
plain textiles to be closest to their original state. The product can still be used thanks to carpet and plain 
weaving restoration process. However, it is not possible to repair and reverse some of the carpets and 
plain weaves brought to the workshops. Therefore, this situation has led some restoration workshop 
owners and their masters to the construction of patchwork (patchwork) carpets, which are widely used 
in machine carpets and other usage goods. Although some workshops have carpet and flat weaving 
restoration work, patchwork carpets and flat weaving works have been carried out, and there are only 
patchwork carpets and flat weaving workshops. Patchwork square, triangle etc. It is a technique used 
in textile which is formed by sewing and sewing pieces of fabric in various colors and patterns according 
to a certain order. Patchwork centuries ago has become the only remaining residue with the aim of 
saving pieces of cloth, though Turkey is currently evaluating and understanding with a high aesthetic 
pleasure and crafts in the world and seeing quite a demand. In the interviews conducted with Sultanhanı 
workshop owners and masters, it was learned that patchwork carpets and flat weaving works started in 
2013 and 400-500 pieces of patchwork carpets and flat weaving were done during the year. In addition, 
in domestic and foreign interviews, the old-worn, irreversible waste carpets and plain weaves which 
were collected from domestic and foreign workshops were subjected to some pretreatments, they were 
cut with machines according to the requested colors and sizes, In the light of the properties such as 
thickness-thinness and color harmony of the fiber, it has been obtained that a new product is formed 
which is not possible to be restored as a result of the last processes. In this study, it is aimed to introduce 
all aspects of patchwork carpet and flat weaving using old-worn hand-woven carpets and plain weaving 
which is a new business in Sultanhanı district. In this study, field research method was used. In line with 
the information obtained in the oral interviews, patchwork carpets and flat weaving works in the carpets 
and flat weaving restoration workshops in Sultanhanı district were discussed by evaluating all stages 
and present situation. 
 
Keywords: Sultanhani, cottage, restoration, carpet, plain weaving 
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AKSARAY’IN EDEBİYAT BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE BİR DENEME 

Öğrenci (Doktora) Hacı Veli Bişkin 
Niğde Üniversitesi SBE  
biskin1@hotmail.com 

Özet 

Geçmişten günümüze kesintisiz bir yerleşim alanı olması ve üzerinde  Akkadlar, Hititler, Assurlular, 
Kimmerler, Frigyalılar, Lidyalılar, Medler, Persler, Kapadokyalılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizans, 
Abbasi, Selçuklu, Danişmendliler, Karamanoğulları, Eratnalılar, Moğollar ve Osmanlı gibi devlet ve 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve  özellikle Selçuklular döneminde önemli askeri bir üs olmasından 
kaynaklı kendisine “şehr-i süleha, darü’z-zafer, darü’z-cihat” gibi unvanların verildiği kadim bir şehirdir 
Aksaray. Osmanlı’nın sonlarında Niğde Sancağı’nın bir kazası olan Aksaray 1920’de  liva olmuş ama 
1933’te vilayetliği elinden alınmış ancak 1989’da yeniden vilayetlik payesi kendisine verilmiştir.  
Türkiye’nin tam ortasında yer alarak ve  coğrafi konumunun çekiciliğiyle  önemli bir ilim ve kültür 
merkezi olması hasebiyle  bağrından yetiştirdiği alimleri, edebiyatçıları, müfessirleri ile bu derinliğini 
adeta ispatlamaktadır. Selçuklular döneminde de önemli bir şehir olmuş ve o dönem medreselerinden 
önemli bilginler çıkmış ve bunlar da yazdıkları tıp, tefsir, astronomi, hukuk, tasavvuf gibi eserleriyle 
şehirlerinin manevi mimarları olmuşlardır. Aksaray bir taşra şehridir. Edebiyatımızda da taşra-merkez 
çatışması da hep olmuştur. Bu taşralılık içerisinde Aksaray’ın edebiyatı halk edebiyatı, dini tasavvufi, 
dil ve çağdaş cumhuriyet edebiyatı eksenin de bir durum arz etmektedir. Bu alanlarda birçok değerli 
şahsiyeti içerisinden çıkartarak Türk Edebiyatıyla ve severleriyle buluşturmuştur.Son yıllarda 
ülkemizde de şehirler üzerine bir taraftan akademisyenler tarafından bir taraftan da çalışma yapılan 
illerin mahalli sanatçıları tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla bizler şehirlerin 
coğrafyası, tarihi ve turistik yerleri, kültür tarihi, müzik ve edebiyatı, yemek kültürü, turizm potansiyeli 
gibi birçok konuya dair bulgulara ulaşmaktayız. Yunanca "biblion = kitap" ve "graphein = yazmak, tarif 
etmek" kelimelerinden gelen bibliyografya terimi, belli bir konuyla  ya da dönemle ilgili eserlerin 
tümünü kapsayan ya  da en iyilerini seçerek sıralayan, o eserlerin yazarlarını, yayın tarihlerini, hangi 
kitaplıklarda bulunduklarını, türlerini de belirten kılavuz;  araştırma ve incelemeye dayanan bilimsel 
eserlerin ya da yazıların sonunda, o konu ile ilgili yayınları, kaynakları gösteren liste gibi anlamlara 
gelirken kitaplar hakkında çok özel ve ayrıntılı bilgisi olanlara da bibliyoraf adı verildiğini biliyoruz.   
Bilimsel alanda en çok sıkıntı çekilen konulardan birisi de bibliyografya eksikliğidir. Kaynakça ve 
bibliyografya çalışmaları da bu sahada yapılan araştırmalara çok önemli katkı sağlayan eserler olarak 
araştırmacılar için başvuru eseri niteliğini taşımaktadır.  Herhangi bir konu üzerine bir araştırma 
yapmaya niyetlenildiğinde belki de en önemli meselelerden birisi o konu üzerinde daha önce çalışmalar 
yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise ne türden çalışmaların yapıldığı gibi sorulardır. İşte bu sırada devreye 
bibliyografya çalışmalarının önemi  girmekte ve bu sorulara cevap olmaktadır. Bibliyografya çalışmaları 
bir taraftan bilimsel anlamda önem arz ederken diğer taraftan da araştırmacının zaman ve enerji israfının 
da önüne geçmektedir. 

Çalışma, Aksaray üzerine çalışma yapmak isteyenlere kaynak ve Aksaray’la ilgili bundan sonrası 
için sağlam bir veri tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma yapılırken Aksaray’ın edebiyatı 
üzerine yapılan çalışmalar titiz bir şekilde araştırılmıştır. Araştırma yapılırken yapılan çalışmaların 
bilimsellik kriterlerini taşıyıp taşımadığı göz ardı edilmeksizin kitap ve makaleler incelemeye tabii 
tutulmuştur. Gerekli verileri topladıktan sonra yazmayı planladığımız bildirinin kapsam ve amacı 
doğrultusunda  konulara göre bir sınıflandırma ve sınırlama gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflandırma 
içerisinde çalışmanın kapsam alanı daraltılarak, Aksaray’ın edebiyat bibliyografyası oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda “edebiyat, dil, halk bilimi ve folklor” gibi Türk Dili ve Edebiyatının ilgili 
kürsülerinde yapılmış “tezler” ile yayımlanmış olan “müstakil kitaplar, makaleler” incelemeye tabi 
tutulmuş aynı zamanda hem bir bütünlük arz etmesi hem de ileride çalışma yapmak isteyenlere bir 
kolaylık sağlaması açısından Aksaray’la ilgili yayınlamış araştırma- inceleme kitaplarına da  çalışmada 
yer verilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: bibliyografya, edebiyat, aksaray, aksaray tarihi. 
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AN ESSAY ON THE LITERATURE BIBLIOGRAPHY OF AKSARAY 

Abstract 
 
Due to its central location from past to present, Aksaray has been home to the states and civilizations 
such as Akkadlar, Hittites, Assyrians, Cimmerians, Phrygians, Lydians, Medes, Persians, Cappadocia, 
Macedonians, Romans, Byzantine, Abbasid, Seljuk, Danişmendliler, Karamanoğulları, Eratnal, 
Mongols and Ottoman. Aksaray is an ancient city which was given the title of “şehr-i süleha, darü’z-
zafer, darü’z-cihat” because it was an important military base during Seljuk period. Aksaray was a 
town of Nigde Sanjak in the late Ottoman Empire and became the city in 1920. But in 1933, the title of 
city of Aksaray was taken away, and in 1989, Aksaray was granted the title of city again. As Aksaray is 
situated in the middle of an important scientific and cultural center with the charm of its geographical 
location, so many the scholars, literati, explicators of the Qur'an who grew up here have proven this 
depth and mystery of this city with their studies. During the Seljuk period, the city became an important 
city and important scholars from the madrasahs were present and they were the spiritual architects of 
their cities with their works such as medicine, tafsir, astronomy, law, and mysticism. There is always a 
provincial-central conflict in our literature. In this provincialism, Aksaray's literature presents a 
situation of folk literature, religious mysticism, language and modern republican literature. In these 
fields, it removed many valuable personalities and brought them together with Turkish literature and 
lovers. In recent years, important works have been carried out both by academicians and local artists 
on cities in our country. With these studies, we reach to the findings on many topics such as geography, 
historical and touristic places of cities, cultural history, music and literature, food culture, tourism 
potential. The term bibliography based on two ancient Greek words—biblion, meaning “book” 
and graphein, “to write” refers to the guidline or list of books, scholarly articles, speeches, private 
records, diaries, interviews, laws, letters and other sources you use when researching a topic and 
writing a paper and in general a bibliography includes the authors' names, the titles of the works, the 
names and locations of the companies that published your copies of the sources, the dates your copies 
were published. We know that “Bibliyografyacı” (the person who deals with bibliography) is called if 
there are very special and detailed information about books. One of the most difficult issues in the 
scientific field is the lack of bibliography. References and bibliography studies are important works for 
researchers in this field. When one intends to do research on any subject, perhaps one of the most 
important issues is whether or not previous studies were carried out on the subject, and what kinds of 
studies were carried out. At this time, the importance of bibliography works appears and answers to 
these kind of questions. Bibliography studies are important in scientific terms and on the other hand, 
they prevent the researcher in wasting time and energy. 

The study aims to create a solid database for those who want to study on Aksaray and the resources 
related to Aksaray. The studies on Aksaray's literature have been carefully researched during this study. 
Books and articles were examined during the research without taking into consideration whether the 
studies carried out according to the scientific criteria or not. After collecting the necessary data, 
according to the scope and purpose of the report, which we plan to write, a classification and limitation 
has been realized according to the subjects. 

Within this classification, the scope of the study was narrowed and a literature bibliography of 
Aksaray was attempted to establish. In this context, theses, independent books and articles done in the 
relevant departments of Turkish Language and Literature such as “literature, language and folklore” 
were examined. At the same time, both in order to provide an integrity and to provide a convenience for 
those who want to work in the future published research-review books about Aksaray have been included 
in this study. 
 
Keywords: Bibliography, Literature, Aksaray, History of Aksaray 
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YÛSUF HAKÎKÎ’DE MELÂMET MEFHÛMU 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan EKİCİ 
Aksaray Üniversitesi 

hasanekici0202@gmail.com 
Özet 

Yûsuf b. Hâmid (Yûsuf Hakîkî, Yûsuf Baba), Aksaray ilinin manevî mimarlarından biri olan Somuncu 
Baba lakabıyla tanınan Şeyh Hamid-i Velî’nin (H.815/M.1412-1413) oğludur. Şâirin ne zaman ve nerede doğduğu 
ile ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Yûsuf Hakîkî’nin ölüm tarihi hakkında yapılan iki araştırmanın birinde H. 
892/M.1486, diğerinde ise H. 894/M. 1488 bilgisi yer almaktadır. Yûsuf Hakîkî, XV. yüzyılda yaşamış, 
Anadolu’da yetişen âlim ve velilerin büyüklerindendir. Yûsuf Hakîkî, dinî-tasavvufî Türk edebiyatının 
Anadolu’daki tasavvuf düşüncesine damgasını vuran Hacı Bayram-ı Veli tarafından yetiştirilmiştir. 
Çocukluğundan itibaren babasının manevî terbiyesi altında yetişen Yûsuf Hakîkî, dönemin büyük din âlimlerinden 
aldığı dinî-tasavvufî eğitimlerle şeyhlik makamına kadar yükselmiş önemli bir şahsiyettir. Aksaray’da Bayramiye 
tarîkatının öncüsü olan Yûsuf Hakîkî, dinî-tasavvufî muhtevalı yazdığı eserlerle ilahî hikmetleri geniş halk 
kitlelerine yaymak istemiştir. Yûsuf Hakîkî’nin kaleme aldığı eserlere bakıldığında dinî konulara hâkim olduğu 
Arapça ve Farsçayı ileri düzeyde bildiği görülmektedir. Yûsuf Hakîkî’nin eserleri arasında Dîvân’ı dikkati 
çekmektedir. Bazı kaynaklarda bu eseri, Hakîkî-nâme adıyla geçmektedir. Yûsuf Hakîkî Dîvânı’nda kaside, terci-
i bent, müstezat, gazel gibi nazım şekilleriyle yazılmış birçok şiir bulunmaktadır. Yûsuf Hakîkî’nin Muhabbet-
nâme adlı eseri ise tasavvuf içerikli bir mesnevidir. Tasavvufla ilgili diğer bir eseri, Tasavvuf Risalesi’dir. Bu 
eserde, tasavvufla ilgili kavramlara, kurallara yer verilmiştir. Yûsuf Hakîkî’nin bilinen son eseri ise ona ait olduğu 
düşünülen Tercüme-i Metâilü’l-İman’dır. Ayrıca kaynaklarda “Et-Tesnîm” ve “Er-Rahîk” adlı iki eseri daha 
olduğu söylenilmektedir.  

Melâmet mefhûmu sözlüklerde kınama, kötüleme anlamına gelmektedir. Terim olarak da kınayanların 
kınamasından çekinmeden hak yolda yürümek anlamında kullanılmaktadır. Melâmîlik, IX. yüzyılda Türkistan, 
Nişâbur, Maveraünnnehir ve çevresinde yayılma imkânı bulan bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemi 
Bayramîlik, Mevlevîlik ve Kübrevîlik gibi tarikatların ortaya çıkmasında etkin rol oynamıştır. Melâmîlik fikrinin 
kurucusu Hamdun Kâsârî ve bir Türkmen şeyhi olan Muhammed Maşûkî Tûsî’dir. Melâmîlik fikri, Anadolu 
coğrafyasına Bayramîlik tarîkatı vasıtasıyla girmiştir. XVI. yüzyılda Melâmî halifesi olan Şeyh Hamza Balı 
katledilince bu düşünce sistemi Hamzaviye adını altında yayılma imkânı bulmuştur. Hamzavîye, Bayramîye 
tarikatının şubelerinden biridir. Melâmîler, düşüncelerini Kur’an-ı Kerim’deki kınama ile ilgili âyetlere 
dayandırırarak temellendirmeye çalışırlar. Her türlü gösterişten ve şekilcilikten uzak olan Melâmîler, halkın 
kendileri hakkında ne düşündüğüne önem vermezler. Halkın onları kınaması, manevî anlamda ilerlemeleri için bir 
fırsattır. Bu şekilde nefisle ilgili mücadelede merhaleleri tek tek aşmak isterler. Onlar için asıl önemli olan nefis 
terbiyesidir. Tekke ve tasavvuf şâirlerince üzerinde sıkça durulan melâmet mefhûmunun daha çok bir yaşam tarzı 
olarak ele alındığı görülmüştür. Aksaray ilinin ilim, fikir, tasavvuf ve edebiyat dünyasının öncülerinden biri olan 
Yûsuf Hakîkî’nin Dîvân adlı eserinde tasavvufî bir arka planı olan melâmet mefhûmuna bu amaçla yer verdiği 
görülmektedir. Şâirin melâmetle aynı anlamlara gelebilecek rüsvâ, ta’n gibi kelimelerle de anlam ilişkileri kurduğu 
dikkat çekmektedir. Dîvân’da melâmet mefhûmunun âşık üzerindeki etkileri çeşitli mecaz ve sembollerle ifade 
edilerek zengin çağrışımlar oluşturulmuştur. Melâmet mefhûmunun hil’at, elbise, taş, ok, kadeh, dîvân, zünnar 
(Hıristiyan rahiplerin/papazların bellerine bağladıkları örme kuşak), darağacı, pazar, şişe, rüsvâ (rezil), meydan 
gibi kavramlarla oluşturduğu çağrışımlar beyitlerde dikkat çekmektedir. Beyitlerden hareketle Yûsuf Hakîkî’nin 
tasavvuf düşüncesi ve melâmet kavramıyla ilgili yaptığı benzetmeler ve tasavvurlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

  Bu bildiride Yûsuf Hakîkî’nin bazı kaynaklarda Hakîkî-nâme olarak adlandırılan Dîvân’ı esas alınmıştır. 
Yûsuf Hakîkî’nin Dîvân’ı taranarak melâmet mefhûmunun geçtiği beyitler tespit edilmiş, onun melâmet 
mefhûmuna bakışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Yûsuf Hakîkî’de melâmet neşvesi, aşk ve 
melâmet, gönül ve melâmet, harabât (meyhâne) ve melâmet başlıkları dışında melâmet mefhûmuyla ilgili 
tasavvurlar maddeler halinde verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yûsuf Hakîkî, Dîvân, Tasavvuf, Melâmet, Tasavvurlar. 
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YUSUF HAKİKİ’S OPINION FOR CONDEMNATION 

Abstract 

Yusuf b. Hâmid (Yusuf Hakîkî, Yusuf Baba) is the son of Sheikh Hamid-i Veli (öl. H.815 /M.1412-
1413), known by the nickname of Somuncu Baba, one of the spiritual architects of Aksaray. There is no 
precise information about when and where the poet came. One of the two researches on the history of 
the death of Yusuf Hakîkî was published in H. 892 / M.1486 and the other in H. 894 / M. 1488. There is 
information about Yusuf Hakîkî, XV. century, lived in Anatolia, the elders and parents of the greatest. 
Yusuf Hakîkî was trained by Hacı Bayram-ı Veli who struck the religious-sufistic Turkish literature on 
sufi thought in Anatolia. Yusuf Hakîkî, who was raised under his father's spiritual training from his 
childhood, is an important personal figure rising up to the religious position with the religious-mystical 
training he received from the great religious scholars of the time. Yusuf Hakîkî, who was the pioneer of 
the Bayramiye sect in Aksaray, wanted to spread divine wisdom to the masses of people with religious-
mystical writings. When we check the works he wrote we can see that he has a good knowledge of 
religion and he knows Arabic and Farsi in advanced level. Among the works of Yusuf Hakîkî, Divan 
attracts attention. In some sources, this work is referred to as Hakiki-name. in his Divan there are lots 
of poems written in different variety like kaside, kıt’a, terci-i bent, müstezat and gazel.  Yusuf Hakîkî's 
Muhabbet-name is a mesnevi with mysticism. Another work on mysticism is the Tasavvuf Risalesi. In 
this work, the concepts related to mysticism are included in the rules. The last known work of Yusuf 
Hakîkî is Tercüme-i Metailü'l-İman, which is thought to belong to him. In addition, it is said that there 
are two other works called Et-Tesnîm ”and  Er-Rahîk.. 

The opinion of condemnation means to condemn and vilify in dictionaries. The term is also used to 
deny the condemnation and to walk in the right way without hesitation. Melamics, IX. century it is a 
system of thought that finds the possibility of spreading around Turkistan, Nishabur, Maveraunnehir 
and its surroundings in a century. This system of thought has played an active role in the emergence of 
sects such as Bayramilik, Mevlevilik and Kübrevilik. The founder of the idea of condemnation was 
Hamdun Kasari and Muhammad Mashuki Tûsî, a Turkmen shaykh. The idea of condemnation entered 
the Anatolian geography via the Bayramic order. XVI. century when the Sheikh Hamza Balı, the melamî 
caliphate, was massacred in the this century, this idea system had the possibility to spread under 
Hamzaviye name. Hamzaviye is one of the branches of the Bayramiye sect. Melamis try to base their 
thoughts on the basis of the verses about condemnation in the Qur'an. Melamis, who are far from all 
forms of expression and form, do not care what the people think about themselves. It is an opportunity 
for the people to condemn them, to progress in spiritual sense. In this way, they want to overcome the 
steps in the struggle for the animal soul one by one. The most important thing for them is the perfected 
soul. It has been seen that the opinion of condemnation, which is frequently observed in the Tekke and 
Sufi poets, is considered as a lifestyle. Yusuf Hakîkî, one of the forerunners of the world of science, idea, 
mysticism and literature of Aksaray, appears to have included this concept of condemnation as a 
mystical background in his Divan. It is worth noting that the poet has established meaning relations 
with words like rusva and ta, which may come to the same meanings with self-blame. In the Divan, rich 
associations are formed by expressing the effects on the love of the condemnation phrase with various 
metaphors and symbols. The effects of the concept of self-blame on the lover are expressed by metaphors 
and symbols. opinion for condemnation‘s connotation with the concepts such as hil'at, dress, stone, 
arrow, goblet, diwan, zünnar (knitted belt that they connect with the Christians / priests), gallows, 
market, bottle, It has been tried to explain the analogies and ideas that Yusuf Hakîkî made regarding 
mystic thought and condemnation concept. 

In this notice, some sources of Yusuf Hakîkî are taken as Divan, which is called Hakîkî-nâme. The 
Divan of Yusuf Hakîkî was scanned and the couplets through which the condemnation sentence was 
determined were tried to be put forward to reveal his view of the condemnation. In this work, in Yusuf 
Hakîkî, besides manner of self-blame, love and condemnation, heart/pericardium and condemnation, 
harabat (tavern of ruin) and self-blame titles will be given in the form of material about imaginations 
about condemnations. 

Keywords: Yusuf Hakiki, Divan sufism (Islamic mysticism), condemnation/self-blame, imaginations.   
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE GÖZDEN DÜŞMÜŞ BİR VİLAYET 
(AKSARAY NEDEN İLÇE YAPILDI?) 

Öğrenci (YL) Haydar ACET 
Selçuk Üniversitesi 

haydar.nese2604@gmail.com 

Özet 

 Aksaray tarihin erken dönemlerinden beridir Anadolu’nun önemli yerleşim merkezlerinden 
biridir. Asırlar boyunca farklı medeniyetlerin hükmü altında kaldıktan sonra Büyük Selçuklu 
Devleti’nin bölgeye intikalleri neticesinde Türklerin yerleşmeye başladığı ilk merkezlerden olmuştur. 
Yaygın kanaatlere göre ismini Anadolu Selçuklu sultanı İzzettin Keykavus’un buraya yaptırdığı ak 
saraydan almıştır. Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilen şehir önce 
Karaman’a daha sonra Konya’ya bağlı bir kaza olarak idame ettirilmiştir. 

 TBMM’nin açılmasının ardından 1920 yılında çıkarılan kanunla Aksaray müstakil livaya 
dönüştürülmüştür. İdari taksimatta yapılan düzenlemelerden sonra 14 Ekim 1920 tarihinde Aksaray 
müstakil vilayet yapılmıştır. Aksaray bu önemli gelişmenin ardından genç cumhuriyetin modern yüzü 
olmak için büyük bir mücadele vermiştir. İktisadi, fikri, kültürel ve fiziki anlamlarda pek çok atılım 
gerçekleştirilmiştir. Halk İktisat Bankası, Azm-i Milli T.A.Ş ve Çiftçi Kardeşler Kooperatifi gibi iktisadi 
kurumlar oluşturulmuştur. Kurulan hidroelektrik santrali ile cumhuriyetin ilk aydınlanan şehirlerinden 
olmuştur. Türk Ocağı, Halkevi ve kütüphane gibi fikri kurumlarla donatılan Aksaray modern şehir olma 
yolunda hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. 

 Yeni devletin mali açıdan kendini revize edememesi sebebiyle üzerindeki yükü azaltma 
anlayışının meclis üzerinde hakim olması, vilayetlerin ilga yolunu açmıştır. Bazı vilayetlerin 
vilayetlikleri düşürülürken bazılarının da ismi bu tahakkümün ilerleyen dönemleri için zikredilmeye 
başlamıştır. 1929 ekonomik buhranının akabinde vekiller memleket turuna çıkarak vilayetlerle ilgili 
raporlar yazmışlardır. Basın organları ise sıkça vilayetlerin lağvı ile ilgili haberleri manşetlerinden 
duyurmuşlardır. Aksaray isminin de sıkça dillendirildiği bu yazılar neşredilirken 22 Nisan 1931 
tarihinde Aksaray Vilayet Gazetesi yapılacak olan seçimlerde vilayetin dört mebusundan bir tanesinin 
C.H.F tarafından belirleneceği haberini vermiştir. Vilayetlikten düşürülme korkusunun hissedildiği bu 
dönemde gönüllere su serpen bir gelişme yaşanmıştır. 17 Mayıs 1931 tarihinde meclisin aldığı kararla 
Aksaray’a iki yeni nahiye(Ortaköy-Gelveri) verilmiştir. 

 19 Mart 1933 tarihinde idari bağlılıkta değişiklikler adı altında Kararlar Daire Başkanlığı bir 
layiha hazırlamıştır. Bazı illerin kaldırılmasını içeren bu layihanın yayınlanmasından sonra Cumhuriyet 
Gazetesi 11 Mayıs tarihli yayınında lağvedilecek vilayetlerin ismini sıralamıştır. 20 Mayıs 1933 
tarihinde 2197 sayılı kanunun mecliste yapılan oylaması sonucu Aksaray mebusu Besim Atalay’ın 
itirazlarına rağmen bazı vilayetlerle beraber Aksaray vilayeti ilga edilip kazaya dönüştürülerek 
Arabsun’la beraber Niğde’ye, Şereflikoçhisar’da Ankara’ya bağlanmıştır. Yapılan oylamada ise 
Aksaray mebuslarından hiç kimse hayır oyu kullanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
vilayetlerinden olup asırların yıpranmışlık ve durağanlığını kırarak modern dünyaya ilk adımlarını 
atabilmiş Aksaray, pek çok yönden kendisiyle eşit seviyede olmayan bir ile neden bağlandı? Kanun 
layihasında bahsedildiği üzere Aksaray coğrafi olarak kazalarından uzak,  kazalarıyla arasında iktisadi 
münasebeti olmayan, nüfusu ve varlığı yetersiz bir merkez miydi?  

 Bu çalışmada Aksaray’ın 1920-1933 yılları arasındaki idari değişimleri esas alınarak 
vilayetliğinin neden elinden alındığı sorusuna cevap aranacaktır. Çalışmada meclis tutanakları, kanun 
layihaları, Başbakanlık Arşivi, resmi gazete arşivi, yerel ve ulusal matbuat ve telif eserlerden 
faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, vilayet, ilga, 2197 sayılı kanun, Besim Atalay 
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A DISCREDİTED PROVINCE IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD 

(WHY AKSARAY WAS DISTRICTED) 

Abstract 

 Aksaray is one of the important settlement centers of Anatolia, which is the beginning of history. 
It was one of the first centers where the Turks started to settle after the dominance of the region of Great 
Seljuk State after having been ruled by different civilizations for centuries. According to common beliefs, 
Anatolian Seljuk Sultan Izzettin Keykavus' s palace, which he had built there. The city, which was 
captured by the Ottoman State during the reign of Mehmed the Conqueror, first added to the province 
of Karaman. After that it was in the boundaries of Konya 

 After the opening of the Turkish Grand National Assembly, Aksaray was transformed into a 
little province (“liva”) with the law issued in 1920. On 14 October 1920, Aksaray was made a detached 
province after the arrangements on the administrate. After this important development Aksaray has 
struggled to become the modern face of the young republic. There have been many breakthroughs in 
economic, intellectual, cultural and physical meanings. Economic institutions such as Halk İktisat 
Bankası, Azm-i Milli T.A.Ş and Çiftçi Kardeşler Kooperatifi were established. It was one of the first 
enlightened cities of the republic with hydroelectric power plant established. Aksaray, equipped with 
such facilities as Türk Ocağı, Halkevi and library, made a rapid progress towards becoming a modern 
city. 

 The fact that the new government is not able to revise itself financially, so that the idea of 
reducing the load on it was dominant over the parliament, has opened the way to the abolition of the 
provinces. While the some provinces have been reduced, the name of some has begun to be mentioned 
for later periods of this dominion. Following the economic crisis of 1929, the reporters came out on the 
country tour and wrote reports about the provinces. Press organs have frequently announced news of 
the provinces about this abolishment. Aksaray Vilayet Newspaper reported on April 22, 1931 that one 
of the four deputies of the province will be determined by C.H.F in the elections to be held. During this 
period of fear of falling from the province, there was a progress. On 17 May 1931, two new townships 
(Ortaköy-Gelveri) were given to Aksaray with the decision of parliament. 

 On 19 March 1933 the Department of Decisions prepared a report under the name of “changes 
in administrative loyalty”. After the publication of this article, which contained the removal of some 
provinces, Cumhuriyet Newspaper ordered the name list of the provinces to be removed in its 
publication on May 11. On May 20, 1933, despite the objections of Besim Atalay, who was the result of 
the occasion of Aksaray, Aksaray province was dismissed with some provinces and converted into an 
district and bound to Niğde with Arabsun and Şereflikoçhisar bound to Ankara. In the meantime, no one 
from the Aksaray deputies has used any votes. Aksaray, which one of the Republic’s first provinces, was 
able to take the first steps into the modern world by breaking the century’s staleness and stagnation, 
why bounded with province, which not on par with his own? As mentioned in the law, was Aksaray 
geographically distant from the districts, with no economic connection between the districts and a center 
with insufficient population and existence? 

 In this study, an answer will be sought for the reason of why the province was repealed with the 
administrative changes of Aksaray between 1920-1933. In the study, the records of the parliament, 
legislation, Prime Ministry Archives, official newspaper archives, local and national publications and 
copyrighted works were used. 

Keywords: Aksaray, Besim Atalay, repealed, law, province 
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AKSARAY KAZA MÜDÜRLERİNİN YOLSUZLUKLARI 
(1845-1864) 
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Özet 

 Genel ve bütünleyici bir tanımla kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasına 
yolsuzluk adı verilmektedir. Görevleriyle ilgili olarak yetki sahibi şahısların, görevlerini kötüye 
kullanarak kendi çıkarlarını gözetmeleri yolsuzluk olgusunun en temel sebeplerinden biri olarak 
görülmektedir. Yolsuzluk tarihinin ise mevcut ilk devletlerin hüküm sürdüğü dönemlere kadar uzandığı 
bilinmektedir. 

 Osmanlı Devleti’nin yönetim kadrolarını tam manasıyla kontrol altında tutabildiği on altıncı 
asrın başlarına kadar olan süreçte yolsuzluk olaylarının sıkı bir takibata uğradığı görülmektedir. Devletin 
bu dönemden sonra çözülme sürecine girmesiyle istenilen denetim sağlanamamış ve yolsuzluk olayları 
sıkça zikredilen bir uygunsuzluk olarak belgelere yansımıştır. Yaşanan bu dönüşümden sonra rüşvet ve 
yolsuzluk için gerekli ortamın şartları oluşmuştur. Kamu hizmetlerine tayinlerde bile gayri ahlaki ve 
gayri resmi olan bu eylemler yaygınlaşmıştır. Özellikle on dokuzuncu asrın ilk yarısında çıkarılan 
kanunlarla halkın ve dolayısıyla devletin bu mağduriyeti giderilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti 
göreve getirilecek olan memurlara Kuran-ı Kerim üzerine el koyarak yemin etme şartını da bu dönemde 
getirmiştir. Rüşvet alınması hakkında sık cezalandırma yöntemine gidilirken aynı eğilimin yolsuzluk 
olaylarında kısmi bir halinin uygulandığı görülmektedir.  

 Devletin idari birimlerine sirayet etmiş olan yolsuzluk olaylarına Aksaray kazasında da 
rastlanılmaktadır. Aksaray kazasının müdürleri için haklı ya da haksız olarak bir çok yolsuzluk şikayeti 
yapılmış ve haklarında takibat istenmiştir. On dokuzuncu asırda Aksaray kazası için Osmanlı 
Devleti’nin yoğun bir çaba sarf ettiği görülmektedir. Tayin olunan müdürlerin görev sürelerinin kısa 
olması ve azledilmeleriyle ilgili belgelerin çokluğu bu konudaki görüşlerin yönünü belirlemektedir. 
Yolsuzluk olaylarına şahit olan halk, görevlilerin bu adaletsiz tutumu karşısında sessiz kalmamıştır. 
Görevliler yükümlülüklerini yerine getirdiği zamanlarda ise ahalinin memnuniyetlerini belirten 
arzuhaller devletin ilgili kurumlarına gönderilmekteydi. Devlet yapılan şikayetlerin araştırılması için 
emirler çıkararak oluşabilecek mağduriyetleri önlemeye çalışmıştır. Suçu sabit olan görevliler hakkında 
ise azil ve sürgün kararı sıkça uygulaması görülen bir cezalandırmadır. Zimmetlerine para geçiren 
görevlilerin ise malları müsadere edilmiştir. Görevlerinden azledilen bazı memurların ise devam eden 
takibatlarını düşürmek maksadıyla yerlerine atanan memurlara yolsuzluk isnadında bulundukları 
görülmektedir. Sürgün edilen görevlilerden bazıları ise ahaliden aldıkları borçları ödemediğinden 
azledilmelerden sonra alacaklıları tarafından mahkemeye başvurulmak suretiyle dava edilmişlerdir. 
Yolsuzluğun en çok görüldüğü alan, halktan haksız yere toplanan vergiler şeklinde olmaktadır. Bu bazen 
adedi devlet tarafından belirlenen miktarın fazlasını toplayıp zimmetlerine para geçirmek yoluyla da 
yapılabiliyordu. Osmanlı Devleti’nin yaşanan yolsuzluk olaylarını nihayete erdirmek için aldığı 
önlemler arasında en önemlisi bir kanun hazırlayarak yürürlüğe koymasıdır. Memur maaşlarının 
düzenlenmesi ve arttırılması ile ilgili verilen emirlerde bu yönde atılmış bir adım olarak görülmektedir. 
Çıkarılan tüm kanunlar, cezalandırmalar ve uygulamalar yolsuzluk konusunda çare olmamıştır. 
Evraklara yansıyan bu gayri resmi eylemin toplumun zihninde bıraktığı izler kolay kolay silinmeyecek 
ve devletin çözülmesini hızlandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, kaza müdürü, yolsuzluk 
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CORRUPTIONS OF AKSARAY DİSTRİCT MANAGERS 
(1845-1864) 

Abstract 

A general and comprehensible definition of corruption is called abuse of public power for private 
interests. Regarding their duties, it is considered one of the most basic reasons for the occurrence of 
corruption that the authorities have to observe their own interests by abusing their duties. It is known 
that the history of corruption extends to the periods when the first states were present.  

Until the beginning of the sixteenth century, when the Ottoman State was able to fully control its 
administrative staff, corruption events seemed to be a tight follow-up. As the state entered the process 
of dissolution after this period, the desired control was not achieved and corruption events were 
reflected in the document as a frequently mentioned nonconformity. After this transformation, the 
conditions for the bribery and corruption were created. Even in the appointment of public services, these 
non-formal and informal acts have become widespread. Particularly in the beginning of the nineteenth 
century, the people and therefore the state tried to eliminate this grievance. The Ottoman State brought 
the necessity of taking the oath by confiscating the Qur'an to the civil servants who would be brought to 
the point of view. The same tendency seems to have been applied to corruption cases in a partial manner, 
while frequent punishment has been made about bribery taking.  

 Corruption incidents that have spread to the administrative units of the State are also 
encountered in the Aksaray excavations. A lot of corruption complaints have been made to the district 
managers of the Aksaray, both rightly and not, and they are requested to prosecute. It is seen that the 
Ottoman Empire made an intense effort for the district in Aksaray in the nineteenth century. The majority 
of the documents related to the appointed district managers have been short-term and their dismissal is 
the direction of their opinions. The people who witnessed corruption did not remain silent in the face of 
this injustice of the officials. When the officers fulfilled their obligations, they were sent to the related 
institutions of the state from people which expressed their satisfaction. The state has tried to prevent 
victimization by issuing orders to investigate complaints. Concerning officers who are guilty of crime 
punishment was executed that is often seen as a denial and exile decision. The goods of the officials who 
have spent money on their possessions have been confiscated. It is known that some district governors 
who have seen inappropriate movements are assigned to smaller administrative units. Some officers 
who have been dismissed from their posts appear to have been charged with corruption in order to 
reduce their ongoing prosecution. Some of the deportees were sued after being dismissed because they 
did not pay the debts they had received. The most common area of corruption is in the form of unfair 
tax collected. Sometimes this could be done by collecting more of the amount determined by the state 
and passing money on the embezzlement. These corruptions, which the governor and the principals 
made by considering their own interests, sometimes caused great fights and deaths. Among the measures 
taken by the Ottoman State in order to finalize the corruption incidents, most important prevention is to 
prepare and enforce a law. It is seen as a step in this direction in the orders given to the regulation and 
the increase of civil servant salaries too. All laws, punishments and practices issued have not remedied 
about corruption. This unofficial action that reflected in the documents would persisted in the minds of 
the society and would not be easily erased and would accelerate the dissolution of the state.  

Keywords: Aksaray, districh manager, corruption 
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YUNUS EMRE DİVÂNI'NDA HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE BİR 
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Türkçe Eğitimi Bölümü 
savurhilmi2@gmail.com 

 

Özet 

Özünün topraktan geldiğini belirten, sözünü bu topraktan besleyen ve bereketlendiren, sözleriyle 
deyişleriyle gönül sofraları kurduran ve toplumun gönlünü doyuran Yunus Emre’nin 1240 yıllarında 
doğduğu ,1320 yıllarında öldüğü tahmin edilmektedir. Yunus Emre, Dünya’ya ve Anadolu’ya armağan 
olan deyişleriyle Hümanist şairler arasında yerini almaktadır. Şiirleri ve deyişleri yaklaşık 700 yıldan 
bu yana kültürden kültüre aktarılarak günümüze kadar gelmektedir. Nerede doğduğu ve nerede öldüğü 
tartışma konusu olmakla beraber Yunus Emre’nin çeşitli araştırmacılar tarafından Hacı Bektaşi Veli ve 
ustası, hocası olan Tapduk Emre’nin dergâhlarına yakın olduğundan Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 
öldüğü, türbesinin ve çilehanesinin de burada olduğu belirtilmektedir. Yunus Emre’nin hocası, ustası 
Tapduk Emre’dir. Tapduk Emre’nin bulunduğu dergâha 40 yıl odun taşımıştır. “Gelin tanış olalım / İşi 
kolay tutalım/ Sevelim sevilelim.” mısralar ile evrensellik mesajları veren Yunuş Emre şiirlerinde 
“herkes” ifadesini sıkça vurgulamakta birlikteliğe, “biz” olmaya ve kardeşliğe öncülük etmektedir. 
Yunus Emre bir derviştir, dervişler ise Hakk âşığıdırlar. Hakk âşıkları ise yaratılan tüm insanları ilahî 
varlık olarak gördüklerinden büyük bir değer verip sevgi beslerler. Dünya’da ve Anadolu’da da “ “Bizim 
Yunus” olarak anılan Yunus Emre ise insanlara karşı görüşünü bir deyişinde şöyle belirtmektedir : “ 
Yaratılanı severim/ Yaratandan ötürü.”. Yunus Emre’nin toplum ve devlet düzeni olarak karışık bir 
zaman diliminde yaşadığı görülmektedir. Müslümanlığı benimseyen Türkler ile hala eski inançlarını ya 
da başka dinleri kabul eden Türkler arasındaki mücadele ve çatışmalar, 13. yüzyılda Kösedağ Savaşı’nın 
kaybedilmesiyle Anadolu topraklarını talan ve viran eden Moğol istilaları ve bu istilalar sonucunda 
göçedenler, devlete karşı başlatılan isyan ve taht mücadeleleriyle mücadele eden bir devlet düzeni 
içerisinde “Bizim Yunus” deyişleriyle insanların yüreğine “umut” ve “kardeşlik” tohumları ekmiştir. 
Ahmet Yesevi’nin alperenleriyle başlanan halkın maneviyatını yükselten tasavvuf düşüncesini, 
Anadolu’nun her yerine en ücra mekânına kadar götüren kervana Yunus Emre’de deyişleriyle dâhil 
olmaktadır. Tasavvuf ehlinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yunus Emre deyişlerinde 
Halk Edebiyatı türlerine, folklorik unsurlara sık sık değinmektedir. Halk edebiyatı içerisinde “Dinî- 
Tasavvufî Türk Edebiyatı” nın içerisinde eserler vermiştir. Bu çalışmada Yunus Emre’nin basılı bütün 
şiirleri incelenmiştir. İncelenen şiirler içerisinde; yaratılış mitleri, eskatoloji mitleri, dönem içerisindeki 
mimari yapı, halk yaşantısı, erenler, sayılar, halk efsaneleri olan; Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi 
bilinen efsaneler, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı unsurları; kutsal kitaplar, peygamberler, melekler tespit 
edilip açıklanmaya çalışılmıştır. Yunus Emre’nin şiirlerinde “Ben ışkumdan ayrılmayam dergâhundan 
ırılmayam” gibi dönem içerisinde halkın yaşadığı mekândaki mimari yapı özellikleri görülmektedir. 
Yine aynı şiirlerde eskatoloji mitlerine ait dizeler de görülmektedir. Dünyanın sona ermesi, kıyamet 
gününün gelmesinden sonraki süreçte neler yaşanacağını Yunus :” Zebâniler çeke duta ilede tamuya 
ata/Deri yana sünük tüte katı ulu efgan ola” mısraları ile belirtmekte, “ Âdem yaratılmadun can kalıba 
girmedin/ Şeytan la’net almadın arşıdı seyran bana” mısraları ile de şiirlerinde yaratılış mitlerine de yer 
vermektedir. Tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Yunus Emre peygamberlerin 
mucizelerine ve başlarından geçen olaylara da şiirlerinde sıkça yer vermektedir: “ Süleyman’un tahtına 
şâd olup oturdun bil/Dive periye düpdüz hükümleri itdün tut/Firavun’un hazinesin Nuşin-revân 
genciyle/Karun malına katup sen maluna katdun tut”. Elde edilen bulgulardan hareketle bu çalışmada 
Yunus Emre’nin şiirleri Halk Bilimi açısından incelenip tespit edilen unsurlar Halk Bilimi ışığında 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Halk Edebiyatı, Halk Edebiyatı Unsurları 
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AN EVALUATION ON FOLK LITERARY CHARACTERS IN THE DIRECTORY OF 
YUNUS EMRE 

Abstract 
 
It is estimated that Yunus Emre, who was born in 1240 and died in 1320, who expresses that the 

nature comes from the soil, nourishes and fertilizes the word from this land, establishes the heart of the 
table with his words and fulfills the soul of the society. Yunus Emre takes his place among the humanist 
poets by saying that he is a gift to the world and Anatolia. His poems and sayings have been circulating 
from culture to culture since about 700 years. It is stated that Yunus Emre was killed by the various 
researchers at Haci Bektashi Veli and his master, the tutelage of Tapduk Emre, in the town of Ortaköy 
in Aksaray, with the turtles and the chimpanzee, as well as the debate about where he was born and 
where he died. Yunus Emre's teacher, master Tapduk Emre'dir. Fortress Emre's house was for 40 years 
carrying wood. In the poetry of the "Emancipation of the universalism" and the message of 
"universalism," we often emphasize the expression "everyone" in our poems, leading us to become "we" 
and brotherhood. Yunus Emre is a dervish, and the dervishes are Hakkâsığı. The Hakka believers value 
and love each other because they regard all created people as divine beings. Yunus Emre, who is also 
known as "Our Yunus" in the world and in Anatolia, expresses his view of humans in a saying: "I love 
creation / because of the creator." It seems that Yunus Emre lived in a complex time period as a society 
and a state. The struggles and conflicts between the Turks who embraced Muslims and the Turks still 
accepting their old beliefs or other religions, the Mongol invasions that devastated and destroyed the 
Anatolian lands with the loss of the Kösedağ War in the 13th century and those who migrated as a result 
of these invasions, those who fought rebellion and throne struggles against the state "seeds of hope" 
and "brotherhood" are planted in the hearts of people with the words "Our Dolphin" in a state 
order.Yunus Emre's caravan, who takes the idea of mysticism that raised the spirituality of the people 
who started with the alperenes of Ahmet Yesevi to the most remote place in every part of Anatolia, is 
included in his sayings. Yunus Emre, considered one of the important names of Sufi EHLIN, frequently 
refers to the folk literature types, folkloric elements in his words. Within the folk literature he gave works 
in "Religious-Sufi Turkish Literature". In this study all printed poems of Yunus Emre have been 
examined. Among the studied poems; the myths of creation, the myth of eschatology, the architectural 
structure in the period, the people's experience, the erenler, the numbers, the folk legends; Leyla and 
Mecnun, known legends such as Kerem and Aslı, elements of religious Sufi Turkish Literature; holy 
books, prophets, angels were tried to be discovered and explained. In the poems of Yunus Emre, the 
features of the architectural structure in the place where the people lived in the period like "I am not 
excluded from the excavation". Again in the same poems, the lines of eschatology myths are seen. Yunus 
tells us what will happen in the next period after the Day of Resurrection of the world: "The Zebahs do 
not have a creature created / the Devil La'net did not get it" and also in his poems with the myths of 
creation. Yunus Emre, one of the most important names in Sufi literature, frequently places in the poems 
of the prophets and the events of their heads in his poems: "You have sat on the throne of Suleiman / 
Dive perpetuity of the dowry provisions / the treasure of Pharaoh. Grab the goods ". In this study The 
poems of Yunus Emre were examined in terms of Folklore and the elements determined were tried to be 
evaluated in Folklore. 
 
Keywords: Yunus Emre, Folk Literature, Elements of Folk Literature 
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Özet 

Aksaraylı şair Seyf-i Fergânî, XIII-XIV. yüzyılın usta şairlerindendir. Şairin asıl adı, 
Muhammed’dir. Lakabı, Seyfeddîn’dir. Şairin tam adı Seyfeddîn Ebu’l-Mehâmid Muhammed-i Fergânî 
şeklindedir. Şairin Fergânî mahlasını kullanmasının sebebi Fergânâ’da dünyaya gelmesidir. Şair 
Fergânâ’da doğmuş ancak genç yaşta Aksaray’a yerleşmiş ve vefatına kadar Aksaray’da yaşamıştır. 
Maveraünnehir bölgesinde doğup yetişen Seyf-i Fergânî (öl.749/1348’den önce) hayatının büyük 
bölümünü Anadolu’da Aksaray çevresinde geçirmiştir. Yaşadığı yıllardaki Anadolu’nun sosyal, tarihî 
ve edebî özelliklerini, onun şiirlerinde görmek mümkündür. Anadolu’da Farsça şiir söyleyen şairlerin 
en büyüklerinden biri olan Seyf-i Fergânî’nin bir divanı bulunmaktadır. Divanı, toplamda 10.277 
beyittir. Fergânî’nin şiirleri kaside, gazel ve az sayıda kıta ve rubaiden oluşmaktadır. Seyf-i Fergânî’nin, 
Farsça divanı dışında bir eseri bulunmuyor. Günümüze kadar ulaşan divanın mevcut nüshalarından 
anlaşıldığına göre şairin bizzat kendisi tarafından tertip edilen divanı günümüze kadar ulaşmış olup 
tespit edilmiş üç nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan müellif hattı olan birinci nüsha, Kütahya Vahid 
Paşa kütüphanesinde, ikinci nüsha İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde ve üçüncü nüsha da Topkapı 
Sarayı Revan Köşkü kütüphanesinde bulunmaktadır. Seyf’in divanı, biri bu tebliğin yazarına ait olmak 
üzere Türkiye’de iki doktora çalışmasına konu olmuştur. Türkiye dışında da Seyf-i Fergânî divanı 
konulu onlarca yüksek lisans ve doktora çalışması yapılmıştır. Seyf-i Fergânî’nin divanında sosyal ve 
tarihî çok değerli malzemeler bulunmaktadır. Özellikle yöre tarihi açısından son derece önemli bir 
divandır. Divan ayrıntılı olarak incelendiğinde Fergânî’nin divanında Aksaray ve Anadolu isimlerinin 
de birçok şiirde yer aldığı görülmektedir. Aksaray şehrinin ismi üç şiirde geçmektedir. İlk şiirde şair, 
kendisinin de bizzat şahit olduğu ve Aksaray’da gerçekleşen bir olayı anlatırken şehrin adını anmaktadır. 
Bu şiirde yaşananlardan hareketle Aksaray’ı Kerbela’ya benzetmektedir. İkinci şiirde de yaşadığı yeri 
belirtirken Aksaray’da yaşadığını, ikamet etmek için Aksaray’ı tercih ettiğini Aksaray meskenim oldu 
şeklinde bir ifade ile anlatmaktadır. O dönemde Aksaray’a yerleşen sadece kendisi değildir. Aksaray 
özellikle ulema ve üdebanın sığınmakta olduğu güvenli bir liman gibidir. Bu nedenle Aksaray’a gelip 
yerleşen, Aksaray’ı memleketi olarak kabul eden, evi olarak bilen çok sayıda isim vardır. Seyf, bu 
isimleri de dikkate alarak birçok dervişin, fakirin Aksaray’a gelerek yerleştiğini belirtmektedir. Bu 
durum da Seyf-i Fergânî’nin şiirinde Aksaray, dervişlerin, güçsüzlerin şehri evi ve memleketi oldu 
şeklinde anlatılmaktadır. Aksaray’ın yanı sıra genel olarak Anadolu coğrafyası da Seyf’in şiirlerinde 
işlenmiştir. Anadolu coğrafyası, Seyf-i Fergânî’nin şiirinde Mısır’dan sonra en çok adı geçen ikinci 
ülkedir. Seyf’in şiirinden anlaşıldığı üzere o dönemde çok zor günler geçiren Anadolu’nun bu durumu 
açıkça tasvir edilmektedir. Anadolu coğrafyası o dönemde çeşitli sıkıntıların ve problemlerin yaşandığı 
ve halkın mutlu olmadığı, halkın güvende olmadığı bir coğrafyadır. Anadolu’nun o günkü bu sıkıntılı, 
problemli ve güvensiz durumu Seyf-i Fergânî’nin şiirlerinde yaklaşık on şiirde anılmaktadır. Bir şiirde 
şair Anadolu, mihnetin merkezidir diyerek Anadolu’da yaşanan sıkıntıya dikkat çekmektedir. Diğer bir 
şiirde de Anadolu’da İslâm’dan eser kalmamıştır diyerek Anadolu coğrafyasında İslam’ın yaşadığı 
sıkıntıları dile getirmiştir. Şair, Müslümanların da İslam’ı yaşamadıklarını ve uygulamadıklarını son 
derece sert eleştirilerle ifade etmektedir. Fergânî, Anadolu’ya doğru giden kişiler ölümü istiyor diyerek 
Anadolu’da güvenliğin ve emniyetin kalmadığını, insanların can güvenliğinin bile ciddi bir şekilde 
tehlikede olduğunu belirtmektedir. Fergânî, halkın da artık dindar idareci istemediğini, toplumun büyük 
oranda bozulduğunu, dindar birinin yönetime gelmesi durumunda herkesin ona itiraz edeceğini devlet 
sahibi dindar olursa Anadolu ve Çin de düşmanı olur şeklinde ifade etmektedir. Bu durumu anlatan bir 
diğer beyit de şu şekildedir: Anadolu’da Haccâc’ın zulmü vardır. Diğer taraftan da şair doğrudan 
yöneticileri hedef alarak halkın yaşadığı sıkıntıları da Anadolu halkı koyun gibi kurdun elinde sıkıntı 
çekmektedir şeklinde bir ifadeyle dile getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Seyf-i Fergânî, Aksaray, Şiir, Farsça, Selçuklular, İlhanlılar. 
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ANATOLIA AND AKSARAY GEOGRAPHY 
IN THE DIVAN OF THE POET FROM AKSARAY SAYF-İ FARGHĀNĪ 

Abstract 

The poet from Aksaray Seyf-i Fergani is a master poet of XIII-XIV century. The real name of the 
poet is Muhammad. The full name of the poet is Seyfaddin Abu'l-Mehâmid Muhammad-i Fergânî. He 
was born in the Fergânâ,  but he settled in Aksarayduring his youth and lived in Aksaray until his death. 
Seyf-i Fergani (born Maveraunnehir) (Death before 749/1348) spent most of his life around Aksaray, 
Anatolia. It is possible to see in his poems the social, historical and literary characteristics of Anatolia 
in the years he lived. Seyf-i Fergani is one of the greatest poets of Persian poetry in Anatolia. Seyf-i 
Fergani, has a divan and his divan has a total of 10,277 couplet. Fergani's poems are composed of 
kaside, gazel and few kıta and rubai. There are three copies of the Divan, reaching to the today level, 
in particular the author's line. 

Seyf-i Fergani does not have a work other than a Persian divan. According to the present version 
of the divan which reaches to the today, it is understood that his poems has reached the date of the divan 
organized by himself and there are three copies which are determined. The first copy, which is a master 
copy from these copies, is in the library of Kütahya Vahid Pasha; the second copy is in Istanbul 
University Library; the third copy is in Topkapı Palace Revan Mansion Library. Divan of Seyf-i Fergani, 
has been the subject of two doctoral studies in Turkey one of which defended by author of this article as 
a doctoral thesis. It is made outside Turkey dozens of graduate and doctoral studies on the Divan of 
Farghani. 

Seyfi-i Fergani has many valuable social and historical materials on his divan that is 
important  especially  in terms of local history. When the Divan is examined in detail, it is seen that 
Aksaray and Anatolian names took part in many poems in Fergani's divan. The name of the city of 
Aksaray is used  in three poems. In the first poem, the poet commemorates the name of the city while he 
himself witnessed and described an event happening in Aksaray. In this poem, Aksaray is likened to 
Karbala. In the second poem, poet says that he lived in Aksaray and he preferred Aksaray to live. He is 
not the only one who settled in Aksaray at that time. Aksaray is like a safe harbor especially where 
ulema and udeba are sheltering. For this reason, there are many people who came to Aksaray and 
settled in, who accepted Aksaray as their hometown and who knew it as a house. Taking these names 
into account, Seyf notes that many dervishes have come to Aksaray and settled down. This situation is 
described in the poem of Seyf-i Fergani as Aksaray, the dervishes being the town house and the 
hometown of the weak. In addition to Aksaray, the Anatolian geography in general has been handled in 
Seyf's poems. The Anatolian geography is the second most-mentioned country after Egypt in the poem 
of Seyf-i Fergani. As it can be seen from Seyf's poem, this situation of Anatolia, which had very difficult 
days at that time, is clearly depicted. The Anatolian geography is a geography where the people are not 
safe because the various troubles and problems are experienced at that time and the people are not 
happy. This troubled, problematic and insecure situation of that day in Anatolia is mentioned in Seyf-i 
Fergani's poems in about ten poems. Poet says in a poem that Anatolia is the center of the mentality. In 
another poem, he expressed the discomfort of Islam in the Anatolian geography by saying that he did 
not remain a work of Islam in Anatolia. The poet expresses harshly criticism that Muslims do not live 
and practice Islam. Fergani says that the people who go towards Anatolia want death, that there is no 
safety and security in Anatolia, and that even the safety of people is in serious danger. Fergani expresses 
that the people no longer want religious administrators, that society is badly damaged, that if a religious 
person comes to rule, everyone will object to him if he is a state-worshiped religious person and that he 
will be an enemy in Anatolia and China. Another couplet describing this situation is as follows: There 
is in Anatolia, cruelty of the Hajjah.  

Keywords: Sayf-i Farghānī, Aksaray, Poetry,  Persian, Seljuks, Ilkhanids 
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Özet 

Aksaraylı şair Seyf-i Fergânî, h.VII. ve VIII./m. XIII-XIV. yüzyılın usta şairlerindendir. Şairin asıl 
adı, Muhammed’dir. Lakabı, Seyfeddîn’dir. Künyesi, Ebu’l-Mehâmid’dir. Nisbesi, Fergânî ve mahlası 
da Seyf veya Seyf-i Fergânî’dir. Şairin tam adının Seyfeddîn Ebu’l-Meĥâmid Muĥammed-i Ferġânî 
şeklindedir. Şairin Fergânî mahlasını kullanmasının sebebi Fergânâ’da dünyaya gelmesidir. Şair 
Fergânâ’da doğmuş ancak genç yaşta Aksaray’a yerleşmiş ve vefatına kadar Aksaray’da 
yaşamıştır.Doğum tarihi net olarak bilinmeyen ancak divanındaki bilgilerden hareketle tahminen hicrî 
640/1242-1243 civarında doğduğu bilinmektedir. Şairin doğum yeri de kesin olmamakla birlikte 
Fergânâ olarak ifade edilmektedir. Şairin, adı bahsinde anılan bilgilerden hareketle ve nitekim kullandığı 
mahlastan aslen Fergânâlı olduğu ve Maveraünnehir bölgesinde yer alan Fergânâ vadisi diye bilinen 
bölgede dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Fergânâ, Seyhun ırmağının kuzeyinde yer almaktadır. 
Genellikle Fergânâ vadisi şeklinde anılan ve Tanrı dağları ile Altay dağları arasında yer alan bölgenin 
toprakları günümüzde Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bölünmüştür. Yine günümüzde 
Özbekistan’da Fergânâ adında bir şehir de bulunmaktadır. Fergânâ şehri, bugün de Özbekistan’ın 
önemli kültür ve ekonomi merkezlerinden birisidir. Seyf-i Fergânî’nin, tam olarak hangi tarihte yahut 
kaç yaşında Fergânâ’dan ayrıldığı bilinmiyorsa da, Fergânâ’dan Anadolu’ya göçünün muhtemelen genç 
yaşlarda vuku bulduğu söylenmektedir. Bazı rivayetlerde Moğol istilasının yol açtığı o kargaşa 
döneminde memleketi Fergânâ’dan ayrıldıktan sonra Anadolu’ya gelmeden önce bir süre Tebriz’de ve 
Hârezm’de yaşadığı söylenmektedir. Bir süre Tebriz’de yaşayan Fergânî, oradan ayrılarak Anadolu’ya 
gelmiş ve Aksaray’a yerleşmiştir. Seyf-i Fergânî’nin Tebriz’den ayrılış tarihi hakkında da kesin bir bilgi 
bulunmaktadır. Eldeki bilgiler şairin uzun bir süre Aksaray’da yaşadığını, Aksaray’da vefat ettiğini ve 
şiirlerinin büyük çoğunluğunu da Aksaray’da yaşarken kaleme aldığını göstermektedir. Anılan dönemde 
Aksaray şehrinin önemini göstermesi açısından aynı dönemde Anadolu’ya gelen Mevlânâ’nın Konya’ya 
yerleşirken Seyf’in Aksaray’a yerleşmesi dikkat çekicidir. Nitekim tarihî kaynaklar incelendiğinde o 
dönemde Aksaray şehrinin de önemli bir merkez olduğu görülmektedir. Aksaray, Konya ve Karaman 
ile birlikte Selçuklu döneminde rağbet gören şehirlerden birisidir. Aksaray şehri, bu dönemde büyük bir 
önem taşıyan Sivas-Kayseri-Aksaray-Konya bağlantısını sağlayan önemli bir güzergâh üzerinde 
bulunan önemli bir şehirdir.  Uzun süre Aksaray’da yaşayan Seyf-i Fergânî, burada vefat etmiştir. Şairin 
doğum tarihi gibi ölüm tarihi de belli değildir. Ancak h.k. 705/1305 yılından sonra ve 749/1348 yılından 
önce vefat ettiği tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklarda yer alan bir bilgiye göre Fergânî’nin, 
749/1348 yılında, 80 yaşında küçük bir şehir olan Aksaray’ın hankâhlarından birinde pek de tanınmamış 
bir şekilde yalnızlık içerisinde vefat ettiği ifade edilmektedir. Seyf’in isminin tezkirelerde ve aynı 
şekilde ileri gelen tasavvuf ehli ve ariflerin eserlerinde de anılmamasının sebebi olarak da, Seyf’in erken 
dönemde Fergânâ’yı terk ederek Aksaray’a yerleşmesi ve burada da sadece Farsça şiirler kaleme alması 
ve bir daha Fergânâ’ya geri dönmemesi şeklinde ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar da Fergânî’nin 
dönemin kültür merkezi Konya’da değil de Aksaray’da yaşamasını bu bilinmezliğin nedeni olarak 
zikreder. Ancak bu her iki iddia da zayıftır. Zira şairin divanı dikkatle incelendiğinde şairin sert eleştiri 
yüklü dili, zalim ümerayı övmekten kaçınması, dünyadan elini eteğini çekmesi ve Aksaray’da bir 
hankâhta mütevazı bir hayat sürmesi nedeniyle özellikle görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. 

 Seyf-i Fergânî’nin, Farsça divanı dışında bir eseri bulunmuyor. Günümüze kadar ulaşan divanın 
mevcut nüshalarından anlaşıldığına göre şairin bizzat kendisi tarafından tertip edilen divanı günümüze 
kadar ulaşmış olup tespit edilen üç nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan müellif hattı olan birinci 
nüsha, Kütahya Vahid Paşa kütüphanesinde, ikinci nüsha İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde ve 
üçüncü nüsha da Topkapı Sarayı Revan Köşkü kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Seyf-i Fergânî, Aksaray, Şiir, Farsça, Selçuklular, İlhanlılar. 
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THE POET FROM AKSARAY SAYF-İ FARGHĀNĪ AND HİS DİVAN 

Abstract 

The poet from Aksaray Seyf-i Fergani is a master poet of XIII-XIV century. The real name of the 
poet is Muhammad. The full name of the poet is Seyfaddin Abu'l-Mehâmid Muhammad-i Fergânî. He 
was born in the Fergânâ but settled in Aksaray at a young age and lived in Aksaray until his death. 

The poet’s date of birth is not known clearly, but it is known that he borned at about 640/1243. The 
place of birth of the poet is also expressed as Fergânâ with no certainty. It is understood that the poet 
came to the world known as Fergânâ and the region known as Fergânâ Valley, which is located in 
Maveraunnehir region. Fergânâ is located to the north of Seyhun Ridge. The territory of the region, 
which is generally referred to as the Fergana valley and located between the mountains of Tanrı/God 
and the Altay mountains, is now divided between Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. Today, there 
is also a city called Fergânâ in Uzbekistan. Fergana is one of the important centers of culture and 
economy in Uzbekistan today. 

It is said that the migration from Fergânâ to Anatolia probably at young age, even though Seyf-i 
Ferganî is not known exactly at what time or how old he left Fergânâ. Bu we know have lived in Tabriz 
and Hârezm for a time before he came to Anatolia after he left his native Fergânâ during the turmoil 
caused by the Mongol invasion. 

Fergani, who lived in Tabriz for a while, left there and came to Anatolia and settled in Aksaray. 
There is also no certain information about the date of leaving of Seyf-i Fergani from Tabriz. 

The information available shows that the poet has lived in Aksaray for a long time, that he died in 
Aksaray. It is remarkable that Mevlana who came to Anatolia at the same period settled in Konya and 
settle Seyf in Aksaray in terms of showing importance of Aksaray city. As a matter of fact, when the 
historical sources are examined, it is seen that Aksaray city is also an important center at that time. 
Aksaray, Konya and Karaman during the Seljuk time is one of the popular cities. The city of Aksaray is 
an important city located on an important route connecting Sivas-Kayseri-Aksaray-Konya which is of 
great importance in this period. 

Seyf-i Fergani, who lived in Aksaray for a long time, died here. The date of death, such as the birth 
date of the poet, is also unclear. But it is estimated that he died after 705/1305 and before 749/1348. 
According to a source in various sources, it is stated that Fergani died in solitude in an unknown place 
in Aksaray, a small city 80 years old, in 749/1348. 

Seyf-i Fergani does not have a work other than a Persian divan. According to the present version 
of the divan which reaches to today, it is understood that the poet himself has reached the date of the 
divan organized by himself and there are three copies which are determined. The first copy, which is a 
master copy from these copies, is in the library of Kütahya Vahid Pasha, the second copy is in Istanbul 
University Library and the third copy is in Topkapı Palace Revan Mansion Library. 

Keywords: Sayf-i Farghānī, Aksaray, Persian, Seljuks, Ilkhanids 
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AKSARAY’IN UZAK KOMŞUSU: GÜVERCİNKAYASI’NDA OBEYD İZLERİ  
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Özet 

       İç Anadolu Bölgesi Aksaray İli’nde yer alan iki dönemli bir yerleşme olan Güvercinkayası’nın 
görece daha iyi korunmuş ve kapsamlı şekilde araştırılan I ve II. tabakaları Orta Kalkolitik döneme 
tarihlenir (kal. M.Ö. 5200-4820). Güvercinkayası’nın bu tabakaları özellikle ana yapım malzemesini 
taşın oluşturduğu mimarisiyle dikkati çeker ki doğal yapıya uygun, önceden planlanarak hayata 
geçirilmiş konutları ve yerleşmeyi ikiye ayıran iç kale sur sistemiyle türünün Anadolu’da şimdiye kadar 
bilinen en eski örneklerinden biridir. Güvercinkayası III. ve son tabakası ise gerek kerpiç mimari 
anlayışıyla gerekse çanak çömlek ve küçük buluntularının niteliğiyle yeni bir dönemi ve bölge dışından 
yerleşmeye uzanan yabancı bir “etkiyi”, Obeyd etkisini açığa çıkarmaktadır. Bu çalışmada, 
Güvercinkayası’nın Obeyd yayılım alanı içindeki yeri ve etkinliğinin niteliği konu edilmektedir. Adını 
Güney Mezopotamya’daki Tel al- Obeyd yerleşmesinden alan “Obeyd” fenomeni, arkeoloji 
literatüründe hem bir kültürü hem de zamansal süreci tanımlamak için kullanır. Güvercinkayası ile 
Güney Mezopotamya’daki alüvyonlu düzlüklerdeki Obeyd çekirdek bölgesi arasında yaklaşık 1800 
kilometrelik bir mesafe bulunur. Bu iki birbirinden uzak nokta, Güvercinkayası III. tabakasında açığa 
çıkarılan bulgu ve buluntularla birbirine yaklaşmaktadır.Obeyd olgusu, Yakındoğu’da kent devletlerinin 
(merkezi ekonomi ve tabakalaşmış/ hiyerarşik toplumların) ortaya çıktığı, M.Ö. 4. binyılda izlenen tüm 
ekonomik ve sosyal değişimlerin altlığı olarak ele alınmaktadır. “Obeyd” döneminde yaşanan 
gelişmelerin ve “atılan tohumların”, kentleşme ve kent devletlerinin ortaya çıkışında bir öncü evre 
olduğu düşünülmektedir. Obeydli topluluklar M.Ö. 6. binyılda çekirdek bölge Güney Mezopotamya’da 
ortaya çıkıp gelişmiştir. Süreç içinde bu topluluklar Orta ve Kuzey Mezopotamya’ya ve Anadolu içlerine 
kadar uzanan bir etkinlik/yaygınlık alanına sahip olmuştur. Mimaride merkezi salonlu üç kanatlı yapı 
tipleri, açık renk hamur üzeri tek renk boya bezeli çanak çömlek, küçük buluntularda kıvrık uçlu 
çivi/havanlar, uzatılmış/konik başlı (cone-head) figürinler ve kil oraklar, Güneyden Anadolu içlerine 
kadar uzanan Obeyd yayılımında izlenen ayırt edici kültürel ögelerdir. Açığa çıkarılan yerleşmelerde 
yapılaşma biçiminden, çanak çömlek ve küçük buluntularına kadar tüm maddi kalıntılar üzerinde 
izlenen Obeyd etkisi, kimi yerlerde ani bir değişim kimi yerlerde ise daha yavaş değişiklikler şeklinde 
kendini göstermiştir. Hammaddeye dayalı ticaret, barışçıl adaptasyon/ ideolojilerin yayılımı, istila ve 
göç görüşleri, farklı toplumların birbiriyle kurduğu ilişkiler sayesinde toplulukları dönüştüren, maddi 
kültür kalıntılara nüfuz eden değişimlerin nedenleri olarak ileri sürülmektedir. 

       Güvercinkayası III. tabakası maddi kalıntıları göreceli olarak Orta Kalkolitik sonu- Son 
Kalkolitik başlarına,  Obeyd süreci içindeyse Geç Obeyd sonu-Post Obeyd sürecinin ilk evresine, 
yaklaşık MÖ. 4700-4400 aralığına tarihlenmektedir. Bu çerçevede ele alınan maddi kültür kalıntıları alt 
tabakalardan bağımsız, farklı bir yapılanmayı işaret eden mimari, çanak çömlek, küçük buluntu ve 
çömlek mezarlardır. Kültürel etkileşim kadar kültürel devamlılığında göstergesi olarak ele alınan bu 
buluntular, Orta Kalkolitik II. tabakasıyla da ilişkilidir. Obeyd etkisi pek çok maddi kalıntı üzerinde 
saptanmış bununla birlikte bazı buluntu türlerinde belli oranda Orta Kalkolitik gelenekli yerel kimlik de 
korunmuştur. 

       Kerpiç tuğla mimari, yuvarlak silolar, çanak çömlek, özellikle ayrışık nitelikli mal grupları, 
damga mühür, mühür baskıları, figürinler Obeyd etkileşim alanı içinde, benzerlik ve farklılıkların 
kendini en çok gösterdiği ve yerelliğin de belirginleştiği buluntu türleri olmuştur. Damga mühür ve 
baskıların varlığı ve yakın çevrede bulunmadığı bilinen ithal nesneler ise hiç kuşkusuz, Tuz Gölü ve 
diğer hammadde yataklarına yakın konumlanan yerleşmenin ticari faaliyetlerle ilişkisine kanıt olarak 
görülebilir. Bunlarla birlikte Güvercinkayası III. tabakası bulgu ve buluntularının Anadolu arkeolojisine 
yaptığı önemli bir diğer katkısı ise bugüne kadar kuzeyde Tülintepe (Elazığ), Değirmentepe (Malatya) 
ve batıda Yumuktepe (Mersin) ile sınırlanan Obeyd Kültür yayılım alanının Orta Anadolu Bölgesi’ne 
kadar uzandığını göstermesidir. 
Anahtar Kelimeler: güvercinkayası, geç kalkolitik dönem, obeyd yayılımı 
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FAR NEIGHBOR OF AKSARAY: UBAID TRACES IN GÜVERCİNKAYASI 
 

Abstract 
       Güvercinkayası is a two-period settlement  located in Aksaray province in the Central Anatolia 

Region, and its relatively well-preserved and extensively investigated level I and level II are dated to 
the Middle Chalcolithic period (cal. 5200-4820 BC). These levels of Güvercinkayası are especially 
noteworthy for their architecture the main building material of which is stone, it is one of the earliest 
known samples of its kinds in Anatolia up to now with its houses that are suitable for the natural 
structure and were realized by preplanning and its fortified wall system that divides settlement into two. 
Level III and the last level of Güvercinkayası reveal a new period by its architectural understanding 
and the quality of pottery and small finds, and a foreign "influence" extending from outside the region 
into the settlement, the Ubaid influence. The place of Güvercinkayası in the Ubaid expansion area and 
the nature of its effectiveness are discussed in this study. The "Ubaid" phenomenon which takes its name 
from the Tel al-Ubaid settlement in the Southern Mesopotamia is used to define both a culture and a 
temporal process in archeology literature. There is a distance of about 1800 kilometers between 
Güvercinkayası and the Ubaid core region on the alluvial plains in the Southern Mesopotamia. These 
two points which are distant from each other approach each other with the findings and finds uncovered 
in the level III of Güvercinkayası. The Ubaid phenomenon is discussed as the basis of all economic and 
social changes observed in the 4th Millennium BC during which city states (central economy and 
stratified/hierarchical societies) emerged in the Near East. The developments experienced and the 
"seeds planted" during the "Ubaid" period are considered to be a pioneering stage in the emergence of 
urbanization and city states. Ubaidian communities emerged and developed in the core region Southern 
Mesopotamia during the 6th millennium BC. Within the process, these communities had an 
activity/expansion area extending to the Central and Northern Mesopotamia and to the interior of 
Anatolia. Three-wing building types with central hall, single color paint decorated pottery on a light 
paste, curved nails/mortars in small finds, elongated/cone-head figurines, and clay sickles in 
architecture are distinctive cultural elements observed in the Ubaid expansion extending from the south 
to the interior of Anatolia.  

       The Ubaid influence, which is observed on all material finds from construction forms to pottery 
and small finds in the uncovered settlements, manifested itself in the form of a sudden change in some 
places and slower changes in other places. The trade based on raw material, peaceful adaptation/spread 
of ideologies, and invasion and migration views are put forward as the reasons of the changes that 
transformed communities through the relationships established by different societies and penetrated 
into material cultural remains.        

       The material remains of the level III of Güvercinkayası are dated relatively to the end of the 
Middle Chalcolithic - beginning of the Late Chalcolithic period, and to the end of the Late Ubaid - first 
phase of the Post Ubaid process within the Ubaid process, the range of about 4700-4400 BC. The 
material cultural remains discussed within this framework are architectural, pottery, small finds and 
pottery tombs indicating a different structuring independent from the low levels. These finds discussed 
as a sign of cultural continuity as well as cultural interaction are also associated with the level II of the 
Middle Chalcolithic. Although the Ubaid influence has been determined on many material remains, the 
local identity with Middle Chalcolithic tradition has been also preserved to a certain extent is some 
types of finds. 

       Adobe brick architecture, round silos, pottery, especially heterogeneous product groups, stamp 
seal, seal impressions, and figurines are the types of finds in which the similarities and differences 
mostly manifested themselves within the Ubaid interaction area and localness became evident. The 
presence of stamp seal and impressions and the imported objects that are known to be absent in 
immediate surroundings can be undoubtedly considered as the evidence of the relationship of the 
settlement, which is located close to the Salt Lake and other raw material deposits, with commercial 
activities. In addition to these, another important contribution of the findings and finds of the level III 
of Güvercinkayası to Anatolian archeology is that they show that the Ubaid expansion area, which has 
been so far bounded by Tülintepe (Elazığ), Değirmentepe (Malatya) in the north and Yumuktepe 
(Mersin) in the west, extends to the Central Anatolia Region. 
 
Keywords: güvercinkayası, late chalcolithic, ubaid expansion 
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Özet 

Dîvân şiiri geleneği içerisinde yer alan manzûm ve mensûr eserler muhteva açısından değerli 
hazineler içermektedir. Sosyal hayat bağlamında da zengin değerler içeren söz konusu eserlerde tahlil 
çalışmalarına konu edilebilecek nice kavram ve ıstılahlar bulunmaktadır.  

Şeyh Hamîd-i Velî Hazretlerinin oğlu olan Yûsuf Hakîkî Baba; Hacı Bayram-ı Velî’nin 
mürîdlerinden ve 15.yy’da Aksaray’da Melâmî-Bayramî tarîkatının öncüsü konumunda, dinî-tasavvufî 
muhtevalı eserlerle tasavvuf tarihinde önemli bir şahsiyettir. Yûsuf Hakîkî Baba’nın eserlerinden biri de 
dîvân tertip hususiyetlerine kısmen uyarak ortaya koyduğu “Dîvân”ıdır. Söz konusu dîvan 15.yy’da 
kaleme alınmıştır. Dîvânın sadece Mevlânâ Müzesi nüshasının H. 1051 / M. 1634-1635 yılında istinsah 
edildiği bilinmektedir. Sadi Somuncuoğlu Nüshası ve Konya İl Halk Kütüphanesi nüshalarının istinsah 
tarihlerine ulaşılamamıştır. Söz konusu dîvânın şu ana kadar belirlenebilen üç nüshası bulunmaktadır. 
Sadi Somuncuğlu Nüshası; Yûsuf  Hakîkî Baba Dîvânı’nın en hacimli nüshadır. Sadi Somuncuoğlu’nun 
özel kütüphanesinde bulunan bu nüshada 492 gazel, 92 kaside, 5 terci-i bent, 2 müstezâd ve 1 rubâi 
olmak üzere toplamda 592 manzûme bulunmaktadır. Mevlânâ Müzesi Nüshası; Yûsuf Hakîkî Baba 
Dîvânı’nın ikinci büyük nüshasıdır ve Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2430 kütüphane numarası 
ile kayıtlıdır. Bu nüshada; 497 gazel, 91 kaside, 5 terci-i bent, 2 müstezâd ve 1 rubâi olmak üzere 596 
manzûme yer almaktadır. Konya İl Halk Kütüphanesi Nüshası ise kütüphanenin Uzluk Bölümü 6968 
kütüphane kayıt numarası ile kayıtlıdır. Bu nüshanın sadece iki varağı Hakîkî Dîvânı ile ilgili olup geri 
kalan kısmı ise aynı müellifin Mahabbetnâme adlı eserinden oluşmaktadır. 

Yûsuf Hakîkî Baba Dîvânı’nda, şâirin tasavvuf anlayışı, tasavvufî ıstılahlardan hareketle analiz 
edilebilmektedir. Bununla birlikte eserde, tasavvuftaki “deniz” ıstılahının da varlığı oldukça dikkat 
çekicidir.  

“Vahdet-i vücud” içerisinde deniz ıstılahı; Allah’ı, onun sonsuz zat makamını ve birliği temsil 
etmektedir. Sûfî şâirler şiirlerinde, Allah’ın bir olduğunu anlatmak için, daha ziyade deniz ıstılahını 
kullanmışlardır. Bununla birlikte; tasavvufta deniz, vahdeti temsil ederken; dalga ve girdap, tecelliyi ve 
kesreti temsil etmekte, sûfî şâirler de bu mana ekseninde şiirlerini oluşturmaktadır.   

Çalışmada; söz konusu eserde geçen “deniz” ile ilgili tasavvufî ıstılahlar belirlenecek ve belirlenen 
her bir ıstılahın geçtiği beyitler ortaya konularak anlam bütünlüğü ekseninde derinlemesine 
irdelenecektir. “Deniz” ıstılahı ile ilgili unsur ve kavramların hangi sebeplerle, nasıl, nerelerde, hangi 
ma‘nada ve hangi sınırlar içerisinde kullanıldığının tespiti ve izâhı yapılacak ve bu noktadan hareketle 
şâirin anlam dünyası mahiyetinde bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Aksaray, Yûsuf Hakîkî Baba, Dîvân, Deniz. 
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THE POETICS OF SOFI: THE IMAGINATION OF “SEA” IN THE DIWANS OF YUSUF 
HAKIKI BABA FROM AKSARAY 

 
Abstract 
 

The poetry and works of art within the tradition of Diwan poetry contain precious treasures in 
terms of content. In the context of social life, there are nice concepts and techniques that can be studied 
in the works, too. 

Yusuf Hakiki Baba, the son of Şeyh Hamid-i Veli, is an important figure in the history of Sufism 
with the religious-sufistic content in the position of the sit at someone's feet of Hacı Bayram-ı Veli, in 
the 15th century in Aksaray as the forerunner of the Melami-Bayrami. One of the works of Yusuf Hakiki 
Baba is the work called “Diwan”, which he received in the form of partly complying diwans.  
It was written in the 15th century. It is known that the Divan was only subject to the copy of the Mevlana 
Museum in the period of H. 1051 / M. 1634-1635. The copies of Sadi Somuncuoğlu and Konya Public 
Library were not available. There are three identifiable copies of this diwan.Sadi Somuncuğlu Copy; 
Yusuf Hakiki is the most copy of the Diwan’s. Sadi Somuncuoğlu has a private library in this copy of 
the 492 gazel, 92 kasida, 5 terci-i bent, 2 müstezâd and 1 rubâi of the total of 592. The Mevlana Museum; 
Yusuf Hakiki is the second largest copy of the Diwan’s and is registered with the library the number 
2430 of the Konya Mevlana Museum Library. In this copy; There are 497 gazels, 91 kasida, 5 terci-i 
bent, 2 müstezad and 1 rubai of the total 596. The Library of Konya Public Library is with the library 
registration number of the library's extension. only two of these copies are related to the Hakiki Diwan’s 
and the rest is composed of the same author named Mahabbetname. 

In this Diwan’s, the understanding of sufi mysticism can be analyzed with the movement from 
Sufism inscriptions.  However, the presence of the “sea” image in Sufism is quite striking. The "vahdet-
i vücud" is a marine resource; God represents his eternal authority and union.  

Sufi poets used poetry in their poetry to explain that God is one. However, while representing the 
sea, wisdom to Sufism; wave and vortex, transitivity and disunity, and Sufi poets constitute their poetry 
on this meaning axis. 

In this context, the mystical image related to the “sea” mentioned in the work will be determined 
and the couplets passed by each of the determined image will be put forward and examined in depth on 
the axis of meaningfulness. It will be determined and explained how the image and concepts related to 
the “sea” image are used in what reason, how, where, in which mode and in what shape from this point 
information will be given in the poetic meanings. 

Keywords: Sufism, Aksaray, Yusuf Hakiki Baba, Diwan’s, Sea. 
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İŞLETMELERİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARI VE EKO-GİRİŞİMCİLİK 
YÖNELİMLERİ: AKSARAY ÖRNEĞİ 
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Aksaray Üniversitesi 

leylaicerli@aksaray.edu.tr 
 

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Ulu Divanoğlu 
Aksaray Üniversitesi 

sevilayuslu@yahoo.com 
 

Özet 

Son yıllarda işletmelerin odaklandıkları temel noktalardan biri de çevreye değer vermek ve 
korumak, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre miras bırakmaktır. Dolayısıyla işletmelerin 
çevreye verdikleri zararları en aza indirmek, çevre sorunlarına çözüm bulmak ve sürdürülebilirliği 
sağlamak için yenilenmiş süreçler ve teknolojiler kullanarak yeni ürün ve hizmet tasarımını çevre odaklı 
ve çevreye uyumlu bir şekilde yapmak eko-girişimciliğin temel amaçları arasında yer almaktadır. Eko-
girişimcilik faaliyetleri, birey ve toplumlarda çevre bilincinde meydana gelen artış ile ön plana çıkmıştır. 
İşletmeler çalışmalarını, atıkların azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, enerji ve doğal kaynakların 
tasarrufu gibi eko sistemi düzenleyici, çevre sorunlarını önleyici eko-girişimcilik faaliyetlerine 
kaydırmışlardır. Bu işletmeler, eko-girişimcilik faaliyetlerini sosyal, yasal veya imaja dönük 
düzenlemeler için değil, işletme ve çevre kaynaklarını daha etkin kullanmak, sürdürülebilir bir gelecek 
ve kalkınma sağlayabilmek için gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Eko-girişimcilik, çevresel yenilikler 
ve ürünler aracılığıyla değer yaratabilecek yenilikçi, pazar ve kişisel odaklı bir işletmenin kuruluş 
aşaması olarak ifade edilebilir. Ancak eko-girişimci kurulu bir işletmede de görülebilir. Dolayısıyla 
çevreci ürünler ve hizmetler ile önemli pazar başarısı oluşturma süreci aynı zamanda kurulmuş mevcut 
işletmelerde de vardır. Dolayısıyla eko-girişimcilik için yeni bir işletme kurmak şart değildir. Kurulu 
bir işletme içinde çevreye yönelik fırsatları takip eden, eko-yenilikler yapmaya çalışan ve risk alan 
kişiler de eko-girişimci olarak tanımlanmaktadır. Çevresel girişimcilik olarak da adlandırılan bu yeni 
girişimcilik türü, çevresel şartları iyileştirmek adına kurulan yeni ve yenilikçi iş sektörünü de temsil 
etmektedir. Ürün, faaliyet, teknoloji ve süreçleri çevre odaklı ve çevre dostu bir yaklaşımla ortaya 
çıkarmak eko-girişimciliğin en temel özelliğidir. İşletmeler eko-girişimcilik yeteneklerini var olan 
süreçlerde değişikliklere giderek gösterebilecekleri gibi teknolojik yenilikler yaparak da gösterebilirler. 
Eko-girişimcilik faaliyetleri sayesinde çevre duyarlılığına artan talep, yeni iş fırsatları ortaya çıkarabilir 
ve sanayileşmenin neden olduğu bazı çevresel zararlar bu yolla telafi edilebilir.  

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin çevresel duyarlılık düzeylerini ve eko-girişimcilik yönelimlerini 
belirlemektir. Bu çalışmada araştırmanın amacına uygun olarak veriler, Aksaray Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’ne kayıtlı olarak faaliyet gösteren işletmelerden anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen 
verilere, frekans ve tanımlayıcı istatistik, gibi analiz teknikleri uygulanmıştır. Birden fazla seçeneğin 
işaretlendiği anket sorularının değerlendirilmesinde çoklu yanıt (multiple response) analizi için veri seti 
tanımlaması yoluna gidilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar, bulgu haline dönüştürülerek 
yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; işletmelerin çevreye duyarlı işletmecilik 
faaliyetleri uyguladıkları, üretim sonucunda ortaya çıkan atıkları azalmaya çalıştıkları belirlenmiştir. 
Araştırmada en göze çarpan sonuçlardan biri de işletmelerin çevresel duyarlılıklarının en önemli 
sebeplerinden biri olarak yasalara uymak olduğu ortaya çıkmıştır. Çevresel faaliyetlerin yapılmasıyla 
ilgili karşılaşılan işletme içi en önemli sorunun alt yapı sorunu olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin eko-
girişimcilik yönelimleri değerlendirildiğinde ise doğal çevreyi korumanın işletmeler için önemli olduğu, 
doğal çevrenin sürdürülebilirliği için de eko-girişimcilik faaliyetlerinin önemli olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çevresel Duyarlılık, Girişimcilik, Eko-girişimcilik, 
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ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF ENTERPRISES AND THEIR ECO-
ENTREPRENEURSHIP ORIENTATIONS: AKSARAY SAMPLE 

 
Abstract 

In recent years, one of the key points that enterprises focus on is to value and protect the 
environment and leave a livable clean environment to future generations. Hence, using renewed 
processes and technologies, designing new products and services in an environmentally is one of the 
main objectives of eco-entrepreneurship  in order to minimize the damage the enterprises have to the 
environment, to find solutions to environmental problems and to ensure sustainability. Eco-
entrepreneurship activities have come to the forefront with the increasing awareness of the environment 
in individuals and communities. They have shifted their operations to eco-system regulatory and eco-
entrepreneurial activities that prevent environmental problems such as reduction of waste, recycling of 
waste, saving of energy and natural resources. These enterprises are trying to make business and 
environmental resources more efficient, to achieve a sustainable future and development not for social, 
legal or image-oriented regulation of eco-governance activities. Eco-entrepreneurship can be described 
as the establishment phase of an innovative, market and personal-focused enterprises which will be able 
to create value through environmental innovations and products. However, an eco-entrepreneur can 
also be seen in an established enterprise. So the process of creating significant market success with 
environmental products and services is also present in existing enterprises established at the same time. 
Therefore, it is not necessary to establish a new business for eco-entrepreneurship. Within an 
established enterprise, those who follow opportunities for the environment, try to make eco-innovations 
and take risks are also defined as eco-entrepreneurs. This type of new entrepreneurship, also called 
environmental entrepreneurship, represents a new and innovative business sector established to 
improve environmental conditions. It is the most fundamental characteristic of eco-entrepreneurship to 
bring out products, activities, technologies and processes through an environmentally friendly 
approach. Enterprises can demonstrate their eco-entrepreneurial skills through changes in existing 
processes, as well as technological innovations. With eco-entrepreneurial activities, increased demand 
for environmental awareness can reveal new business opportunities, and some environmental damage 
caused by industrialization can be compensated in this way. 

 
The aim of this study is to determine the environmental sensitivity levels of enterprises and eco-

entrepreneurship orientations. In this study, the data, in accordance with the purpose of the research, 
were obtained by conducting a survey from the companies registered in Aksaray Organized Industrial 
Zone Directorate. Analysis techniques such as frequency and descriptive statistics, were applied to the 
obtained data. In the evaluation of questionnaires where more than one option was marked, multiple 
response analysis was performed to identify the data set. Findings obtained from the analyzes were 
interpreted by converting them into results.  

 
When the results of the research are evaluated; It has been determined that the enterprises apply 

environment-friendly business activities and try to decrease the waste resulting from production. One 
of the most striking results in the study is that it is one of the most important reasons for the 
environmental sensitivity of the enterprises is to comply with the law. It has been determined that the 
most important problem encountered in the field of environmental activities is infrastructure problem. 
When the eco-entrepreneurship orientations of the enterprises are evaluated, it is determined that 
protecting the natural environment is important for the enterprises and eco-entrepreneurship activities 
are important for the sustainability of the natural environment. 

Keywords: Environmental Sensitivity, Entrepreneurship, Eco-entrepreneurship 
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MOLLA FENÂRÎ’NİN MÜFESSİRİN BİLMESİ GEREKEN İLİMLER VE DİKKAT 
ETMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KÂFİYECİ İLE 

SUYÛTÎ’YE ETKİLERİ 
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kayamehmet@selcuk.edu.tr 
 

Özet 

Allah’ın, Kur’an’daki muradını keşfetme gayreti olması yönüyle tefsir ilmi ilimlerin en şereflisi 
sayılmıştır. Bu yönüyle de Kur’an’ı tefsirle uğraşanların belli ilimleri elde etmiş olması ve Kur’an’ı 
yorumlarken belli hususlara dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir. Kur’an ilimlerine dair çeşitli eserlerin 
yanı sıra bazı tefsirlerin mukaddimelerinde konuya ilişkin bilgilere rastlamak mümkündür. Müfessirin 
bilmesi gereken ilimler ile tefsirde dikkat etmesi gereken hususlar çeşitli çağlarda yaşayan âlimlere göre 
farklılık göstermektedir. Müfessirin nitelikleri ve tefsir yöntemine ilişkin görüş bildiren âlim ise I. 
Murad (1360-1389), Yıldırım Bayezid (1389-1402), Çelebi Mehmet (1413-1421) ve II. Murat’ (1421-
1451) dönemlerinde yaşamış ve Molla Fenârî olarak şöhret bulmuş Şemseddin Muhammed b. Hamza 
el-Fenârî’dir. (ö. 834/1431)’dir. Cemâleddîn Aksarâyî’nin (ö. 791/1388-89) öğrencisi olan Molla Fenârî, 
tefsir âlimi Muhyiddin Kâfiyeci’nin (ö. 879/1474) de hocasıdır. Kâfiyeci ise, tefsir ilminde büyük bir 
öneme sahip Süyûtî’nin (ö. 911/1505) hocasıdır. Bu yönüyle Molla Fenârî’nin tefsir ilminde önemli 
şahsiyetlerin yetişmesinde ve tefsir usulüne ilişkin bazı bilgilerin oluşumunda katkıda bulunmuş bir âlim 
olduğunu belirtmek mümkündür.  Çok yönlü bir âlim olarak Molla Fenârî tefsir, kelâm, fıkıh, usûl-ü 
fıkh, tasavvuf, metafizik, mantık, Arap Dili ve edebiyatı gibi farklı alanlarda çok sayıda eser yazmıştır. 
Molla Fenârî’nin lüğavî, fıkhî ve kelâmî düşüncesinin oluşumunda Cemâleddîn Aksarâyî etkili iken, 
onun tasavvufî düşünce sisteminin oluşumunda ise Somuncu Baba (ö. 815/1412) etkili olmuştur. Molla 
Fenârî’nin tefsir sisteminde Aksarayi kanalıyla Fahreddin Razi geleneğini Sadreddin Konevi (ö. 
673/1274) vasıtasıyla da vahdet-i vücut geleneğini mezcettiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk 
şeyhülislamı Molla Fenârî’nin yetişmesinde Aksaray ve Aksaraylı âlimlerin büyük payı olduğu gibi 
kendisi de bu coğrafyada verdiği derslerde Yakub el-Esved ve Yakub el-Asfar gibi âlimlerin yetişmesine 
katkıda bulunarak hocalarının görüşlerinin devamlılığını sağlamıştır. Eserlerinde bu iki anlayışın etkisi 
görülen Molla Fenârî, Fahreddin Râzî’nin (ö. 606/1210) ilim geleneğinin Anadolu’daki temsilcisi 
hüviyetindedir. Molla Fenârî, Fatiha tefsirine ilişkin eseri Ayn al-Aʻyân adlı eserinin dört babdan oluşan 
mukaddimesinin son babında müfessirin bilmesi gereken ilimler ile tefsirde dikkat etmesi gereken 
hususlar hakkında bilgi vermektedir. Bu ilimlere sahip olmayan kişilerin Kur’an’ı tefsir etmesinin caiz 
olmadığını belirten Molla Fenârî, müfessirin Kur’an lafızlarının delaletlerini bilmeye imkân sağlayacak 
olan lafzî ve aklî ilimleri bilmesi gerektiğini belirtir. Molla Fenârî Kur’an tefsirinde bilinmesi zorunlu 
sekiz lafzî ilim hakkında bilgi vermektedir. Müfessirin mana açısından bilmesi gereken rivayet ve 
dirayete yönelik ilimlerin de olduğunu belirten Molla Fenârî, rivayete yönelik üç, dirayete yönelik ise 
sekiz ilimden bahseder ve bu on altı ilme vâkıf müfessirin Kur’an’ı tefsir etmesinin caiz olduğunu 
belirtir. Molla Fenârî, bu ilimlerin yanı sıra fiilî ve kalbî açıdan müfessirin uygulaması gereken bazı 
usullere ve dikkat etmesi gereken hususlara da değinir. Bu uyarılarına bakıldığında Molla Fenârî’nin 
tefsirde ilmî ve amelî yöntemi birleştirme gayreti içerisinde olduğu görülür. Ayn al-Aʻyân adlı eserinde 
Fatiha suresini çeşitli ilimler açısından belli esaslara binaen tefsir eden Molla Fenârî’nin bu düşünce ve 
metodu bizlere Kur’an’ı Allah’ın muradına uygun olarak tefsir etmeye yönelik bir yöntem sunmaktadır. 
Molla Fenârî, bu görüşleriyle müfessirlerin bilmesi gereken ilimler ve dikkat etmesi gereken hususlarda 
kendisinden sonraki tefsir âlimlerini de etkilemiştir. Zira Fenârî’nin öğrencisi Kâfiyeci’nin et-Teysîr fî 
Kavâid-i İlmi’t-Tefsîr; Kâfiyeci’nin öğrencisi Süyûtî’nin el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an adlı eserinde 
konuya ilişkin bilgilere yer vermesi onların bu konuda Aksarayi kanalıyla Fahreddin Razi geleneğini, 
Sadreddin Konevi vasıtasıyla da vahdet-i vücut geleneğini mezceden Molla Fenârî’nin yöntemini devam 
ettirdiklerini göstermektedir. Biz bu çalışmada Molla Fenârî’nin Ayn al-Aʻyân adlı eseri çerçevesinde 
müfessirin bilmesi ve dikkat etmesi gereken hususlardaki görüşlerini ve tefsir ilminde önemli iki isim 
olan öğrencisi Kâfiyeci ile onun talebesi Süyûtî üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Molla Fenârî, tefsir, müfessir, ilim, Aksaray, Cemaleddin Aksarayi, etki. 
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MULLAH AL-FANARİ'S OPINIONS ABOUT THE SCIENCES THAT THE 
COMMENDATOR SHOULD KNOW AND THE ISSUES THAT SHOULD BE TAKEN INTO 

CONSIDERATION AND HİS EFFECTS ON THE QAFIYECİ AND SUYUTİ 

Abstract 

The science of commentary is considered to be the most prominent of the sciences in terms of God's 
attempt to reveal his aim in the Qur'an. In this respect, it was stated that those who had studied the 
Qur'an had acquired certain sciences and had to pay attention to certain issues when interpreting the 
Qur'an. In addition to the various works related to the Qur'anic sciences, it is possible to come across 
information about the subject in some of the introduction of tafsirs. The knowledge that the commendator 
must know and the points that should be considered in tafsir differ according to the scholars living in 
various ages. The masters who commented on the qualities of the commendators and the method of 
interpretation is lived in the period of I. Murad (1360-1389), Yıldırım Bayezid (1389-1402), Çelebi 
Mehmet (1413-1421) and II. Murat (1421-1451) Syemseddin Muhammed b. Hamza al-Fanari who 
became famous as Mullah Fenârî (d. 834/1431). Mullah al-Fanari who is a student of Jamaleddin 
Aksarayi (d. 791 / 1388-89), is also the teacher of the tafsir scholar Muhyiddin Qafiyeci (d. 879/1474). 
Qafiyeci is the teacher of Suyuti (d. 911/1505) who has a great importance in the science of tafsir. In 
this respect, it is possible to state that Mullah al-Fanari is a scholar who contributed to the formation 
of important figures in the science of tafsir and in the formation of some knowledge about the method 
of interpretation.  As a multifaceted scholar, Mullah al-Fanari has written many works in different fields 
such as tafsir, Islamic theology, Islamic law, methodology of Islamic law,, mysticism, metaphysics, logic, 
Arabic language and literature. While Jamaleddin Aqsarayi was influential in the formation linguistic, 
Islamic law and theology, thought of al-Mullah al-Fanari’s, he was influenced by the Somuncu Baba 
(d. 815/1412) in the formation of his mystical thought system. In the tafsir system of al-Mullah al-Fanari, 
it is seen that the tradition of Fahreddin Razi through Aksarayi has also revealed the tradition of 
pantheism through Sadreddin Qonevi (d. 673/1274). In the education of Mullah al- Fanari who was the 
first shaykh al-Islam in the Ottoman Empire, Aksaray and Aksaray students had a great share and 
contributed to the education of the scholars like Yakub al-Esved and Yakub al-Asfar in the courses he 
gave in this geography and ensured the continuity of his teachers' opinions. The influence of these two 
approaches in his works is seen as the representative of Fahreddin Razi (d. 606/1210) science tradition 
in Anatolia.  Mullah al-Fanari in the work of Aynu’l-Aʻyan on the exegesis of tafsir gives information 
about the sciences that should be known to the commentator and the points that should be considered 
in tafsir. Mentioning that people who do not have this knowledge are not allowed to comment on the 
Qur'an, Mullah al-Fanari stated that the learner should know the linguistic and the intellectual sciences 
which will enable us to know the signs of the Quran. Mullah al-Fanari gives information about eight 
linguistic sciences which must be known in Quran's tafsir. Mentioning that the science’s in rumors and 
thought must also have to understand the commendator Mullah al-Fanari, mentions three sciences for 
rumors and eight for the thought sciences and and mentions it is permissible for the interpreter who 
master in the sixteen sciences to interpret the Qur'an. In addition to these sciences, Mullah al-Fanari 
also touches on some of the procedures and considerations that should be applied by the observer in 
terms of actual and cardiac aspects. When these warnings are examined, it is seen that Mullah al-Fanari 
is in an effort to merge scientific and practical method in tafsir. In his work Ayn al-Aʻyân this idea and 
method of Molla Fenârî, who commented on certain principles in terms of various sciences, presents us 
with a method for commenting the Qur'an in accordance with the aims of God. Mullah al-Fanari 
influenced the next scholars of the commentaries from herself by his own opinions on the sciences that 
the commendator should know and the issues that should be taken into consideration. Because that 
Qafiyeci who the student of Mullah al-Fanari gave information about the subject in his book named al-
Taysir fi Qavaid ilmi’t-tafsir and Suyuti, student of Qafiyeci in his book named al-Burhan fi Ulumi’l-
Quran show that in the subject they continued the method of Mullah al-Fanari which combined 
Fahreddin Razi’s tradition through Aksarayi and pantheism through Sadreddin Qonevi shows that they 
continue his method. In this study, we will examine the opinions of Molla al-Fanari's frame of Aʻynu'l-
A'yân about the sciences that the commendator should know and the issues that should be taken into 
consideration and his effects on the Qafiyeci and his student Suyuti two important names in commentary. 

Key words: Mullah al-Fanari, commendator, science, Jamaluddin Aksarayi, effect.
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AKSARAY İLİ CUMHURİYET DÖNEMİ İDARİ YAPILARI 

Mehmet ÖZER 

Y. Mimar 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, Anadolu’da on bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Aksaray İli kent merkezinde Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş resmi ve idari amaçlı mimari ürünleri 
incelemektir. Araştırmada; Aksaray’ın özellikle 1920 yılında il olmasıyla birlikte şehrin yeniden imarı yönünde 
başlatılan çalışmalar sonucunda elde edilen eserler tartışılmıştır. Bu tarih, dönem itibariyle ülkeyi etkisine alan 
1.Ulusal Mimari Akımı’nın öncülüğünde mimari yapıların inşa edildiği dönem olduğundan, akımın genel 
karakteristik özellikleri Aksaray’daki yapılar üzerindeki etkileri ile incelenmiştir. Bu dönemde Aksaray’da inşa 
edilen kamu yapılarının mimari özellikleri, bu yapıların tarihi çevre ile ilişkileri ve konumları, yapıların gördüğü 
Restorasyon aşamaları, önceki ve şimdiki durumları fotoğraf, rölöve, belge ve projelerle incelenmiştir. Bu 
araştırma Aksaray ilinin Selçuklu döneminden itibaren kent merkezini şekillendiren, günümüzde kalıntıları 
kalmayan ancak tarihi belge ve araştırmalarda varlığı ispatlanan Kaleiçi’ndeki Cumhuriyet dönemi idari yapılarını 
kapsamaktadır. Anadolu Selçuklu döneminde şehirlerinin neredeyse tamamında inşa edilen kaleler tarihi kent 
merkezlerini biçimlendiren savunma amaçlı yapılar olarak yerleşimlerin merkezinde konumlanmıştır. Aksaray’da 
da benzer şekilde kent merkezini belirleyen ana unsurun kale olduğu anlaşılmaktadır.1920 yılında il olan 
Aksaray’ın ilk valisi olarak atanan Abdullah Sabri Karter, ülkenin içinde bulunduğu kısıtlı imkânlara rağmen, yeni 
kurulan Cumhuriyet’in ilkeleri çerçevesinde şehirde hızla imar faaliyetlerine girişmiştir. 15.11.1923’de ilk vali 
Abdullah Sabri Karter’in Edirne’ye atanmasıyla yerine Yusuf Ziya Günar vali olarak atanmıştır (Aksaray Vilayet 
Gazetesi,1930, sayı:161). Önceki vali döneminde başlatılan yatırımlar ikinci vali döneminde de devam ettirilmiş; 
Hükümet Konağı, Adliye ve Jandarma Dairesi Binası, Vergi Dairesi binaları tamamlanmıştır. Çalışmada temel 
olarak; yayınlar, görsel materyaller, yapıların çizimleri, imar durumları, uydu fotoğrafları, restorasyon raporları, 
ilk vilayet gazeteleri, yayınlanan eserler, makaleler, kitaplar ve yayımlanmamış bilimsel tezlerden faydalanılmıştır. 
Yöntem olarak literatür taraması, içerik analizi, gözlemler ve röportajlardan faydalanılmıştır. Çalışmaya konu olan 
tarihi yapıların planları, mekân organizasyonları, cephe düzenlemeleri, malzemeleri ve yapım teknikleri ile mimari 
ve yapısal özellikleri yerinde incelenmiş, gözlemler yoluyla ise yapıların bugünkü durumları belgelenmiştir. 
Yapıların inşa edildikleri dönemde etkili olan 1.Ulusal Mimari Akımı’nı yansıtıp yansıtmadıkları ise içerik analizi 
yöntemiyle ve karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında incelenen kamu binaları; Hükümet 
Konağı, Adliye-Jandarma Dairesi ve Vergi Dairesi binasıdır. Hükümet Konağı binası günümüzde aynı fonksiyonla 
Valilik makamı olarak kullanılmakta iken diğer yapılar aynı fonksiyonla kullanılmayıp Valilik Ek Hizmet Binaları 
olarak kullanılmaktadır. 1-Aksaray Vilayeti Hükümet Konağı: Yapım yılı: 1927-1929,  Mahallesi: Minarecik,  
Dönem İdarecisi: Vali Yusuf Ziya (Günar) Bey,  Mimarı: Hrant (Yüksel,1979, ; Erdal,2014) Kent merkezinde 
Atatürk anıtının da yer aldığı Hükümet Meydanındaki 3 adet yapının ortasında yer almaktadır. Bodrum üzeri 3 
katlı, kesme taş duvar yığma tekniğinde inşa edilen yapının Zemin kat alanı:336 m2 dir. I. Ulusal Mimari 
Akımı’nın etkisinde kat planları ve giriş cephesi simetrik olarak tasarlanan bina 2014 yılında onarılmıştır. 2-Adliye 
ve Jandarma Dairesi (Valilik Ek Hizmet Binası): Yapım yılı: 1927-1930,  Mahallesi: Minarecik,  Dönem İdarecisi: 
Vali Yusuf Ziya (Günar) Bey,  Mimarı: Bilinmiyor. Merkez ilçe Minarecik Mahallesi, 559 numaralı ada üzerinde 
2010 m2 lik 22 numaralı parsel üzerine inşa edilen 3 adet yapının güneyinde yer alır. Aksaray’ın ikinci valisi 
Yusuf Ziya Günar tarafından Adliye ve Jandarma işlerinin görülmesi için yaptırılmış olup, 1930 yılında 
tamamlanmıştır. I.Ulusal Mimari Akımı’nın etkisinde kat planları ve giriş cephesi simetrik olarak tasarlanan bina, 
bodrum üzeri iki katlıdır. Yapı günümüzde Valilik Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. 3-Maliye Dairesi 
(Valilik Ek Hizmet Binası) :Yapım yılı: 1927-30, Mahallesi: Minarecik, , Dönem İdarecisi: Vali Yusuf Ziya 
(Günar) Bey,  Mimarı: Bilinmiyor. Merkez ilçe Minarecik Mahallesi, 559 numaralı ada üzerinde 2010 m2 lik 22 
numaralı parsel üzerine inşa edilen 3 adet yapının kuzeyinde yer alır. Aksaray’ın ikinci valisi Yusuf Ziya Günar 
tarafından maliye işlerinin görülmesi için yaptırılmış ve inşaatı 1930 yılında tamamlanmıştır. Ancak günümüzde 
kullanılan yapı ilk yapılan bina olmayıp, 1985 yılında yeniden inşa edilmiştir. Orijinali bodrum üzeri iki katlı iken, 
yeni yapı bodrum üzeri üç katlı olarak günümüz teknolojisiyle betonarme iskelet üzerine eski hali baz alınarak 
doğal taş kaplama ile yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Valiliğin ek binası olarak kullanılmaktadır. 

Bu araştırmada incelenen Aksaray İli Cumhuriyet Dönemi İdari Yapıları’nın mimari özellikleri, yapım 
teknikleri, dönemin karakteristik özelliklerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması bu çalışmanın ana hedefi 
olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray İli Cumhuriyet Dönemi, İdari Yapılar, I.Ulusal Mimari Akımı 
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AKSARAY PROVİNCE REPUBLICAN PERIOD ADMINISTRATIVE BUILDINGS 

Abstact 

The purpose of this study is to examine architectural products for official and administrative purposes built 
during the Republican era in the city center of Aksaray, which has hosted to many civilizations for thousand years 
in Anatolia. In the study; the works obtained as a result of the works initiated in the direction of reconstruction of 
the city, especially with the province of Aksaray in 1920, were discussed. This date, as of the period that affected 
the country 1.Since the period when architectural structures were built under the leadership of the national 
architectural trend, general characteristics of the current have been studied with their effects on the buildings in 
Aksaray. The architectural features of public buildings constructed in Aksaray during this period, their relations 
with the historical environment and their locations, the restoration stages of the buildings, their previous and 
present situations were examined with photographs, drawings, documents and projects. This research covers the 
administrative structures of the Republic period in Kaleiçi, whose existence has been formed from the Seljuk period 
and whose existence has been proved only in historical documents and researches. Built almost all of the cities 
during the Anatolian Seljuk period, the castles are located in the center of the settlements as defensive structures 
that shape the historic city centers. Similarly, it is understood that the main element of the city center is the castle 
in Aksaray. Abdullah Sabri Karter, who was appointed as the first governor of the province of Aksaray in 1920, 
started the urban development activities in the city within the framework of the principles of the newly established 
Republic, despite the limited resources of the country. In 15.11.1923, when the first governor Abdullah Sabri 
Karter was appointed to Edirne, Yusuf Ziya Gunar was appointed as governor.(Aksaray Vilayet Newspaper, 1930, 
no. 161). The investments initiated during the previous governor period were continued in the period of the 
governor; government Mansion, courthouse and Gendarmerie Building, Tax office buildings were completed. In 
this study, publications, visual materials, drawings of structures, zoning status, satellite photos, restoration 
reports, first provincial newspapers, published works, articles, books and unpublished scientific treatises were 
used. As a method, literature research, content analysis, observations and interviews were used. Plans of historical 
buildings, space organizations, facade arrangements, materials and construction techniques and architectural 
and structural features were examined on site and the present state of the buildings were documented through 
observations. Whether the buildings reflect the 1st National Architectural Movement that was effective in the 
period of construction was discussed in comparison with the content analysis method. The public buildings 
examined within the scope of the research are Government House, Court-Gendarmerie office and tax office 
building. While the Government House building is being used today as the governor's office with the same function, 
other buildings are not being used with the same function and the Governor's Office is being used as additional 
service buildings . 1-Aksaray Province Government House Year of construction: 1927-1929, Neighborhood: 
Minarecik, Term Manager: Governor Yusuf Ziya (Günar) Bey Architect: Hrant (Yüksel, 1979, p: Erdal, 2014, p:). 
It is located in the middle of 3 buildings in the Government Square where the Atatürk monument is located in the 
city center. The basement area is 336 m2. The basement is built on the basement with 3 layers of cut stone wall 
masonry technique. The building, which is designed symmetrically with floor plans and entrance facades under 
the influence of the 1st National Architectural Movement, was repaired in 2014. 2-The Ministry of Justice and 
Gendarmerie (Governorate Additional Service Building) Year of construction: 1927-1930, Neighborhood: 
Minarecik, Term Manager: Governor Yusuf Ziya (Günar) Bey, Architect: Unknown. The central district Minarecik 
District is located on the south of the 3 buildings built on the parcel 22 of 2010 m2 on the island number 559. The 
second governor of Aksaray was commissioned by Yusuf Ziya Günar to see the affairs of the courthouse and 
gendarmerie and was completed in 1930. The building, which is designed symmetrically with floor plans and 
entrance ceilings under the influence of the 1st National Architectural Movement, is two storeys over the basement. 
Today, the building is being used as the Governorship Additional Service Building. 3-Finance Department 
(Governorship Additional Service Building) Year of construction: 1927-30, Neighborhood: Minarecik, Term 
Manager: Governor Yusuf Ziya (Günar) Bey, Architect: Unknown. The central district Minarecik District is 
located on the north of the 3 buildings built on the parcel number 22 of 2010 m2 on the island number 559. The 
second governor of Aksaray was built by Yusuf Ziya Günar to see the financial affairs and the construction was 
completed in 1930. However, the building used today is not the first building, but it was rebuilt in 1985. While the 
original is two storeys over the basement, the new structure has been rebuilt with three layers of basement over 
the reinforced concrete skeleton with its natural stone coating. Nowadays it is used as an additional building of 
the Governorship. 

The architectural characteristics, construction techniques, and transfer of the characteristic of the period to 
future generations have been the main targets of this study. 

Keywords: The city of Aksaray Republican Period, Administrative Buildings, Architecture,1st National 
Architectural Movement. 
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Özet 

Bu çalışma, 1949-1952 yılları arasında Niğde Gazetesi tarafından yayımlanan Aksaray ile ilgili 
sosyal, ekonomik ve gündelik hayata dair olayları içermektedir içermektedir. Çalışmada Niğde Gazetesi 
vasıtasıyla tespit edilen olaylar tarihsel açıdan ortaya konularak 1949-1952 yılları arasındaYerel 
gazeteler bir şehrin sosyal tarihini tespit ederken başvurulması gereken önemli temel kaynaklardır. Bu 
hususta Aksaray’ın yerel tarihi hakkında bilgi elde etmek amacıyla Niğde Gazetesi materyal olarak 
kullanılmıştır. Çalışmamızın temel kaynağını oluşturan Niğde Gazetesinin belirtilen nüshalarına Milli 
Kütüphane Arşivinden ulaşılmıştır. Niğde Gazetesi 1928 yılında ilk olarak Bilgi, Resmi Niğde ve Niğde 
Gazetesi isimleriyle Niğde’de yayın hayatını sürdürmüştür. Gazete 1928 yılında yayımlandığında 
haftalık olarak basıma girmiş, 1949 yılından itibaren Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere 
haftada iki gün olarak yayımlanmıştır.  Niğde Gazetesinde Niğde’nin ilçesi konumunda olan Aksaray 
hakkında 1949 ve 1952 yılları arasında geniş bilgilere yer verilmiştir. Özellikle Aksaray’ın tarımı ve 
hayvancılığı adına gazetede birçok bilgiye rastlanmıştır. 1951 yılında Tarım Bakanlığı bazı illerde 
kimyevi gübre kullanımını artırmak için çalışmalar başlatmıştır. Bu hususta Ziraai Donatım Kurumu 
tarafından tarım ürünlerinde kullanılması ve ürünlere faydalı olması amacıyla Aksaray’a 3200 kg süper 
fosfat gübresi gönderilmiştir. Niğde’nin idari yöneticileri şehrin tarım dışında hayvancılıkta da 
ilerlemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu yüzden Aksaray’da her yıl hayvan panayırları düzenlenmesi 
için yapılan çalışmalar idari yöneticiler tarafından da desteklenmiştir. Her yıl düzenli olarak Haziran 
ayının ilk gününden son gününe kadar Aksaray’da hayvan panayırı kurulmuştur. Aksaray’ın en ücra 
köylerinden getirtilen hayvanların alım-satımı yapılmıştır. Bu sayede Aksaray, hayvancılığın önemli bir 
merkezi haline gelmiştir. Niğde’de tarım ve hayvancılığın gelişmesinin çayır ve meraların genişletilmesi 
ile olabileceği düşünülmüştür. Yine Tarım Bakanlığı tarafından çayır ve meraların arttırılması adına 
çalışmalar başlatılmıştır. Çünkü meraların azalması hayvancılığın azalmasına neden olurken tarla 
ziraatının gelişmesine yol açmıştır. Ancak tarla ziraatının gelişebilmesi için hayvancılığında gelişmesi 
gerektiği belirtilmiş ve Tarım Bakanlığı çayır ve meraları genişletmek adına 1952 yılında böyle bir proje 
başlatmıştır. Bu proje Niğde’de de uygulanmaya başlamış, Niğde merkez ve ilçelerine yonca ve 
korungalar ekilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Aksaray’da 100 dekar yonca ve 90 dekar korunga alanı 
oluşturulmuştur. Aksaray’da hayvancılık faaliyetleri geliştirilmeye çalışılırken hayvan hastalıklarının 
da ortaya çıkması engellenememiştir. Aksaray’ın Eşmekaya, Amarat ve Eskil köylerindeki hayvanlar 
da Ruam hastalığı çıktığı görülmüştür. Bu köylerde Ruam hastalığı ile mücadele başlatılmış, Merkez 
Veteriner Müdürlüğü tarafından da başlatılan bu mücadeleyi kontrol altına almak adına belirtilen 
köylerde teftişe çıkılmıştır. Aksaray’da 1949-1952 yılları arasında Belediye tarafından önemli derecede 
çalışmalar yapılmıştır. Gazetede özellikle şehrin günlük olayları hakkında geniş bilgilere yer verilmiştir. 
Aksaray’da sağlık hizmetleri adına önemli çalışmalar yapılmıştır. Aksaray Devlet Hastanesi Başhekimi 
Dr. Ziya Berksoy, Sağlık Bakanlığına şehre verem aşısı gönderilmesini talep etmiş, Bakanlık tarafından 
Aksaray’a aşı gönderilmiştir. Bu çalışmada o dönemde Aksaray’da yaşayan halkın sosyal ve ekonomik 
yapısı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Şehrin sosyal, ekonomik ve günlük olayları Niğde Gazetesi 
çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Aksaray’da vuku bulan adli, ekonomik, sosyal ve 
siyasal olaylar ve bunların Aksaray’a olan etkileri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Niğde Gazetesi, Şehir Tarihi Araştırmaları 
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Özet 
XVI. yüzyıldan beri sancak sıtatüsünü koruyan Aksaray, 1841 yılında yapılan idari düzenlemeler 

sırasında sancaktan kazaya indirilerek önce Nevşehir ve 1851 yılında da Niğde sancaklarına 
bağlanmıştır. Bu değişiklikler sırasında Aksaray’ın sınırlarında önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 
Ancak daha önce Aksaray sancağına bağlı olan kazalar nahiyeye dönüştürülmüştür. Bu süreçte nahiye 
yapılan kazalardan birisi de Koçhisar’dır. 

Öte yandan XVII. yüzyıl başlarından itibaren Konya sancağına bağlı Esbkeşan kazasında yüzlerce 
köy dağılmış ve her geçen yüzyıl Tuz Gölü çevresinin nüfusu azalmaya başlamıştır. XIX. yüzyılda iyice 
tenhalaşan Esbkeşan ve Koçhisar havalisine, Cihanbeyli, Rişvan, Şerefli, Adalar Kortulusu ve Hacı 
Ahmetli gibi aşiretler yerleştirilmiştir. Ayrıca 1860 yılında kabileler halinde Paşadağı’na gelen Nogay 
aşiretlerinden yaklaşık beş bin kişi Tuz Gölü civarında iskan edilmiştir. Ancak bölgede yoğunlaşan 
aşiretler zamanla hem o havalide bulunan sivil halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye, hem de 
aralarında güç birliği yaparak tuzlaları yağmaladıklarından devleti zarara uğratmaya başlamışlardır.  

Bozulan asayişin tekrar sağlanabilmesi için, önce Tuz Gölü civarındaki güvenlik güçleri arttırılmış, 
fakat bunun tek başına yeterli olamayacağı anlaşılınca, bölgenin mülki taksimatında köklü bir ıslahatın 
yapılması gündeme getirilmiştir. 1885 yılında başlatılan ıslahat çalışmaları sırasında alınan kararlardan 
en önenlilerinden birisi, Koçhisar nahiyesinin Aksaray’dan ayrılarak Konya sancağına tâbi Esbkeşan 
kazasına ilhak edilmesi olmuştur. Fakat güvenlik açısından oldukça güçlendirilmeye çalışılan Esbkeşan 
kazasının gelirleri, giderlerini karşılayamayacağından daha önce Aksaray’a bağlı bulunan  Şerefli 
aşiretinin tamamı ile Hacı Ahmetli aşiretinden on iki köyün Koçhisar ile birlikte Esbkeşan Kazasına 
ilhak olunması uygun görülmüştür. Bu olaydan birkaç sene sonra da  Esbkeşan kazasının adı Koçhisar 
olarak değiştirilecektir. 

Koçhisar’ın ilhakı sırasında Hacı Ahmetli köylerinden Abalu, Sarıoğlu, Davudlu, Köseli, Kancalı, 
Mezgit, Afşar, Sarı Hasanlı, Demircili, Çalıklar ve Mamalu köyleri Esbkeşan’a bağlanırken, aynı 
aşiretin merkezi ile köylerinden çoğunun Aksaray tarafında kalması idari bakımdan aşireti ikiye 
bölmüştür. Aşiretlerinin parçalanmasına şiddetle karşı çıkan Hacı Ahmetli ileri gelenleri, bu durumdan 
sorumlu tuttukları Konya valiliğini, hile ve desise ile Babıâli’yi yanıltmakla suçlamışlardır. Bu sırada 
Aksaray kaymakamı ve kaza eşrafı aşireti desteklediklerinden Hacı Ahmetli köylerinin birleştirilmesi 
konusu, vilayet merkezi ile Aksaray arasında yıllarca sürecek bir kırize dönüşmüştür. 

Bu gergin süreçte, Hacı Ahmetli ile Aksaray eşrafı tarafından Babıâli’ye çok sayıda itiraz ve şikayet 
dilekçeleri yazılmıştır. Fakat Şura-yı Devlet ve Sadaret tarafından yapılan değerlendirmelerde Hacı 
Ahmetli aşiretinin haklı olduğu belirtilmekle birlikte, her köyden en fazla 3 redif askeri 
alınabileceğinden Koçhisar redif taburunun asker ihtiyacı karşılanamayacağı gerekçesi ile aşiretin 
itirazlarının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir. Benzeri şikayetlerin başka kazalardan da gelmesi üzerine 
1902 yılında Konya vilayeti genelinde mülki taksimatta pek çok düzenleme yapılmış ve bu sırada bir 
çok yeni nahiye kurularak bu tür şikayetlerin önü alınmaya çalışılmıştır. Ancak Hacı Ahmetli aşiretinin 
mağduriyeti 1989 yılına kadar giderilemeyecektir.  

Koçhisar nahiyesinin Aksaray’dan ayrılarak Esbkeşan kazasına ilhakı ve Hacı Ahmetli aşiretinin 
bu süreçte yaptığı itirazları konu aldığımız bu tebliğ, kaynakça bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
belgelerine dayanmaktadır. Ayrıca arşiv çalışmalarından elde edilen bulgular vektörel ortama 
aktarılarak hazırlanan dört adet harita metnin sonuna ilave edilmiştir. Sonuç olarak analitik bir yaklaşım 
ile hazırlanan bu çalışmada, Aksaray tarihine küçük de olsa bir katkı sağlanması amaçlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Esbkeşan, Koçhisar, Tuz Gölü, Hacı Ahmetli Aşireti.  
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A TRIBE WHICH AKSARAY AND KOÇHİSAR CANNOT SHARE: HACI AHMETLİ 

 

Abstract 
Aksaray which had preserved its staus since sixteenth century was downgraded from being a 

district into sunprovince in 1841, was collicated to the district of Nevşehir and then to Niğde in 1851. 
During the period of those changes, no significant changes were observed within the borderlines of 
Aksaray. However,  the subdistricts of Aksaray were downgraded into townships. One of the subdistrict 
which was turned into a township during that period was Koçhisar.  

On the other hand, numerous villages within the district of Esbkeşan in Konya were scattered after 
early seventeenth century and the population around Tuz Gölü (Salt Lake) gradually underwent a 
decrease year after year. During the nineteenth century, the regions of Esbkeşan and Koçhisar were 
filled with the members of the tribes such as Cihanbeyli, Rişvan, Şerefli, Adalar Kortulusu and Hacı 
Ahmetli. Moreover, approximately 5000 people from Nogay tribes who had come to Paşadağı in 1860 
were settled around Tuz Gölü. However, the tribes which densified in the region both started to threaten 
the safety of life and property of the civilian population in the region and started to damage the state 
since they overran the saltworks after they collaborated.    

In order to re-establish the depraved public security, the number of the security forces around Tuz 
Gölü was increased but, upon seeing that precautişon wouldn’t be enough to solve the problems, a 
radical reformation in the civilian division of the region was taken into consideration. During the 
reformation activities which began in 1885, one of the early decisions was to separate the subdistrict of 
Koçhisar from Aksaray and add to the district of Esbkeşan in the province of Konya. Yet, it was found 
that the income of the subdistrict of Esbkeşan which was aimed to impower in terms of security failed 
in recovering the expenses and the whole tribe of Şerefli in Aksaray and twelve villages of the tribe Hacı 
Ahmetli were annexed to the town of  Esbkeşan. A few years after that event, the name of the town 
Esbkeşan was changed into Koçhisar.   

During the annexation of Koçhisar, some villages of hacı Ahmetli such as Abalu, Sarıoğlu, 
Davudlu, Köseli, Kancalı, Mezgit, Afşar, Sarı Hasanlı, Demircili, Çalıklar and Mamalu were annexed 
to Esbkeşan while the centrum of the tribe and majority of its villages were left in Aksaray and this 
action caused the administrial division of the tribe into two. The notables of the tribe Hacı Ahmetli who 
strongly objected to that division blamed the Governorship of Konya which they hold it liable for this 
occasion for  misleading Babıâli (the Ottoman Palace) through cheating and fraud. Since the district 
governor of Aksaray and the notables of the city supported the tribe related to the issue, the issue of 
gathering the villages of Hacı Ahmetli turned into a perennial crisis between the central province and 
Aksaray.    

Throughout this tensile period, the notables of Hacı Ahmetli and Aksaray wrote numerous letters 
of application were sent to Babıali for objection and complaint. However, the objections of the tribe 
were rejected claiming that maximum 3 reserve soldiers could be drafted from each village and the need 
of Koçhisar related to the reserve soldiers wouldn’t be satisfied although the evaluations conducted by 
Şura-yı Devlet (the Council of State) and Sadaret (the Vizierate) concluded that the tribe of Hacı Ahmetli 
was. When similar complaints came from the other subdistricts, numerous regulations were conducted 
in the administrative division all aorund the province of Konya in 1902 and it was aimed to avoid such 
complaints through establishing many new subdistricts. However, the unjust suffering of the tribe Hacı 
Ahmetli continued until 1989.     

This paper which deals with the annexation of Koçhisar sub-district to the district of Esbkeşan after 
separating it from Aksaray and the objections of the tribe of Hacı Ahmetli during that process is based 
on the documents of Ottoman Archives of the Prime Ministry in terms of references. Moreover,  four 
pieces of maps prepared through transferring the findings of archive studies into a vectoral environment 
were also attached at the end of the text. In conclusion, it was aimed to provide a small contribution to 
the history of Aksaray through this study conducted with an analytic approach.  

Keywords: Aksaray, Esbkeşan, Koçhisar, Salt Lake, Tribe of Hacı Ahmetli. 
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ÖZET 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla 

Hamd Allah’a mahsustur. Kendisine hamd eder, ondan yardım ve affımızı dileriz. Nefsimizin 
kötülüklerinden ve çirkin işlerimizden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiği kimseyi saptıracak 
kimse saptıramaz. Allah’ın saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Allah’tan başka ilah olmadığına, 
onun tek başına olup ortağının bulunmadığına ve efendimiz, sevgilimiz, şefaatçimiz ve efendimiz 
Muhammed (a.s)’ın da onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Konumuza gelince; İslam dininin 
yayılmasında ve canlandırılmasında çeşitli şehirlerdeki her âlimin büyük rolü bulunmaktadır. Bu durum 
onlar için çok da uzak görülmemelidir, zira onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Özellikle dört mezhebin 
fakihleri (r.a.) ki onlar din adamları, Kitap ve sünnetin muhafazasını sağlayan âlimlerdir. Çünkü onlar 
ilim ve anlayışı sahabe (r.a.), tabiun (r.a.) ile bu iki nesilden sonra gelen vebu ümmetin yüzyıllar boyunca 
çoğunluğunu oluşturan Hanefî âlimlerden oluşan topluluktan devralmıştır. Hanefî âlimlerin çabalarını 
anlatırken Hanefî Türk âlimlerini (r.a.) ve onların arasında Aksaray âlimlerini nasıl unutabiliriz ki? 
Onlar hidayet ışığı olarak asırlar boyunca özellikle de Selçuklular ve Osmanlılar (r.a.) döneminde bu 
ümmete hizmet ettiler ve Hanefî fıkıh metodolojisini dünyanın dört bir tarafına bütün ayrıntısıyla doğru 
biçimde ulaştırdılar. Ben açık biçimde bu uluslararası sempozyumu düzenlediği için Aksaray 
Üniversitesine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah onlara mükâfatın en güzelini 
ihsan etsin. Bu çalışma bir giriş, iki ana başlık ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Araştırmamızın amacı fıkıh 
özellikle de Hanefî fıkhına hizmet konusunda âlimlerin rolünü anlatmak ve Emîn el-Aksarâyî gibi şehr-
i suleha Aksaray’ın âlimlerini hayatını, ilmi yaşamını, önemli eserlerini ve Hanefî fıkhı ile diğer ilimlere 
yaptıkları hizmetleri anlatmaktır. Bu ümmet adına Alllah ona ilmî eserler bıraktığı ve birçok ilmi 
öğretmesi, anlatması ve açıklaması sebebiyle en güzel mükâfatı versin. Emîn el-Aksarâyî’den birçok 
âlim ilim öğrenerek ona öğrencilik yapmış ve sonraki nesiller (r.a.) için selef ulemasının metodolojisini 
takip ederek onun ilminden istifade etmiştir. Allah onların günümüze kadar ulaşan ilimlerini bereketli 
kılsın. Bu araştırmada şu başlıklar takip edilecektir: Aksaray’ın Tarihi ve Önemi, Âlimlerin Çabalarını 
Tanıtma, Türkiye’deki Âlimlerin Hanefî Fıkhına Hizmetleri, Aksaray Âlimlerinin Hanefî Fıkhı 
Konusundaki Çabaları, Emîn el-Aksarâyî Örneği, Emîn el-Aksarâyî’nin Tanıtımı (İsmi, Lakabı, 
Künyesi ve nisbesi) ve İlmî Hayatı (Hocaları, Öğrencileri, Eserleri ve Âlimlerin Onun Hakkındaki 
Görüşleri) üzerinde durulacaktır.  

Son olarak her şeyi bilen Allah’tan beni daima sevdiği ve razı olduğu şeylerde başarılı kılmasını 
istiyorum. 

Anahtar Kelimeler: Hanefîlik, Hanefî Âlimler, Türkiye, Aksaray, Emînüddîn El-Aksarâyî.  
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Özet 

17. yüzyılda yaşamış, çok üretken bir şair ve müellif olan Hacı Efendizâde Seyyid Hasan Rızâyî 
ibni Abdurrahmân el-Aksarâyî, H 1007 / M 1598-1599 yılında Aksaray’da doğmuştur. Celvetî tarîkatına 
mensup olan Rızâyî’nin eserlerinde Azîz Mahmûd Hüdâyî’ye duyulan derin ve içten sevgi hemen göze 
çarpar. Eserlerinden öğrendiğimize göre Aksaray’da eğitim görmüş, Hüdâyî dergâhlarında bulunmuş ve 
Azîz Mahmûd Hüdâyî ile görüşmüştür. Hasan Rızâyî hakkında şuarâ tezkirelerinde hiçbir bilgiye 
rastlanmamaktadır. Fakat bazı biyografik kaynaklarda ve bibliyografik eserlerde hakkında kısa da olsa 
bilgiler bulunmaktadır. Rızâyî, Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin manevî bir işaretine istinaden kendisinin Hz. 
Peygamber’in soyuna dayandığını, yani “seyyid” olduğunu söylemekte ve Hüdâyî’nin şahitliğini 
seyyitliğine önemli bir delil olarak sunmaktadır. Azîz Mahmûd Hüdâyî ve onun çevresindeki Celvetî 
tarikatına mensup zevâtla ilgili bilgiler veren Tezkiretü’s-Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn, Rızâyî’nin 
diğer eseri Mahmûdiyye ile birlikte onun hayatı hakkında en somut bilgiler veren eserlerindendir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi Rızâyî’nin hayatı hakkında biyografik eserlerde verilen bilgiler üç beş 
cümleyi geçmeyecek şekildeki ve birbirinin devamı niteliğinde olan bilgilerdir. Tezkire’de bu anlamda 
doyurucu bilgiler bulunmaktadır. Eser, her ne kadar Tezkire ismini taşısa da klasik bir tezkire olmaktan 
ziyade başta Celvetî büyükleri olmak üzere birtakım tarîkat erbâbından söz etmekte, bahis konusu 
kişilerin hayatından çok Rızâyî’nin bu kişilerle karşılaşmasını ele almaktadır. Eserin şu ana kadar iki 
nüshası tespit edilmiştir. Birincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin 
Türkçe Yazmaları içerisindedir. Bu nüshadan belli başlı bilgiler verecek olursak; eserin kapak 
sayfasında Rızâyî’ye ait münâcât ve dua içerikli bir manzûme bulunmaktadır. Kırmızı mürekkeple “el-
‘avâlim-i sitte (altı âlem)” başlığı verilmiş ve bunlar hakkında bilgi aktarılmıştır. 1b’de “Fî beyân-ı 
hilyeti ilâ-sallallâhu ‘aleyhi ve sellem” başlıklı hilye bulunmaktadır. 2b’de “Tezkiretü’s-Sâlikîn ve 
Risâletü’n-Nâdimîn es-Seyyid Hasan eş-şehîr Rızâyî” başlığı ile eserin metni verilmektedir. 3b’de 
Allah’tan hidâyet beklentisi içerisinde olduğunu dile getirerek, Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin ismini 
zikretmektedir. Onun irşadına muhtaç olduğunu söylemektedir. 7a’da Hüdâyî, Rızâyî’nin seyyidliğine 
şehadet getirir. Ayrıca Rızâyî’nin Hüdâyî’nin müridlerinden devrin şeyhülislamı Esad Efendi’nin 
yanında danişmendlik yaptığı dile getirilmektedir. Müellifin belirttiğine göre babası Abdurrahman 
Efendi, Rızâyî’nin Esad Efendi’den mülâzımlık elde etmesi noktasında Hüdâyî’den yardım istemiştir. 
8a’da Esad Efendi’nin havanın fırtınalı olduğu günlerde bile, Hüdâyî’nin kerâmeti üzere, Üsküdar’a 
gelip Celvetî ayin ve sohbetlerine katıldığını belirten şair, Hüdâyî’nin dünyada kendisine iki defa 
şefaatçi olduğunu, üçüncü şefaatinin de ahirette olması temenni ettiğini söylemektedir. 

Dolayısıyla, Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin en önemli talebelerinden biri olan Hasan Rızâyî, şâir ve 
mutasavvıf olmasının yanında Osmanlı mahkemelerinde uzun süre görev yapmış bir kadıdır. Arapça, 
Farsça ve Türkçe kaleme aldığı eserleriyle yaşadığı döneme ışık tutan Hasan Rızâyî ve onun Azîz 
Mahmûd Hüdâyî ile olan münasebeti henüz yeteri kadar bilinmemektedir. İlk eğitimini Aksaray’da alan 
Hasan Rızâyî, mutasavvıf, kadı ve şârihlerden biri olup dönemin Celvetî Şeyhi Azîz Mahmûd Hüdâyî’ye 
gönülden bağlanmış ve bu durumu adını andığımız eserlerde sıkça dile getirmiştir. Hasan Rızâyî, kadılık 
yaptığı yerlerde ve gerçekleştirdiği seyahatlerde karşılaştığı kişileri ve yaşadığı olayları iyi bir biçimde 
gözlemleyerek bunları şiir biçiminde kaleme almış ve bu sayede dönemin sosyal hayatına dair 
izlenimlerini bizlere aktarmıştır. Ayrıca görevleri süresince gerek Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Anadolu 
halifeleri, gerekse diğer şeyhlerin bağlılarıyla yoğun temasları olmuş ve bu suretle pek çok şeyh ve 
halifeyi de yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Bu yazıda, üretken bir yazar olan Rızâyî’nin Tezkiretü’s-
Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn isimli eseri ve bu eserde Azîz Mahmûd Hüdâyî etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Rızâyî, Azîz Mahmûd Hüdâyî, Tezkiretü's-Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn. 
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XVII. FROM THE CENTURY OF THE CENTURY OF HASAN RIZAYI'S TEZKİRETÜ’S-
SÂLİKÎN ve RİSÂLETÜ’N-NÂDİMÎN AND THE EFFECT OF AZIZ MAHMUD HUDAYI IN 

THIS WORLD 

Abstract 

Hacı Efendizâde Seyyid Hasan Rızâyî ibni Abdurrahmân el-Aksarâyî, a very prolific poet and 
writer who lived in the 17th century, was born in Aksaray in H 1007 / M 1598-1599. The deep and 
sincere love of Azîz Mahmûd Hüdâyî is immediately noticeable. According to what we learned from his 
works, he was educated in Aksaray, found in Hüdâyî dervish lodge and met with Azîz Mahmûd Hüdâyî. 
There is no information about Hasan Rızâyî in the poems of poets. However, some biographical sources 
and bibliographic works contain brief information. Rızâyî, Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin a sign pointing to 
his own spiritual Hz. Muhammed says he is based on the prophet's lineage that is to say u seyyid id. The 
work entitled Tezkiretü ilgilis-Sâlikîn and Risâletü çevresn-Nâdimîn gives information about the Azîz 
Mahmûd Hüdâyî and the members of the Celvetî sect surrounding him. Mahmudiye is another work 
giving information about his life. As mentioned above, the information given in the biographical works 
about the life of Rızâyî is not to exceed three and five sentences. Tezkire in this sense, satisfying 
information is available. The work, although it is called Tezkire, rather than a classical dissertation, 
refers to a number of people, especially the Celvetî seniors. Two copies of the work have been identified 
so far. First, Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library, Osman Ergin is in the Turkish 
manuscripts. On the cover page of the work, there is a narrative of Prayer and Prayer content of Rızâyî. 
In red ink, the title bilgi el-veavâlim-i sitte (six spheres) ‘was given and information was given about 
them. He says that he is in need of guidance. In 7a, Hüdâyî brings martyrdom to Rüayîî's revelation. In 
addition, Rızâyî'nın Hüdâyî'in the followers of the period of the teaching of the sheikh's alms are taught 
by Esad Efendi. Poet, who came to Uskudar and attended the Celvetian rituals and conversations, says 
that Hüdâyî was twice the intercessor in the world. 

Therefore, one of the most important students of Azîz Mahmûd Hüdâyî, Hasan Rızâyî, is a woman 
who has served in Ottoman courts for a long time besides being a poet and a sufi. Hasan Rızâyî, who 
shed light on the period he lived in Arabic, Persian and Turkish, and his relationship with Azîz Mahmûd 
Hüdâyî is not yet known. Hasan Rızâyî, observing the people he encountered during his travels and his 
travels in a good way and observing them in the form of poems, thus conveying his impressions about 
the social life of the period. In addition, during the course of both Aziyz Mahmud Hudayyin'in Anatolian 
caliphs, as well as the connection with other sheikhs have had intense contacts with many of the sheikhs 
and also had the opportunity to get to know the caliph. In this article, Rızâyî's work named Tezkiretü 
ves-Sâlikîn and Risâletü’n-Nâdimîn and the influence of Azîz Mahmud on this work will be examined. 

 

Keywords: Hasan Rızâyî, Azîz Mahmûd Hüdâyî, Tezkiretü's-Sâlikîn ve Risâletü’n-Nâdimîn. 
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Özet 

Türkiye topraklarında tarım arazileri ve kullanımı, devletin yürütmekte olduğu tarım politikaları 
açısından büyük önem arz eder. Dolayısıyla tarım alanında kırsal kalkınma destekleri kapsamında çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TKDK-Tarım ve  Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu, 2007’de 5648 sayılı Kanunla, kırsal kalkınma programlarının faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacı ile kurulmuş olup, AB desteğinde olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın, 
Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD Programı’nın uygulanmasından sorumludur. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire 
Başkanlığı ise, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması, AB kaynakları ve kırsal kalkınma 
Programları koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. 13 Eylül 2017 tarihli Resmi gazetede Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, “kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların 
desteklenmesi hakkında tebliğ” yayımlanmıştır. İlgili tebliğde “1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, 
kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamakla ilgili hususlar vardır. 27 Mart 2018 tarihli Resmî 
Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Bu tebliğin 18.04./2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım 
Kanununun 19. maddesi ile 21.02.2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak 
hazırlandığı ve 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtilmektedir. 8 Mayıs 2018 tarihli 
Resmî Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “ Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama 
Tebliği” yayınlanmıştır. Bu Tebliğ de 01.01.2018 tarihinden geçerlidir. 09.05.2018’de Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'nda Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 9. toplantısı yapılmıştır. Bu 
toplantıda Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi -UKKS-II 2014-2018-, Kırsal Kalkınma Eylem Planı 
-KKEP-2015-2018- ve TUİK tarafından hazırlanan Kırsal Göstergeler -2019-2020-Kırsal Kalkınma 
Eylem Planı konularında görüşler ortaya konmuştur.  

Aksaray İlinde 8 ilçe, 15 belde ve 177 köy bulunmaktadır. Aksaray’da tarım ve hayvancılığa 
dayalı bir ekonomik yapı mevcuttur. İl istihdamında tarımın oranı % 42,2’dir. Aksaray’da iyi ulaşım 
imkanları, Kalkınmada öncelikli bölge teşviklerinin bulunması, Geniş tarım arazilerinin olması gibi pek 
çok nedenlerle gelişmiş tarım politikaları uygulanabilmektedir. TKDK tarafından yürütülen ve Devletçe 
desteklenen 42 İl içerisinde Aksaray da bulunmaktadır. Ekonomik Yatırımlar, Bireysel Sulama 
Sistemlerinin Desteklenmesi, Genç çiftçi projelerinin desteklenmesi, IPARD Kapsamında verilen AB 
hibe destekleri, Hayvancılık Yatırımları destekleri (Konya Ovası Projesi -KOP-) kapsamında Aksaray 
İli de vardır. TKDK Aksaray İl Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan IPARD programı ile 
Aksaray’da kırsal kalkınma noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Aksaray’da örnek yatırımlar 
ve projeler; Arıcılık, Et ve Süt Üretimi, Kesimhane, Zanaatkarlık, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere 
Yatırım, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin 
Geliştirilmesi, Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırsal Turizm, Et Üreten Tarımsal 
İşletmelere Yatırım, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alanlarında çalışmalar ve 
Desteklenen Tedbirler devam etmektedir.  

Biz bu çalışmamızda; TBMM Arşivi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arşivi, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Arşivi, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arşivi, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı dokümanları, TÜİK 
verileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Aksaray İl Koordinatörlüğü dokümanları, Aksaray İli Tarımsal Yatırım ve Kırsal 
Kalkınma dokümanları, Stratejik Planları ve Destekleme Programları ile basın haberlerinden faydalanarak, 
konumuzu bu bağlamda güncel ve birinci elden ana kaynaklardan sunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, tarım, kırsal kalkınma destekleri. 
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STUDIES ON RURAL DEVELOPMENT SUPPORT IN AKSARAY 

 

Abstract 
 agricultural land and land usage in Turkey, the state that holds great significance in terms of 

agricultural policies. Therefore, various studies are being carried out within the scope of rural 
development support in agriculture field. The Ministry of Food, Agriculture and Livestock TKDK-
Agriculture and Rural Development Support Agency was established in 2007 with the aim of realizing 
the activities of rural development programs with the Law No. 5648 and the IPARD Instrument for Pre- 
He is responsible for the implementation of Ministry of Food, Agriculture and Livestock General 
Directorate of Agricultural Reform Rural Development Department, stablishment of local rural 
development capacity, coordination of EU resources and rural development programs. The Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock published a communiqué on the support of agricultural-based 
investments within the scope of rural development subsidies, dated September 13, 2017. In the related 
communiqué, there are "issues concerning economic and social development in the rural area between 
1/1 / 2016-31 / 12/2020. The Communiqué on the Implementation of the Crop Production Support 
Payment of the Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry dated 27 March 2018 has been 
published. It is stated that this communiqué is prepared based on Article 19 of Agricultural Law No. 
5488 dated 18.04.2006 and Decree of the Council of Ministers dated 21.02.2018 and numbered 
2018/11460 on Agricultural Supports to be made in 2018 and effective from 01.01.2018. The 
"Communiqué on Implementation of Livestock Supports" of the Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock on 8 May 2018 has been published. This Communiqué is effective from 01.01.2018. On 
09.05.2018 the Rural Development Plan Monitoring Committee 9th meeting was held in the Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock. In this meeting, opinions were presented in National Rural 
Development Strategy Document -ICP-II 2014-2018-, Rural Development Action Plan -KKEP-2015-
2018- and Rural Indicators prepared by TURKSTAT -2019-2020-Rural Development Action Plan. 

 
 There are 8 districts, 15 towns and 177 villages in the province of Aksaray. There is an 

economic structure based on agriculture and animal husbandry in Aksaray. The proportion of 
agriculture in provincial employment is 42.2%. Improved agricultural policies can be applied for many 
reasons such as good transportation facilities in Aksaray, availability of priority regional incentives in 
development, and the presence of large agricultural land. There are also 42 provinces supported by 
TKDK in Aksaray. Aksaray Province is also included in the scope of Economic Investments, Supporting 
Individual Irrigation Systems, Supporting Young Farmers' Projects, EU Grant Supports under IPARD, 
Livestock Investment Supports (Konya Plaster Project - KOP-). With the IPARD program being 
implemented by the TKDK Aksaray Provincial Coordinator, significant work is being carried out in 
Aksaray at the point of rural development. Sample investments and projects in Aksaray; Cultivation and 
Marketing of Meat and Meat Products, Rural Tourism, Investment in Meat Producing Agricultural 
Enterprises, Milk and Milk, Production and Marketing of Meat and Meat Products, Beekeeping, Meat 
and Milk Production, Slaughterhouse, Crafts, Dairy Producing Agricultural Enterprises Investment, 
Diversification and Improvement of Farm Activities Work in the Processing and Marketing of Products 
and Supported Measures are in progress. 

 
 In this study; TBMM Archive, T.C. Ministry of Food, Agriculture and Livestock Archives, 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock TKDK (Agriculture and Rural Development Support 
Agency) Archives, Ministry of Food, Agriculture and Livestock General Directorate of Agricultural 
Reform, Ministry of Food, Agriculture and Livestock General Directorate of Agricultural Reform Rural 
Development Department Documents, TURKSTAT the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
Aksaray Provincial Directorate and the Agriculture and Rural Development Support Agency Aksaray 
Provincial Coordinatorship documents, Aksaray Agricultural Investment and Rural Development 
documents, Strategic Plans and Support Programs and press news. we will try to present. 

 
Key words: Aksaray, agriculture, rural development support. 
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CEMALEDDİN EL-AKSARÂYÎ’NİN HADİSÇİLİĞİ:  
EL-ES’İLE VE’L-ECVİBE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karabacak 
Selçuk Üniversitesi 

mustafa.karabacak@selcuk.edu.tr 
 

Özet 

Cemaleddin Aksarâyî’nin doğum yeri ve tarihi hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi 
bulunmamakla birlikte kendisinin Aksaray’da yaşadığı bilinmektedir. Onun için kullanılan Aksaraylı 
anlamına gelen el-Aksarâyî nisbesi bu hususu desteklemektedir.Cemaleddin Aksarâyî, Osmanlı 
Devletinin kuruluş devri hükümdarlarından I. Murat döneminde Amasya, Konya ve Aksaray gibi 
Anadolu topraklarında yaşamış âlim ve mutasavvıftır. Soyunun dördüncü kuşaktan Fahreddin er-Razî'ye 
(ö. 606/1210) ulaştığı belirtilen Cemaleddin el-Aksarâyî, Cemâlî nisbesiyle tanınmıştır. Aksaray’daki 
Zinciriye Medresesinde hocalık yapmış ve Aksaray’da (ö. 791/1389) vefat etmiş önemli bir âlimdir. 
Aksarâyî, tefsir, başta olmak üzere hadis, fıkıh, ahlak, tıp, dilbilim gibi çeşitli alanlara ait Arapça, Farsça 
ve Türkçe eserler yazmıştır. Aksarâyî’nin farklı alanlarda ve dillerde eserler kaleme alması kendisinin 
çok yönlü bir âlim olduğunu göstermesinin yanı sıra 14. asırdaki ilmi birikime ışık tutması bakımından 
da önemlidir. Cemaleddin el-Aksarâyî’nin hadise dair el-Es’ile ve’l-Ecvibe olarak şöhret bulmuş olan 
Şerhu Müşkilâti’l-Kur’ani’l-Kerim ve Şerhu Müşkilâti Ehâdîsi Rabbi’l-Âlemîn adlı bir eseri 
bulunmaktadır. Eserin mukaddimesinde  belirtildiğine göre Cemaleddin el-Aksarâyî, el-Es’ile ve’l-
Ecvibe adlı eserini, Amasya Emiri Kutlu Şah’ın oğlu Şemsüddin Ahmed el-Hac Şadgeldi Paşa (ö. 
783/1381) için ve onun işaretiyle bölge halkını da dikkate alarak Farsça yazmıştır. Eserin Amasya’da 
kaleme alındığı bilinmekle birlikte tarihi konusunda net bir bilgi vermek mümkün değildir.  el-Es’ile 
ve’l-Ecvibe Tefsir ve Hadis İlmine Dair Sorular ve Cevaplar ismiyle Necattin Hanay ve Mehterhan 
Furkani tarafından Türkçe’ye çevrilen eser Aksaray Belediyesi tarafından 2017 yılında yayımlanmıştır. 
Soru cevap üslûbuyla yazılmış olan eser iki bölümden oluşmaktadır. Tefsirle ilgili birinci bölümde 152; 
hadisle ilgili ikinci bölümde 52 olmak üzere toplamda 204 soruya cevap verilmiştir. Bu sorular, başkaları 
tarafından Cemaleddin el-Aksarâyî’ye yöneltilmiş olabileceği gibi zihinlerdeki muhtemel soru 
işaretlerini gidermek için Aksarâyî tarafından da kurgulanmış olabilir. Söz konusu kitaptaki bazı 
soruların “Hadis Problemleri” adıyla günümüzde yazılan eserlerle benzerlik arz etmesi ve kitaptaki 
soruların geneli itibariyle hadis konusunda birikimli kişilerin sorabileceği sorular olması, bu soruların 
Aksarâyî tarafından kurgulanmış olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. el-Es’ile ve’l-Ecvibe’deki hadise 
dair sorular iman başta olmak üzere kader, haşr, temizlik, namaz, oruç sadaka, dua ve bazı surelerin 
fazileti gibi çok çeşitli konulardan oluşmaktadır. Eserde ağırlıklı olarak birbiriyle çelişen hadislerdeki 
tenakuzu gidermek hedeflenmiş olup yer yer hadisteki mübhem bir kelime hakkında yahut da hadisteki 
anlamsal kapalılık noktasındaki sorulara da cevap verildiği görülmektedir. Aksarayî’nin mezkûr eserde 
karma bir yöntem kullandığı, bu münasebetle ayetler hakkındaki soruları cevaplarken zaman zaman 
hadislere, hadisleri açıklarken de zaman zaman ayetlere başvurduğu görülmektedir.  Bu çalışmada 
Cemaleddin el-Aksarâyî’nin, el-Es’ile ve’l-Ecvibe adlı eseri ekseninde eserin  hadise dair içeriği, 
Aksarâyî’nin meselelere yaklaşım metodu ve eserdeki hadislerin sıhhat durumu incelenecektir.  Bildiri  
muhtemel üç başlıktan oluşacaktır: Bunlardan birincisi eserdeki hadise dair soruların içeriği ve metodu. 
Bu başlık ise muhtemel şu alt başlıklardan oluşacaktır: 1- Hadislerde kullanılan kelimelerin doğru 
anlaşılması ile ilgili sorular, 2- Hadisin doğru anlaşılması ile ilgili sorular, 3- Hadisler arasındaki 
çelişkilerin giderilmesi ile ilgili sorular, 4- Hadisin muhtevası ile ilgili sorular. İkinci başlık ise sorulara 
verdiği cevaplarda kullandığı metodu. Bu başlık da muhtemel şu alt başlıklardan oluşacaktır: 1- Hadisin 
başka tariklerinden istifade etmesi, 2- Arapça dil kurallarından istifade etmesi 3- Hadisin anlaşılması ile 
ilgili ihtimalleri vermesi, 4-Hadisi genel usul kaideleriyle açıklaması, 5-Hadis usulü kavramlarını 
kullanması, 6- Hadisi Edebi sanatları kullanarak açıklaması, 7- Hadisi açıklarken kelime açıklamalarına 
gitmesi, 8- Ayetlerden deliller getirerek cevap vermesi, 9- Başka kaynaklardan nakiller yaparak cevap 
vermesi, 10- Sahabe ve tabiin sözlerinden istifade ederek cevaplar vermesi. Üçüncü başlık ise soru ve 
cevaplarda kullandığı hadislerin sıhhat durumu ve kaynaklarının değeri. Bu başlık altında ise soru ve 
cevaplarda kullandığı hadislerin sıhhati ve kullandığı hadis kaynaklarının hadis edebiyatı açısından 
değeri üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hadis, hadis ilimleri, Cemaleddin el-Aksarâyî, el-Es’ile ve’l-Ecvibe. 
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JAMALUDDIN AL-AKSARÂYÎ AS A TRADITIONIST:  
AL-AS’ILA WA AL-AJWİBA EXAMPE 

Abstract 
Although it is known that Cemaleddin el-Aksarâyî`s place of birth and date are not definite, he lived in 

Aksaray and used the name of al-Aksarayî which means that he was born in Aksaray. Cemaleddin el-Aksarâyî was 
a scholar (buraya mutasavvifa karsit ing kelime bulamadim, belki sufi olabilir mystic diyor da bence mystic olmaz 
belki sadece scholar yeterli olabilir) who lived in the Anatolian lands such as Amasya, Konya and Aksaray during 
the period of Murat I. at that time of the reigns of the Ottoman Empire. Cemaleddin el-Aksarâyî who is the forth 
branch descendant of Fahreddin er-Razî (o. 606/12 10) was known by the name of Cemalî. At that time he was an 
important scholar who used to teach at the Aksaray Zinciriye Theological School and he passed away in Aksaray 
(o. 791/1389). He has written his works on Persian and Turkish languages belonging to various fields such as 
hadith, fiqh, morality, medicine, and linguistics. Aksarayî has addressed his works with various fields and different 
languages, demonstrating that he is a multi-directional scholar, it is also important to keep the scientific 
accumulation of the 14th century.  He has a work named Şerhu Müşkilat al-Qur'ani'l-Kerim and Şerhu Müşkilâti 
Ehâdîsi Rabbi'l-Âlemîn, in addition he has found his fame through al-Es'ile ve'l-Ecvibe of Cemaleddin al-Aksarayi. 
According to introduction part of the work named el-Es’ile ve’l-Ecvibe’ Cemaleddin el-Aksarâyî dedicated his 
work to Kutlu Shah`s son Şemsüddin Ahmed al-Hac Shadgeldi Pasha (ö. 783/1381), whose father is the 
commander of Amasya, at the same time he considered his and people of the region’s sign is influential towards 
to write this book.  It is not possible to give a clear date about the book written time, although it is known that the 
work was written in Amasya. The work has been translated to Turkish by Necattin Hanay and Mehterhan Furkani 
under the name of al-Es'ile ve'l-Ecvibe Tafsir and Hadith Questions and Answers, and Published by Aksaray 
Municipality in 2017 The work is consisted from two parts, written in wording by question and answer. First and 
second parts consist of 152, and 52 questions, respectively. Therefore, the work comprised of in total 204 
questions. These questions may have been directed to Cemaleddin al-Aksarayî by others or may have been edited 
and addressed by Cemaleddin himself to get rid of possible question marks in his minds. Due to the fact that, some 
of the questions in the book are similar to the works written this century in the name of Hadith Problems and that 
the questions in the book are questions which only those who have accumulated knowledge about the hadith can 
ask them, it increases the possibility that these questions are edited by Aksarayî himself. The questions in al-As’ila 
wa al ajwiba are composed of a wide variety of topics, such as faith, fate, cleanliness, Salaah, Fasting, Zakat, 
Pray and Virtues of some Surahs. It is aimed to take out the variation in the hadiths which are predominantly 
variance with each other, and it is seen that there is an answer in the place where there is an omnipotent word in 
the hadith or in the closure point of the hadith. It is seen that Aksarayî used a mixed method in the works mentioned 
and when he answers the questions about verses from the Quran from time to time, he occasionally refers to the 
hadiths. In addition to do that, he occasionally refers to the hadiths while occasionally explaining the verses in 
the Quran.  

In this study, Cemaleddin el-Aksarâyî`s work al-Es'ile ve'l-Ecvibe`s and content of the work and his 
approaching method to the affairs and the credibility of the hadith in the works will be addressed. The article will 
consist of three possible titles: first part are questions content and methods. First part consists of the following 
subheadings: 1- Questions about the examination of understanding of the words used in the hadiths, 2- Questions 
about correct understanding of the hadith itself, 3- Questions about the elimination of variations between the 
hadiths, 4- Questions about the content of hadith itself.  The second topic is the method used to respond to 
questions. This heading will also consist of the following possible subheadings: 1- Benefit and take advantage of 
the explanation of the hadith from other ways, 2- Taking advantage of Arabic language rules, 3- Give possibilities 
about the understanding of the hadith, 4- Explanation of the hadith on general procedural bases, 5- Using the 
concepts of hadith style, 6- Explaining the Hadith by using its literary arts, 7- Using noun descriptions while 
Hadith explanations, 8- Answer the questions by underlying evidence from Quran verses, 9- Answer the questions 
by making reference from other sources, 10- To give answers by taking advantage of the words of the Sahaba and 
Tabiin. The third topic is the value of Credibility and Resources of the Hadiths used in questions and answers. 
Under this heading, it will focus on the credibility and value of the hadiths used in the questions and answers in 
terms of its literature. 
 
Keywords: Hadith, Hadith Sciences, Cemaleddin el-Aksarâyî, al-Es’ile ve’l-Ecvibe, and Hadith. 



III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 25-27 Ekim, 2018 AKSARAY 
 

 
 

AKSARAY’DAN İMPARATORLUK SARAYINA HRİSTİYANLIKLA PAGANİZM 
ARASINDA BİR HAYAT: NENEZİLİ CAESARİUS 
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Özet 

Strabon’da Garsauritis (Garsaura) olarak geçen, Roma İmparatorluk döneminde Kapadokya kralı 
Archelais’ın adıyla anılmaya başlanan, Roma’da bir dönem Kolonia olarak bilinen Aksaray bölgesi, Roma 
İmparatorluğunun IV. yüzyılının kaotik ortamına rağmen oldukça önemli isimler yetiştirmiştir. Bu isimlerin 
başında gelenler, Nenezi’li (bugünkü Gülağaç, Bekârlar) Gregorius ailesinin fertleridir. Nenezili’li Caesarius 
işte bu ailenin bir ferdiydi. Roma döneminde Kapadokya Eyaleti’nin küçük bir kenti olan Nenezi’nin 
(Aksaray, Bekârlar) bu aristokrat ailesinin birçok ferdi yaşadıkları yüzyılda ve tüm ortaçağlarda sadece dini 
alanda değil; edebi, sosyal ve kültürel alanlarda da büyük etkiler bırakmışlardır. Bu ailenin en ünlü üyesi hiç 
şüphesiz Erken Hristiyanlık döneminde Kilisenin Babaları’ndan biri olarak bilinen ve Hristiyan ilahiyatına 
büyük katkılarda bulunmuş olan Aziz Gregorius’dir. Ondan sonra ise Aziz Caesarius gelmektedir zira o, 
abisinin aksine dini alandan çok fenni alana yönelmiş, tıp alanında döneminin en tanınmış isimlerinden biri 
olmuş ve imparatorluk sarayına kadar yükselmiştir. Tıp alanında yaptıklarıyla büyük ün kazanan ve 
kaynaklardan Hipokrat yemini ettiğinden bile bahsedilen Caesarius, imparatorlukta idari alanda da görevler 
almıştır. Aziz Caesarius’un annesi, üç tanınmış aziz yetiştirmiş olan Nenezi’li Nonna, babası ise eski bir 
Hipsistari olan ve annesi Nonna tarafından Hristiyanlığa geçirilmiş, daha sonra Nenezi’nin piskoposu olmuş 
olan Büyük Gregorius’tur. Bu ailenin Gregorius ve Caesarius’tan başka, hem doğu hem de batı kilisesi 
tarafından kutsal olarak tanınan, hakkında birçok efsaneler bulunan Gorgonia adında bir kızları vardı. Aslında 
Aziz Gregorius’un böylesine tanınmış ve Hristiyanlık dininde büyük yer etmiş biri olmasında da kardeşi 
Caesarius’un dolaylı etkisinin olduğunu görüyoruz. Zira Nonna ve Büyük Gregorius uzunca bir süre çocuk 
sahibi olamayınca Nonna, evladı olursa diğer oğlu Gregorius’u Tanrı’nın hizmetine sunacağını vaat etmiştir. 
M.S. 338’de doğan Caesarius, doğduğu Aksaray’da ilk eğitimini aldı. Daha sonra birkaç ay Konya’da 
(İconium) amcası Amphilochius’un hocalığında eğitim gördü. Buradan edebiyat dersleri alması ve retorik 
eğitim görmesi için kardeşi Aziz Gregorius ile birlikte Kayseri’ye (Caeseraea) gönderildi. İki kardeş burada 
bir yıl geçirdikten sonra Hristiyanlık eğitimlerini tamamlamak üzere Caesarea Maritima’ya gönderildiler. 
Caesarius ve kardeşi Aziz Gregorius, 348 yılının sonlarına doğru buradan dönemin ilim merkezi olan 
İskenderiye’ye gittiler. İskenderiye o dönemde Hellenistik dünyanın hem edebi hem de bilimsel anlamdaki 
kalbi durumundaydı. Caesarius, İskenderiye’de felsefe ve fen bilimleri eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan 
sonra Konstantinopolis’e yerleşen Caesarius, imparatorluk sarayında baştabip mevkiine yükseldi. Abisi Aziz 
Gregorius ise İskenderiye’den sonra eğitimine Atina’da devam etme kararı almıştı. Atina’dan sonra 
imparatorluğun doğudaki başkenti olan Konstantinopolis üzerinden memleketi Aksaray’a dönmeye karar 
veren Gregorius’un burada tesadüfen kardeşi Caesarius ile görüştüğünü biliyoruz. Caesarius’un 
Konstantinopolis’te ve sonrasında Bithynia’daki yaşamı hakkında mektuplarından malumat sahibi 
olduğumuz Aziz Gregorius, Konstantinopolis’teyken bir toplantıda İmparator Julian’ın kalabalığın önünde 
kardeşi Caesarius’u Hristiyanlığı terk etmeye ikna etmeye çalıştığından da bahseder.  Kardeşinin erken ve 
ani gelen ölümü üzerine (otuzlu yaşlarının ortasında ve bekârdı) derin üzüntüye dalan Aziz Gregorius’un 
eserinde kendisinden bahsettiği Caesarius, 368 yılında Bithynia eyaletinin mali memuru makamına 
yükselmiş ve aynı yıl meydana gelen büyük depremi yaşamıştır. Aziz Gregorius kardeşinin ölümü üzerine 
şunları söylediğini görüyoruz: “Dünyalar başıma yıkıldı, şimdi yaşayan bir ceset gibiyim. O günden beri 
ruhum başka yerlerde”.  IV. yüzyıl Hristiyanlık dünyasının yanında kendisi ve ailesi hakkındaki birçok bilgiyi 
eserlerinden öğrendiğimiz Aziz Gregorius, kardeşi Caesarius hakkında da bize birçok aydınlatıcı bilgi 
vermektedir. Bu çalışmada, aldığı eğitim ve yetenekleri sayesinde imparatorluk sarayında baştabipliğe kadar 
yükselmiş Aksaray’lı (Nenezi) Caerarius’un yaşamı kardeşi ile olan ilişkisinden doğduğu ve yetiştiği ortama 
ve dini eğilimlerine kadar incelenmiştir. Çalışmanın amacı; öncelikle Aksaray’da doğup yetişmiş Nenezi’li 
Caesarius’un yaşamını detaylarıyla ortaya koymaktır. Bu bağlamda özellikle inanç dünyası ile ilgili görüşleri 
ortaya koymak ve pagan Roma imparatoru Julian ile ilişkisini tartışmak çalışmanın bir diğer amacını teşkil 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Nenezi, Nenezi’li Caesarius, Gregorius Nazianzus. 
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A LIFE FROM AKSARAY TO IMPERIAL COURT BETWEEN CHRISTIANITY AND 
PAGANISM: CAESARIUS NAZIANZUS 

 
Abstract 
 
Aksaray region, which is mentioned as Garsauritis (Garsaura) in Strabon, was referred in the name 

of Archelais; the king of Cappadocia and was known as Colonia for some time during the Roman 
Empire, produced considerable names despite the chaotic environment of the IVth century. The first to 
mention among these names are the members of the Gregorius family of Nazianzus (today Gülağaç, 
Bekârlar). Caesarius of Nazianzus was a member of this family. Many members of this aristocratic 
family from Nazianzus (Aksaray Bekârlar), a small city of Cappadocia province of the Roman period, 
had a great influence not only on the religious, but also literary, social and cultural spheres during their 
times and all the medieval ages. The most famous member of this family was, of course, Gregory of 
Nazianzus (Gregory the Theologian), who was known as one of the '' Fathers of the Church '' during the 
Early Christian era and who made great contributions to Christian theology. Caesarius Nazianzus 
definitely comes after him. Despite his brother, he was interested in and focused not only on religious 
matters but mostly on science and logic and became one of the most famous scientists of his time. 
Caesarius, who won a reputation for his medical achievements and took the Hippocratic oath as we 
learn from the sources, took on duties in the administrative sphere of the empire as well. The mother of 
Caesarius Naziaunzus was Nonna of Nazianzus, who raised three well-known saints and the father was 
Gregory of Nazianzus the Elder, a former member of the Hypsistarians, converted to Christianity by 
Nonna, later became the bishop of Nazianzus. The Gregory Family had a daughter named Gorgonia 
about whom many legends both in Eastern and Western Churches. Nonna and Gregory the Elder could 
not have a child for a long time, and Mother Nonna promised that if she can have a child, she would 
devote her other son, Gregory, to the service of God. Caesarius was born in Aksaray in 338 A.D., raised 
and received his first education in Aksaray. Later, he spent a few months in Konya (İconium), where he 
was educated by his uncle Amphilochius. From there he was sent to Kayseri (Caesarea) along with his 
brother, Gregory Nazianzu, to study literature and rhetoric. The two brothers spent a year here and 
were sent to Caesarea Maritima to complete their Christian education. Towards the end of 348 AD, 
Caesarius and his brother went to Alexandria, the center of knowledge and science. Alexandria was at 
the time both the literary and scientific heart of the Hellenistic world. Caesarius studied philosophy and 
sciences in Alexandria. He settled in Constantinople after completing his education, became a senior 
doctor at empire's palace. His brother Gregory Nazianzus had decided to continue his education in 
Athens after Alexandria. After Athens, we know that Gregory decided to return to his hometown Aksaray 
through Constantinople, the eastern capital of the empire, and we know that he coincidentally met his 
brother Caesarius here. From the letters of Gregory, we get much information about Caesarius's life in 
Constantinople and later in Bithynia. Gregory in one of his letters mentions that in Constantinople, the 
Empire Julian tried to persuade his brother Caesarius to abandon Christianity in front of the crowd. In 
368, Caesarius ascended to the position of the chief financial officer of Bithynia province, and he 
suffered from the great earthquake which took place in the same year. His brother Gregory mentioned 
in his work how deeply saddened by his early and sudden death (middle of his thirties). We see that on 
the death of his brother, Gregory Nazianzus said: "The world has been destroyed, I am now a living 
corpse. Since that day my soul has been elsewhere". In this paper, from his religious tendencies to his 
relationship with his brother Gregory Nazianzus and the environment in which he was born and raised, 
the life of Caerarius of Aksaray (Nazianzus) who rose up to the senior doctor position in the empire 
palace thanks to his education and talents will be examined. The purpose of this paper, first of all, is to 
reveal in detailed the life of Caesarius of Nazianzus, born and raised in Aksaray. In this context, another 
purpose of the study, in particular, is to put forward views on the world of faith and to discuss its 
relationship with the pagan Roman emperor Julian. The works of Caesarius's brother Saint Gregory 
Nazianzus contain the most detailed information about Caesarius. Therefore, his works are the main 
sources of our work. 

 
Keywords: Aksaray, Nazianzus, Caesarius of Nazianzus, Gregory of Nazianzus 
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NİKÂH AKDİ VE VÂSİLİK BAĞLAMINDA 
AKSARAY VE ÇEVRE YERLEŞİMLERDE KADINLAR İLE ÇOCUKLARIN 

HAK ARAMA HUKUKU (1742-1743) 

Prof. Dr. Necmettin Aygün 
Prof. Dr., Aksaray Üniversitesi 
aygunnecmettin@gmail.com 

 

Özet 

Osmanlı, kadın ve çocukların haklarını koruma hususunda hukuk sistemini oluşturmuş ve 
işletebilmiş nadir devlet teşekküllerinden biridir. Osmanlı’da yetim kalan çocukların sahipsiz 
bırakılmayarak, korunmaları ve iyi yetiştirilmeleri esastı. Bu doğrultuda Osmanlı mahkemesi, yetime 
buluğ çağına gelinceye kadar, babadan intikal eden mülkünü idare edebilmek için bir “vâsi” ve onu 
ileriki hayatına hazırlamak için de bir “veli” tayin etmekteydi. Vâsi ataması, uygulamada, öncelikle 
ebeveynler veya yakın akrabalar arasından yapılmaktaydı. Bu durum, yetimlerin sahipsiz kalmalarına 
engel olmak ve böylelikle neslin devamını sağlama almak maksadını taşıyor olabileceği gibi, mirasın 
yabana gitmesine engel olmak amacı da taşıyordu. Yetimler, buluğ çağına ulaştıklarında ise, 
ebeveynlerinden kendilerine intikal eden her türlü hakkı, mahkeme kanalıyla takip edip üzerlerine 
alabilmekteydiler. 

Osmanlı kültüründe nikâh akdi, aile kurumunu yaşatmada “ana unsur” olarak görülmüş ve “nikâhlı 
olmak”, aile müessesesinde bir takım hukukî kazanımların garantisi olarak titizlikle uygulanmıştır. 
Günümüzde olduğu gibi, Osmanlı dünyasında da her şey, her zaman istenilen olgunlukta 
gerçekleşmiyor; kanuna aykırı hareketler söz konusu olabiliyordu. Bu bağlamda, nikâhlı veya evli 
kadınlara hukuksuz müdahaleler gerçekleşebiliyordu. Nikâhlı veya nişanlı olup, fiilen evlenmemiş 
olanların yanında, nikâhlı-evli kadınlar da evlilik merkezli bazı mağduriyetler ile karşılaşabiliyorlardı. 
Ebeveynlerin, çocuklarını küçük yaşlarda iken nikâhlamaları, kocanın, bir sebeple eşini boşama hakkına 
sahip olması, nikâhlı-nişanlı kıza başka bir erkeğin “nikâhlımdır” diyerek müdahale etmesi, babanın 
vefatı, kocanın askerde olması, mahallindeki görevlilerin suiistimalleri gibi durumlarda nikâhlı kızların 
veya evli kadınların zulme uğramaları, mağdur olmaları söz konusu olabiliyordu. Mağduriyet, çoğu kez 
bir erkeğin nikâhlı eşinin başka bir erkek tarafından alıkonması/kaçırılması şeklinde de 
gerçekleşebiliyordu. Bununla beraber, adaletin tesis edilmesi Osmanlı devlet ve toplum örgütlenmesinin 
ana unsurlarından biri olduğundan, mağdurların şikâyetleri ve akabinde devletin müdahalesi ile adaletin 
tesisi mümkün olabiliyor; böylece mağdurların aldığı hasar, bir ölçüde en aza indirgenebiliyordu. Bu 
tarz müdahalelerin, şehir/kasaba merkezlerinden ziyade, genelde kırsalda ve aynı mekânı (köy, mahalle 
vb.) paylaşanlar arasında görülmesi, ilgili şikâyet davalarında ileri sürülen sebeplerin yanında, tarafların 
bir arada yaşama kültüründen kaynaklanan daha başka sebepleri de olabileceğini düşündürmektedir. 
Yani bu tarz müdahaleler, tarafların sadece “gönül ilişkisi” ile ilgili değildir. Ayrıca kırsalda (köylerde, 
yaylalarda vb.) kolluk kuvvetlerinin yetersiz oluşu veya hiç olmayışı, buralarda nikâha veya nikâhlıya 
olan müdahaleleri kolaylaştırıyor, teşvik ediyordu. 

En neticede, arşiv kayıtlarından anlaşılacağı üzere, Osmanlı’da kadın ve çocukların haklarının 
devlet tarafından ziyadesiyle gözetildiği, hukukî olarak da güvence altına alındığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aksaray ve Çevresi, Kadınlar, Çocuklar, Hukuk.  
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THE ACT OF CLAIMING RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN IN AKSARAY AND 
SURROUNDINGS IN THE CONTEXT OF MARRIAGE CONTRACT AND GUARDIANSHIP 

(1742-1743) 

Abstract 

The Ottoman Empire was one of the rare states that managed to establish and operate the legal 
system to protect the rights of women and children. Not leaving orphaned children abandoned, 
protecting and educating them was the priority in the Ottoman system. Accordingly, the Ottoman court 
appointed a “guard” for the orphans untill they reached puberty when they could already handle the 
property inherited to them and a “custodian” to prepare them for their later life. The appointment of 
guards in practice was made primarily among the parents or close relatives. This practice may be 
intended to prevent orphans from being left unattended and thus to ensure the continuity of the 
generation as well as to prevent the inheritance to be lost. When the orphans reach their puberty, 
through the court, they could follow all sort of rights that were inherited from their parents. 

The marriage contract in Ottoman culture was seen as the “main element” in sustaining the family 
institution, and “being married”, was meticulously practiced as a guarantee of some legal acquisitions 
in the family. As in today, in the Ottoman world things were not always as desired; there were illegal 
acts as well. In this context, unlawful interventions were possible for engaged or married women. In 
addition to those who were engaged and not married yet, the married women could also face some 
marriage-based unjustment treatments. Incidents such as; parents giving their children in marriage 
when they were at young age, the husband having a right to divorce his wife for some reason, intervening 
a married-engaged woman by claiming her to be “his wife”, persecution and abuse of engaged girls or 
married women in situations such as the death of the father, husband being in the army, abuses of other 
officials were in question. The victimization was often carried out in the form of detaining/abducting 
someone else’s wife by another man. However, as the establishment of justice was one of the main 
elements of the Ottoman State and social organization, it was possible to establish justice through the 
complaints of the victims and the intervention of the state; thus the damage suffered by the victims could 
be minimized to some extent. Such interventions were more common in rural areas than in the city/town 
centers, and taking place among those who shared same place (village, neighborhood, etc.). Therefore, 
in addition to the reasons raised in the relevant complaint cases, it suggests that there may be other 
reasons that result from the culture of living together. In other words, such interventions were not just 
related to “love affairs”. In addition, the lack of or not existing of law enforcements in rural areas 
(villages, uplands, etc.) eased and encouraged interventions in the married or engaged women. 

To sum up, it can be said from the archive documents that the rights of women and children in the 
Ottoman Empire were protected by the state excessively and their rights were legally guaranteed. 

Keywords: Ottoman, Aksaray and Surroundings, Women, Children, Law. 
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OSMANLI'DA YÖNETİMİN YERELLEŞMESİ:  
AKSARAY AYANI ATEŞOĞLU ABDURRAHMAN AĞA (1770-1860) 

Prof. Dr. Necmettin Aygün 
Aksaray Üniversitesi 

aygunnecmettin@gmail.com 
 

Özet 

Bu araştırma, Aksaray’da idarecilik yapan Ateşoğulları sülalesini konu edinmektedir. Burada, aile 
bireylerinin yönetici olarak “idarecilik; idare etme potansiyelinin kapasitesi” anlaşılmaya ve ailenin 
devlet sistemine katılma veya devletten menfaatlenme arzusuna dayanan süreçler değerlendirilmiştir. 
Başta tımar sisteminin hükmünü kaybetmeye başlaması olmak üzere, zamanla değişen şartlara bağlı 
olarak beylerbeyi ve sancakbeyi gibi taşra idaresinin bel kemiği olan devlet görevlilerinin (ehl-i örfün) 
dirliklerinin başında durmak yerine, kendi yerlerine mahallinden birer temsilci atamaları uygulamasına 
geçilmişti. Bu gelişme yereldeki ayan ve eşrafın taşrada yetki sahibi olmalarına imkân vermiştir. 
Bunlardan biri Aksaraylı Ateşoğulları sülalesidir.  

Sülale, bazen mütesellim, genellikle de ayan göreviyle 1770’lerden 1860’lara kadar Aksaray’ın 
yönetiminde doğrudan etkili olmuştur. Ateşoğlu Abdurrahman Ağa 1780’de doğmuş olup, Deveciyan 
Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babası da Aksaray’ın önde gelen idarecilerindendir ve 1770’lerde ayanlık 
görevi bulunan biridir. Aksaray’da, oğul Abdurrahman Ağa’nın etkinliği, 1810’lu yıllarda öne çıkmaya 
başlamıştır. Aksaray ve çevresinin en etkin yerel şahsiyeti olması nedeniyle, 1828-29 Osmanlı-Rus 
Harbine çağrılmıştır. O, bu savaşta, Aksaray’dan topladığı 100 güzide süvari (atlı asker) ile Şumnu’da 
bulunan orduya katılmak göreviyle yer almıştır. 1830’da Aksaray’ın eşkıyadan temizlenmesi için 
devlete yardımları dokunmuştur. Bununla beraber, 1830’da, kendisi Kütahya’ya, kardeşi Rüstem’de 
Bolu’ya sürgün edilmiş ve bir yıl kadar sürgünde kalmıştır. Bu sürgünün de etkisiyle o, Aksaray ileri 
gelenleri arasında yaşanmakta olan iktidar olma mücadelelerinde muhalefete düşmüştür. Bu bağlamda 
Abdurrahman Ağa, 1832’de İsyancı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın destekçisi olarak hareket etmiştir. 
Abdurrahman Ağa’nın muhalefette kalması 1830’dan 1842/43’e kadar, yaklaşık 12 yıl devam etmiştir.  

Tanzimat Yenilikleri bağlamında 1842/43’de Aksaray’da kaza meclisi uygulamasına geçilmiştir. 
Bunu fırsat gören Abdurrahman Ağa, Aksaray Kaza Meclisinde üye sıfatıyla olarak yer alarak, yeniden 
Aksaray siyasetinde boy göstermeye başlamıştır. Hatta o ve kardeşi Rüstem, 1849 yılı ortalarına kadar 
kaza müdürü unvanıyla Aksaray’ı idare etmişlerdir. Ancak müdürlüğü sürecindeki faaliyetleri, 
Aksaray’da ona karşı zaten mevcut olan muhalif grupları yeniden harekete geçirmiş ve bu gurupların 
devlet merkezine şikâyet yağdırması neticesinde, “zimmete para geçirme” suçlamasıyla müdürlük 
görevinden alınmıştır. Bununla beraber, Ateşoğlu sülalesinin Aksaray ve çevresindeki etkinlikleri 
1860’lara kadar devam etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aksaray, İdarenin Yerelleşmesi, Ateşoğulları, Değişim-Dönüşüm   
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LOCALIZATION OF THE OTTOMAN ADMINISTRATION: 
AYAN OF AKSARAY ATEŞOĞLU ABDURRAHMAN AGHA (1770-1860) 

 

Abstract 

This research deals with the Ateşoğulları family which took part in the administration of Aksaray. 
Hereby the "administration; the capacity of the management potential" of the members of families as 
rulers were tried to be understood and the processes based on the desire of the family to participate in 
the state system or to benefit from the empire were evaluated. Particularly with Timar System becoming 
obsolete, depending on the changing circumstances of the time, the state officials such as beylerbeyi 
and sanjak-beyi, which were the backbones of the provincial administration (ehl-i örf) instead of 
standing over their livelihoods, started to use the practice of assigning representatives for themselves 
in their territories. This led the ayans and notables (eşraf) to have authority in rural areas. One of them 
is Ateşoğulları Family from Aksaray.  

The family was directly influential in the management of Aksaray from 1770s to 1860s, sometimes 
as mütesellims, usually as ayans. Ateşoğlu Abdurrahman Agha was born in 1780 and registered in the 
Neighborhood of Deveciyan. His father was one of the leading administrators of Aksaray and a member 
of ayans in the 1770s. The activities of the son Abdurrahman Agha in Aksaray started to be prominent 
in the 1810s. Since he was the most influential local figure of Aksaray and all its surroundings, he was 
called to the 1828-29 Ottoman-Russian War. He took part in the mission to join the army in Shumen, 
with 100 prominent horseman (cavalry) collected from Aksaray. In 1830, he helped the Ottoman State 
to clear Aksaray from bandits. However, in 1830, he was exiled to Kutahya, while his brother Rüstem 
was exiled to Bolu and stayed in exile for a year. Under the influence of this exile, he made opposition 
in the struggles of power among the elders of Aksaray. In this context, Abdurrahman Agha in 1832 acted 
as the supporter of Mehmet Ali Pasha, the rebellious Governor of Egypt. Abdurrahman Agha remained 
in the opposition for 12 years from 1830 to 1842/43. 

In the context of Tanzimat Reforms in 1842/43, the district council system was introduced in 
Aksaray. Abdurrahman Agha, regarding this as an opportunity, became a member of the local council 
of Aksaray district and started to appear again in Aksaray's politics. As a matter of fact, he and his 
brother Rüstem managed Aksaray with the title of district ruler until the middle of 1849. However, its 
actions during the period of his rule reactivated opposition groups that had already existed against him 
in Aksaray, and as a result of these groups complaining over to the center, he was dismissed from his 
service with the charge of ''peculation". Nonetheless, the activities of the Ateşoğulları family in Aksaray 
and its surrounding areas continued until the 1860s. 

Keywords: Ottoman, Aksaray, Localization of Administration, Ateşoğulları, Change-Transformation. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İAŞE SORUNU VE AKSARAY 

Dr. Nursel Manav 
nurmanav2007@hotmail.com 

Özet  

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda, cephe yanında, bir diğer mücadeleyi asker ve sivillerin 
iaşesi için verdi. Ordu mensupları ile başta başkent İstanbul olmak üzere halkın gıda ihtiyaçlarını 
karşılamak, savaş yıllarında uğraşılması gereken sorunların ilk sıralarında yer almaktaydı. Bu sorunu 
çözmek amacıyla hükümet, hem ülke içinden hem yurt dışından hububat temin etmeye çalıştı. İthalat 
olanakları sınırlı olduğundan asker ve sivil halkın ekmek yapımında ve beslenmesinde kullanılacak tahıl, 
hayvanlar için yem tedarikinde ülke içine ağırlık verildi. Tahıl üretimi yapılan bölgelerden, diğer yerlere 
ürün sevkiyatı yapıldı. Bunun için ülke toprakları üç bölgeye ayrıldı. İlk bölge İstanbul, Edirne, 
Hüdavendigâr, Konya, Ankara, Aydın, Kastamonu vilâyetleriyle Bolu, Çatalca, Çanakkale, Karesi, 
İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Niğde, Menteşe, Antalya’dan oluşmaktaydı. Birinci 
mıntıkaya dâhil olan yerlerden buğday, un, arpa, çavdar gibi ürünlerin yetkilendirilmiş birimlerce satın 
alınması kararlaştırıldı.  

Bu bildirinin konusu, Birinci Dünya Savaşı esnasında asker ve İstanbul, İzmir gibi şehirlerin gıda 
ihtiyacını karşılamada Aksaray’ın taşıdığı önemdir. Önemini belirlemek amacıyla ekmek sıkıntısının 
giderek daha fazla hissedildiği 1915 yılı ortalarından başlayarak 1916’da Aksaray’dan sevk edilen 
buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar ile bulgur ve mercimek miktarları belirlenmiştir. Bildirimiz, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) kaynaklarına dayanarak hazırlanmıştır. Dönemin gazetelerinin yanı 
sıra konu hakkında yapılmış ikincil çalışmalar da yararlanılan kaynaklar arasındadır. Öncelikle savaş 
ortamında ordu ve sivil halkın açlıkla karşı karşıya kalmaması için hükümetin aldığı önlemler ve bu 
tedbirlerin Aksaray’daki uygulaması ele alınmıştır. İncelememize göre, gıda temini için İstanbul’da 
kurulan merkezi heyetin bir örneği Aksaray’ın bağlı olduğu Niğde’de kurulmuştur. Niğde’nin en büyük 
sivil yöneticisinin başkanlığında yerel idarecilerin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun 
çalışması sonucunda Niğde’ye bağlı yerleşim bölgelerinin nüfus, tarımsal üretim miktarları 
belirlenmiştir. Yerleşim yerlerinde nüfus başına tüketim miktarları tespit edilmiştir. Komisyon, kişi 
başına tüketimden arta kalan ürünün ne kadarlık kısmının tohumluk ve hayvan yemi olarak ayrılacağı, 
ne kadarının ordu ve sivil halkın ihtiyaç duyduğu yerlere gönderileceğini ortaya koymuştur. 
Çalışmamızın konusu olan Aksaray’ın nüfusu, ürün bazında üretim, öngörülen kişi başına tüketim, 
tohumluk ve hayvan yemi olarak ayrılacak miktardan sonra diğer bölgelere sevk edilecek tutarlar tespit 
edilmiştir. Komisyonun, tahıl ürünlerini satın almaya başlamasıyla birlikte sorunlar da ortaya çıkmıştır. 
İlk andan itibaren Konya ile problem yaşanmıştır. Aksaray’daki tarım ürünlerinin bölge dışına 
çıkarılması konusunda Konya valisi ile Niğde yönetiminin karşılıklı suçlamalarına İstanbul’dan 
müdahale edilmiştir. Halkın elindeki tahılın satın alımında karşılaşılanların yanında, önemli problem 
tarım ürünlerinin sevkiyatında yaşanmıştır. Nakliyatın sınırlı araçlarla yapılması başlı başına bir engel 
teşkil ederken, savaş koşulları dönemin en hızlı aracı trenin kullanımını da zora sokmuştur. Bu nedenle 
bazı dönemlerde sevkiyat durma noktasına gelmiştir. Buna rağmen, 1915 yılı Nisan ayından 1916 yılı 
sonuna kadar Aksaray’dan, günlük, haftalık olarak farklı miktarlarda buğday, arpa, çavdar, mercimek, 
bulgur sevk edilmiştir. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre sorunlara rağmen, ordu ve sivil halkın beslenmesinde Aksaray önemli 
rol oynamıştır. Yerel halkın tüketimi, tohumluk ve hayvan yemi ayrıldıktan sonra Aksaray’dan tarım 
ürünü sevkiyatının mümkün olduğu belirlenmiştir. Hükümetin savaşın başında sorunları öngörerek, 
yerel yöneticilerle oluşturduğu komisyon yeterince başarılı olamamıştır. Savaş koşulları, ulaşım 
olanaklarının sınırlı olması, yerel yönetimin kimi zaman yetersiz kalması, halkın elindeki tahılı satmakta 
direnç göstermesi gibi birçok engel ortaya çıkmıştır. Nihayetinde yaşanan problemlerin çözümü için 
Aksaray’ın tahıl sevkiyatı konusunda Konya valisine bağlanmasına karar verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Savaş, iaşe, ordu, halk, buğday, arpa.   
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AKSARAY AND THE ISSUE OF FOOD SUPPLY IN WORLD WAR I 

Abstract 

One of the struggles the Ottoman Empire had in World War I was to provide food to soldiers and 
civilians.  Food supply was one of the main issues that needed to be resolved. To solve this problem, the 
government tried to obtain grain from both within and outside the country. The domestic resources were 
prioritised due to limited importation options. There was a shipment of crops from areas that produce 
grain to the areas that don’t. For this reason, the country was split into three zones. The first zone 
included provinces of Istanbul, Edirne, Hüdavendigâr, Konya, Ankara, Aydın, Kastamonu, Bolu and 
Çatalca, Çanakkale, Karesi, İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Niğde, Menteşe and Antalya. 
It was decided that in the first zone provinces, authorised delegations should be responsible for the 
purchase of products such as wheat, flour, barley and rye. 

The subject of this declaration is the importance of Aksaray in the supply of food to soldiers and 
cities such as Istanbul and Izmir in World War I. To determine the significance of Aksaray, the quantities 
of wheat, barley, rye, bulgur and lentils that were transported from Aksaray in mid-1915, which was the 
time the shortage of bread was felt intensely, and 1916 are identified. Our declaration is prepared based 
on the resources of State Archives of the Prime Ministry. In addition, the newspapers from the period of 
interest and other work carried out on the subject are also used. As the method, firstly the precautions 
the government took to prevent the army and the civilian population from starving and the 
implementation of these precautions is identified. According to our research, a commission similar to 
the one established in Istanbul is also established in Niğde which used to include Aksaray. The 
commission is formed with the participation of local managers with its president being the top ranked 
civil manager in Niğde. As a result of the commission’s work, the population and agricultural 
production of areas that are connected to Niğde are determined. The consumption per capita in 
settlement locations is identified. The commission also identified how much of the remaining products 
from per capita consumption would be used as seeds and food for animals and how much of it would be 
sent to areas where the army and civilian population need. After it is provided for Aksaray’s population, 
production, estimated per capita consumption, seeds and food for animal, the quantities to be shipped 
to other zones are identified. The problems arose when the commission started to purchase corn 
products. From the first moment, there were problems with Konya on the issue of importation of 
agricultural products of Aksaray. Upon mutual accusations of the governor of Konya and the 
governance of Niğde, there was an intervention from Istanbul. In addition to problems that arose with 
the purchase of corns from public there were also significant problems in the shipment of agricultural 
products. The fact that shipment had to be done with limited number of vehicles was one of the main 
obstacles. Furthermore, war conditions made it difficult to use the train which was the fastest type of 
transportation in that period. For this reason, from time to time shipments stopped. Nevertheless, there 
were shipments of wheat, barley, rye, lentils and bulgur at different quantities daily and weekly from 
Aksaray between April 1915 and until the end of 1916.  

According to our results, despite the problems, Aksaray played an important role in supplying food 
to the army and the civilian population. It is determined that after subtracting the consumption of local 
people, seeds and animal food, it is possible to transport agricultural products. The commission that the 
government established at the beginning of the war with the foresight of future problems the war would 
entail failed to achieve enough success. There were many obstacles such as war conditions, limited 
transportation options, insufficiency of the local management and unwillingness of public to sell their 
crops. Finally, to solve the problems it was decided that the governor of Konya would handle the issue 
of shipment of corps from Aksaray. 

Keywords: War, food supply, army, public, wheat. 
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Özet 
 

Arkeoloji literatüründe artı ürün (surplus) ve gıda depolama (storage) kavramlarının, doğada hazır 
bulunan, yemiş, yumru, ot vb. bitkilerin veya tarımsal ürünün toplanıp, ihtiyaç fazlasının depolanması 
için kullanıldığı önerilir. Yerleşik olmayan toplumlarla birlikte arkeolojik kanıtlarını bulmaya 
başladığımız ürün depolamanın, kalıcı köy yerleşmeleriyle ivme kazanarak arttığı, mimari düzen ve 
sosyal yapı üzerinde tanımlı değişimlere neden olduğu açıktır. Başlangıçta temel beslenme ihtiyacını 
karşılamaya yönelik sürdürülen bu eylemin zamanla bir güce dönüştüğü görülmektedir. Bu gücü temsil 
eden ifadeyse artı ürün, artık ürün ya da bir diğer söylemle değer birikimidir. Gerçek anlamda değer 
birikiminin ilk aşamasını Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’in PPNA evresiyle birlikte takip etmek 
mümkündür. Ancak Geç Epipaleolitik dönemde avcı toplayıcı ekonomilerde de besin depolandığı ve bu 
durumun kalıcı yerleşmelerin oluşmasındaki etkenlerden biri olduğu düşünülür. Bu bağlamda güvenilir 
gıda kaynakları olan tahılların ve bunların depolanmasının arkeolojik açıdan oldukça geniş bir yelpazede 
ele alınması gerekir. Konuyla ilgili verilerin değerlendirilmesiyle, bir sonraki cümlede sıralanan 
bilgilere varılması mümkündür. Bunlar, artı ürün ve ürün depolamanın beslenme ihtiyacını 
karşılamaktaki önemi, kalıcı yerleşmelerin oluşmasındaki etkisi, yaşam alanlarında fiziksel olarak 
yaptığı değişimler ve bunların yanı sıra insanların temel gıdalarını üretme, tüketme ve paylaşma 
konusundaki yaklaşımları, üretilen ürünün niteliğine ve yaşanılan coğrafyanın özelliklerine göre yeni 
tarımsal ve endüstriyel teknolojilerin gelişmesi, saklama koşullarının belirlenmesi, ihtiyaç fazlası 
ürünün biriktirilerek ürün fazlasının bir güce dönüşmesi şeklinde sıralanabilir. Arkeolojik görünürlük 
bakımından konu, ürünün kendisi, depo kapları, silo, petek, kutu, kiler odası, mühür, mühür baskıları 
gibi somut verilerle ve düşünsel olarak da ürün depolama, artı ürün ve güç, statü kavramlarıyla birlikte 
ele alınmaktadır.Aksaray ilinde yer alan ve günümüzden 7000 yıl öncesine tarihlenen Güvercinkayası 
yerleşmesi Kalkolitik Dönem’e tarihlenen bir kaya üstü yerleşmesidir. Ele aldığımız konu kapsamında 
detaylı veriler içeren yerleşmenin ana tabakası (I.-II.tabaka/Orta Kalkolitik Dönem M.Ö. 5200-4820), 
tarım ve hayvancılığa dayanan kırsal ekonomisiyle öne çıkar. Yaklaşık 500 yıllık kesintisiz tabakalanma 
veren yerleşme, bu süreçte, mimari unsurlar, buluntu toplulukları, üretim endüstrileri bakımından belli 
bir standartta devamlılık gösterir. Erken evrelerden itibaren izleyebildiğimiz depolama alanları ve depo 
kapları gibi artı ürüne ilişkin veriler, yerleşmede yoğun tarımsal faaliyetin göstergelerindendir.  

 Yerleşme savunma hattı benzeri, kalın bir duvarla ikiye ayrılmıştır. Zirve düzlüğündeki yapıları, 
yerleşmenin yamacında sıralanan yapılardan ayıran bu duvar, fiziksel bir ayrımın yanı sıra sosyal açıdan 
da bazı değişikliklerin habercisidir. Bu durum, kalın duvarlar arkasında bulunan yapıların diğer 
yapılardan farkının sorgulanmasına da neden olmuştur. Bütünüyle kazılan höyükte çağdaş 33 yapı açığa 
çıkarılmıştır. Bu yapılarda genel plan açısından belirgin bir farklılık bulunmaz. Ancak, iç donanım, işlik 
alanları, silo, petek ve depo kaplarının niceliksel farklılığı, zirve düzlüğündeki yapıların artı ürünün 
depolanmasına ve idaresine yönelik bir kompleks olarak düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
alan neredeyse bütünüyle artı ürün depolamaya ve çeşitli üretim faaliyetlerinin yapılmasına ayrılmıştır. 
Alandaki ürün fazlalığının, yönetici bir sınıfın varlığına da işaret edebileceği, dolayısıyla sosyal açıdan 
farklılaşmış grupların varlığı önerilmektedir. Arkeolojik görünürlük açısından oldukça zengin maddi 
kalıntılarla öne çıkan Güvercinkayası depolama aygıtları, üretim, değer, güç, statü, sosyal eşitsizlik ve 
hiyerarşi gibi kavramlar üzerinde düşünmeyi de gerektirmektedir. 

  Bu bağlamda, aktif bir depolama geleneği bulunan Güvercinkayası yerleşmesi, Anadolu 
arkeolojisinin Kalkolitik Dönem bilgilerini çoğaltmaya da katkı sunar. 

Anahtar Kelimeler: Güvercinkayası, Kalkolitik, Tarihöncesinde Ürün Depolama, Silo, Beslenme, 
Sosyal Yapı 
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PREHİSTORİC SURPLUS PRODUCT AND PRODUCT STORAGE: CASE OF 
GÜVERCİNKAYASI 

 
Abstract 

In the archaeological literature, the concepts of surplus product and food storage are 
recommended to be used for the collection of the plants such as fruits, tuber, and grass available in the 
nature, or agricultural products, and for the storage of surplus products. 

It is clear that product storage, which we have started to find its archaeological evidences along 
with non-resident communities, has increased by gaining momentum with permanent village settlements 
and has led to defined changes on architectural order and social structure. It is seen that this practice, 
which was initially aimed at meeting basic nutritional needs, has turned into a power over time. The 
term representing this power is surplus product, residual product, or in other words, value 
accumulation. In a real sense, it is possible to track the first stage of value accumulation with the PPNA 
phase of the Pre-Pottery Neolithic Period. However, it is considered that food was also stored in hunter-
gatherer economies in the Late Epipaleolithic period and this is one of the factors in the formation of 
permanent settlements.  

In this context, the cereals which are reliable food sources and their storage should be discussed 
in a very wide range from archeological aspect. It is possible to reach the information listed in the next 
sentence by the evaluation of the data related to the subject. These can be listed as the importance of 
surplus product and product storage in meeting the nutritional needs, their effect on the formation of 
permanent settlements, the physical changes made by them in living spaces, as well as people's 
approaches on producing, consuming and sharing basic foods, the development of new agricultural and 
industrial technologies according to the quality of the product produced and the characteristics of the 
geography where people live, determination of storage conditions, and the accumulation of surplus 
product and the transformation of surplus into a power. 

In terms of archaeological visibility, the subject is discussed with tangible data such as the product 
itself, storage vessels, silo, honeycomb, box, cellar room, seal, seal impressions and intellectually with 
the concepts of product storage, surplus product and power, and status. 

Güvercinkayası which is located in Aksaray province and dated to 7000 years ago is a settlement 
on the rock dated to the Chalcolithic Period. The main level of the settlement which contains detailed 
data within the scope of the subject we discussed (level I and II/Middle Chalcolithic Period 5200-
4820BC) comes to the forefront with its rural economy based on agriculture and animal husbandry. The 
settlement with a 500 year uninterrupted stratification showed continuity at a certain standard in terms 
of architectural elements, finds communities, production industries in this process. The data related the 
surplus product such as storage areas and storage vessels that we can monitor from the early stages 
are among the indicators of intensive agricultural activities in the settlement.  

The settlement was divided into two with a thick wall like a line of defense. This wall, which 
separates the buildings on the summit plain from the structures lined up on the slope of the settlement, 
is the sign of some social changes as well as a physical separation. This has also led to the questioning 
of the difference of the structures located behind thick walls from other structures. 33 modern structures 
were uncovered in the mound which was entirely excavated. There is no significant difference in terms 
of general layout in these structures. However, the quantitative difference of interior equipment, 
workshop areas, silo, honeycomb and storage vessels shows that the structures on the summit plain 
should be considered as a complex for the storage and management of the surplus product. This area is 
almost entirely devoted to product storage and to various production activities. It is suggested that 
surplus product in the area may also indicate the presence of a ruling class, and thus, the presence of 
socially differentiated groups. Güvercinkayası, which comes to the forefront with its very rich material 
remains in terms of archaeological visibility, also requires thinking about the concepts such as storage 
devices, production, value, power, status, social inequality, and hierarchy. 

 In this context, Güvercinkayası settlement, which has an active storage tradition, contributes to 
increasing the data of the Chalcolithic Period of Anatolian archeology. 
 

Keywords: Güvercinkayası, Chalcolithic, Prehistoric Storage  
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Özet 

  Adil kent veya kent kullanımında adalet perspektifi, adından da anlaşılacağı üzere kentsel 
planlamalarda ve kentsel pratiklerde sosyal ve iktisadi açıdan daha adil bir politika izlenmesi anlamını 
taşımaktadır. Araştırmamız ölçeğinde ele alındığında ise kadının kent deneyimlemesinde adalet 
yaklaşımını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Günümüz kentlerinde kadının toplumsal açıdan daha 
fazla göz önünde olması, kamusal alana daha fazla dâhil olması, mekân kullanımında fırsat eşitliği, 
cinsiyete dayalı ayrıştırmalar, çalışma şartları ve kentsel pratiklerin adalet örgüsü dâhilinde analiz 
edilmesini gerekli kılmaktadır. Adil kent yaklaşımı eşitlikçi veya feminist söylemlerin cinsiyete dayalı 
ayrıştırmaları yeniden üreten yapısının aksine, kent kullanımında her iki cinsiyette adalet örgüsünün 
işlerliğini ortaya koymak için oluşturulmuştur.  

 Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan çalışmalar (makaleler, tezler vs.) kadınların bugünkü 
konumuna gelmesinde yol kat edilmesini sağlamıştır fakat halen devam eden kadın mağduriyetinin ve 
özellikle kentsel mekânlarda adaletsiz uygulamaların önüne tam anlamıyla geçilebilmiş değildir.  

Bu bildiride Aksaray ili evreninde, boşanmış kadınların kent kullanımlarını adalet perspektifi 
ekseninde ele almak amacıyla boşanmış olan 10 kadınla (çalışan ve çocuk sahibi) görüşmeler 
yapılmıştır.  Böylece kadınların Aksaray il merkezinde sosyal ve gündelik hayatta, mekân 
kullanımlarında ve iş yaşamında adil veya adil olmayan uygulamalarla karşılaşıp karşılaşmadıklarının 
analizi yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları adillik, pozitif ayrımcılık, cinsiyetçilik, çevre baskısı ve çalışma şartları gibi 
kavramlar kullanılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yasalar önünde eşit konumda bulunan 
kadınların reelde veya toplumsal yaşamda bu eşitlikten ne kadar pay aldıkları ve eşitliğin adaletli ve 
hakkaniyetli bir toplum yapısını meydana getirip getirmediğinin analizi yapılmaya çalışılmıştır.  

Aksaray ilinde yapılan fenomonolojik araştırma sonuçlarından bazıları şu şekildedir. Her ne kadar, 
yasalar önünde ve teorideki eşitlik söz konusu olsa da; günlük kentsel pratiklerde böyle bir eşitliğin pek 
algılanmadığı saptanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise eşitliği de kapsayan hakkaniyetli, adaletli 
uygulamaların toplumsal ve ekonomik anlamda işlerlik kazanmaması olarak gösterilebilir. Kadınların 
toplumsal cinsiyet adaleti açısından en büyük problemi çalışma hayatında yaşadıkları saptanmıştır. 
Birçok kadının yeterli eğitim düzeyine sahip olmaması ve çalışma hayatına boşandıktan sonra girmesi 
toplum tarafından olumlu bakılmayan bir noktaya taşınmaktadır. İktisadi kalkınması yüksek olmayan 
küçük ölçekli kentlerde iş bulmanın kolay olmaması boşanmış kadınlara da çok fazla tercih hakkı 
sunmamaktadır. Bu durum boşanmış ve çocuk sahibi kadınlar açısından değerlendirildiğinde maddi ve 
manevi yetersizliklere neden olabilmektedir. Diğer yandan, toplumumuzda boşanan kadınlar 
sabredemeyen, evliliğini sürdürmeye çalışmayan konumunda olmaktadır. Kadınların kendi evlerini 
açmalarının nedeni olarak evliyken yaşanılan baskı ve boşandıktan sonraki çevre ve aile baskısından 
dolayı kendi ayakları üzerinde durma isteğidir. Araştırma sonuçlarına göre kadınların ihtiyaç duyduğu 
şeyin cinsiyet eşitliği değil fırsat eşitliği ve adil uygulamalar olduğu görülmektedir. Bu anlamda kentte 
yerel yönetimsel uygulamalarda ve çalışma hayatında kadınlara daha fazla fırsat eşitliği tanınması 
gerekmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Boşanma, Kent Deneyimi, Kentsel Adalet, Aksaray 
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INVESTIGATION OF DIVORCED WOMEN'S EXPERIENCE IN URBAN 
GENDER JUSTICE PERSPECTIVE: CASE OF AKSARAY CİTY 

 

Abstract 

 The justice perspective in the use of a fair city or city implies a fairer policy in terms of social 
and economic aspects in urban planning and urban practices, as the name implies. When it is considered 
in our research scale, it is aimed to reveal the justice approach of women in urban experience. In today's 
cities, women need more consideration in terms of society, more involvement in the public sphere, 
equality of opportunity in use of space, sex-based separations, working conditions and analysis of urban 
practices within the framework of justice. The fair urban approach was designed to reveal the 
functioning of justice in both sexes in city use, contrary to the reproductive structure of egalitarian or 
feminist discourse, which is based on sex. 

 Work on equality between men and women has made it possible for women to make their way 
to their present position, but it is not possible to pass the ongoing injustice of women and especially 
unfair practices in urban areas. Divorced women were interviewed with 10 divorced and child-bearing 
women in the Aksaray city center in order to address the urban use in the context of the justice 
perspective. Thus, an analysis was made of whether women encountered fair or unfair practices in social 
and everyday life, space use and work life. The research findings were interpreted using concepts such 
as fairness, positive discrimination, sexism, environmental pressures and working conditions.  

According to the results of the research which conducted in the Aksaray City centre, the most 
important reason for this is the fair and equitable practices, including equality, and the failure of roles 
to function socially and economically. It has been found that the biggest problem of women in terms of 
gender justice is their living in working life. Because of many women do not have adequate education, 
and they into their working lives after they are divorced, they engage in professions that are not viewed 
positively by the society and that they should come home late because of their jobs. The fact that it is 
not easy to find jobs in small-scale cities with low economic development does not offer much choice to 
divorced women either. This situation can lead to material and moral deficits when evaluated in terms 
of divorced and child-bearing women.  

 Another finding from the research is that the divorced women are in a position that they can not 
be patient and are not trying to maintain their marriage. While a divorced man is unlikely to look badly, 
the point of view to a divorced woman is different. This situation causes most women to withdraw 
themselves in daily urban practice what women need is not equal gender equality but equality of 
opportunity and fair practices. In this sense, more equality of opportunity should be given to women in 
local administrative practices and working life in the city. 
 

Key words: Gender Justice, Divorcing, City Experience, Urban Justice, Aksaray
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Özet 

Abdurrahman Askerî yazdığı eseriyle XVI. asır dinî ve tasavvufî hayatına yeni bir ışık getirmiştir. 
Kitabına verdiği isimle dünyaya sevginin aynasından bir mutasavvıf gözüyle baktığını bize ifade etmek 
istemiştir. Dönemin en çok gezen ve dini anlatan insanlarının bu tip mutasavvıflar olduğunu 
düşündüğümüz zaman, İslam’ın yayılışını içermesi açısından da bu düşünceler çok önemlidir. Yanında 
birçok mutasavvıfla birlikte Anadolu ve Rumeli’nin birçok yerini dolaşmıştır.  Eserinden anlaşıldığı 
kadarıyla, döneme kendisi de bir mutasavvıf olmasına rağmen, gayet objektif bir şekilde yaklaşmıştır. 
İnsanların yanlış dinî düşüncelerini ve yaşayışlarını hiç çekinmeden eleştirel bir dille anlatmaktan 
çekinmemiştir. Kullandığı dilden iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Hayatı, doğumu, ölümü ve ailesi 
hakkında tam bir bilgiye sahip olmasak da özellikle başta dönemin Bayramî Melamiliği ve diğer 
Melamileri olmak üzere tasavvufî hayat hakkında birinci elden orijinal bilgiler vermektedir. Kendisi bir 
Rumelili olduğu için Anadolu ile Rumeli arasında karşılaştırmalar yapabilmektedir. Dönemin tasavvufî 
manada beş önemli şehri olan İstanbul, Edirne, Ankara, Kayseri ve Aksaray arasındaki yolculuklarda 
gördüklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi, dönemin sosyal açıdan değerlendirilmesi için 
araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Osmanlı Devleti’nin en güçlü dönemlerini yaşadığı 
bir zamanda halkın yönetime nasıl baktığını değerlendirmek açısından da bu eser çok önemlidir. Bütün 
bu açılardan bakıldığı zaman klasik dönem Osmanlı dinî, siyasî, sosyal ve kültürel hayatını araştırmak 
isteyenler için çok önemli bir kaynaktır. Abdurrahman Askerî’nin yazdığı Miratü’l-Işk, XVI. asırda 
yazılan ve günümüze ulaşan Bayramî Melamîleri ile ilgili tek eserdir. Bu eseri yazan Abdurrahman 
Askerî’nin, Pir Ali Aksarayî’nin müridi ve onun oğlu İsmail Maşukî’nin arkadaşı olması eserinin 
Aksaray tasavvufu konusundaki önemini daha da artırmaktadır. İstanbul, Ankara, Kayseri, Aksaray ve 
Edirne’ye sıkça yaptığı yolculuklar ve dönemin tasavvufî çevreleri ile ilgili yazdıkları eserini daha da 
değerli kılmaktadır. Yakın dönemde değerli araştırmacı İsmail E. Erünsal’ın gayretleri ile ilim âlemine 
tanıtılan Miratü’l-Işk, XVI. asır tasavvufu konusundaki bazı yanlış ve eksik bilgilerimizi 
düzeltmektedir. Özellikle Somuncu Baba’nın Bursa’dan sonra Adana’ya gittiğini, mezarının Aksaray’da 
olduğunu açıkça kaydetmesi, Pir Ali Aksarayî’nin isminin Alâeddin olduğunu belirtip eceliyle 
Kayseri’de öldüğünü ekleyerek ölüm tarihini 1539 olarak kaydetmesi, oğlu İsmail Maşukî’nin de 
bundan bir süre sonra aynı yılda idam edildiğini söylemesi eksik bilgilerimizi tamamlayan çok önemli 
bilgilerdir. Ayrıca bu eserde dönemin sosyal tarihi ile ilgili ilginç bilgiler vardır. Miratü’l-Işk’da İsmail 
Maşukî’nin idamından sonra müritlerinin ve bağlılarının durumu geniş biçimde açıklanmaktadır. 
Devletin bunlara karşı harekete geçmesinin kamu düzenini bozmalarıyla direkt ilgili olduğu 
anlatılmaktadır. Tasavvuf alanındaki yanlışlıkların ana nedeninin cehalet olduğu birçok örnekle dile 
getirilmektedir. Burada halkın soruşturmaya tabi tutulduğu ve büyük zulümler gördüğü belirtilmekte 
ama bunun birazda kendilerinin şeriattan uzaklaşıp yanlış yollara sapmalarından dolayı olduğunu ilave 
etmekte, tasavvuf ehlinin çoğunun cahil olup hurafelerin peşinden gittiğini ve sadece kuru birer taklitçi 
olduklarını eklemektedir. İnsanların dedikoduya çok meraklı olduklarını, tasavvuf ehlinin çoğunun 
dedikoduyu hal diye anlattıklarını, bunu alanların perişan, almayanların hayran olduklarını ve bu tür 
kişilerin peşinden gidenlerin sapıklığa düştüklerini ilave eder. Bütün bunlar dönemimiz tasavvufunun 
da ana meseleleridir. Bayrami Melamileri Anadolu’nun İslamlaşmasında en fazla emeği geçen tasavvufî 
gruplardan birisidir. Fakat aynı zamanda en fazla parçalanan tarikatlardan da birisidir. Biz bu 
bildirimizde Abdurrahman Askerî’nin Miratü’l-Işk isimli bu eserinde kaydettiği Aksaray’da XVI. asırda 
yaşayan Bayramî Melamîleri ile ilgili bilgileri ortaya koyup daha sonraki bilgilerle karşılaştırarak en 
doğrusuna ulaşmaya çalışacağız. Böylece kaynak eksikliğinden dolayı yaygınlık kazanan dönemle ilgili 
bazı yanlış bilgilerinin ve anlayışların da yeni bilgiler ışığında düzeltilebileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Bayramî Melamîleri, Pir Ali Aksarayî, İsmail Maşukî, Abdurrahman 
Askerî.   
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SOME NEW INFORMATION ON AKSARAY BAYRAMI MELAMIS UNDER THE LIGHT 
OF ABDURRAHMAN ASKERI’S MIRATU’L-ISK  

Abstract  

Miratu’l-Isk written by Abdurrahman Askerî is the unique work that was written in XVI on 
Bayrami Melamis and managed to reach until today. The author of that masterpiece Abdurrahman 
Askerî was the follower of Pir Ali Aksarayî and his son Ismail Maşukî’s friend; therefore that makes the 
work more important. His frequent journeys to Istanbul, Ankara, Aksaray and Edirne and his writings 
on his era’s Islamic Sufism scholars and schools has increased the value of his work higher. Thanks to 
Ismail E. Erünsal’, who has made some research on the topic, recent precious work Miratu’l-Isk is 
introduced to the literature which help to correct some of the misunderstanding and misinformation 
about Islamic Sufism in XVI century. Especially his clearly suggesting Somuncu Baba’s visit to Adana 
after his departure from Bursa and proofing that the tomb of Somuncu Baba is in Aksaray, his claiming 
that Pir Ali Aksarayî’s original name was Alaeddin and he died in Kayseri in 1539 with natural reasons, 
his claiming that Pir Ali Aksarayî’s son Ismail Maşukî died in the same year soon after his father’s 
death by being executed; all those are precious and very important information.  

 In this study all the information revealed from Miratu’l-Isk written by Abdurrahman Askerî 
about Bayrami Melamis lived in XVI century will be gathered and then compared with the later 
information in order to reach the most reliable information. Thus some of the common misunderstanding 
about this period caused due to lack of bibliography will be able to been corrected. 

Keywords: Aksaray, Bayrami Melamis, Pir Ali Aksarayî, Ismail Maşukî, Abdurrahman Askerî.   
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AKSARAY CINCIKLI CAMİ RESTORASYONUNUN TEKNİK VE ESTETİK 
KAYGI YÖNLERİYLE İNCELENMESİ 
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Özet 

Aksaray’da Cıncıklı Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Mescidi Selçuklu Sanatına ait ön cephesi 
sırlı tuğla ile süslenmiş nadide yapılardan birisidir. 2007 yılında restorasyonu sırasında yapının dış 
görünüşü hem mimari plan hem de süsleme açısından aslından farklı biçimde restore edilmiştir. Bilhassa 
renkli ve sırlı tuğla ile yapılmış olan çini süslemeler kazınmış veya üzeri alçı ile sıvanarak ve boyanarak 
bugünkü şeklini almıştır.  Bu çalışmanın amacı, Cıncıklı Mescit olarak bilinen yapının restorasyonunu 
teknik ve estetik yönleriyle incelenmesi ve şu anki durumunun değerlendirilmesidir. Cıncıklı Mescitin 
restorasyonu teknik ve estetik açıdan doğru yapılmış mıdır? Acaba yapının sırlı tuğla veya çini ile aslına 
uygun restorasyonu mümkün müdür? Ayrıca yapının eski fotoğraflarına ulaşarak, restorasyonundan 
önceki durumu ve görünümü hakkında bilgi toplamak ve eserin aslına uygun restorasyonuna imkan olup 
olmadığının öğrenmektir. Bu çalışmada yapıya ait eski fotoğraflara, kayıtlara ve belgelere ulaşmaya 
çalışılacaktır. Ulaşılabilinen belge ve fotoğraflara göre yapının restorasyon öncesi, sonrası ve bu günkü 
durumu teknik ve estetik açısından incelenecektir. Ayrıca yapının aslına uygun çini veya sırlı tuğla ile 
restorasyonunun mümkün olup olmadığı uzmanlarla görüşülerek değerlendirilecektir. Adı tarihi 
kayıtlarda Cıncıklı Mescit olarak geçen, fakat Hoca Yusuf-Hacı Yusuf Mescidi, Hoca Yusuf Medresesi 
veya Kadiroğlu Medresesi olarak da bilinen yapının inşa tarihi için çeşitli görüşler iddia edilmektedir. 
13. yüzyılda yapıldığı görüşü ağır basan yapı, dışı sırlı tuğla ile kaplı yapıların en güzel örneklerden 
birisi sayılabilir. Kitabe ve vakfiyesi olmadığından yapının, malzeme, teknik ve süsleme özelliklerine 
dayanılarak, Selçuklu sanatına ait olduğu anlaşılmaktadır. Tarih içerisinde çok kez onarım gördüğü 
tahmin edilen yapının literatürlerde Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından onarıldığına dair bir bilgiye 
rastlanmaktadır. İçerisindeki bir levhadan 1263 H/1864 M yılında tekrar bir onarım geçirdiği de 
anlaşılmaktadır. 1921 yılında ise bir hayırsever tarafından onarılan mescit 2007 yılında Anıtlar Yüksek 
Kurulu tarafından yeniden onarılmıştır. Kültür Bakanlığınca 23.10 1978 tarihinde tespiti ve tescil fişi 
tanzim edilen yapının 8.6.1979 tarih ve A- 1692 sayılı kararla tescili onaylanmıştır. Yine bu tarihte 
belirlenen kentsel sit alanı içinde yer alan yapı, daha sonraki irdeleme çalışmaları (sit alanı- daraltma ve 
ayrıştırmaları, ada parsel ölçeğine indirgenmesi) sonucunda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 13.8.1992 tarih 1404 sayılı kararıyla koruma alanı belirlenmiştir. Bu günkü yapı, kuzey-
güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir oturum planı üzerine inşa edilmiş yeni bir yapıdır; buna 
karşılık, sokağa açılan batı cephesinin, tuğla ve çini malzemelerden oluşan geometrik tasarımı ve kûfî 
yazılı düzenlemeleriyle Selçuklu çağına ait olduğu ve yeni yapının cepheye sonradan eklemlendiği 
anlaşılmaktadır. Yapının etrafında görülen taş ve tuğla kalıntısı ve duvarlarla çevrelenmiş boş alan, 
orijinalinin daha büyük bir yapı olabileceğini göstermektedir. Son restorasyonda bütünüyle yenilenen 
batı cephesi, üç bölüme taksim edilmiş olup, her bölüm, silmeli ince şeritler vasıtasıyla dikdörtgen 
çerçeveler içine alınmıştır. Cephenin güney kanadındaki iki bölüm, sivri kemerli sağır nişlerden 
meydana gelmektedir. Kuzey kanattaki bölümde ise, sivri kemerli bir kapı yer alır. Bu kapının cephedeki 
sivri kemerli sağır nişin içine sonradan açıldığı anlaşılmaktadır. Kapı üzeri ve duvarlardaki sırlı tuğla ve 
çini mozaik bezemenin bir arada kullanıldığı geometrik kompozisyonları ve kûfî yazı kuşağıyla 13. 
yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Sonuç olarak Cıncıklı Mescit’in aslına uygun restore 
edilmediği ortadadır. Estetik görünümüyle göz boyamaktan ibaret alçı üzerine yapılan boyamalar on yıl 
içerisinde dökülmeye başlamış ve bozulmaya devam etmektedir. Yapının ön cephe süslemelerinin sırlı 
tuğla ve çini ile yeniden restore edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cıncıklı Mescit, Hacı Yusuf Mesciti,Sırlı Tuğla, Selçuklu Çini Sanatı 
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TECHNICALLY AND AESTHETICALLY INVESTIGATION OF AKSARAY 
CINCIKLI MOSQUE RESTORATION 

 
Abstract 

Hacı Yusuf Mosque, which is known as Cıncıklı Mosque in Aksaray, is one of the rare buildings 
adorned with glazed bricks. During the restoration in 2007, the exterior of the building was restored in 
terms of both architectural plan and ornamentation. In particular, tile ornaments made of colored and 
glazed bricks were either engraved or plastered and painted in plaster form. The aim of this study is to 
examine the restoration of the structure known as Cıncıklı Mosque with its technical and aesthetic 
aspects and to evaluate its current situation. Is the restoration of the Cıncıklı Mosque correct in terms 
of technique and aesthetics? Is it possible to restore the structure with glazed bricks or tiles to the 
original? In addition, to reach the old photographs of the building, to gather information about the 
status and appearance of the restoration before the restoration of the work is to learn whether it is 
possible. In this study, it will be tried to reach the old photographs, records and documents belonging 
to the structure. According to the available documents and photographs, the structure of the structure 
before and after restoration will be examined in terms of technical and aesthetic aspects. In addition, it 
will be discussed and discussed with experts whether restoration of the structure with tile or glazed 
bricks is possible. In this study, it will be tried to reach the old photographs, records and documents 
belonging to the structure. According to the available documents and photographs, the structure of the 
structure before and after restoration will be examined in terms of technical and aesthetic aspects. In 
addition, it will be discussed and discussed with experts whether restoration of the structure with tile or 
glazed bricks is possible. Various opinions are claimed for the construction date of the building, which 
is also known as Cıncıklı Mosque in the historical records, but also known as Hodja Yusuf, Haji Yusuf 
Mosque, Hoca Yusuf Madrasa or Kadiroglu Madrasa. It is one of the best examples of the buildings 
covered with glazed glazed bricks. Since it does not have an inscription or a foundation, it is understood 
that the structure belongs to the Seljuks art, based on its material, technical and decorative features. It 
is known that the structure, which is estimated to have been repaired many times in history, has been 
repaired by Karamanoğlu İbrahim in the literature. It is also understood that he had undergone a repair 
in a 1263 H / 1864 M plate. The mosque was repaired in 1921 by a philanthropist and rebuilt in 2007 
by the High Council of Monuments. The Ministry of Culture was approved by the Ministry of Culture 
on 23.10 1978 and its registration was registered with the decision no: A-1692 dated 8.6.1979. As a 
result of this structure, the protection area has been determined by the decision of the Council for the 
Protection of Cultural and Natural Assets, numbered 1404 dated 13.8.1992, as a result of the structure 
within the urban protected area, the subsequent survey studies (reduction of the site area and its 
disaggregation to the scale of the island parcel). The building today is a new structure built on a 
rectangular plan plan extending in the north-south direction; On the other hand, it is understood that 
the western facade, which was opened to the street, belonged to the Seljuks period with its geometric 
design composed of brick and tile materials and the written arrangements of kufi and the new structure 
was later articulated to the front. The stone and brick remains around the building and the empty space 
surrounded by walls indicate that the original could be a larger structure. The west facade, which was 
completely renovated in the last restoration, was divided into three sections and each section was 
enclosed in rectangular frames by means of wiped thin strips. The two parts of the south flank of the 
façade are made of pointed arched niches. In the north wing section, there is a door with a pointed arch. 
It is understood that this gate was opened later into the pointed arched deaf niche on the front. It is 
dated to the first half of the 13th century with its geometric compositions and the Kufi script, in which 
the glazed brick and tile mosaic decoration on the walls and walls are used together.  

As a result, it is obvious that Cıncıklı  Mosque has not been restored in accordance with the 
original. The paintings on the plaster, which consists of an ocular appearance, appear to be poured in 
ten years and continue to deteriorate. The facade decorations of the building must be restored with 
glazed brick and tile. 

Keywords: Cıncıklı Mosque, Hacı Yusuf Mosque, Glazed Brick, Seljuks Tile Art
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Özet 

Aksaray’da doğan ve büyüyen ressam, fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Fikret Otyam’ın resimlerinde 
Anadolu Kadınları özel bir yere sahiptir. Bir sanatçının yetişmesinde doğduğu, büyüdüğü coğrafya ve toplumun 
etkisi büyüktür. Bilhassa çocuklukta yaşanan güzel hatıralar ileriki yıllarda yaratıcı imgelere ve tasvirlere dönüşür. 
Bu çalışmanın amacı, Aksaraylı ressam Fikret Otyam resimlerinde yer alan iri gözlü, başı bağlı Anadolu kadını 
tasvirlerinin incelenmesi ve ifadeci bir üslup ile içerdikleri duygusal anlamların ve iffet, masumluk ve çalışkanlık 
gibi değerlerin yansımalarını çözümlemeye çalışmaktır. Fikret Oyam’ın resimlerinde yer alan kadın figürlerinden 
bazı örnekler, sanat eleştiri yöntemleri ile tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı gibi aşamalarla 
çözümlenecektir. Ayrıca göstergebilim analiz yöntemiyle de düz anlam, yan anlam ve derin anlam şemasıyla 
incelenecektir. Fikret Otyam 19 Aralık 1926 yılında Aksaray ‘da doğar. Babası Yemen’de ve Anadolu’nun 
kurtuluş yıllarında askerlik yapmış emekli olduktan sonra da Aksaray’da eczacılık yapan Vasıf Efendi, annesi ise 
Naciye Hanım’dır. Babası Vasıf Bey İsmet İnönü’nün silah arkadaşlarındandır. 24 Temmuz 1942 yılında, Reis-i 
Cumhur İsmet Paşa, Adana’dan Ankara’ya geçerken öğle yemeğini Otyam’ların evinde yer. Sanatçının kardeşleri 
ünlü besteci ve orkestra şefi Nedim Vasıf Otyam ile Nusret Kemal Otyam da sanat dünyasında yer alırlar. Fikret 
Otyam, ilk ve orta öğretimini Aksaray’da tamamlamıştır. Ortaokulda iken Fransızca öğretmeni olan Emekli Albay 
Lüleci Haşim Bey “Lenduha ayaklı, cama çeken fotoğraf makinesini” sanatçıya armağan etmiş sanatçının resim 
ve fotoğraf tutkusu bu şekilde başlamıştı. Fikret Otyam lise öğretimini kesintili olarak sürdürmüş, Ankara ve 
Kayseri’de öğrenim görmüştür. Resim yapmayı çok sever. Kutu boyalarla kontraplak üstüne resimler yapar ve 
Halkevi’nde sergi açar. Bir gün Belediye’nin önünde Nevşehir arabası bekleyen İstanbul’da Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi öğrencisi Neşet Günal ile tanışır. Akşam babasına “nihayet okulumu buldum” der. Daha sonra kendini 
hocaların hocası, Çallı’nın atölyesinde bulur. Liseden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde 
eğitime başlar.  Resim eğitimini ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde tamamlar. Bu yıllarda 
gazeteciliğe de başlar. Fikret Otyam, çocukluk yıllarında ailesinin Aksaray’daki eczanesinde Anadolu insanlarının 
hikayelerini dinlemeye başlar. Bir röportajında Anadolu insanını küçük yaşlarda eczanede tanıdığını söyler. 1979 
tarihinde gazeteden emekli olduğunda Antalya’ya yerleşerek özgürce resimler yapmaya başlar. Tuvallerinde de 
tıpkı fotoğraf ve röportajlarında olduğu gibi Anadolu insanını resmeder. Akademiden, fotoğrafçılıktan, 
gazetecilikten biriktirdikleri, Anadolu’ya duyduğu aşkla birleşir. Fotoğrafla yakaladığı ayrıntılar ve ifadeler 
resimlerinde yine ifadeci bir anlayışla ortaya çıkar. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun resim öğretileri, Anadolu-Batı 
sentezi aktarımları onun fotoğraflarında lekeci üslupta, resimlerinde benzer bir anlayışla insan duyarlılığı ve Fikret 
Otyam’ın kişiliği ile birleşmiştir. Resimlerinde keçi ve başı örtülü Anadolu kadınlarını figür olarak sık sık 
kullanmaktadır. Anadolu’yu, insanlarını, hayvanlarını, bitkilerini ve mahalli unsurları işlemeyi seven bir ressam 
olarak dikkat çeker. Resimlerinde göz figürleri üzerinde özellikle durmuş gözleri iri ve dikkat çekici olarak 
betimlemiştir. Fikret Otyam’ın resim serüvenine dikkatle bakınca süreklilik içinde bir gelişme çizgisi açıkça 
görülür. Akademi eğitimine karşın, sürekli akademizmden uzak duran sanatçı, hünere değil içtenliğe, inanca, 
sevdaya dayalı bir resmin peşindedir. Kendine özgü geliştirdiği resim dilinde sağlam ve içtendir.  

Sonuç olarak: Fikret Otyam’ın resimlerinde, Türk geleneksel sanatı ürünlerinden camaltı resimlerinin 
“masal/sahiciliği” vardır. Genç kadınların gözleri Şahmeran’ın gözleri gibidir, giysileri rengarenk çiçekler gibidir, 
yani figürler doğanın bir parçasıdır. Anadolu sevdasının bu denli naif anlatımı Fikret Otyam’ın, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’ndan aldığı resim terbiyesinden kaynaklanır. Sanatçının akademik resim öğrenimi, renklerinde, 
konularında ve naif anlatımında bağlandığı geleneğin bir göstergesidir. Anadolu’nun çeşitli yerleri, dağlar, kar 
altındaki köyler, genç kadınlar, onların rengârenk kıyafet ve başlıkları, izleyenlere soru sorar gibi, kocaman bakan 
gözler, Fikret Otyam’ın en çok işlediği konulardır. 

Anahtar Kelimeler: Fikret Otyam, Aksaraylı Ressam, Anadolu Kadınları. 
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ANATOLIAN WOMEN IN THE PICTURES OF FİKRET OTYAM FROM ARSARAY 
 

Abstract 
Women of Anatolia have a special place in the paintings of the painter, photographer and journalist 

Fikret Otyam, who was born and raised in Aksaray. The influence of the geography and society in which 
he was born, grew up is great. Especially in childhood, the beautiful memories turn into creative images 
and descriptions in the following years. The aim of this study is to examine the depictions of Anatolian 
women with large eyes and head of Fikret Otyam in Aksaray, and to try to analyze the emotional 
meanings they contain and expressions of chastity, innocence and hard work. Some examples of women 
figures in Fikret Oyam's paintings will be solved through art criticism methods such as identification, 
analysis, interpretation and judgment. In addition, denotation, connotation and deep meaning will be 
examined with semiotics.  Fikret Otyam was born on 19 December 1926 in Aksaray. His father, who did 
military service in Yemen and in the years of liberation in Anatolia, is still practicing pharmacist in 
Aksaray, and his mother is Naciye Hanım. His father, Vasif Bey, was a friend of Ismet Inonu. On July 
24, 1942, Reis-i Cumhur İsmet Pasha settled in Otyam Res house while he was passing from Adana to 
Ankara. His brothers Nedim Vasıf Otyam and Nusret Kemal Otyam are famous composers and orchestra 
conductors. Fikret Otyam completed his primary and secondary education in Aksaray. The retired 
colonel Lüleci Haşim Bey, a French teacher while in secondary school, had a gift for the artist who had 
u Lenduha feet and glass camera ay, and his passion for painting and photography started in this way. 
Fikret Otyam continued his high school education with an intermittent education and studied in Ankara 
and Kayseri. He loves to paint. He paints on plywood with box paints and opens an exhibition in the 
Halkevi. One day, Nevşehir in front of the municipality waiting for a car in Istanbul State Academy of 
Fine Arts student Neşet Günal meets. In the evening, he told his father, um I finally found my school. 
Akşam Later, he finds himself in the studio of Çallı Çals teacher. After high school, she started her 
education at the State Fine Arts Academy Painting Department. She completes her art education in the 
workshop of famous painter Bedri Rahmi Eyüboğlu. It also starts journalism in these years. In her 
childhood years, Fikret Otyam starts to listen to the stories of Anatolian people in her family's pharmacy 
in Aksaray. In an interview, he says that he knew the Anatolian people at a pharmacy. When he retired 
from the newspaper in 1979, he moved to Antalya and began to paint freely. As in his photographs and 
interviews, he paints the Anatolian people. From the academy, from photography to journalism, to love 
with Anatolia. The details and expressions he has caught in photography are revealed in his paintings 
with an expressive understanding. Bedri Rahmi Eyüboğlu's painting teachings, Anatolian-Western 
synthesis transmissions combined with her in her eyes' stek style, with a similar approach in her 
paintings as human sensibility and the personality of Fikret Otyam. In her paintings, she uses Anatolian 
women, who are covered with goats and heads, as figures. He is a painter who likes to process Anatolia, 
his people, animals, plants and local elements. In her paintings, she especially described the eyes with 
big and remarkable eyes. When we look at Fikret Otyam's painting adventure, a line of progress is 
clearly visible. Despite the academy training, the artist, who is not distant from academia, pursues a 
painting based on sincerity, faith, and love. It is robust and intimate in the language of painting it 
develops. 

As a result: In Fikret Otyam's paintings, there are, fairy tale ’of Turkish traditional art glass 
paintings.The eyes of young women are like the eyes of Şahmeran, their clothes are like colorful flowers, 
so the figures are a part of nature. Such a naive expression of the love of Anatolia comes from Fikret 
Otyam's painting education from Bedri Rahmi Eyüboğlu. The artist's academic painting learning is an 
indication of the tradition that he connects to in his colors, subjects and naive narrative. Anatolia's 
various places, mountains, villages under the snow, young women, their colorful clothes and headgear, 
the eyes of the audience as a question, the eyes of the giant, Fikret Otyam is the most studied issues. 

Keywords: Fikret Otyam, Painter from Aksaray, Anatolian Women. 
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Özet 

Vilayet matbaaları, Tanzimat sonrası Osmanlı idari yapısındaki dönüşümün ürünüdür. 1864 yılında 
yayınlanan nizamname ile mahalli idarelerde gerçekleştirilen köklü değişikliğin bir parçası olarak 
hemen her il merkezinde bir matbaa kurulmuştur. Öncelikli amaç, valiliğin ihtiyaç duyduğu matbu 
evrakların çoğaltılması olsa da, zamanla vilayet matbaalarında gazetenin yanı sıra çok sayıda eser 
basılmıştır. Kitap, salname, dergi, takvim, eğitim malzemeleri, sözlük ve dini eserler de matbaalarda 
basılan yayınlar arasındadır. Vilayet matbaalarının asıl kuruluş amacı ise yöre insanını bilgilendirmek 
ve eğitmektir. İlk vilayet matbaası, Tuna Vilayetinde kurulmuştur. Valiliğe tayin edilen Mithat Paşa, 
Tuna Matbaası ve aynı adı taşıyan bir gazete kurmuştur. 1867 yılında kurulan Konya Vilayet Matbaası 
ve 1926 yılında kurulan Aksaray Vilayet Matbaası, faaliyet gösterdikleri dönem bakımından kayda 
değer sosyal, siyasal ve kültürel etki alanı oluşturmuştur. Bu iki matbaayı önemli kılan bir diğer unsur 
ise Konya Vilayet Matbaası’nın Tanzimat’tan itibaren Osmanlı’nın dağılma sürecine, Aksaray Vilayet 
Gazetesi’nin ise Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etmiş olmalarıdır. Bu açıdan iki matbaa da devletin 
taşradaki temsilcileri gibi hareket etmiştir. Resmi nitelikte olmaları bakımından taşrada resmi ideolojiyi 
yansıtan ürünlere ağırlık veren Konya ve Aksaray vilayet matbaalarının teknik ve işleyiş özellikleri ise 
farklılıklar göstermektedir. 

Konya Vilayet Matbaası, Osmanlı döneminde kurulan ilk matbaalardandır. Matbaa, 2 taş baskı ve 
1 tipografya makinesi ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Milli Mücadele yıllarına kadar devlet denetiminde 
yayın yapmasına rağmen savaş zamanında özel sektöre devredilmiştir. Çalışanlar arasında mektupçu, 
müdür, muharrir (yazar), musahhih (düzeltici), mürettip (dizgici), muhasebe ve diğer memurlar 
bulunmaktadır. Matbaada Konya gazetesi başta olmak üzere, Hakem, Çiftçi ve Osmanlı gazeteleri 
basılmıştır. Ayrıca Konya İli Halkıyyat ve Harsiyyatı kitabı ile Yeni Fikir dergisi de bu matbaanın 
ürünleri arasındadır. 

Vali Yusuf Ziya Bey döneminde faaliyete başlayan Aksaray Vilayet Matbaası ise Cumhuriyet 
döneminin ilk matbaaları arasındadır. Fotoğraf ve iki renk baskı yapabilen matbaa, günümüzde 
kütüphane olarak kullanılan binada yer almaktadır. Matbaanın en önemli yayını Aksaray Vilayet 
Gazetesi’dir. Muallim Sapancalı Hüsnü tarafından kaleme alınan Hasan Dağı’nda İlm-i Cevelan isimli 
kitabın dışında, hükümet emirleri ve Köylüye Öğüt Risalesi matbaada basılan eserler arasındadır. 
Matbaanın en üst düzey sorumlusu Mektupçu Hilmi Bey, Matbaa Müdürü Eski İskan Memuru Rıza 
Bey’dir. Aksaray Vilayet Gazetesi’nin yayın hayatı 1926 yılında başlamış, 1933 yılına kadar devam 
etmiştir. Çarşamba günleri yayınlanan ve 5 kuruştan satılan gazete, ilk sayısında kırmızı siyah 
mürekkeple basılmış ve Gazi Mustafa Kemal’in fotoğrafını kullanmıştır. 

Vilayet matbaaları, kitap kültürünün Osmanlı taşrasında yaygınlaşmasını sağlamıştır. Matbaalar, 
bölge gazeteciliğinin doğmasına önayak olmuştur. Bununla birlikte kamuoyunun oluşumuna katkıda 
bulunan matbaalar, yönetimle yönetilenler arasında bir iletişim köprüsü kurmuştur. Aynı zamanda 
vilayet matbaaları, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçişte kritik bir görev üstlenmişlerdir. Ancak yerelde 
özel matbaaların ve özel yayıncılığın çoğalmasıyla birçoğu gazetecilik kimliğinden uzaklaşmıştır. Yine 
de vilayet matbaa ve gazetelerinin bir kısmının 1970’lere kadar faaliyetlerine devam edebildiği 
gözlemlenmiştir.  

Konya Vilayet Matbaası, dönemin Konya’sında kültürel atmosferin belirleyicilerinden ve 
parçasıdır. Aksaray Vilayet Matbaası ise «çöldeki bir vaha» gibi şehre kültürel canlılık sağlayan tek 
matbaadır. Konya Vilayet Matbaası, zaman içinde yerel gazetelerin çoğalmasıyla misyonunu 
tamamlamıştır. Aksaray Vilayet Matbaası ise kapandığı 1933 yılından 1950 yılına kadar matbuat 
açısından kısır bir dönem yaşanmasına neden olmuştur. Kuruluş tarihleri farklı olsa da iki matbaanın da 
Cumhuriyet’le birlikte faaliyetleri aynı yıl sona erdirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Vilayet, Matbaa, Aksaray, Konya 
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A COMPARATIVE STUDY ON THE AKSARAY AND KONYA VILAYET (PROVINCE) 
PRINTING HOUSES 

Abstract 

The Vilayet (province) printing houses are the product of the transformation in the Ottoman 
administrative structure after Tanzimat. Printing houses were established in almost every city center as 
part of a breakthrough change in local administrations with the legislation in 1864. Although the main 
objective was the copying of printed documents required by the governor's office, a number of works 
were printed in the provincial printing presses as well as newspapers. Books, annuals (salname), 
journals, calendars, educational materials, dictionaries and religious works were also printed in 
printing houses. The main purpose of the provincial printing houses is to inform and educate the local 
people. The first provincial printing house was established in the province of Tuna. Mithat Pasha, who 
was appointed to the governorship, founded Tuna Printing House and a newspaper of the same name.  

The Konya Vilayet Printing House, which was established in 1867, and the Aksaray Province 
Printing House, which was established in 1926, created a significant social, political and cultural 
sphere of influence. Another factor that makes these two printing houses important is that the Konya 
Province Printing House has witnessed the disintegration process of the Ottoman Empire since the 
Tanzimat period and the Aksaray Province Printing House witnessed the first years of the Republic. In 
this respect, the two printing presses acted as provincial representatives of the state. However, Konya 
and Aksaray provincial printing houses which reflects the official ideology, are different in terms of 
technical and operational characteristics. Konya Vilayet Printing House is one of the first printing 
houses established in the Ottoman period. The printing house has 2 lithography and 1 typography 
machine. Although it was under state control until the National Struggle years, it was transferred to the 
private sector during the war. Employees include mektupçu (editor-in-chief), directors, writers, 
correctors, editors, accounting and other officials. In the printing house, especially the newspapers of 
Konya, Hakem, Çiftçi and Osmanlı were printed. In addition, Konya İli Halkıyyat and Harsiyyati book 
and Yeni Fikir magazine are among the products of this printing press. 

Aksaray Province Printing House, which was established during the period of Governor Yusuf Ziya 
Bey, is among the first printing houses of the Republic period. Photo and two color printing can be made 
in the printing house. The most important publication of the printing house is Aksaray Vilayet (Province) 
Newspaper. Besides to the book named Hasan Dağı’nda İlm-i Cevelan, government orders and the 
Köylüye Öğüt Risalesi were published in the printing house. The highest level person in the printing 
press is Hilmi Bey, and the manager is Officer Rıza Bey. Publication period of Aksaray Vilayet 
Newspaper started in 1926 and continued until 1933. The newspaper published on Wednesdays was 
sold for 5 kurus. The first issue of the newspaper was printed with red-black ink and used the photograph 
of Gazi Mustafa Kemal. 

The provincial printing presses made the book culture widespread in the Ottoman provinces. 
Printing houses have led to the emergence of regional journalism. However, the printing houses that 
contributed to the formation of the public have established a bridge of communication between the 
governed and the managed. At the same time, the province's printing houses have assumed a critical 
role in the transition from the Tanzimat to the Republic. However, with the increase in the number of 
private printing houses and private broadcasting, many have moved away from their journalistic 
identity. Nevertheless, it was observed that some of the provincial printing houses and newspapers 
continued to operate until the 1970s. 

The Konya Province Printing House is part of the cultural atmosphere of Konya. Aksaray Province 
Printing House is the only printing house that provides cultural vitality to the city like "an oasis in the 
desert". The Konya Province Printing House completed its mission with the proliferation of local 
newspapers over time. The Aksaray Province Press Office was closed in 1933. Although the 
establishment dates are different, the activities of the two printing houses with the Republic were 
terminated in the same year. 

Keywords: Province, Printing Press, Aksaray, Konya  
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MAKEDONYA TÜRKÜLERİNDE  YUNUS EMRE VE TASAVVUF ETKİSİ 

Selçuk Kürşad Koca 
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Gürcistan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü- Gürcistan 
skursadkoca@sakarya.edu.tr 

 

Özet 

Türk ulusu tarihi çok eski devirlere dayanan bir geçmişe sahiptir. Farklı coğrafyalarda kurduğu 
imparatorluklar sayesinde çok kültür ve medeniyet ile iç içe girmiş bunun sonucunda da zengin bir sözlü 
halk kültür birikimine sahiptir. Kültür Türk düşünce dünyasında daha çok manevi alanlarda söz 
konusudur, toplumdaki duyguları ve düşünceleri mitolojiye dayandırarak, destan, efsane, masal, türkü 
gibi edebi türlerle halk edebiyatını oluşturmaktadır.  Türküler, bir toplum içinde yaşayan insana ait tüm 
hislerin, acıların, yaşanmışlıkların, örf, gelenek,  görenek, manevi ve beşeri aşk, sevda gibi duyguların 
ezgi ile söylenen sözlü geleneğin en önemli türlerindendir.  

Türk tarihinin en büyük tasavvuf şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin hayatı, doğduğu yer ve 
sahip olduğu kimlik hakkında kesin bilgilere ulaşılamazsa da tasavvuf düşüncesini yaymayı kendine 
amaç edinen mutasavvıf ardından bıraktığı şiirleriyle insanlığın ruh derinliklerine inerek doğruluğu ve 
evrenselliği aşılamayı başarmıştır.  

Yaşadığı döneme silinmeyen izler bırakan Yunus Emre’nin emareleri günümüzde Balkanlarda 
özelde Makedonya’da yaşayan Türklerin sözlü geleneğinde de önem ve derinliğini korumaktadır. Türk 
kültür geleneğinin bu coğrafyalarda görülmesi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlının bölgeye 
gelmesiyle birlikte siyasi hâkimiyetin sağlanmasıyla kültürel hâkimiyetin de bu bölgeye gelmesini 
sağlamıştır. O zamandan günümüze kadar Türk kültürü canlılığını korumuştur.  

Makedonya çok kültürlü bir toplum yapısına, 2 milyonluk bir nüfusa sahip olan bir Balkan 
ülkesidir. Bu topraklarda yaşayan Türklerin türkü geleneği devam etmekle birlikte, çalışmamızda sahada 
yapılan birebir görüşme ve gözlem tekniği uygulanmış, elde edilen veriler halk bilimi araştırma yöntem 
ve tekniklerine göre ele alınmıştır.  

Araştırmamızın sonucunda halk kültürü ürünü olan türkülerin, Makedonya’da yaşayan türkülerdeki 
kullanımı, Yunus Emre şiirlerinin ve tasavvuf edebiyatının bu türdeki etkileri saptanarak çeşitli 
çıkarımlarda bulunulmuştur. Değişik coğrafyalarda yaşayan Türklerin gelenek göreneklerde, masal 
destan gibi kültürümüzü oluşturan unsurlardaki benzerlik geleneğinin türkülerde de devam ettiği tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Türkü, Yunus Emre, Tasavvuf, Halk edebiyatı. 
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IHLARA VADİSİ KİLİSE FRESKLERİNİN İKONOGRAFİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ: AĞAÇALTI (DANİEL) KİLİSESİ ÖRNEĞİ  

Dr. Öğr. Üyesi Selma Şahin 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

selma.sahin@dpu.edu.tr 

Özet 

Aksaray 11 bin yıllık tarihi sürecinde, Anadolu’da ticaret merkezi ve geçiş noktasındaki konumu 
nedeni ile, önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Asur, Hatti, Hitit, Pers,  Roma, Bizans, Selçuklular, 
Beylikler Dönemi gibi pekçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bu medeniyetlere ait 
tarihi ve kültürel izleri görmekteyiz. Aksaray’da Kapadokya’nın tarih, kültür, sanat ve muhteşem doğa 
olgusunun izlerini görüldüğü yerlerden birisi, Ihlara Vadisi’dir. 14 km. uzunluğundaki vadi, bilinen 
tarihi içerisinde 5000 yerleşim yeri ve 105 kilisenin yer aldığı, büyük bir medeniyetin izlerini taşıyan 
dünyanın ikinci büyük kanyonudur. Vadi, tarihsel süreçte bir yerleşim yeri olmaktan ziyade daha çok 
dini bir merkez olmuştur. Ihlara Vadisi kiliselerinin fresklerle süslenmesi, İ.S. IX.-XIII. yy.lara rastlar. 
Vadide yeralan kilise resimleri “Kapadokya Tipi” ve “Bizans Tipi” olmak üzere iki teknikle yapılmıştır. 
Ihlara civarındaki kiliseler “Kapadokya Tipi” olarak bilinen resim tekniği özelliğindedir. Bu teknik, 
duvara sürülen alçı sıvaya yaş iken madeni boyalarla yapılan resim tekniğidir. Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, 
Pürenliseki ve Yılanlı Kiliseleri örnek verilebilir. Belisırma bölümündeki kiliseler ise, “Bizans Tipi” 
resimlerle süslenmiştir.  Dönemin dini anlayışını tasvirleriyle ve mimarisiyle canlandıran freskli ve 
fresksiz tek ve çift nefli, kapalı veya açık Yunan haç planlı kiliseler ve şapeller vadinin dik yamaçlarında 
kuzeydoğu-güneybatı ekseninde yer almaktadır. Vadide yer alan kiliselerde “Hz. İsa’nın Doğumu”, 
“Müjde”, “Mısır’a Kaçış”, “Son Akşam Yemeği” gibi İncilde geçen konular fresko veya fresk 
tekniğindeki resimlerle betimlenmiştir Günümüzde vadide gezilebilir 14 kilise bulunmakla birlikte 
bunlardan 10 tanesi, halen canlılık ve renk uyumunu korumaktadır. Freskleri en iyi korunmuş kiliseler; 
Ağaçaltı, Pürenliseki, Kokar, Yılanlı ve Kırkdamaltı Kiliseleri’dir. Bu kiliselerden birisi, Ağaçaltı 
(Daniel) Kilisesi’dir. Ağaçaltı (Daniel) Kilisesi; vadiye giriş noktasında ana kapıdan vadiye inilen 
merdivenlerin sağında yer alması nedeni ile ulaşımı kolay olduğu için vadide en çok ziyaret edilen 
kiliselerden birisidir. Ayrıca, Ağaçaltı Kilisesinin duvarlarını süsleyen İncil’e ait pekçok sahnenin 
bulunması da kiliseyi önemli kılan bir başka  nedendir. Kilisenin freskleri; “Kapadokya Tipi” tekniği ile 
resimlenmiştir. Resimlerde, bej, toprak rengi veya koyu mavi zemin üzerine, kırmızı, turuncu, çiğ yeşil 
ve koyu kestane renkleri kullanılmıştır. Kilise Fresklerinde; “Müjde”, “Ziyaret”, “Doğum”, “İsa’nın 
Vaftizi”, “Meryem’in Ölümü”, “Müneccim Kralların Gelişi”, “Mısır’a Kaçış”, “Daniel Aslanlar 
Arasında/Çukurunda”, “İsa’nın Göğe Çıkışı/Göğe Çekilişi”sahneleri resimlenmiştir”. Bu araştırmanın 
amacı, Ağaçaltı (Daniel) Kisisesi’nin duvarlarını süsleyen fresklerin ikonografik açıdan incelenmesidir. 
Araştırma nitel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırma, Ağaçaltı (Daniel) Kilise 
duvarlarını süsleyen zengin incil sahnelerinin ikonografisine dikkatlerin çekilmesi ve incelenmesi 
bakımından önemlidir.  

Ağaçaltı (Daniel) Kilisesi yöredeki diğer kiliseler gibi, zamana karşı direnen ve korunması 
gereken bir kilisedir. Kilisenin güney duvarındaki “Doğum” ve kuzey duvarındaki “Vaftiz” sahneleri 
tanınmayacak derecede tahrib olmuştur. Aynı şekilde “Ziyaret” ve “Daniel Aslanlar Arasında” sahneleri 
de büyük oranda tahribe uğramıştır. Kilisenin kubbesinde bulunan “İsanın Göğe çıkışı/Göğe Çekiliş” 
sahnesi ise  oldukça iyi korunmuştur. Bu araştırmada kilise freskleri ikonografik ve plastik açıdan 
incelenmiştir. Kilise’de  ikonografik açıdan zengin İncil sahnelerine yer verildiği görülmüştür.  
Sahnelerde İsa ve Meryem’in hayatına ilişkin konular ele alınmıştır. Bu araştırma, kilise sahnelerinin 
ikonografisini incelemek isteyenlere kaynak olabilir. Vadideki diğer kiliselerle de benzer bir çalışma 
yapılabilir. 
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STUDYING THE IHLARA VALLEY CHURCH FRESKS IN TERMS OF ICONOGRAPHY: 
SAMPLE OF AĞAÇALTI (DANIEL) CHURCH 

Abstract 

In its 11 thousand year history process, Aksaray has been an important settlement center because of its 
location in the cross-roads and trade center in Anatolia. It hosted many civilizations like Assyria, Hatti, 
Hittite, Persian, Rome, Byzantine, Seljuks period. We can see the historical and cultural traces of those 
civilizations today. Ihlara Valley is one of the places of which history, culture, art and magnificent 
natural traces belonging Cappadocia in Aksaray. With it 14 km. length, Ihlara Valley is the second 
biggest canyon in the world with its 5.000 settlement places and 105 churches. The Valley was the 
religion center more than settlement place in the historical process. The fresco decoration of the 
churches in Ihlara Valley dates back to IX – VIII A.D.. The pictures of church in the Valley were made 
with two techniques: Cappadocia Type and Byzantine Type. The churches around Ihlara have the 
picture feature of ‘Cappadocia Type’. This technique is the one which is made by the metal paints when 
the gypsum plaster is wet. Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki and Yılanlı are the samples of this 
technique. The churches in Belisırma area are decorated with Byzantine Type. The churches and chapels 
with open or closed Greek Cross plan, with frescos or without frescos explaining its period are located 
on the sides of the steep Valley (in the direction of north-west and south-east). In the churches of the 
Valley the pictures are described with fresco or fresco techniques as in the Bible: the topics are ‘The 
birth of Jesus’, ‘Good News’, ‘Escape to Egypt’, ‘The Last Supper’. In our time, there are 14 churches 
and 10 of them are still fresh and have their colour combinations. The churches of which frescos are 
best preserved; Ağaçaltı, Pürenliseki, Kokar, Yılanlı, and Kırkdamaraltı Churches. One of those 
churches is Ağaçaltı (Daniel) Church. Ağaçaltı (Daniel) Church is the most visited churches because of 
it easy location in the valley, it is on the right side of the Valley entrance after the steps of the Valley. 
Besides, since there are scenes from the Bible on the walls of the Church, this makes the church most 
visited. The frescos of the Church were done by ‘Cappadocia Type’ technique. In the pictures, red, 
orange, raw green and dark hazel colours were put on cream, earth colour or dark blue. On the church 
frescos, ‘Good News’, ‘Visit’, ‘Birth’, ‘Christening of Jesus’, ‘Death of Maria’, ‘Escape to Egypt’, 
‘Daniel is among lions / in lions’ Well’ etc. 

The aim of this study is to examine the frescoes adorning the walls of Ağaçaltı (Daniel) Church in 
terms of iconography. The research is a descriptive research in the qualitative survey model. This study 
is important in terms of attracting attention to the iconography of the rich biblical scenes decorating 
the walls of the Ağaçaltı (Daniel) Church. 

Ağaçaltı (Daniel) Church, like other churches in the region, is a church that resists time and needs 
to be protected. The may Birth rib on the south wall of the church and the “Baptism duvar scenes on 
the north wall have been destroyed. In the same way, the scenes of e Visit tah and eri Daniel among the 
lions “were also largely destroyed. The scene of the ekil Rise to the Sky / Rise to the Sky “scene in the 
dome of the church is well preserved. In this research, church frescoes were examined in terms of 
iconographic and plastic. In the church, it was seen that iconographic rich Bible scenes were included. 
In the scenes, the subjects of Jesus' and Mary's life are discussed. This study may be a source for those 
who want to study the iconography of church scenes. A similar study can be done with other churches 
in the valley. 

 

Keywords: Aksaray, Ihlara Valley, Ağaçaltı (Daniel) Church, Fresco 
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MODERN MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATINDA YUNUS EMRE VE TASAVVUF 
ETKİSİ 

Dr. Seyhan Murteza İbrahimi 

Makedonya 
Özet 

Edebiyat, bilim olarak değerlerimizi bir yerden başka bir yere taşıyabilmemiz için çok özel bir 
köprüyü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Halk edebiyatına ait eserler büyük önem taşımaktadır. Türklerin 
yaşadığı Anadolu ve Rumeli boylarında, halk şairleri halkın sevincini, dertlerini, sıkıntılarını 
mısralarında dile getirmiştir. Bu köprünün en önemli taşlarından biri de yüzyıllar önce yaşamış, kendi 
döneminde olduğu gibi eserleriyle günümüze kadar ulaşan bir dil köprüsünü kurup, sevgi, hoşgörü, 
birlik beraberlik bağını en önemlisi de kimliğimizi belirleyen kültürümüzü ulaştıran Yunus Emre’dir.  

 Kültür, Alman edebiyat uzmanı Birkhan’ın tanımıyla ortak normların ve adetlerin tümüdür. 
İnsanın benimsediği bilgi, inanç, ahlâk, adet ve geri kalan tüm alışkanlıkların bütünüdür. Tasavvuf 
edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Yunus Emre şiirleriyle, tasavvuf kültürüne getirdiği 
derinliklerle insan sevgisinin, özünün doğru bir şekilde bilinmesini sağlamıştır. 

 Kanlı çatışmaların göbeği olan Balkanlarda yaşayan Türkler, Balkan savaşlarından sonra 
günümüze kadar kimliklerini koruyabilmek için edebiyatımızı canlı tutarak, değerlerimizle öz 
kimliğimizin bilincine sahip çıkmıştır. Makedonya’da yaşayan Türk edebiyatı kendi köklerine bağlı 
kalabilmek için farklı evrelerden geçmiş ve acısı geçmeyen yaralar almıştır. Türk dilinde yayınlanan 
süreli yayınlar, hikâye, şiirlerde ilk tohumlar 1945’li yıllarda Birlik gazetesinde yayınlanan eserlerle 
atılmıştır. Bu zorlu süreçte edebiyatımızı günümüze taşıyan yazar ve şairlerimizin başlıcaları: Şükrü 
Ramo, Abdül Fettah Rauf, Necati Zekeriyya, İlhami Emin, Enver Tuzcu, Nüsret Dişo Ülkü, Hasan 
Mercan, Nimetullah Hafız, Fahri Kaya, Avni Engüllü, Yusuf Edip, Fahri Ali, Alaettin Tahir, Suat 
Engüllü, Recep Bugariç, Esat Bayram, Sabit Yusuf, Enver İlyas’dır. Son dönem genç yazarlarımızdan 
ise Leyla Şerif Emin, Rabia Ruşid, Seyhan Yakupi ve Mehmet Arif’i sayabiliriz.  

 Çalışmamızda, Türk şiirinin bu coğrafyadaki varlığını binlerce yüzyıl öncesinden günümüze kadar 
devam etmesini sağlayan şairlerimizin şiirlerini inceleyerek, Yunus Emre ve tasavvuf edebiyatının 
izlerine değineceğiz. Özellikle de eski kuşak yazarlarında, Makedonya Türk Edebiyatı’ının meşalesinin 
hala yanmasını sağlayan İlhami Emin’in şiirleri incelenecektir. İlhami Emin aynı zamanda Tasavvuf 
Edebiyatının en önemli temsilcileri Ahmet Yesevi, Mevlana ve Yunus Emre’nin şiirlerini Makedon 
diline çevirerek edebi kültürümüzü, sevginin evrenselliğini tanıtmıştır. 

 İncelememizde üzerinde duracağımız bir diğer isim de son dönem genç şair yazarlarımızdan 
Mehmet Arifi’in “Divanını Yakan Şair” isimli şiir kitabındaki şiirlerdir.  

 Makedonya Türk edebiyatı, binlerce yıllık bir Türk halk edebiyatı birikiminin devamı niteliği 
taşımaktadır. Bu çalışmada; edebiyatın olan hakîkâtleri anlatabilme, toplumu etkileyip değiştirebilme 
özelliğini dikkate alarak, küreselleşen dünyada yok olmaya yüz tutmuş tasavvufi, manevi, medeni ve 
kültürel değerlerimizin Makedonya Türk edebiyatında nasıl canlı tutulmaya çalışıldığını eskilerden 
başlayarak günümüze kadar gelen sahiplenmeyi göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Makedonya Modern Türk şiiri, Yunus Emre, Tasavvuf. 
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THE INFLUENCE OF YUNUS EMRE AND SUFISM IN MODERN MACEDONIAN TURKISH 

LITERATURE 
 
Abstract 
 
Literature, as science, is a significant bridge that helps carry our values from one place to another. In 
this context, works of folk literature have a significant role. In the provinces of Anatolia and Rumelia, 
where Turks lived, folk poets expressed affection, suffering, and distresses of the society. One of the 
corner stones of this bridge is Yunus Emre, who lived centuries ago, establishing a language bridge that 
reaches our daily life with his works as if he was in his own era and conveying the culture that 
determines our identity together with fostering values of love, tolerance and coexistence.  According to 
German literary expert Birkhan, culture is the collection of common norms and customs. It is the whole 
of the knowledge, belief, morality, customs and all the rest of the habits adopted by man. Yunus Emre, 
as one of the most important representatives of the Sufi literature, has helped understand human love 
and the true nature , with the depths he brings to the Sufi culture. In the aftermath of Balkan wars, the 
Turks living in Balkans, the breach of bloody conflicts, kept their literarute alive together with cultural 
values in order to protect their national identities. The Turkish literature in Macedonia, has gone 
through different stages in order to adhere to its roots, but at the same experienced significant sufferings. 
The first seeds in the periodicals, stories and poems published in the Turkish language were laid with 
works published in the Union (Birlik) newspaper in 1945. The writers and poets who carry our literature 
day by day in this challenging process are: Şükrü Ramo, Abdul Fettah Rauf, Necati Zekeriyya, İlhami 
Emin, Enver Tuzcu, Nüsret Dişo Ülkü, Hasan Mercan, Nimetullah Hafız, Fahri Kaya, Avni Engüllü, 
Yusuf Edip, Fahri Ali, Alaettin Tahir, Suat Engüllü, Recep Bugaric, Esat Bayram, Sabit Yusuf, Enver 
İlyas. Leyla Şerif Emin, Rabia Ruşid, Seyhan Yakupi and Mehmet Arif can be considered as the youngest 
writers of our time. 
  
 This work wil exemine the poems of our poets which enabled the continuation of Turkish poetry in this 
lands for centuries, and touch upon the signs of Yunus Emre, his poetry and sufism over these literary 
works. In particular, among the old generation authors, the poetry of Ilhami Emin, which enabled the 
legend of the Macedonian Turkish Literature to still burn, will be examined. İlhami Emin also 
introduced the literary culture, the universality of the love, by translating the poems of Ahmet Yesevi, 
Mevlana and Yunus Emre into the Macedonian language, the most important representatives of Sufi 
Literature. Among the young generation authors, this work will look over the poems of Mehmet Arif, in 
his poetry book named as “Divanını Yakan Şair” (Poem that burns his divan). 
   
  
 Macedonian Turkish literature is the continuation of the accumulation of Turkish folk literature for 
centuries. Starting from the old days, this work reveals how much of mystical, spiritual, civil and cultural 
values of Turkish literature, whose appearance is challenged in the globalizing world, are kept alive in 
Macedonian Turkish literature. 

Keywords:Folk literature, Modern Turkish poetry in Macedonia, Yunus Emre, Sufism.
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AKSARAY’DA GÜHERÇİLE ÜRETİMİ 

Öğrenci (YL) Tahsin Gürbüz 
Selçuk Üniversitesi 

tahsin44700@hotmail.com 

Özet 

Artan bilgi birikimi kendisini savunma sanayisinde de gösterecek ve barut gibi önemli bir maddenin 
bulunmasıyla sonuçlanacaktı. Savaş sanatının gelişmesiyle birlikte klasik anlamdaki savaş aletleri değerini 
yitirip yerini ateşli silahlara bırakmıştır. Zaman içerisinde önemi artan ateşli silahlar Osmanlı Ordusu’nun 
bel kemiği haline gelmiştir. Tabi bu durum sadece Osmanlı için değil zamanın tüm devletleri için geçerlidir. 
Bu durum günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Ateşli silahların savunma sanayiinde artan önemi 
kendisini gösterecek ve barut üretiminde hammadde olarak kullanılan güherçile ihtiyacını doğuracaktı. 

 Güherçile; doğal hâlde bulunan ve güherçile olarak adlandırılan potasyum nitrat (KNO3), Şili 
güherçilesi denilen sodyum nitrat (NaNO3) ve duvar güherçilesi ya da toprak güherçilesi adı verilen kalsiyum 
nitrat(Ca[NO3]2) şeklinde başlıca üç nitrat türüne verilen ortak isimdir. Şeffaf, renksiz, kokusuz, tuzlu ve 
biraz acı lezzetli, havada bozulmayan billurlar veya beyaz billurumsu bir tozdan oluşmaktadır. İlk kez Çin’de 
ve Hindistan’da göçebeler tarafından bulunmuştur. Çinliler yaptıkları deneyler sonucunda güherçilenin 
patlayıcı özelliğinin olduğunun farkına varmışlardır. Güherçileyi, kükürt ve odun kömürü ile karıştırarak 
barutu elde etmişlerdir. Güherçilenin barut üretimi dışında da pek çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. 
Mumyacılıkta, bağırsaklardaki tenyaları düşürmede, makat bölgesindeki bazı rahatsızlıkların tedavisinde, 
idrar arıtmada, altınla gümüşü birbirinden ayırmada kullanılan kezzap elde etmede, şap ile boya imalinde 
kullanmaktaydı. Ayrıca gizemi hâlâ tam olarak çözülememiş olan birlikte Rum ateşi olarak da bilinen 
Grejuva’nın elde edilmesinde de güherçile kullanıldığı iddia edilmektedir. 

 Güherçile, insanlara ve hayvanlara uzun süre yaşam alanı olan azot, kireç ve potasyum bakımından 
zengin topraklarda, organik özelliği nedeniyle gübre çukurlarında, iç göllerin balık kalıntıları bakımından 
zengin balçıklarında, mahzen ve mağara duvarlarında, tuvaletlerde, cüruf yığınlarında, ahırlarda, kilerlerde, 
eski kerpiç yapıların duvarlarında ve mezarlıklarda kalın bir tabaka hâlinde bulunur.  

 Osmanlı Devleti, barut gibi önemli bir mamulün hammaddesini temin etmek, verimini arttırmak ve 
güvenliğini sağlamak için güherçileyi devlet tekeline alarak sıkı bir denetime tabi tutmuştur. Barış zamanları 
dahi güherçilenin ithaline izin vermemiştir. Devlet, güherçileye o kadar önem vermiştir ki yeni alanların 
tespit edilmesi için beylerbeyi, sancakbeyi, defterdar ve kadılar görevlendirmiştir.  

 Osmanlı Devletinde güherçile üretimi kârhâne veya kâlhâne adı verilen imalathanelerde 
gerçekleştirilmiştir. Kârhâneler güherçile eminleri tarafından yönetilirdi. Güherçile kârhânelerinin iş gücünü 
sipahizadeler, mütekaid sipahizadeler, tezkiresiz tımar tasarruf eden sipahiler, yayalar-müsellemler ve hisar 
erlerinden karşılamıştır. 

 Osmanlı baruthanelerinin temel hammaddesi olan güherçile, Anadolu’da Kayseri, Konya, Sivas, 
Boğazlayan, Nevşehir, Develi, Niğde, Karaman, Aksaray, Karapınar, Kırşehir, Cisr-i Çaşnigir, Ankara, 
Eskişehir, Karahisar, Akşehir, Ilgın, Alaşehir, Aydın, İnegöl, Biga, ve Karasi’de. Rumeli’de ise Filibe, 
Tatarpazarı, Demirhisar, Selanik, Yenişehir, Vardar Yenicesi, Vodina, Manastır, Pirlepe, Koçana, Kratova, 
Üsküp, Atina, ve Eğriboz gibi yörelerden temin edilmekteydi. 

 Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da bulunan baruthanelerinin güherçile ihtiyaçları Anadolu’daki 
kârhânelerden temin edilmekteydi. Bu baruthanelere güherçile sağlayan kazalardan biri de Aksaray’dır. 
Aksaray güherçile üretimi için elverişli bir yerdi önemli yataklara sahip olan bölge büyük ölçüde hammadde 
sağlamıştır. 

 Çalışmada Aksaray’daki güherçile üretimi, yıllık mamul miktarı, kârhânenin bölgeye iktisadi açıdan 
katkısı, kârhânede çalışan işçi sayısı, güherçile üretimindeki zorluklar, üretilen güherçilenin İstanbul’a nakli, 
nakledilme sırasında yaşanan güçlükler/zorluklar, yasak olmasına rağmen güherçilenin el altından satılması, 
güherçilenin dışarıya satışının engellenmesi, yaşanan yolsuzluklar ve bu yolsuzluklara karşı verilen cezalar. 
Aksaray’da yapılan güherçile üretimini Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarına ve alanında önemli yer tutan 
eserlere dayanarak güherçilenin bölgeye iktisadi ve sosyal anlamda getirileri üzerine sonuçlar çıkarılmıştır. 
Yine bu çalışmayla birlikte güherçile üretiminin Aksaray’a ne gibi katkıları olduğunu ortaya çıkarmak 
hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, güherçile, barut, kârhâne  
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SALTPETER PRODUCTİON İN AKSARAY 

Abstract 

The increased knowledge will also show itself in the defense industry and will result in the discovery 
of an important material such as gunpowder. With the development of the art of war, classical war 
apparatus has lost its value and left its place in firearms. Over time, firearms increasing in importance 
became the backbone of the Ottoman Army. Of course this applies not only to the Ottomans but also to 
all the states of the time. This situation is still valid nowadays. Increasing prominence in the defense 
industry of firearms will manifest itself and lead to the need for saltpeter used as raw material in the 
production of gunpowder. 

Saltpeter; is the common name given to the three nitrates found in nature, mainly potassium nitrate 
(KNO3), which is called saltpeter, sodium nitrate (NaNO3), which is the Chilean saltpeter, and calcium 
nitrate (Ca [NO3] 2). Transparent, colorless, odorless, salty and bitter tasty, consist of unfailing crystals 
in the air or a white clarified dust. It was first discovered in China and India by nomads. The Chinese 
have come to realize that the experimentation they have done is the explosive property of the saltpeter. 
They mixed gunpowder, sulfur and charcoal to obtain gunpowder. It is known that many of the fields 
are used outside the gunpowder production. In mummy, it was used in the production of screeds and 
paint, in the treatment of some disorders in the rectum, in the treatment of urine, in the separation of 
gold and silver, It is also claimed that the saltpeter was used in the acquisition of Grejuva, also known 
as the Greek fire, which still has not been completely dissolved.  

The saltpeter has been used for a long time in the nitrogen, lime and potassium-rich soils, which 
are living areas for humans and animals, in the fertilizer pits due to their organic nature, in the inner 
lakes rich in fishy residues, in cellars and cave walls, in the toilets, It is a thick layer on the walls and 
cemeteries.  

The Ottoman State has taken a strict trial by taking the powdered state monopoly in order to supply 
the raw materials of an important product such as powder and to increase the efficiency and safety. 
Peace times did not even allow the potatoes to import. The government has put so much emphasis on 
the potatoes that they have appointed beylerbeyi, sancakbeyi, ledger and kadis to identify new areas.  

In the Ottoman Empire, the production of saltpeter was carried out in manufacturing, which is 
called as a profit or a kârhâne. The kârhâne were run by the saltpeter eminent. The work of the saltpeter 
's profits has been met by the laborers, the counterfeiters, the counterfeiters, the untreated gypsyer, the 
bows, the miracles and the fortresses. 

The saltpeter which is the basic raw material of the Ottoman barutans is Kayseri, Konya, Sivas, 
Boğazlayan, Nevşehir, Develi, Niğde, Karaman, Aksaray, Karapınar, Kırşehir, Cisr-i Çaşnigir, Ankara, 
Eskişehir, Karahisar, Akşehir, Ilgın, Alaşehir, Aydın, İnegöl, Biga, and Karasi. In Rumeli, it was 
supplied from the regions like Plovdiv, Tatarpazar, Demirhisar, Thessaloniki, Yenisehir, Vardar 
Yenicesi, Vodina, Monastery, Pirlepe, Koçana, Kratova, Skopje, Athens, and Egriboz. 

The saltpeter needs of the Ottoman State's barutan assemblages in Istanbul were supplied from the 
profits of Anatolia. Aksaray is one of the accidents that provide saltpeter to these barutan ones. Aksaray 
was a convenient place for the production of saltpeter, and the region which has important deposits 
provided a large amount of raw material.  

In the study, the amount of saltpeter production in Aksaray, the amount of annual product, the 
contribution of the profit to the region in economic terms, the number of workers working at the profit, 
the difficulties in the production of saltpeter, the difficulties / difficulties experienced during the transfer 
to Istanbul, the sale of the saltpeter, the prohibition of sale, the corruption that has been experienced 
and the penalties for such corruption. The production of saltpeter made in Aksaray was brought to the 
records of the Prime Ministry Ottoman Archives and the conclusions on economics and social meaning 
of the region were obtained based on the works which took place in the field. Again with this work, it 
was aimed to reveal what kind of contributions of the saltpeter production to Aksaray. 

Keywords: Aksaray, saltpeter, gunpowder, kârhâne
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TÜM İNSANLIĞA SESLENEN BİR ŞÂİR VE DİLİ: YÛNUS EMRE VE DÎVÂNI’NDA 
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Doç. Dr. Tetiana Timkova 
Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi-Ukrayna 

ttimkova@hotmail.com  
 

Özet 

Türk dilinin tarihî inkişafı içersinde dönemlerini temsil eden şâirler ve yarattıkları eserler, dil 
araştırmasında çok önemli bir yere sahiptir. Yûnus Emre de bu çerçevede yer alan ve eser veren 
şâirlerden biridir. Yûnus Emre, halk dilini canlı ve samimi biçimde işlemiş, şiirlerinde halk kültürü 
kapsamında değerlendirilebilen deyimler, mahallî ifâdeler ön plana çıkmıştır. 

 Toplumların yaşam şekillerini ve değer yargılarını öğrenmede başvurulan kaynaklar arasında 
deyimler çok önemli bir yer tutar. Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten 
oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan, bireysel veya toplumsal bir tecrübenin neticesinde 
söylenmiş ve kabul görmüş, toplumların kültür mirası niteliğinde olan deyimler, toplumsal yapı ve 
değerlerle birlikte evrensel bir hüviyet taşımaktadır.  

 Bu çalışmanın temelini; Batı Türkçesinin ilk devresini teşkîl eden 13. yüzyıl Oğuz Türkçesi 
özellikleri ve bu dönem şiirlerinden olduğu tespit edilen ve yaşamını Anadolu’da geçirmiş olan Yûnus 
Emre’nin dîvânında yer alan deyimler oluşturmaktadır. Kaynak olarak Yûnus Emre Dîvânı’nın Dr. 
Mustafa Tatçı tarafından yapılan neşri temel alınmıştır. Çalışmada, kuramsal analiz yöntemi kullanılıp 
ilgili dîvândaki şiirlerde geçen deyimler ele alınacaktır; bununla birlikte Oğuz Türkçesinin dil 
husûsiyetlerini taşıyan bu dîvânda yer alan deyimlerin anlamları ve özellikleri tanımlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Deyim, Oğuz Türkçesi, Yûnus Emre Dîvânı. 
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POET WHO APPEALS TO ALL OF HUMANITY:  
YUNUS EMRE AND IDIOMS IN HIS DIVAN 

 

Abstract 

In the historical evolution of the Turkish language the poets, who represent their era, as well as their 
poetry figure prominently in the language studies. Yunus Emre plays one of the leading roles in this 
framework due to his literary works. He used the language of the common people as a true and sincere 
one. In this regard, the idioms and the local expressions that take place in his poems and can be evaluated 
as an important part of the folk culture become topical.  
 The idioms have a significant place among the sources that are used in order to research the societies’ 
lifestyle and value judgments. Generally speaking, an idiom is the cultural inheritance of society that is 
expressed and accepted in the context of the individual or social experience. It calls a concept or situation 
and consists of a group of words in a fixed order that have a particular meaning which is different from 
the meanings of each word on its own. An idiom has the universal identity along with the social 
structures and values. 
 The basis of this study is the characteristics of the 13th century Oghuz Turkish language which 
constitutes the first period of the Western Turkish language and the idioms in the divan of Yunus Emre 
who spent his life in Anatolia and whose poems became the symbol of this period. In the study, the 
idioms from the related poems as well as their meanings and characteristics of the expressions that have 
the linguistic features of Oghuz Turkish will be discussed using the theoretical analysis method. 
 
Keywords: Turkish language, Idiom, Oghuz Turkish, The Divan of Yunus Emre. 
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Özet 

Aksaray İli coğrafi konumu sebebiyle ulaşım imkânları bakımından oldukça önemli bir konumda 
bulunmaktadır. İlimiz gelişen sanayisi ve coğrafi konumu ile dikkat çekmektedir. Orta Anadolu’nun 
merkezinde kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan karayollarının kesiştiği noktada bulunan Aksaray 
ilimiz 1989 yılında yeniden vilayet olarak yurt içine ve yurtdışına mal ve hizmet üreterek Türkiye 
ekonomisine katkı sağlamaktadır. Aksaray ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Çoğunluğu buğday olmak üzere ayçiçeği, şeker pancarı, arpa, patates, soğan ve fasulye 
de yetiştirilmektedir. Hayvancılık ve tarımsal üretiminin yanında Aksaray’ın bazı bölgelerinde halı ve 
kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Ayrıca Aksaray’da un, yem, süt ve süt ürünleri, kimya ve plastik 
sanayi, otomotiv, metal sanayi, makine ve yedek parça sanayi, tekstil sanayi, toprak ve madene dayalı 
sanayi ve turizm gelişmekte olup kamyon ve lastik fabrikası bulunmaktadır. Aksaray’da kalsit, tekstil 
ürünleri, çelik silo ve taşıyıcı ekipmanları, değirmen makinaları, kapı, panel radyatör, fan ve çiftlik 
ekipmanları, kamyon, lastik, plastik boru, el arabası, beton mikseri, dorse, süt ürünleri, karbondioksit 
gazı gibi ürünlerin ihracatı yapılmaktadır. İhraç edilen mal ve hizmetlerin artması ekonomik kalkınmayı 
olumlu yönde etkilemektedir. Bir ülkenin dış ticaret performansının temel göstergelerinden bir tanesi 
ihracatın ithalatı karşılama düzeyidir. Yani, ulusal firmaların dış piyasada rekabet edebilme gücünü 
belirleyen ihracat performansını etkileyen birçok etken mevcuttur. Ekonomilerin kalkınmasında Dış 
Ticaret önemli bir araçtır. Dış ticaret, ulusal sınırlar dışında alım satım işlemlerinin teslimi açısından 
ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir Bu sebeple ekonomilerde ihracatın artırılması, 
ithalatın azaltılması ekonomik hedeflerin başında gelir. 24 Ocak 1980 yılında “ihracata dayalı 
sanayileşme stratejileri” kararlarının alınmasından sonra önemli değişiklikler olmuş ve bu yıldan 
itibaren Türkiye’nin dış ticaretinde önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmanın amacı Aksaray ilinin Dış Ticaret Performansı ve Türk Dış Ticaretine yaptığı katkının 
incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’nin 2007-2017 yılları arasında yapmış olduğu ithalat ve ihracat 
rakamları, yıllara göre dış ticaret hacmi, dengesi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve bunların yıllara 
göre değişimleri incelenmiştir. Çalışmada, Aksaray ilinin ithalat ve ihracat rakamlarını ortaya çıkarmak 
için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUIK) yayınlamış olduğu rakamlar kullanılmış ve Aksaray ilinin 
Dış Ticaret rakamları incelenerek mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yıllara göre verilen 
rakamların değişimlerinde yüzde analiz tekniği kullanılmıştır.  

Yapılan incelemelerde 2007 yılında 107.271.749.904,00 USD olan Türk ihracatı 2017 yılına kadar 
her ne kadar inişli çıkışlı farklıklar gösterse de 2017 yılında 156.994.293.949,00 USD olarak 
gerçekleşmiş ve %46,35’lik değişim göstermiştir. 2007 yılında 43.140.494,00 USD olan Aksaray 
ihracatı ise 2017 yılı Türkiye ihracatına benzer şekilde inişli çıkışlı değişimler göstermiş olsa da 2017 
yılında 98.848.737,00 USD’lik ihracatı ile %129,13’lük bir değişim göstermiştir. Yine bu verilere göre, 
Aksaray’ın 2007 yılındaki Türkiye ihracatındaki payı 0,040% iken 2017 yılında 0,063% olmuştur. 
Türkiye’nin ve Aksaray’ın ithalat rakamları incelendiğinde ise yine inişli çıkışlı değerler görülmüştür. 
2007 yılında 170.062.714.501,00 USD olan Türkiye ithalatı 2017 yılında 233.803.864.213,00 USD 
olarak gerçekleşmiş ve değişim 37,48% göstermiştir. Aksaray ithalatı ise 2007 yılında 49.899.197,00 
USD iken2017 yılında 49.977.583,00 USD olarak gerçekleşmiş ve değişim 0,157%’dir. Türkiye’nin 
yıllara göre Dış Ticaret performansı referans alındığında Aksaray ilinin Dış Ticaret’te göstermiş olduğu 
performans, Türk Dış Ticaretini performansının çok üzerindedir. Aksaray ilinin bu performansı göz 
önüne alındığında, yapmış olduğu ihracatın başta Aksaray ekonomisi olmak üzere, bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, Dış Ticaret, İthalat, İhracat,  
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POSITION OF AKSARAY PROVINCE IN TURKISH FOREIGN TRADE: A 
COMPARATIVE INVESTIGATION BETWEEN 2007 – 2017 YEARS. 

 

Abstract 

Aksaray (province) was located on a very important region by means of transportation facilities. It 
has been attracting a great deal of attention as its geographical position and developing industry. 
Aksaray, which is exactly on the highway intersection of Central Anatolia; from North to South and 
from East to West, was designated as a Province in 1989 and it has been contributing to the economy 
of Turkey by serving to domestic and international market. Economical structure of Aksaray is mostly 
based on Agriculture and Husbandry. Sunflower, sugarbeet, barley, potato, onion and bean are grown 
nearby. However, the most popular one is wheat. In addition to Agricultural facilities, carpet and rug 
weaving is another profession. On the other hand; some industrial production such as flour, feed, dairy, 
chemical and plastic products, automotive, metal processing, machinery and spare parts,textile, soil 
and ore processing tools and tourism are being developed. There are two main factories as truck and 
tyre. Export range of Aksaray is composed of various products like calcite, textile products, steel silo - 
handling equipments, grain milling machines, steel door, electric motor, fan and poultry equipments, 
truck, trailer, tyre, plastic pipe, wheelbarrow, concrete mixer, carbondioxide gas and dairy products. 

Economic development is effected positively by increment of the products and services given 
abroad. One of the basic indicators of export performance of a country is compensation between import 
and export. There are a number of factors effecting the export performance which determine the 
competitiveness of local companies in international market. Foreign Trade is a very important tool on 
economic development. Foreign Trade is performed in out of country borders in two types as import 
and export. Thus, increasing the export and decreasing the import quantities, is one of the initial 
economic purposes. Considerable development steps have been forwarded in pursuit of legislative 
actions on 24th of January, 1980 which are based on exportation in Turkey. 

The purpose of this study is to examine the exportation performance of Aksaray province and its 
contribution to Turkish Economy. Therefore, import and export datas of Turkey between 2007 and 2017 
has been examined. Especially exportation volumes and steadiness, compensations and fluctuations by 
each year. Datas published by National Statics Enterprise (TUIK) and exportation amounts of Aksaray 
are used in this study and it is aimed to reflect the current scene. Percentage analysis technique is used 
to show the fluctation as per each year. 

In the examinations, exportation of Turkey was 107.271.749.904,00 USD in 2007, however it has 
reached up to 156.994.293.949,00 USD floatingly. The increment is 46,35 per cent. While the 
exportation of Aksaray province was 43.140.494,00 USD in the year 2007, it has 
become 98.848.737,00 USD in 2017 with an increment of 129,13 per cent. According to these data, the 
share of Aksaray province in Turkey was 0,040 per cent in 2007, it has been 0,063 per cent after 10 
years. 

When we see the import data of Turkey and Aksaray, it can be easily realized that it was fluctuated 
by any reason. It was 170.062.714.501,00 USD in 2007, however it became 233.03.864.213,00 USD in 
2017 with the increment of 37,48 per cent. Import of Aksaray province was 49.899.197,00 USD in 2007 
and it has been 49.977.583,00 USD in 2017 with an increment of 0,157 per cent. As of the foreign 
activity of Turkey, Aksaray province has reached much over than the approximate values of the country. 
By considering this activity, it can be resulted that Aksaray contributes to the economy of the government 
considerably. 

Keywords: Aksaray, Foreign Trade, Import, Export 
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Özet 

XV. Yüzyıl gibi Osmanlı’nın kendine özgü politik ve sosyal yapısını ortaya çıkartan teorik 
düşüncesinin olgunluk kıvamına doğru geliştiği bir dönemin düşünürü olan Yusuf Hakiki, kaleme aldığı 
eserlerinde ortaya koyduğu düşüncelerle tasavvuf düşüncesi çerçevesinde vucud bulmuş Osmanlı 
düşünce dünyasının temel karakteristiğini yansıtmaktadır. Yusuf Hakiki’yi dikkat çekici bir düşünür 
olarak ön plana çıkartan husus, onun eserlerinde bizzat isimlerinden söz ettiği Yesevi, Attâr ve Mevlana 
gibi düşünürlerin temsil ettiği düşünce geleneği içerisinde yer alan bir düşünce sistematiği geliştirmiş 
olmasıdır. Somuncu Baba olarak bilinen Hamid-i Veli’nin oğlu olan Yusuf Hakiki, Hamid-i Veli’nin 
öğrencisi olan Hacı Bayram-ı Veli’nin de öğrencisi olmakla söz konusu geleneğin içerisinde kendisine 
daha sağlam bir yer bulmaktadır. 

Yusuf Hakiki’nin de bir düşünür olarak içerisinde yer aldığı Osmanlı düşüncesini, İslam 
düşüncesinde tasavvuf şeklinde ifade edilen düşünce sistematiğinin etkin olduğu bir düşünce havzası 
içerisinde değerlendirmek mümkündür. Söz konusu düşünce sistematiğinin teorik bir altyapı sağladığı 
medeniyet çevresinde, insanın anlam dünyasını oluşturan değerlerin üretilme sürecinde bütün bir varlığı 
anlamlandırmada aşk kavramının merkeze alındığını gözlemlemek mümkündür. Nitekim Osmanlı 
dönemi düşünürü olarak düşüncesinde aşk kavramını anahtar kavram olarak kullanan Yusuf Hakiki de 
aşktan söz ederken ontolojik ve epistemolojik bir ilkeden söz etmektedir. O, aşkın akıl ile birlikte bir 
anlam ifade edeceğini de özellikle vurgulamaktadır. Mesnevi başta olmak üzere şiirin pek çok formuyla 
ifade edilmiş eserler kaleme almış olan Yusuf Hakiki, akıl ve aşk kavramlarından hareketle insan 
varoluşunun evrendeki anlamını sorgulayarak, geleneksel tutuma mutabık normatif bir ahlak düşüncesi 
inşa etmektedir. Bu çalışmanın konusunu, bir gelenek içerisinde düşünce üretmiş olan Yusuf Hakiki’nin 
eserlerinde ön plana çıkarttığı temel kavramlardan hareketle onun düşünce dünyasının temel 
yöneliminin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

Çalışmanın merkeze aldığı Mahabbet-nâme ve Hakîkî-nâme adlı eserlerinde tespit edileceği 
üzere Yusuf Hakiki, insanın evren içerisindeki konumuna dair düşünceler serimlerken kendine özgü bir 
bilgelik anlayışı ortaya koymaktadır. Esasında söz konusu bilgelik anlayışı çerçevesinde geliştirilen 
düşüncelerin cevaplarını aradıkları sorular, tanıdık şu temel sorulardır: İnsan için yaşamın anlamı nedir? 
Veya iyi yaşam nedir? Bu çerçevede Tanrı-evren, Tanrı-insan, insan- evren, insan-insan ilişkisine dair 
çözümlemeler yapılmaktadır. Pek tabiidir ki, bilgelik sevgisi olarak felsefe de böylesine temel sorular 
peşindedir. Hakiki mahlasından ve Hakîkî-nâme şeklinde eserini adlandırışından da anlaşılacağı üzere 
Yusuf Hakiki, çıkmış olduğu düşünce yolculuğunda hakikate ulaşma hedefindedir. Bu noktada felsefi 
düşüncenin tümel hakikat peşinde bir düşünce etkinliği oluşu dikkate alındığında onun düşüncelerinin 
felsefi düşünce kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair bir tartışma gündeme 
gelecektir. Peşinen ifade edilmelidir ki, Yusuf Hakiki, felsefe ile hikmet arasında bir ayrım yapmaktadır. 
O felsefeden söz ederken onun Yunan niteliğine özellikle vurgu yapmakta, kendisinin hakikat 
anlayışının bunun dışında bir hakikat olduğunu özellikle vurgulamaktadır.  

Bu çalışmada Yusuf Hakiki’nin hakikat anlayışında akıl ve aşkın ne anlam ifade ettiği onun 
felsefe ve hikmete yaklaşımıyla birlikte ele alınarak tartışılacaktır. Yusuf Hakiki’nin akıl ve aşk 
ekseninde ortaya koyduğu normatif değerlerin salt bir tasvirinden ziyade bu değerlerin çağdaş 
düşünceye seslenecek şekilde dinamik bir yapı içerip içermedikleri ve günümüz Türk İslam düşüncesi 
açısından ne anlam ifade ettiği tartışılacaktır. 
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A JOURNEY TO TRUTH WITH LOVE: PHILOSOPHY, REASON AND LOVE IN 
YUSUF HAKİKİ BABA 

 

Abstract 
Yusuf Hakiki, a thinker of a period in which the theoretical thought that improved the specific 

political and social structure of the Ottoman Empire in 15th century has developed, reflects the basic 
character of the Ottoman thought world that has existed in the frame of Sufi thought. What brings Yusuf 
Hakiki's ideas as a thinker to forefront is that he developed a system of thought in the tradition of thought 
represented by thinkers such as Yesevi, Attar and Mevlana, whose names he mentioned in his works. 
Yusuf Hakiki, son of Hamid-i Veli , known as the Somuncu Baba, has a place in the tradition with his 
being a student of Hadji Bayram-i Veli who is a student of Hamid-i Veli.  

It is possible to evaluate the Ottoman thought in which Yusuf Hakiki was also a thinker, in a 
thought tsystem in which Sufism is effective. It is possible to observe that the concept of love is 
centralized in the sense of an entire being, in the process of producing the values that constitute the 
world of meaning, in the civilization around which the thought system provides a theoretical basis. As 
a matter of fact, Yusuf Hakiki, who used the concept of love as a key concept in his thought as an Ottoman 
period thinker, mentions an ontological and epistemological principle while talking about love. He also 
emphasizes that love will mean something with reason. Yusuf Hakiki, who has works preserved in many 
forms of poetry, especially Mesnevi, is constructing a consensual normative moral thought by 
questioning the meaning of the existence of human by consedering mind and love. The aim of this work 
is to determine  the basic tendency of his thought world by consedering  the basis of the basic concepts 
that Yusuf Hakiki produced in his works. 

As will be determined in his works named Mahabbet-nâme and Hakîkî-nâme, which are the 
center of this work, Yusuf Hakiki reveals his own understanding of wisdom while presenting thoughts 
about the position of man in the universe. In fact, ideas ,developed within the framework of the 
understanding of wisdom,are asking for the answers with the following familiar questions: What is the 
meaning of life for man? Or what is good life? In this frame, God-universe, God-man, human-universe, 
human-human relation are analyzed. Of course, philosophy as a love of wisdom is following such 
fundamental questions. Yusuf Hakiki is aimed to reach the truth in his journey as can be understood 
from the name of his work “Hakikî-nâme” and his nickname “Hakiki”. At this point, there will be a 
debate about whether his philosophical thought will be considered within philosophical thought or not 
when it is considered that philosophical thought is a thought activity in pursuit of universal truth. It 
must be expressed  that Yusuf Hakiki makes a distinction between philosophy and wisdom. When he 
speaks of philosophy, he especially emphasizes his Greek character and emphasizes that his 
understanding of truth is a truth beyond this.  

In this study, the meaning of reason and love in Yusuf Hakiki's understanding of truth will be 
discussed together with his approach to philosophy and wisdom. It is argued that, rather the mere 
description of the normative values revealed by Yusuf Hakiki on the axes of reason and love, whether 
these values contain a dynamic structure which can support modern values, and what it means in terms 
of Turkish Islamic thought. 

Key Words: Yusuf Hakiki, love, reaason, philosophy, Turkish-Islamic thought 
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